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Örök reformáció .
•Térjetek meg 1" Máté 3, 2.

Ez az ige az örök reformáció örökké időszerű parancsa. O
Tévelygések útján botorkáló egyeseknek és közösségeknek pa-
rancsol megállást és visszafordulást. A történelmi reformáció, a
középkori keresztyén egyház megtérésének áldott kerszaka ak-
kor következett be, amikor Luther kornolyan vette a megtérés
krisztusi parancsát. Megállott a középkori katolikus kegyesség
eltévesztett, elhibázott útján, visszafordult és megtért az üdvös-
ség egyetlen, örök forrásához: K ri szt u s hoz.

Luther megtért és Krisztushoz visszatalált szívén át tisztult
meg azután a tanítás és az egyház. Nagy reformátorunk példája
világosan mutatja, hogy az igazi reformáció nemcsak tantételek
és intézmények visszaigazítása Krisztus tanításához, hanem szí-
vek, lelkek, egyéni életek Krisztushoz való visszatérése, Krisz-
tusba való bekapcsolódása.

A történelmi reformációt az tette szükségessé, hogy rom-
lott volt a tan és romlott volt az élet. így is mondhatnám: rom-
lott lett a tan, mert megromrott a szív és megromlott az élet.
A tanmegtisztításhoz az ember és az élet megtisztulásának re-
ménysége fűződött. Ma az élet azonban újra rossz irányt vett.
A tanaink ma lehetnek tiszták, de tisztátalan a szívünk és rom-
lott az életünk. A keresztyén ember és a keresztyénség közös-
sége ma, a reformáció után több, mint 400 évvel, igazolja
Luther tételét, mely szerint szükségünk van naponkénti megté-
résre, vagyis: az egyén életében és énjében végbemenő állandó,
örök reformációra.

Sok szó esik közöttünk az -ébredésről. Beszéljünk sok bűn-
tudattalés felelőségérzetteI a megtérésről. "Térjetek meg!", az
örökké szükséges reformáció kiáltása. Nemcsak öntudatlan, alvó
lelkiismereteket riogató ébresztö szó ez, hanem az életféltés ve-
löbe hasító sikoltása, amely talán éppen a szakadék szélén tor-
pantja és állítja meg a kárhozat útján rohanó embert és embe-
riséget.

A végső kárhozattól csak az egyéni élet nagy reformációja,
a megtérés rnenthet meg. Nem felébresztés, nem felvilágosítás,
nem az összekuszált értelem elrendezése, hanem az egész emberi
én alapvető megváltozása, kicserélődése, új irányvétele, új úton
való elindulása, szóval: új éle t, amelynek egyetlen ható-
ereje és életadó eleme a szívek örökéletű reformátora:
Krisztus!

Testvér! Érzed-e a te életed reformációjának sürgető,
égető szükségét?! Igen! Állj hát meg, fordulj meg és térj meg!
K r isz tus hoz! Ámen.

Kiss György.
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Reformáció, vagy forradalom?
A fenti címnek már a megfogalmazása is arra utal, hogya

reformáció nem nevezhető forradalomnak Szükséges ezt most, a
reformáció emlékünnepe idején különösen is nyomatékosan
hangsúlyozni, mert akárhányan azzal szokták a reformáció je-
lentőségét, hatását jellemezni, hogy forradalomnak nevezik. Ha
ezt római katolikus részről teszik, valamennyire még meg lehet
érteni: lelkiismeretüket azzal igyekszenek megnyugtatni, a fele-
lősség elől azzal térnek ki, hogya reformációt egyszerűen for-
radalomnak bélyegzik. Lázadásnak a fennálló egyházi rend és a
kialakult vallási hagyományok ellen. Nem csodálkozunk azon,
ha római katolikus részről a reformáció tárgyilagosabb meg-
értése elől ilyen módon, ilyen lesújtó ítélet hangoztatásával igye-
keznek elzárkózni. Annál inkább kell azonban csodálkoznunk
azon, hogy protestáns részről is akadnak olyanok, akik hajlan-
dók a reformációban forradalmat látni, ha mindjárt szellemi,
vagy éppen vallási forradalmat.

Az ilyen nyilatkozatok egy része nélkülözi a komoly meg-
fontoltságot. Alapjuk rendszerint a szónoki hatásvadászat. Va-
lami nagyot, hatáso sat akarnak mondani a reformációról, hát
azt mondják: forradalom volt, mert a forradalom nagy és ko-
moly dolog! A meggondolatlanság további következménye, hogy
az ilyen szólamokat a kevésbbé tájékozottak könnyen felkapják
és azt hiszik, hogy most valami nagyszerű igazságra jöttek rá.
Ez is egyik jellemző bizonyítéka annak, hogy egyházunkban a
retorika még mindig erősen uralkodik és fertőz, rombol, mert
olyan "öntudatot" fejleszt ki, amit már gyöngébb támadás, pró-
batétel is könnyen összedönt. Ne szólamokat és szóvirágokat
hangoztassunk, hanem tényeket; ezek minden hamis beállítás
leghangosabb cáfolatai és a helyes, igaz ismeret szilárd alapjai.

Vannak azonban olyanok is, akik komoly meggyőződéssel
állitják, hogya reformáció benső természete szerint igenis for-
radalom volt. Forradalom, mert szabadságért küzdött: a lelki-
ismeret szabadságáért. Ennek kivívását pedig csak a szolgaságba
kényszerítő egyházi tekintély és hatalom megdöntéséveI érhette
el. Továbbá a lelkiismeretnek ez a kivívott szabadsága tette le-
hetővé az újkori nagyszabású kuítúrális fejlődést, a tudomány-
nak és a gazdasági életnek azt a hatalmas fellendülését, amely
az említett ok miatt elsősorban éppen a protestáns országokban
következett be. Igy látja a reformáció lényegét és jelentőségét
a ma még elég széles körökben uralkodó liberális kultúrprotes-
tantizmus.

Ehhez a felfogáshoz mindenekelőtt a következő megjegy-
zéseket fűzzük,

Először: Luther valóban beszél többször is a lelkiismeret
szabadságáról, illetve felszabadításáról. Csakhogy ez nem jelenti
nála az egyéniség teljesen szabad, korlátlan érvényesülését. aho-
gyan azt az újkori liberális individuálizmus szeretné értelmezni.
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Amikor Luther a lelkiismeret rabságáról beszél, akkor azon azt
érti, hogy a középkori egyház mindenféle emberi parancsokkal,
fogadalmakkal és ehhez hasonlókkal kötötte meg az emberek
lelkiismeretét - mintha ezek teljesítéséből állna az igazi keresz-
tyénség -, és ezzel elállta Isten igéjének útját a lélekhez, meg-
akadályozta, hogy Isten igéje hitet ébresszen a lélekben és ilyen
módon alakítsa az ember egész életét. A lelkiismeret rabsága,
illetve szabadsága Luther értelmezése szerint mindig az Istenhez
való viszonyra vonatkozik. Nem az a lelkiismeret szabad, ame-
lyik semilyen tekintélyhez sincs kötve, hanem amelyik egyedül
Isten igéje által van megkötve. Ez a megkötöttség voltaképpen
sokkal erősebb, mint akármiféle emberi tekintélyhez való kö-
töttség, mert nem engedi, hogy az ember gondolkodásának és
cselekvésének irányító elveit és mértékét önmagáből, saját ter-
mészetes adottságaiból, úgynevezett "j ózan eszéből " vegye, ha-
nem szüntelenül egy kívüleés fölötte álló hatalmas tekintélyre:
Istenre, az ő igéjére utalja. Es a hit mégis ezt a legmagasabbrendű
kötöttséget látja és érzi a lelkiismeret igazi szabadságának. De
csakis a hit! Ellenben a lelkiismereti szabadság korunkbeli har-
cosai éppen erről a magasabbfokú megkötöttségről feledkeznek
meg. Számukra az a szabadság, ha az egyéniséget semmiféle rajta
kívül álló tekintély nem korlátozza, legkevésbbé Isten és az ő
akarata. Ez a lelkiismereti szabadságnak teljesen szekuláris, min-
den vallási tartalomtóI függetlenített értelmezése. Ha tehát tu-
datára ébrednek annak, hogy a Luther és a reformáció által
hangoztatott lelkiismereti szabadság egészen mást jelent, mint
amit ők gondolnak, akkor az egyszerre elveszti számukra vará-
zsát, Luthert többé nem tekintik a haladás forradalmár úttörő-
jének, hanem inkább maradinak, sőt reakciósnak.

Másodszor: vitathatatlan, hogyareformációból jelentős ha-
tások áradtak ki a politikai, tudományos, gazdasági, általában az
egész kultúrális életre. De ezek a hatások a reformáció lényege
szempontjából mégis csak másodIagos és harmadIagos jelensé-
gek. Azonkívül bármennyire is hangsúlyozzuk a protestáns or-
szágok kultúrális felsőbbségét, vigyáznunk kell arra, hogy mi
ebből valóban a reformáció hatása, és mi a felvilágosodással és
a francia forradalomrnal kezdődő 19. századi liberálizrnus ter-
méke. Mert ezt a teljesen szekularizált forradalmi ideológiát,
amely végső következményeiben a marxizmushoz és bolseviz-
mushoz, némely más irányban az ú. n. nemzeti szociáliz-
mushoz (elsekélyesedett formájában pedig a nyárspolgári kö-
zömbösséghez) vezetett, semmiképpen sem lehet azonosítani,
vagy akár csak egy síkra hozni a reformáció tisztán vallási szel-
lemével és irányával. A mélyebbre hatoló tekintet ebben a vonat-
kozásban is rögtön meglátja, hogya reformáció távol áll min-
dennemű politikai, társadalmi, vagy akárcsak szellerni-kultúrális
forradalomtól is.

Ezután már legfeljebb az a feltevés maradhat meg, hogy
azért maga Luther mégis csak forradalmi egyéniség volt. Fel-
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lépése, a pápaság elleni támadása olyan kíméletlen, heves for-
mákban történt, hogy ez, valamint annak eredménye: a bekövet-
kezett egyházi szakadás, joggal tekinthető forradalmi csele-
kedetnek.

Ennek az ugyancsak téves feltevésnek megcáfolására leg-
célszerűbb néhány példát említeni Luther magatartásából és
nyilatkozataiból.

Luthernak az 1517 október 3] -én történt tételkiszögezés al-
kalmával esze ágában sem volt az, hogy ő ezzel az egyház gyö-
keres reformációját kezdeményezze. Ennek az egyáltalában nem
szokatlan lépésnek a történeti jelentőséget csak a Luther szán-
déka ellenére nyomában következő események adták meg. Lu-
ther ezután még évekig semmi olyan lépést nem tett, ami az
egyházi élet és a fennálló egyházi rend gyakorlati megváltozta-
tását jelentette volna és ezért egyházi szakadáshoz kellett volna
vezetnie. Ö csupán a tiszta evangéliumi tanítást hirdette szóban
és írásban és ellenfeleivel keményen vitázott. A tényleges egyházi
reformokat az ő kényszerű wartburgi tartózkodása idején,
1521-22 telén, az ő megkérdezése nélkül kezdték el Witten-
bergben. De akik erre az útra léptek, nyomban el is távolodtak
Luthertól, éppen a forradalmi rajongás irányában. Ekkor kerül
Luther első ízben a súlyos döntés elé: vajjon megkezdett útját
a forradalom irányában folytatja-e, vagy esetleg megtagadja
tanítása gyakorlati következményeinek levonását? Ekkor elő-
ször egy iratban tiltakozott az ellen, mintha ő az erőszakot, lá-
zadást, forradalmat tanítaná, vagy éppen kívánná. Minden láza-
dás, forradalom csak az ártatlanokat sújtja, nem más ez, mint
az ördög cselvetése, és a "Herr Omnes" (a tömeg) az ő eszköze.
Ezért Luther a maga részéről nyiltan kijelenti: "Én a mellé ál-
lok és mindig is azzal akarok tartani, aki a lázadást elszenvedi,
még akkor is, ha nincs igaza; viszont ellene vagyok annak, aki
lázadást szít, bármennyire igaz legyen is az ügye." Luther csak
egy fegyvert ismert: Isten igéjét. Ö maga is csak ezzel küzdött
s ezért alázatosan vallhatta: "Nem a mi munkánk az, ami most
a világon történik. Lehetetlen, hogy ember ilyesmit kezdhessen
és véghezvigyen. Az én szándékom és elhatározásom nélkül fej-
lődött a dolog idáig. Az én akaratom nélkül kell végbe is men-
nie, és a pokol kapui sem tarthatják fel." Ugyanakkor írta a kö-
vetkező, igen figyelemre méltó sorokat is: "Kérem, ne emleges-
sék az én nevemet és ne nevezze magát senki lutherinek, hanem
keresztyénnek. Mert micsoda Luther? Hiszen nem enyém a taní-
tás. Nem is feszítettek meg engem senkiért! ... Töröljük el hál
a pártneveket s csak Krisztusról nevezzük magunkat, akinek a
tanítása a miénk:" Beszélhet-e így egy forradalmár? Még ennél
is határozottabb volt azonban Luther cselekedete, amikor nem
törődve az életét fenyegető veszéllyel, visszatért Wittenbergbe,
és személyes jelenlétével, prédikálásával csendesítette le a lá-
zongást.

