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Nem 'hagylak egészen büntetés nélkül!
" ' , .vég et vetek miriden nemzetnek, akik

közé kiűztelek téged, csak néked nem vetek
véget. hanem megfenyítlek téged ítélettel (= mér-
'tékkel), mert nem hagylak egészen büntetés nél-
kül." Jer. 30, ll.

Eredetileg a fogságba esett, szétszórt Izráel vígasztalása ez
a prófécia. S nem teljesedett-é be? Hol van Asszíria és hol
Babilon? Véget vetett nekik az Isten, Igaz, Izráel sem maradt
meg úgy, amint az prófétáik reménysége volt. Hazatértek
ugyan számkivettetésükböl Isten ígérete szerint, de új élet kez-
désükből nem épült örök ország. Mert megfeszítették kirá-
lyukat, a "feltámasztott Dávidot" (9. v.), a Messiás-Krisztust.
Ez lett a vesztük Ní.inden ígéret átszállt a lelki Izráelre, a
Krisztusban hívőkre. Isten választott népe azóta: a keresztyénség.
"Választott nemzetség és szent nemzet" (1. Pét.2, 9.) szétszó-
ródva minden nemzetek között.

Ennek a szétszórt, mindig új ra elnyomott sevilágban
kisebbséget alkoto népnek, Isten választottainak, Krisztus egy-
házának szól ma tehát a bátorító ígéret: "néked nem vetek
véget"! Romba dőlhetnek országok.relgurulhatnak királyi koro-
nák, eltűnhetnek népek a föld színéről - s az utolsó ítélet nap-
jára ei is fognak tűnni mind, - miként Asszíria és Babilonia
nemzetségei -, te megmaradsz s beteljesedel az Örök Biro-
dalom kikiáltásakor. Csak néked nem vetek véget! Ne feledd
el, hogy te vagy a gúla csúcsa, érted van a teremtés, a nem-
zetek történelme, levésök, múlásuk, siker és katasztrófa. Az
egyházért a világ és az egész teremtés, hogy örök népe legyen
Istennek!

Ennek nem mond ellene, sőt mellette szól a megfenyítte-
tésünk is. "Mert nem hagylak egészen büntetés nélkül" - szól
saját népéhez az Úr. Éppen az egyház tud komolyan a bűnről,
a tulajdon bűnéről Is, mely miatt Isten neve sokszor káromol-
tatik a világban. (Róm, 2, 24.) Nem vonhatja ki tehát magát a
büntetés alól. Ám így esdekel: "Fenyíts meg engem, Uram, de
mértékkel, nem haragodban, hogy szét ne morzsolj engem".
(Jer. 10,24.) Ez a fenyítés - kegyelem. Nézz meg ma egy üszökké
bombázott erődítményes vidéket s odébb egy nyilt várost, mely
alig szenvedett kárt, mert nem védte magát; vagy képzeld el
elevenen egy hadviselő ország véres veszteségcit s figyeld egy
nem hadviselő apró kényszerű lemondásait; egészen büntetés
nélkül emezek se hagyatnak, megfenyíttetésük mégis nem ke-
gyelem-é? Ilyesféleképpen vagy még inkább így van a Krisztus
választott népével, mely elfogadja a dorgálást, sőt alázattal
kéri azt.

Csak megértsük, hogy egészen büntetés nélkül' mi se ma-
radhatunk, mert bűnösközösségben vagyunk az egész emberi-
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séggel. Csak megértsük, hogy minket is bűnbánatra hív Isten
másokat szétmorzsoló haragja.

Bizony, bizony: "Az Úr kegyelmessége az, hogy még nin-
csen végünk"! (Jer. sir. 3, 22.)

Schole Láss/ó.

Az új emberről,
Fenti címmel jelent meg Dehn Günther-nek egy értékes tanulmánya'

a közel multban. Az alábbiakban az ő tanulmánya nyomán szeretnénk az
új ember kérdését hazai viszonyainkra való tekintettel megvizsg álni.

Valahányszor az egyház életében ébredés, újj áéledés indul meg, szó-
val az egyház megint egyszer ráeszmél önmagára és saj átos feladataira,
azonnal jelentkezni szokott az érdeklődés az "új ember" iránt. Nem más ez,
mint annak a követelése, hogy a megújult keresztyén tanítás, az evan-
gélium tiszta hirdetése megujult emberek keresztyén életében váljék
nyilvánvalóvá. .

Az evangélium egyházaiban világszerte megindult újreformátori rnoz-
galom mintegy két évtizede szinte újból felfedezte és az egyház- érdek-
lődésének középpontjába állította a reformáció tiszta tanítását. Ezzel egy-
idejűleg azonban más mozgalrnak a keresztyén új élet sürgető követel é-
sével léptek fel. A legjelentősebb ilyen mozgalom az oxford-csoport-
mozgalom volt, amely azonban nálunk nem igen tudott talajra találni.
Szerepét nálunk inkább az Ú. ·n. közösségi mozgalmak töltik be. Ezek
a mozgalmak azt vetik az újreformátori teológia szemére, hogya tiszta
tanítás hangoztatásával háttérbe szorítja az új élet követelését és így
lassanként élettelen igazhitűségbe merevíti az egyház életét. Mit sem ér
a tiszta tanítás, - mondj ák, - ha abből nem fakad megújult élet, új
ember. Ilyen és hasonló hangokkal egyházunk életében, főleg a közösségi
mozgalmak képviselőinek részéről igen sűrűn találkozunk. Szükséges azért,
hogy - e cikk keretei között természetesen csak igen vázlatosan - meg-
vizsgáljuk: rni az egyház tanítása az új emberről?

A . reformáció vizsgálódása és érdeklődése elsősorban nem az új
emberre és annak "keresztyén" életére irányult, hanem a megigezulésre.
Luther nem azt kereste: hogyan lehetek új emberré, hanem öt az a kérdés
gyötörte: hogyan találok kegyelmes Istent?! Ez a reformátori kérdés telje-
sen megfelel a Szentírás alaptémájának. A Szentírás ugyanis nem az új
emberről szól elsősorban. hanem a kegyelmes Istenről. Középpontiában
nem a szent ember ál, hanem a szent Isten és az ö nagyságos dolgai.
A Szeritírás alaptémája: a bűnök bocsánata, a bűnös embernek a kegyel-
mes Isten által törtértő megigazítása.
, Miben áll már most ez a megigazítás? Isten a bűnös embert igazzá
nyilvánítja, - de nem teszi valósággal is igazzá. A bűnös ember lsten íté-
letében igaz és nem másképpen. Nem, az ember változik meg tehát, hanem
Istennek az emberhez való viszonya - és ennek következtében az ember-
nek az Istenhez való viszonya is. Istennek az emberhez való új viszonyát
ezzel a szóval lehet jellemezni: kegyelem. Az embernek az Istenhez való
új viszonyát pedig ezzel a szóval lehet jellemezni: hit. Ezen a ponton
fényeget bennünket legközelebbről az a veszedelem,' hogy a hitet, mint
az embernek Istennel szemben való magatartását, az ember saját teljesít-
ményének tekintjük. Ezzel szemben a Szentírás egyértelmű tanusága sze-
rint a hitnek ilyen felfogása lehetetlen, mert a hit is lsten ajándéka.
A Szentlélek munkáia bennünk, a hirdetett ige által (Róm. 10, 17; Kol.
2, 12. stb.). Ez a hit ragadja meg Isten igazzá nyilvánító igéjét, amikor
abban feltétlenül bízik. Ha hiszünk, úgy hitünkben miénk a teljes meg-
igazítás, a bűnbocsánat és az örök élet. (Róm. 5, 1; Fil. 3, 20.)
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Micsoda akkor az új ember? Az új ember a hit embere, aki ebben
a hitben Szentlélek által szüntelen megerősíttetik és megmarad. Miben
különbözik tehát az ó-ernbertöl? Abban, hogy hisz. Hite azonban nem
változtat azon a tényen, hogy marad, aki volt: búnös ember. Mint ilyen:
hívő bűnös ember termi az új élet gyümölcseit, a hit gyümölcseit. Igyek-
szik a parancsolatok szerint járni, felebarátját szeretni. Szüntelen harcban
álI a bűnnel. Éppen ez a kiizdelem jelIemzi öt az o-emberrel szemben.
Ebbena küzdelemben igen sokszor éri vereség is. Mindig újra meg ken
tapasztalnia, hogya Szeritlélek nem maradandó birtoka a megigazult
embernek sem. Sőt a Szentlélek ajándékát el is lehet veszíteni. Ezért van
szükség naponkénti megtérésre és bűnbánatra. Simul justus et peccator ;
megigazult és egyszersmind bűnös az új ember, rnondja Luther. Ez azt
jelenti, hogy az új ember életét semmi esetre sem ábrázolhatnánk töret-
lenül felfelé ívelő vonalIal, hanem csak hulIámvonalIal, amelyben a bűn
felett kivívott győzelmek hullámhegyei az újabb elbukások hullámvölgyei-
vel váltakoznak.

Egészen rövid körvonalakban vázolva, ez a reformáció egyházának
tanítása az új emberről. De vajjon van-e az új ember életében növekedés?'
Lehet-e keresztyén tökéletességről beszélni?' Amennyiben növekedésról le-
het beszélni, úgy ez elsősorban a hitben való növekedésre vonatkozik
(Lukács 17, 5.). A hit növekedése a Szentlélek rnüve s ezt követik a hit
növekvő gyümölcsei is. A keresztyén ember tökéletessége azonban minden-
képen abban áll, hogy - meg van győződve saját tökéletlensége felől
s egyre alaposabban tanulja megismerni bűneit. Talán' nem is lehetne
jobban jellemezni ezt a tökéletességet, mint Luthernek utolsó leírott
mondatával, melyet halála után íróasztalán találtak: "Wir sind Bettler,
hoc est verum". ("Koldusok vagyunk. Ez így van.")

Az utolsó szó, amit az új emberről mondhatunk, az, hogy az új
ember valósága számunkra csak eszkato/ogiai reménység.*) Az új ember,
mint új teremtés, az új földön, az új ég alatt fog megjelenni. (1. Ján. 3, 2.)
Az időknek végén, amire 'az egész teremtett világ sóvárogva várakozik.
Akkor leszünk valóban azokká, akik most lsten ítéletében hitünk szerint
vagyunk: igaz emberekké!

Ha már most azt kérdezzük: miért nincsenek mindezzel az oxfordi
és a közösségi mozgalmak emberei megelégedve,' miért hangoztatják szen-
vedélyesen, hogy mindez túlságosan kevés és szegényes, miért állítják azt,
hogy az új ember képe sokkal dicsőségesebb, diadalmasabb és gazdagabb,
akkor azt kell felelnünk: azért, mert éppen ez az ember törekvése. Ebben
az elégedetlenségben az ősbűn nyilvánul meg, amely mindig a kegyes
ember bűne, aki nem akar megelégedni azzal a hellyel és szereppel, amelyet
neki lsten kijelöl. Ez az ó-ember nem akar belenyugodni abba, hogy lsten
kegyelméből valami történjék vele. Ö maga akarja kezébe venni a dolgo-
kat, ő maga akarja formálni a saját "új" életét, esetleg az "abszolút tisz-
taság, becsületesség és szeretet", vagy a "teljes átadás" jegyében. Csele-
kedni akar. És ezzel leleplezi önmagát. Ugyanaz az ember álI előttünk,
akivel Luther is annyit küzködött, - elsősorban önmagában! - a közép-
kor öngyötrö szerzetese, a mindig időszerű, cselekedetekből megigazulni
akaro ember, az Újszövetség farizeusa. Ez az ember tele van aggodalom--
mai, rettegéssel. Szüntelen önmagával van elfoglalva, keresztyénségét hö-
mérőzi, eredményeit regisztrálja, előhaladását figyeli, kudarcai felett bús-
lakodik. Mindenben tökéletes ellentéte az igazi újembernek, aki evangé-
liumból él s éppen ezért örvendező és megvigasztalt. Hiszen tudja, hogy
öt, a bűnöst, már megigazította a kegyelmes lsten. Ezt semmi erőfeszítés-
sel el nem érhette volna, ezt úgy kapta. De éppen ezért ezt az új, hitben
és Szentlélekben való életet senki sem veheti el tőle többé.

