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A m i s s o u r i Z s i n a t 

A Lutheránus Világszövetség kor-
szakában nem volna teljes a világ 
evangélikusságáról alkotoll képünk, 
h a teljesen kikapcsolnék érdeklődé-
sünk köréből azokat az evangélikus 
egyházakat, amelyek komoly hitval-
lásos alapon állanak, de a Világ-
szövetségen kívül vannak bizonyos 
okok folytán. Ezen evangélikus egy-
házak legjelentősebb csopor t ja az. 
amelyet a Missouri Zsinatról missouri 
csopor tnak neveztek ál talában. 

A Missouri Zsinat 1847-ben alakult 
Amerikában 12 olyan német evan-
gélikus gyülekezetből, amelyben ' az 
akkori ébredésnek a gyümölcseként 
a racional izmus végleg kiszorult az 
egyházi 'é le tből , és a biblia ismét el-
foglalta a maga méltó helyét mint a 
hitéletnek egyetlen fo r rása és funda -
mentoma. A gyülekezetek tagjainak 
nagyrésze még az óhazában átélte 
a porosz unió körül i harcokat . Egy 
részük egyenesen hitéért és meggyő-
ződéséért hagyta el régi hazáját . Ter-
mészetes, hogy ezek a gyülekezetek a 
biblia mellett az evangélikus egyház 
hitvallási iratait is nagyon komolyan 
vették. Ebből a 101 évvel ezelőtti 12 
gyülekezetből egv évszázad alatt 4000-
nél több lett. Az egvházlagok száma 
pedig másfél millión felül van. 

Ha a Missouri Zsinatot jellemezni 
akar juk , azt kell mondanunk , hogy 
bibl ikus és hitvallásos egyház. Az 
egész egyházi élet a bibliához iga-
zodik. A missouriak számára a biblia 
Isten szószerinti kinyilatkoztatása. 
Vall ják a régi lu theránus atyákkal 
együtt a verbális inspirációt Mivel 
a biblia Isten szószerinti kinyilatkoz-
tatása, ezért tévedhetetlen és a leg-
főbb tekintély minden kérdésben. A 
bibliával ellenkező tanítást pedig a 
Missouri Zsinat nem tűr meg a maga 
kebelében. 

A biblia a hitélet fo r rása . Az ebből 
a for rásból merített liilet val l ják 
meg az evangélikus egyháznak a hi t-
vallásai, ahogyan azok- az 158ü-ban 
megjelent Concordia-könyvben van-
nak. A hi tval lásoknak itt sokkal na-
gyobb tekintélyük van, mint más egy-
házakban. A hitnek csak másodla-
gos for rása i itt is, de forrásai . Nem 
„amennyiben", hanem ..mivel" min-
denben megegyeznek a bibliával. A 
biblia és hi tval lásaink tiszta tanítása 
n y o m j a rá leginkább a maga bélye-
gét e r re az egyházra.. 

A tanítás mellett teljesen há t t é rbe 
szorul mindenféle egyházi szervezet. 
Egyházszervezetük nem püspöki és 
nem is presbiteri , hanem zsinati, de 
teljesen mellékesnek ta r t j ák ezt. h i -
szen a biblia nem mond semmit az 
egyházi szervezetről. De amit ide-
vonatkozóan megtalálunk a bibliában, 
ahhoz végsőkig ragaszkodnak. A 
biblia és hitvallásaink értelmében az 
egyház a szentek közössége a gyüle-
kezel. Tu la jdonképpen mindig a helyi 
gyülekezetben valósul meg a bibliai 
egyház. A bibliában nem is találunk 
gyülekezetek felett álló szervezetei. 
Lu the r is a helyi gyülekezetet tekin-
tette minden egyházi hala lom leté-
teményesének. így van ez itt is. A 
helyi- gyülekezettel szemben a ma-
gasabb egyházi közületeknek csak 
alárendelt szerepe van. Csak az 
ellenőrzést gyakorolják az egyes gyü-
lekezetek felett, de intézkedési és tör-
vényhozási joga felettes közületnek 
nincsen, csak a gyülekezetnek. Ezért 
m a j d n e m minden gyülekezetitek kü-
lön egyházi a lkotmánya van. A gyüle-
kezettel szemben az egyházkerület 
egyházmegye itl nincsen) csak az 

intés és a kizárás ha ta lmát gyako-
ro lha t ja abban az esetben, ha a gyü-
lekezet a tiszta tanítástól eltér, vagy. 



m 

a maga berendezkedésében, vagy 
gyakorlati éleiében nein alkalmazko-
dik a bibliához és hitvallásainkhoz. 
Az ellenőrzésen kívül a magasabb 
egyházi közületek, a kerülel és a 
zsinat inkább célégyesülések olyan 
feladatok elvégzésére, amelyeket az 
egyes gyülekezetek magukban egyál-
talán nem, vagy csak nehezen tud-
nának elvégezni. Ilyenek a sajtó, a 
misszió, a lelkészképzés, a szeretet-
munka, stb. 

A bibliai tanítás mellett komo-
lyan veszik az egyes gyülekezeti ta-
goknak az egyéni életét. A megtérni 
nem akaró, megátalkodott gyüleke-
zeti tagokkal szemben gyakorolják 
Máté 18,15. alapján az egyházi fe-
gyelmei. Nemcsak a megintést, ha-
nem az cxkommunikációt is. A fe-
gyelmezés kiterjed az egyháztag éle-
lére és a tanításra egyaránt. Ha va-
laki nem vallja mindenben a bibliá-
nak tanítását, vagy botránkoztató 
életet él és nem hajlandó a tévlaní-
tásával és botránkoztató életével fel-
hagyni. azt kizárják. Az elmúlt év-
ben összesen !MKX) embert töröllek 
így a gyülekezeti tagoknak a listájá-
ról. Viszont ezt a veszteségei bősége-
sen kárpótolta az ugyanezen idő alall 
az egyházba betért 30.000 felnőtt. így 

' nem gyengíti, hanem erősíti az egy-
házat a szigorú egyházfegyelem. 

Komolyan veszik az Ágostai Hit-
vallás VII. cikkéi és erősen hang-
súlyozzák azt. hogy az egyház igazi 
egységéhez elég az egyetértés az evan-
gélium tanítására és a szentségek ki-
szolgáltatására nézve. De ahol ez az 
egység nincsen meg, ott óvakodnal 
is mindenféle közösségtől. Ezért íté-
lik el nagyon súlyosan a porosz 
uniót, de minden más olyan egyházi 
közösséget is, amely a teljes tanegy-
ség hiánya mellett fennáll '(1. Kor. 
1,10 Exkluzivitásuk miatt nagyon 
sok gyalázat érte és éri ina is őket, 
de annak egyedül* oka a bibliához 
és hitvallásainkhoz való szigorú ra-
gaszkodásuk. 

Mivel a Lutheránus Világszövetsé-
gen l>elül sincsen nv.>g a teljes tan-
egység, és szerintük minden ilyen 
közösség uniónizmusnak számít, nem 
csatlakoztak a Világszövetséghez sem 

A Világszövetség lagegyházai külön-
ben sem tekinthetők missouri érte-
lemben igazhitű egyházaknak a kö-
vetkező okokból. 

1. Nem vallják a bibliának a ver-
bális inspirációját. így a bibliáról 
lehet ígyis, meg úgyis vélekedni. 

2. Nem minden egyház fogadja el 
az ~1580-as Concordia-könyvel (pl a 
dán egyház és a német missziók 
nyomán keletkezett legtöbb missziói 
egyház). Azonkívül is ott van minden 
egyházban az uniónizmus mételye, ha 
a maga kebelén belül különböző ta-
nításokat tűr meg. Pl. a dán bei-
missziói irány és a grundtvigianízmus 
vagy a pietista és magasegyházi 
irányzat, vagy a konfesszionális és 
bartiánus Iheologiai irány egymás 
mellett egy egyházban unuiónizmus. 
Hiszen 1. Kor. 1,10 alapján teljes 
egységnek kell lennie egy egyházon 
belül. Az egymásnak ellentmondó 
irányok mindegyike nem lehet igaz 
és biblia szerinti. Egyiknek hamisnak 
kell lennie. Az egyháznak az Ige fé-
nyében meg kell vizsgálnia minden 
tanítást és a hamisra rá is kell mon-
dania azt, hogy hamis. IIa ezt nem 
teszi, az igazsághoz lesz hűtlen. A 
szentségek kiszolgáltatására nézve 
sincsen a Világszövetségben egység, 
mivel ezen a téren helyesen eljáró 
egyházak mellett olyanok is vannak, 
amelyek hivatalosán is úrvacsorakö-
zösségben vannak másfelekezetűekkel 
pl. a németek a reformátusokkal, a 

skandinávok és anglikánokkal). 
3. A legtöbb egyházban hiányzik 

a bibliai egyházfegyelem. Nem zárják 
ki a nyilvánvalóan hitetleneket, aki-
ket saját üdvösségük érdekében nem 
volna szabad egyháztagoknak tekin-
teni. Helyette hamis biztonságérzet-
ben ringatják el őket. 

4. Sok egyházban nem érvényesül 
a bibliai egyházfogaloin és nem az 
egyes gyülekezetekre, hanem maga-
sabb közületekre helyezik a súlyt. 
Ezeknek az egyházaknak a bürokra-
tizmusa él csupán az államnak a tá-
mogatása folyamán, de a gyülekezeti 
élet- kihalt már. Ezenkívül az északi 
egyházaknak a lelkészi hivatalról való 
magasegyházi felfogása is hamis, mi-
vel ott a lelkészeket a p ü s p ö k és 



nem a g y ü l e k e z e t szenteli fel. 
Az apostoli szukcesszió letéteményese 
pedig nem a püspök, lianemr a gyü-
lekezet. 

De elzárkózása inelfett sem szekta 
a Missouri Zsinat, amely a maga 
igaznak vélt és csalhatat lannak tar-
tott tanításával r ingatja el magát. 
Nem mindenfelé zárkózik el ilyen 
mereven. Az igazi hitvallásaink sze-
r int i egységre minden egyházzal ha j -
landó. ha ennek bibliai és hitval-
lási feltételei megvannak. Alakulása 
óta résztvesz a Missouri Zsinat az 
amerikai evangélikus egységmozgal-
makban. A mult században termé-
szeteseit nem csatlakozhatott szigorú 
hítvallásossága miatt a hilvallási-
lag langymeífeg . ,Lutheran General 
Synod - ' nevű átfogó egyházi szer-
vezethez, mivel tagegyházai között 
hitvallásilag teljesen színtelen egyhá-
zak is voltak. A General Synoddal elé-
gedetlen és a belőle kilépő zsinatokkal 
együtt tanácskozott egy komolyabb 
hitvalláso9- alapon álló közös szerve-
zet létrehozásáról. Itt is az volt a 
missouriak véleménye, hogy minden 
külső szervezeti egységnél fontosabb 
először az egységes tanítás. Ezért sza-
bad tankonferenciákon tárgyalták is 
ezeket a kérdéseket, de nem vár ták 
be azt az időt, 3míg a tanegység meg 
is valósult. Ezért az így létrejött 
„Lutheran General Council ' :-hoz sem 
csatlakoztak. 

