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Örvendezzetek, ti. igazak, a~ Úrban! A hívekhez illik a dí-
cséret. Dícsérjétek az Urat citerával ; tízhúrú hárfával zengjetek
neki. Énekeljetek nekiú] éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón.
Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti
az igazságot és törvényt. Az Úr kegyelmével telve a föld.

Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden
seregök. Összegyüjti a tenger vizeit, mintegy tömlőbe; tárházakba
rakja a hullámokat. Féljen az Úrtól mind az egész föld, retteg-
jen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt
és előállott.

Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiusít ja a népek
gondolatait. Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gon-
dolatai nemzedékről-nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene
az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának.

Az égböl letekint az Úr, látja az emberek .minden fiát.
Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. Ö alkotta mindnyájok
szívét, és jól tudja minden tettöket.

Nem szabadul meg a király nagy sereggel; a hős sem
menekül meg nagy erejével; megcsal a ló a szabadításban,
nagy erejével sem ment meg. Ámde az Ú'r szemmel tartja az
Őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelköket
a halálból, és az éhségben is eltartsa őket.

Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk Ő. Csak
őbenne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk.

Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk
tebenned.

33. zsoltár.

Isten előtti örömmel és alázattal köszöntjük azokat a test-
véreinket, akikkel újra ugyanazok közt az országhatárok közt

élhetünk.
Örülünk, -tnert ezentúl ,nyiltan együtt élhetjük velük a

magyar sorsot és hivatást. Legyen az örömünk lsten iránt hála-

adás, irántuk gyöngéd szeretet!
Megalázkodunk, mert nekünk kell tőlük magyarságot tanul-

nunk, és mert lsten nem váltotta valóra mindeti álmunkat.

Erdély még nem élte át a kettéhasításnak ezt a sorsát. Legyen

az aláza tunk Isten iránt bizodalom és engedelmesség, a hatá-

rokon túl maradtak felé testvéri könny és hősi szolgálat!
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Kovek zesoltara.
A kolozsuári euangélikus templom centen-

náriumán Ciedemann Hánon femplom-épft6
lelkész emlékének.

El{)alkult és el{)alt a;';! orgona ...
De új nesa kél most a templomfalakból.
Nem {)alljátok? Itt körül a falakban
Dobognak a beépftett kövek_
Külön dobban meg minden kicsi k6,
Es mégis, mégis egy iitemre vernek,
Egy óriási templom-dobbanással.
Isten, {)a akarja, a köveket
Dobogtatja meg a szeiue): {)elyett.

K6-ne{)é;;c s;;cfvvel, dallamtalan ul,
Le{)ajtott, fáradt fejjel figyelek.
S;;ceretném, {)a sseiuetn raeqállaria.
S csak a s;;cá;';!éves templom kövei
Dobognának tovább. _.

Dobognak __. dobbanásuk lassan át{)at,
Felmelegfti dermedt véremet,
Lassan megértem a bes;';!édjüket:
"Mi kövek voltunk, rossa, rideg kövek,
Kemény kövek és {)as;;contalanok,

_Ne{)e;;cek, otrombák, form átlan ok,
Te{)etetlen ek, tompák, elesettek,
Mo;;cdft{)atatlanok.
Iievertünk {)ét orsaáqbati sseertesseetiet,
Utak mentén, s;';!ára;;cpatakmederben,
Omlásokban, el{)agyott k6tör6kben.
Vad éleinkbe iitkö;;cött a nap,
tiottesoltuk: as: éjs-'!.aka bársonyát,
Véresre törtük vándor lábait,
Iievertünk külön-külön sseertesseéijel,
Egymásról alig tudtunk valamit,
Es nem álmodtunk templomról so{)a.
De jött egy ember, törékeny, beteg,
A lelke égett, satue dobogott,
A;';! as: ember templomról álmodott.
Tudta: kövek {)evernek sseertesseéiiel
Te{)etetlenül, {)as;';!ontalanul,
Vadul, otrombán, formátlan ul, -
Elindult a köveket megkeresni.
Omlásokban, el{)agyott k6tör6kben,
utak mentén, s;';!ára;;cpatakmederben
Barangolt ~eted{)étors;;cágon át,
ttot éleinkbe ütkö;;cött a nap,



Horasoltulc aze éjssealca barsorivat.
S véresre törtflk as: éS tábait.
A:i!. asz ember keresett, s megtalál!.
cs aat mondta nekflnk: Ti templom lessuek.
Falakká fogtok öss2eáIIani,·
cs uiesaaueritetc as: Ige {)angját;
És viss2a2engitek as: orgonát, -
A2 j,mádko2ó nagy nyomorúságot
S as: á{)1tat s2árnyaló énekét
S2ent nyugalommal uesssue): körfll.
Halkan doboghi fogtok a falalcbati,
Kfllön· dobban meg minden kicsi kéS,
És mégis-mégis egy fltemre vertek,
Egy óriási templom-dobbanással.
Isten, {)a akarja, a köveket
Dobogtatja meg a saiuek: {)elyet!.
Így S2Ólt {)o2:i!.ánk a templom-epítc,"

Így bes2élnek ma {)o22ánk a kövek.

1929. december 1. 'REMeNYIK SANDO'R.

Én öszom ...
cn oszörn, mosolygó vagy borongó,
VilágfeszUltséget feloldó,
cn kiriornet is ceíuepiro.
cn békémet is megigérö:
Olyan vagy rnírit oz oszí Jézus,
Olyan vagy rnírit egy leánykérö.
Olyan vagy rnírit oz ószí Jézus:
Szelld és alázatos völegény -
Minden lélek merryesszorryod ma
S talán még én is, éri.
cn oszörn. mosolygó vagy borongó,
Az oszí Jézus bizony benned jár
CS felszed rnírideri eztries levelet
Es fakó levelet,
Koszorújába rnírrd beletelel.
O szedj fel e tnzzeí tövískoezorúdbo
Engem is, eltaposott levelet
Te, klt várnak romlottak és eztízek.
Jegyese rnírideri lehullott levélnek!
S fogadd el tölem ezt a levelet,
Napsugárral Irtam és öszí kékket.
cs reménnyel .és kétségbeeséssei
CS benne egész esett-magamat
Hozom; s rnírideri nyomorúságomat,
S ez; életem hozom -

.Fogadj el Igy, ahogy vagyok
O Öszom, békességem, Jézusom!
1038.október. REMeNYIK SÁNDOR.

Kettds olkalomból közöljiJk e verseket. Reményik Stmdor ez.ev augusz-
tus 30·tm töltötte ·be élete 50. évét -.FOlyóiratunk. o.zzalköszönli öt, hogy
rnecezoieuene, Mert a költ6kel ezze; UnnepeljUk legh616söbbo.n, hogy holl,.
gotjiJk6ket. A mesns alkalom: Kolozsv6r vieezetért.
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"Fiam, add a te szívedet nékem!"
Péld. 23, 26.

Mindig' végzetes hiba volt, amikor a vallási kérdéseket elméleti szem-
szögböl vizsgáltak. S a tévedések dzsungelién át a járható útra jutást je-
lentette, amikor azoknak középpontjában az embernek Istenhez való alap-
viszonyát, ill. ennek rendezését felismerték. "Fiam, add a te szívedet né-
kem!" A beszélő az Isten, a megszólított az ember, a szív a belső világ-
nak, mondhatjuk az egész embernek képe; a mondás értelme tehát az, add
nékem önmagadat; rendezd hozzám való viszonyodat, a többi magától ren-
deződik. A Hegyibeszéd nyelvén ez így hangzik: "Keressétek először Isten
országát és annak igazságát, és ezek mind megadatnak néktek."

Reformáció hónapjában keresve sem találhatnánk alkalmasabb igé-
ket a reformáció nagy 'üzenetének megértésére, mint a reformáció ünne-
péhez legközelebb eső vasárnap ezen ószövetségi textusát, amely azonna!
vslágossagot gyujt előttünk a tekintetben, hogy a reformáció munkája nem
elméleti síkban mozog, hanem az akarat döntését váró gyakorlati síkban;
nem emberi vélernénykülönbségekröl van szó, hanem az egzisztenciálisan
fontos üdvösség kérdéséről, és végül, hogy a reformáció emberi munkáia
mögött ott van a tulajdonképeni cselekvő személy, az embert hívó, a
maga számára követelő Isten.

Ez-ért a reformációnak helytelen értékelése, 'ha azt elméleti, szellemi
mozgalomnak tekintjük, ha értékei közt a gondolatszabadságot állítjuk
a középpontba. Ez esetben a reformációnak az emberi gondolkozás tör-
ténetében kellene helyet adnunk. Még az is egyoldalú értékelés volna, ha
tantételeknek más, a skolasztikus, középkori keresztyénségtél elütő for-
mulázásában keressük lényegét, és arról beszélünk, hogy mondjuk,a közép-
kori katolicizmus száz helytelennek nyilvánított tétele helyébe száz úi,
általa helyesnek tartott tételt állít fel. Még a lelkiismereti szabadságra való
utalas is megtévesztő Iehet, Mert a reformáció, igaz, a lelkiismeret útján,
de ennek révén a gyakorlati cselekvéshez szóló leghatalmasabb felhívás
az emberiség történetében.

De a cselekvésre való felhívás a továbbiakban megint nem úgy érté-
kelendő, hogy a helytelennek tartott egyik elmélet tanítása helyett a má-
sikét igyekszünk a gyakorlatban megvalósítani. Hogy emberi differenciák
sűrített eszmeharcát és ennek az életben való érvényesítését keressük benne.
Hogy világnézeti téren kapjunk útbaigazítást tanítása révén. A földhöz
kötött, immanens, de még a felfelé törö, bár a föld szelleme által - Ma-
dách-csal szólva - visszakényszerített eszmeáramlatokat is és ezek alapján
berendezendő életet egy egész világ választja el a reformáció lényegétöl.
Mindaddig csak melléje beszélünk a kérdésnek, amíg fel nem ismerjük,
hogy igenis a reformáció az egzisztenciálisan fontos üdvösség kérdésében
kíván útmutatást nyújtani. A háború utáni teológiai újjáébredés-azért tu-
dott olyan elemi erővel hatni, mert helyesen ismerte fel a reformációnak
ezt a központi lényegét. A kezdetben "protestáns", de azután joggal dif'-
ferenciálódó evangélikus és református reneszánsz igazi értéket ennek fel-
ismerésében kell látnunk. "A te szemeid az én útamat megőrizzék!" Az
ószövetségi felhívás megint az Újszövetség nyelvén azt jelenti, hogya
"Deus revelatus"-nak, a Krisztus által hozzánk leszállt és részünkről egye-
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dül Krisztus által megközelíthető kijelentett Istennek éltető közösségében
éljünk. Benne, általa és rá nézve vannak mindenek. Mit érdekelhet engem
e világ, még az emberi szellemr élet legmagasabb megnyilvánulásaiban
is, arníg életem alapvető kérdésére, az üdvösség kérdésére a megnyugtató
feleletet meg nem kapom. A beteget a gyógyulás érdekli elsösorban, rá
nézve a gyógyulás az egyedül fontos egzisztenciális kérdés.

Világosságot gyujt szeritigénk ezen letkérdésünkben a tekintetben is,
hogy az orvost nem emberek közt keresi, hanem Istenre mutat r á. Tragi-
kussá vált az emberre nézve, hogy bár az. írásban Mózes első könyvétöl
fogva a Jelenések könyvének végéig félre nem érthető határozottsággal
Isten a cselekvő személy, aki Szentlelke által hívott, megvilágosított, meg-
szentelt és megtartott, mégis erről megfeledkezve az ember a maga ere-
jéből alkar feltörni hozzá. Értelmével, gondolkozásával, érzésével miszti-
cízrnusában, akaratával a kűlönbözö törvényvallásokban. Szornorú az em-
beriség' történetében annak látása, hogy milyen kétségbeesett igyekezettel
próbál újból és újból a magasba törni és rniként hull vissza újból és újból
a mélységbe, mert nincs ereje, nincsenek szárnyai a magasba lendülésre.
Es e mellett állhatatosan, azt mondhatnám, dacosan lemond az Isten segít-
ségéről, visszautasítja az onnét felajánlott erőt. Ezért volt és ezért lesz
mindig is az önmagára támaszkodó és a megváltást önmagában kereső
emberi elgondolásoknak és törekvéseknek a sorsa kudarc, és ezért kell
különösen a reformáció hónapjában hálával gondolnunk arra a figyelmez--
tetésre, hogy az Istenről csak Istentől tanuthatunk. hogy Isten a kezde-
ményező az üdvösségünk alapvető gyakorlati kérdésében, amelyet szent-
igénk lapidárisan foglal össze felhívásában: Fiam, add a te szívedet nékem,
és a te szemeid az én útamat megőrizzék!