Groó Gyula.

') Eszkatológia = a végső dolgokról (halálról, ítéletról, feltámadásról, örök életről
stb.) szölö keresztyén egyházi tanítás.
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Az egyháztársadalmi szervezkedés.
Az egyháztársadalmi szervezkedés célját így jelölhetjük meg: az

evangélikus egyháztagoknak a templomon kívül való tömörítése az evan-
gélikus öntudat ápolására, az evangélikus összetartozás kimélyítésére, a
hitvédelem és az egyházkulturális munka elvégzésére.

1. Hogyan állunk az evangélikus öntudattal? Lényegesen jobban,
mint csak két évtizednek előtte is. Mert ma már talán nem kér bocsánatot
a hívő, hogyevangélikusnak született, hanem nyiltan, bátran és büszkén
tesz. hitet az Augustana Confessio mellett. De ennek az öntudatnak még
mindig nincs olyan átütő ereje, hogy sziklafaláról visszaverődiéle minden
lélekhalászási, evangéliumi multunkat elhomályosítani akaro, jövőnket meg-
semmisíteni törekvő, reverzálist és más lélekkufárkodást követelő szándék.

A templom, a szószék a leghatalmasabb tényező, de vannak az ön-
tudatot alátámasztó kérdések, amelyek csak az egyháztársadalmi egyesü-
letekben, vagy a sajtó útján tárgyalhatók meg. Ilyen egyesületek műkö-
dését (Nőegyesület, Leánykör, Ifjúsági Egyesület, stb.) egyetlen egyház-
község sem nélkülözheti. De vigyáznunk kell, hogy ezeknek az egyesüle-
teknek lelki irányítását az egyházközség vezetősége ki ne engedje a kezé-
ből, mert különben kaszinókká, klubokká, a politikai törekvések vagy
a társadalmi konvencionális hazugságok melegházaivá lesznek. Aminthogy
vannak ilyen egyesületek egyházi részen is, amelyeknek összejövetelein
bridzs- és tarokkcsaták folynak.

A római katolikus egyház a maga sokszor bámulatra és irígylésre-
méltó érzékével már a mult század vége felé kezdte az erőteljes egyház-
társadalmi szervezkedést és folytatta még nagyobb erővel századunk ele-
jén. Csak a katolikus legényegyletekre emlékeztetek, amelyekbe a nép
fiait - falusi és városi iparos és gazdaifjúságet - gyüjtötték össze és
formálták lelküket sokszor az eszközökben nem is válogatva (tánc, mű-
kedvelés), céljaiknak megfelelően. És míg mi ölbetett kezekkel ültünk,
bizony a mi evangélikus ifjúságunk is a katolikus legényegyletekben szóra-
kozott és kapott több-kevesebb lelki táplálékot. Ma ez. a veszedelem
múlóban van, de nem azért, mintha mi elébe mentünk volna ifjúságunk-
nak, de mert a jelenkornakaz egész vonalon jelentkező diff'erencíálö ten-
dencíái a nép gyermekeit sem hagyták érintetlenül. (Vannak vegyes-
vallású községeink, mint pl. Felsöszelí, Nagybörzsöny. ahol évek mulnak
el, amíg egy vegyesházasságot kötnek!) Aki ma az Actio Catholica mun-
kájára gondol, megállapítani kénytelen, hogy odaát céltudatos munka és
szervezkedés folyik.

2. Az evangélikusság nagy tömegeiben még mindig nem látja az
egyháztársadalmi szervezkedés szükségességét és nincs tisztában azoknak
a kérdéseknek mibenlétével, amelyeket ez a munkaterület felölel. Követ-
kezésképen nem tudhatja azt sem, az Országos Luther Szövetség, a Mele,
az Enosz, az Eposz, a Kie, 'a Mekdsz*) mit keresnek a magyar evangélikus
egyházegyetem élő organizmusában. Csak ez a tájékozatlanság lehet az

*) A következökben az összes felsorolt munkaágakra tekintettel le-
szünk, mivel egyesületi formában működnek, noha a Mele, Eposz, Kie és
Mekdsz tulajdonképen nem egyháztársadalmi szervek.

j
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oka annak, hogy egyházközségek, egyháztagok. sőt lelkészek is miért
idegenkednek annyira az ilyen egyházközségi szervezetek, főleg a helyi
Luther Szövetségek megalakításától. Nincs helyünk ennek a cikknek kere-
tében az összes összefogó szervekkel behatóan foglalkozni. Amit tehát az
alábbiakban mondunk, az az Országos Luther Szövetségnek mint vala-
mennyit összekapcsolni akaró legfőbb szervezetnek az ismertetése és kriti-
kája akar lenni.

Evangélikus híveinknek valamilyen módon tudomásukra kell adni,
hogy nem jó evangélikus, aki csak a templomban találkozik hitben test~
véreivel és künn az életben nem él testvéri közösségben velük, aki a lelki
közösséget anyagi közösséggé is nem igyekszik kiépíteni. Van a gyül eke-
zetemben egy derék presbiter, aki gyógyszerész volt egy pestkörnyéki
katolikus községben. Húsz évig nem volt baj. A huszonegyedikben egy
katolikus ember második gyógyszertárat nyitott. A mi emberünk egy év alatt
tönkrement, mert a katolikusok templomban és templomon kívül össze-
fogtak ellene. Ahol ilyen fegyverektől sem riadnak vissza, ott a védekezés
egyedüli módja az egyháztársadalmi szervezkedés, amelynek a gazdasági
életre, a gazdasági összefogásra is ki kell terjednie. Az O. L. Sz. ebben
az irányban még nem indult meg, deo a közeliövőben nézetünk szerint
el kell készítenie a fővárosra és a vidékre kiterjedően egyházunk gazda-
sági kataszterét, amely foglalkozási ágak' szerint csoportosítja az egyház-
tagokat. .

3. Egy ennél is fontosabb munka azonban a szeIlemi kataszter el-
készítése. Ez a munka, amelynek lényege szellemi értékeink nyilván-
tartása, már serényen folyik. Mi célból történik ez? Az O. L. Sz. szerte-
az országban öntudatébresztő evangélikus napokat rendez. E napok szel-
lemi részének elvégzéséhez előadók ra," igehirdetökre. tudósokra és rnűvé-
szekre van szükség. Ebben a kimutatásban megtaláljuk azokat az embe-
reket, akikre ennél és az ehhez hasonló munkáknál (gyülekezeti kultür- és
műsoros estek, stb.) számíthatunk. De még ennél is fontosabb, hogy van
egy, a szellemi élet különböző területein jártas gárdánk, amelyre akkor is
számíthatunk, ha egyházunkat valamelyik oldalról támadás éri. - Ki .ne
emlékeznék még arra, hogy egyik közéleti emberünk a zsinaton szóvá-
tette - egészen egyszerűerr és szetényen - azt a lelki kényszert, amely
a másik oldalon a reverzálisokkal kapcsolatosan végbemegy és amely
magyar családoknak békességét dúlja fel. Olyan felzúdulás következett
erre, milyenre évek óta nem volt példa. A méltatlankodók között találtuk
"a sem hideg, sem hév" evangélikus testvéreket is. És az a bátor férfiú
igazságával csaknem, magára maradt. - Ki ne emlékeznék a "Magyar
Kultúrá'i-nak a protestáns leányokat meggyalázó cikkére? - Ki ne emlé-
keznék arra a sok támadásra, amely a "Szív" ujság részéről ér bennünket
jobb ügyhöz rnéltó buzgalommal? Ez a szellemi kataszter kiválóan jó arra,
hogy ezekre a megnyilatkozásokra alkalmas helyen és alkalmas időben
a legalkalmasabb ember adja meg mindig a választ. Ez a kataszter mutatja
meg, hogy a tudományos, az irodalmi, a művészeti, a politikai életben,
a parlamentben és a székesfővárosnál kik azok az emberek, akikre az
egyház minden körülmények között számíthat.

4. Az O. L. Sz. maga nem egyesület, hanem legfőbb irányító szerv.
Hallottunk már olyan kritikai megjegyzéseket is, hogy nem foglalkozik
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belmisszióval, az evangélizáció kérdéseivel. Ez nem is lehet a feladata,
A belmissziói munka szorgalrnazása azegyházkerületek kötelessége.,
Az evangélizációt pedig csak Istentől erre kiválasztott egyének végezhetik
gyülekezetenként és lélektől lélekhez. Az O. L. Sz. sok tekintetben a hit-
védelem (apologia) fegyverét nyujtja, seregszemlét tart az ország gyüle-
kezeteinek társadalmi egyesületei felett. Nyilvántartási hivatal, amely
nemcsak értékeinket és eredményeinket, de sérelmeinket is számon tartja-
áIlammal vagy más egyházakkal szemben és ha kell, azokat szövá teszi;
vagy a sajtóban publikálja, De hogy tehesse ezt meg, ha nincsenek ki-
épített helyi szerveí, amelyek a sérelmeket, mellöztetéseket továbbítják?

Csak ha kiépített helyi társadalmi szervek vannak, lehet szó arról"
hogy a központ egységes kulturális munkaprogrammotadjon. Van nekünk
egy speciális evangélikus kultúránk, amely országonként és népenként
megmutatja a maga áldásait. Egy speciális evangélikus psyche, amely'
szorniuhozza a haladást, a müvelödést. Nem véletlen, hogy hazánkban a:,
legkevesebb analfabéta az evangélikusok között található. Nem véletlen,
hogy aránylagosan a legtöbb egyetemi hallgatót és egyetemi tanárt az.
evangélikus egyház adja. Tehát olyan embereket, akik a tudomány vilá-
gosságát keresik. Nem véletlen az sem, hogy állami és társadalmi életünk-·
ben olyan sok evangélikus ember lendül a legmagasabb polcra. Mérhetet-
len kulturális erők áradnak ki abból a világosságból, amelyet az evan-
g,élium nyujt. És végül nem véletlen, hogy a büntetett előéletűek legkisebb
es a hősi halottak legnagyobb százalékban az evangélikusok között vannak.

Az O. L. Sz. és minden más egyháztársadalmi alakulat ezekre a kőrül-
ményekre ra fog mutatni, mert hallatlanul emelik az evangélikus öntuda-o
tot. Rá fog mutatni azokra a dátumokra, amelyek arra emlékeztetnek;
hogy egyházunk a nagyok legnagyobbikait adta a nemzetnek. És törekedni
fog arra, hogy ezeknek méltó megünneplése. evangélikus voltuknak ki-
hangsúlyozása sehol el ne maradjon. Petőfi, Kossuth, Mikszáth, Gyóni.,
Berzsenyi, Görgey ... olyan névsor ez, amelyre méltán büszkék lehetünk.