Azután még egyszer volt alkalma Luthernak a forradalom
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mellett, vagy ellene dönteni: a parasztlázadáskor. Ekkor is, mind-
végig megtartott alapfelfogásához híven, elismerte ugyan a pa-
rasztok kívánságainak jogosságát, de az erőszaktól, lázadástól
eleve óvta őket, mert ez a jogosság útjáról való letérés. Amikor
pedig mégsem sikerüIt a forradalmat feltartóztatni, a fejedelme-
ket mint felsőséget, kötelességük telj esítésére hívta fel. Ezzel a
magatartásával inkább feláldozta a nép széles rétegeinek sze-
mélye iránt való bizalmát, de az evangélium ügyét nem engedte
az erőszakra bízni. Ámbár Luthert e miatt sokat gáncsolták is,
és sokan nem értették meg, valójában ekkor nem kisebb bátor-
ságot tanusított, mint amikor Wormsban a császár akarata elle-
nére is megmaradt hitből fakadó meggyőződése mellett. Most
viszont, töretlen következetességgel, nagy tömegek elvesztésé-
nek az árán bizonyította be, hogy nem lehet öt és tanítását fel-
forgató forradalmak igazolására felhasználni.

Ugyanezt igazolja a tanítása gyakorlati következrnényeinek
levonása tekintetében tanusított magatartása. Ö nem akarta
maga kezébe venni a reformációhoz csatlakozott gyülekezetek
megszervezését, mert nem érezte magát erre feljogosítottnak:
ö nem volt püspök! Ennek persze azután az lett a sajnálatos kö-
vetkezménye, hogy az egyházi szervezet rendezésének az irá-
nyítása átsiklott a fejedelmek kezébe és az Ú. n. .Jandesherrliches
Kirchenregiment" kialakulásahoz vezetett, Luther szándékának,
sőt elveinek ellenére. Oe ebben a tekintetben sem lépett forra-
dalmi útra, jóllehet ezen a téren többet is tehetett volna, a nél-
kül, hogy a forradalmárság vádja érhette volna. Figyelemre
méltó, hogy mindannak, amit tett, legfőbb jogi alapját és igazo-
lását doktori esküjében találta meg!

Végül még egy pontot említek a tanítás területéről, ahol
Luther, saját vallomása szerint, ugyancsak szembenáJ.Jott azzal a
kísértéssel, hogyapápasággal való ellenkezésben szélsőséges,
mondhatni forradalmi túlzásba csapj on át. Az úrvacsorának so-
kat vitatott kérdése volt ez a pont. Az úrvacsorai vita során Lu-
ther bevallotta, hogy egy időben maga is hajlott ahhoz a szélső-
séges felfogáshoz, hogy az Úr vacsorájában semmi egyebet ne
lásson, mint puszta kenyeret és bort, mert - mint mondta -
ezzel mérhette volna a legnagyobb csapást a pápaságra, illetve
annak az átlényegülésről (transsubstantiatióról) szóló tanítá-
sára. Oe az ige, amely ezt mondja: "ez az én testem", fogva tar-
totta s eszének kísértése ellenére meggyőzte őt.

Ime, itt van a reformáció igazi értelme és lelke: az ige, Isten
igéje egyedüli és feltétlen tekintélyében! És ami harc, küzdelem,
olykor talán forradalminak látszó cselekedet benne, az sem
egyéb, mint az ige hatalmának, tekintélyének való engedelmes-
kedés: "Istennek kell inkább engedni, mintsem az embereknek!"

A reformációnak és a forradalomnak ezt az összeegyeztet-
hetetlen ellentétét legszebben megint csak Luthernak egyik meg-
kapó vallomása fejezi ki: "Szembeszálltam a pápával, a búcsúval
és valamennyi pápistával. Oe nem erőszakkal, álnoksággal, sem
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haddal, hanem egyedül Isten igéjét munkáltam, hirdettetn és ír-
tam, ezen felül semmi egyebet nem (ettem. Ez az ige, ha én alud-
tam, vagy mással töltöttem időmet, megcselekedte azt, hogya
pápaság olyan gyönge és erőtelen lett, amennyire soha még egy
fejedelem vagy császár sem tudta letörni. De ezt nem én tettem,
egyedül az ige, amelyet hirdettem és írtam, az tette és mun-
kálta mindezt. Ha én ebben erőszakhoz és méltatlan eszközök-
hoz folyamodtam volna, olyan játékba kezdtem volna, amely Né-
metországot szörnyű vérontásba sodorta volna. De mi lett volna
ez? Bolond játék lett volna, testnek és léleknek pusztulása. De
én csöndben ültem és hagytam az igét, hogy az munkálkodjék."

Wiczián Dezső.

A "magyar evangélikus" lelkészröl.
I. Folyóiratunk már többször és többféle szempontból foglalkozott

a magyarság és keresztyénség. a politika és egyház, a nép és egyházi
rnurrka viszonyávaJ.1) E ciiokek folytatásaképpen most a magyar nép és a
magyar evangélikus egyház viszonyulására szeretnénk rávilágítni, még
pedig úgy, hogy megkíséreljük a magyarság nevében az evangélikus egy-
házzal szemben támasztott igényekből kiindulni. Egyházunk élete az egy-
házi hivatalban, az igehirdető tisztben, a lelkész szolgálatában bírja súly-
pontját. Ha tehát a magyar nép nevében kivánt és egyházunktóI teljesítendö
feladatokról akarunk beszélni, helyénvaló is, célszerű is egyenesen "az
evangélikus lelkésznek a magyarság javára végzendő szolgálatát" vizs-
gálni. A magyar nemzet nevében szólók természetesen minden itt működő
evangélikus lelkésztél ugyanazt a nemzeti-népi szolgálatot várják. Ha most
mégis csak a magyar evangélikus lelkészról szól e cikk, akkor ez pusztán
a kérdés egyszerűsítése céljából történik. Ez a témakorlátozás semmikép-
pen nem kisebbítése más, ugyancsak fontos, jelenleg égető kérdéseknek,
ilyeneknek: az idegen népi öntudatú evangélikus lelkészek működése ha-
zai evangélikus gyülekezetekben, nem-magyar származású lelkészek mű-
ködése magyar származású evangélikusok között, magyarajkú vagy ma-
gyar öntudatú lelkészek rnunkája nem-magyarajkú evangélikus nép közt.
De az összeszűkített témán belül a "magyar" [elzöt nem f'alelméletl alapon
használom, hanem ily értelemben: magyar ajkú, magyar öntudatú.

II. Közismert szélamokat hordanék csupán össze, ha megpróbálnám
felsorolni mindazt az igényt, amelyet a magyar nép nevében beszélők a
"magyar evangélikus" lelkészelekel szemben támasztanak. Folyton szüksé-
gét érzem, hogy hangoztassam: a magyarság nev ébe n szólók igényeiről
van szó, mert hiszen a magyar nép igazi igényeit nem azonosíthatjuk a

1)' V. ö, folyóiratunk idei évfolyamából: 5 sz.: Egyház és politika,
6. sz.: Egyház és népiség, 8. sz.: A "kereszty.én nemzeti gondolat", 9. sz.:
"Magyar" keresztyénség. A magyarajkú evangélikusságról, 10. sz.: Keresz-
tyén magyarság. Felhívjuk továbbá a figyelmet az Evangélikus Élet cik-
keire: 1939. évf. 37.. sz: Mórocz Sándor, A magyar lélek új ezeréve. 38.
sz.: Kemény Péter, A nagy alkalom, 39.. sz: Uaz, Mi lesz az emberrel?
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népvezérek és közírók által kifejezett közhelyekkel. Kétségtelen, hogy a
népünk jogos, igazi, az isteni teremtés rendjével egyező igényeinek és az
egyházi szolgálatnak összehangolása is súlyos teológiai problémákat vet
elénk, de eze k az igények teljes tiszteletet érdemelnek. Annál kevésbbé
azok a közhelyek, amelyek az egyházi munka ostoba Iélreismeréséböl, kor-
áramlatokból, romantikából és rajongásból táplálkoznak .

Ezeket a közhely-igényeket a mi témánkra vonatkozólag abban a
követelésben foglalhat juk össze, hogy legyen az evangélikus lelkész első-
sorban és mindenekfelett magyar, evangélikussága olvadjon fel magyarsá-
gában, egyházi munkája legyen esz k ö z a magyarság szolgálatában,
mivel pedig éppen evangélikus lelkész, építse bele az evangélium szelleméi
a magyar lélekbe, állítsa az evangélium szociális törvényeit a magyar
életbe.

Az emberről, a bűnről és a világról szóló tanításunkat tagadnók meg,
ha ezeket az igényeket, világnézeti síkjukra lépve, igyekeznénk visszauta-
sítani. Nem is jutnánk előbbre, ha a helytelen követelésekkel foglalkoz-
nánk. Járjunk a való élet mezején.

Ill. A "magyar evangélikus lelkész" apologiája helyett először is reá-
mutatunk néhány nehézségre. Ezeknek elismerésével alázatosan lemondunk
arról, hogy történelmi érdemeink, jelen nemzetépítő hivatástudatunk alap-
ján kérjük a magyar evangélikus lelkészi munka megbecsülését.

1. Korunkban, amelyet mindenféle vonatkozásban a totálitás (teljes-
ség) korszakának nevezhetünk, a magyarság nevében azt várják a magyar
evangélikus lelkészt61, hogy egész életét, egész munkáját, minden szavát,
teljes tekintélyét állítsa a magyar nép szolgálatába. Ezzel szemben az egy-
házi feladatok sokasága kitölti a kötelességteljesít6 pap egész napját, le-
foglalja rninden életerejét. Azoknál a papoknál, akik "ráérnek" más mun-
katerületen dolgozni, könnyüszerrel meg lehet látni hivatásos murrkájuk
fogyatékosságát, ha nem éppen fegyelmi után kiáltozó elhanyagolását.
Ezt röviden így f ejezhetjűk ki: a magyarság totálisan igényli a lelkészt
mint magyar embert a maga számára, ugyanakkor az egyház Ura totálisan
igényli öt mint elkötelezett szolgáját a maga szolgálatára.

2. A magyar evangélikus lelkész - benső 'kényszerből is - köteles
szeretni a népét; ugyanakkor - emberileg fejezem ki magam - nem sza-
bad gyűlölnic más népeket, saját népe ellenségeit sem, mert Krisztus pa-
rancsából azok felé is missziója, köldetése van. De nemcsak hogy nem
szabad gyűlölnie még az ugyanazért az élettérért vetélykedö népek tag-
jait sem, hanem még ellenszenvessé sem szabad válnia előttük. A magyar
evangélikus lelkésznek úgy kell magyarnak lennie, hogy mégis misszio-
nárius mar adj on.

3. A magyar evangélikus lelkész - meggyőződése szerint is, de II

magyar állami Felsőségtől megerősített egyházi törvények erejénél Iogva
is - köteles az ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyház tanítását
tisztán hirdetni. Ez szükségképpen "veszélyezteti" a magyarok közt "a
felekezeti békét", mert hiszen hivatásszerűen azon kell rnurrkálkodnia,
hogy ameddig igehirdetésének hatóköre elér, mindenki boldog részesévé
váljék az evangélium, keresztség és úrvacsora köré tömörült gyülekezet-
nek, és mindenki utódjai is boldog részeseivé legyenek egykor annak
Egyfelől szeretnie kell min den magyart, a szeretet szó mély jelentése
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szerint, vagyis nemcsak érzülettel, hanem tevékeny indulattal kell szeret-
nie minden magyart az "áttérítés" reménységének feltétele nélkül. Más-
felől becstelenül hűtlen, ha a keresztyén tanítás dolgában alkura kész.

4. A magyar evangélikus lelkész köteles engedelmeskedni -. persze
csak az államra tartozó dolgokban - az állami Ielsöségnek, ez ugyan
nem sajátosan az ő kötelessége hanem csak mint az állampolgárok
egyikéé, de ö sem kivétel. Ugyanakkor a nép e joggal várja tőle a
vezetést és segítséget a maga j a vár a, és éppen azért várja tőle, mert
reméli, hogy nem adja oda magát az állami felső ség szekértolójául.
Legyünk ugyanis tisztában azzal, hogya nép java és az állami felsőség
szándéka nem mindenkor, nem feltétlenül azonos. Nézzünk a multba, néz-
zünk határainkon túlra, és józan fővel gondoljunk lehetőségekre! Úgy
kell népe javára működnie,hogy ne essék az engedetlenség bűnébe az
állami felső ség előtt.