Kiss 'Jt!IIŐ,

Laikus szolgálat az egyházban.
Ebben az összefüggésben most csak a férfi munkáról szeretnénk

szólni. A Cselekedetekről írott könyv 6. fejezete tesz bizonyságot arról,
hogy amióta a keresztyének száma emelkedett, azonnal kérdéssé lett az
egyházban az Ú. n. laikusok egyházszolgálata. Laikus egyházszolgálat alatt
szorosan negativ fogalmazásban röviden az egyházban végzett nempapi
szolgálatot értjük. Pozitiv megfogalmazását Bunke adja igen találóan;
"A férfi diakónia hívő, szakszerűleg kiképzett, testvéri közösségbe tömö-
rített férfiaknak szakszerű tevékenysége az Úr Jézus Krisztus és az ó
gyülekezetének szolgálatában az egyház segítségre szoruló tagjai között,
hogy őket szóval és cselekedettel az Isten országába az Úr Jézus Krisz-
tustól kapott charizmákkal*) egyenként és összesen bevezessék." (Berufs-
kunde.) Röviden tehát a diakónia az egyházban végzett az üdvösségre is
irányuló lelki és szeretetszolgálat.

Érdekes, hogy amikor a férfia diakónia úgyszólván hivatalosan is
megindul, ez a megindulás a háttérbe szorított női munkások miatt kelet-
kezett vita eredménye. A mellőzött asszonyi szolgálat miatt kerekedett
vita után hét férfi diakónust választanak, bizonyságát adva annak, hogy
az igen nagyra értékelhető nói munka mellett elengedhetetlen a férfi
diakónia.

Történeti gyökere szerint a szervezett diakóniát az emberi gyengeség
hozta létre. A bibliai keresztyénség szerint minden keresztyén ember

') "charizma" annyi mint Istentöl nyert kegyelmi ajándék, föként olyan, mellyel
valaki felebarátjának szolgál (v. ö. 1. Kor. 12, 41. v.).
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charizmái szerint végzi szolgálatát. A charizmák sokfélesége, majd az
emberi gyarlóság tette szükségessé a keresztyén szolgálat megszervezését.
Az első hét diakónus tehát keresztyén szolg álatra, elsősorban is szerétet-
szelgálatra volt' elhíva, bár nem volt eltiltva az igehirdetéstől sem (István
vértanu), de a gyülekezeti jó rend kedvéért osztották fel a munkát. Elvi
szempontból a diakónus szolgálatát egyenértékűnek vették a püspökök és
presbiterek szolgálatával, hiszen ugyanazokat a lelki és erkölcsi feltételeket
kívánták meg mindkettőtől. (1. Tim. 3.) Az apostolok utáni időben lénye-
gileg megmaradt a diakonia a régi formájában: házi és beteglátogatások,
szociális segítés. Az istentiszteletben ök olvasták fel az evangéliumot, se--
gítettek az úrvacsoraosztásban. Az apostoli constitutiók szerint a diakonus-
nak a püspök "fülének, szájának, szívének és lelkének" kellett lennie.

Az ilyen módon előrelendült és fontossá vált szolgálat veszedelme-
ket is hordott magában. Több zsinat is foglalkozott a diakónusok gyüle-
kezeti helyzetével és kötelezte őket a presbiterek iránti engedelmességre.
Az igazi veszedelem azonban máshonnan támadt. Amikor Constantinus a
szegények és segítségre szorulók felkarolását a világi hatóságokra bízta
és az egyházi birtokok adományozásával 'az egyházi emberek új foglalko-
zást nyertek, - a gyülekezeti eleven munkából egyre jobban kiszorultak
s jóformán az oltár és a szószék maradt meg csupán tevékenységük terü-
letének. Igy halt ki a diakónia ősegyházi formája, ami pedig a későbbi
(középkori) keresztyénségben a férfi és női szerzetességben továbbfejlő-
dött, egészen más természetűvé vált.

A reformáció és az utána következő idők nem kedveztek a diakóniá-
nak egészen a XIX. századig. A lelki ébredések (pietizrnus) időszakának
kellett eljönnie, hogya diakónia ismét új életre támadjon. Fliedner, Löhe
és Wichern nevei jelentenek korszakot a diakónia történetében. Különösen
Wichern volt az, aki igen világosan ismerte fel a hivatásos diakonia szere-
pét a belmisszióban. Világos volt előtte, hogy elméleti és gyakorlati ki-
képzésben kell részesíteni a diakonusokat és hogy erre a szolgálatra csak
egészséges, munkaszerető és áldozatkész, a Jézus Krisztus szerelmétől szo-
rongatott ifjak alkalmasak. Az ő munkálkodásuk nyomán keletkezett
intézetek közösen alakitottak ki a diakonus-képzés célját, amely hívö,
szakképzett és testvéri közösségbe tömörített diakónusok neveléséveI igyek-
szik szolgálni az anyaszentegyház ügyét. Ez az ideál a reformáció hazá-
jából az evangélikus északra is átterjedt és nagyrészt ugyanezen keretek
között maradt.

A finn keresztyénség termelt ki a gyülekezeti munkások között egy
egészen sajátos típust, az Ú. n. laikus prédikátort. Az ébredési mozgal-
mak talajából nőtt ki ez az egészen egészséges gyülekezeti munkás tipus,
még pedig a bibliai lelkületnek megfelelően charizmatikus alapon: vagyis
a Lélek hatása alatt a keresztyén életbölcseségben jártas egyének tanítás-
ban részesítik a többi híveket. A finn egyház aztán hivatalosan is elismerte
ezt a gyakorlatot, sőt a Finn Egyházi Törvénykönyv 106. §-a szabályozza
is ezt a kérdést: "Jó és keresztyén lelkű egyéneknek a püspök és a püspöki
káptalan, előbb kellő vizsgára bocsátva őket, adjon engedélyt a prédiká,
lásra és a keresztyén vallástanításban való részvételre." Igen egészséges
ez a gyülekezeti munkás tipus, mert megfelelő lelkűletű egyének képzése
és próbatétele után adja meg a munkára való felhatalmazást. Igen áldott
munkát végeznek: a szétszórt hívek között tartott összejövetelekben, temp-
lomi igehirdetés tartásában is, és különösen a konfirmációi oktatásban.

Fentiekből láthatjuk, hogy 'az egyház számára mindig fontos volt a
gyülekezeti munkás kérdés. Fontos ez ma is. Világszerte fogy a gyüle-
kezeti. munkások száma: nálunk is egyre kevesebb a lelkész és kevés a
diakonissza is. A népfőiskolai és ifjúsági vezetőképző tanfolyamok igye-
keznek gyülekezeti munkásokat képezni, de ez még mindenképen kevés,
egyiknek sem célja ez és nem is elégséges a gyülekezeti munkásképzés
feladataihoz mérten.

Amikor a laikus gyülekezeti munkáskérdésről van szó, itt kétségtele-
nül két irány találkozik. Az egyiket csak lelkinek, a másikat valamiféle



ortodoxnak lehetne nevezni. Az első szerint a lelkileg ébredt egyén gyüle-
kezeti munkát végezhet, a másik szerint pedig a képzés és a megbízás
a fontosabb. Az igazság pedig az, hogy mind a kettőre erősen szükség
van. A finn módszer látszik a leghelyesebbnek. amikor a lelkileg felébredt,
tehát hívő egyéneket akár önképzés, akár pedig különbözö tanfolyamok
végzése után hivatásilag is (rite vocatus) szolgálatra kiküldi.

Az első keresztyén gyülekezet diakonus választása és kiküldesének
módja a mi számunkra is a 'legjobb. ök olyanokat választottak, akiknek
jó bizonyságuk volt, Szent Lélekkel és bölcseséggel ,telt emberek voltak.
Választás után pedig imádkoztak értük és kézrátétellel (rite vocatus)
bocsátották őket szolgálatra. Ez is mutatja, hogy a kézrátétel nem a
Szeritlélek gépies továbbadása, hanem a szolgálatra (igehirdetés, testvéri
szolgálat) való kiküldes és felhatalmazás. A kézrátétel, az egyházi híva-
t alra rendes úton történt elhívás már feltételezi a lelkieket is, de a fel-
készültséget is.

Akik a gyülekezeti rnunkások lelki beállítottságán túl a kiképzést
kevésbbé fontosnak tartják, az egyetemes papság elvét szokták teljesen
félreérteni. Az egyetemes papság elve nem azt jelenti, hogy az ige- és
egyházszolgálatban mindenki pap, hanem azt, hogy a saját lelki üdvös-
ségét illetőleg mindenki magáért felelős és ki-ki minden közvetítő nélkül
állnat Isten elé. Sem a Szentírás, sem a hitvallási iratok nem hanyagolják
el sem a képesítés, sem pedig a szabályszerű megbizatás (kézrátétel, szen-
telés) szempontjait.

Bizonyos tehát, hogya gyülekezeti munkásnak az Isten, az evan-
gélium hívő szelgájának (1. Kor. 3, 6; 6, 4; Ef. 3, 7; Kol. 1, 7 stb.), tehát
lelki embernek ken lennie, de a különös kiképzést elengedni nem lehet,
mert csak így lehet "jó bizonysága" és "bölcsesége". (Csel. 6.)

Laikus szelgálatra igen nagy szükség van. Bibliai és elvi alapjai tisz-
tán állanak: az ige és szentségek szelgálatára elhívott pásztorokon kívül
- a többi szelgálatok végzésében való segítésre gyülekezeti rnunkások
beállítása igen szükséges. KüJönösen a szórvány gondozásában vehetnénk
igen nagy hasznát a lelkileg megbízható s j61 képzett gyülekezeti munká-
soknak Ha diakónusképzéssel rendelkeznénk, ahol a diakónusok ipari,
kereskedelmi képzést is nyernének, tehát e vi'l'ág szerinti megélhetésük
is biztositva lenne s mint ilyenek (cipész ek, asztalosok, kereskedők, al-
tisztek stb.) helyezkednének el szórványainkban, annak a szórványnak
ügye biztositva is lenne. A diakónus elláthatna a hitoktatást, a szórvány-
hívek látogatását és szervezését, beteggondozást stb. - egyszóval a ször-
ványhívek között lévén rajta tarthatna felelősen a szernét, A szórványokon
kívül a falusi gyülekezetekben is nagy segítséget jelentene egy-egy lelki-
leg erős és képzett gyülekezeti munkás. Falusi gyülekezeteinkben. ahol a
lelkésznek kell egyedül mindent elvégeznie az adószedéstől kezdve a
beteglátogatásig, - mit jelentene az, ha a gondnoki teendőkben, belrnisz-
szióban és mindenütt lenne egy-egy egyházi "ház'Íartásbeli rnindenes!"

Laikus gyülekezeti munkásokra tehát szükség van! A fent vázolt
elvek alapján bibliai, egyháztörténeti, egyház- és emberismereti kérdé-
sekben képzett gyülekezeti munkás igaz, hogy nem "laikus" többé. -
Lelki beállítottsága, képzettsége alapján az egyház imádságaival és áldásá-
val szolgálatra kiküldve az egyháznak sok szükségét tudná kielégíteni.

Mit lehetne azonban tenni a gyakorlatban? 'Kettő szükséges hozzá:
anyag és hely. A gyülekezeti rnunkásanyagot rnost már bőven 'adják:
.az evangélizációk, ifjúsági munka és gyülekezeti belmisszió, de sőt a
szórványok is. A legkülönbözőbb helyeken lelkileg megébredt ifjakat
'össze kellene gyűjteni valahol, még pedig olyan helyen, 'a'hol nemcsak
telki, de praktikus nevelést is nyernének, ahol tehét ipart, mesterség et,
esetleg kertész etet, aprójószág tenyésztést stb. tanuihatnának. így evilági
életre kenyeret nyerhetnének - és ugyanakkor Isten országa számára
jó munkásokat képezhetnénk. Erre azonban legalább három esztendő szük-
séges, azután egy épület, néhány alkalmas oktató és imádkozó áldozatra-
kész tábor.
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. A Baráti Mozgalom, a Testvéri Szolgálat, .a Lelkészegyesület és a
Luther Szövetség összefoghatna és rövidesen meg lehetne nyitni az evan-
gélikus gyülekezeti munkásképző intézetet! Imádkozzunk érte!

Zásakalicsky Pál.

Önkéntes munkaszolgálat az egyházban.
Állami életünk terül etén nem· ismeretlen az önkéntes munkaszolgálat

mozgalma. Mint sok minden, ez is Nyugatról származott hozzánk. Lényege
abban van, hogy bizonyos munkákat, melyeknek elvégzésére az államnak
sem kellő fedezet, sem elegendő munkáskéz nem áll rendelkezésére, ön-
ként vállalkozó és nem szakmabeli munkások végezzenek el. Távolabbi
célja az önkéntes munkaszolgálatnak az is, hogy az értelmiséghez tar-
tozókat a testi munka megbecsülésére nevelje és azokkal, akiknek élet-
pályája testi munka, közösségre és egymás megbecsülésére szoktassa.

