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A szétszóratottságban sokszor
felteszi az ember a kérdést magá-
nak: valóban van-e az istennek az
életűnkké! célja, vagy pedig csak
pelyvává könnyített és véglegesen
szétszéleszt bennünket?

Megéljük-e az uj építés otthoni
örömét, vagy pedig a hírünk is ugy
elvész, hogy a porunk felett sem
eme! majd föveget az utód, akit a
nyomunkban újra csak kivernek?

De ha a halott anyagon tul a lé-
lekben is hiszünk, akkor azt is hisz-
szük, hogy Istennél vak véletlen
nincsen. Az életünket isten akkor
is kimérte és meg is határozta, ha
mi nem értjük is.

Aki a lélek magasabbrendüségét
hiszi, az hiszi, hogy őbenne is van
Istenből egy szikra. Es aki ezt hiszi,
az meg is tapasztalja, hogy az ö
életét is belevonta isten a maga ter-
vébe. Aki az Isten érdekkörébe va-
ló tartozása felöl megbizonyosodik,
abban elkezdődnek a belső átélé-
sek. Az ember felöl ehhez az szük-
séges, hogy a negatívumokból át-
lendítse magát Isten pozitívumába,
és isten elvégzi a többit. Ez a bel-
sőleg kezdett ut az, amit újjászüle-
tésnek hivnak biblikusán.

Sohasem szabad nagyra való
vágyakozás nélkül az ifjúságnak
élni! A legnagyobb fényességű
történeti korok viszont mindig
isten legmé!yebb megéléséről tet-
tek tanúbizonyságot. Léhet-e hát
m a is magasztosább célunk, mint
a magasabb értékekkel való telitö-
dés? A nagy tettekre való elvá-
lasztás a kegyelemtől is függ. M a -
gunk felöl mégis az a feladatunk,
hogy próbálgassuk a kegyelemre
való alkalmassálevést. Vállalnunk
kell tehát a lelki és szellemi átfino-
modást is, ha azt igényeljük, hogy
velünk többét tegyen Isten. Akár a
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E)nému!-e az tge magyam! vató
hifde§ése AuszMában?

és anyagi
Ausztriai Lelkigondozó Szolgála-

tunk, amely öt teljes esztendőn
keresztül hirdette az ausztriai me-
nekült magyar protestánsoknak
szóban és írásban Isten feddö, ta-
nító és vigasztaló igéjét, most, a
hatodik év küszöbén döntő válto-
zások előtt áll. isten után nem má-
sokon, hanem rajtunk ált, hogy ez
a változás milyen lesz.

Mindenki előtt világos immár,
hogy most éljük a menekültség
állapotából emigráció állapotába
való átváltozás idejét. A kivándor-
lás, ha nem folyt is a megkívánt
gyors ütemben, mégis sokezer ma-

öt esztendő tapasztalatai bizony-
ságtévö módon megmutatták, hogy
az isten Igéjével való élés magyar-
ságunk lelki életfenntartásának lét-
feltétele. H a ehhez hozzávesszük a
márciusi bregenzi konferencia szi-
lárd bizonyságtételét arról, hogy
„minden embernek elidegeníthetet-
len joga isten igéjének anyanyel-
vén való hallgatása", nyilvánvaló,
hogy az Ausztriai Lelkigondozó
Szolgálat fenntartása exisztenciális
lelki szükséglet.

E fenntartáshoz azonban a lelki
igényen kívül szellemi és anyagi
eszközök is kellenek.
A Szolgálat jövőjének lelki-szel-

lemi problémája egészen eggyéol-
yad. Ezzel azt kivánjuk mondani,

gyar menekültet mozgatott meg,
akik Európában vagy a tengeren-
túlon egy-egy új társadalom éietru-
tinjába már többé-kevésbbé bele
is illeszkedtek. Ez a kivándorlási
folyamat lassan befejeződéséhez
közeledik, az új U S A DP-Törvény
lebonyolítása lesz talán utolsó
nagy etappeja.

Az intézményes kivándorlás be-
fejeződése után is lesznek magyar
reformátusok, evangélikusok és
unitáriusok, akik Ausztriában ma-
radnak. Akár azért, mert nem
a k a r n a k tovább menni, akár
azért, mert a kivándorlást lebonyo-
lító szervek ilyen vagy olyan meg-
kötése miatt nem t u d n a k ki-
vándorolni.

hogy a Szolgálat jövőbeni fenntar-
tása elsősorban attól függ, hogy
lesznek-e olyanok, akiket lelki ar-
ravalóságuk és szellemi felkészült-
ségük az ige magyarul való hirde-
tésére alkalmasokká tesz. M a még
nem lehet tudni; hogy a most Ausz-
triában szolgáló lelkipásztorok kö-
zül akár újonnan alapított tenge-
rentúli magyar gyülekezetek hívá-
sa, akár más körülményeik miatt
hányan fognak az elkövetkező hó-
napokban Ausztriából eltávozni.
Mindenesetre bizonyos, hogy a már
most is akut lelkészhiány csak fo-
kozódni fog. Világiaknak kel! majd
az igehirdetés, az egész itteni egy-
házi munka oroszlánrészét elvégez-
niük. Bizonyosak vagyunk, hogy
vannak akik erre a szolgálatra
való elhivatottságukat és az érte
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magyarságunk fe!öi, akár a ke-
resztyénség felöl tesszük fet a kér-
dést, e feladatainkhoz vaió nagy
közösségi elindulásunk csakis
egyénileg átélt Isten-élményünkkel
veheti kezdetét.