Ne áltassuk magunkat! Ezek a nehézségek csak egyházunkon belűl
talál-hatnak megértésre és teherhordozó részvétre. "E világ" azt mondja
rájuk: ha így áll a dolog, akkor nincsen sem szerepük, sem helyük a ma-
gyar evangélikus papoknak az új magyar életben. Hogyan is tudhatriá
"e világ", hogy ezek a nehézségek csak egy darabját teszik ki annak a
keresztnek, amely a magyar evangélikus lelkészek vállát húzza?!

IV. Mindennek ellenére tud a magyar evangélikus lelkész a magyar
nép javára munkálkodni. Csakhogy nem közvetlenül végzi a nernzetszol-
gálatot, hanem közvetve, egyházi szolgálata révén. Az alábbi részletfel-
adatok mint példák eléggé bizonyítni fogják e tétel igazságát.

De az ezekre a feladatokra ráv.iJlantott fény egyúttal azt a helyze-
tet is meg fogja láttatni, hogy annyi a tennivalójuk a magyar evangélikus
lelkészeknek a maguk sajátosan egyházi hivatáskörükön belül, hogy sem-
miképpen nem hanyagolhatják el azokat. Ezeknek a tennivalóknak a lát-
tán zokon sem vehetjük, ha elleneink a saját házuk előtt való seprést
emlegetik feléjük.

1. Közvetett nemzetszolgálat a magyar nyelv művelése az egyházi
munka minden ágában. Mai magyar nyelven, tiszta magyar nyelven, a
népi-paraszti szókincsböl és kifejezésgazdagságból megújhodott magyar
nyelven prédikálni, írni, tanítani, bibliafordítást közreadni, - ez elsősor-
ban egyházi szükséglet, de közvetve a nemzetnek tett szolgálat, ma éppen
úgy, mint ahogy az volt például a 16. századi reformátorok szolgálata a
magyar nyelv megbecsültetése és fejlesz tése terén.") Hála legyen érte
Istennek, már önálló prédikációs kötetben is találkozhatunk ilyen meg-
if jodott igehirdetési nyelvvel.

2. Az egyházi nyelv megújhodására való törekvés ügye szorosan
összekapcsolódik a retorika sodrából való kimenekülés szükségével. A

2) V. ö. Groó Gyula: A reformáció egyházának prófétai küldetése
a nemzetben. A Magyarországi Evangélikus Egyetemes Egyház belmissziói
munkaprogrammja az 1939-40. évre. 226--230. 1. "Az egyház szolgálata a
nemzetben az igehirdetés szelgalata. Tehát az igét kell hirdetnie a nemzet
nyelvén: magyarul. A huszadik század magyarjainak nyelvén. Úgy, hogy
megértsék. " Magyarul prédikálni, az örö'k igét most magyarul megszó-
laltatni, ez az egyház magyar feladatának lényege ... Jaj neki, ha egyházi
vagy teológiai tolvajnyelven beszél, és száraz, ki nem fejtett fogalmak meg-
emészthetetlen eledelével tr aktálja az ige élő vizére szomjazókat ... "
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ciceroi körrnondatok, avas frázisok, elcsépelt szóképek egyfelől a nyelvet
szegényítik s rontják, másfelől olyan erős uralomra jutnak, hogy a mon-
danivalót, a tiszta tanítást, a teológiai gondolatmenetet maguk alá gyíirik.
A mult rossz emlékei közé kell visszaűzni a retorikai teológia kísértetét.

Használunk néhány mondvacsinált éneket, amelynek alig lehet meg-
találni a magvát; amikor pedig a kifejezéseit, szóképeit elemezzük, még
azok is értékteleneknek bizonyulnak. Milyen nagyszerű nemzetszolgálat
például az Ú. n. vallásos összejöveteleken csak olyan költeményeket en-
gedni szóhoz, amelyek igaz magyar nyelven fejezik ki mondanivalójukat!
Templomi imádságaink közhellyé szürkült fordulatai közt sem ártana egy-
szer alapos tisztogatást végezni. "Mai buzgólkodásun'k .e szent órájában",
"emberi gyarlóságaink kárhozatos puha párnái" és hasonlók sürgősen
törlendők, hogy az imádság valóban imádság, ne líra vagy rejtett oktatás,
és a gyülekezet legegyszeríibb és magyaros észjárású tagjai számára is
imádság legyen.

3. A régi magyar dal újrabecsü1ése nyomán egyházunkban is elindult
kutató útjára egy kis buzgó csapat. Az eredményt már is kínálva kínálja
énekkarainkriak, ünnepélyeink szereplőinek s az így megkedveltetett éne-
kek révén minden gyülekezetnek. Minden újra hangzó régi és igazán
magyar ének a termő magyar szellem szo'lg álata.

4. A magyar evangélikus lelkésznek bőven van alkalma, hogy egy-
házi közéletünk körén belül küzdjön a mai magyar közélet egyik rákfenéje:
a neobarokk szellem ellen

Még az egyházmegyei felügyelőnek is legalább méltóságosuak kell
lennie! Közgyíiléseinken elmaradhatatlan az egymás felé bókolás. Egy ju-
bileumi ünnepségről a közönség javarésze kénytelen volt megszökni, hogy
a tízórai kapuzárás előtt hazaérhessen - vacsorázni! Egy beiktató köz-
gyűlésen pedig az üdvözlésre jelentkezettek nagyobb fele "az idő előre-
haladottsága miatt" egyáltalában nem jutott szóhoz, mert az előttük szólók
annyit beszéltek, minha őtőlük várták volna a programmbeszédet.

5. A politikusokra és a közigazgatás ra tartozó szociális reformok
problémáiba való beavatkozás helyett rámutatok néhány feladatra, ahol a
magyar evangélikus lelkész teljes tudásával és erejével buzgólkodhatik.

a) Gondoskodni arról, hogy a gyülekezet minden tagja, ha nem is
a vasárnap délelőtti főistentiszteleten, de legalább valamilyen gyülekezeti
istentiszteleten résztvehessen. Inkább legyen este 8 órakor is istentisztelet,
mint hogy például egy kereskedő, egy iparossegéd, egy kórházi orvos
hónapokig ne mehessen istentiszteletre. Úrvacsorához még ritkábban jut-
hatnak az évszázados tradicióktól megmerevült időpontok miatt!

b) Az egyesületi összeiöveteleket, a presbitériumi üléseket, ünnepé-
lyeket olyan időpontban rendezni, hogy a gyülekezetnek erősen elfoglalt
tagjai is résztvehessenek rajtuk.

c) A presbitereket, felügyelőket nem a ráérők, hanem ellenkezőleg
a legtöbbet dolgozók közül kiszemelni. Hiába beszélünk a gazdasági élet-
nek a zsidóuralom alól való felszabadításáról is, ha párhuzamosan a ma-
gunk körében nem adjuk bizonyságát a szabad pályákori dolgozók iránti
rnegbecsülésnek. Bizonyára érdekes,egyben elszomorító számadatok ke-
rülnének elénk, ha valaki elkészítené az egyházközségi felügyelők foglal-
kozási statisztikáját. Vajjon hány százalék mérnök, orvos, általában hány
nem közpénzből élő lenne köztük?

d) Az Ú. n. stólát mindenütt teljesen eltörölni, különösképpen azonnal
megszüntetni azt a szégyenletes stólaszabályzatot, mely néhány egyházköz-
ségben egyházközségi közgyűlési határozatból arra kényszeríti a lelkészt,
hogyastóladíj nagysága szerint kísérje ki, vagy ne kísérje ki a halottat
a sírig. Antiszociális rendelkezés, ezen felül most már egyházi törvényeink-
kel is ellenkezik, hogy néhány egyházközségünkben hitoktatási díjat szed-
nek. (Vagyis akinek nincs gyermeke, nem járul hozzá a vallástanításhoz,
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el1enben sokszorosan az, akinek több vallástanításra kötelezett gyer-
meke van!)

e) Minél több ifjúsági otthont, különösképpen tanoncotthont létesí-
teni. Az Evangélikus Élet ez év tavaszán mozgalmat indított tanoncott-
honok érdekében,") sajnos minden visszhang nélkül. Pedig az iparos- és
kereskedőifjak gondozása milyen nagyszerű népmentés lenne! Például a
Budapesten dolgozó inasok tekintélyes része vidékről kerül oda. Testileg
elcsigázottak, lelkileg folyton veszélyeztetettek, felőrli őket a nagyváros.
A magyar parasztságért szolgálatra kész' magyar evangélikus lelkésznek
bizony nem kell Budapestről vidékre mennie. És nincs másképp kicsiben
a vidéki városokban.

f) Az ifjúság· pásztorolását a lehetőséghezalkalmazkodva végezni.
A legtöbb ifjúsági egyesület szombat délután tartja összejövetelét, mert
akkor az iskolás ifjúság leginkább ér rá. Minden ilyen kedvezés az isko-
lásoknak egyúttal kisernmizése a nem iskolás ifjúságnak, mert tudvalevően
az iparos- és kereskedőifjúság éppen szombat délután ér rá legkevésbbé,
hogy ifjúsági egyesületbe járjon. Ezért antiszociális az ifjúság egyesületek-
be tömörítése, mert vagy kirekesztődnek azokból éppen a leginkább gondo-
zásra szorulók, vagy pedig az egyesületek a különböző társadalmi osztá-
lyokhoz igazodnak, ez meg a gyülekezet társadalmi megosztódásához ve-
zet. Hasonló ugyan a helyzet és veszedelem a felnőttek egyháztársadalmi
egyesületeinél is, de nagyobb kár nélkül; különben is az egyházi liberáliz-
mus korszakának csökevényeí. Ezzel szemben az ifjúsági munka most van
nálunk fellendülőben, most kell jó vágányt találni.

g) Közös lelkészjavadalmi pénztárt létesíteni.
6. A nemzeti közgondolkodásnak is szolgálatot tesz a magyar evan-

gélikus lelkész, amikor mint az utca porát lerázza magáról a valláserkölcsi
bázis, keresztyén világnézet, krisztusi gondolat szóvirágait, és amikor ezek
helyett híven tanítja, amit Isten e világról, az emberről, a népről, a sze-
retetről és más egyébről 'kinyilatkoztatott. Nézzük csak ezt az egyetlen-
egy szólamot: krisztusi szociálizmus. Milyen szépen, milyen modernül, rní-
lyen pártprogrammszerűen hangzik! Milyen jó ugródeszka aszociálizmus
bármilyen színű uralma és a hátha mégis fennmaradó keresztyén életrend
felé! Ma létmentő nemzetszolgálat tiszta látást adni a magyarságnak. hogy
a .Jcrtsztust szociálizmus" csak mézesmadzag: higgyed, szegény magyar,
hogy jó keresztyén vagy, de mindenben tedd azt, amit mi parancsolunk
neked.

Folyóir atunkban újra meg újra emlékeztettünk arra, hogy éppen
evangélikus egyházunknak az a karakteréből folyó, hivatása, hogy tiszta
látást adjon a magyar népnek. Láttassa meg vele a valóságot, oszlassa kö-
rülötte a romantika rózsaszínű ködét, és erősítsen meg mindenkit egye n-
kin t a jövő harcára. Ebből az következik, hogy amikor a magyar evan-
gélíkus lelkész leginkább akar az új magyar világ kialakításán munkál-
kodni, akkor elkezd az egyes magyar emberekkel foglalkozni, magára
veszi a pepecselés, a közélettől való tartózkodás vádját, de ő jól tudja,
hogy nincs más módja a magyarság megújhodásának, csakis egy: az egyes
magyar emberek megújulása. így tanulta meg Luther MártontóI.