Egyházi életünk terűletén is beszélhetünk az önkéntes munkaszolgá-
lat szükségességéröl. Mind a két szempont figyelembe jöhet, mint az állami
élet területén. Nevezetesen az egyház terül etén is nagyon sok feladat vár
elvégzésre. Az aratni való sok, a munkás kevés. Nem mintha a lelkészek
száma csökkenne. A munka szaporodott meg. A missziók és segédlelké-
szek száma, az anyagyülekezetek száma is megnövekedett. Hála legyen
az egyház Urának, évről-évre több és nagyobb feladatot látunk magunk
előtt. Felelősség ébred olyan munkák iránt, amelyek eddig mostoha gyer-
mekei voltak az egyháznak. (Gondoljunk p. o, a külmisszióra, amely
Kunos Jenő kiküldetésével az érte való felelősséget felébresztette az egy-
házban.) Az egyház. hivatalos munkásai ra egyre több és egyre több irányú
munka nehezedik. Tudatosan használtama "nehezedik" szót. A minden
irányú, sokszor hivatalszerű munka ránehezedik a lélekre.' Lelki munkát
nem lehet napszámba végezni. Jöjjön segítségre az. önkéntes egyházi
munkaszolgálat.

Kívárratos az önkéntes munkaszolgálat az egyházban abból a másik
szempontból is, hogy közösség és megbecsülés fejlődjék ki hivatalos és,
nemhivatalos munkások között. Legyen köztudattá, hogy az egyház ügye
nem csupán a lelkészek ügye és gondja. Nem-lelkészeknek nem csupán az.
egyház anyagi és közigazgatásí területén van felelősségük (felügyelők,
gyűlések stb.), hanem az egyház lelki munkájának ellátása dolgában is..
Hivatásos munkások találjanak lelki közösséget a gyülekezetükben azok-
kal, akik önként készek az egyház lelki munkájában részt venni és nem-
lelkészek találjanak oda a hivatásosokhoz és aj ánlj ák fel szolgálatukat,
karizmájukat az egyház építésére.

1. Tisztáznunk kell egészen öszíntén és becsületesen azt a kérdést,
hogy az egyház lelki munkájában vállalt önkéntes szolgálat nem csök-
kenti-e és nem keresztezi-e a hivatásos szolgálatot? Tegyük ezt azért is,
mert ismerjük a Sátán erejét. Nem-lelkészek egyházi lelki szolgálata nem
egy helyen veti fel a gondolatot: jobb ez, mint a lelkész szolgálata és
olcsóbb! Számolni kell- bár egyházunkban sokkal kedvezőbb a helyzet,
mint máshol, - oly megnyilatkozásokkal; amelyek nem a lelkészek iránti,
szeretetböl fakadnak. Ezek gyakorlati nehézségek és nem általánosak.



Elvileg nézve a kérdést, állapítsuk meg a következőket: az Ágostai
Hitvallás ide vonatkozó helyei azt rnondják: "Hogy a hitre eljuthassunk,
rendelte Isten az egyházi hivatalt az evangéliuni hirdetésére és a szent-
ségek klszolgáltatására." "Az egyházban csak annak szabad tanítania és
a szentségeket kiszolgáltatni, akit arra rendes úton meghívták." (V. és
XIV. cikk.) Az ilyen egyházi hivatalnak a viselője kettős elhívással rendel-
kezik tehát. Egy belső elhívással. amely - "hittem, azért szóltam" - öt
arra kényszeríti, hogy az egyházi hivatal tisztét vállalja; ezen elhívatása
nélkül csak bérese az egyház Urának és nem igazi szolgája. A másik el-
hívás az egyház "rendes úton" történt megbízása. Nyilvánvaló, hogy az
egyház ebből az elvi álláspontjából a hitvallásaihoz való hűség miatt sem
'engedhet. Nem mondhat le arról, hogy egyházi hivatalt arra előkészített

és nevelt rnunkásokkal töltsön be.
Van azonban egy pont és egy igazság, amelyen az önkéntes munka-

szolgálat és az egyházi hivatal találkozik. Ez a pont a bizonyságtevés.
Az egyház nem mondhat le lelki kár nélkül arról a tapasztalható tény-
ről és igazságról, hogy nem csak a "rendes úton" elhívottak tesznek
és tehetnek bizonyságot. (Amikor mindenki a hit bizonyságtételére jut,
akkor elvileg rnegszűnik a hivatal.) Istennek legyen hála, hogy sokan
vannak, akik készek a bizonyságtételre és akiknek Isten azt a karizmát
is megadta, hogy ezt el is végezhessék. - Sok alázatra van szükség úgy
a lelkészek, mint a nem-lelkészek részéről annak belátására. hogy egy-
részt nem-lelkészek is tudnak utat mutatni a Krisztus megváltói keresztje
felé, másrészt az önkéntesek tudjanak a lelkészekre úgy tekinteni, mint
az egyház Ura által rendelt hivatal hordozóira. Igaz az, hogy Isten a
kövekből is tud fiakat teremteni; igaz az, hogy a tanítás, a Krisztussal
való közösség ápolása, az egyházi hivatal minden irányú ellátása képzést
és alapos előkészületet igényel.

, Milyen feltételek mellett lépnének tehát az önkéntes munkások az
egyház szolgálatába? Szabályszerű meghívás alapján! A rnunka súlya
és felelőssége megkívánja, hogy akik végzik, megpróbáltassanak. Készítse
el az egyház az önkéntes munkaszolgálat szabályrendeletét, amelyben
meg volna határozva, hogy ki és milyen munka-rnezön dolgozhatik. Melyik
az a munkatér, amelyre szabadon enged az egyház? Finnországban az
egyházkerületi káptalan (dómkáptalan) vizsgálja meg a jelentkező mun-
kakészség ét, felkészültséget, a hitvallásokkal szembeni magatartását -
hogy minden egyénieskedés elkerülhető legyen - és vizsgálatai alapján
natalmazza fel (rite vocatus!) egy egyházközségben, vagy nagyobb területen
végzendő igehirdetésre. - Ezt tartanám a mi viszonyaink között is he-
lyesnek. Ne legyen az önkéntes munkaszolgálat önkényes rnunkaszolgálat.
Az illetékes püspök meggyőződik a munkaszolgálatos készségéröl, meg-
ismeri egyéniséget, szükséghez képest vizsgára (hitvallások, egyháztörténet)
rendelje és adjon engedélyt a munka végzésre. Bibliaórák tartását, a lel-
kész helyettesítését az igehirdetésben és vallástanításban ilyen püspöki
engedélyhez kötném. Kisebb jelentőségü munkákban a gyülekezeti lelkész
belátására és lelkiismeretére bíznám, hogy az önkéntes munkást milyen
munkába állítja.

2. Melyik volna az a terület, amelyen az önkéntes rnunkaszolgálat-
nak tevékenységet biztosíthatnánk? 'Itt röviden csak felvázoljuk az aláb-
biakat:

I
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a) A gyermekmunkában nagy szükségünk van segítőkre. A gyermek
munka akkor áldott, ha vasárnapi munka és nem egy órára korlátozódik.
P. o. a vasárnapi iskolákat is pásztoroinikell. Ha elmarad egy-egy
bárányka, meg kell keresni. Meglátogatni és megtudakoini elmaradása
okát. Áldott lehetőségeket jelenthet a lelkészi szolgálat számára is. Milyen
sok munkás kellene ehhez! S milyen nehéz vasárnapi iskolai munkásokat
és gyermekvezetőket találni!

b) Ifjúsági munka. Városi ifjúságunk különösen szereti a nem-lelkész
vezetőket. Tanár; jogász, iparos, aki tud az ifjúság nyelvén és tuda
megtalált Üdvözítőről nekik bizonyságot tenni, a legszebb munkát végez-
hetné az ifjúság között. - Ide sorolnam a hittantanítást. Szórványgondo-
zás szempontjaból végtelenűl fontos volna, hogy legyenek nem-lelkész
hitoktatóink!

c) A gyülekezeti munkában a férfi és női munkásoknak számtalan
alkalmuk volna a szelgálatra. A szeretetmunka munkások után kiált.
Milyen jó volna, ha a presbiterek bibliai őseik nyomán tevékenykednének
a szeretetszolgálatban. Nőegyleteinknek a beteg és elesett egyháztagoknak
felkarolása volna áldott munkatér. Lehetséges volna a lelkész betegsége,
szabadsága esetén az igehirdetés vállalása. Szórványokban istentisztelet
végzése.

3. Elérkeztünk ahhoz a kérdéshez is: Mit kell tennünk önkénteseink
képzéséért és helyes irányításáért?

Kétségtelen, hogy az illető "munkaszolgálatos" számára lelkészének
irányítása és pásztorolása fontos és szükséges. A lelkész legyen rnunka-
társának lelki irányitója. Legyen munkaközösség a lelkész és munkatársai
között. Teológiai és gyakorlati irányítás a lelkésztől induljon ki. Nem a
parancsnok és szolga viszonya, da az egy országot építők testvérisége
legyen viszonyuk.

Feltétlenül szükséges bizonyos különleges ismeretek elsajátítása."
Hitoktatáshoz p, o. nemcsak a Biblia ismeretére, hanem sok egyébre is
szükség van. Két lehetőség mutatkozik ezeknek az ismereteknek a meg-
szerzésére: önképzés, tanfolyamok!

Tanfolyamok, melyek kellő mértékben és kellő időben adnák az
önkéntes mun ásoknak mindazt, ami a. vállalt munka elvégzésére elsegít.
Nem kétséges, hogy Isten ilyen irányított és nevelt munkával sok kariz-
mát tudna gyümölcsözővé tenni az egyházban. Az egyháznak szüksége
van erre a munkára.

Az aratni való sok, a munkás kevés! Isten azonban ad nekünk híva-
,talosoknak önkéntes rnunkásokat. Egyik püspökünk mondotta, hogy

amely lelkésznek nincsenek munkatársai,ott ő maga a hibás! Valóban isme-
rünk orvosokat, jog ászokat, egyházfelügyelőket, gazdákat. bölcsészeket,
akik készek a' munkavállalásra. Szervezzűk meg ezt az önkéntes munka-
szolgálatot! Sok áldás részesei lehetünk az ilyen szolgálaton keresztül. Ha
nehézségek jelentkeznek, igyekezzünk legyőzni azokat. A Sátán minden
eszközt meg fog ragadni, hogy' megbénítsa ezt a szolgálatot. A hivatalos
egyház szabályozza ennek a nagy lehetőségeket rejtő munkának kereteit,
feltételeit! Ki tudja, milyen időket élünk még meg? Nem rendülhet meg
annak az egyháznak jövendője, amelynek ügyéért nemcsak hivatalos keve-
sek, hanem Isten Lelkétől indított önkéntesek százai, ezrei is dolgoznak,

Kósa Pál.
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Két évtized
veszteség- és nyereségszámlája.

Erdélyi levél a visszacsatoláskor.
Sokszor jelent meg az elmult két évtizedben erdélyi magyar vesz-

teséglista a statisztika igaz és pontos megvilágításában, hogy az anya-
országi magyarságet Erdélyról tájékoztassa. Ezek mellett az adatszerű
közlések rnellett mindig feljes érdeklődésre talált minden leírás, novella
és regény, ami bepillantást engedett az elszakított erdélyi magyarság
életébe. Egész történelmünk a veszteség és nyereség, a Ieldaraboltatás
és az újra egésszéf'orrnáltatás, a megtörés és az ismételt talpraállítás.
Ez volt a sorsunk Erdélyben is és az anyaországi magyarság mindig
áttekintett arra a földre, amely Istennek különös sorsformáló műhelye
lett az ottani magyarság számára. Aki 'a kisebbségi sorsba zuhant magyar-
ság életét meg akarta érteni, az őrlőkövek és a pőrölycsapások között
fel kellett tegye a "miért" letkérdését. De a feltett kérdésre nem kapott
feleletet,amíg kérdésével evangéliumi mélységig nem szállt le. Ott azután
belelátott sorsába és megismerte a bűneinkért büntetés igaz valóságát.
A magyar kisebbségi sors állandó és fokozódó veszteségeket jelentett. De
a veszteség egyben mindig a javak értékére való ráébredest is jelentette.
Az erdélyi magyarság a veszteség mértékével értékelte a javakat. S mivel
minden értékében veszteséget szenvedett, minden értéket igazi valóságá-
ban látott meg. Felmérte, ami értékeiból elveszett, és megértékelte, ami
megmaradt. Erről szól ez a levél is, mert ebből tevődik össze az erdélyi
magyarság veszteség- és nyereségszámlája. Amit az erdélyi magyarság
elvesztett, '3 sokat vesztés fájdalmával vesztette el, s amit megtarthatott,
azt görcsösen tartotta kezében.