1872-ben sikerült azután igazi egy-
ségre jutnia a Missouri Zsinatnak 
több másik zsinattal. Ezek nem siet-
tek a közös szervezettel. Csak akkor 
alkották azt illeg, amikor a teljes 
tanegység mái' létrejött. Ennek az 
egységes szervezetnek a neve: ,.Evan-
gelical Lutheran Synodical Confe-
rence of Nor th "America". Tagegy-
házai ma ismételt összeolvadás után: 
1. a Missouri Zsinat (34 egyházkerü-
letben 1,516.368 lélek), 2. a Wisconsin 
Zsinat (9 egyházkerületben 324.492 lé-
lek), 3. à Norwegian Synod of the 
American Lutheran Church (1 egy-
házkerületben 9.367 lélek), és 4. & 
Slovac Lutheran Church of Ame-
rica (1 egyházkerületben 23.377 lé-
lek). Ez a zsinati konferencia h iva-
tott ápolni a közösséget és egységei 

az egyes tágegyházak között és kö-
zös m u n k á r a összefogni őket. A zsi-
nati konferencia is vallást tesz a lkot -
mányának az első paragrafusában a 
biblia mint Isten szószerinti kinyi-
latkoztatása és hitvallásaink melleit. 
Ezeknek az egyházaknak közös angol 
nyelvű énekeskönyvük és l i turgiá juk 
xan és közösen végzik a négerek kö-
zötti missziói munkát Amerikában és 
Afrikában. Más egyházzal egyházi kö-
zösségre csak valamennyi tagegyház 
hozzájárulásával léphet egy egyház. 
Ez az egyházi közösség jelenleg az 
amerikai f inn Lutheran National 
Church-csel áll fenn. A finnek j e -
lentős anyagi támogatásban is része-
sültek a Synodical Conference ré-
széről, de tavaly lemondtak minden 
további támogatásról, mert úgy ér-
zik, hogy erre többé nincsen szüksé-
gük. Ennek a f inn egyháznak 7.418 
tagja van. 

Az európai nagy evangélikus nép-
egyházak egyikét sem tar t ják igaz-
hi tűnek és csak a kisebb hasonlóan 
szigorú hitvallásos lu theránus sza-
badegyházakkal tar tanak közössége!, 
amelyek részben missouri példán, 
alakultak. Ilyenek a Szászországi, 
Franciaországi, Lengyelországi. Dániai 
és Finnországi Lutheránus Szabad-
egyház. Egy ideig Szlovákiában is 
volt egy kicsiny szabadegyházuk Pe-
likán lelkész vezetése alatt, de ez 
ismét beolvadt a nagy népegyházba. 
1947-ben létrejött a tanegység a po-
rosz ú. n. ólutheránusokkal is. EzL 
is tankonferenciák előzték meg. Mi-
kor létrejött a teljes tanegység, a 
Szászországi Lutheránus Szabadegy-
ház velük közösségre lépett szószék 
és oltárközösség formájában . Az 
ólutheránusok azelőtt az országos 
egyházakkal is tartottak, de a f ront 
után, amikor a lu theránus országos 
egyházak is tagjai lettek az Evange-
lische Kirche in Deutschland nevű 
átfogó tulajdonképpen uniált egyházi 
szervezetnek, otthágyták őket. Tár-
gyalások folynak jelenleg a többi né-
met lu theránus szabadegyházzal is az 
egyesülés lehetőségeiről. Amerikában 
pedig elég előrehaladott s tádiumban 
A ' a n n a k az egységre irányuló tárgya-
lások a Missouri Synod és az Aine-



aúcan Lutheran Church közölt. Ha 
ez az egység létrejönne, akkor ez a ! 
^csojxort lenne a legerősebb lutherá-
nus csoport Aifierikában. Tárgyalá-
sok folynak az United "Lutheran 
Churchcsel isj, de itt sokkal nehezeb-
ben megy a dolog, míürt iez az egy-
ház maga sem egységes a maga ber-
keiben. A lundi világgyűlésre is el-
küldték a képviselőket megfigyelők-
ként, akik természetesen a közös úr-
vacsorán lelkiismereti okokból nem 
vetlek részt. 

Európán kívül még Ausztráliában 
van egy szövetséges egyházuk! a leb. 
30.000 lelket számláló Evangelical 
Lutheran Church of Australia. 

A világnak valamennyi lutheránus 
egyházáért felelősséget éreznek. Nem-
csak a szövetséges európai egyháza-
kat támogatják, hanem a német or-
szágos egyházakat, sőt a porosz unión 
belüli lutheranizmust is. Patriarchá-
juk Dr. Walter emlegette gyakran a 
„lutheránus felelősség"-et, amellyel ők 
a többi lutheránus egyház irányában 
tartoznak. De a német országos 'egy-
házak mereven elzárlcódtak előlük 
hitvallásosságuk miatt. Ma úgy lát-
szik, a külső nyomorúság megint fo-
gékonyabbá tette a német evangé-
likusságot. Nagyban hozzájárult ehhez 
a missouriak segítő és mentő szere-
tetének a megtapasztalása. Az első 
élelmiszer-csomagokat a front össze-
omlása után a Missouri Zsinat 
megbízásából küldte Németországba 
Dr. Hehnken zsinati elnök. A háború 
utáni európai, főleg németországi egy-
házi újjáépítési célokra a Missouri 
Zsinat 2 és fél millió dollárt szava-
zóit ineg. Természetesen a szabad-
egyháziakat is segítik ebből. Eddig 
Ili baraktemplomot építettek a sza-
badegyházaknak. A szabadegyházak 
theologiai szemináriuma is az ő se-
gítségükkel nyilt ineg. De az orszá-
gos egyházak is nagyon jelentős se-
gítségben részesülnek. A Német Evan-
gélikus Egyház gyűlésén Niemöller 
külön kiemelte a missouriak nagy se-
gítségét. A^ anyagi segítségnél együtt-
dolgoznak a többi egyházakkal és 
nem kérdezik meg a hitbeli álla-
|H)tOt. ' I I 

I gyanakkor lelkileg is felelősséget 

j éreznek a német evangélikusság iránt. 
1 Theologusaik, köztük Behnken zsinati 

elnök is ismételten jártak Németor-
szágban, ahol konferenciákon és 
gyülekezetekben szolgáltak. Jelenleg 
Bad Bollban folyik egy nagy kon-
ferencia, ahol a missouriak több száz 
lelkésszel érintkeznek és tárgyalták 
meg az Ige alapján a legégetőbb kér-
déseket. Az Amerikában járó európai 
theologusok, Dibelius, Asmussen, Lil-
je, Nygrén, sőt az egészen más irányt 
képviselő Niemöller is az ő vendégeik 
is voltak Amerikában. 

Az eleven egyházi élettel egyült 
jár a nagy missziói felelősség. Egy-
házi gyűléseiken a jelentések sorrend-
jében mindig a missziói jelentésé az 
első hely. Nagyon sokáig csak be-
vándorló németek között végeztek 
missziói munkát, de. ez abban az idő-
ben olyan nagy és kiterjedt volt, 
hogy inás missziói munkára nem is 
voltak képesek. Ennek az eredménye 
nagy részt, hogy a százegy évvel ez-
előtti 12 gyülekezet máig 4.000 fölé 
szaporodott. Ugyanakkor az egyes 
gyülekezetek támogatták anyagilag a 
Lipcsei és a ITermannsburgi hitvallásos 
missziókat. Amikor azonban a német 
theologia mind jobban eltért a mult 
század folyamán atyáink hitvallásos 
tanításától és ezek a missziók is vo-
nakodtak halározollan állást foglalni 
az új theologiai irányok ellen, meg-
szakadt a kapcsolat köztük. 

önálló pogánymissziói munkába 
először a 70-es években fogtak a 
Synodical Conference egyházai közö-
sen az amerikai négerek között, ahol 
nagyon hamar szép gyümölcsöket lát-
hatlak. A megtérő pogányokon kívül 
egy másik eredmény az volt, hogy 
több már meglevő néger gyülekezet, 
amely együttesen az Alfa Zsinatol al-
kotta, lelkészi karával együtt vágyó-
dott az ige komolyabb megismeré-
sére, kérte a felvételét a missouriak 
lelki közösségébe. Ma a megtért né-
gerek mind ebben az Alfa Zsinatban 
egyesültek, amely kb* 13.000 tagot 
számlál. Ahol azonban nincsenek so-
kan a négerek, olt vegyes gyülekeze-
tek is vannak. 

Az indiánok közölt a Missouri Zsi-
nattal szövetséges Wisconsin Zsinat 



végez missziói munkát. Ezt túino- ] 
gatja a Missouri Zsinat is. Azonkí-
vül meg kell még említeni a zsidók ; 
és felekezetenkívüliek közötti missziói 
munkát. Van több olyan gyülekezet, 
ahol a tagoknak csak a 20*Vo-a szár-
mazik evangélikus ősöktől, a többi 
mind betért felekezetnélküli, vagy 
másfelekezetü. 

Az Unió határain kívül Kanadá-
ban, Alaszkában, Mexicoban, Cuba 
szigetén, Uruguayban, Paraguayban, 
Guatemalaban, Braziliában és Argen-
tínában végeznek missziói munkát. 
Még a tábori lelkészeik is végez^i^k 
missziói munkát a Panama-csatorna 
övezetében lakó spanyolok között. A 
munkának az eredménye gyanánt 
mindenfelé ébredések vannak Amerika 
spanyol lakossága között, Még Mexi-
coban is, ahol nagyon nehéz min- | 
denféle protestáns missziói munka. 
Talán az amerikai spanyolok révén 
egykor az európai spanyolok közé, 
is utat törhet majd magának Istennek 
az igéje. 

Európában a ' szövetséges szabad-
egyházaik missziói munkáját támo-
gatják. Különösen Franciaországban. 
Önálló munkát Angliában végeznek. 
Londonban 2, vidéken több kisebb 
gyülekezetük is van. 

Ázsiában India volt az első missziói 
munkamezejük. A tanulók közölt 
kezdték meg a missziói munkát olyan 
misszionáriusokkal, akik Lipcsét lel-
kiismereti okokból elhagyták, mivel 
nem foglalt határozott állást biblia 
ellenes tanítások ellen. Lassan kiter-
jeszkedett a munka a malajalem 
nyelvterületre is. Itt is előfordult is-
mételten, hogy nemcsak a pogányok 
tömegei csatlakoztak ébredések alkal-
mával, hanem már meglevő nem 
evangélikus gyülekezetek lelkészeik-
kel együtt, akik komolyabban akar-
tak a biblia mélységeibe belehatolni. 
Indiában is öntudatosan képviselik az 
államtól független szabad népegyházi 
típust. Amikor a legtöbb más misszió 
az iskoláihoz államsegélyt vett igény-
be, ők ezt határozottan visszautasí-
tották. Ennek azután az lelt a követ-
kezménye, Jiogy másutt majdnem va-
lamennyi iskolát be kellett zárni, vagy 
átadni az államnak egyéb intézmé-

nyekkel együtt, amikor, a 'kormom 
néhány évvel ezelőtt megszűntéiéit 
minden államsegélyt. A missouriak-
nak azonban egyetlen Iskolát, vagy 
másik intézményt sem kellett bezár-
niok. Indiában kb. 20.000 gyülekezeti 
tagjuk van. 

Indián kívül Kínában dolgoznak 
még régebbi idő óta. A Fülöp szige-
teken és Japánban nem régen indult 
még csak meg a missziói munkájuk. 
Japánban egy fehér és egy amerikai 
japán lelkésszel indították meg a 
munkát ennek az évnek az elején. 
A tavalyi gyűlésükön kimondták azt 
is, hogy rövidesen a mohamedánok" 
között is kezdenek munkát Kur— 
disztánban. Különben Indiában \ 
Missouri Zsinat végzett nagyon so-
káig egyedül az evangélikusok közül 
mohamedán missziói. 