7. Az egyes magyar emberen keresztül végzett nemzetszolgálat egy
és ugyanaz, mint a család, a családi élet, a család teremtési rendjének
megerősítése. Legelsősorban azért, mert erős, egészséges nép csak ott van,
ahol erős, egészséges a család. De a közelmult is figyelmeztet arra, hogy

3) 1939. évf. 16. sz.: Mórocz Sándor, Az iparosmissziótói a tanonc-
otthonig.
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minden népnek minden eshetőségre fel kell készülnie. Az erdélyi magyar-
ság fennmaradásának vajjon hol van a záloga, ha nem a magyar csalá-
dokban? És az evangélikus lelk'ész jól tudja, hogy a családi életet ő tudja
a legmélyebb alapjában erősíteni, az által, hogy hirdeti a hitvestársaknak,
szülöknek, gyermekeknek, rokonoknak Isten törvényét, ítéletét és bocsá-
natát. 'Az államnak, a társadalomnak, a népközösségnek is megvan termé-
szetesen a családra néző feladata, de hiába az agglegényadó, többgyerme-
kes apának adókedvezménye, és bármi más külső támogatása, ha gyökerében
féregrágta egy család élete. Fel kell készülnünk olyan világra is, amely-
ben ez a legdrágább életrend is gúny tárgya lesz. Ezért fontos feladata
ma a magyar evangélikus lelkésznek, hogy ne a nyájlelkeket. a vakenge-
delmes párttagokat tartsa ideáljának. hanem ellenkezőleg azért imádkoz-
zék, hogy minden híve egymagában maradva is öntudatos, kemény, el-
szánt, vértanúságra kész bizonyságtevöje legyen Isten királyi uralmának,
és minden magyar híve minden körülmények között tudjon és merjen
magyar maradni.

V. A magyar evangélikus lelkészről szólt e cikk,-de a magyar evan-
gélikus értelmiségnek. Jóformán semmiféle említett népi szelgálatot nem
tud teljesíteni a magyar evangélikus lelkész egyházunk "közönségének"
közrernűködése, késztetése, imádsága nélkü!. A legeslegelső azonban, hogy
hamis kívánságokkal, aligényekkel ne zavarja a lelkészt egyházi szolgá-
latában. Ne kevesellje társadalmi rangját, ne kevesellje csendes rnunkál-
kodását, ne kevesellje hazafias szolgálatát! Legyen inkább hálás az egyház
Urának, hogy amikor a magyar evangélikus lelkész hű a hivatásában,
ugyanakkor a magyarság, a magyar nép is részese szolgálatának.

Sólyom 'Ye1tő.

Hiszem a szentek közösségét.
Az apostoli hitvallásnak ez az ismerős és mégis ismeretlen tétele

í tél e t keresztyénségünk felett. A közösségi vonás, mely az Újszövetség
népének és a reformátoroknak életében olyan erőteljesen lüktetett, vagy
teljességgel hiányzik kegyességünkből vagy pedig törötten, megrövidítve,
eredeti gazdagságától megfosztottan nyomorog benne. A nagy átlag-
ban öncélú és énközpontú a hitéletünk: foglalkoztatnak a magunk bűnei,
küzködünk ssiét kísértéseinkkel, érdekel - ha ugyan érdekel - egyéni
üdvösségünk. Nem érezzük-é, hogy rnennyi önzés kiált vallásosságunkból
és mennyire hiányzik belőlünk Pálnak a leJ:külete, aki maga kész lenne el-
szakadni Krisztustól atyjafiainak üdvösségéért?!

A Krisztusban való eme önző élet mellett ami kevés tekintetünk még
marad más keresztyének számára, az is kerlátolt és szűklátókörű. Magyar
evangélikus egyházunk felébredtjeinek legnagyobb része elkorcsosult kis
közösségekben tengeti keresztyénségét: nélkülözhetetlennek érzi vele egy-
ívású keresztyén rokonlelkek társaságát, de "közösségvágya" messzebbre
már nem terjed. A "szentek közössége" számukra néhány bibliás, hozzá-
juk hasonló kegyességű lelki barát vagy barátnő kicsiny körére szűkül
össze. Akiknek pedig több érzékük van az egyház iránt és talán [elent
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valamit számunkra a gyülekezeti közösség, azok meg legtöbbször feleke-
zeti mámorban élnek, gyanusan vizsgálgatnak minden református szabású
koponyát és irtóznak a római 'katolikus templomból kiszivárgó tömjén-
füsttől.

lsten Igéje mindezzel szemben azt tanítja, hogy akit Isten gyerme-
kévé hívott és Szentlelkével magához térített, azt a s z e n t ek k ö z ö s-
ség ébe á II í tot t a. Ez Istennek olyan megtörtént cselekvése, melyet
megkerülni nem lehet. Magános keresztyén nincs! Aki Krisztust urának
vallja, azt lsten már tagként belehelyezte egy testbe és épületkőként bele-
építette egy házba. Nem lehet egyetlen független mozdulatom sem, mert
minden érverésemet megérzi az egész test és akár tetszik, akár nem, hozzá
kell simulnom más kövekhez, De erről a közösségbe való állítottságró!
megfeledkezni lehet. Ahogyan lehetek úgy is családom tagja, hogy közben
idegenül járok otthon az összetűzö kötelék átérzése nélkül és a reámhá-
r arnló szeretetkötelességek megtagadásával, épen úgy Istennek a szentek
közösségébe helyező cselekedete előtt is becsukhatern a szememetés a
felülről reám rótt szolgálatnak ellenszegülhetek. Nem kétséges, hogy ez
történt velünk, Ideje már, hogy lsten igéje hitre ébresszen bennünket 3.

szentek közösségének valósága iránt, szolgálatra indítson ebben a közös-
ségben és reáhelyezze életünket arra az útra, ahol a szentek közösség e
újra és újra megvalósul.

1 A szentek közösségének valósága azt jelenti, hogy lsten belehe-
lyezett engem hitben meghalt és élő gyermekeinek társaságába, melynek
határait emberi szem át nem tekintheti. A hívők közösség e egybeölel
multat és jelent, áttöri a felekezeti ko rlátokat, áthágja a földet a menny-
tói elválasztó határt és engem az itt és most élő keresztyént összeforraszt
a "mennyei Jeruzsálemmel", az "angyalok ezreivel", prófétákkal, aposto-
lokkal, reformátorokkal és jelenünk minden keresztyénevel. Végtelen
hosszú láncsornak vagyok egyik szeme, melynek összefűző kapcsa
Krisztus.

Ennek a hatalmas lelki tábornak tagjai sorsközösségben élnek egy-
mással és Krisztussal. Bűneimnek terhében, kísértéseirnben, harcai mb an,
szenvedéseimben osztozkodik velem Krisztus és 'Istennek egész népe. De
fordítva is áll: Krisztus szentsége, ereje, igazsága és a szentek 'hite, béke-
tűrése, kitartása meg az enyém. "Áldott csereviszony ez... Hiszen jól
tudjuk, hogy mihelyt a Iegkisebb baj ér, ég és föld, valamennyi angyal és
szent mellettünk kiált" (Luther).

A szentek közösségének valóságára keresztyén életünk tapasztalatai
sohasem vezethetnek el. Ide hit kelll Hiszed-é lsten igéjének, hogy erőtlen-
ségedben, küzdelrneidben, hitetlenségedben nem vagy egyedül, hanem
erősen tart és hordoz a hívők mennyet és földet átfogó közössége?
Hiszed-é, hogy lsten drága ajándékotés vígasztalást tartogat hited szá-
mára a szentek közösségének valóságában?

2, A szentek közösség e nemcsak vígasztalás és erő forrása a hívő-
nek, hanem szolgálati alkalom. Isten a szentek közösségébe szolgálat cél-
jából állított. Minden, amit Isten rajtunk és bennünk véghezvisz, a szentek
közösségéért történik Abránduliunk ki abból a tévhiede'lernböl, hogy Isten-
nek lelkünkben szétáradó kegyelmi ajándékai vagy a szenvedés iskolája a
mi keresztyén életünk kiteljesedését szolgálják. Ellenkezőleg: "akár nyomor-
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gattatunk, akár vígasztaltatunk a ti vígasztaltatástokért és üdvösségtekért
van az" (II Kor, 1, 6). A szentek közössége sorsközösség a kegyelemben.
Nyíljék meg hát önmagába zárt hitéletünk, hogy belőle mindaz, amit az
Istentől kaptunk, kiáradhasson mások felé és így megosszuk testvéreink-
kel a megtapasztalt kegyelmet!

A szentek közössége sorsközösség a bűnben is. Ezért nem zárkozha-
tom el mások bűnei elől. Minden megtérőben levő életnek nagy kísértése,
hogy kivonja magát a "bűnösök" és "hitetlenek" közül és elzárkózzék a-
"hívő-k" közé, Aki így próbélja melengetni keresztyén életét, az megta-
gadta a szentek közösségét. "Isten gyermekei nem menekülnek a gonoszok
társaságától. " Ök nem akarnak egyedül a mennybe jutni, hanem maguk-
kal akarják vinni a legbűnösebbet is" (Luther). A bűnössel- való közösség-
vállalás azonban még többet jelent: elismerern mások bűnét az én bűneim-
nek, s kész vagyok hitemmel védőleg eléjük állani. "A szűz tegye mirtusz-
koszorúját a céda leányra és a kegyes asszony borítsa fátylát a házasság-
törőre" (Luther). Igen, ez a szentek közösség e a gyülekezetben. De a fa-
rizeusnak a publikánussal szemben elkövetett bűne erős kfsértése feleke-
zetközi életünknek is. A római katolikus egyházzal, de egyéb felekezetek-
kel szemben is olyan könnyen helyezkedünk saját egyházunk ige-tiszta-
ságának gőgös magaslatára és önigazságunkban tetszelegve megvetjük az
eltorzult egyházakat. Minden egyházi gőg, mely meriekül a többi egyház
romlottságától és nem fáj néki más felekezetek bűne, lábbal tiprása a szen-
tek közösségének,

A szentek közössége sorsközösség a szenvedésben is. Ez pedig azt
jelenti, hogy hordoznunk kell az egész világ keresztyénségének 'kereszt-
jét. Nem huzódhatunk be csig abigaként magyar egyházunk falai közé,
mikor másutt tombol az antikrisztus az egyház körül. A németországi ke-
resztyénség egyre súlyosbodó üldöztetéset együtt kell hordoznunk és nem
lehetünk érzéketlenek az orosz katakombás, mártír egyház sorsa iránt.

3. Hogyan lesz már most mintlez valósággá? Melyek azok az utak,
melyeken a szentek közösségének vígasztalása és ereje közellép hozzánk
ésamelyeken mi is megindulunk szolgálatra a szentek felé?

Az első az imádság. Krisztus, ismerős és ismeretlen hívők imádkoz-
nak érettern. Megragadom-eén is ezt az Istentől nyujtott eszközt a szen-
tek -közösségében való szolgálatra? Érdemes megfigyelni, hogyan tükröző-
dik az apostoli levelekből az első keresztyénség egymást hordozó imád-
ságos élete. Mennyi hálaadásról és könyörgésröl hallunk itt más gyüleke-
zetek hitéért, Krisztus ügyének bennük való elörneneteléért, Isten szen-
vedő, küzködö és igéthirdető szolgáiért! Engedjük mi is, hogy Isten Sz ent-
lelke letörje imádságos életünkről az önzés bilincseit! Nyissuk fel titkos
karnaránk ablakait a négy égtáj felé és tanuljunk meg rendszeresen kö-
nyörögni gyülekezetünk elesettjeiért, keményszívűiért, szegényeiért név-
szerint, szenvedő és tévelygő egyházakért és tudjunk hálát adni mások hi-
téért, rajtunk végzett szolgálatáért! Hadd teljék meg a mennyben az
aranypohár a szentek imádságaival (JeL 5, 8.)!

A szentek közössége másodszor a bizonyságtételben nyilatkozik meg.
Isten igéje a szentek közösségének minden egyes tagjára rábízatott és ha
a rend kedvéért nyilvánosan az egyházban csak lelkipásztor taníthat is,
ez nem ment fel bennünket a testvéren végzett igeszolgálat kötelességétöl.
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Nem feltűnő szolgálat ez, inkább csendes, másoktól alig észrevett. Egy-
egy vígasztaló, intő, erősítő, segítő szó elmondásaból áll, kereső vagy el-
csüggedt lelkeknek az útbaigazításából, vagy Isten bűnbocsátó kegyelmé-
nek a hirdetéséből. ha megrettent lelkiismeretűekkel találkozol. Apró be-
szélgetések, bibliaköri órák 'lesznek szentek közösségét szolgáló bizony-
ságtevésednek kínálkozó alkalmai. A 'lehetőséget és módot majd megta-
lálod, ha nem felejted el, hogy Istennek egyetlen igéjét sem csak a magad
számára kaptad, hanem sáfárságra.

A szentek közössége a gyülekezeti magatartásban is megvalósul. A
hívőknek beláthatatlan tábora a gyülekezetben lép horizontod közvetlen
határára. Itt ta'lálkozol a szentek :közösségével a mindennapi élet közelsé-
gében. És ezért itt dől el,. hogy szentek közösségét vállaló hited teher-
bíró-eo A gyülekezetben ellenszenves embereket találsz tele hibákkal és
rossz tuiajdonságokkal. Az egyiknek arckifejezését, a másiknak keresz-
tyénségét nem bírod. Szegényekkél és hitben gyengékkel kerülsz egy kö-
zösségbe. Nyilvánvaló bűnösök élnek veled egy gyülekezetben. Vajjon el-
szenveded-e a másikat? Meglátszik-e rajtad a szentek béketűrése, szelíd-
sége, alázatossága?