A veszteséglista első tétele magának a magyar államnak és az
államalkoto népjognak az elvesztése. A magyarság őslakó jogát a rornán-
ság a maga számára sajátítja 'ki. Ezt a jogot Micu Klein János fogarasi
püspök kezdi 1741-ben érvényesíteni, midőn a románság számára Erdély
negyedik nemzetének jogát követeli, A követelést Bonfininak Mátyás
király történetíró jának arra a téves megállapítására alapítja, mely sze-
rint az erdélyi románok Dácia tartomány egykori római lakosságának
maradványa. Ezt a megállapítást nem tudták a románok az elmult két
évtized alatt sem tudományos igazsággá érvényesíteni, mert a legszorgo-
sabb kutatás mellett sem találtak az 1200 elötti időből román sírleleteket.
de a reá alapított jogot szívós irodalmi' és politikai harccal követelték
a sikert ielentö trianoni békeparancsig. Ez a jogkövetelés a papok, taní-
tók, politikusok és népvezérek szívós munkája nyomán a népnek való-
sággal a húsába és vérébe ment át és az impérium átvétele után nem
volt román, aki ne hitt volna fanatikus hittel az ősi jogon birtokbavétel
igazságszolgáltatásában. Ebben nyeri magyarázatát rninden kisébbségí
magyar jogkeresés csődje. Az erdélyi magyar államélet roman szernüve-
gen át nézve csak jogbitorlást jelentett és annak még a maradványait
is ki akarta irtani.

Csak aki már egyszer elvesztette a hazáját, az tudja felbecsülni, hogy
a haza mit jelent. Egész Erdély magyarsága felbecsülte ezt ,a veszteséget
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s a visszatérésker az új határon belül esett magyarság boldogan értékeli,
.arnít számára a magyar fennhatóság visszaállítása jelent.

Arni az erdélyi románság 1918 e16tti előhaladása volt, az egy be-
szivárgott és letelepedéssei hazát nyert nép természetes és jogos fejlő-
dése. A magyarság csak megrendülve ismerheti meg, hogy mit tett ön-
magáért a románság a földszerzés, a polgárosodás, a negyedik erdélyi
nemzetté fejlődés útján. Erre a fejlődésre, egyes kilerigésektöl eltekintve,
sohasem kell a römán népnek szégyennel, vagy fájdalommal gondolnia;
be amit az öslakói jog fikciójára a hatalom nyers erőszakával építettek
a 22 évig román Erdélyben,' az nemcsak a magyarságet romboló rnunka
'volt, de veszélyes rombolás volt a román 'nép számára is. Ennek a romboló
munkának három nagy fázisa volt és ezek sorrendjében az erdélyi magyar-
ság először földjében, majd kultúrájában és végül ipari és kereskedelmi
életében szenvedett veszteséget.

Az impérium megváltozása után a hatalom szavával mondták ki a
"Románia a románoké" elvet s mögötte ott áll a hatalomra került' fana-
tikus és megrészegült nemzet minden osztálya. A megnagyobbodott
Románia egy látszatra modern és korszerü alkotmány alapján gyártja a
nyugateurópaiság színezet ébe burkolt 'törvényeket és még inkább azok
titkos végrehajtási utasításait. Amit a törvény látszatra meghagy a ma-
gyarság kezén, azt elveszi a törvény végrehajtási utasttását is felülmúló
törvényalkalmazás. Az agrárállam Románia a román őslakó jogot leg-
először a földreform törvényben érvényesítette. Maniuék tudták, hogy a
föld birtoklása egyben az uralom birtoklását jelenti. Hogy a törvényt
nem szociális szempontból hozták, azt világosan megmutatja, hogy két
reformtörvényt léptettek életbe és pedig egyet a régi Románia és egyet
Erdély és a csatolt részek számára. Az ó.hazai törvény alig változtatott
a meglevő birtokviszonyokon, az erdélyi pedig magyar kézen levő földet
adott főleg hegyi romárt telepesek és létesítendő román egyházközségek,
egyházi, köz- és kultúrintézmények kezére. A földreform mind a magyar
nagy- és középbirtokost, mind az egyházakat és intézményeket kétszer
károsította, sőt nyomorította meg. Először, midőn rninden ellenérték szol-
.g áltatasa nélkül sajátította ki földjelket s másodszor, midőn többet sajá-
titott ki a törvény elóírásánál azért, hogy a magyar földbirtokosok
hatalmas pénzösszegeket áldozzanak földjeik visszaszerz éséért. Ez a
nagy áldozat pedig csak a kijáróknak, a protektoroknak és a törvény
végrehajtóinak jelentett búsás jövedelmet, míg maguknak a földbirtoko-
soknak a leggyakrabban csak sovány eredményt.

Amit pedig ebből a nagy veszteségből nyereségként lehet elköny-
velni az, hogy az erdélyi magyarság megtanulta a földet még jobban
szeretni és megbecsülni. Oe megtanulta azt is, hogy a nemzeti föld szilár-
dan csak a kis- és közép gazdák birtokában állhat meg.

A románság nem állt' meg a föld elvételénél, hanem gyorsan és ter-
mészetellenesen akart középosztályt és kultúrát teremteni. A negyedik
.nernzet hirtelen akart első nemzetté lenni és józanul kisz árnította, hogy
ezt az előretörést csak a magyar kormányzási rendszer és középosztály
pusztításával és a magyar kultúrélet állandó és fokozatos megbénításával
érheti el. Az 'erdélyi románság itt adta el teljesen magát az é-hazának
s az ó-hazaiaknak és bár vezetői érezték. hogy ingoványos talajra lépnek,



mégis a magyar rendszer és kultúra romjaira való felhágás hamis dicső-
ségfénye e rendszerbe beleélés re sarkalta őket. Az erdélyi románság dön-
tésével Erdély a 20-as években olyan kormányzási és jogrendszerbe jutott,
amit magyar szempontból legtalálóbban fejetlenségi és jogfosztási rend-
szernek lehet elnevezni. Ez a rendszer teljesen bizonytalanná tette a
kisebbségbe jutott magyar nép, egyetlen reménységét: a jogvédelmet és
ügyes-bajos dolgainak intézését. Az erdélyi románok legelttivatottabb
vezetöernbere, Maniu Gyula irtózott ettől az új rendszertől és igazi meg-
látással többször jelentette ki, hogy a roman nem 'hivatalnok nép, de az
ő párt jának többszörös korrnány uralma sem szilárdított egy cseppet sem
a jogbizonytalanságon, vagy a kormányzási rendszer korruptságán. A
HIszempont mégis csak az volt, hogy a magyar vezetés még a nyomaiban
is eltünjön mind az állam, mind a vármegyék és községek terül etén. Ezért
nem elégedtek meg a magyar hivatalnokok csaknem teljes számban való
elbocsátásával. de nem engedték még a számarányának megfelelő kor-
mányzást sem, sem állampolitikai és közigazgatási, sem helyi viszonylat-
ban. Sokat lehet beszélni az erdélyi magyar politika hiányosságáról és a
politikai vonalvezetés erötelenségéröl, de ugyanakkor a gyér lehetőséget
is meg kell igazságosan állapítani.

..Ebből a szomorú vesztes égből is értékek születtek, Az új rendszerbe
beilleszkedni nem tudó és nem akaró kevés számú magyar hivatalnok
leterrorizálva és agyonnyomorg:atva is a régi rend és becsületesség öre
volt. Altalában erő és felemelő érzés volt a "nem adom oda magam" elve
és gyakorlata minden magyar számára, .rnit érvényesített murrkájának
belső önmaga által irányítható részében. Ezt az elvet és magatartást. érvé-
nyesítette egyházában és megfogyatkozott számú egyesületeiben és intéz-
ményeiben egyaránt. Amit a magyarság Erdélyben a románság szédü-
letes f'ejlödése mellett szerényen és szegényes en megépített, mindaz a
becsületes rnunka és áldozat makulátlan és időtálló jegyét viseli magán.
Amit megtartott, már az is építés számba ment. Lehet-e nagyobb öröm
az anyaországi és az erdélyi magyarság számára, rnint az, hogy az erdélyi
magyarság a visszatérés találkozásakor el tudja mondani: nem adtam oda,
de összességben és egyedekb en megőriztem magam.

Kisebbségi sorsban a nemzeti kultúrélet vezetése természetszerűen
megy át majdnem kizárólagosan az egyházak kezébe. A nemzeti kultúra
terjesztése és a kultúrkincsek átadása a felekezeti iskolák feladatává lett.
Erre predesztinalja a nemzeti egyház hagyománya mellett az az autonómia
is, amelyet a ténylegességben megnyirbálva, de mégis rninden egyház
birtokolt. A szabadabb, azaz nem intézrnényszerű kultúr-termés terrné-
szeteserr az erdélyi magyar irodalom és a fokozatosan kiépült népies iro-
dalom feladatává lett. A két évtized erdélyi magyar irodalma az élni
akarás lázával termelte ki .az egész magyar irodalomban is élenálló ter-
mékeket és vezetett a népi gyökérből táplálkozo eredetiségben éppen-
úgy, rnint a történelmi mult nagy időinek újszerű és eleven feltárásával.
Az természetes, hogy a tudományos élet nagy visszaesést mutat a magyar
egyetem es a hozzátartozó intézetek hiánya miatt. Nagy nehézséget jelen-
tett a kevés szárnú magyar egyetemi hallgató számára az is, hogy a
.román sovinizrnus elzárta előlük a klinikákba, laboratóriumokba- és inté-
zetekbe bejutás útját és ezzel a szakképzettség meg.szerzése a külföldre
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menni nem tudók számára lehetetlenné vált. A főiskolák közül csak a
teológiai akadérniálc maradtak meg. A megfogyott létszámú felekezeti
középiskolák sokakadállyal küzdöttek a nemzeti történelem és kultúr-
kincsek átadásában. A gyér számmá fogyatkozott hivatalnokok örök rérnét,
a nyelvvizsgázás torturáját a felekezeti tanárok és tanítók sem kerülték
el. Sok iskola rnűködését bénította meg, - a megszüntetettek mellett -.
hogy az idősebb nemzedékhez tartozó tanárainknak hiányzott a román
állami képesítö vizsga, pedig az iskolák működésének engedélyezéséhez
megfelelő szárnú államilagképesttett tanarra volt szükség, A nyilváno ssági
jogtól megfosztott iskolákat lassú haldoklásra ítélték. Tanáraik nem vizs-
gáztathattak,hanem idegenből jött román vizsgáztató bizottságokat kel-
lett 'hatalmas összegekért szerzödtetniök. Ezzel a növendékeket nemcsak
a bukás veszedelmével ter,helték meg, de szüleikre is nagy anyagi terhet
voltak kénytelenek áthárítani. A tanítást nemcsak a tariterv és a tan-
menet új szísztéma szerinti átállítása gátolta, hanem annak minden esz-
tendőben, sőt olykor esztendönként többször is törtértő változása. Csak
egy volt rnindig bizonyos: a roman nemzeti tantárgyak túltengése és
a magyar nyelven tanítható tárgyak háttérbe szorítása. Az érettségi rosta
1925 óta valósággal hirhedtté lett. Ha a magyar jelölt már mindenre
meg tudott felelni, akkor azért bukott meg, mert nem tudta elmondani
egy o-romániai költő sírfeliratát, vagy dák nyelven a dák házak fedelének
nevét. Az elemi iskolások jórésze állami román iskolába volt kénytelen
járni és az utóbbiévekben még aszünetek alatt sem beszélhettek magya-
rul. Mivel pedig Iegtöbbszörszegény és agyonhajszolt szülök gyermekei
kényszerültek az állami iskolába, a szülőknek nem volt sem idejük, sem
képességük gyermekeiket otthon magyarul tanítani s bizony nem is
tanultak meg jól magyarul írni és olvasni. Ezt a különoktatást a lelké-
szeknek kellett volna a heti egy, de legfeljebb két hittanórán elvégezni,
<le ez a szükségmunka nem pótolhaHaa rendszeres oktatást. A ,magyar
kultúrának ez az áliandó és szívós pusztítása csak .méltó folytatása volt
az impérium-változás utáni könyvtár-, szobor- és ernléktábla-pusztításnak.
A könyvtárakat vagy eltüzelték, vagy ellopták, vagy mázsaszámra csoma-
goló papírnak adták el. A szobrokat és emléktáblákat vagy hatóságí
intézkedésre távolítottak el, vagy elnéztek, hogy hazafias tüntetések
tömegei zúzzák szét. A cenzura működése is állandóan bénította a folyó-
iratok megjelenését. Sokszor tették egy-egy írás élvezését, sőt megérté-
sét is lehetetlenné .a kihúzott sarok vagy félmondatok.