Afrikában 10 évvel ezelőtt Isten 
egészen különös módon nyitott nekik 
ajtókat. Ide 32 már meglevő másfe-
lekezetü gyülekezet hívta őket. hogy 
jobban megismerhesse az igét. Ma k: . 
100' gyülekezel van ezen a területen 
Nigériában, a gyülekezeti tagoknak a 
száma pedig 10.003-en felül van. Ezt 
a munkát a Sydnodícal Conference 
végzi és különösen az Alfa Zsinat 
néger gyülekezeti éreznek nagy fele-
lősséget nigériai fajtestvéreik iráni. 

A szintén szövetséges Evangelical 
Lutheran Curch of Australia az 
ausztráliai kontinens benszülöttei kö-
zölt és Ujguinea szigetén a pápuák 
közöli végez missziói munkát nagy 
áldással. A pápuák között a Missouri 
Zsinat is segít, hogy a mostani na^v 
alkalmakat ez a kicsiny egyház, amely 
maga is szórványegyház 130.000 lé v 
az egész kontinensen szétszórva ! . job-
ban kihasználhassa. 

A missziói munka melleit említést 
érdemel az iskolai munkájuk. Majd-
nem minden gyülekezetnek van elemi 
iskolája. Ezekbe, valamint a 18 közép-
iskolába (College és a valpaíaisoi 
egyetemre csak úgy tódulnak a más-
vallásúak is, mert jóhírben állnak 
ezek az iskolák. Theologiai szeminá-
riuma St. Louisban és Springfieldbcn 
van. A hallgatóknak a száma tavaly 
St. Louisban 600. Springfieldben 103 
körül volt. A 18 középiskola közűt 

\ 



2 a néger missziónak a szolgálatában" 
áll és egyikben Iheologiai tagozat is 
működik. 

Áldozatkészségük is figyelemre-
méltó. Átlag 18 dollárt áldoznak 
személyenként egyházi célokra egy 
évben. A protestánsok közötti állag 
22 dollár. Van olyan gyülekezet, 
amely teljesen maga tart el egy-egy 
misszionáriust a lelkészén kívül, de 
van olyan tehetősebb gyülekezeti lag 
is, aki ezt egy maga teszi meg. Köte-
lező egyházi adó náluk nincsen, de 

- annál több szó esik az igehirdetés-
ben az Istennek leisző adakozásról. 

Az egész világon ismerik a .,Luthe-
ran llour" rádióműsorát. Ezl a 
Missouri Zsinat st. louisi rádióállo-
mása sugározza szét és rádióállomá-
sok százai közvetítik. Különösön a 
délamerikai spanyolok között végez-
tek ennek a rádióállomásnak a spa-
nyol-nyelvű igehirdetései nagyon ál-
dott szolgálatot. Egy tucatnyi nyel-
ven van állandóan igehirdetés. Ebben 
a tekintetben páratlan voll a Missouri 
Zsinatnak ez a kezdeményezése. Ma 

.már utánozzák és van „Methodist 
llour" és „Catholic Hour" is. De ezt 
a „Lutheran Hour"-t másfelekezetüek 
is szívesen hallgatják. Hívő körökben 

mindenfelé ismeretes. Az ausztráliai 
Evangelical Lutheran Church leg-
utolsó közgyűlésére távirati üdvözle-
tet küldölt az ausztráliai kb. 40.000 
tagol számláló reformátusokból álló 
C. E. szövetség és a táviratban meg-
említette, hogy lagjai kivétel nélkül 
hallgatják rendszeresen a „Lutheran 
Hour" műsorát és sokat épülnek be-
lőle. 

Stewart skót evangélizátor a buda-
pesti felkészek előtt az evangélikus 
egyházai mondta Amerika legeleve-
nebb egyházának. Az ébredés egyik 
fészkének mondta a st. louisi Iheo-
logiai szemináriumot, ami a Missouri 
Zsinaté és a „Lutheran Hour"~t is 
megemlítette mint az ébredés áldott 
eszközét. Igv Stewart elismerése tu-
lajdonképpen a Missouri Zsinatra vo-
natkozik. Valószínűen nem a szigorú 
hitvallásosság nyerte meg a reformá-
tus Stewart letszésél, hanem az az 
eleven keresztyénség, amit ott látha-
tott és ami a Missouri Zsinatol más 
egyházak fölé emeli. Ez az eleven 
keresztyénség gyakorol vonzást és hó-
dít mindenfelé. Azok is tanulnak tőle, 
akik más nézeten vannak. 

* Weiler Henrik 

Könyvismertetés 

I). l)r. Profile Károly: A Imit vi-
lájía- Bevezetés a keresztyén hittanba 
Győr, 1048. Harangszó kiadása. 360 
lap, ára 50 Frt. 

Jó könyv, kiváló mű. Nem hiába 
egy élet munkája, mégpedig ygy szor-
galomban eltöltött élet érett mun-
kája. összeülhetnénk akár többen is, 
hogy hibáit felkutassuk, hiányosságait 
megleljük, de mégha minden cselben 
igazunk volna is, kritikánk jóformán 
semmit sem nyomna a latban, - oh 
nagy súlyú a mű értéke! Csak mél-
tató szavak illenek hozzá. 

Prőhle Károly dogmatikájának 
egyik legdrágább értéke a inií egy-
sége- Kerek egész. Vasváza van. Tö-
retlen végig-gondolás az, ami jel-
lemzi. Sehoísein mond ellene önma-
gának. Részarányos; csak olt mond 

többet, ahol a tárgy megköveteli, nem 
pedig ott, ahol valamiféle aktualitás 
csábíthatná. Nem tankönyvnek ké-
szült — szerzője vallomása szerint 
—, mégis tanuló-könyv, standard 
munka s bizonyára hosszú időn át 
az is marad magyar evangélikus egy-
házunkban. Olvasásánál az ember be-
lekóstol abba, amit tudományos rend-
szerességnek szoktunk nevezni. Ez bi-
zony nem mindenkinek adalik meg. A 
hittudósnál pèdig egyenest veszedel-
messé is válhat a puszta tudományos-
ság igyekezete, a rendszerező mód-
szer eluralkodása. Ismerteteti köny-
vünknél azonban a rendszer soha 
sincs a hit igazságainak rovására. Ide 
tartozik még az is, hogy szintetikus 

! munka. Kiterjed ugyan részletekre is, 
de nem vész el bennök, sein nem 
hagyja őket szerteszórva Stílusának 
szabatossága is jó szolgálatot tesz a 

I mű egységének. 



Értéke azután ennek a hi t tannak 
szerzője alapos filozófiai felkészült-
sége. A mai theologus-nemzedék 
messze mögötte marad filozófiai mun-
kák ismeretében. Kétségtelen, hogy 
ma kisebb is a filozófia kísértése a 
theologiában, mint volt egy-két nem-
zedékivel ezelőtt. De az is kétségte-
len, hogy egy igazi theologusnak csak 
a javára válik, h a szembe tud nézni 
a filozófiával, a különböző vallások 
és világnézetek tanításával, eredeti 
for rásokból tanulmányozAra azokat, és 
így a velük való állandó harcban 
tud ja győzelemre vinni a keresztyén 
liit igazságait. Ennek kedvező volta 
kiváltképpen az apologetikus részek-
nél mutatkozik meg, sohasem levegőbe 
vagdos, hanem mindig a valóban se-
bezhető pontokon találja el ellenfeleit. 
Meggyőződésem egyébként, hogy — 
jóllehet ''csak közvetve foglalkozik 
könyvünk filozófiai problémákkal — 
mégis komoly filozófiai ismereteket 
is ád a Arele foglalkozónak. 

Végül hadd e j t sünk szót arról, hogy 
ez a m ű hitvallájs a (szó legnemesebb 
értelmében. Átsüt sorain egy tudós 
-embernek kemény szellemi harcok-
ban megedződött személyes hite. Meg-
fogható könyvében maga a keresz-
tyénség a maga sajátos hitével. És 
leginkább — nem kirívóan, nem más 
felekezetek lebecsülésével nem üres 
elfogultsággal, de szilárd meggyőző-
déssel és meggyőző erővel — meg-, 
szólal általa a lutheri keresztyénség 
hitvallása. „Legfőbb igyekezetem az 
volt: úgy szólaltatni meg h i tünk igaz-
ságait, hogy saját meggyőző erejük 
minél közvetlenebbül érvényesüljön s 
-e közben minél jobban ki tűnjék hi-
tünk igazsága" — olvassuk az elő-
szóban. Nos, ez az igyekezete' célba 
talált. Evangélikus h i tünk igazságai 
tündöklően kitűnnek a lapok fekete, 
betűseregéből. Jézus Krisztus, a 
testté lett Ige áll mindenüt t a közép-
pontban. Istennek a Krisztusban adott 
kinyilatkoztatását a bizodalmas h i t 
ragadja meg. Az evangéliumot nem 
nyomja el a törvény. Az egyház és 
a kegyelmi eszközök kellő realitással 
hangsúlyozta tnak AiAikor ú jabb theo-
logiai i rányzatokat vesz számba, az 
atyák mértékén méri meg őket. Jó 

értelemben vett konzervatív hitvallá-
sosság ha t j a át. 

Beosztását nem részletezzük apró-
lékosan. Két főrészből áll: alapve-
tésből és kifejtésből. Az alapvetés a 
keresztyénség lényegét és igazságát 
t á r j a^ fö l s ebből következően a hit-
tan feladatát. A kifejtés a keresztyén 
hit igazságain visz végig, nagyjából 
a há rom hitágazat gondolatmenete 
szerint. 

Kár, hogy a szerző az erkölcstan-
nak hasonló kidolgozásáról már kény-
telen lemondani, az tárgyánál fogva 
még közvetlenebb, melegebb lenne. 
De ad junk hálát Istennek, hogy leg-
alább Prőhle Károly dogmatikája a 
b i r tokunk és mond junk köszönetet ,.a 
hanyat ló nap sugaraiban- dolgozó 
professzorunknak is, hogy bevezetett 
„a hit világába - ' . 

Scholz László 

Svájci theologiai irodalom. (Walter 
Lüthi, Erich Schick és mások 
könyvei.) 

Magyar evangélikus egyházunkban 
az utóbbi esztendőkben megnöveke-
dett az érdeklődés a svájci theologiai 
i rodalom iránt. Ennek legfőbb indító 
oka kétségkívül az a külső körülmény 
volt, hogy a német theologiai i roda-
lomtól a h á b o r ú elszakított bennün-

_ket; a h á b o r ú végezte óta pedig szinte 
csak svájci könyvekhez ju tha t tunk 
hozzá. Emellett azonban a lendületes 
ökumenikus munka is rá i rányí tot ta 
a figyelmet Svájcra és néhány nagy 
tlieologusuk neve is. Svájci u tam al-
kalmával magam is meggyőződhettem 
arról, mily szépen bontakozott ki 
ottan a theologiai i rodalom s mily 
nagy szolgálatol végez az egész vi-
lág protestant izmusának a svájci ki-
adók sora. Külön is kiemelem a kö-
vetkező kiadókat : Verlag von Fried-
rich Reinhardt. Basel; Verlag" vou 
Heinrich Ma jer, Basel; Evangelischer 
Verlag AG. Zollikon-Zürieh; Zvvingli-
Verlag, Zürich és az Ökumene köny-
veit megjelentető Gollhelí-Verlag, Zü-
rich. Mindegyik mögött áll egynéhány 
sokat író theologus (Lüthi, Thurney-
sen, Schick, Barth, Brunner slb.;., kik 
évtizedek alatt egyenkint is megalkot-



1ak egy kis theologiai könyvtárra való 
irodalmat. Több könyvíró theologus-
sal és kiadóval való megismerkedé-
sem során könyvekhez jutottam. Vá-
sároltam, ajándékba is kaptam, a 
F. Reinhardt és II. Majrr kiadóvál-
lalat pedig ismertetésre küldött né-
hányat. Ezekből kívánok most ízelí-
tőt adni. Hogy mekkora az érdek-
lődés lelkészi karunkban a svájci 
theologiai irodalom iránt, mutatja a 

MELE svájci könyvakciója: a fenti 
5 kiadótól az ökumené útján 941 
könyvet rendeltünk 4.329 sv. frank 
értékben!) 