5. Hogy az egyháztársadalmi szervezkedés milyen fontos, azt a követ-
kezö példával mutatom ki: A gyermekek vallását szabályozó állam! törvé-
nyeinket áttöri egy miniszteri rendelet, amely olyan" esetben, amikor
vegyesházasok egyvallásúakká lesznek, megengedi az árvaszéknek, hogy
a 7 és 18 év közötti gyermekeknek e most már közös vallásban történö-
neveléséhez hozzájárulhasson, tehát valójában, hogya gyermek ez élet-
korban is vallást változtathasson. Mint kisebbségi egyház, at ilyen rendel-
kezésnek legtöbb esetben mi valljuk kárát. Mert az árvaszékek és anya-
könyvi hivatalok, ha az uralkodó egyházról van szó, még a fenti minisz-
teri rendel ettől is képesek eltekinteni. Erre' vonatkozóan közlöm a buda-
pesti árvaszéknek kezemben lévő következő határozatát:

"Budapest székesfőváros Árvaszéke. 31.466/1/1928. sz. Véghatározat..
Az Árvaszék dr. Szakáeh Ernő és Rasovszky Stefánia örökbefogadó szülök
kéreimének, figyelemmel arra, hogy ahhoz a vérszerinti szülö is hozzá-
járult, a felhozott indokok alapján helyet ad és nem tesz észrevételt'
az ellen, hogya Budapesten 1922. június 3.-án született Szakáeh Margit
továbbra is az örökbefogadó szülök vallásában, a róm. kat. vallásban'
nevelkedjék. Indokolás: A gyermek ágost. hitv. evang. vallású anyától'
született és így öt az 1894.- évi XXXII. t.-c. 5. §-a értelmében az anya'
vallásában, az ágost. hitv, evangélikus vaIlásban kellene nevelni, annál is
inkább, mert az 1907. évi 10.307. sz. B. M. rendelet értelmében az örökbe-
fogadás ténye a gyermek val/ási hovatartozandóságárabefolyást nem'
gyakorolhat. Tekintettel azonban arra, hogy a gyermek az örökbefogadás
folytán a vérszerinti szülö befolyása alól kikerüIt és már évek óta a rörn..
kat. vallású örökbefogadó szülök befolyása és gondozása alatt van, akik ..
a gyermeket eddig is róm. kat. vallásban nevelték, ennélfogva a gyermek-
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nek nyilvánvaló érdeke, hogy a megkezdett valIásos nevelése ugyanolyan
irányban folytattassék, miért is a gyermek zavartalan valláserkölcsi neve-
lése érdekében a véghatározat rendelkezé része értelmében keIlett hatá-
rozni. Ez a véghatározat jogerős. Budapesten, 1928. február 8. A székes-
főváros árvaszéke. Balla s. k., ülnök, a kiadmány hiteléül (olvashatatlan
.aláírás), igazgató."

E határozat önmagáért beszél és csak annyit fűzhetekhozzá, hogy
-egy kelenföldi evangélikus egyháztag hasonló kérelmét. hogy gyermekét
.a róm. kat. valIás helyett evangélikus valIásban neveltethesse, Budapest
árvaszéke kereken elutasította. Már most az Országos Luther Szövetség,
tegyük fel, akciót akar indítani ennek a miniszteri rendeletnek hatály tala-
nítására. Ezt nem teheti, ha bizonyos hátvédje nincs, ha tömegek nem
:sorakoznak mögéje. Az O. L. Sz. tehát csak a helyi szervezetekhez fordul-
hat, hogy határozataikkal erőt és nyomatékot adjanak a mozgalomnak.

Csak evangélikus társadalmi szervezettséggel lehet elérni, hogy nyil-
vános álIami vagy községi demonstrációknál bántó sérelmek minket ne
érjenek. Csak egységes szervezettel lehet követelni, hogy az állampolgá-
rok házasságáról szóló álIami törvényeket minden egyház egyformán
respektálja. Csak egységes szervezettel tudunk a községi képviselőtestüle-
tekben megfelelő képviselethez jutni. Csak egységes szervezet tudja ki-
vívni, hogy hivatalok és állások betöltésénél a kvalifikáció, a képesség
-és ne a valIás legyen a döntő tényező. Es ha egységesen, megszervezetten
álIunk itt, nem fog megtörténhetni, hogy túlnyomó többségben evangé-
likus községekben (Orosháza) rendszert csináljanak abból, hogy a vezető
állásokból a mi embereinket kiszorítsák.

6. Ez adja meg az értelmét és jelentőségét a többi magasabb egyház-
társadalmi szervezeteknek is, ha hatáskörük talán nem is olyan nagy,
mint az O. L. Sz.-é. Ilyennek tekinthető a Mele, melynek vezetősége az
utóbbi években mindinkább háttérbe szorította a lelkészek anyagi helyze-
tének megvitatását, úgyhogy mindinkább előtérbe kerültek a lelki élet
problémái. Újabban itt is valamelyes ellanyhulás tapasztalható (ami részben
annak tudható be, hogy éveken át ugyanazokkal az előadókkal találkoz-
tunk), de a lelkészek összefogásának hatalmas, e pillanatban még egészen
fel nem mérhető lendületet adott a gyenesdiási lelkészevangélizáció. Végre
egy hely, ahol a lelkészek ráeszmélhetnek arra, hogy "én vagyok a bűnö-
sök legeiseje". Ez az evangéliumban, a bűntudatban való találkozás, a
bűnbánatban való feloldás és időszerű tudományos kérdések megbeszé-
lése, ezek a lelkészi bibliakörök évtizedek óta a legnagyobb cselekedet
'egyházunkban. Majd ha sikerül egy ilyen gyenesdiási evangélizációra egy-
'házunk vezető embereit is összehozni, akkor kezdődik meg majd az igazi
-egyháztársadalrni szervezkedés, amelynek éltető középpontja maga Jézus
-Krisztus lesz.

Az Enosz (Evangélikus Nőegyesületek Országos Szövetsége) és ennek
idősebbik testvére, az Eposz még mindig kezdeti nehézségekkel küzködnek.
Az Eposz nagy cselekedete a papnek otthona Kistarcsán, az Enosz pedig
a budapesti Szobi-utcei háztartási és munkásleányok otthonával talált rá
arra az útra, amelyen ennek az egyesületnek, de az irányítása alatt álIó
helyi Nőegyesületeknek is haladniok kell.

Az ifjúsági munka egyelőre a Mekdsz és a Kie válIain nyugszik,
melyek a közös protestáns egyesületek betegségében sínylődnek, hogy
néhány lelkes ember önfeláldozóan végzi munkáját, de a hivatalos egyházi
'körök nem sokat törődnek velük. Pedig nem lenne szabad elfeledni, hogy
az egyik egyesülés nem egy evangéliumi lelkű vezetőembert nevelt az
egyetemi hallgatók sorából az egyháznak, a másik pedig kitűnő előisko-
lája a népfőiskolai oktatásnak.

Az egyháztársadalmi központi szervek és a helyi alakulatok mind
emberi alkotások, tehát hibákkal és emberi gyarlóságokkal telítettele
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De hiszen ezekkel a gyarlóságokkal a szerosabban vett egyházi szolgála-
tokban is találkozunk. Istennek gyakran tetszik a gyarlóságverte szerve-
zeteken .át tovább építeni a maga országát. Ne vessük meg hát egyház-
társadalmi szervezeteinket sein, mert egyházunk jövője függ attól, hogy'
ezekbe abelmissziói, karitatív, szociális és egyházkulturális kérdésekket
foglalkozó egyesületekbe beépítve, tudjunk ennek az áldott közösségi élet-
nek ható- és alkotó részeeskélvé lenni.

Sedntá Róbert.

Szervezkedjünk !
Az egyháztársadalmi szervezkedés jelentőségét és értékét

sem túlbecsülni, sem pedig lebecsülni nem szabad. Túlbecsülnők •.
ha tőle várnók egyházunk kifelé és befelé való megerősödését"
a hitélet erőteljes kibontakozását, a várvavárt lelki ébredést.
Gyakran találkozunk a szervezkedés jelentőségének ilyen túl-
becsüléséveI. Minél általánosabbá válik egyházunkban a fel-
ismerés, hogy bizony távolról sem lehetünk megelégedve jelen-
legi helyzetével és állapotával, annál sűrűbben és hangosabban
sürgetik a szervezkedést. Sőt egyenesen azzal a kategorikus
megállapítással találkozunk úton-útfélen, hogy minden bajunk-
nak oka, hogy - ellentétben pl. a túloldallal - szervezetlenek
vagyunk.

Világos, hogy a bajok igazi okai mélyebben rejlenek. Bizo-
nyítja ezt az a körülmény is, hogy akárhány helyen megvannak
a különböző egyháztársadalmi szervek és mégis marad minden
a régiben. Sőt lassan elsorvadnak ezek a szervek is, mert hiány-
zik az élet, amely táplálná őket.

Az egyháztársadalmi szervezkedés jelentőségét akkor ítél-
jük meg helyesen, ha tisztában vagyunk azzal, hogy milyen céI
érdekében van reá szükség és viszont mit nem várhatunk tőle.
Az utóbbi kérdéssel kapcsolatban mindjárt le is szegezzük a
következöt: semmiképpen sem várhatjuk az egyháztársadalmi
szervezkedés még olyan általános megvalósításától sem a lelki
egyház megépülését, Isten országának életrekelését, hitetlenek-
nek hívőkké való átalakulását, testi embereknek lelkiekké való
válását. Semmi esetre sem remélhetjük, hogy a "meg- és be-
szervezett" egyháztagokban minden további nélkül élni kezd
majd és rajtuk keresztül másokat is meghódít Krisztus teste.
Ezt a célt, vagyis az egyház igazi lényegének a megvalósítását,
minden időben, a szervezkedéstől csodákat váró időkben is,
egyesegyedül az egyházra bízott kegyelmi eszközök: az ige és
a szentségek szolgálhatják. Ha ezekkel az eszközökkel nem
sáfárkodik híven az egyház, vagy velük nem él buzgón az egy-
ház népe, akkor kivész belőle az élet és akkor a szervezkedés
is az egyház szempontjából csak többé-kevésbbé halott tagokat
tud összefogni.

Ennek a szervezkedésnek mégis van jelentősége. Szolgálja
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az egyház népének a társadalmi életben való tömörítését. Alkal-
mat ad arra, hogy az evangélikus egyháztagok a templomon
kívül, a társadalmi élet különféle megnyilatkozásai alkalmával
megismerjék és megbecsüljék egymást. Lehetőséget nyujt arra,
hogy az összetartásból származó erő kivédjen olyan támadáso-
kat, amelyek az egyháztagoknak akár gazdasági érdekeit veszé-
lyeztetik - pl. amikor állások betöltésénél, üzlet- vagy mester-
emberek foglalkoztatásánál szűkkeblű felekezeti szempontok
érvényesülnek -, akár pedig lelki egyensúlyukat készülnek fel-
borítani, pl. reverzális erőszakolásával. Az egyháztársadalmi
szervezkedés alkalmat teremt tehát arra, hogy az egyház tagjai
egymást számbavegyék, egymásra vigyázzanak, egymást erő-
sítsék és védjék. Röviden így lehetne összefoglalni a szervez-
kedés értelmét: erősíti az egyház tagjaiban az egyházi ön-
tudatot és alkalmat ad nekik arra, hogy ezt az összetartás ápo-
lásával olyanokban is felébresszék, akikből kiveszett.