Az egyházakat viszont nemcsak a kultúra ápolásában és terjeszté-
sében akadályozták, de magában az istentiszteletben és az evangélizációs
munkában is. A bibliakörök működését sok helyen megbénították s betil-
tottak még a "Ne csüggedj el, kicsiny sereg" éneklését is. A lelkipász-
torok szentírásí textusokért és prédikációikéri sokszor szenvedtek fog-
házat, vagy legalább is megjárták ahadbíróságot.

A kultűrélet vakadályozasa mellett még inkább elevenbe vágott a
magyar kultúra és történelem gyalázása, A roman tudósok, közírók, de
legjobban és legfájdalmasabban .a tanárok és tanítók mocskolták a ma-
gyar mult minden értékét. A magyar nemzet szerintük Erdély 'földjére
csak betolakodott barbár faj s egyik bűne a románságegy részének "el.
székelyesítése" ' és. a; másik 'bűne, hogy tönkretette' a dákósromán, nemes
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faj kultúráját. A tudományra szornjas magyar növendéknek a többi anyag
rnellett ezt a "történelme-t' is meg kellett tanulnia és a szülönek kellett
otthon keservesen harcolni .a gyermekével az iskola és a tanárok ellen,

Ami az erdélyi magyar kisebbség i lelki, szellemi és kultúrális élet
területén a nyereségszámlára íródott, az egy újés rnélyebb embertipus.
kiterrnelődése. Az egyház földi szervezete megtartó várrá magasodott és
az igehirdetésben a Szentlélek által új prófétai és bűnbánatra hívó hang:
zengett fel, hogy Isten számára megtartásra elhívott népet tisztítson ..
Hite mellett magyérságában és emberségében is mélyült az erdélyi ember.
A nemzeti javak látszatra és hangos hazafiasság ra kísértő külső és mu-
tatós dekorációi elvesztek számára. A látszatra hazafiaskodókat és a köny-
nyű mártíromságra törekedőket nem értékelte. Lehet, hogy időben - Is-
tennek hála a visszatérésért - kevés volt a két évtized a teljesen ú]
kisebbségi magyar embertípus kiterrnelésére, de különösen az ifjúság
kereste .az új- emberré Iormélódásnak útját. Ennek a kereső életnek
értékszervezése feltétlen értéket jelent az egész magyarság számára.

Az erdélyi magyarságot a harmadik veszteség az ipari és kereske-
delmi élet területén érte. Az utolsó években itt lángolt fel a románosítás
pusztító tüze. Ezt a pusztítást is alkotmányos alapon, törvényrendéletek és.
végrehajtási utasítások útján eszközölték. Az alkotmány szerint minderu
állampolgár "román", míg a végrehajtási utasítás szerint csak azt tekin-
tették románnak, aki származása szerint is az. A vállalatok a törvény
szerint csak kis százalékban alkalmazhattak nem román aikalmazottat.
Ez a rendelkezés a végrehajtás szerint azt jelentette, hogy vagy el kellett
a gyárvállalatoknak, kisiparosoknak, kis és nagykereskedőknek magyar
alkalmazottaik egy részét bocsátani, vagy nagyszámú és legtöbbször meg:
nem felelő román származású tanonc ot és más alkalmazottat kellett fel-
venniök, hogy az arányszámnak megfeleljenek. A törvény betartásának
ellenőrzéséreegy új büntető szervet Iétesítettek s ugyanakkor a régi auto-
nómiával bíró ipartestületeket és kamarákat megszüntették. Az új szerv
tűzzel és vassal románosított és kíméletlenül büntetett, ha rendelkezése!
útjában cellenáltásra talált, A magyar ipart és kereskedelmet már kezdet-
től fogva kíméletlenül sujtotta az igazságtalanul nagy adóteher és az:
örökös zsarolás, míg a románosítás csapása és nagy pénzbüntetései való-
sággal megbénították.

Viszont feltétlen nyereséget jelentett a magyar iparos és kereskedő
jobb szaktudása és szívós kitartása, ami nélkül a mostoha viszonyok
között nem tudott megmaradni. A magyar szakrnunkást Erdélyben és a
régi Románia területén egyaránt kénytelenek voltak alkalmazni és ha
érdeme szerint nem is becsülték meg, a munkáját mégis felhasználták.
Nem túlzás annak a meg állapítása, hogy a fővárost nemcsak jobbára a
kisebbségböl kisajtolt pénzen, de rnagyar vmunkáskézzel is építették.

A román:ságnak ez a hárorrifázisú és totális megsemmisítésre irá-
nyuló törekvése természetesen hajtotta egymáshoz a felekezetek és osztá-
lyok szerint tagolt erdélyi magyarságot. Az önvédelmi kényszerűség külö'-
nösen nagy erővel döntögette a paraszti és munkástömeg lés az egyre
vékonyodó rétegű értelmiség közötti válaszfalat. Igazi belső egységre, sőt
még az 'önvédelmi 'harc folytatásához elengedhetetlenül megkivánt egy-
ségre sem jutott el az erdélyi magyarság, de legalább lerakta Erdély
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földjénazegYlffiáshoz közeledés és az egymással nemzetet védő és nem-
zetépítő eggyéforrás alapját és ezt az alapozást nyereségként viszi az
anyaországi nemzettestbe is.

A nyereség nélküli igazi veszteségszámla képét a roman nemzeti
egyházakba áttérési és elnemzetietlenitési statisztika mutatja. Az utóbbi évek
egyikében az egyházak és a magyar politikai párt közbenjárására a kul-
tuszminisztérium is megtett annyit, hogy a magyar felekezettől bekérte
az áttértek kimutatását, vizsgálatot .azonban nem folytatott Ie és a
további áttérés eknek nem épített gátat. Azt igazán nem lehet mondani,
hogyaromán nemzeti egyházakba és ezzel a románság közé betérés
egyetlen esetben is az asszimilálásra vonzó erő következrnénye lett volna.
Valamikpra magyar impériuru alatt a gondozatlan és magukra hagyott
falvakban a románság tényleg jelentős magyar tömegeket szívott fel és
-olvasztott magába, de ez a folyamat az impériumváltozásig teljesen le-
zárult. Most már csak kenyérért és férjhezmenetelért tértek át szomorú
és elesett magyarok. A kenyérért az anyagilag függő és kiszolgáltatott
állami alkalmazottak lettek szomorú áldozatai a románság e rnindennél
jobban megvetendö hatalmaskodásának. Az új kultusz törvény még az-
.zal js megkönnyítette az áttéréseket. 'hogy eltörölte a lelkészi hivatalokban
jelentkezés kötelezettségét, bár az ottani jelentkezés sem jelentett gátat,
mert az egyházak nem tudtak kenyeret [elerrtö munkaalkalmat adni az
.állásukból kidobással megfenyegetett szerencsétlen magyaroknak. Vi-
szont az áttérés fájdalmas áldozatáért a legtöbb esetben csak sovány
Kenyér juttatása volt az ellenérték. Aki pedig romanhoz ment férjhez,
ifa nem is tért át, annak el kellett 'szakadnia fajától és hitétől, mert
törvény kötelezte, hogy leánygyermekét román nemzetiségben és vallás-
ban nevelje.

Az áttérés és a fajtói és hittől a f érjhezmenés céltal történt elszakadás
is helyrehozható a visszatérés után. Oe pótolhatatlan veszteség a meg

,l1em nősülhetett állástalan és bizonytalan jövedelemmel nyomorgó férfiak
és a férjhez nem mehetett leányok sorsa és a 'legnagyobb hiány a sza-

-pora román nép tömegébe be nem ékelődött, meg nem született magyar
gyermekek hiánya.

Midőn e levél íródott, Isten gondviselő kegyelme a keletmagyarcr-
sz ági és északerdélyi magyarság próbás idejének már végét szakította.
A sorsfordulón visszatért magyarság ismét csak Isten vezető és intéző
,kezét ismeri meg. Es ha a mostani és az eljövendő nyereség és gyara-
-podás idejében is meg tud maradni a veszteségek és próbák alatt nyert
alázatos 'hitében és minden megnyert javát a huszonkétévi veszteség mér-
tékével értékeli, akkor meg tudja tartani megnyert új ember mivoltát és
értéket fog jelenteni az egész magyarság számára.

Az erdélyi magyarság különösen fontos tényezője hazánk felvirágoz-
tatásának; sokat, veszített anyagiakban, szellemiekben, de nem veszett el
.a lelki ereje, sőt a megpróbáltatások közt meg is edződött. Az erdélyi
megverség még teljesebben egységbe forrt társadalmi erő s ha az ország
többi részétől anyagi és szellemi támaszt kap, ő adhatja a lelkieket.
Legfontosabb társadalmi feladatunk a magyarság összetartása, s az, hogy
aztán ezt .az összefogást átvigyük az egész országba, amelynek sokkaI
kevésbbé van ilyen társadalmi egysége. Teleki Pál gróf.
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Olvassam a S'b·I' rt ? ,.1 .Ia , ,
Ez a mondat minden evangélikus ember életében előfordul. Először

kérdés formájában, és pedig arra a sok ajánlgatásra való visszahatásképen,
amely a hitoktatás, az igehirdetés és lelkészekkel vagy hívő .Jaíkusokkal"
való beszélgetés közben szokott elhangzani az ember felé. Annyi formában
s annyiszor halljuk, hogy bibliaolvasónak kell lenni az evangélikus ember-
nek, hogy elkerülhetetlen számunkra a bibliaolvasás kérdése. A legtöbb-
ször ez a kérdés egyszerűerr kisiklik az életünkből, anélkül, hogy feleletet
adnánk rá. Mint lényegtelent a többi, látszólag lényegesebb kérdés hát-
térbe szor ítja. Ha pedig újból és újból felvetődik, amig csak ki nem erő-
szakolja belőlünk a választ, úgy rendszerint tagadó választ adunk. Nem
olvasom, mert nem érdekel, találok sokkal érdekfeszltőbb olvasmányokat.
Egyenesen untat, mert egy-egy szakaszát már sokszor hallottam. Nem elé-
gíti ki az intelJigens ember igényeit, legfeljebb gyermekeknek és falusi
anyókáknak való. Nem érek rá ilyesmire az élet rohanásában. Ha marad
mégis egy kevés időm az olvasásra, sorra kell vennem a médern irodalom
remekeit, mert haladni kell a korral. Még sok könnyel rnü 'választ lehetne
felsorolni, melyeket több-kevesebb határozottsággal, de mindig látszólag
őszintéri szoktunk kijelenteni. Könnyelmű válaszok ezek, mert ha felvető-
dik a bibliaolvasás mint személyes kérdés az életemben, erre nem szabad
azonnal válaszolni s azt mondani, ami éppen eszembe jut, hanem tisztázni
kell előbb más kérdéseket saz ezekre kapott -válaszok összességéből .kell
megállapítanom, hogy olvassam-e aBibliát.