Kezdem a F r i e d r i c h R e i n -
h a r d t kiadóvállalaton. 

Walter Lülhi könyveinek kiadója. 
Ismertetjük a következőket: Andach-
ten für alle Tage des Jahres, 11. 
kiadás, :J81 lap, 7.59 sv. frank; Dies 
ist's, was der Prophot Arnos gese-
hen hat, 11 kiadás, 13L 1., 2.59 sv. 
frank; Llabakuk rechtet mit Göll, 2. 
kiadás, 81 1., 2.— sv. frank; Johannes 
Das vierte Evangelium. 4. kiad., 375 
1., 7.— sv. frank; Der Heiland, Ein 
Gang durch die Bergpredigt, (Robert 
Rrunner-rel), 7. kiad., 231 1., 4.50 sv. 
frank. 

Lüthi, régebben baseli, mostan berni 
lelkész az egész világon prédikációi-
ról ismert. Rendszerint egy bibliai 
könyvet magyaráz végig sorozatosan. 
Alapígéül nagy szakaszokat, egész fe-
jezeteket vesz fel; olyan terjedelmes 
részt is, mint például Ján. ev. G. fe-
jezete, egy prédikációban dolgoz fel. 
Meglepő ez ma, mikor a versről versre 
való írásmagyarázat oly igen tért hódít, 
sőt az evangélizációkban egy rövid 
történetről vagy példázatról 6—8 ige-
hirdetést is hallunk. Kétségtelen, hogy 
ezzel a módszerrel néha fontos rész-
letek is elsikkadnak, viszont hatal-
masan kidoml)orodik egy-egy fejezet-, 
nek, egészben véve pedig egy-egy bib-
liai könyvnek az üzenete! Mesterien 
ért ehhez Lútlii. Ott ragadja meg a 
textust, ahol a legelevencbl)cn szól 
hozzánk és ahhoz igazítja a részlete-
ket több-kevesebb hangsúllyal. 

Nem véletlen, hogy az ótestamen-
tum prófétái iránt kiváltkép vonzódik. 
(A fentieken kívül Dánielről, Nehe-

ntiásról is írt; mikor látogatóban vol-
tain nála, éppen Malakiásnál volt fel-
ülve bibliája, azt kezdte nyilván ma-
gyarázni.; Prófétikus egyénisége ő 
századunknak a nyugati keresztyén-
ség mezején! Kegyellenül őszinte. 
Hogy' tudja ostorozni a nyugali kul-
túrát, mely azonosítja magái az evan-
géliummal, holott nem az! ítéletet 
hirdet Amossal a szociális bűnök fe-
lelt Ämos 8,5. versének kereskedő 
emberét az európaival azonosítja, ki 
gyarmatosította az egész világot és 

».csellel, erőszakkal, puskaporral, ópi-
ummal, rabszolgakereskedelemmel s 
gyarmati háborúkkal leli gazdaggá a 
primitív népek vérén. Kemény sza-
Aakat használ saját hazájára is. Az 
evangélium egyházát sem kíméli. Ján. 
7. magyarázatánál a vitatkozó, de Jé-
zushoz csatlakozni mégsem akaró 
népben rámutat „a mi evangélikus 
vétkünkre-', hogy t. i. végtelen viták-
ban, véleménykülönbözőségek miatt 
morzsolódik szét egyházunk. Pedig 
egy ujjnyi reális engedelmesség — 
úgymond — többet érne, mint egy 

kilóméter discussió! 
Ilyen és ehhez hasonló kifejezései 

formailag is megragadok. A fordula-
tos beszéd művésze anélkül, hogy a 
textust elhagyná. Néha merész hason-
latai vannak. János 15. fejezetét pl. 
János Hegyibeszédének nevezi, e fe-
jezet Krisztusát pedig, mivel mint 
szőlőtőke a szőlőmíves és az ágak 
között közvetít: transformátornak, 
mert általa lesz az Isten szeretete fe-
lebaráti szeretetté. < 

Általában a János evangéliumáról 
szóló magyarázatát tartjuk a leg-
szebbnek, mert itt közvetlenül tesz 
tanúbizonyságot a Krisztusnak minde-
nekfelett való nagyságáról. A prófé-
táknál is igyekszik a christocenlriku*. 
szempontokra, mégis János evangé-
liumánál ez magától adódó. Nagyon 
figyelemreméltó ebből a szempont-
ból a Peter Bninnerrel közösen írt 
Hegyibeszéd-magyarázata. Bibliaórá-
kon magyarázták végig, váltakozva. 
Már a címe (Der Heiland, az Üdvö-
zítő) mutatja, hogy nem valamiféle 
keresztyén morált tanítanak, hanem 
az élő Megváltó Krisztus áll a Hegyi-
beszéd középpontjában is. A Mi-



atyánkról szóló két 'beszéd ezt kü-
lönösképp kiemeli. 

Áhilatoskönyve tar talom szerint az 
egyházi esztendő rendjéhez igazodik, 
formailag azonban nem egészen. I la-
A ' o n t a változik ugyanis a témája, pl. 
április szól hutvétról , jún ius a Szent-
lélek művéről. Minden hónapot egy 
példázat vezet be, pl. a reformációról 
szóló októbert az elveszett j uh pél-
dázata. Minden nap ra egy lapnyi ige-
hirdetés jut, rövid imádsággal, ének-

ve,rssel. Az alapige rendesen egy rövid 
vers. Talán ezekben a rövid magya-
rázatokban mutatkozik meg leginkább 
Lüthi szemléleLessége, erős egyénisége, 
sok eredeti meglátása — néha talán 
az ige tar ta lmán túlmenően is. 

Nagyjából ezen a vonalon halad 
Robert Brunner Jób-könyvéről szóló 
magyarázata: Der Göltetknechl, 3.—-
sv. f rank. Baselban lelkészkedtek 
együtt Lüthivel. A szenvedésben való 
igazi vigasztalás után ás le nagyon 
mélyen. 

A Reinhardt-kiadó bibliai sorozatát 
két bibliai könyv magyarázatával gaz-
dagította eddig Edüard Thurneysen, 
mégpedig a Filippi-levél és Jakab 
apostol levelének magyarázatával. 
Csak az első van kezünkben: Der 
Brief des Paulus an die Philipper, 
3. kiad., 164 1., 4.50 sv. f rank. Célja 
ugyanaz, ami Lüthié: olyan magya-
rázatot nyúj tani , melyet az egyszerű 
gyülekezeti tag is jól megért. Thur -
neysen nem annyira fordulatos es 
eredeti, mint Lüthi, de talán még hű-
ségesebb az igéhez, részleteiben is és 
talán még szemléletesebb egy-egy fé-
nyes hasonlatával. Nem egész feje-
zeteket, de összefüggő szakaszokat 
vesz alapígéül. Érdekes, amit elöljáró-
ban ír. E láru l ja benne, hogy a le-
ír tak egy mai gyülekezet előtt elmon-
dott prédikációsorozaton alapulnak, j 
de mégis úgy írattak le, hogy a pré-
dikáció-forma hát térbe szoruljon és 
az apostoli levél összefüggő üzenete 
kivilágoljon. Ennyiben inkább kom-
mentá r is, gyakorlati kommentár az 
ő magyarázata, mint Lüthié. Thurney-
sen kiváló m u n k á j a bizonyítja, hogy 
nemcsak bibliaórákon, de templomi 
igehirdetésekben is érdemes és ígé-

retes egy-egy bibliai könyvet végig-
magyarázn i 

Adolf Meier, Tut Busse und glau-
bet (1946, 140 1., 4,— sív. f rank) címen 
írt „bevezetőt az őskeresztyénségbe". 
Ez úgylátszik folytatása a könyv hát-
lapján hirdetett „újszövetségi beveze-
tőjének" (Die Umwelt Jesu und sei-

ner Apostel). Újszövetségi idézetek és 
korakeresztyén i rodalom teszi anya-
gát. Kezdi a zsidó népen s Keresztelő 
Jánoson, folytat ja Jézuson. Pál apos-
tolon s eljut az őskeresztyén gyüle-
kezetig. Nem a megszokott történetet 
kivonatolja, hanem az evangélium-for-
mál ta kezdetnek bensőséges mondani-

valóit t á r ja fel. A bűnbánatban és 
a hitben találja meg ezt. A keresz-
tyénség kezdettől fogva bűnbánat i 
mozgalom volt, embereket térített 
Istenhez. Ez a bűnbánat azonban nem 
zsidó, nem is pogány, lianem keresz-
tyén bűnbánat voll: az evangélium-

nak, a kegyelemnek édes íze já r ta át! / 
Tanulságos és ismeretközléssel építő 
könyv. 

Eberhard Zelhvegor, Was wissen 
wir vom ewigen Legen? 1947, 102 1. 
3.— SA-, f rank. Etz a könyv is gyüle-
kezeti célt szolgált. A hábo rú árnyé-
kában já ró gyülekezet kérésére tar-
tott előadások sorozatából nőt t ki. 
Jellemzi a kérdés anyagának jó is-
merete (a német anyag mellett mást 
is számba vesz) és folyékony, rend-
szeres kifejtése. Alázatosan áll meg 
a titkok előtt, de abban, ami az Írás 
a lapján tudható, nem bizonytalanko-
dik. Különösen határozott hangon 
szól a Krisztus személyéről és a 
Krisztus országának valóságáról. Ez . 
teszi, hogy a keresztyén ember bátor-
sággal s örömmel megy a " h a l á l b a 
és az örök országba. De határozot tan 
szól a halál irtózatos hata lmáról és 
a pokol valóságáról is. Röviden fe-
leletet kapunk olyan kérdésekre is, 
mint elragadtatás, angyalok létfor-
mája , viszontlátás, közbeneső álla-
pot, öngyilkosság, lélekvándorlás, ha -
lottégetés, halottakért való imádság. 
Nyereség az eloh rasása, 

Wilhelm Vischtr, Christenlehre, 36 
I., 1.50 SA', f rank. Konfirmációi vezér-
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fonal. Mindössze 22 kérdésből áll. 
Kezdi a keresztségen, végzi az úrva-
csorán, közbül pedig röviden — bá- ! 
midatos tömörséggel — az egész szo- ! 
kott káté-anyag megszólal. Minden 
kérdéshez rövid magyarázat, megta-
nulni való ill. elolvasandó igehelyek 
járulnak. A függelékben kottás Lu-
ther-énekek. Minden mondata ki-
faragott kő: szép és tömör, mint az 
igazság. 