A szentek közösségének valóságába vetett hit és e közösség szolgá-
lata az úrvacsorából él. Itt valósul meg legteljesebb mértékben a szentek
közössége és itt kapjuk az erőt a szentek szolgálatára. Az n- asztalánál
Krisztussal és egymással közösség re lépünk De ugyanakkor Kriztus áldo-
zata odaszánatja velünk a magunk életét a velünk táplálkozo testvér
szolgá·latára.

Másokért mondott imádságaid, szünetlen bizonyságtevésed, a gyüle-
kezetben való járásod és úrvacsorai 'hited mutatják-e, hogy hiszed a szen-
tek közösségét?

Veőreős Imre.

Milltia Christi.*)
Nehéz idők egész embereket követelnek. Ez a jelszó különös időszerű-

séggel bír napjainkban. A világháború elötti nyugalmasabb évtizedek em-
berideálja a kuliúretnber volt. Most korunk küzdelmes évei új embertipust
termeltek ki: a harcos, küzdő embert. Különösen áll ez azokra a n.emzeti
mozgalmakra, amelyek maguk is csak nehéz küzdelrriek árán tudtak érvé-
nyesülni. Ezek azután megteremtették az új, a kor szellernét tükröztetö
életformát: a hősi életstilust, a harcos világszemléletet. Ennek a mindjob-
ban divatossá váló életfelfogásnak eszménye a hősies ember. A nevelés
irányzata is ebben az irányban tolódik el: könyvvel és fegyverrel, de mind-
inkább csak fegyverrel. Ez az életszemlélet az idők sürgető parancsára
nálunk is ismeretes és hódít. Ezért szükségesnek látjuk, hogy ezt az új,
hősi életszemlélet evangélikus egyházunk szempontjából az Isten igéjének
fényében szemügyre vegyük. Tesszük ezt két okból is. Egyrészt, mert egy-
házunk is azt vallja - s ezt az ige alapján állva, korszellerntöl s divattól
függetlenül mindig is vallotta -, hogy az élet harc, küzdelern, amely egész

*) Magyarul: A Krisztus szolgálatában való jó vitézkedes. V. Ö. 1.Tim 1,18; II. Tim. 2, 3-5.
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embert kiván. Oe vallotta azt is, hogy ez az egész ember, ez a harcos és
győzedelmes embertipus nem a világ elgondolása szerint kiábrázolt hős,
hanem éppen az Isten akarata szerint való keresztyén ember, a Jézus Krisz-
tus io vitéze. Másrészt azért is szükséges ez az elvi tisztázás, mert az egy-
házat gyakran vádolják meg azzal, hogy nem nevel életrevaló embereket,
hogy a bűnről, a szenvedésröl, a bántalmak eltűréséröl, a szeretetről és
az örök életről szóló tanításával megbénít ja tagjainak ektivttésst, cselekvő-
képességet és energiáj át. Ezekkel a téves híresztelésekkel szembe kell
szállanunk és az igazságot le kell szögeznünk. Nem ugyan azért, mintha
egyházunknak szükség e volna a védelemre. Az egyháznak soha sincsen
sziiksége emberi védelemre. Még azért sem, hogy igazoljuk egyházunk
életrevalóságát és a közre hasznos szolgálatát. Az egyház sohasem igazolja
magát emberi fórumok előtt, mert egyedül Istennek tartozik számadással.
Hanem tesszük ezt azért, mert tévelygőknek van szükségük a felvilágo-
sítasra és a meg térésre. Azért nem apologetikus, hitvédelmi célzattal szó-
lunk - ennek nincsen helye az egyházban -, hanem missziói, térítö
célzattal.

A hősi életszemlélet szerint az élet harc, küzdelem. A hős az a harcos
ember, aki bátor életodaáldozással küzd általa feltétlen érvényűnek fel-
ismert erkölcsi értékekért, eszmékért, Bátran indul a kűzdelernbe mert
érzi erejét, amelyben feltétlenül bízik s maga rriögött tudja társainak támo-
gatását. Nem fél a haláltól, megveti azt. Ha küzdelmében elbukik, emléke
örökké él a hálás utókor szívében. Ha győz, babérral övezve tér meg ho-
nába s élvezi a győztesnek kijáró dicsőséget.

A keresztyén ember is vallja, hogy az élet harc. Oe belelát ennek az
életharcnak a mélységeibe s az ige fényében meglátja a titkos rugókat,
rejtett okokat, felismeri minden háborúság igazi okát: a bűnt. Minden
harci világszemléletnél sokkal átfogóbban látja az életharc egyetemes jel-
legét, mert látja a mindenütt jelenlevő gonoszt. Amikor az életküzdelmet
felveszi, tudja, hogy emberi ellenségekkel, földi nehézségekkel harcolva is
végső fokon a gonosz ellen küzd. Szüntelen harcban áll a bűnnel nemcsak
maga körül, hanem főképpen önmagában. Jóllehet mindenkinél jobban
látja az ellenség félelmetes erejét, a harc súlyosságát és saját gyengeségét,
mégis vállalja ezt a harcot. Vállalja, mert Ura így parancsolja és mert
nem a saját erejében bízik. Ereje nem önmagában van, nem is társaiban,
hanem azt felülről kapja. Ezért bátorsága és kitartása egészen más forrás-
ból táplálkozik, mint a hősé. A hős szíve kút: önmagából merít. A keresz-
tyén emberé ciszterna: csak annyija van, amennyi felülről hull alá. Vállalja
a ciszterrla-élet minden kockázatát: hitből s hitben áll, él és küzd, Jel-
szava: mindenre van erőm a Krisztusban.

Éppen ezért, mert ereje nem önmagában van, a keresztyén ember
igen reális és gyakorlati ember. Ismeri a dolgok mértékét, s azért sohasem
számítja el magát: mindig számol Istennel. Sohasem vakmerő, mindig jó-
zan, de nem is esik kétségbe, mindig bátor. Sohasem veszíti el a fejét,
hiszen az ő "feje" a Krisztus.

A hős önmagának, vagy az eszmének, vagy a mögötte álló közös-
ségnek szerez dicsőséget. A Krisztus vitéze mituien dicsőseget Urának ad.
Szerényen félreáll, s rámutat arra, akitől erejét kapta s akinek a győzelmet
köszönheti: Krisztusra. Bizonyságtevő. Nála az önfeláldozás igazán ön-Iel-
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áldozás. Énjének teljes háttérbeszorításával tudatában van annak, hogy
csak eszköz Urának kezében. Csak szolga. De Urának eszköze, Krisztus
szolgája! Ez ad fellépésének határozottságot, félreérthetetlen bizonyság-
tevő jelleget. Életharca szolgálat. Hűsége megingathatatlan, megbízható-
sága megközelíthetetlen. A hőst hűségében megtartó kötelékek, iegyenek
bár még olyan magasztosak is, végeredményben csak emberi elkötelezések.
A keresztyén embert lsten törvénye, a Krisztus parancsa kötelezi el. A
Krisztus katonája, élete a Krisztus zászlaja alatt való katonáskodás: mili-
tia Christi.

A keresztyén ember életének ezt a vonását igen sokszor elhanyagol-
ták, figyelmen kívül hagyták egyházon kívül és belül egyaránt. Igy válha-
tott általánossá az a nézet, hogy a keresztyén ember magatartása merőben
passzív, szenvedőleges, tűrő, visszavonuló, s hiányzik belőle a kezdemé-
nyező erő és lendület. Eltekintve attól, hogy ez a vélekedes teljesen téves,
- csak éppen a keresztyén ember aktivitása meröben más, mint a hősi
életszernléleté -, a szenvedésre való készség, a tűrés, lemondás, önmeg-
tartóztatás jellemvonásai éppen nem gyöngeségre mutatnak. Az édesanya
oda adó életáldozásában, a betegágyon szenvedö cserides türelmében sokkal
több igazi erő és bátorság rejtőzik, mint sok u. n. hőstettben. A csendes
türelem, lankadatlan kitartás, szenvedések között való megállás nem egye-
düli jellemvonásai a keresztyén embernek, de rnindenesetre olyan vonások,
amelyek éppen őreá jellemző ek. Mert ezeket a vonásokat éppen a keresz-
tyén hit tudja kiformálni és a hívő ember állandó lelki fegyvertárává tenni.

Nehéz idők egész embereket követelnek. Mi úgy látjuk, hogy ezek az
egész emberek éppen azok, akik a miIitia Christi szolgálatát vállaJták.
Azok, akik Luther szavaival élve "komolyan akarnak keresztyének lenni".
Súlyos időkben, megpróbáltatások között és előtt akkor néznénk nemzetünk
jövendője elé fokozódó reménységgel, ha tagjai között rninél több ilyen
Krisztus vitézét tudhatnánk. A minden nemzettagot szinte egyforma erö-
vel igénybevevő totális háborúban, az "idegek háborújában" éppen ilyen
emberekre van szükség. Nem ugyan azért, mintha ezek magukban különb
emberek volnának a többieknél. Nem, ők nagyon is tudatában vannak saját
gyengeségüknek, de erejüket nem is magukból, hanem az egyetlen erö-
forrásból merítik. Nem hősök, csak bizonyságtevők. Arra támaszkodnak,
akiról két protestáns testvéregyházunk ősi énekei egyértelmüen tesznek bi-
zonyságot: "Tebenned bíztunk eleitől fogva", mert "Erős vár a mi lstenűnkl':

Groó Gyula.

Egyházunknak hívő munkásokat kell munkába áIIítani. Csak
az kerüljön vezéri szolgálatba, ki Krisztus vezérsége alatt áll s

munkáját és életét szolgálattá teszi. Ebben a tekintetben nincs
különbség egyházi és világi ember között.

D. Kapi Béla.
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SZELLEMI ÉLET
GyorUy István.

Nemzeti társadalmunk vezetői és
nagy gondolkodói az utóbbi időben
egyre gyakrabban követelik (s ma
már a nagyközönség is kezdi átven-
ni) a nevelés átalakításának, az új
nemzetnevelésnek jelszavát. Köztük
elsőnek a közelrnultban elhúnyt
Győrffy István mutatott rá a leghe-
lyesebb s nyilván az egyetlen helyes
útra, midőn nemzeti művelödésürrk-
nek népi-nemzeti irányba való tere-
lését sürgette.

Világos, hogy ennek az egész
nemzeti létünket átható nagy sors-
kérdésnek meglátásáig csak hosszú,
nem egyszer göröngyös úton jutha-
tott el.

Győrffy István 1884-ben született.
Munkás életének javarészét a nép-
rajztudománynak szentelte. Előbb,
mint a Néprajzi Múzeum tisztviselő-
je, majd, mint a Szegedről Budapest-
re helyezett néprajzi-tanszék pro-
fesszora, s az Ethnog raphia-Népélet
szerkesztője.

Érdeklődése főleg a népviselet és
népi foglalkozások felé irányult,
amint erről értékes kiadványai ta-
nuskodnak. Munkásságának summá-
ját a Magyarság Néprajzának első és
második kötete tartalmazza a ma-
gyar 'nép ruházatáról, a Iöldrnívelés-
ről és állattenyésztésről, a pásztor-
életről és más népi foglalkozásokról
szóló összefoglaló tanulmányaiban.

Ám a tárgyi néprajz szerszárnaí
és eszközei az ő számára nem ma-
radtak holt anyagok. Az eszközök
mögött kereste a murrkát, melyet az
illető' tárggyal végeznek s a munka
mögött az embert, ki az eszközt fel-
használja. Igy [utott el a tárgyi nép-
rajzból kiindulva a népi társadalom
s a néplélektan vizsgálatá'hoz, így
alakult ki az az elgondolása, hogy

a magyar nép ismeretnek a néprajz-
tudomány tárgyi és szellemi részén
túlmenően ki kell terjednie a népi
társadalom és lélek vizsgálatára is.
Ebben a szellemben dolgozta Ki azt
a hatalmas munkatervet, amelyet át-
vett és magáévá tett gróf Teleki Pál
miniszterelnök s először egy külön
táj- és népkutató központban, majd
a budapesti egyetem hatáskörébe
utalt Táj- és Népkutató Intézet fel-
állításával igyekszik megvalósítani.
Győrffy István terve és összeállítása
alapján és buzgolkodása folytán ren-
dezte meg legutóbb a Vallas- és Köz-
oktatásügyi Minisztérium a közép-
iskolai tanárok táj- és népkutató ve-
zetőképző tanfolyamát. Ennek meg-
valósulását azonban már nem érhet-
te meg.