Mindenek előtt azt kell tudnom, hogy mi a Biblia. Sokan családi
ereklyénele tekintik csupán, amit őseiktől örököltek s utódaiknak tarto-
gatnak a könyvszekrényben, vagy a családi albumok között akisasztalon ..
Mások történeti emléket látnak benne, vagy irodalmi értékét becsülik
sokra. Oe vannak olyanok is, akik nagy érdeklődéssei olvassák, hogy vala-
milyen irányú kiváncsiságukat kielégítsék, vagyegyszerűen azért, hogy
adandó alkalommal bibliai tájékozottságukról tegyenek bizonyságot. Nem
csoda az, hogy nem olvas Bibliát, aki családi ereklyének tekinti, hiszen
úgy hamarabb kopik s nem lehetne majd a késői utódok nak évszázadok
mulva mutogatni, mint ahogy ő mutogatja most. Az is természetes, hogy
aki csak történeti emlékét, vagy irodalmi értékét fedezte fel, elegendőnek
tartja, hogy egyszer elolvassa, vagy egy-két szakaszát megjelölje magá-
nak,amire később hivatkozhat, ha éppen ilyen kérdés szóba kerül. A ki-
váncsiak és tájékozódók is megelégszenek egyszeri olvasással, annyival,
amit egy silány regénynek szánnak, sőt az ilyenek sokszor végig sem
olvassák. - Lehet a Biblia családi emlék, van történeti és irodalmi értéke
is, kielégítheti kiváncsiságunkat és kiegészítheti tájékozottságunkat, de
mindezeken felül lsten igéje, amelyen keresztül Isten személyes rnondani-.
valóját közli az emberrel. Evangélikus egyházunk tanítása szerint ke-
gyelmi eszköz, melyen keresztül Isten kegyelmet akar eszközölni a bűnös.
ember számára. Ezzel már megkaptuk a következő kérdésre is a választ,
amely a bibliaolvasással kapcsolatban felvetődik:

Miért olvassam? Mert nekem is szükségern van az Isten kegyelmére.
Tehát nem azért, mert vonzódom ·a történelemtudományhoz vagy az iro-.
dalomhoz, mert kiváncsi, vagy tájékozatlan vagyok, hanem azért, meri
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bünös vagyok. Olvassam, mert nemcsak kenyérrel él az ember... (Máté
·4, 4.) és boldogok, akik hallgatják az Istennek a beszédét és megtartják
azt (Lukács 11, 28.). Tehát ne is unalomból, vagy külső kényszerből, lel-
Jkészem vagy valamelyik hozzátartozóm unszolására, hanem azért, mert
életszűkséglet a bibliaolvasás. Ha így tekintem, megnémul bennem a til-
takozás; legyőzöm a másírányú érdeklődést, nem találom unalmasnak s
találok időt arra, hogy olvassam. Ez azonban még nem teljes győzelem,
mert bármilyen őszintéri vallom is a magaménak ezt a választ, újabb til-
takozások, nehézségek, akadályok tornyosulnak elém, hogyelzárjanak en-
gem a bibliaolvasástól. Ha megfelelek erre a kérdésre, úgy a círnkérdésből
'kijelentés lesz, eltűnik a kérdőjel, de csak pontot tehetek utána. Ebben
.az állapotban nem szabad megállni, mert akkor hamarosan avisszaesés
jeleivel találkozunk. Csak egy-két ügyes ellenérv s a még kezdő biblia-
-olvasó már is megfutamodik. Egyszer megmosolyogják, rajongónak ne-
vezik sabbamaradnak a csendes percek, másodpercekké rövidülnek az
istennel való találkozásaikairnai. Már találok magamnál "bűnösebbeket"
iS,akik boldogulnak az életben, ha nem élnek is az Isten igéjével, stb.
Ez a visszaesés útja.

A címkérdést előbb tehát kijelentéssé, de azután személyes paranccsá
'kell változtatni, hogy a kérdőjel helyén hatalmas felkiáltójel álljon. Pa-
rancs legyen a számomra a bibliaolvasásra való felhívás, ne valami rossz
!portéka szerény kínálgatása. Nem az emberek parancsa, hanem az Istené,
.arnelyet én Isten előtt állva, személyes életemre alkalmazva ismétlek el:
olvassam a Bibliát! Aki Isten kegyelméből eljut addig, hogy Isten sze-
mélyes üzenete által közölt kegyelmét a maga bűnös élete számára élet-
szükségletnek tekintse, melyet Isten akaratából magához vehet, annak
'még két gyakorlati kérdésre kell választ kapni, illetve válaszolni.

Mtkor, olvassam? Erre a kérdésre nem lehet pontos időmegjelöléssei
'válaszolni. Mindenki akkor olvassa, amikor szükségét érzi, amikor újabb
parancsot vár a további életútra. Ez azonban még nem elég, mert az ember
sokszor .maga szeretné megszabni a további életiitat s talán nagyon kel-
Iernetlen volna, ha terveibe beleszólna az Isten. Fontos tehát, hogy 'rend-
szeresen olvassuk, minden nap. A reggeli ésaz esti órák erre a legalkat-
.masabbak, amikor még csend van s amikor már ismét elcsendesedett kö-
.rülöttünk minden. Olvassam akkor is, ha félek attól, hogy Isten rám-
olvassa bűneimet, amelyektél olyan nehéz lenne megválnom. Akkor is, ha
.a Sátán azt súgj a, hogy majd holnap is kipótolhatorn, ma már nagyon
'fáradt vagyok s megérdemlern a pihenést. Lehet, hogy Istennek éppen
akkor és abban az állapotomban van számomra mondanivalója. Vállal-
hatom-e a felelősséget, hogy Isten parancsa nélkül megyek tovább s ezzel
:az útammal még jobban elrontom az életemet? '

Hogyan. olvassam? Imádkozva. Aki imádság nélkül fog a bibliaolva-
sáshoz, mintha regényt olvasna, kevesebbet kap az igéből, sőt gyakran
semmit sem kap. Szükségern van az imádságban megtapasztalható sze-
mélyes istenkapcsolatra ahhoz, hogy az olvasott igében az Isten személyes
'üzenetét elfogadhassam. - Alázatosan kell olvasnom. Nem úgy, mintha
én kutatgatnék az Isten dolgaiban, hanem úgy, mint aki szerényen eléáll,
hogy meghallgassa az nr parancsát. - Rendszeresen kell olvasnom. Nem
'vaktában ütni fel egy-egy fejezetet, vagy keresni olyan szakaszokat, ame-



lyek látszólag az én bűnös életemet igazolják, hanem engedni, hogy Isten
azon az igén keresztül szóljon, amelyik Neki tetszik. Kezdetben ajánlatos
a fejezetek és könyvek egymásutánját venni, hogy helyismeretre is te,
gyünk szert a Bibliában. Később nagyon jó szolgálatot tehetnek a külön-
féie bibliaolvasó naptárak, vezérfonalak. Esetleg reggel az egyik, este a
másik rendszer szerint haladhatunk. - Végül ajánlatos közösen olvasni.
a családban, a lakótárssal, vagy a jó baráttal, kinek milyenek az életkörül-
ményei. Nagy áldás van az ilyen közösen imádkozó és bibliaolvasó közös-
ségeken.

Aki a szemébe mer nézni a bibliaolvasás nehézségeinek, mert tudja,
hogy ezeket az Isten eloszlathatja a mi életünkben is, aki a bibliaolvasas
kérdését Istentől kapott parancsként fogadja, amelyre az életével kell vá-
laszolnia és még most hozzákezd ehhez a válaszadáshoz, az egyhamar meg-
tapasztalhatja, hogy az Istennek beszéde élő és ható és élesebb minden
kétélű fegyvernél ... (Zsid. lev. 4, 12.).
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'Jávor Pál.

SZ ÉLJ EGYZETEK
A lelkiismeret-vizsgálat
kötelességét hangsúlyozta a minisz-
terelnök, 'amikor a bécsi döntés után
hazajött. Valóban magyar minisz-
terelnökhöz méltó szavak, melyeket
felfokozott erejű hangszóróval kell
tovább kiáltanunk, hogy minden
magyar emberhez eljussanak s hogy

'minden magyar meg is diallja és kö-
Vesse is azokat. Évtizedeken keresz-
tül sokszor nem 'IMtun'k mást, mint az
igazságtalanságot, mely velünk tör-
tént. S mivel ez az igazságtalanság
olyan kimonöhatatlanul nagy s fáj-
dalmas volt és életünket gyökeré-
ben támadta, azért természetes is,
hogy minden gondolatunk és tekin-
tetünk erre irányult. ,így azonban
az a veszély támadt, hogy megfeled-
keztünk azokról a súlyos rnulasztá-
sokrói, hibákról, sőt bűnökről, ame-
lyeket mi magunk követtünk el.
Pedig bizony ezek is 'hozzájá-
rultak ahhoz, hogy az igazságtalan-
ságot elkövethették rajtunk. Er-
délyből, ahol a legsúlyosabb és
Jegfájdalmasabb volt a rajtunk el-
követett igazságtalanság, hangzott
-el először a "magunk reviziójá"-nak
a követelése és talán nem véletlen,
hogy az erdélyi származású minisz-
terelnök követel ma lelkiismeret-
vizsgálatot minden magyartói. Er-

délyben és erdélyiek ma látják, hogy

ez a lelkiismeret-vizsgálat régi hi-
bák és bűnök felismerését és leve-
tését, belső 'lelki rnegújhodást kíván.
Nemcsak Erdélyben, hanem az egész
magyar területen. Államférfiúi böl-
cseség, vezetők meggondolt és cél-
tudatosan kitartó munkája, az or-
szág egyetakarása, hatalmas bará-
tok és külpolitikai konstelláció visz-
szaszerezhetnek egy-egy darabot
Szent István koronájának elrabolt
kincsei közül. De megőrizni és új-
ból felvirágoztatni e visszaszerzett
részeket csak akkor tudjuk, ha min-
den magyar a lelkiismeretvizsgálat-
ban megújulf lélekkel dolgozik a
nagy feladaton. Ma nem szabad
megismétlődni a régi hibáknak, a
visszavonásnak és urhatnámságnak,
mely magyar földet könnyen idegen
kézre ad, a szociális igazságtalan-
ságnak, rnely társadalmi osztályo-
kat állít egymással szembe. Ma lel-
kiismeret-vizsgálatunk eredménye-
képen meg kell újulni a magyar
gondolkodásnak és a magyar cse-
lekvésnek.

Vérnélkül
szereztük vissza Erdélyt. Nem kel-
lett életáldozatot hoznunk érte.
Ennek szívből 'örülni kell. Hiszen

'akik a világháború után elragadták
tőlünk, nem sok vért hullattak érte.
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Nem hullott ugyan egészen magától
az ölükbe. Az igazságtalan béke
parancsa mellett ügyes propaganda,
céltudatos szervezkedés és nem
utolsó sorban magyar mulasztások
és bűnök is 'hozzá segítették őket.
Most vér nélkül kaptuk vissza, amit
elveszítettünk. Ez nem jelenti azt,
hogy erőmegfeszítés és áldozat
nélkül. A magyar hadsereg hónapo-
kon át állott készen. Honvédeink
és az otthon maradt családok áldo-
zatot hoztak, mikor a megszokott
polgári munkát kellett otthagyni,
mikor tísztvíseíöknek pihenő sza-
badságukról kellett lemondani, rni-
kor a háztártásoknak vállalni kel-
lett a nehéz időkkel együttjáró
korlátozásokat. Tudjuk, hogy az ál-
talános külpolitikai helyzetnek so-
-kat köszönhetünk, de tudjuk azt
is, hogy a magyar igazság sohasem
indult volna el a rrtegvalósulás út-
ján, ha a magyar fegyverek ereje
és a hadsereg elszánt készenléte
nem szolgál fedezetül, A politikai
életben nem automatikusan való-
suI meg az igazság, hanem annak
érvényt kell szerezni. Örülünk, hogy
nem kellett az "ultima ratio't-hoz
folyamodni. Vér nélkül, készek va-
gyunk minden kérdés megoldására,
de ez nem lehet utolsó szavunk és
jelszavunk. Nem tarthat juk keresz-
tyénnek azt a pacifista ízű, de alap-
jában véve önző és gyáva, igazán
álkeresztyén felfogást, amely az
ősök által megfogalmazott és tő-
lük kézból-kézbe vett alkotmányos,
keresztyén Magyarország,ért csak
a "vér nélkü'!" feltétele mellett
lenne kész kitartani.

A bielefeldi Béthelt
is utolérte a háborus sors, nyolc
bomba csapódott le területére. Nem
mentette meg a látható vöröskereszt
jelzés sem s így ott, ahol életet
akarnak nagy áldozattal menteni,
halál aratott. (Kilenc gyerige elméjű
gyermek lett az áldozat, s ápolói-
kat, az élet hőseit hősi halottakként
temetik el. Ahol az ősi szerétet cso-
dákat terem s a szolgálat kiteljese-
dett formában található, ott ősi
gyűlölet csapott le 'a rombolás szol-
gálatában. Mintha semmi más nem
lenne fontos, csak minél több rom,
gránáttölcsér. tűz s mintha mind-
ezt háborus eredménynek, sikernek
lehetne tekinteni. Nagy ára van az

elkövetkezendő európai ujj árende-
zésnek s a várva várt békének, igen
nagy ára van. Oe ezt tekintetbe véve
sem tudunk hinni az örökkétartó
földi b!'kéb en, mert ú; századok ú;
célokat, eszméket és - fegyvere-
ket hoznak. Amíg ezek fejlődése to-
vábbra is rohamos lesz, addig kór-
házak építéséért, templomok állítá-
sáért, az evangelium igazságának
megalapozásáért, egy-egy lépésnyi
eredményért ezután is sokat és so-
káig kell beszélni, meggyőzni, imád-
kozni, áldozni ...