A baseli H e i n r i c h M a j e r kiadó 
főírója Erich Schick, az oltani híres 
missziói sze.ninárium előadója. A lélek 
embere. Semmit sem ír, amin át ne 
tükröződnék a lelkipásztori felelősség 
és át ne dobbanna a felebarát üdvössé-
ge ért verő szív. ,,Besinnung unter dein 
Kreuz" (ihnen egy füzetsorozat jele-
nik meg. Jézus Krisztus keresztje az 
i hely, melyből mindent szemlél. Az 
I. .sz. füzet mindjárt erre a helyre 
visz el: Gethsemane, 1912, i'8 lap, 1.— 
sv. frank. Meditáció Jézus getsemáne-
kerti gyötrődése feleli. Titkát abban 
látja, hogy ez már a golgolhai harc-
nak a lélekben való előrevétele. Yégig-

Imegy ennek a harcnak három lép-
csőfokán: a szent egyedüllét, a há-
romszor ismétlődő imádság és a 
mennyből jövő angyali bátorítás fo-
kain. Közben gyönyörű mondatok 
születnek az olvasók pásztorolására.* 
Rámutatva pl. arra, hogy amikor 
Jézus elszakad a három tanítvány-
lói. magányosan imádkozván, éppen 
akkor cselekszik értük. így szól: „Az 
Isten elölt való igazi magányosság 
nem zárja ki az ember és ember közi 
való közösséget, ellenkezőleg egyedül 
az leszi lehetővé." A sorozatból meg-
kaptuk a sz. füzetet is: Handrei-
chung îles Geistes. 1942 38 I.. 1 — 
sv. frank. Fil. 1,19. verséhez fűzöli 
elmélkedés. Mikép nyújt segítőkezet 
nékünk a Szentlélek? 0 - és újszövet-
ségi példákal hoz. Reszel a leikenés-
röl, koronázásról, elpecsételésről. köz-
benjáró könyörgésröl, mint a Szent-
lélek segítőkezéről. Csaknem ismeret-
len bibliai helyeket hoz napvilágra s 
magyarázza egyikkel a másikat. A 
H. sr. füzet címe Die Anbetung und 
das Elend, 1942, 32 | , — 90 sv. frank. 

Móz. 4,31-ből indul ki: a nyomorú-
ság az Isten imádásának helyévé vál-

halik. Bibliai és egyháztörténeti pél-
dákon bizonyítja a keltő titokzatos 
kapcsolatát. 

Kifejezetten lelkipásztori írása a 
Beichte und Seelsorge, 1943, 50 1., 1.(30 
sv. frank. A szentírás szerinte azt ta-
nítja, hogy a gyónás mindig a lelki-
pásztorkodás gyümölcse. A lelkipász-
tori és igehirdetői szolgálatnak mint-
egy kritériuma az, hogy vájjon tá-
mad-e gyónás belőle. Egyúttal azon-
ban, azt is megállapítja az Írás alap-
ján, hogy a gyónó lélek mindig lelki-
pásztorolásra vár; a gyónó ember 
kérdező ember, ki az Isten bűnbo-
csátó felelete felől akar bizonyossá-
got. A szentírási rész után a történeti 
fejlődésen fut A'égig. Az evangélikus 
gyónást az jellemzi,, hogy az ige hir-
detéséből ered és az igében való 
életbe visz bele. Hangsúlyozza az 
igehirdetés, gyónás és lelkipásztorko-
dás egységét! Zinzendorf, Blumhardt, 
Lőlie és mások is szóhoz jutnak itt. 
Majd a modern ember szekularizált 
gyónásáról, a psychiatriáról szól, 
mely kirekeszti az Isten valóságát és 
magából az emberi lélekből próbál 
erőt kicsiholni. Végül az egyház fela-
datát jelöli meg: az egyházi hivatal-
nak nemcsak igehirdetői, de lelkigon-
dozói tisztnek is kell lennie. Hasonló 
témakörben mozog Psychologie und 
Heiliger Geist e. könyvecskéje (1943, 
51 1., 0.00 sv. frank). A kettő kap-
csolatát vizsgálja végig az egyháztör-
téneten. A megoldást a Szentlélek 
iskolájában járó és a Szentlélek szol-
gálatában álló psychologiában látja. 
Levonja ennek gyakorlati következ-
ményeit is. 

11a írásainak katalógusát nézzük, 
egy sor munkát találunk, mely a lé-
lek titkaival, cschatologiai kérdések-
kel foglalkozik. Ezek közt talán leg-
jelentősebb: Vom Zustand nach dem 
Tode, 2 kiadás, 19H. 46 1., 1.75 sv. 
frank. Miután a különbözőkép véle-
kedők közli toleráns magatartásra int, 
három kérdést ragad ki a complexus-
ból. Először az ú. n. közbeneső álla-
pot kérdését. Kitart mellette, hogy a 
léleknek az egyes ember halála és az 
egyetemes feltámadás közt közbeneső 
állapota van. mely ugyan nem vég-
leges. de mégis tudatosa élet állapota, 



az üdvösség vagy a kárhozat kósto-
lója. Második kérdésként fölveti: el-
haltak háthatnak-e az élőkre. ' .Blum-
hardt tapasztalataira hivatkozik. A 
megbocsátatlan bűnökkel meghalt em-
berek nyugtalansága átvitelik a ha-
lálon túlra is. A sátáni lelkek inkái-
nációra vágynak és boldogtalanságu-
kat igyekeznek másokra is áthárítani. 
Harmadik kérdésként a halottakért 
való könyörgést tárgyalja, szintén po-
zilíve. Egészken véve lélekzetelállító 
könyv, lia mindenben nem tud is az 
ember vele egyetérteni. Az érezhető, 
hogy a szerző hitéből beszél. 

E. Schick a biblia mellett a keresz-
tyén egyháztörténet gazdag anyagá-
ból szokta venni elmélkedéseihez a 
konkrétumokat. Szívesen foglalkozik 
nagy keresztyén egyéniségek életraj-
zával is. Ezek közé tartozik: Johann 
Hinrich" Wichern ein Herold des 
Helfens. 1947, 126 1., 4.30 sv. f rank; 
és Theodor Fliedner, Der Begrün-
der der Diakonie in der evangeli-
schen Kirche, 1948. 144 1., 3.50 sv. 
f rank. Két olyan könyv, amit me-
legen ajánlunk minden lelkipásztor-
nak. E. Schick ért ahhoz, hogy ezek-
ből a nagy életekből könnyedén ki-
emelje a jellemző dolgokat s anél-
kül, hogy aprólékoskodásokba té-
vedne, egész képet fessen róluk. í rása 
néhol regényszerűen izgalmas, mint 
pl. Wichern-könyvében a Luise Rei-
chardtról szóló fejezet. De sehol sem 
esik szét az életrajz és az életmű 
rajza. A „Weg und Werk" egysé-
gére törekszik. Stílusa egyszerű, ért-
hető. Régi idézeteket átír mai nyelvre. 
Fliedner-könyvéből kiemeljük, hogy 
gondja van azoknak a diakonissza-
házaknak az ismertetésére, melyek 
Fliedner alkotó gondolatainak foly-
tatásai voltak. Érdekes módon ezek-
hez csatolja az evangélikus dialcónia 
megalapozójának Florence Nigghtin-
gale-lel való találkozását és' reá való 
hatását is. 

Még két füzetről adhatok számol. 
A Barth Károly által szerkesztett 
Theologische Studien sorozatban je-
lentek meg. Ennek a sorozatnak Id-
adója az E v a n g e l i s c h e r V e r -
l a g A-G. Z o l 1 i k o n - Z ű r i c h . Itt 
jelennek meg Barth könyvei. 

10. füzet: Oscar Cullmann, Königs-
herrschaft Christi und Kirche im 
Neuen Testament, 2. kiadás, 1946, 48 
1., 2.50 sv. frank. Theologiai munka 
a javából. Az Isten országa és egy-
ház viszonyának évtizedek óta vita-
tott kérdéséhez szól hozzá nagy súly-
lyal. Isten országa és az egyház fo-
galma mellé harmadikként beiktatja 
a Krisztus uralmáét, királyságáét 
(Regnum Christi;. Mindhárom a vég-
időbe tartozik szerinte. A különbség 
az köztük, hogy Isten országa min-
denestül jövendőbeli, Krisztus ural-
ma s vele az egyház ideje viszont 
már kezdetét vette. Nem tartalmi kü-
lönbség áll fenn Isten országa és 
Krisztus uralma között, hanem csak 
idői. Isten országával szemben Krisz-
tus országának és az egyháznak is 
éppen ebben van a közös vonásuk, 
hogy Krisztus országa és az egyház, 
időileg meghatárolt időszakaszba tar-
toznak, időileg egybe esnek. Culmann 
meggyőzően bizonyítja az Újszövet-
ségből, hogy az üdvtörténet lineárisan 
folyik, egyszeri történésként; a görög-
gnósztikus ciklikus időfogalmat, az 
örök körforgás gondolatát el kell 
vetnünk. 

A részletekből csak egyet-mást 
emelhetünk ki. A regnum Christi 
effektív kezdete a mennybemenetel 
napja, (Jermészetesen Krisztus ha-
lála, feltámadása már döntő győze-
lem); Krisztus királyi uralkodásának 
utolsó fázisa pedig a paruziával 
veszi • kezdetét. A paruzia és a vele 
kapcsolatos események tehát még a 
Krisztus uralmának záróaktusába tar-
toznak; egyúttal azonban már bele-
nyúlnak a jövendő aeon kezdeti ak-
tusába! Innen az idői feszültség: 
Krisztus uralmában két aeon (Welt-
zeit, fordíthatnánk így: világszakasz) 
találkozik. Magában zárja a jelen-
való aeon végét és a jövendő aeon 
kezdetét. A „hatalmasságok" már le-
verettek, meg vannak kötözve — s 
a póráz hol szoros, hol laza —, de 
még nincsenek megsemmisítve. — Az 
egyház ideje is nagyjából a Krisztus 
királyságáé. Krisztus halála, feltáma-
dása, mennybemenetele alapján pün-
kösdkor veszi kezdetét. Belenyúlik a 
jövendő aeon kezdetébe (együttural-



kodás a visszatérő Krisztussal, ezer-
éves birodalom). Az idői feszültség 
itt is meg van: még vár a beteljesü-
lésre, de már is vár, hiszen a Lélek 
birtokosa. — Mi a különbség Reg-
num Christi és egyház között? A 
Krisztus uralmának tere az egész te-
remtett mindenség, királyságának tag-
jai minden lények mennyen és föl-
dön, a „hatalmasságok" is alá van-
nak vetve, az állam is, mégha nem is 
tud róla. Az egyház a Krisztus ural-
mának azonban nemcsak egy része, 
sávja, hanem a centruma, a szíve, a 
tengelye, a sarkpontja; tagjai azok, 
akik tudnak arról, hogy ők a Krisz-
tus uralmának részesei. Ezt hirdetni 
a feladata. 

Ennek a füzetnek és Culman ugyan-
erről a témáról később megírt köny-
vének (Christus und die Zeit, Die 
urchistliche Zeit- und Geschichtsauf-
lassung), mely még nincs birtokunk-
ban, nem mindennapi jelentősége lesz 
az újszövetségi theologia és az eclia-
lologia további kuthtására nézve. 
Mindnyájunknak el kellene olvasnunk. 