Halálával az egész magyar tudo-
mányos életet, főkép a néprajztudo-
mányt óriási veszteség érte.

Dr. Benkő Lészlo.

Freud.
Ez év nyarának végén nagy és

különös tudósélet fonala szakadt
meg. Eldugott vidéki lapok is hoz-
ták a hírt, hogy Freud Zsigmond a
pszichoanalizis úttörője 84 éves ko-
rában elhúnyt.

Materialista és empirista rnűvelt-
ségét hosszú élete során sok-sok mű-
vében mindig kiéreztette. Mint or-
vos elsősorban rnindig a szenvedö-
kö~, beteg embertársain akart segí-
teni. Pacienseit azok közül válasz-
totta akiken az emberi tudás külö-
nöse~ az ő életmunkája előtt alig
volt képes segíteni: az ideg- és el-
mebetegek közül. Itt is főleg azokra
irányult a figyelme, akiknek az ideg-
rendszerében bonctanilag semmiféle
rendeUenességet megállapítani nem
lehet. Tagadhatatlan, sokakori segí-
tett is. Gyógyítási sikereit némelyek
egyénisége varázsával, szuggesztiv
erejével magyarázták, voltak olyanok
is akik főleg eleinte a kuruzslás bé-
lyegét akarták a homlokára sütni.
Ma már azonban vitán fe1ül áll, hogy
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gyógyítási sikereit legalább nagy
részben csakugyan a 'lélek titkaiban
való roppant jártasságának köszön-
hette.

Mert Freud tudós is volt. A való-
ságot és az igazságot akarta 'kiku-
tatni a lelkibetegségekre nézve. Arra
törekedett, hogy kutató (és gyógyí-
tó) rnunkájában az adottságok teljes
valósága és igaz természete vezesse.
Ezért betegeinek, materialista meg-
győződése ellenére, nemcsak a testi,
hanem a lelki szimptómáit is komo-
lyan vette és értelmüket kereste. Igy
jutott el az álom mint ideges tünet
fontosságának a felismerésére. Ek-
zakt lélektani módszereink szem-
pontjából hibáztatni lehet méchanisz-
tikus asszociációs pszichoanalitikai
eljárását álomfejtéseivel s ideges tü-
netek elemzésével kapcsolatban, ma
már kétségtelen az is, hogy az ál-
mok és egyéb, komolyabb neurotikus
tünetek és betegségek keletkezésé-
nek magyarázásánál a nemiségnek
tulnagy jelentőséget tulajdonított,
talán a tudattalanról is többet vélt
tudni, mint emberileg lehetséges, de
kétségtelen, hogy idevágó életrnun-
kája lélektani és pszichoterápiai
szempontból korszakalkotó. A lelki-
é'Ietet épen a maga lel ki mivoltá-
ban az orvosi tudománynak is korno-
lyan kell vennie, a szekszualitás lel-
kiéletünknek nagyon fontos ténye-
zője, lelkiéletünkben is rend és sa-
játos törvényszerűség uralkodik, lel-
kiéletünk kíalakulásában első gyer-
mekkori élményeinknek lényeges sze-
repe van, leplezett titkairrk feltárása
("abreakció") a lelkiegészség és gyó-
gyulás fontos feltétele: oly fontos
megállapítások, amelyeken ma már
csak a részleteket illetőleg lehet vi-
tatkozni.

Hatalmas fantáziájának szárnyain
Freud szoros értelemben vett rnun-
katerületéről más mezökre, pl. a val-
lás, a mitoszképzödés terére is szí-
vesen és gyakran elcsapengott. A
vallások problémájával a maga módja
szerint foglalkozott, neurotikus kö-
zösségi tüneteknek tartotta őket.
Sajnálni kell, hogy egy olyan kiváló
kutató elme, mint Freud, a vallás dol-
gait mindvégig a materializmus szem-
üvegén keresztül nézte. Pszichoanali-
zisének egyik végzetes alaphibája ép-
pen abban van, hogy a hit dolgaival
értetlenül állott szemben. A vallas
azonban nyilvánvalóan nemcsak tu-

dományos, panem életproblémájává
is lett, amit életének alkonya mutat,
amennyiben tudomásom szerint ek-
kor részben a saját zsidó vallása fe-
lé fordult, másrészt az okkultizmus
vonta bűvkörébe. .

Mire e hosszú és sikerekben rend-
kívül gazdag élet véget ért, a pszi-
choterápiában Freud rendszerét túl-
haladták és más pszichoterápiás
rendszerek nyomultak előtérbe. De
sok felismerésének a helyessége
- mint fentebb rámutattunk - meg-
marad. Alapvonásaiban azonban rend-
szere helytelen, mivel hamisan állí-
totta a lelki élet középpontjába a
szekszualitást és nem ismerte fel az
Istentől teremtettségünk és Istenhez
való viszonyunk alapvető jelentősé-
gét éppen a lelki élet számára.

dr. V. L.

Új magyar evangéliumi zene.
1. sz. Kapi-Králik Jenő: "Karácso-

nyi Ének". Budapest, 1939. Luther-
Társaság kiadása, 4 oldal. Ára 1.80 P.

Kapi-Králík Jenő, folyóiratunk
munkatársa "Új Magyar Evangéliumi
Zene" címen sorozatot indított: a cím
megadja a programrnot is ehhez az
örvendetes és bátor vállalkozáshoz.
Egyházi zenénk terén az utolsó évek
folyamán szép kilátásokkal kecseg-
tető mozgolódás érezhető sennek
gyümölcse ez az új vállalkozás is,
melynek 'Sok és szép sikert kívánunk.
Az előttünk fekvő első számban a
szerzö a .Krísztus Urunknak áldott
születésén" korál dallamát dolgozta
fel négyszólamú vegyeskarra. A mű
nehézségeit már közepes képességű
énekkar is leküzdheti ; remélhető te-
hát, hogy szám os egyházi énekkar
műsorára fogja tűzni. G. Z.

Külföldi folyóiratok.
A Deutsche Theologie (Stuttgart,

Kohlhammerkiadás, ára negyedévre
1.50 RM) szeptemberi száma közli
Köberle Adolf "Kegyelem és felelős-
ség" círnű prédikációját, Schlatter
Adolf "Jézus és Pál apostol" círnű
tanulmányának folytatását, Schrey
Heinz-Horst megemlékezését Nau-
mann Frigyesról. WOrthwein Ernst
egy nagyon tanulságos tanulmányban
foglalkozik az újabb előázsiai ásatá-
sok jelentőségével Palaestina Kr. e. 2.

évezredbeli története számára. K.



327

EGYOTT ISTEN ELÓTT
Járuljunk btzaíommat a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmassá-

got nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül!
(Zsid. 4, 16_)

November folyamán
kérjünk bocsánatot az Istentől,

hogy nem szoktunk rendszeresen imádkozni az egész keresztyénségért, -
hogy nem vesszük magunkra e világ minden 'ker-esztyén emberének terhét
és baját, - hogy hamis szernérmességböl nem szoktunk erősebben imád-
kozni azokért a keresztyén testvéreinkért, akikkel egyek vagyunk a
lutheri reformáció áldásaiban, - hogy gyakran elcsüggedünk és azoktól
félünk, akik csak a testünket ölhetik meg;

adjunk hálát az Istennek,
hogy egyre általánosabb, mély ebb és buzgóbb köztünk az egymásért való
felelősség, - hogy egyre jobban becsüljük az imádkozás lehetöségében
kapott atyai ajándékot, - hogy az O szeretetét semmiféle hatalmasság
nem rabolhatja el tőlünk, - hogy azoknak, akik Ot szeretik, minden
javukra szolgál;

könyörögjünk az Istennek,
hogy tartsa meg közöttünk az anyaszentegyházat, az ige hirdetését és a
szentségek kiszolg áltatását, - hogy sehol e világon ne szűnjék meg az
evangéliom hirdetése, legyen mindenütt bántatlan a gyülekezet nyelve
szerinti evangélikus istentisztelet, - hogy maradjon minden keresztyén
hű, - hogy legyünk mindenestül készek népünk védelmére, - hogy tölt-
sön 'el minket megbocsátá, támogató, fegyelmező és missziói szeretettel
elsősorban minden magyar, továbbá minden ember iránt, - hogy védje
meg a Gonosz támadásaitól a teremtett világnak szabott életrendeket.

, kiváltképpen a családi életet.
Oh Felséges, Mindenható Úr! Az ur Jézus Krisztus által minden

Tebenned bízó igaz híveidnek kegyelmes Istene! Mi, Te kicsiny sereged,
és a Te nyájadnak juhai, íme az Úr Jézusnak vallásaért evilág aljává és
seprejévé lettünk, utálatos ak és megvetettek minden ember előtt; kerget-
nek, üldöznek bennünket, és csak azon vannak, hogy a Te Szent Lelked-
nek és szent igédnek világosságát megolthassák mí közöttünk. Azért el-
epedett szívvel s kiterjesztett kézzel leborulunk a Te dicsőséges színed
előtt, és keserves panaszunkat Elődbe rakván, egyetemben vallást teszünk
magunk ellen a mi bűneinkről, hogy mi a Te szent igédet és iidvözítő
evangéliomodat nem becsültük, illendő buzgósággal nem hallgattuk, sem
a Te szolgáidat méltó tisztelettel nem tiszteltük. Annakokáért reánk ger-
jedett haragod, reánk hoztad, oh igaz ítéletü lsten, az ige hallgatásának
éhségét; siralommal jajgatnak sok helyen a Te híveid, hogy elvétetett tő-
lük az imádság háza, eltiltatott az istentisztelet, nincsen többé az evangé-
liom hirdetése, nincsen az lsten igéje, nincsen az úrvacsorának kíszolgál-
tatása. Oh nagy ur lsten, nem lennél-e többé jóakaró, hogy megszabadíts
minket? Támadj mellénk a Te nagy dicsőségedért! Ne nézzed bűnünket es
szent igédhez való engedetlenségünket, sőt inkább tekintsed a Te neved-
nek dicsőségét, nézzed a Te szent evangéliomodnak igazságát, a Te sak-
ramentomaidnak szentségét; főképpen pedig tekintsed a Te nyájadat,
melyet tulajdon szent vérével megváltott az úr Jézus, és tartsd meg kö-
zöttünk minden üldözők ellen a Te gyülekezetedet. Oh Uram, perelj az
ellenünk perlőkkel, harcolj az ellenünk harcolókkal, ragadj fegyvert, és
kelj fel a mi segítségünkre. Ismertesd meg üldözőinkkel, hogy Te vagy,
Uram, az igaz Isten, és a Te igéd az igazság. Te vagy a Te ,kicsiny sere-
gednek erős pártfogója, és nem hagyod, Isten, a Te népedet, sőt van reá
gondod. Cselekedjél irgalmasságot velük, térítsd meg őket, hogy bánják
meg bűneinket és higgyenek az evangéliomnak. Ámen.

(To rkos András: Engesztelő áldozat, 1764., után.)
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Királyi nemzet vagy, noha te kicsiny vagy,
Az Atya Istennél bizony te kedves vagy,
O szent Fia által már te is fia vagy,
Minden dicsőségben higgyed, hogy részes

vagy.
Hogyha te igazán a Krisztusban bízol,
Higgyed, hogy lélekben Istennél meghízol ;
Ha Krisztus vérében igaz hittel iszol,
Higgyed, hogy örökké meg nem szomjúhozol.

Akármint halásszon az ördög utánad,
Az ő tagjaiban dühösködjék rajtad,
Mind tőrrel, fegyverrel siessen utánad,
Ha Krisztusban bízol, higgyed, az sem árthat.

Oltalmazza Krisztus az őSzentegyházát,
Miként a jó pásztor az ő juhocskáját;
Valaki hallgatja a Krisztus mondását,
Viseli mindenkor szorgalmatos gondját.

r
Siess most is hozzánk,Krisztus, segélyj min-
A te szent Igéddel neveljed hitünket [ket,
És te Szent Lelkeddel bírjad életünket,
Hogy minden dolgunkban dícsérhessünk té-

ged.
Igaz fogadásod és minden beszéded,
Nyilván vagyon immár minden dicsőséged:
Ne hagyd elpusztulni e kicsiny sereget,
Melyért a keresztfán vallál nagy gyötrelmet.

Ne nézzed, Úr lsten, e világ vakságát,
Te nagy jóvoltodról háládatlanságát,
A te Igéd ellen ily nagy káromlását,
Nézzed a Krisztusnak ártatlan halálát.

