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ben és gyakorlatban. A keresztyénség mint szocziális tényező. 
Egyenlőség. Feminizmus. Munka. A művelődés problémája. -
Ennek a nyolcz problémának a kifejtése a mű érdekes tartalma. 

A szocziálizmus főkérdésében, a kollektivizmus és kapi-
talizmus ütköző pontjában, szerző következőleg körvonalozza 
álláspontját. „Magában véve a keresztyénség se nem kollek-
tivista, se nem a magánbirtoklás (individualizmus) feltétlen vé-
delmezője. A keresztyénség egyrészt az emberben inhaerens 
vagyonszerzési hajlamot és képességet ethikai czélok kitűzé-
sével megnemesíti, annak túltengését korlátozza s a magán-
birtoklással jaró ethikai kötelezettségekre a leghathatósabb 
módon figyelmeztet, úgy hogy a keresztyén szellem vezérlete 
mellett a birtoklás egyesitheti magában a magán és közös 
birtoklás előnyeit és áldásait. Másrészt, ahol az a körülmé-
nyeknek megfelel és magasratörő lelkeknek, a közös birtok-
lásnak legnemesebb motívumait és legtökéletesebb módozatait 
szolgáltatja. Csak egy dologgal nem fér meg az igazi keresz-
tyén szellem, s ez a társadalmi igazságtalanság, akár a kol-
lektivizmus, akár az individualizmus leple alatt történjék is 
mega (113. lap). „A keresztyénség gazdasági rendszert nem 
állít föl s szemében a társadalmi poziczió nem önczél, hanem 
csak eszköz számba megy; mégis a keresztyénség adja azt 
az ethikai alapot, a melyen a fizikai és biologiai különbség 
daczára az'arányos egyenlőséget ki lehet és ki kell küzdeni" 
(125. lap). 

Ebből a néhány idézetből is kitűnik, hogy Giesswein 
könyve a keresztyénség szocziális hivatását egészben véve 
helyesen fogja fel s az egyes társadalmi kérdésekben bölcsen 
és következetesen érvényesíti. Protestáns olvasó csak az ellen 
az eljárás ellen tehet kifogást, hogy szerző a keresztyénsóget 
a római egyházzal azonosítja, de ez már régi és általános 
hibája a római katholikus íróknak. Ám azért a könyvet mint 
alapjában helyes felfogású, nyomon járó és szépen írott, kor-
szerű és nagyon instruktiv munkát melegen ajánljuk olvasóink 
figyelmébe. F. 

Raffay Sándor: Jézus hasonlatai. A Házi Kincstár 
VEI. kötete, a M. P. I. T. kiadványa, 273 lap. ára nagyon 
csinos kötésben 2 korona. 

Ez a szép kötésű és szép nyomású könyv a Raffay 
Sándor pozsonyi theol. tanár munkája és a mi Társaságunk 
kiadványa. Mert mi adtuk ki, nem bíráljuk, csak röviden 
bemutatjuk. 
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Raffay Sándort tudományos és népszerű műveiről elő-
nyösen ismeri a magyar protestáns közönség, ö szerkeszti és 
adja ki Pozsonyban a „Theologiai Szaklap" czimű folyóiratot, 
amelybe maga is értékes tudományos theologiai tanulmányo-
kat ir a szakemberek számára. De szokott Raffay népszerű 
dolgokat is írni. Ő írta most két éve a „Jézus példázatai" 
czimű szép népszerű vallásos könyvet, amelyet szintén a M. 
P. I. T. adott ki a „Házi Kincstár" VI. kötete gyanánt. A 
bibliakedvelő magyar közönség, pap és nem pap, férfi és nő, 
nagyon megszerette ezt a becses népszerű bibliamagyarázó 
munkát s már eddig több ezer példányt vett meg belőle. 

A „Jézus hasonlatai" mintegy folytatása és kiegészítője 
a most két éve megjelent „Jézus példázataidnak. Hathatós 
eszköze a jézusi keresztyénség megismerésének és alkalmas 
erősítője a Jézusban való hitnek, a ki valóban az út, az igaz-
ság ós az élet. A könyv 28 alczim alatt az „emberhalászat, 
a só, a világosság, a megbékélés, a megkívánás, a megtorlás, 
a tökéletesség, a mutatós kegyesség (képmutatás), a bőjtölés, 
a keskeny és széles út, az ítélkezés, a jó terjesztése, a lát-
szat és valóság, a betegek orvosa, az apostolok, Keresztelő 
János, Jézus kortársai, Krisztus igája, Isten országának eljö-
vetele, a tisztátalan lélek, a Jónás jele, az igazi rokonság, a 
fiak kenyere, az idők jele, a farizeusok kovásza" hasonlatai-
nak, illetve krisztusi mondásainak rövid értelmezé"se. Lénye-
gében tehát népszerű bibliamagyarázat, melyből épülést nyer 
a hit, nemesedést az erkölcs és gyarapodást a keresztyén 
bölcseség. 

A könyv ünnepi és konfirmácziói emlékül, továbbá iskolai 
jutalomkönyvül nagyon alkalmas mind becses tartalmánál, 
mind nagyon szép kiállításánál, mind rendkívül jutányos vol-
tánál fogva. A közelgő karácsonyi ünnepek alkalmából mele-
gen ajánljuk a művelt közönség körében való terjesztésre. 
A könyv szorgalmas és buzgó terjesztését azért is melegen 
ajánljuk olvasóink munkás szeretetébe, mert ez által a M. P. 
I. T. erősödését anyagilag is elő lehet mozdítanunk, erre pedig 
a szerény anyagi eszközökkel dolgozó társulat érdemes is, de 
rá is van szorulva, s a mire az akczió épp most van folya-
matban. 