19. füzet: Günther Dehn, Unsere 
Predigt heute, 1946, :*0 1., 2.20 sv. 
frank. A meditációs könyveiről ná-
lunk is jólismert szerző, most bonni 
professzor, ebben a füzetében volta-
képpen tisztára a háború utáni német 
h'lyzetet veszi számba. Hosszan idő-
zik a kél világháború egyházi vonat-
kozásainak összevetésénél. Az igehir-
dető mai feladatát abban látja, hogy 
egyrészt az evangélium örömét hir-
desse a megtörött, megfáradt lelkek-
nek, másrészt pedig igazi politikai 
prédikációt nyújtson, ne papíroskard-
dal, hanem éles karddal küzdjön Szá-
munkra legértékesebb az a néhány 
lap, melyen az igehirdetés jelentő-
ségéről szól. Az evangélikus egyház 
mindig az igét tette az első helyre: 
ige és szentség, sohasem: szentség 
és ige. A szentség ige nélkül néma. 
az ige azonban szentség nélkül sem 
mes. Nem a szentség jogos helye 
ellen küzd, hanem az ellen a litur-
<>izálás ellen, szakramentalizmus ellen, 
mellyel ma sokan az igehirdetés ve-
szedelmessége elől fúlni igyekeznek A 
prédikálás Hogyan?-jára nézve-: tex-
tusprédikáció legyen és ne témapré-

dikáció. Ne mesterkedjünk bevezetés-
sel, befejezéssel. A prédikáció kezdő-
dik a textussal és véget ér, amikor 
a textusról elmondottuk, amit el-
mondhattunk. Persze nem építő exe-
gesis való a szószékre. Ne időzzünk 
sokat a galatáknál vagy a farizeusok-
nál, Isten nekünk üzen! Ne osz-
szuk két részre: szövegmagyarázatra 
és alkalmazásra, hanem alkalmaz-
zunk, miközben magyarázunk és ma-
gyarázzunk, miközben alkalmazunk. 

Kár, hogy a Zollikon-Yerlag egyéb 
könyveihez (Barth, W. Yischer; még 
nem jutottunk hozzá, Aalaniint a 
Zwingli-Verlag (Brunner!)-könyvei is 
hiányoznak ismertetésünkből. Remél-
jük, hogy még erre is alkalmunk 
nyílik. 

Scholz László 

Theologische Lileralurzeilung, Mp-
natschrift für das gesamte Gebiet 
cler Theologie und Religionswissen-
schaft 1947, 1—5 sz. (júl.-nov.) és 
1948, 1—3 sz. (jan.-inárc.) 

A német theologiai irodalomról 
évek óta alig hallhattunk valamit. 
Most valóságos kincsesbánya került 
kezünkbe a Theologische Litefatur-
zeitung nyolc számának megszerzésé-
vel. Ezt a folyóiratot Emil Schürer és 
Adolf von llarnack alapították an-
nakidején. 1944-ben, a 69. évfolyam 
évében, kénytelen volt megjelenését 
beszüntelni. A 70—71. évfolyam ki-
esett. 1947. júliusában indult meg újra 
a 72. évfolyammal. Azóta D. Ernst 
Sommerlath lipcsei professzor közre-
működésével Lie. Kurt Aland halle-
berlini professzor szerkeszti (Ver-
lag der Evangelischen Yerlagsanstalt 
G. m. b. II. Berlin, Nagy formátumú, 
sűrűn nyomott, temérdek anyagot fel-
dolgozó minden száma, egyenkint 61 
lapon. 

Nagyobbrészt könyvismertetéseket 
közöl, a theologia minden ágazatá-
ból; különösen bőséges az egyház-
történeti rész, óegyházi és keleti vo-
natkozásban is. Emellett közöl cik-
keket a theologiai tudomány köréből 
és az egyház égető kérdéseiről anélkül 
is, hogy az valamely megjelent könyv 
ismertetésébe kapcsolódnék be. Sőt 



hagyon érdekes újítása, hogy theolo-
giai és egyházi kérdésekről többek-
től hoz egyszerre véleményt, tétele-
ket, alkalmat adva a vitára. (Pl. a 
tudományos theologia és egyház vi-
szonyára nézve.) Kifejezett célja, hogy 
a német theologia és a nemzetközi 
theologia között összekötő szerepet 
vállaljon. A fenti számokban német1, 
svájci, holland, svéd, dán, finn, ma-
gyar, angol, amerikai, spanyol, olasz, 
francia nyelvű könyvekről ad ismer-
tetőt! Részletes könyvjegyzékekkel 
szolgál 1939 óla. A németországi meg-
maradt könyvtárállományról nyújt 
hiteles tájékoztatót. Közli a német fa-
kultások Berlin, Bonn, Erlangen, Göt-
tingen, Greifswald, Halle, Heidelberg, 
Jena, Kiel, Leipzig, Mainz, Marburg, 
Münster, Rostock, Tübingen és egy-
házi főiskolák Berlin-Zehlendorf, 
Bethel, Wuppertal) stúdium-anyagát, 
professzorainak névsorát, címét. Ju-
biláló professzorokról (Eissfeldt, W. 
Bauer, B. Hermann) vagy elhunytak-
ról megemlékezik és szakjuknak meg-
felelő cikkekkel áldozik munkásságuk-
nak. Hogy tartalmilag milyen nívót 
képvisel, bizonyítsa néhány név, 
kikről mi is hallottunk: Bornkamm,• 
W. 3Bauer, M. Dibelius, L. Fendt, E. 
Fascher, K. Heussi, Horst Stephan, 
Thielicke, Eissfeldt, Bullmann, E.Wolf, 
(). Dibelius, Mulert, Schniewind, A. 
Weiser, Trillhaas, Klostermann, Eiert, 
Slangé, J. Behm és ezekhez hasonlók 
a munkatársai. 

Bészletes ismertetésbe nem bocsát-
kozhatunk. Mégis Ízelítőül kiemelünk 
egy-két témát, cikket a fenti számok-
ból. Mindjárt az első számban ;1947. 
júl.)_ Carl E. Schneider — ki 1947 
májusában tért haza Amerikába két 
évi európai tartózkodás után — ír 
„Ökumenikus egyetértés az amerikai 
és német protestantizmus közölt- ' cí-
men. Ismertetőt találunk a mai 
amerikai theologiáról. Teljes svájci 
könyvjegyzék 1910—10-ból. Ugyan-
ebben a számban olvashatunk hirde-
tést arról, hogy K. Aland szerkesz-
tésében új Luther-sorozat jelenik meg. 
„Luther deutsch" címen 10 kötet (á 
250 1.) válogatott Lulhermű és 3 pót-
kötet (életrajz, értékelés, Lulher-iexi-
kon) megjelentetésé" van tervbe véve. 

A laiin szövege^ németre fordítják, a 
németet is a mai nyelvhez simítják. 
Elhagyják, ami tisztára történeti ér-
dekű, hogy a teljes ós örök Luther 
szólalhasson meg. 

A 2. számból (aug.) kiemeljük a 
brit theologiáról (1939—45) szóló tá-
jékoztatót és részletes könyvjegyzé-
ket, valamint Bultmann cikkét: Pál 
és a hellenizmus. A 3. szám szept.) 
egy sor óteslamentomi tanul mám t 
közöl Eissfeldt tiszteletére. 1U talál-
juk a tudományos theologia és az 
egyház viszonyát tárgyaló ..megbeszé-
lést", melyet Otto Dibelius 18 tétele 
vezet be. Hozzászólnak még: Horst 
Stephan, Rudolf Hermann, H. Mi -
iért, J. Schniewind és Gerhad Jacobi. 
A 4. szám több újszövetségi tanul-
mányt közöl W. Bauer jubileumára. 
Jelentős cikk E. Wolf göttingeni pro-
fesszor cikke: Ecclesia pressa - ec-
clesia inililans, melyben az egyház jog-
biztonságának és a keresztyénség 
üldöztetésének problémájához szól 
hozzá, erősen óegyházi vonalon. Meg-
lepetés az 1945 40. évek német theo-
logiai irodalma: mintegy négyésfél-
száz könyvet sorol fel! Lutherről 
magáról 11 könyvel írlak ebben a 
két évben. Ez elég bizonyíték arra 
nézve, hogy a német theologiai iro-
dalom nem szűnt meg létezni. Az 
5. szám (nov. 'legérdekesebb cikke 
a német egyházi főiskolákról szóló 
tudósítás. A következőkről hallunk 
Auguslana-Hochschule Xeuendeltel-
sau-Heilsbroun; Kirchliche Hoch-
schule Berlin-Zehlendorf; Theolo-
gische Schule in Bethel; Theologische 
Schule Wuppertal; Evangelisch-The-
ologische Schule für deutsche Kriegs-
gefangene in England Norton Camp 
Az összeomlás óta óriási jelentősé-
gük van az egyházi főiskoláknak! Az 
1947. évi dec. számol nem kaptuk 
meg. 

A 73. évfolyamból három szám áll 
rendelkezésünkre (1948. jan.—márc. , 
Az 1. számból kiemeljük Georg Notíi 
erős vitaanyagot nyújtó tanulmányát: 
Az igehirdetés feladata egy alkonyodó 
világban. J. Behm a János evangé-
liumával foglalkozó kutatás mai állá-
sát ismerteti. Az ürvacsorakérdést há-
rom könyvismertetés fejtegeti: a svéd 
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Johansson, a konfesszionalizmusáról 
jólismert lutheri theologus, II. Sasse 
és F. Heidler Drezdában megjelent 
könyve. Klostennann ír a háború 
alatt lelt papyrusról. "A 2. számban 
H. Leisegang (Jena) cikkét olvassuk 
a keresztyénség alapfogalmairól. Ér-
dekes statisztikát találunk a német 
fakultásokon és egyházi főiskolákon 
tanuló theologusokra nézve. A nö-
vekedés állandó. Az 1945/46-os téli 
szemeszterre a fakultásokon 1026 
férfi és 101 nőhallgaló iratkozott be, 
a főiskolákon 211 férfi- és 18 nőhall-
galó. Az 1917 18-as téli szemeszter-
nek pedig már a fakultásokon 2491 
férfi- és 435 nőhallgatója, a főiskolá-
kon 630 férfi- és 104 nőhallgatója volt. 
Kél év alatt tehát bőségesen megkét-
szereződött a theologusok száma. Ez 
a szám ismerteti a moszkvai patri-
archátus folyóiratának 1947. évfolya-
mát nagy részletességgel. Végül a 3. 
számból kiemeljük Hans Ording 
Oslo) cikkét: Szimbólum és való-

ság. Megemlítjük, hogy a svájci iro-
dalom 1946 17 évi termését itt ta-
láljuk összegyűjtve és hogy itt hal-
lunk részletesen először külföldi fa-
kultásokról: Basel, Zürich, Leiden, 
Helsinki, Uppsala, Lund, Freiburg és 
Graz protestáns és r. k. fakultásairól. 

Magyar könyvet mindössze keltőt 
ismerteinek. Váezi Péter: A pápai 
politika kezdete a szlávoknál; és 
Szabó Géza dr.: A magyar refor-
mátus ortodoxia, a XVII. sz. theolo-
giai irodalma Nyilván esetlegesen ju-
tottak mindkettőhöz. 

Scholz László 

l)r. Bruno Balscheil és l)r. » a l -
liier Eichrodt: Die soziale Bolschaft 
des Allen Testamentes für die Ge-
genwart. 1944, 60 lap, Frl. 2.—, Fried-
rieh Reinhardt kiadása, Basel. 