Ebből következik, hogy az egyháztársadalmi szervezkedés
fontosságát lebecsülni sem szabad. Nincs igazuk azoknak, akik
egyenesen ellene vannak mindenféle egyházias szervezkedésnek,
mert attól tartanak, hogy az egyháztársadalmi szervezet esetleg
vetélytársa lesz a templomnak és elhomályosítja ennek egyedül-
álló jelentőségét a hívek szemében. Amit a kegyelmi eszközök
egyházépítő rendeltetéséről mondottunk, elég világosan mutat
reá arra, hogya templom munkája, szolgálata semmiféle szer-
vezkedéssel sem pótolható. De addig, míg ezen a szolgálaton
keresztül meg nem elevenedik az egyház, jó szolgálatot tesz
az egyháztársadalmi szervezet, sőt egyenesen szükség van reá.
Feleslegessé válik, amikor a legjobb esetben öntudatos egy-
háztagok helyett igazán hívők teszik ki az egyház népének
legalább js a zömét. Akkor majd specifikusan keresztyén erők:
a hitnek és a belőle táplálkozó keresztyén felebaráti szeretetnek
kifelé és befelé egyaránt hódító ereje veszi át azt a szerepet,
amelyet addig a szervezettségből folyó erők: az egyházi öntu-
dat, a felekezeti összetartás tölt be. Azt lehetne mondani, hogy
az egyháztársadalmi szervezkedésnek célja annak az állapotnak
az előkészítése, 'amikor majd az egyházban mindenféle külön
szervezet feleslegessé válik. Ha hasonlattal akarnánk élni, utal-
hatnánk az állványozás mögött épülö házra. Ha felépült, le-
bontják az állványok at, mert nincs többé szükség reájuk. Ha
megépült az igazi lelki egyház, lebontható a társadalmi szer-
vezetek állványozása. Azután majd az igéből és a szentségek-
ből merített erő tartja össze társadalmilag is az egyház tagjait.
Addig azonban szükség van az egyháztársadalmi szervek indí-
tására, hogy az egyház népe együtt maradjon. Sőt ezeknek a
szerveknek egyenesen oda kell hatni ok, hogy befolyásuk a
templomra, tehát az ige hatása alá vezessen olyanokat i-s, akik
még oda nem szoktak, vagy onnan már elszoktak.

Hogy milyen eszközökkel és módszerekkel végezzék az
egyháztársadalmi szervek rnunkájukat, arra nem terjeszkedünk
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ki. Nem vesszük szemügyre az elmondottak világánál meglévő
egyháztársadalmi szerveink működését sem. A kérdést csak elvi
szempontból kívántuk megvilágítani. De szükséges még annak
hangsúlyozása, hogya munka irányítására és oroszlánrészben
való hordozására ezekben a szervekben is a presbiterek hivatot-
tak. Az ő gondjuknak kell lennie, hogy az egyháztársadalomban
ne a "társadalom" szempontjai és igényei legyenek az irányítók,
hanem ezekre rányomja bélyegét az a körülmény, hogy "egy-
ház" -társadalomról van szó. Emberi részről elsősorban a pres-
biterektöl függ, hogy az egyháztársadalom rnilyen mértékben
és milyen ütemben tud majd átalakulni szinte észrevétlenül egy-
szerűen egyházzá. Hiszen ők az egyháznak vezetői és azért az
egyháztársadalomban is kikristályosodási pontjai!

Amig azonban itt nem tartunk, építsük ki minél teljesebben
egyháztársadalmi szerveinket! Hadd öleljék fel azokat az egy-
háztagokat, akiket a hivatalos egyház már nem tud elérni. De
ne felejtsük el sohasem, hogy ezek a szervek csak eszközök a
cél elérésére, csak útegyengetők az egyház és annak műhelye,
a templom felé!

Budaker Os:~kár.

,,

Keresztség és keresztelő medence.
Az oltár és a szószék mellett a keresztelő medence a templom

hamupipőkéje, Még vidéki templomainkban is tellett szép magas oltárra
és szószékre, de a keresztség szentségének a hirdetője szürkén meg-

húzódó bútordarab. Sokszor látni sem lehet, az oltár melletti homályos
sarokban szerénykedik, van úgy, hogy a sekrestyében tartják, csák szük-
ség es etén hozza be az egylházfi az oltár elé. De 'ha állandó ,hely,ét - amint
ez általában a gyakorlat, - az oltár elötf szabad térben jelölték is ki,
szokványos formája nem tudja a gyülekezet figyelmét felhív ni magára.
Mindnyájan ismerjük ezt az oszloplábon nyugvó, sokszögű vagy kerek
körnedencét, vagy márványozott erezett, festett faalkotmányt, rnelyet úgy
méreteztek, hogy lehetőleg ne foglaljon el sok helyet. Formáját teljesen
praktikus szempontok határozzák meg, szerepe azonnal elveszik, mihelyt
vége a keresztség szertartásának. A gyülekezet hitét az istentiszteletben
megjelenésénél és ethelyezésénél fogva sem befolyásol/hatja.

Ahogy az oltár a templomba lépő hívő számára már puszta létezé-
sével az Istennek kegyelmét hirdeti, még akkor is, ha nincs jelen a szer-
tartást végző lelkész és nem adja a Krisztus testét és vérét, úgy ezt
megelőzőleg a keresztelő medencének arra kell figyelmeztetnie: "bap-
tizatus sum!" ("Meg vagyok keresztelve!") Mert ez a két szentség nincs
egymás nélkü!. Csak az tud igazán hálát adni a Krisztus testéért és vé-
réért, aki tudja, hogy ezek egy új életnek az ajándékai, amelyre ben-
nünket Isten a keresztségben támasztott fel csodálatos módon Szent Lelke
által. Mindezt nem hirdetik keresztelő kövei nk, mert olyan korszak rnű-
vészeti hagyományai szerint készülnek, amely a keresztség szentségét
egészen megszegényítette. A racionalizmus embere számára nem történ-
hettek többé csodák és csodás cselekedetek, már pedig az ősi keresztelési
liturgia minden szava, a keresztelő medencék azt hirdették, hogy a ke-
résztség Istennek vaIóságos csodája. A keresztség cselekményében nem
láttak többet puszta allegóriánál, ezért kérlelhetetlenül fordultak a régi
formák ellen: "Miért tápláljuk tovább régi keresztelési formulák által az
esztelenséget és a babonát? Ne folytassuk tovább az ördögűzést! Szűk-
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séges-e olyan -imádségokat mondanunk, amelyek nem egyebek sötét. misz-
tikus és érthetetlen aHegóriáknál, rnelyeket egy okos prédikátor csak
nagy megeröltetéssel olvashat? Kell-e, <hogy céltalan kérdéseket intézzünk
a keresztszülőkhöz ... stb." A keresztség nem volt egyéb, mint "ünne-
pélyes tanusítása annak, !hogy egy gyermek jött ebbe a világba és felvé-
tetett az emberek közösségébe" vagy legjobb esetben "provizorikusan
felvétetett az egyház ölébe", ahogy ezt ágendákban és keresztelési beszé-
dekben olvassuk. A keresztséget megfosztottak a cselekmény jellegétől,
puszta beszédaktussá lett. Minden formát, amely arra emlékeztetett volna,
hogya keresztség csodás cselekmény, eltűntettek. 19ytüntek el a
templomokból a régi keresztelő medencék s jelent meg a még ma is hasz-
nálatos és fent Ieírt keresztelö-kö, melynek már a keresztség aktusához
semmi köze nem volt, amolyan praktikus kisegítő szerepet játszik: fel-
fogja a gyermek fejéről csurgó vízcseppeket s mélyedésében helyezzük
el ma is a "külön" keresztelő edényeket. Természetes, hogy ezzel a ke-
resztelő-kő velvesztatte vallásos értelmét s szerepe nem terjed túl a ke-
resztség szertartásán.

Ezen a visszás helyzeten, amelyet nemcsak a lelkész, de a laikus is
érez, az eredeti lutheri gyakorlat alapján kell segítenünk. Lutner hívja
fel a figyelmet újból arra, hogy a keresztség valóságos szent "cselekedet"
és hogy ez nyilvánvaló legyen, nem közömbös számára, hogy az milyen
formát ölt. Bajnak tartja, hogy: "már sok helyen nincs meg az a szokás,
hogy a gyermeket egészen a vízbe merítsék . . .és onnan kiemellék ...
.pedig követeli ezt a szeritség értelme, mert az annyit jelent, hogy a testtől
és vértől született bűnös és é-embernek teljességgel meg kell fulladnia
az Isten kegyelme által. Szükséges tehát, hogy ennek az értelemnek meg-
felelden cselekedjünk s annak igazi és tökéletes jelet teremtsünk" (1519).
Voltaképpen a keresztyén egyház ösidöktöl fogva csak az alámerítést
ismerte el hivatalosan s csak jó későn engedte meg a vízzel való meg-
hintést (a nernoursi és ravennai zsinatokon 1284, 1311). Bizonyítják ezt
az ősi keresztyén templomokban még ma is látható hatalmas, egy egész
embert is befogadó bronz vagy kőmedencék és van írott Ibizonyságunk
arra, hogy jóval Luther után még a XVII. században is az egész gyüle-
kezet szemeláttára kereszteltek meg felnőtteket teljes alámerítéssel. A
keresztelőmedence a maga monumentális méreteivel jele maradt annak,
hogy Krisztussal együtt "eltemettettünk a keresztség által a halálba" és
figyelmeztetés: "amiképpen feltámadott Krisztus a halálból, azonképpen
rní is új életben járjunk" (Róm. 6, 4.) Aki csak egyszer látott ilyen rneden.
cét, azonnal megérti, miért írta Luther a kísértések órájában maga elé
az asztalra: "Baptizatus sum" "Egészen elmeríttettern", Isten egészen
.eltörli bűneimet és velem egy egészen új "kegyelmes és vígasztaló szö-
vetség re lép". Luther számára a keresztsége nem elmult dolog, hanem
hitének folytonos tényezője, ide megy vissza megbizonyosodni az lsten
kegyelméről. Figyelmezteti gyülekezetét: a keresztségben elkötelezte
őket Isten, hogy a 'keresztyén élet folytonos meghalás a bűnnek és fel-
támadás legyen a Krisztussal: "ez az egész élet nem más, rnínt lelki ke-
resztség megszakítás nélkül egészen a halálig".

1. A keresztelő medence formáját és feladatát meghatározza a szerit-
.ség lutheri értelmezése. Első lépés: juttas suk joghoz a keresztelő me den-
cét! Tegyük azzá, ami volt. Vagyis a keresztvizet, amelyet mint valami
"szentelt vizet" külön edényben tartottunk, töltsük a medencébe (amely
'széles átmérőjűés mély legyen). A szertartás alkalmával ebből a vízből
merítsünk akár tenyerünkkel, akár erre a célra megfelelő kancsóval és
öntsük le a gyermek fejét. Ha nem is járhatunk el teljesen Luther meg-
gondolása szerint, mégis most már van alkalmunk arra, hogy a kereszt-
.ség elemének jelentőségére felhívjuk a figyelmet: ez az a víz, amely el-
borítja és megöli a bűnt. Ily módon történeti kapcsolatba kerülünk a
Luther idejében elfogadott gyakorlattal is. A wittenbergi várostemplom
oItárképét minden valószínűség szerint Luther tervei szerint festette meg
Cranach Lukács. A kép egyik mezőjében Melanchthon Fülöpöt látjuk ha-
talmas medence mög ött, amint a keresztelés cselekrnényét végzi. A gyer-
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meket balkezén nyugtatja s rniközben azt a medence fölé tartja, jobb
tenyerével bőven meríti rá a vizet, mely valósággal elborítja a csecsemőt.
Tanulságos lehet számunkra, hogy ez a keresztség az egész gyülekezet
színe elött történt.