Az evangelizác:ió
ügye forrni kezd. A MELE felvette
ez évi munkasorozatába s egyház-
megyénként kezdték megvitatását.
Bizony, ha nem is sokan, de nyiltan
is felszólaltak eIlene. Ez természe-
tes. Csendben maradtak a névtele-
nek s a bátortalan ok, akik még nem
tudják egészen miröl van szó s má-
sok, akik nem bocsátkoznak sem-
miféle kalandos lelki hadjáratba,
amely könnyen megbonthatná a
a szövetkezetí, hitelszövetkezetí, tár-
sadalmi s más mindenf'éle téren
megalapozott tekintélyüket s elért
eredményeiket. Ez is természetes,
mert langymelegek mindig voltak
s lesznek. De legfeltűnőbb, 'hogy az
evangelizáció módszerében és az
előadók kiválasztás ának kérdésé-
ben olyan lelkészek állanak vélemé-
nyükkel egymással szemben, akik
már maguk is evangelizáltak. Ez a
legtermészetesebb! S éppen ebből
a negativumból, vagy ebből is, lát-
hatjuk, hogy itt lsten ügyéről van
szö, mert kísértés mindig ott van.
ahol rnűködni akar a kegyelem.
Mielőtt evangelizáció lett volna,
már kész volt a Sátán ellenhadíterve,
Oe éppen ez adjon biztatást sIsten
erőt, hitet az evangelizáció vezetői-
nek, hogy csak tovább a megkez-
dett úton!

A kilmisszió gondolatának
magyarországi terjedésérőt két is-
mertetés is jelent meg mostanában.
Az egyik a református, a másik az
evangélikus egyházra való nagyobb
tekintettek Elámulunk a külrnisszió
fejlődésén. Mennyi küzdelmet kellett
vívni jó másfél századdal ezelőtt
szervezetlenséggel, hitetlenséggel.
maradisággal. Oe mennyi erejük is



volt azoknak az úttöróknek, akik
csalódás és sikertelenség után is
mindig elkezdték előlről il munkát.
Bizony szigorú összehasonntassat
nagyobb volt az akkori eredmény!
A külmisszió mai helyzetének más-
'nak kellene lenni! Van missziói zsi-
nati törvény, de nincs még külrnisz-
sziói lelkész, aki életét ennek a cél-
nak szenteln é s nem meJlékesen fog-
lalkozna vele. Számtalan gyülekezet-
ben évek hosszú sora óta nem volt
külmissziói előadás. A külmisszióra
adandó offertóriumok beküldését
nem ellenőrzik. Szokás szerint a víz-
kereszt ünnepi perselypénzt adj ák
erre a célra, oly istentiszteletét.
amelyet, "hétköznap"-ra esve, nem
mindenütt tartanak meg s ha igen,
gyér látogatottság mellett. így ma-
radnak az anyagi és lelki helyzetek
kihasználatlanul. Most kell pedig a
külmisszió gondolatát gyökeresen
másként s úiult erővel terieszteni,
amikor a belmisszió nagy tnozgel-
ma, az evangélizáció, megindul,
mert ezek ketten: édestestvérek.

A lelkészi kar
igen nagy része fiatallelkészekből
áll. Megdöbbentően nagy része és
jó részt igen fiatallelkészekből.
Nincs ugyan kezükben "hatalom",
vagyis nem töltenek be egyházme-
gyei, vagy kerületi, vagy egyház-
társadalmi jelentős tisztségeket, de
ha valamely kérdést számarány sze-
rint döntenének el, nagy többséggel
nyernének. A lényeg azonban nem
ez, hanem az erős, egészséges rnun-
ka, amelynek eredményei itt is, ott
is kell, hogy láthatóvá váljanak. Az
utóbbi öt év őrségváltása idöszerűt-
lenné teszi a "helyet az ifjúságnak"
jelszót, helyette nagyobb dolgokat
igényel. Fiatal lelkészeinknek most

'rnódjuk van arra.hogy megmutassák,
hogy ott is, 'ahol társadalmi, anyagi,
felekezeti nehézségek vannak, ott is
megállják helyüket erejüknél. el-
szántságuknál fogva, Valljuk meg:
sok-sok gyWekezet elevenedett meg
és ébredt fel s az úl egyházi intéz-
mények s evangéliumi mozgalmak
nekik köszönhetők lsten után. Más
világban, más gondolatok s körül-
rnények között nőttek fel, rnunká-
jukban több a hivatásnak való oda-
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szánás, mint a kenyérkereset, hatá-
rozottabban látják az egyház cél-
ját s nem akarnak e világgal meg-
egyezést kötni. Éppen ezért hiszünk
abban, hágy az idősebbek örömmel
látják a lelkészi kar megfiataloda-
sát s az új emberekben jó munka-
társakat találnak. Oe legfőképpen
segítik nekik azt a felelősséget hor-
dozni, amely ma minden evangé-
likus lelkész vállán megtalálható s
amelyet az Úristen helyezett oda.

Az egyházi ellenzéket
éppen úgy nem szeretik az egyház-
ban, mint a politikait a politikában.
Nem is azért van, hogy szeressék,
Oe azért sincs, hogy szidják s hogy
feleslegesnek tartsák. Éppen az egy-
házi ellenzéktől nem kell feltételez-
ni azt, hogy államcsinyt s tróntosz-
tást készít elő, mert minden ellen-
zéktöl eltéröen más a lényege s
más a rnódszere is. Nem ismeri a
törvénytelenséget, senkit jogaitól
és kötelességeitöl elütni nem akar,
nem szomjazik véres győzelem után,
hanem - éppen úgy, mint mások-
szolgálni akar az egyháznak. Itt
csak a "másképpen" és "jobban"
kérdéseiről van szó. Az ellenzék
másképpen gondolja el az egyház
életét és nézete szerint jobban is
lehet azt munkálni. Ezt senki sem
veheti rossznéven, mert senki nem
tételezheti fel önmagáról, hogy tö-
kéletes s hogy hibáit maga tudja
legjobban meglátni s javítani. Oe
nem tanácsos leinteni sem, hiszen
ez többet árt, mint használ, mivel
ily esetben az ellenzék háttérben
suttogó, elégedetlen tömeggé válik,
amitől magát az ellenzéket is óvjuic
Ezt kell éppen elkerülni és módot
adni arra, hogy a más véleményen
lévők megmondhassák azt, ami 'szi-
vükön fekszik. Módot kell adni
sajtóban 'és gyűléseken egyformán.
Gyenge kifogás, hogy ezáltal egy-
házunk népe elé feleslegesen kitár-
juk bajainkat, mert egyházunk népe
látja a bajok eredményeit s ez gyak-
ran megdöbbentőbb s lesujtobb, Na-
gyon io a bátor és férfias ellenzék,
amelynek ítélkezése segíteni 'akarás
és még mindig elnézőbb, mint amely

elletizékre és az ellenzék eJJenzőire
lsten előtt vár.
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ebben a szemlélésben ne legyen gát-
lása sem az osztályöntudat, sem a
tanulmányai befolyása, a konvencio-
nális szemléletmód, de még a maga
gusztusa se. Mint a nép fia akar
elfogulatlan és befolyásolatlan lev-
ni, de mégis úgy, hogya magyar
nép érdekei érvényesüljenek abban
az új magyar életben, amit ő meg-
szervezni akar. Vallja, hogy egy ú],
építő közösségi felfogásra és maga-
tartásra van sziikségiuik, Pár jel-
lemző sora belevilágít a könyv
alapgondolatai közé: "Ismétlem, én
nem mondorn, hogy azért, mert
magyarole vagyunk, különbek va-
gyunk. Dehogy: az ilyesmi gyere-
kes hencegés, nem magyarság, csak
magyarkodás. Másutt is emberek
élnek, harcolnak, verekednek, gon-
dolkodnak és alkotnak, s nem rosz-
szabbul, mint minálunk, hanem sok
helyt jobban is. En csak azt rnon-
dom,' hogy mások vagyunk, mint
ahogya franciák, olaszok, németek,
angol-ok mind erős, hatalmas kul-
túrnépek és mégis mások, más ve-
z-etési módszerekre, más közösségi
magatartásra van szükségük. Igy
nekünk is saját magunknak kell
kíkínlódni magunkból a nekünk
megfelelő formát. És itt engedje-
nek meg idegenből jött vezetőink,
már nem hisszük tovább, hogy mi
nem vagyunk alkalmasak Ellenke-
zőleg, már azt hisszük, hogy ök
nem alkalmasak Bizonyíték rá az
ezer éves kínlódás és bizonyíték a
mai egyhelyben ragadás. Engedje-
nek hát minket, hadd próbáljuk
meg kihuzatni a kátyuba rekedt
magyar szekeret, Ha nékünk sem
sikerül, akkor majd letesszük a
fegyvert és -beismerjük, hogy nem
erre a világra való népek vagyunk.
Az idegenből jött magyarok meg
segítsenek nekünk, ha igazán jó
magyarok, de engedjenek meg ne-
künk, a gyeplőt a saját kezünkben
szeretnénk 'Venni, mert a mi lovaink
csak a mi nyelvünket értik, csak a
mi szép szavunkra, vagy kárornko-
dásunkra indítanak" - A könyv-
ben az öncélú magyar életelgon-
dolásai közt érdekesen keverednek
egészen faj-magyar hangok egy tá-
gabb nemzeti elgondolással. Az író,
aki paraszti sorsból átélve a mun-

SZELLEMI ÉLET
Baróthy József: "Magyar föld

remén kézen" címen (Budapest, Cse-
répfalvi kiadás, ára 3.20 P) most
megjelent könyve nemcsak Erdély
északi felének visszatérése rniatt ak-
tuális, hanem megdöbbentő módon
állítja elérik a ma.gyar sorsot Tria-
non árnyékában. Sehol' sem volt ez
olyan tragikus, mint Erdélyben,
ahol az impériumváltozás következ-
tében az egész magyarság teljes
jogbizonytalanságba tkerült és véd-
telen prédájává lett a gyűlöl et el-
vakultságában gátlást nem ismerő
ellenségnek. Aki ennek a könyvnek
a lapjait forgatja, úgy érzi, a ro-
mánság háborúja az erdélyi magyar-
ság ellen a békekötés után a kü-
Iönféle törvények jogcíme alatt
nemcsak, hogy változatlan erővel
folyt tovább, hanem fokozódott
avval a világos célkitűzéssel, mely
tönkre akarta tenni és kiirtani a
magyarságot. A romániai és erdélyi
parasztság sorsának rendkívül ta-
nulságos párhuzamos tárgyalása
után vázolja a szerzö az erdélyi ro-
mán pénzrendszer fejlödését, a ma-
gyar föld felvásárlását románok ál-
tal már a háború előtt, majd az
1921.-i földreforrnot és annak ke-
resztülvitelét. Megdöbbentő, ho-
gyan került már a háború előtt
1907-1912 között 166.603 hold ma-
gyar föld román kézre: nemcsak
a rornán bankok céltudatos ügyes-
sége, hanem sokszor "magyar" (és
zsidó!) közvetítök lelkiismeretlen
és felelátlen közvetítése révén. Az
agrárreform alapján a román sta-
tisztika kimutatása szerínt 3,118.570
kat. holdat 'saiátítottak ki: általá-
ban magyar kézen levő birtokokat,
melyböl magyar kisemberek kezébe
alig 'került valami vissza. A magyar-
ságot ért anyagi kár kb. 3 és fél
milliárd pengőre tehetö. Ezek az
.adatok csak Izelítók s nem mente-
nek fel attól, hogy a könyvet kiki
maga olvassa el. K.

Veres Péter: Mit ér az ember,
~hamagyar? (Budapest, Magyar Elet
kiadása.) A könyvben az autedi-
dakta Veres Péter imponáló tkísér-
letet tesz arra, hogy az egész ma-
gyarság összes letkérdését a pa-
raszt, vagy a munkás, egyáltalán a
nép szemével áttekintse úgy, hogy



kás sorsot, értelmiségi helyet fog-
lal el a magyar kultúrában, valóban
ért az egyetemes magyar élethez.
A könyv 'határozottan építőszan-
dékú, de mindenestül hiányzik benne

. minden tekintet 'a keresztyénség
életformáló erőire, s nem tudjuk,
hogy célját, mely egy "vezetésre al-
kalmas ifjú magyar parasztnak nép-
vezetövé való nevelése, el tudna-e
érni? Mindenesetre érdekes, s iga-
zán tisztult kísérlet a népünk poli-
tikai nevelésének propagálására és
végzésére. dyl.