Ez a 60 lapos füzet kél tanul-
mányt tartalmaz: az első Balscheité: 
Die soziale Bedeutung und Geltung 
des allieslainentlichen Gesetzes, — a 
másik Eichrodlé: Die soziale Bot-
schaft der Propheten als Wort Got-
tes für unsere Gegenwart. Baischeit 
tanulmánya az ótestamentumi tör-
vény szociális jelentőségét vizsgálja. 

Ezek a törvények az Ótestamentum 
"emberének hitéből fakadnak, amely 
az Egyiptomból megszabadító Istenre 
irányul. Istennek a szolgaság házá-
ból Izráelt megszabadító cselekedete 
minden ótestamentumi jogalkotás 
forrása. Mivel ez a szabadítás a nép-
nek minden tagjára egyformán érvé-
nyes, azért nem ismer el osztály-
ellentéteket és jellemzi a törvény 
előtt való egyenlőség A szabadító 
Isten az elnyomottak, gyengék, elha- . 
gyalottak Istene; ezért gondoskodik a 
törvény az özvegyekről és árvákról, 
a jövevényekről és idegenekről. Még 
a rabszolgák jogállása is más, mint 
általában az ókorban. Ugyancsak ez 
a vezérlő theooentrikus szempont irá-
nyítja a földi javak megítélését is. Az 
C'ré a föld és annak teljessége; Ezért • 
minden földbirtok voltaképpen csak 
kölcsön Istentől. Az ígéret földjét 
népének adta Isten s nem egyesek-
nek; ez az felfogás játszik bele az 
őskeresztvénség vagyonközösségébe is. 
A szombatév törvénye lehetetlenné 
leszi a nagybirtokok kialakulását s 
meg akarja gátolni a kapitalizmus és 
kamatszedés kifejlődését is. 

Mivel az ótestámentomi törvény a 
váltság (egyiptomi szabadulás) ténye 
felől tájékozódik s nem a teremtés 
felől, nem lehet szó a természetjog 
érvényesüléséről sem. 

E szerint a próféták szociális üze-
netét egész igehirdetésük összefüggé-
sében kell vizsgálni Igehirdetésük ve-
leje pedig Isten országának eschalo-
logikus hirdetése. Ez a szemlélet 
azonban éppen nem tesz közönyössé 
a jelen feladatai iránt. Sőt éppen 
ebből folyik Isten követelő akaratá-
nak hirdetése itt és most. az enge-
delmes élet feladata. A hit cseleke-
deteit keresik, az új élet fájának gyü-
inöltpseit kérik számon. A törvény 
ezeket megszabta. A próféták a tör-
vény negligálását vagy a vele való 
visszaélést, a helytelen joggyakorlatot 
bírálják élesen. Mert a törvény min-
dig lehetőséget ad az erősnek a gyen-
gék ellen való felhasználására. Külö-
nösen a királyok korában kezd ki-
bontakozni idegen példákra a kapi-
talizmus, a pénzgazdálkodás, a kifi-
nomult föníciai kultúra — a törne-



gek verejtékéből. Itt emelik fel pá-
rat lanul éles szavukat a próféták. 
Hirdetik, hogy az ember mint Isten 
gyermeke kell, hogy a gondolkodás 
és értékelés középpontjában álljon: 
a gazdasági és politikai szempontok-
nak háttérbe kell szorulniok. A meg-
romlott társadalmi és gazdasági rend-
del azonban nem valami újat állí-
tanak szembe, hanem Isten akara-
tát. Igehirdetésük persze azért ki-
indulópontjává vált reformkísérletek-
nek (pl. a Jósiás-féle . 

Mindkét tanulmány azzal a meg-
állapítással zárul, hogy az Ószövet-
ségnek nagyon fontos mondanivalói 
vannak szociális tekintetben is ko-
runk számára. A viszonylag kisterje-
delmű füzet ebből igen gazdag kós-
tolót nyújt . 

Groó Gyula 

Találkozás az úton. John A. Mac-
kay: A préfacé to Christian theology. 
London, 1945. 

A modern amerikai theologiai iro-
dalom egyik népszerű, értékes műve 
fekszik előttünk. Szerzője skót szár-
mazású, presbiteriánus, az àberdeeni 
egyetemről került a limai Peru 
egyetem egyik filozófiai tanszékére, 
majd 1936-ban a híres New York — 
állambeli prineetoni theologiai sze-
minárium elnöki székébe. Dél-Ame-
rikában hosszú éveken keresztül tu-
dományos munkája mellett mint 
misszionárius is működött, ezen a te-
rületen is ismert nevet szerzett és 
számos spanyol könyvet ír. Ez a 
terjedelemre nem nagy munkája 180 
lapj egyike a legismertebbeknek an-
golszász nyelvterületen Londonban 
az elmúlt pár évben három kiadást 
ért el). Csodálatos egyszerűséggel és 
praktikus érzékkel megírt, e mellett 
állandóan a lényegre mutató munka. 
Szerzője szerényen a személyes ke-
resztyénség és a theologiai t udomány 
határvonalán álló, theologiai kérdé-
sek felvetése elé írt, előszónak ne-
vezi. Ismertetésünkben a könyv feje-
zetei szerint haladunk. 

A nyugati keresztyén világ helyzete 
ma ugyanaz, mint az emmausi két 
vándoré, ezelőtt kétezer esztendővel. 
A modern ember mái leíkiá'lapota 

ugyanaz a csendes kétségbeesés, re-
ménytelenség és belső üresség, mint 
lehetett ezeké. Kultúra, nevelés, fi-
lozófia, világnézetek, tudományos ha-
ladás mind illúzióknak bizonyullak, 
a két világháború rombadöntötte 
minden reménységét. A nyugati vi-
lág egy nagy korszak végén áll, ki-
fosztottan, üresen, a korforduló ször-
nyű krízisében. Nem segít ra j ta sem 
más, csak a Nagy Találkozás az em-
mausi út Vándorával, aki vele együtt 
halad a modern emmausi úton. Az 
egyháznak és theologiájának nincsen 
ma sürgetőbb és hatalmasabb fela-
data, mint erre a Feltámadottra mu-
tatni. aki velünk halad az úton. 

A végső nagy kérdés, az igazság fe-
lőli kérdés, dolgában kétféle perspek-
tíva lehetősége áll az ember előtt. Az 
egyik az „erkély :prespektíva", a re-
alitások. az élet fölé helyezkedő spe-
kulatív álláspont. Kívül az út zaján 
és porán, kockázatmentesen. Nem 
foglalva állást jobbra vagy balra ha-
nem ..felül a változó dolgokon -. Ilyen 
az idealista gondolkodó, ilyen típus 
volt vallásos területén az ,.elkülö-
nült", a farizeus. Ez a theologusok 
nagy veszedelme is. Az élet igaz-
sága. az Igazság, egvedül az „úton'-, 

-az élet zajló, állandóan döntések elé 
állító folyamatában benneállva talál-
ható csak meg. Ez Kierkegaard igaza 
Hegellel, Renannal és a többiekkel 
szemben. Az egyedül célhoz vezető 
kereső-magatartás, az „igazság az 
líton". 

A személyes, exisztenciális, Isten 
előtti igazságát éhező és szomjúhozó, 
kereső ember először a természet és 
a kultúra mellékösvényein próbálko-
zik. Az első ,,Isten lábnyomait ', a 
második a keresztyénségnek a kul-
túra minden szektorára kiterjedő ha-
tásait mutat ja meg néki. De egyik 
sem ád feleletet az Isten előtti . igaz-
sága és Istennel való békessége döntő, 
nagy kérdésére. A kereső az írás felé 
fordul. Az Ó- és Üjtestamentumban 
felismeri azt. hogy az írás nem ideá-
kat. hanem személyes igazságokat ád. 
Isten Ábrahám Istene, Izsák Istene, 
Jákob Istene, nem filozófusoké és tu-
dósoké; Jézus Krisztus Istene, a te 
Istened és az én Istenem" (Pascal . 



Az írásban minden a „nagy találko-
zás" felé mutál, Isten és ember kö-
zött. Ez a nagy találkozás pedig egye-
dül Jézus Krisztusban, a golgotai 
kereszt alatt, a bűneink súlya és a 
kiengesztelés csodája élö megtapasz-
talásában következik be. Ekkor lesz 
Krisztus a személyes, az életadó Igaz-
sággá. 

A kereszt alatt, a nagy találkozás 
után bontakozik ki előttünk Isten 
nagy terve a világtörténelemben. A 
keresztyén történetszemlélet számára 
a világtörténet egyetlen ' nagy dráma, 
amelynek rejtett irányítója Isten, 
nagy intrikusa és ellenható ereje az 
emberfölötti, személyes Gonosz, té-
mája az ember megváltása, és megol-
dása Istennek a történelembe való 
személyes belépése Jézus Krisztusban. 
Őbenne Isten világa reálisan is belép 
a mi világunkba és elrejtetten oll 
él benne a „Krisztus teste", az egy-
ház keretében. A nagy vég, a dráma 
kifejlete pedig a végső „törés" a bűn 
világával, Isten uralma teljességének 
eschatologikus megvalósulása. 

A kereső embernek Jézus Krisz-
tussal, a személyes igazsággal, való 
találkozása új személyiséget és új kö-
zösséget teremt. Az új személyiség 
jegye: azt akarni és cselekedni, amit 
isten akar. Az igazság jóság céljából 
adatott (trulh is in order lo good-
ness De a döntő a sorrend : először 
Isten előtti igazság, a hitben való 
személyes találkozás Istennel; aztán 
cselekvő és gyümölcstermő életi Elő-
ször a nagy indicativus: amit Isten 
rtlt Krisztusban. Azután a nagy im-
perativus: amit, a liiten keresztül, 
ugyancsak Isten cselekszik, de ben-
nem és általam! A személyes igazság, 
az új ember, semmi más, mint"" az 
énem teljes megnyílása Krisztus előtt, 
a Lélek előtt, -eljutás az önmagamtól 
való szabadulásban Istennek igazi, 
teljes szabadságára, a jónak cselek-
vésére. ' ^ « 

Az új emmausi „találkozás az 
úton" új testvériséget teremt, új kö-
zösséget fonnál. A világnak és a ke-
resztyénségnek is ez ma talán a leg-
égetőbb kérdése. Három út áll előt-
túnk. Az első a természetes közösség 
útja. A „test szerinti közösség", a csa-t 

Iád, a faj, a nép közösségei. A má-
sodik a „nevelés közössége", a kö-
zös kultúra, a közös ideálok útja. 
A mai világban mindkettő kudarca 
és illuzió-volta előttünk áll. Valósá-
gos közösség egyetlen egy van: a fe-
lülről való, a kegyelem közössége. 
Másképpen a vérnek a közössége. De 
nem csupán az ,.cgy vérnek" a kö- -
zössége, amelyből Isten a népeket 
teremtette. Hanem a Krisztus vérének 
a- közössége, amely bűneikért hul-
lott s amely, az űrvacsorán át, ke-
ring bennünk, mint életadó vér a 
Krisztus teste tagjaiban. A „szentek 
közössége": nem emberi szeretet, ha-
nenr az isteni agapé kötelékében. 