Es aki az Istennel való közösség-
re rálép, nincs megállás annak a
számára! Az ugy jár az Istennel,
mint a külső hullámkörök, amelyek
folyton közelebbsodródnak az ör-

vény közepéhez. S az Isten vonzá-
sába belekerült ember az isteni tük-
rözésből veszi újra elő a problé-
máit. Az ifjúság is. H a a mi szét-
szóródó magyar ifjúságunk igy
cselekszik, remélhetjük, hogy e
fiatalság nemcsak maga miatt kez-
dett uj, friss, örömös életet, hanem
kitükrözödnek abból uj megoldások
a magyarság és a keresztyénség
és az emberi kultúra felé is! (K.J.)

,Etnánu!-t *S !ge..." MytaMsa.

való felelősséget komolyan érzik.
Kérjük is mindazokat, akik igy
éreznek, keressék minél hamarább
a kapcsolatot Lelkigondozó Szol-
gálatunk központjával, hogy meg-
vethessük az ausztriai emigráns
lelkigondozó szolgálat épületének
alapjait.

,áz eddigi segiíség
N e m kevéssé fontos kérdés azon-

ban az anyagi eszközök előterem-
tése sem. Útiköltségek, postakölt-
ségek, lapelöállitás mind igen je-
lentős összegeket emésztenek fel,
pedig ezek csak egy részét képe-
zik a Lelkigondozó Szolgálat fenn-
tartási költségeinek. Ezek fedezete
mindeddig külföldi hittestvéreink
keresztyén szolidaritásból fakadó
áldozatkészségéből eredt. Az Egye-
temes Egyháztahács, a svájci re-
formátusok és a Lutheránus Világ-
szövetség vállalták ezt a terhet.
Mimagunk, gyülekezeteink tagjai
meglepően kis mértékben hordoz-
ták és hordozzák e terhet. Egy
esztendő adományai^ Sáfár-alapra

vagy Jöjjetek-re, alig néhány száz
Schillingre rúgnak. Szegénység,
anyagi elesettség, munkanélküliség
nem mindig helytálló ellenérv erre.
Viszontellenérvként állanak ott
ugyanis a táborok kantinjainak
számlái. A szegény özvegy két fil-
lérje, úgylátszik, mégiscsak örök
jelenség marad: jónéhány olyan
rendszeresen beérkező 1—2 Schil-
linges adományt tartunk nyilván,
melyek küldőiről jól tudjuk, hogy
a valóban nagyon kevésből adják.

Külföldi atyánkfiainak segítsége
csak ideiglenes. Egy részük már
megszűnik a közeljövőben s va-
lószinü, hogy mire megtörténik a
teljes átváltás menekült állapotból
emigrációba, vagyis mikor befeje-
ződik az intézményes kivándorol-
tatás a különböző nemetközi szer-
vek által, megszűnik a támogatás
legnagyobb része. Es ez az állapot
igen hamar be fog következni. Erre
az időre tehát biztosítani kell az
Ige magyarul való hirdetésének
folyamatosságát, vagyis a Lelkigon-
dozó Szolgálat további fenntartá-
sát.

Magyar reformátusok Kanadában
egyházmegye, r&fMi*fenR*zt*!et, drvaMz, Mztcsttóintezet, enete*Mwyv

az By Presbiteri SzSwfság prograntmjátaM
A kanadai magyar reformátusok gyár egyházmegyét alapit,

lapjának, az „Uj Elet"-nek februári
számából értesültűnk arról, hogy
az ontariói magyar református egy-
házak lelkészei és világi kiküldöttei
az elmúlt év végén Hamiltonban
tartott közös gyűlésén megalakí-
tották az ontariói Magyar Refor-
mátus Lelkészegyesűletet s az on-
tariói Magyar Református Presbi-
teri Szövetséget.