A keresztelő medence hirdesse külsö megjelenésével is: ez az "újjá-
születés fürdője!" Ezért se ragaszkodjunk az oszloplábonnyugvó tálfor-
mához, hanem az eredetibb és igazibb ku t m e den c e vagy a zömök tör-
zsön álló .széles katlan-formát érvényesítsük, amely lehet kerek vagy
.nyolcszögletű.

A nagyobb méretek lehetőséget nyújtanak ahhoz is, hogy a me-
dence falát a keresztség "hasznára" utaló képekkel és szimbolumokkal
lássuk el. Az oltár mellett a keresztelőmedence volt az, amely leginkább
Iogtalkoztatta a képzőművészeket és mestereket. Az "üdvösség történetét"
vésték vagy domborították a falára, antitetikusan ábrázolták a bűneset
és Krisztus történetér, majd Krisztust, amint megkötözi a Sátánt. Az egyik
hamburgi munkásnegyed új templomának medencéjére szándékosan Mi-
hály arkangyal harcát ábrázolta a müvész, amint lándzsáját a Sárkány
torkába döfi. A keresztség elkötelez arra, "írtsd és pusztítsd bűneidet
egészen a halálig" (Luther). Krisztus megkereszte'lkedése, amely elma-
radhatatlan dísze volt a régi medencéknek. Krisztusnak értünk hozott
áldozatát és velünk való egységét hirdesse. Itt van helye annak is, hogy
régi szimbolurnokat újra felelevenítsünk, mint amilyenek pl. a Szent Lélek
galambja és a hal, az utóbbi ebben a vonatkozásban ősi hagyomány
szerint a keresztyén ember képe, aki "elmerül a vízben, hogy élete le-
gyen". Hasonló hagyományt követünk, ha a medence rnélyére Krisztus
monogrammját véssük, [eléül annak, hogy a Ikeresztség a megszabadulás
csodája. -

Nem szükséges a medencét tornyos tetővel ellátni. Hagyjuk nyitva
és legyen tele mindig vízzel.

2. Lehetetlenség, hogy a keresztelő medence helyét a templomban a
véletlen határozza meg. Azért van ez így, mert templomépítésker utolsó-

. nak hagyjuk a kérdést: hova kerüljön a keresztelő-kő? Pedig ez nem
berendezése, hanem arohitektonikus alkotóeleme a templom belső terének,
ahogy a gyülekezet alapja és hitének folytonos megújítója a keresztség
szentsége. -Elsődleges követelmény, az oltárral és szószékkel együtf, ezért
ennek "vallásos" jelentőségéhez mérten kell megalkotni a templom terét
és elrendezni az ülöhelyeket. Feléje forduljon a gyülekezet tekintete. Min-
den alkalommal meg kelJ győződnie a gyülekezetnek, 'hogy életének és
üdvösségének alapja a keresztség s ha 'lehetetlen is, hogy mindig az
istentisztelet keretében kereszteljünk, legyen a keresztelőmedence ott,
- 'látható emlékeztetésül! Úgy mint az oltár, legyen a templom kiemel-
kedő és ,,'~özépponti" részén,

Történtek már kísérletek arra, hogy a IkeI"esztelő medencét, szó-
széket és oltárt a templom középtengelyének irányában helyezzék el,
mert az ige és szentségek együtt alapjai az evangélikus kultusznak.
A lissaboni ném et evangélikusok templomában az oltár előtti téren emel-
kedik a keresztelő kút, mögötte az első lépcsősor közepén a szószék, majd
egy második lépcsősor vezet az oltárhoz az apszis mélyébe, Ennek a meg-
oldásnak komoly liturgiai és történeti a'lapja van. Az oltári szentséget az
veszí rnéltóképpen, aki a "bűnbánat keresztségében" újra és újra eltemet-
kezik. Erre figyeLmeztet a keresztelő medence s olyan helyen kell lennie,
hogy aki az oltárhoz megy, e1 ne kerülhesse, Ösi időkben az oltárhoz a
baptisteriurnon (keresztelő hely) keresztül vitt az út, vagy a bejáratnál
helyezték el a medencét, hogy örökké figyelmeztessen megalázkodásra.

Gyakori megoldás templomainkban, hogyaszószéket az apszis
ivének egyik kűlső oldalán építették meg. Ilyen esetben helyes volna a
keresztelő medencét az ív ellentétes oldalán elhelyezni. Úgy a szószék,
mint a medence egyenlő magas "pihenőn" álljon s optikai követelmények
miatt egymás méreteíhez igazodjon. 'A gyülekezet szemben álljon az Isten
kegyelmi eszközeivel.

Sok helyen szokásban van, hogy a templom egyik kisebb mellék-
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termét alakitják át keresztelő kápolnává, Semmi esetre sem helyeselhetjűk
ezt a fentebb elmondottak alapján. Ilyesmivel csak felbont juk az evan-
gélikus kultusz egységét. A keresztség nem il család vagy a gyermek
magánügye, hanem a gyülekezet előtti bizonyságtétel, amelyből az
erősödik.

A templomépítő gyülekezetnek tehát fontos 'kérdése: milyen legyen
a keresztelö-kö, Ahol megismerték, hogy Istennek milyen nagy csodája
lesz nyilvánvalóvá a keresztség általi, ott nem lehet közőmbös kérdés,
hogy ezt a csodát hogyan hirdessék. A keresztelő medence megtervezését
nem bízhatjuk kőfaragómesterre, vagy nem vásárolhatunk raktározott
kész holmit. Minden gyülekezetnek újra bizonyságot kell tennie, milyen
viszonyban van a keresztség szentségével, s így fogja megkapni a ke-
resztelő medence is gyülekezetenként a maga különleges és jellegzetes
formáját.

Révész István.

A finn evangélikus egyház
az orosz háboruban ..

A 96 % -ig evangélikus Finnországról el lehet mondani, hogy ott az
evangélikus egyház egy a néppel. Ami veszedelem a népet éri, az az egy-
házat is éri s abban a küzdelemben, amelyet a nemzet a veszedelme el-
hárítására vív, az egyház is minden ponton kiveszi a részét. így érthetjük
meg, hogy az oroszok november 30-i támadásával meginduló északi háború
a finn egyház életében is jelentős változásokat hozott. Amikor a nemzet
minden erejét mozgósította az országba tört külső ellenség visszaszorítá-
sára, akkor az egyház is feláldozott minden Ieláldózhatót és igyekezett
a megváltozott körülmények között végezni lélekmentő és lélekgondozó
munkáját az otthonmaradtak között épenúgy. mint "a haza, az otthon és
a vallas szabadságáért" harcoló hadseregben.

1. Az egyház frontmögötti munkájában bizonyos nehézséget jelentett
az, hogya papok nagyrésze bevonult hadi szolgálatra. Köztudomású, hogy
a finn papság teljesidejű katonai szelgálatot teljesit és a, katonaköteles
kor határáig - akár mint tábori lelkész, akár mint tartalékos tiszt - a
hadsereg tagja. A katonaköteles papok nagy részének a mozgósítás első
jeladására indulnia kellett. Mentek is szívesen. Azok érezték magukat
szerencsétlennek, akik nem kaptak behívót (leginkább tartalékos tisztek,
akikre a háború elején még nem volt szükség). Ezek is jelentkeztek nagy-
részben önkéntesnek olyan szolg álatra, amilyenre éppen szükség volt.
Igen jellemző az egyik lelkész esete. Mint tartalékos főhadnagy azt a meg-
bízást kapta, hogy bonyolítsa le a gyülekezetében és a környéken levő
katonakötelesek mozgósítását, Amikor embereit átadja a kijelölt helyen,
kapja a további utasítást, hogy újabb intézkedésig mehet vissza a gyüleke-
zetébe. "Ha már főhadnagyra nincs szükség, nem maradhatnék itt leg-
alább papnak?" - kérdi a besorozottakat átvevő századparancsnoktól,
"Csak nem akar erőszakkal itt maradni?" - "Azt éppen nem, de vissza-
menni is furcsa dolog, amikor elhoztam minden valamirevaló férfit a
gyülekezetből." - "A fronton még találkozunk!" - volt a megnyugtató
válasz s az abban rejlő reménységgel ment haza a lelkész. Mikor aztán
kitört a háború, nem győzte sokáig várni a behívót, hanem jelentkezett
önkéntesnek. "Itt keményen megállni és meghalni joga van minden férfi-
nak." - írta indulása előtt levelében. - Másik lelkész, aki jelenleg ország-
gyűlési képviselő, a háború kitörésekor lemondva a képviselői hadrnentes-
ségről, otthagyta a parlamentet és jelentkezett az ezredénél. Nem tartotta
vissza ettől a lépéstől az sem, hogy a gyülekezetébe állított helyettesét
már hetekkel előbb behívták a mozgósítás kapcsán. - A domkáptalanok
napról-napra kaptak jelentéseket gyülekezeti lelkészektől: .Bevonultam
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hadiszolgála tra, amennyiben lehetséges, gondoskodjanak helyettesítésern-
röl." Persze a püspök sem tudott helyettest küldeni s így maradt egyik
gyülekezet a másik után lelkész nélkül. Hogyan tud az egyház megfelelni
a háborús idő hozta fokozott feladatoknak?

Itt mutatkozik meg a finn keresztyénség élő gyülekezet-jellege, ami-
kora lelkész eltávozásával sem szűnik meg az ige hirdetésében és hallga-
tásában, lelkipásztorolásában, szeretet- és szolgálatközösségben megnyilvá-
nuló gyülekezeti élet. A kimondottan papi szolgálatokban (szentségek ki-
szolgáltatása, esketés, temetés, anyakönyvezés, stb.) adódnak fennakadások,
de ez egy se olyan dolog, hogy meg ne lehetne várni, míg a szomszédos
vagy harmadik gyülekezetből eljő az otthon maradt lelkész. (Finnország-
ban a temetést is a halál beállta után több hétre, esetleg egy hónapra
teszik.) Az igehirdetés szolgálata pedig tovább folyt lelkész hiányában
laikus munkásokkal. A püspökök tanácsa közös megállapodással kimondotta,
hogy azok a laikus prédikátorok, akik az egyházi alkotmány szerint a
domkáptalan előtt bizonyságát adták a Bibliában és a keresztyén hittanban
való jártasságuknak, templomi szószéken is hirdethetik az igét. A templom
különben is veszedelmes gyülekezési hely az orosz repülőtámadások miatt,
viszont az otthonokban, családi alkalmakon, gyülekezeti termekben tartott
összejöveteleken ,nem nagyon hiányzik a papi ruha. "Ha az Or népének
éhsége van, akkor f ölszolgálót is ad az ő táplálékához." - Egyik tanító
írja: "A mostani nehéz időben menekültekkel van tele az iskolám. Tanítás
nincs, hanem e helyett bibliás összejöveteleket tartok. A lelkész a fronton
van, én magam magyarázgatom az Irást. Bizony gyenge próbálkozás ez,
de Isten a gyenge gyermekének a munkáját is kísérheti az ő áldásával."