Isten egyházának ez a látható, re-
ális közössége hogyan viszonyul a 
világhoz, annak szekuláris rendjéhez, 
helyesebben zűrzavarához? Történe-
tileg az egyháznak a világ fölötti 
uralma (középkor), a világnak az 
egyház fölötti uralma (reneszánsz, 

j felvilágosodás), a kettő teljes idegen--
sége (délamerikai államok) és a v i -
lágnak az egyházzal való éles, el-
utasító irányában: legyen egyház! Ez 
hármat jelent. Egyfelől prófétai fel-
adatot: Isten ítéletének és kegyel-
mének konkrét, meg nem alkuvó és 
meg nem szűnő hirdetését önmaga 
felé és a vele szemben álló világ felé. 
Másfelől regenerativ funkciót: az 
Isten-kijelölte természetes rend meg-
mutatását a -világ zűrzavarában, nem 
a világba való közvetlen belenyúlás-
sal, hanem az ezt végző új emberek 
formálásával. Végül közösségteremtő 
aktivitást: a felülről való közösség 
formálását az emberi közösségek 
csődjében, előretekintve az eljövendő. 
Isten országában megvalósuló örök, 
transzcendens isteni közösségre. 

Az egyház körül ma sötét a lát-
határ. Ma ismét sokan mondják: „Pe-
dig mi azt reméltük, hogy Ö az, aki 
meg fogja váltani az Izraelt., A válasz 
most is ugvanaz: „Avagy nem eze-
ket kellett-é szenvedni a Krisztus-
nak és úgy menni be az ü dicsősé-
gébe?" (Lk. 24.21.26). „Mert ha az 
emmausi út a mi útunk is még, a 
nagy Útitárs, aki akkor rajta járt, 
még most is rajta halad, hogy elve-, 
zesse ennek a mostani alkonyati órá-



nak vándorait az ú j hajnal dicső-
ségébe,., < 

Bepillantást ád ez a könyv a mai 
nyugati theologiai irodalom belse-
jébe. Nem szakkérdések titkait bon-
colgatja, nehéz theologiai vértezet-
ben, hanem életközei, épít és mégis 
mindig a lényegre mutat. Persze sok-
szor átüt ra j ta az amerikai keresz-
tyénségnek a lutheri belső mélysé-
gektől messze járó, sokszor egyolda-
lúan praktikus vonala. De aki el-
kezdi olvasni, nehezen tudja letenni. 
Elolvasása után ott él bennünk a 
fájdalom, hogy nyelvi nehézségek 
miatt ez a theologiai irodalom még 
ma is annyira nehezen hozzáférhető 
igehirdetőink és híveink számára. 

Dr. Nagy Gyula 

Educateurs Chrétiens, Genf. 1947. 
-Oikumene kiadása. 

Az Ökumenikus Intézet „Keresz-
tyén nevelők-' című 40 lapos füzet-
ben számol be az 1947. júl. 31.-től 
aug". 10.-ig Bossey-ben tartott peda-
gógus gyűlésről. Angol, amerikai, 
csehszlovák, dán, francia, görög- hol-
land, német, svájci és svéd kiküldöt-
tek gyűltek össze, mintegy harmincan, 
hogy az' egyház és a keresztyén ne-
velők szerepéről, feladatáról értekez-
zenek és közös megállapodásra jus-
sanak. 

A beszámoló két részre oszlik. Az 
első részben az előadások és viták 
rövid kivonata áll előttünk, a követ-
kező címek alatt: Egyház, állam és 
iskola; A nevelés keresztyén straté-
giája; A keresztyén ember a világi 
iskolában; Az egyházi iskola szerepe 
és a lapja; A vallásoktatás programm ja 
és módszerei az iskolában; A keresz-
tyén nevelés lehetőségei. — A ne-
velő szerepe, a világi iskolában is, 
alapjában véve papi szerep: Leonardo 
da Vinci felemelt uj jú Szent Jáno-
sának szerepe; élete, lénye bizonyítja, 
hogy Isten van (M. Bertrand, Fran-
ciaország). Szabad lényekként kell 
kezelnünk a tanulókat, a propaganda 
csak elijesztheti őket. Ezért a hit-
tanórának is elsősorban tanítania kell 
és nem térítenie. A tények maguk 
árasztják a meggyőzés erejét (M. Sjő-
berg, Svédország). A keresztyén ne-

velés célja, hogy tanítványaink Jé-
zus Krisztus követőivé váljanak s 
így bizonyosak legyenek bűneik bo-
csánatában. Velük élni, dolgozni, ta-
nulni, játszani, a mindenható Isten 
jelenlétének és beavatkozásának ta-
núságtevőjeként, — ez a keresztyén 
nevelés (M. Rinderknecht, Zürich. 

A füzet második része a konfe-
rencia beszámolója. A konferencia 
megállapítja, hogy az egyház nem 
mindig teljesítette misszióját a fiatal 
generáció iránt. Felelős a mai em-
beriségért is, mert nem elég erővel 
tett hitet s hallgat ott. ahol beszél-
nie kellene. Nem őrködött, nem ta-
gadta meg a bomlasztó erőket, ellen-
kezőleg pár t jukat fogta, megtagadva 
ezzel küldetését. Hagyta elaludni a 
lelkiismeretet és így ..halált hintett 
ott, ahol élelei kellett volna ébresz-
tenie". A konferencián összegyűlt pa-
pok és pedagógusok bűnösnek s fe-
lelősnek tudják magukat mindezért. A 
tanárra, a nevelőre itt is nagy fel-
adat vár : segítsen hidat verni egy-
részről az egyház és ifjúság, más-
részről az egyház és világ közé. A 
nevelők elismerik, hogy a kereszlyén-
séggel együtt felelősek az egész ú j 
társadalmi rend kialakításáért. Eh-
hez a nagy i'elaclalhoz csali, megbá-
nással és imádsággal lehel hozzá-
fogni. A keresztyén nevelők huma-
nisták, amennyiben hisznek az ember 
szent értékében, bármily tudatlan 
vagy talán romlot^t is az. A nevelő-
nek egyben vezetőnek is kell lennie 
és igen nagy fontosságú, hogy együtt-
dolgozzék az egyházzal és a szülők-
kel. Addig a vallásoktatás sem éri el 
célját, míg a gyermek, a biblia és az 
üdvtörténet elmélyüli megismerése 
által, el nem/ jut a Krisztussal való 
személyes találkozáshoz. A nevelők 
segítségével kell megtanuluiok a fele-
barát szeretetét. ' ' S 

A beszámoló néhány konkrét ja-
vaslattal zárul. Ezek rámutatnak a 
rádió, a film és a sajtó fontos sze-
repére is. Kérik egy új, kiszélesített 
programú pedagógus gyűlés össze-
hívását, melyen más irányú pedagó-
gusok (humanisták, kommunisták stb.) 
is részlvehessenek. 

Biróné Juhász Katalin 



,,Luther-Iljälp >nu Luther-segcly) 
címen megjelent a lutheri egyházak 
világszövetsége svéd alosztályának fo-
lyóirata. egyenest folytatásakép a ré-
gebbi ,,Kyrkor under Kors'el" ügy h á-
zak a kereszt alatt című folyóiratnak. 
A „Luther-Hjälben'- is;* mint elődje, 
ismerteti azokat a segélyező munká-
kat, melyeket a lutheri egyházak vi-
lágszövetségének svéd alosztálya vé-
gez Finnország, Lengyelország, Né-
metország, Ausztria és Magyarország 
evangélikusai között. De larlalmaz 
cikkekel, közléseket a különböző or-
szágok egyházainak állapotából is Ez 
az első szám többek között illusz-
trált cikket közöl Zászkaliczky Pál 
fóti esperestől, ki a svédeknek meg-
köszöni azl a segítséget, melyből a 
fóti belmissziói otthont helyreállítot-
ták s beszámol az ottani evangélizáló 
munkáról. 

Bernhard Srland 

Egyház a világban. A magvar-
országi ökumenikus egyházak bizony-
ságtétele az amsterdami világzsinal 
alkalmából. A magyarországi ökume-
nikus bizottság kiadvánva, Budapest. 
11M8. 4(ití lap. 

A kötet legnagyobbrészt azokat az 
előadásokat tartalmazza, amelyek a 
bizottság debreceni, í 11. soproni ta-
nulmányi konferenciáján elhangzot-
tak. "Szem előtt* xkell azonban tar-
tanunk az előszóból azl. hogy „a 
közreadóit tanulmányok elsősorban a 
cikkíró saját s nem a magyar Öku-
mene. vagy akár feltétlenül valame-
lyik egyház közös meggyőződését 
vannak hivatva kifejteni.. Az össze-
foglaló témák a következők: Isten 
(erve és az egyház időszerű bizony-
ságiéiele; az egyház prófétai szolgá-
lata; az egyház és a nemzetközi vi-
szonylatok. 

Figyelemreméltó, hogy a kölet 
már összeállításában is dokumentálni 
akarja a szentírás alapvető jelentő-
ségéi Az első három tanulmány, dc 
különösen is Pákozdy Lászlóé meg-
erősíti azl a véleményünket, hogv a 
legsúlyosabb probléma a szentírás 
magyarázatának kérdése. Csak sajnál-
hatjuk, hogy éppen azzal a kérdéssel 
csupán az előbb említett tanulmány 

foglalkozik és nem jeleni meg ugyan-
erről a témáról lutheránus theolo-
gus tanulmánya is. Bizonyára leli 
volna felelet arra, hogy a „Quod 
Christum treibet" Sil), mennyiben 
,,schlag\vortos" megoldások és „vé-
gülis mindig szűknek bizonyuló és 
az OT egyik vagy másik részét fi-
gyelmen kívül hagyó dogmatikai kéjH 
letei." ül 1. l'gyanígy a törvény és 
evangélium, Isién igazsága stb. kér-
désben is szükség lenne a lutheri the-
ologia megnyilatkozására. 

Az egyházzal foglalkozó tanulmá-
nyok közül az első három azonos 
címmel, de különbözőképpen tár-
gyalja a biblia tanítását az egyház-
ról Victor János dolgozata utólag 
készült és a soproni konferencián 
tartott előadásához képest több pon-
ton lényegesen megváltozott Dr. Nagy 
Gyula, Zulauf Henrik és Scholá 
László már leírt dolgozatai alapján 
könnyen válaszolgat a felvetődő kér-
désekre — református szempontból. 
Kár, hogy ez így utólag történt és 
csak egyoldalúan református rész-
ről! 

Nincs hely minden cikk bőséges 
isinerelelésére, így csak néhány szó-
val hívjuk fel a figyelmet egyik-másik 
tanulmányra. ..Az egyház dicsősége 
és gyalázata" (Scholz L.) a kereszt 
theologiájához utasít. Figyelemre-
méltó Dr. Czeglédy Sándor „Idő-
szerű igehirdetés" c. dolgozata, mert 
megmutatja, hogyan rontjuk meg em-
beri spekulációval Isten igéjét Kádár 
Imre tanulmánya is munkára hív. A 
zsidókérdésben különösen nagy szük-
ség volna lutheránus megnyilatko-
zásra. Dr. Török István dolgozata 
a világnézetről -újra Isten igéjéhez 
utasít vissza. y 

Általában azt mondhatjuk, hogy a 
theologiai megújulás biztos jele ez 
a kötet is. Hogy nem befejezett lé-
nyek előtt állunk, mutatják a külön-
böző tanulmányok. De Isten iránt 
való hálával vehetjük tudomásul, 
hogy theologiánkal Isten igéje ha-
tározza meg újra Az amsterdami 
konferencián ebben minden népnek 
és felekezelnek egyképpen kell gon-
dolkoznia. 

Munlag Andor 