Senkiben nem bízik az Anyaszentegyház,
Hanem csak tebenned, ki minket oltalmazsz
És igazságoddal mindenkoron táplálsz,
Te szent sebeid del minket megvígasztalsz.

lrta : SZKHÁROSI HORVÁTH ANDRÁS
tállyai lelkész, a XVI. század közepén.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karner Károly.
Baross-nyornda : Uzsaly és Koncz nyomása Győr, Andrássy-út 24.

A folyóirat elfogadása elofizetési kötelczettsé.ggel Jár.



NYYSIl MLI
A Szeritírás egyházunk munkájában

mindjobban a központba kerül. Ha egy-
házunknak a megújhodásán akarunk
murrkálkodní, akkor minden erővel azon
kell lennünk, hogy a Biblia üzenetét mi-
nél világosabban, minél tisztábban. rni-
nél elevenebben szólaltathassuk meg.
Ehhez pedig szorgalmasan használnunk
kell a manapság egyre szaporodó jó
segédeszközöket. Ezek ,közül újból em-
lékeztetnünk kell a .Luthers Evengeiten-
Auslegung" c. műre (Göttingen, 1939.
Vandenhoeck és Ruprecht-kiadás, külf'.
ára füzetenként 1,35 RM), mely a luthe-
ri írásértelmezés gazdag kincseit teszi
használhatóvá a gyakorló lelkész szá-
mára. Az újabban megjelent 7. és 8. fü-
zet Máté 5, 13-6, 34 magyarázatát far-
talmazzák Ugyancsak emlékeztetnünk
kell Bultmann Rudolf: "Das Johenes-
evangelium" c. kommentárj ára (u. a. a
kiadó, folytatásonként külf. ára 2.25
RM), mely most már 12, 19. vs-ig jelent
meg. Ugyanebben a vállalatban indult
meg Schlier Heinrich: "Der Galater-
brief" (u. a. a kiadó, 1. füzet külf. ára
2,25 RM), melynek 1. füzete 1, 1-3, 5
tartalmazza a Galáciai levél magyará-
zatát. A Galáciai levél - a hit által
való megigazulás, a törvény és evangé-
lium ellentétének ,kifejtése miatt -
alapvető jelentőségű az Újszövetségben.
Már ezért is nagy figyelmet érdemel ez
a gondos és részletes kornmentár. Bult-
mann és Schlier kommentárjainak is-
mertetésére még visszatérünk, ha telje-
sek lesznek.

A "Die urchristliohe Botschaft" so-
rozatban Schmitz Otto .Ll tchristliche
Gemeindenöte" címen (Berlin 1939,
Furche-kiadás, 224 lap. Ara 4,80 RM.)
pompás kommentárt írt az első Korin-
thusi levélhez. [Eleven és gördülékeny
nyelven emeli ki a lényeges mozzanato-
kat, úgyhogy az Irás nemcsak megvilá-
gosodikelőttünk, hanem meg is szölal,
A mellett kommentárja, - amint azt
már címe is mutatja, - szemléletesen
világít rá a korinthusi gyülekezet első
nehézségeire s így nemcsak arról kapunk
képet, hogy milyen viszonyok voltak az
öskeresztyén gyülekezetekben, hanem
megvilágosodnak előttünk saj át gyüle-
kezéti bajaink és nehézségeink is.
Schmitz könyve egyike a gyakorló lel-
kész számára a legjobban használható és

legtanulságosabb írásmagyarázati rnun-
káknak.

Bauernfeind Otto "Die Apostelge-
schichte" c. kommentárja (Leipzig, 1939,
Deichert-kiadás, 284 lap, ára 12 RM) kü-
lönösen azok számára fontos, akik az
első keresztyénség kialakulásának a kér-
désével foglalkoznak. A Cselekedetek
könyvének tudósítása igen sok kérdést
ad a teológiai kutatásnak. Ezekre a kér-
désekre Bauernfeind gondos figyelem-
mel van és azokat nyugodt alapossággal
világítja meg. A történeti kérdések mel-
lett nagy gondot fordít az első keresz-
tyénség hitének a vizsgálatára is. Az is
sokat tanulhat e könyvből, aki nem min-
denben fogadja el a szerző véleményét.

Az Oszövetség egyik legfontosabb
könyvéhez a "Handbucfi zum Alten
Testament" sorozatban Beer Georg és
Galling Kurt "Exodus" címen írtak kom-
mentárt (Tübingen, 1939, 1. C. B. Mohr-
kiadás, 179 lap, ára 7,60 RM). Beer, aki
e kommentár tulajdonképeni szerzője
(Galling a szövetség sátorára vonatkozó
fejezeteket dolgozta ki), első sorban a
Mózesre vonatkozó hagyománynak a
kritikai tisztázását tűzte ki céljául. Tör-
téneti ítéleteiben megfontoltság jellemzi,
teológiai véleménye nem mindig az
Irást magyarázza, hanem avval néha el-
lentétbe is helyezkedik (pl. szerinte
"Mózes Izráel nemzeti vallásának a
megteremtője. O tette Izráelt Jahwe
népévé és Jahwet Izráel Istenévé")"
Fontosak a Tízparancsolathoz fűzött
magyarázatai is.

Dibelius Martin: "Jesus" c. könyvecs-
kéjéhen (Berlin, 1939, Töpelmann-kiadás,
134 lap, ára 1,62 RM) nagyon rövid, tö-
mör összefoglalását adja annak, amit
ma a teológiai tudományosság módsze-
reivel Jézusról megállapítani lehet. A
szerzö pompás, világos összefoglalást ad
azokról a kritikai kérdésekről, rnelyek
a "Jézus-élete" kutatás során annyi
vita tárgya voltak. Természetes, hogy
Dibelius a történeti tárgyalásrnód mel-
lett is érvényesíti teológiai meggyőző-
dését s ez nem fedi mindenben az evan-
geliumokban megnyilatkozó hit tanuság-
tételét, már csak azért sem, mivel Dibe-
lius erős, sokszor nem teljesen indokolt
kritika alá veszi az evangéliumi hagyo-
mányt. Ennek ellenére e könyv tan us-
kodik arról, hogy mennyire meghaladot-
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tá vált az, amit egykor a liberális teoló-
gia Jézusról mondott.

A részlettanulmányok sorában ki kell
emelnünk Kittel Gerhard: "Christ us und
Imperator" (Stuttgart, 1939, Kohlharn-
mer-kiadás, 56 lap, ára 1,20 RM) círnű
írását. A keresztyénségnek a felsőség-
hez, ill.. az államhoz való, ma annyira
égetövé lett viszonyát világítja meg s
az Újszövetségből érteti meg a keresz-
tyén hit dialektikáját: az állam, éppen
úgy, mint a házasság és a család lsten
teremtési rendjéhez tartoznak s ezért
igen el ni kell őket. De éppen úgy küz-
deni kell minden olyan törekvés ellen,
amely végérvényessé, abszoluttá teszi,
vagy másként "isteníti" őket. E rend-
kívül tanulságos írást nem lehet eléggé
ajánlani. Busch Friedrich: "Zum
Verstandnis der synoptischen EschatoIo-
gie, Malkus 13 neu uniersuchi" (Gü-
tersloh, 1938, Bertelsrnann-kiadás, 157
lap, ára 5 RM): széles alapokra fekte-
tett tanulmánya ma annyira égető esz-
cha to logikus kérdésről. A szerző gondos
írásmagyarázattal igazolja, hogy Márk
13 Jézus eredeti evangéliumahoz tarto-
zik s a Jézus eljövetelére vonatkozó vá-
rakozást az evangélium összefüggésébe
állítja bele. Nagyon tanulságos munka
mindazok számára, akik komolyan igye-
keznek venni az Irás eszchatologíkus
bizonyságtételét. - Faulhaber Doris:
"Das Johannes-EvangeIium und die
Kirche" (Kassel, 1938, Joh. Stauda-ki-
adás, 75 lap, ára 1,80 RM) ugyancsak az
eszchatologiai mozzanattal foglalkozik
János evangéliumában és ennek az
"egyház" valóságához való viszonyát
vizsgálja: fejtegetései tanulságosak a ne-
gyedik evangelium helyes megértése
szempontjából. - Viering Fritz Chris-
tian: .Evengelische und kathoIische
Scbriiteuslegung" (Berlin, 1938, "Evang.
Bund" kiadása, 108 lap, ára 5 RM) a mi
felekezetközi helyzetünkben fokozottan
tanulságos: világosan megállapítja az
Irás katolikus és protestáns magyaráza-
tának (s vele használatának) a külőn-
bözőségét: amíg az evangélikus egyház-
ban Krisztus ura az egyháznak sehhez
igazodik az Irás magyarázatának "sza-
badsága", és pneumatikus megkötöttsége,
addig ·a katolicizmusban az egyház ura
az Irásnak s ezért megszabja annak ér-
telmét is, E megállapításokat a szerzö
igazolja néhány fontos írásmagyarázati
vitaponton (kül. Máté 16, 18. kk) .- A
Zsidókhoz írt levélről tett közzé egy
nagyon gondos. és részletes tanulmányt
Kasernann Ernst: "Das wandernde Gor-
tesvolk" címen (Göttingen, 1938, Van-
denhoeck &. Ruprecht-kiadás, 156 lap,

külf. ára 6,75 RM): új világításba he-
lyezi a levelet, amikor megállapítja,
hogy annak alaptémája "Isten vándorló
(azaz e földön mennyei új hazát kereső)
népe" s innét világítja meg a levél
krisztologiáját is. - Surkau Hans-Wer-
ner: "Martyrien in lűtlischer und trűh-
christIicher Zeit" (u. a. a kiadó, 148 lap,
ára 6,38 RM) c. kötete a késői zsidóság
mártirelbeszéléseit az Újszövetségből Jé-
lUS szenvedéstörténetével, István vérta-
nuságával, a későbbiekből Jakab és
Polykarpus vértanuság ával hozza kap-
csolatba, megállapítja az elbeszélés-for-
mák összefüggését, végül a vértanuság
újszövetségi alapértelmét és annak ér-
tékelését a keresztyénség első idejében.
- Ebben az összefüggésben kell meg-
említeni Althaus Paul, Kittel Gerhard
és Strathmann Hermann közös füzetét:
"Adolf Schlettet und WilheIm Lűigert
zum Geátictitnis", valamint Brezger Ru-
dolf: "Das Schrifttum von Professor
Adolf Schlsttet" (Gütersloh, 1938, Ber-
telsrnann-kiadás, 55, ill. 93 lap, ára 1,50,
ill. 2,50 RM), rnelyek megragadó módon
állítanak emléket a két nagynevű pro-
fesszornak.

A katolikus teológiai kutatás ugyan-
csak fokozott figyelmet szentel a Szent-
írásnak Igy Blinzler Joseph: "Die neu-
testamentlichen Berichte űbet die Ver-
kltitung Jesu" (Münster, 1937, Aschen-
dorff -kiadás, XX és 170 lap, külf. ára
6,38 RM) részletes vizsgálat alá veszi a
Jézus megdicsőüléséről szóló elbeszélé-
seket, igyekszik azok történeti megbíz-
hatóságát minden ellenvéleménnyel
szemben igazolni. - Adler Nikolaus:
"Das erste christliche Ptingsttest" (u. a.
kiadó, XIX. és 171 lap, külf, ára 6,75
RM) a Sokat vitatott pünkösdi történe-
tet tárgyalja, nevezetesen azt a kérdést,
hogy miben állott a pünkösdi csoda: az
eksztatikus "nyelveken szólás" feltevé-
sévei szemben a szerzö "az idegen nyel-
veken beszélés" mellett foglal állást, rész-
letesen cáfolva az ellentétes nézeteket.
- Bückers Hermann: "Die UnsterbIich-
keitsIehre des Weisheitsbuches" (u. a. a
kiadó, XII. és 193 lap, külf, ára 7,31 RM)
egy a keresztyén hit szempontjaból is
nagyon fontos kérdést vizsgál, amikor
a "Salamon Bölcsesége" apokrifus irat
tanítását veszi vizsgálat alá halhatatlan-
ságról, halálról és feltámadásról. Igyek-
szik e tanítás összefüggését mindenek
előtt az Ószövetséggel megállapítani, de
azután hellenisztikus kapcsolataira is rá-
mutat. - A protestáns teológia az e há-
rom tanulmányban tárgyalt kérdéseket
sokszor más szernszög alatt vizsgálja,
számunkra nem aza döntő, hogy elbe-



szélesek hitelességét külsőségesen iga-
zoljuk. Az ilyen irányú bizonyítások e
munkákban sem meggyőzők. A keresz-
tyén hit és tanítás tisztaságának a meg-
őrzése érdekében óvakodnunk. kell bib-
liai fogalmak és pogány (görög) szem-
léleti mód összekeverésétöl, De ha e te-
kintetben kifogásokat is kell tennünk,
mí is tanulhatunk e katolikus teológusok
'óvatos gondosságából, részletmegfigye-
léseinek az alaposság ából,