Megnövekedett a vasárnapi iskola-vezetők, ifjúsági- és más gyüleke-
zeti munkások munkatere. A hadbavonult katonák családjainak a látoga-
tása, szükség és lehetőség szerinti segélyezése, a menekültek elhelyezése
és gondozása, vallásos iratok terjesztése és osztogatása mind olyan rnunka,
amit női munkások is sikerrel végezhettek s am in keresztül mégis az Egy-
ház Ura dolgozhatott népe között. A lelkészek távolléte nem okozott
erkölcsi vagy hitbeli visszaesést, ellenkezőleg általános volt az a meg-
győződés, hogy Isten neve nagyobb tiszteletet nyer, az igehirdetési alkal-
makon nagyobb számmal jelennek meg és határozott szomjúsággal keres-
nek valóságos vígasztalást és erösítést Isten igéj éből. Komoly és mély
Isten igéje utáni éhségról beszél Sormunen püspök is a határvidék mene-
kültjeinek meglátogatása után: "Három nap alatt húsz beszédet tartottam,
de mondhatom, túlságosan kevés volt." A megritkult alkalmak az úrvacsora
vételére is növelik a vágyat a szentség élvezésére. "A mult vasárnap
tapasztalhattuk azt a nagy kegyelmet is, hogy a töölö-í templomban úr-
vacsorát vehettünk. A háború elején hozzászoktattuk magunkat ahoz a
fájdalmas gondolathoz, hogy talán soha többé nem járulhatunk együttesen
az Or asztalához. Nagy öröm volt, hogy ez megtörténhetett. Isten aján-
déka volt ez az alkalom. Most jobban megértettem azt a nagy ajándékot is,
amit az oltárnál vettem magamhoz Megváltóm testében és vérében minden
bűnömnek bocsánatára", - írja egy helsinkii ifjúsági munkás.

2. Az egyház azonban nemcsak a front mögött állott szelgálatra
készen, hanem a hadseregben is. Ahol aratott a halál, ott az élet Ura köve-
teinek is résen kellett lenniök, hogy minél többeket megmentsenek a halá-
lon keresztül is az életre. Az evangéliumnak itt is voltak hirdetői: a tábori
lelkészek, akik saját életüket nem féltve, ott jártak az első vonalakban is
Krisztus követségében, a tiszti szolgálatban álló lelkészek miközben az
állami felsőbbség kardját forgatták,ajkukon az élet igéje is hangzott,
minden hívő katona, akinek szívében Megváltójába vetett hit és Isten
békessége lakozott, egyszerű bizonyságtevésével mutatta az útat a másik-
nak és a testvéri közösség ápolásával hiterősítő és lélekgondozó szolg á-

latot végzett egymáson.
A háború idején érkeztek hírek nagy lelki ébredésekről, amelyek

a katonák között történtek, újabban azonban bizonyos távlat után az át-
tekintőbb képpel bírók véleménye egybehangzó abban, hogy tulajdonképeni
ébredési éremíetrál - mint a nagy ébredések idején - egyes megtéresek-
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től és lelki ébredésektől eltekintve nem lehet beszélni. Ellenben általánosan
bizonyítják, hogy a katonák között észrevehető volt bizonyos vallásos
lelkület és vágyakozás ébredése, amely azután elmélyült és igen szélesen
kiterjedt nemcsak a legénység, hanem az altisztek és tisztek között is.
"Azelőtt közönyös, sőt istentelen emberek lettek fogékonnyá Isten igéje
iránt és álltak nagy tömegekben sort, hogy legalább pénzért vehessenek
Üjtestárnentomot maguknak" ....J írja egy tábori lelkész. A városokból

tízezrével szállítottáka Bibliákat és énekeskönyveket a frontra, mégsem
bírták a katonák között jelentkező szükségletet kielégíteni. "Az Uitestá-
mentom teljesen kifogyott és még a háború idején kellett hadi-kiadást
előkészíteni" - írja egy helsinkii gyülekezeti munkás. - Voltak sokan.
akik "nyilallást kaptak a szívükbe" és megvilágosodott előttük, hogy
milyen [fagy kincs a régi keresztyén hitük. Másokon "a lelkiismeret mardo-
sása és az örök ítélettől való félelem vett erőt a bűneik miatt". A halál
közelsége, az állandó veszély, barátoknak, fegyvertársaknak az elesése
mind 'arra késztették az embereket, hogy befelé nézzenek és vessenek szá-
mot magukkal, hogyan állanak Isten elé. Azonban mindez nem jött valami
megrázó és tömegeket magával ragadó áramlatként, hanem inkább a hívő
otthon öröksége, gyermekkorban els aj átított hitbeli ismeretek, szülők,
ismerősök intése, bűntől óvása és meg térésre hívása elevenedtek meg újra.
és "sokaknak, akik előtt addig csak olyan homályos ködkép volt Isten,
a fronton élő valósággá lett." Nagy segítségére volt ebben sok bizonyta-.
lankodó léleknek lsten nyilvánvalóan csodálatos őrizete és vezetése. Való-
sággal legendába illő elbeszélések forognak közszájon - szemtanuk bizony-
ságával megpecsételve, - milyen csodálatos úton mentett meg Isten egye-,
seket és csapatrészeket a legkilátástalanabb helyzetekből. Ezek a vitatha-
tatlan tények az istenteleneket elhallgattatták, a közörnbösöket gondolko-
dásra késztettek, a hitben járókat pedig erősítették. Egy ilyen csodás meg-
menekülés után mondta egy mindaddig istentelen katona: "Bizony nem
lesz könnyű dolguk többé az istentagadóknak ebben az országban."

A lelkekben munkálkodó erőnek külső jelei is voltak. Mindenfelé
kívánták a tábori lelkészek szolgálatát, azokon nagy számmal vettek részt.
Lelkész nélkül is énekeltek itt-ott a csatazaj elültével s ha alkalom volt rá,
a Bibliát is kinyitották, olvastak belőle s egy-egy "magyarázó" mindig
akadt, aki néhány szót fűzött hozzá és keresetlen katona-beszéddel az ó
kemény életükrealkalmazta az Irás rnondanivalóját. - Orvecsoréhoz
az egész háború alatt nagyon sokan járultak. Sokszor egész csapatrészek
a tisztjeikkel együtt vették magukhoz az Or szent vacsoráját. Ez nemcsak
elkövetett bűneik terhét vette le lelkiismeretükről, hanem életükre is tiszti-
tólag hatott. Egy tartalékos tiszt beszéli: "Amikor Isten őrizetét tapasztal-
tuk és vezetésében hittünk, egészen természetes volt, hogy káromkodás,
csúf beszédek, trágár nóták és iszákosság csaknem teljesen kivesztek közü-
lünk. Kártya se járta." - Sokan bizonyítják azt is, hogy a bűnbocsánat
hitén alapuló lelki békesség szemmelláthatólag tette a katonákat nyugod-
takká, elszántakká és bátrakká a legkockázatosabb feladatok teljesítése
közben is. "Amikor Isten békessége lakik a szívben, akkor könnyű táma.
dásra indulni", - bizonyítja egy élharcos. S hogy ez mindenkinek a szívé-
ben meglehessen. volt olyan századparancsnok, aki rohamra indulás előtt
minden egyes emberét külön megáldotta kézrátétellel s a bűnbocsánat
evangéliuma személyes hirdetésével. "Sok tiszt kimondottan hívő katonák-
ból válogatta össze a menetszázadát, hogy olyan csapatja legyen, amelyik
nem inog meg az ellenség nyomása alatt", - írja egy tábori lelkész.

Sok ilyen hívő élharcos, altiszt, tiszt és tábori lelkész volt ott. Bennük
a finn evangélikus egyház, a Krisztus népe, amelyet Isten felsorakoztatott
a megtámadott határokon, Lelkével, erejével és sokféle csodával vértezvén
fel őket földi hazájuk megvédésére.

3. Az otthonmaradtak csendes munkálkodása, a harcterek véres dicső-
sége mellett megkapta az egyház a maga részét az orosz háború vesztesé-
geiből is. A dicsőség mellett a kereszt is mindig kijár az egyháznak ezen
a földön. Sok hűséges fia maradt ott a harctéren. Köztük tlz lelkész. Vilá-
gos bizonysága ez annak, hogy az egyház hivatásos munkásai sem kerülték



a veszedelmes helyeket. Nem áll rendelkezésre a teológus-elesettek teljes
száma. Személyes értesülésekből hatnak a hősi haláláról tudok.

A véráldozaton túl a háborút lezáró moszkvai békekötés igen súlyos
veszteségeket hozott az egyházra is. Az oroszoknak átadandó területen
közel félmillió ember élt, akik közül csak 1% maradt meg a lakóhelyén.
59 evangélikus gyülekezet lett hontalanná lelkészévei és kántorával együtt.
A menekült lelkészek száma kb. 100, a kántoroké 60. A menekült gyüleke-
zetek minden ingósága az oroszok kezére került. Az evangélikus egyház
vesztesége templomokban és paplakokban kb. 110, föld- és erdőbirtokokban
85 millió finn márkára rug.*) Nagy csapás érte a viipurii diakonissza-
intézetet anyaházának és kérházának az elvesztésevel. A finn belmissziói
egyesületet Sortavala elcsatolásával 30 millió Fmk. kár érte minden ingó-
ságának az elvesztés ével, Két keresztyén népfőiskola is hontalanná lett.
Az egyházi épületekben. szeretetintézményekben, templomokban légi táma-
dások okozta kár nagyságára vonatkozólag nincsenek adataim.

Viszonylag még súlyosabb károkat szenvedett a finnországi görög-
keleti egyház, mert híveinek nagy része éppen az átadott területen lakott.
A görög-keletiek 85 % -ának ott kellett hagynia otthonát s az egyház föld-
és erdőbirtokának 92 % -át elveszttette kb. 60 millió Fmk. értékben. Épüle-
tekben 20 templomot és 50-60 imaházat veszített, amelynek értéke a pap-
lakokkal és a valamoi kolostor épületeivel szintén 100 millió Fmk. fölé
emelkedik.

Amikor erre a veszteséglistára nézünk és az egész finn népet ért
nagy csapásra gondolunk, könnyen összefutnak előttünk a fentebbi sorok,
amelyekben itt-ott Isten áldást osztó kezét véltük felfedezni, amellyel egy-
házát vezeti. Itt csak az Isten atyai szívét ismerő hit tud eligazodni. És az
igazit el bennünket is, amint egy háborúból hazatérő katona leveléből
a megalázó békeszerződésre vet világosságot: "Mégis ez volt Isten aka-
rata. Ha mi ebben a háborúban végül is győzünk, mi lettünk volna a világ
legbüszkébb népe. Isten látta ezt a veszélyt és megőrzött ettől. Isten
kegyelméből jutottunk a nemzeti megaláztatásnak ilyen útjára. Mi ebben is
az ő mérhetetlen szeretetét látjuk, amellyel kicsiny népünknek ember-
emlékezet óta gondját viselte. Szeretném remélni, hogy az a helyettes
szenvedés, amely most osztályrészünkké lett, még jobban megvilágítaná
a népünk előtt azt az áldozatot, amelyet Isten hozott Nagypénteken, ami-
kor Krisztusban volt és megbékéltette magával a világot és nem tulajdo-
nította nékünk a mi bűneinket."
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Csepregi Béla.

SZÉL-.JEGYZETEK
Az ünneplések
és bankettek mellőzésére szólította
fel a miniszterelnök a magyar társa-
dalmat, különösen 'annak vezetőit.
Valóban legfőbb ideje volt társadalmi
és közéletünknek ezt a rákfenéjét
nemcsak kíméletlen őszinteséggel le-
leplezni, de egyúttal szembehelyezni
vele a mai komoly idők súlyos fele-
lősséggel terhelő követelését. .Komo-
lyak az idők - mondotta a rniniszter-
elnök -, nemcsak a komoly esemé-
nyek és veszedelmek miatt, de mert
oly komoly feladatok munkálását és

ej 1 Fmk. vásárló értéke kb 10 fillér.

megoldását rég nem kívánta a sors
nemzedékektől, mint ami/yeneket a
mi nemzedékünktől kíván. Legyü'nk
ezekhez méItóak ... Nem illő ma fö-
lösen dús asztalhoz ülni, amikor any-
nyi a nélkülöző... Az ünnepélyek,
eszem-iszomok idejét, köItségét jobb-
ra is lehet fordítani. A nemzet tag-
jai osszák meg gondjaikat!"