Zimmermann Ágoston dr.: Az
élet ritmusa. Ugyanattól: A gép-
emberről. - Zimmermann Agoston,
a József Nádor műszaki és gazda-
ságtudományi egyetem múlt évi ki-
váló rektora,azokhoz la természet-
tudósokhoz tartozik, akik a termé-
szet jelenségeinek és törvényeinek
exakt vizsg'álata közben épen meg-
őrizték a jelenségek mögött rejlő
titokzatosságok és az emberi meg-
ismerés határai iránti eleven érzé-
küket s azért tudásukkal nem a hi,-
tetlenséget, a tagadást, hanem a
mindenek bölcs és rnindenható Te-
remtőjében való hitet igyekeznek'
alátámasztani és igazolni. Ez a tö-
rekvés megnyerően nyilatkozik meg
fenti CÍműkét előadásában is. Az
élet ritmusos jelenségeinek bőven
omló, de szépen rendezett felsoro-
lása közben (néhai Bodnár Zsigmond
be örült volna neki!) Mécs László-
nak "A mindenségballadája" c. meg-
kapó költernényét idézi; a gép-
emberről szóló előadását pedig,
metyben a mechanikai természet-
magyarázattal meggyőzően állítja
szembe a vitalisztikus felfogást és
az élet misztériumának elismerését,
azzal végzi, hogy Berzsenyivel le-
borul az Isten előtt, ,,'krt a bölcs
lángesze föl nem ér, csak titkon
érző keble óhajtva sejt". - A folyó-
inatunk célkitűzéseivel egyező, érté-
kes megnyilatkozások megérdemlik

-figyelmünket és köszönetünket,
P. K.

Erdélyi művészek, erdélyi tájak
. a Szépművészeti Múzeurn grafikai

osztályának szepterrrberi kiállításán.
A kiállítás megrendezésének indí-

. tóokai elsősorban érzelmi természe-
tűek 'Voltak s ilyenkor nagyon ne-
héz a rendelkezésre álló anyagból
úgy kiválogatni, hogy művészetileg
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is értelmes egész és művészeti kü-
Iönösség jelenjen meg a közönség
szeme előtt. Erdélynek különös mű-
vészetéröl ezen a kiállításon [ob-
bára a műértő szakernber tud meg
újat. A nagy magyar rnüvészek
rnellett (Barabás M., Székely. B.,
Paál L., Kacziány Ö., Gyárfás Jenő,
Edvi Illés Atadár, majd Kós Károly,
Gy. Szabó Béla, Buday György,
Nagy Imre) szerepelnek szászok is
nagy számban (Wellrnann Robert,
Smigelschi Oktáv, Ender Thornas, .
Fischer Ludwig Hans stb.). R. 1.

Protestáns Könyv. Sajtó alá ren-
dezte Borbély Lászlo, az Országos
Bethlen Gábor Szövetség sajtótít-
kára. Pompás gondolat és még pom-
pásabb cselekedet megörökíteni az
1939-ben elsőízben rendezett pro-
testáns napok előadásait. Igazi ben-
sőséges, testvéri találkozó volt az,
amelybe azonban sokan csak most
tudnak, a könyv által, bekapcso-
lódni. A protestáns nagyságok iro-
dalmi seregszernléje, de egyben
lelki erősödés olvasása. V ..

Külföldi Ielyéíratek.
A Luthertum (Leipzig, Deíehert-

kiadás, megjelenik havonta, ára ne-
gyedévre 1.50 RM.) folyó évi szep-
tember havi számában Waetzel tanul-
ságos értekezést közöl arról, hogy
kik Krisztus "testvérei" s hogyan
újította fel az Újszövetség ez üze-
netét' Luther. A füzet ezenkívül
meditáció kat közöl Szenthárornság
utáni 16., 18. és 22. vasárriapokra,
továbbá Laratésí hálaadóünnepre,
végül Noth részletesen ismerteti
Elert most megjelent dogmatikáját.

A Deutsche Theologie (Stutt-
gart, Kohfhamrner-kiadás, megjele-
nik havonta, ára negyedévre 1.50
RM.) folyó évi július-szeptemberi
száma három pompás tanulmányt
tartalmaz: Behm-től a "megtérés"
(metanoia) újszövetségi értelméről,
Rückert arról ír, hogy mi Luther
értelmében a "hit" és végül Schlet;
tes "Jézus és Pál apostol" c. tanul-
mányának folytatását közli a füz-et.

K.
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··EGYOTTISTEN ELÓTT
.Nem a meghaltak dícsérik az Urat, sem nem azok, akik alászállanak

a csendességbe. Oe mi áldjuk az Urat mostantól fogva mindörökké. Dicsér-
jétek az-Urat! (Zsolt. 115, 17-18.) _

lsten ezt igéri nekünk: Ugyanaz az. Ura mindeneknek, aki kegye-
lemben gazdag mindenekhez, akik öt segítségül hívják. Mert minden, aki
segítségül hívja az Or nevét, megtartatik. (Róm. 10, l2b-13.)

Október folyamán:
kérjünk bocsánatot az Istentől,

hogy nem szoktunk rendszeresen imádkozni azokért, akikkel egyek vagyunk
az evangélikus keresztyén hitben, s azokért, akikkel egyek vagyunk a ma-
gyarságban, - hogy nem gyümölcsöztetjük elegendően egyházi életünkben
és személyes keresztyénségünkben a lutheri reformációt, - hogy nem va-
gyunk hálásak az Ö irgalmas jóságáért; .

adjunk hálát az Istennek,
hogy visszaadta- a magyar nemzetnek- Keletmagyarország egy részét vér-
ontás nélkül, - hogy új nemzeti és új evangéliumhirdető feladatokra
méItat bennünket, - hogy október 3l·ével figyelmeztet rninket az evan-

/ .gélium bátor és hamisítatlan hirdetésére;
\ könyörögjünk az Istennek,

hogy f orrasszaössze nemzetünket feladataink osztatlan szolg álás ára; -
hogy indítson minket nélkülöző testvéreink segítésére, - hogy érezzünk,
szenvediünk és imádkozzunk együtt még mindig szabadulást váró test-
véreinkkel.

Mennybéli hatalmas ÚrIsten, ki vagy mínden Hozzád kiáltónak ke-
gyes meghallgatója és a keseredett, szomorú szíveknek egyetlenegy meg-
vígasztalója, - tekints reám is, Uram, én erősségem és teljes bizodalmam,
kegyelmes szemeddel. Szent irgalmadat nyujtsad énnekem is, méltatlan
seregednek, jóllehet megérdemeltem, én Istenem, amit szent Felséged reám

. bocsátott, de emlékezzél meg a Te bő irgalmasságodról és véghetetlen
kegyelmességedröl, és l}ogy az én életem csak árnyék és elmulandó fii.
Ne az én érdemem szerint büntess, !Ianem szent Fiadnak, a Krisztus Jézus-
nak keserves halálát ésvérehullását tekintsd. Ellenségeimnek ok nélkül
való dicsőségét' látod, én Istenem; tőrt vetettek nekem, jótét helyett gyalá-
zattal fizettek nekem. Oh Uram, én erős kőváram és bástyám vagy Te;
én Istenem, támadj fel mellettem, mert Kívüled nincsen oltalmam, sem
szabadulásom. Én reménységem vagy Te, én Isteneni. Ne engedj az én
ellenségeimnek örülni az én veszedelmemen. Oh Uram Jézus, igaz Had-
nagy, én Királyom és Uram, hatalmas kezedet tartsd felettem, és az isten-
teleneknek álnok tanácsát és felőlünk való hamis ítéletét tedd semmivé.
Oh én édes Jézusom, én reménységem és bizodalmam, mutasd hozzám is,
gyarló edényedhez, a Te kegyelmedet, add Szent Lelkedet, szenvedhessem

. békességes szívvel, várván az alkalmatosság idejét, hogy megszabaduIván,
a Te nevedet örökké dícsérhessem. Ámen.

(Az 1642-i lőcsei imádságoskönyvből.)
Emlékezzél, mi történék, Uram, mi rajtunk, És tekintsd meg, mily

nagy itten a misiralmunk; Ostorodat vonta reánk a mi nagy bűnünk,
Azért Hozzád kiáltani mi meg nem sziinünk.

Bizodalmunk vagyon Benned, felséges Isten, Mert megmaradsz mínd-
örökké igéretidben; Kérünk Tég-ed, térítsd Hozzád a mí szívünket, Hogy
elnyerjük irgalmadból üdvösségünket. ,

(Bornemisza Péter énekeskönyvéből, 1582. Keresztyén Énekeskönyv
509, '1. 5.) ,

Szerkesztésért es kiadásért felelős: Lic. Or. Kamer Károly.
Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz nyomása Gyár, -Andrássy-út 24.



Nyilatkozat.
A "Keresztyén Igazság" 1939. 1. és 3. számában a Luther-szeborral

foglalkozó cikkeimben voltak kitételek, amelyek azt a látszatot kelthették,
mintha D. Raffay Sándor püspök úr, mint a Luther szobor végrehajtó bi-
zottságának elnöke hatáskörét túllépte volna. Oszintén f ájlalom, ha akár
D. Raffay Sándor püspök úr, akár más ezt olvasta ki cikkeimből. Külön-
ben is azóta meggyőződtem arról, hogy a püspök úr mindenben korreklül
járt el s így az én álláspontom tévedésből eredt.

Budapest, 1940. szeptember 2. Szántó Robert
ev. lelkész .

• Luther-Társaság irodalmi pályázatai 1940.
1.

A Luther- Társaság pályázatot hirdet Kis János költő és püspök élet-
rajzára. A pályarnű az "Egyházunk Nagyjai" círnű sorozatban fog meg-
jelenni.

A pályaműnek Kis János költői, írói és egyházi munkásságát kell az
életrajz keretében szernléltetnie és jelentőségét mérlegelnie. Nem szak-
értekezést vár a Társaság, hanem ismertető és méltató pálya- és érték-
rajzot, a jelenleg rendelkezésünkre álló forrásanyag felhasználásával, hogy
az értelmiség, de a nép fia is lelki haszonnalolvashassa.

Terjedelme mintegy 5 (öt) nyomtatott ív lehet. Jutalma 300 pengő.
A győztes pályarnű a Luther-Társaság tulajdona marad. A jutalmat csak
feltétlen értékű mű kaphatja meg.

A pályaművek gépírással másolva, iv-nagyságban, a Luther-Társaság
egyházi elnökértél (Budapest, VIlI., Üllői-út 24.) jeligés levéllel 1940. de-
cember 31-ig nyújtandók be.

II.
A Luther-Társaság pályázatot hirdet evangélikus szellemű vallásos

népies iratra. Formája lehet elbeszélés, színmű, vagy valamely korunkat
érdeklő kérdés népszerű ismertetése; lehet történelmi életkép vagy rajz,
élvezetesen megírva. A költői mű hőse lehet történelmi alak is, azonban
a szerzőnek a hős rajzolásában a történelmi hűségtől éltérnie nem szabad.
Altalában feltétel, hogy a pályaművek az evangélikus öntudat emelését
szolgálják. Lehet verses elbeszélés is.

Terjedelme mintegy 3 (három) nyomtatott ív lehet. Jutalma 150 pengő.
A győztes pályamű a Luther-Társaság tulajdona marad. A jutalmat csak
magában is értékes mű kaphatja meg.

A pályaművek gépírással másolva, lv-nagyságban a Luther-Társaság
egyházi elnökénél (Budapest, VIII., Üllői-út 24.) jeligés levéllel 1940. de-
cember 31-ig nyujtandok be.

Kelt Budapesten, 1940. szeptember lD.
D. Kovács Sándor

a Luther-Társaság egyházi elnöke.
Dr. Fabinyi Tihamér

a Luther-Társaság világi elnöke.

-B-

Sajtóhibaigazítás. A szeptemberi szám 224. lapján az imádság két
utolsó sorában "életünkkel" helyett éle t ü k kel olvasandó.

Új, átdolgozoH kiadásban
jelent meg az egyházegyetem által tankönyvként engedélyezett

BENKÓCZI DáNIEL-Dr. KEKEN INDRás:
"llIit minden evangéliksunak tudnia kell"

című könyv. - Ára 1 pengő 20 fillér. - Megrendelhető az
,,0 ZEN ETU kiadóhivatalában, Kecskemét, Luther-palota.



~------------------------------------------------OLVaSD! TERJESZD!
November elejére megjelenik

Dibelius Olló:

JÉZUS EGYKOR ÉS MOST
c. könyve. - Fordította: Szabó Lajos.

Dibelius attó generalsuperintendens, a németországi hitvalló
egyház egyik vezérének e pom pás könyvecskéje németül rövid

idő alatt több mint 20.000 példányban kelt el.

Ara kb. 1 P lesz.

Megrendelhető :

a Keresztyén Igazság Kiadóhivalában, Sopron, Paprét·utca 2. SZ.

HaS::&Ddl;ukés ter;ess:ük

Luther Márto" Kis Káléjál
a Keresztyén Igazság olcsó kiadásában!

Ára 10 fillér, tömeges terjesztöknek kedvezmény!

Megrendelhető a "Keresztyén Igazság" kiadó-
hivatalában : SOPRON, Paprét-u. 2.

Kapható lelkészi hivatalokban, gyülekezeti iratterjesz-
tésekben ; egyes példányokat szétküld a kiadóhivatal.

Baross-nyomdar UzsaJy é8 Koncz (Harangsaö nyomdája) Györ.