Szélesebb területre visz bennünket
két másik katolikus teológus műve,
Prümm Karl: "Christentum als Neuheits-
etlebnis" (Freiburg, 1939, Herder-ki-
adás, 500 lap, ára kötve 10,80 RM). A
szerzö nevét egy nagyszabású kétköte-
tes munkával tette ismertté, melyben a
keresztyén hitnek az antik pogányság-
hoz való. viszonyát tárgyalta. Jelenlegi
munkája részben kivonatszerű az emlí-
tetthez képest, vele több tekintetben ro-
kon tárgyú: a keresztyén hit és az óko-
ri pogányság találkozását vizsgálja ab-
ból a szempontból, hogy a keresztyén
hit egyes tételei mennyiben tették az
;újság benyomását az antik emberre.
Sok nagyon tanulságos és érdekes
megállapítása van, de könyve még át-
ütöbb erejű volna, ha a keresztyén hi-
tet nem mint tant tartaná szem előtt,
hanem a kinyilatkoztatást mint eleven
történeti adottságot állítaná szembe a
pogánysággal. Ez eseben persze jobban
'előtérbe kerülne annak "balgaság"-jel-
lege (1. Kor. 1, 18 kk.) s annak az igaz-

';sága és újsága nem volna racionálisan
.bizonyítható. Nagyon tanulságos
.Viller Marcel-Rahner Karl: "Aszese und
Mystik in der v iüerzeít" c kötete (u. a.
a kiadó, 322 lap, ára kötve 9,20 RM).
Történeti áttekintést ad azokról a taní-
tásokról és nézetekről, melyeket az egy-
házi atyák és egyéb tanítók kb. a Kr. u.
7. századig vallottak az egymással szo-
ros kapcsolatban levö aszkézisról és
.misztikáról. A keresztyén tanfejlődés
vizsgálata mellett az e kötetben táro'
gyalt terület, mely pedig a gyakorlati
keresztyén élet számára a tannal egyen-
lő fontosságú, nagyon el van hanyagol-
va és különösen mi protestánsok alig-
alig szoktunk rá figyelni. E könyv azért
.szárnunkra is különösen jelentős: mé-
lyen belevilágít a keresztyénerkö1csi
élet nagy kérdéseibe s ennyiben mai ke-
.resztvén életformálásunk számára még
akkor is tanulságos, ha az evangéliuru
.alapján erkölcsi magatartásunkat más-
ként formáljuk is" K.·

Niesel Wilhelm: Die Theologie CaJ-
,'IIins. (Einführung in die evange1ische
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Theologie Band VI.) München, 1938,
Chr. Kaiser. 241 lap, ára 3,60 RM.

Ez a könyv egy a dialektikus teoló-
gia szellemében elgondolt sorozatnak el-
sőként megjelent kötete s így prog-
rammszerű jelentősége van. Bár a so-
rozatban Luther teológiájának és a lu-
theri hitvallási iratoknak is száritak egy-
egy kötetet, a Kálvin teológiájáról szóló
kötet elsőként való megjelenése őszinte
hitvallásnak is tekinthető: világosan iel-,
zi a dialektikus teológia igazi területét
és útját. Viszont feltűnő en érvényesül
a szerzö Kálvin-értelmezésében a dia"
lektikus teológia törekvése. Az egész
könyvön végighúzódik bizonyos polémia
azokkal szemben, akik Kálvin teológiá-
ját gondolkodásának formális rendsze-
ressége alapján, egyik vagy másik M-
gondolatából kiindulva akarják megér-
teni. Szerző minduntalan azt bizonyit-
gatja, hogy Kálvin nem spekulativ teo-
lógus, hanem az igének, a kinyilatkoz-
tatásnak a teológusa; tartalmilag az lS
teológiájának, gondolkodásának köz-
pontja és irányítój a Jézus Krisztus. Ilyen
formán Kálvint Lutherhoz több ponton
is közelebb állónak látjuk, rnint azt meg-
szoktuk. Mégis azt kell mondanurrk, hogy
a szerzö túlságos mértékben húnyt sze-
met Kálvin gondolkozásának szellemtör-
téneti és az ő egyéniségéből adódó meg-
határozottsága előtt s ezzel Kálvin teo-
lógiáját, bár jó igyekezettel, mégis kis-
sé elrajzolta. W. D.

Ahmad Mohammad Mahmud: Die
Verwirklichung des Summ um Bonum in
der reIigiösen' Erfahrung. München, 1939.
E. Reinhardt-kladás, 156 lap, ára 4,80
RM

Figyelemreméltó a szerzö: a teljes
nyugati magas-műveltség birtokában
levő indiai muzlin vallásbölcselö, Ahmad.
Még figyelemreméltóbb munkájának
eredménye: öt nagy misztikust tanulmá-
nyoz a védahinduizmus, a buddhizmus,
a zsidóság, a keresztyénség és az ízlám
világából és a misztika, az ember iste-
nülésének élménye mindenütt egyforma
szerkezetű és jellegű, mert a lélek titok-
zatos, alig ismert mélységeiben gyöke-
rezik. Mennyire más az evangélium!

Asmussen Hans: Vergebung der Sün-
den. Göttingen, 1939. Vandenhoeck érs
Ruprecht-kiadás, 40 lap, ára 0.70 RM

Akorszerű és az értelmiség igényeit
valóban kielégítő traktátusnak példája .
A bűnbocsánat csodája nö meg sze-
rnünkben és világítja meg a hit és az
élet alapvető kérdéseit. Személyes és
mégis tárgyszerű bizonyságtétel, amely
az élő Isten imádat ára és az iránta való
hálaadó magasztalásra indít.
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Asmussen Hans: Wiede rum sieht mondattal bejelenti, hogy miről lesz szó
geschrieben! München, 1939.. Kaiser-ki- a prédikációban s ez adja mindjárt a
adás; 62 lap, ára 1 RM. prédikáció felosztását is. Szeretné meg-

Tárgya roppant időszerű: a keresz- mutatni a teológusoknak, hogy "a pré-
tyén ember magatartása az államháta- dikáció nem az a lenézett hely, ahol
Iommal szemben. A jogok és kötelessé- másutt szerzett ismeretek csak "a·lkal-
gek méricskélése, a törvényeskedes he- mazást" nyernek, hanem teológiai kér-
Iyett evangéliumi magatartás: győzel- dések forrása. Itt olyan kérdések merül-
f!1es hit, hogy Krisztus nyilvánvalóan is nek fel, amiről a "tiszta" teológia mit
Ur lesz az egész földön; elrejtve pedig sem sejtett, amikre mégis szüksége van,
már most is a maga szolg álatába állít ha teológia akar maradni és itt mutat-
minden feJtsőbbséget. Istennek engedel- kozik meg közbe-közbe sok teológiai
meskedünk akkor is, amikor az állam elgondolás relativitása és haszontalan-
követeléseit töltjük be. Nem állam-el- sága. b.
méletröl, sem ál'lamteológiáról van szó, Preuss Hans: Miniaturen aus me inem
hanem arról, hogy az elközelgő Úr elé Leben. Gütersloh, 1938 C. Bertelsmann
'kell sietnünk és engedelmeskedő éle- k d
tünkkel kell hirdetnünk az Úr királyi ia ása, 140 lap, ára kötve 2,70 RM.
igényét az egész földre. A világ mindig Preuss Hans egyháztörténésznek, 25-
politikailag félreérti ezt, de még az ül- év óta az erlangeni egyetem tanárának
dözés sem térítheti el a hívőt a szere- a neve az 1912-ben megjelent, a luthe-
tet gyakorlásától az állarnmal 'szemben. ránus és református kegyességről szóló

Thurneysen Eduard: Kreuz und Wie- tanulmányának magyar fordítása réven
derkunft Christi. München, 1939 Kaiser- vált ismeretessé a hazai teológiai körök-
kiadás, 52 lap, ára 1 RM. ben. Azóta a magyar evangélikusság is

Az új evangéliumi teológia tanulma- a tanulás készségével tartja számon gaz-
nyainak három egyszerű, gyakorlatias dag irodalmi munkásságát, különösen
remekét 'kapjuk. Az első 'kettő a hit kö- Luther-tanulmányait. Ez a könyve első-
zéppontjával: Krisztus keresztjével, sorban azok részére kedves ajándék,
Krisztus harcával és győzelmével, és akik személyesen ismerhetik. aztán azo-
visszajövetelévei foglalkozik. Akkor kat tudja gazdagítani, akik olvastak
értjük meg a keresztet, ha nyugtalanít könyveit, már azért is, mert műhely tit-

I f "bb ké dé k b kokba avat be, de tanulságos olvasmány
a eg o er es: meg vanna' -e ocsát- mindazoknak, akik bele akarnak tekin-
va a bűneim?! Akkor él bennünk ez a
reménység, _ ami nélkül nincs hit, _ teni egy, a koreszmék felett állóan né-
ha döntés előtt állunk: a megalázott és met és tiszta lutheri kegyességű teológus

lelkébe. S. J.
meggyalázott, erőtelen, gonosztevőként
kivégzett Jézust az Úrnak valljuk-e. A Richard S. Emich: The conception of
harmadik tanulmány az egyház nyomo- the church in the wriiings and life of
rúságából és szakadásaiból kivezető utat the germanenglish philoscphet Baron
világítja meg tisztán és határozottan. Friedrich von Hügel. München, 1939.•

U. E. Ernst Reínhardt kiadása, 52 oldal, ára
De Quervain Alfréd: Der ewige Kö- 2,50 RM.

nig, München, 1938. Kaiser-kiadás, 82 Ez a tanulmány a katolikus meder-
lap, ára 1,20 RM. nizmus néhai vezérének Hügelnek az.

Ezeknek az ünnepi prédikációknak egyházfogalmát tárgyalja. Ebben az
nem az a célja, hogy az egyházi év nagyegyházfogalomban egyesül három té-
ünnepeinek üzenetét szólaltassák meg, nyezö: az institutionális-történeti, az
hanem inkább az, hogy az alapigét a intellektualis-racionalista és a rnisztikus
maga egészében végigmagyarázzák. En- intuitív. A protestantizmussal szemben
nek érdekében a szerzö elhagy minden erősen hangsúlyozza az első tényező-
retorikai fogást. Nem ad 'határozott fel- fontosságát, ámbár később maga is be-
osztást, még csak cimet sem beszédei- ismeri, hogy a katolikus egyházban e
nek. Az ige üzenetét nem alkalmazza a tényező egyeduralma a laikus elem ká-
mai időkre és a mai emberre, mégis úgy ros kikapcsolását okozta. Kár, hogy' a
érezzük mindég, hogy róluk van szó. protestantizmussal foglalkozva, csak az

Trillhaas Wolfgang: Vom Leben der angolszász szektákra, elsősorban Geor-
Kirche. München, 1938 Kaiser-kiadás, ges Fox-r a van tekintett el és nem nyul
248 lap, ára 4.80, kötve 6 RM. vissza a reformátori teológiához, külön-

A .Predig tlehre" után most prédi- ben nem esett volna abba a hibába, hogy
kációit teszi közzé TriHhaas. Sokat lehet a protestantizmus alapelvének a szerve-
tanulni tőle forma és módszer tekinte- zet tagadását tartsa. Ettől eltekintve a
tében. Rövid bevezetésben, két-három könyv nagyon értékes. Sp.

Baress-nyomda: Uzsaly és Koncz Győr, Andrássy-út 24.
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Ifjúsági Köre szíves tudomására hozza mind-
azoknak, akik

ASMUSSEN:

KERESZTYÉN TINITís
c. munkáját megrendelték, illetve iránta érdek-
lődtek, hogy a könyv kiadását egyel ő re külön-
böző, időközben felmerült akadályok miatt el
kellett halasztanunk.
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Megjelentek
a T,lKERESZTYÉNIGazsáG FÜZETEI"

sorozatban:

P rő h Ie Ká ro ly: Luther és a reformáci6.
Reformációi ünnepi elmélkedés.

G ro ó Gy u la: Halál, feltámadás, örök élei.

A 16 oldalas füzetek ára 10 fillér lesz.
Tömeges terjesztöknek kedvezmény.

Ter jes s z ü k e népiesen megírt, magvas füzeteket
a reformációi ünnepségeken, vallásos estéken, a ha-
lottakról való megemlékezés kapcsán.

Megrendelhetök:

a "Keresztyén Igazság" kiadóhivatalában, Györ, Petöfi-tér 2. sz.

Olvasd! Terjeszd!

Baroea-nyomda: Uualy •• Koncz Gy6r. Andliuy-Ot 24. - T.I.fonlZim 7-63.