Sokak fülét érintik kellemetlenül
ezek a szavak. De készek is rá a
mentségek és igazolások egész özö-
nével. Hogya fehér asztal milyen
meghitt közösséget hoz létre! Hogy
ennek milyen nagy aszociális jelen-



tősége, összefogó ereje! Hogy milyen
sok komoly és nehéz kérdés oldódik
meg itt könnyen, áthidalhatatlannak
látszó ellentétek simulnak el béké-
sen! Mennyi barátot sikerült szerezni
Magyarországnak és a revízió ügyé-
nek éppen a fehér asztal révén! stb.,
stb. Nem akarjuk tagadni a kedélyes
és barátságos· együttlétnek és az eb-
ben kifejeződő örömnek, ünneplésnek
értelmét és hasznát. De nem enged-
jük magunkat megtéveszteni a ban-
kettezés és ünnepelgetés képmutató
feldícsérésétől! Trianon húsz eszten-
deje örökre szégyenletes vád marad,
hogy ez a megnyomorított kis or-
szág micsoda összegeket tudott fé-
nyes ünnepségekre, díszlakomákra
fordítani, de nem tudott a szociális
kérdések fojtogatóan nagy tömegé-
nek becsületes megoldására áldozni.
Vagy talán azt nevezik szociális ér-
zésnek ezek a képmutatók, hogy még
a nyomorúságot is alkalmul használ-
ják fel a mulatságra, önző hiúságuk
kielégítésére, hogy pl. az árvízkaro-
suitak "javára" táncestélyeket és ha-
sonlókat rendeznek? Vagy kicsoda
meri azt állítani, hogy Trianon buká-
-sat azok jóindulatának köszönhetjük,
'akiket a hagyományos "magyar ven-
-dégszeretet" túláradó bőségével sike-
rült barátainkká megriyernünk, és
akik elől a Trianon és magunk tehe-
tetlensége és lelkiismeretlensége okoz-
ta igazi nyomorúságot gondosan el-
leplezték? Ne csináljunk könnyelrnűsé-
günkből, bűnünkból "magyar erényt"!
Ne hivatkozzunk arra, hogy így volt
ez már évszázadok óta és így illik
ez a magyarhoz. Igen, így volt, de
már száz évvel ezelőtt is keserű és
fenyegető vádra fakadt Vörösmarty:

Mit csinálnak Magyarhonban?
Esznek, isznak és dalolnak.
Semmi baj sincs? semmi gondrém,
Hogy majd érte meglakolnak?

Nem lakoltunk tán még eleget?
Nem volt elég Trianon keserű lee-
'kéje? Most, amikor Trianon össze-
omlott és új Európa van alakulóban,
legfőbb ideje rádöbbennünk, hogy
ebben az új Európában egy bariket-
tezö, díszlakomázó, tósztozó Magyar-
·ország nem kaphat helyet! Az új
Magyarországnak a dolgozók, a ko-
'rnolyan egymásért dolgozók Magyar-
országának kell lennie. Es ha ebben
az új Magyarországban elérkezik az
.az idő, amikor a miniszterelnök sza-
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vai szerint mindenkinek illik és rnin-
denkinek lehet majd ünnepein ie, sze-
retnők, ha akkorra megtanulnánk úgy.
ünnepelni, hogy ünneplésünk alázatos
és egy szívvel-Iélekkel való hálaadás
legyen Istennek!

A bizalom ideje
következett el és pedig a feltétlen
bizalomé népünk s országunk veze-
tői iránt. Még az esetben is, ha ez
nem könnyű feladat azok számára,
akik állandóan bizalmatlan ok. Amióta
azonban a párisi rádió német mű-
sort ad és az olasz hadsereg a mi
jókívánságainktói kísérve győzelme-
sen elegyedett bele a közös küzde-
lembe, azóta népünk beláthatatlan és
kiszámíthatatlan lehetőségek előtt áll.
Nagyeredményekért meg kell küz-
deni és szenvedni, de ehhez egységes
csendben maradás s az összes erők
állandó és fokozott készenlétben tar-
tása szükséges. Bomlott idegűek le-
hetnek azok, akik aratás idején akar-
nak vetni. A betiltott újság lapok fe-
lett is a betiltásnál erősebb ítéletet
mond a közvélemény. Nagy időkben
helyt állani csak nagy emberek tud-
nak s ha a mai korrnányzat meri az
országvezetést vállalni, akkor meg-
érdemli, hogy bizalommal segítsük.
Csak így tudunk abban hinni, hogy
történelmünkben új kerszak kezdődik.

A jegyzők
ismét feltárták sérelmeiket országos
gyűlésükön. Ezek a sérelmek az elő-
ző évekéhez viszonyítva csak abban
változtak, hogy súlyosabbak lettek és
megsokasodtak. Mindenesetre ez a
gyűlés ráterelte f'igyelmünket ismét
a községházák életére. Bizony sok
alkalmazottal találkozunk bennük,
akiknek sérelmeiről senki sem beszél.
Egészen kifejlődött rendszer lett,
hogy fiatal emberek és leányok 1-2
éven keresztül ingyen dolgoznak ab-
ban a reményben, hogy valamelyik
megüresedett állás boldog birtokosai
lesznek. De milyen állás! Havi 80
pengővel kezdődik és ez a fizetés
csigalassúsággal halad csak fölfelé.
És rnennyi munka! A napi 7-8 óra
helyett lD, sőt 12 órát is dolgoznak
minden külön jutalom nélkül. (Egyik
község segíteni akart tisztviselőin
túlórapénzzel és a vármegye nem en-
gedte!!) Mindezek mellett még a
vasárnapjuk sem szabad, ha reájuk
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kerül az .Jnspekciözés". Nem csoda
tehát, ha a községházak munkaerőin
a kedvetlenség és fáradtság biztos
jelei mutatkoznak. Gyakran ezért
olyan kurta-Iurcsa a felekkel való
bánásmód is, ami reménytelenné teszi
az egymással érintkező rétegek meg-
barátkozását. Az elismerés zászlaját
meghajt juk ugyan a magyar vidék
községházi névtelenjei előtt, de azzal
a megjegyzéssel, hogy ennél sokkal
többet érdemelnének.

Konferenciák sorozata
kezdődik s teszi változatossá nyaruri-
kat. Sokszor egyszerre többet is tar-
tanak egymás kárára, s a legtöbbet
ugyanazok rendezik, az új erők nem
jelentkeznek segítségre. Az ered-
ményekért is ugyanazok dolgoznak
és imádkoznak. Egyházunknak igen
tekintélyes része, élükön a lelkészek-
kel, továbbra is hideg és mozdulatlan
marad. Hihetőleg a konferenciákon
résztvevők száma, mint mindig, most
is tekintélyes lesz. Oe a számok
gyakran csalnak. Egyrészt a konfe-
renciákon nagyobbára ugyanazok a
résztvevők, másrészt innen-onnan jön-
nek s ha a konferenciák hatása alatt
munkahelyükön másként akarnak
dolgozni, mint addig, egyedüllétük-
ben csakhamar elgyengülnek. Vannak
egyesek, akik notórius konf'erencia-
látogatók minden jóakarat nélkül,
mások illendőségböl jelennek meg,
ismét mások barátaikkal találkoznak.
Némely alkalmakkor a nagynevű elő-
adókon van a hangsúly, másutt a sok
előadón. Vannak "finom" előadások,
amelyek csöpögnek a derűlátástól,
vannak "jó" előadások, amelyekben
mindenről szó van, vannak "leadott"
prédikációk, amelyekről beszélni sem
érdemes, vannak .Jevágók", tele erős
személyi bírálattal s vannak - keve-
sen vannak - evangéliumiak. - Saj-
nos, a konferenciák rendezése egyrészt
tünetté válik, másrészt a jó konfe-
renciák hangja pusztába kiáltás.
Mindezt nem a konferenciák tartása
ellen mondjuk, hanem azért, mivel
ismerjük a iö konferenciák áldását
és a felelősségtudatot akarjuk ébren
tartani azokban, akik a konf'erenciá-
kon részt vesznek. Vigyáznunk kell
arra is, hogy a konferenciák a gyüle-
kezeti lelki munkát támasszák alá.
Nem engedhetjük meg magunknak,
hogy minden lelki építést egyházunk-
ban a nyári konferenciákra bízzunk.

Harangszó nélkül
él ma több országban az egyház. Ha
megszólal a harang ezekben az orszá-
gokban, nem hívogatja az embereket,
hanem küldi őket; küldi őket az óvó-
helyekre. Régi szép énekünk szerint
"örül mi szívünk, mikor ezt halljuk:
a templomba megyünk ... " Az ének-
költő szívében nyilván a templomba
hívó harangszó visszhangzott e sorok
leírásakor. Ma pedig azokban az or-
szágokban megriaszt a harang szava,
és éppen azért kongatják, hogy nyug-
talanítson. Ennek legfeljebb ahhoz a
békevilágbeli harangszóhoz van ha-
sonlósága, amely a földbe térő halot-
tat búcsúztatja. Az egyház tehát ott
harangszó nélkül él, de él. Tanuljuk
meg újra ebből, amit felfuvalkodott
európai biztonságérzetünkben elfelej-
tettünk, hogy az egyház élete nincs
külsőségekhez kötve. Harang, torony,
falu- és városképen uralkodó templom
mind hívság os dolog. Ezek nélkül is
egyház az egyház, feltéve persze.
hogy tisztán hirdetik benne az evan-
géliumot és Krisztus szerzése szerint
nyujtják benne a szentségeket. Milyen
ítélet a harangszótói megfosztott egy-
ház élete azok felett a gyülekezetek
felett, amelyek nem akarnak templom-
építésbe fogni, amíg nincs pénzük a
többi templomtornyot túlnövő torony
építéséhez! Milyen ítélet ez a felett
a késlekedés felett, amely húzza-vonja
a missziói lelkészi állomások kiépíté-
sét, mert hát úgy sincs fedezet ternp-
lomépítésre, és amely a zsinati tör-
vény ellenére is halogatja a nagy
egyházközségeknek lelkészi körökre
osztását, mivelhogy úgy sincs mód
templomépítésre. Egyházunknak meg
kellene végül látnia, hogy a harang-
szó nélkül élő egyház sokkal több.
mint háborús ideiglenesség, - talán
izelítő az új Európából. Rugalmasan
készen kell lennünk arra, hogy akár
így, akár úgy éljen az egyház, min-
denképpen, minden áron biztosítsuk
az ige hirdetését és a keresztyén hí-
vek testvéri közösségét. És e tekin-
tetben igazán helye van, hogy emle-
gessük az egyházközségi önrendelke-
zés jelentőségét: ha mások nem is
látják, mi történik a világban, minden-
egyes gyülekezetnek magának is fenn
kell tartania magát - talán "harang-
szó nélkül", mindenesetre az Egyház
Urának szándéka szerint az ige által.
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SZELLEMI ÉLET
Az "Üzenet" c. evangélikus nép-

lap kiadásában jelentek meg a követ-
kező füzetek: Gerencsér József: "Téli
esték"; novellák, melyekről az előszó
azt írja, hogy nem "az irodalom dí-
szes polcaira" kívánkoznak, hanem
arra valók, hogy "fáradt emberek
téli estéken elővegyék és olvassák a
lélek örömére". - Kutas Kálmán:
"Példázatok"; a szerző, a híres angol
metodista evangelizátornak, Spurge-
onnak az írásaiból fordította e "val-
lásról, Bibliáról, Istenről és emberről"
szóló történetkéket. - Grünvalszky
Mária: "Egy hugenotta élete", nérnet-
ből átírt elbeszélés, a franciaországi
protestantizmus küzdelmes történeté-
ből. - Szirti János: "Együtt me-
gyünk"; ezek, a versek könnyedsé-
gükkel és egyszerű előadásukkal
könnyen használhatók népies előadó-
estéken. A szerzőt erősen áthatják
"vallásos" gondolatok, melyek azon-
ban inkább az általános gondviselés-
hit és az elpolgáriasult, kényelmessé,
kissé érzelgőssé. vált Ú. n. "keresz-
tyén" gondolatvilágba tartoznak. Iga-
zi, biblikus keresztyén hit felé még
sok elmélyülésre van szüksége,

Az "üzenet" szerkesztőségének
mozgékonysága és elevensége, fogya-
tékosságai ellenére is, hálára kötelezi
egyházunkat. Hiszen mai helyzetünk-
ben a "Harangszó" mellett csak az
ilyen szabad és "egyéni" vállalkozá-
sokkal lehet népünket egyházi építő
iratokkal ellátni. Kívánatos volna
azonban, hogy az értékes egyéni kez-
deményezések is átfogó, a valóságot
helyesen felismerő terv alapján tör-
ténienek és ne a frázisszerií. megüre-
sedett liberális evangélikusság vagy
a hangoskodó evangélikus "öntudat"
szolgálatában álljanak vagy éppen az
utóbbit injekciózzák, hanem elmélyült
biblikusság kifejezői legyenek. Az
"üzen et" gárdájában megvan a haj-
lam erre az elmélyülésre, de szüksé-
ge is van még e gárdának arra, hogy
irányvonalát egyházunk jelen helyze-
te, a hitvallásos eszmélés és biblikus
megújhodás világában tisztázza, át-
gondolja. K.

Nyáron, vakációkon sokan keres-
nek olyan olvasmányt, mely a min

dennapi gondok világából kiragad és
problémák nélkül "gyönyörködtet"
édes-bús emberi sorsokkal. Jó érte-
lemben ilyen könyv Ormos Geri:
"Isten árvája" c. regénye (Budapest,
Singer és Wolfner). Érzelmes falusi
történet, mely azonban nincs a költői
értékek híján. A szerzönek van jel-
lemző ereje s ez meleg emberi szív-
vel párosul. A falusi, népi élet pro-
blémái hiányzanak a regényből, a
szerző azonban jó megfigyeléssel
tud eleven embereket megrajzolni. -
Egészen más világba vezet Orbók
Attila "Hotel központi fűtés nélkül"
(Budapest, Singer és Wolfner) c. re-
génye. A világháború előtti Páris
diákvilágának immár letűnt világa
ennek a különben igénytelen törté-
netnek a háttere. Olyan regény, amely
a nagyon közepes társadalmi filmek
erkölcsrajzára emlékezte. Problémát-
lan világszemléletű alakok, akiknek
csak a romantikus háttér ad némi
érdekességet, ez ennek a regénynek
a jellemzője. Ha elolvasta az ember,
másnapra elfeledte. Tipikus nyári ol-
vasmány. -f.

Nemes Suhay Imre: Hadviselés és
tiedvezetés. Singer és Wolfner ki-
adása, 1940., 272. 1. - Kevés olyan
időszerű és a mellett érdekes könyv
van, mint amilyen nemes Suhay Imre
könyve, Nem katonák, szakemberek,
hanem a nagyközönség számára írta.
Ezt nemcsak tájékoztatni kívánja a
ma annyiszor hallott katonai, háborús
szakkifejezések értelme, a hadviselés
és hadvezetés személyi és technikai
tényezői, módszerei és gigantikus le-
bonyolítása felől, hanem meg akarja
győzni arról is, hogya totális há-
ború eldöntésében fontos szerepet
játszik a hadviselő ország -minden
polgárának magatartása is. A szer-
ző a technika óriási jelentőségé-
nek hangsúlyozása mellett is ki-
domborítja az ember magatartásának
döntő szerepét. Erkölcsi beállítottsá-
gára pedig jellemző többek között
ez a megállapítása: "Tény, hogy még
eredményes és győzelmes háború gyü-
mölcse is csak akkor válik előnyére
a nemzetnek, ha annak erkölcsi alap-
ja volt. (9. lp.) B. O.
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EGYOTT ISTEN ELÓTT
Lelkünk az Urat várja. Segítségünk és paizsunk Ő.
lsten ezt igéti nekünk: Nem veti meg és nem utália meg a szegény

nyomorúságát; és nem rejti el az Ö orcáját előle, és mikor kiált Hozzá,
meghallgatja. (Zsolt. 22, 25.)

Július f ol y a m á n

kérjünk bocsánatot az Istentől,
hogya, minket is fenyegető veszedelmek önzővé tesznek bennünket, -
hogy az események érdekessége kiöldösi belőlünk az együttérzést és
felelősséget keresztyén testvéreink iránt, - hogy nem imádkozunk a
nyomorgó és veszélyeztetett evangélikus gyülekezetekért, - hogy nem
imádkozunk rendszeresen azokért a magyar testvéreinkért, akik a min-
dennapi kenyerünk körül verítékeznek:

adjunk hálát az Istennek,
hogy ami templomainkban akadálytalanul hangozhatik az evangélium,
- hogy mi bántatlanul élhetünk a szentségekkel, - hogy mindezt türe-
lemből meghagyja nekünk, pedig méltatlanok és hűtlenek vagyunk, -
hogy az Ö igéje megmarad akkor is, ha elváltozik a Föld, - hogy irgal-
masan gondoskodik rólunk;

könyörögjünk az Istennek,
hogy oltalmazza meg az egész Földön az evangélikus gyülekezeteket, -
hogy tartsa fenn mindenfelé az evangélikus templomokban az evangelium
tiszta hirdetését, - hogy szólaltassa meg az egész Földön, minden ember
számára szent igéjét, - hogy indítson felelősségre azok iránt a népek
iránt, amelyek egyek velünk a lutheri reformáció örökségében, - hogy
legyen irgalmas Gondviselőjük a háború síróinak, - hogy .óvja meg
katonáinkat. - hogy áldja meg a földmívelők rnunkáját, - hogy legyen
kegyelmes magyar nemzetünkhöz.

Oh igaz ítéletű, erős, nagy Isten, ki 'igaz vagy mínden mondásodban
és cselekedetedben, ki az atyák vétkét meglátogatod a fíakban harmad-
és negyedíziglen! Vallást teszek a Te dicsőségedre, hogy mi, a mi atyá-
ink, előljáróink és prófétáink, vétkeztünk szent Istenséged ellen, szent
igédet és szent evangéliumodat kicsinynek állítottuk, szentségei det meg
nem becsültük, sem a Te prófétáidat tiszteletben nem tartottuk, Azért
reánk fordult elbúsult haragod, ver, sanyargat igaz ítéleted, nincsenek
már prófétáink, nincsen az evangéliumnak hirdetése, nincsen úrvacsora,
nincs az Úrnak nevében a híveknek gyülekezete. Oh Úr Isten, rniért
vetettél el mínket mindenestől fogva? Oh Uram, essék meg rajtunk a
Te szíved. Könyörüli mirajtunk. Emlékezzél meg régi jóvoltodróI. Most
sem rövidült meg kezed. Világosítsd meg orcádat a templomoleon. Lágyítsd
meg a szívét minden felsős égnek, hogy mind tapasztaljuk jóságukat.
Hadd hirdettessék mindenütt tisztán az evangélium! Ámen.

(Torkos András imádságos könyve után.)
Imádkozzuk még az 1939. novemberi számban közölt imádságot.

Csak Te vagy most is, akit kívánunk, S nagy szükségűnkben buzgón
imádunk; Nincs kívülötted senki gyámolunk, Földön, sem mennyen
nincs más támaszunk.

Hallgasd meg azért fohászkodását, A szegényeknek imádkozását! Ne
szenvedd, kérünk nyomorult sorsát, A te népednek ily nagy romlását.

Ács Mihály, 1646-1708. Keresztyén Énekeskönyv 264, 3--4.)

Szerkesztésért és kiadás ért felelős: Lic. Dr. Karner Károly.
Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz nyomása Gyár, Andrássy-út 24.

, A folyóirat elfogadása eléJfizetési kötelezettséggel iár,



Olva.sóinkhoz!
Folyóiratunk jelen számához csekklapot meltékelünk azzal

a kéréssel, hogy az esedékes előfizetési díjakat beküldeni szíves-
kedjenek. Ugyancsak nyomatékkal kérjük hát ral é kos előfize-
töínket hátralékuk béküldésére.

Hálával és köszönettel gondolunk azokra a hii előfizetőínkre,
akik kitartó támogatásukkal könnyítik folyóiratunk szolgálatát
az egyre nehezedő időkben. Kérjük minden olvasónkat, támo-
gassa folyóiratunknak a mai időkben fokozottan fontos szolgá-
latát nemcsak elöfizetésének pontos beküldésével, hanem a folyó-
irat terjesztésével és új előfizetők gyüjtésével is.

Hittestvéri üdvözlettel:

a KERESZTYÉN IGAZSAG
kiadóhivatala.

• -
Megjelent:

II theologia naturalis. problémája.
Irta: Kiss Béla
csernatíatust (Erdély) evangélikus lelkész.

A 90~lap 'terjedelmű könyv ára 3 pengő, s. lelkészeknek,
teológusoknak 2 pengő.

Megrendeléseket továbbít a Keresztyén Igazság szerkesztő-
sége, Sopron, Arany János-ú. 9.

-



KérIDk a leJkés:eket éa laDltókat,
kö:öllék ldadóljJvalaJuD~~aJ,
Ijogy (jáDYpéJdáDyt JgéDyeJ-
Dek taDévke:désre 1

Has:DáJ/uk és terjesszük

Luther Márto" Kis Káléját
a Keresztyén Igazság olcsó kiadásában!

Megjelent a "Keresztyén Igazság Füzetei" 5.
számaként a Magyarországi Evangélikus Egyház-
egyetem által megállapított szöveggel. Ez ennek
a hivatalos szövegnek első teljes, olcsó kiadása.

Ára 10 I1l1ér,tömeges terjesztöknek kedvezmény f

FelljJv/Uk e ldacldsra kUlöD Js lelkés:e:k,
valldstaDdrok, fjJtoktatók, tanJt6k fJgyel-
mét: lelfjas:ndlfjat6 valldstanitdsDdl, :kon-
IJrmaDclus-o:kiatdsndl stb.

Megrendelhető a "Keresztyén Igazság" kiadó-
hivatalában : SOPRON, Paprét-u. 2.
Kapható lelkészi hivatalokban, gyülekezeti iratterjesz-
tésekben ; egyes példányokat szétküld a kiadóhivatal.

MInden evangélJkus keres:tyén embernek termé-
s:etes feladata, fjog)' (jltte .•tvéreft ls IJgyelme:tetl a
KIs Kdté nélkUlö:fjetetlen voltdra. Ilklnek nIncs
meg,·annak ke:ébe ad/a. Ha pedIg mds fjlttlek s:d-
mon kérIk töle. fjogy mit fjls:, nekIk ls bdt,.an oda-
ad/a: Ime, e: a: én fjltem rövId loglalata. Istennek a
telJes S:entJrdsban klnyJlatko:tatott IgéJealap/dD I

Baross-nyomda: Uzuly és Koncz (Harangszó nyomdája) Györ.