E két alakulásnál is fontosabb
az a határozat, melyet a Lelkésze-
gyesűlet javaslatára a Presbiteri
Szövetség elfogadott. Az ontariói
Magyar Református Presbiteri
Szövetség egyhangúlag elhatá-
rozta, hogy a kanadai Présbyte-
riánus Egyház keretén belül ma-

az
egyesült, evangélikus és baptista
egyházak lehető bevonásával ma-
gyar nyelvű református folyóiratot
ad ki és hetenként magyarnyelvű
rádióistentiszteleteket tart. Ugyan-
csak elhatározták, hogy kanadai
országos magyar református napo-
kat rendeznek és Kanadai Magyar
Református Egyesületet, reformá-
tus árvaházat, öregek házát és re-
formátus biztosító intézetet szervez-
nek. A kanadai egyházak közötti
szoros együttműködést és az ame-
rikai magyar református egyházak-
kal való kapcsolatok kiépítését is
határozatilag kimondta a Presbi-
teri Szövetség. Javasolták egy-
séges énekeskönyv kiadását is.

heíyen &eM
Errevonatkozólag a bregenzi

konferenciának mind ökumenikus
memoranduma, mind menekültügy!
határozatai megfelelő és világos
utalásokat tartalmaznak. Bizonyo-
sak vagyunk, hogy külföldi test-
véreink azután sem fognak elfeled-
kezni rólunk. Bizunk abban, hogy
Isten megsegít abban a törekvé-
sünkben is, hogy a Szolgálatnak a
létesítendő vállalkozások jelentős
anyagi alapot biztosítanak. A hi-
vek áldozatkészségének azonban
első helyen kell állania. N e m akar-
juk ismételni a bregenzi megnyilat-r
kozásokat. Inkább hozzá akarjuk
tenni azokhoz, hogy egyházi élet
nem képzelhető el, nincs, a hívek
anyagi hozzájárulása nélkül. Ezért
mindenkinek, akinek tehetsége van
hozzá, akinek állandó és rendes
jövedelme van, természetesnek kell
tartania az egyházi munkára való
adakozást. Ez a tétel áll azután
nem csupán az ausztriaiakra, hanem
azokra is, akik Ausztriából vándo-
roltak ki és új környezetükben már
rendes otthonnal és jövedelemmel
rendelkeznek. Visszaemlékezve
arra az időre, mikor ők maguk is
részesei voltak Ausztriában ennek
a Szolgálatnak, s tudván azt, hogy
a Jöjjetek-en keresztül tulajdon-
képpen még m a is részesei, érez-
niök kell a szeretetben való fele-
lősséget e Szolgálat — amihez a
Jöjjetek is szervesen hozzátartozik
— jövőbeni anyagi fenntartásáért.

Hisszük, hogy itt és a tengeren-
túl híveink megértik mind a hivó,
mind a kérő szót. Hiszen tulajdon-
képpen saját ügyükben szól a hí-
vás és kérés: mindnyájan együtt-
munkálkodók vagyunk.

Protestáns tábori lelkészek
az idegenlégióban

Mint igen sok magyar protestáns
idegehlégionista is irta, a francia
idegenlégióban eddig nem működ-
tek protestáns tábori lelkészek.
Most a németországi francia pro-
testáns tábori lelkészség főfelügye-
lőjének, Marcel Sturm elszász-
lotharingíai francia református lel-
kipásztornak javaslatára és előter-
jesztésére református és evangéli-
kus tábori lelkészeket küldenek a
Marokkóban, Madagaszkárban és
Indokinában szolgáló idegenlégio-
nista egységekhez is.



H!REK
SzámMvetésben éiő magyar ró-

mai kathoHkus és protestáns iei-
készek kétnapi küiőn-küiön eicsen-
desedés után Niederaudorí-ban
1950. március !-én és 2-án együtt
tanácskoztak a szétszórt magyar-
ság ieiki megmentésének kérdései-
ről és az aiábbi nyűatkozatot tet-
ték:

„ M e n nevében ültünk össze,
hogy krisztusi, magyar utón járó
emberekként találkozzunk közös
céijaink munkáiásában.

Hiszünk az Egy !gaz istenben,
hiszünk Jézus Krisztusban, — aki
isten és ember egy személyben, —
hiszünk alélek haihatatianságában,
hiszünk az örökéietre vezető ke-
gyehni eszközök szükségességében,
hiszünk a szeüem f eisöbbségében
az anyag ieiett és hiszünk abban,
hogy minden szenvedés az isteni
gondviseiés eszköze életutunkon az
örök céi eiérésére.

Magyarok vagyunk és feleiössé-
get érzünk Hazánk és népünk jö-
vőjéért. Ettöi a Meiősségtői indit-
tatva közösen és köicsönösen e!i-
téijük mindazt, ami gyűlöletet és
eüentétét okozhat magyar és ma-
gyar között. EHtéiünk minden sze-
reteüen harcot, me!y céltalan és
csupán az önző emberteienséget
szoigaija. Eiitéijük a iéiekvasáriást
mindnyájan és közös eihatározás-
sai küzdeni fogónk eüene soraink-
ban és sorainkon MvűL M a közöt-
tünk magyarok között nincs heiye
semmiféie vitatkozásnak, széthú-
zásnak, és ezért közösen a nagy
magyar céiért imádkozunk és doí-
gozunk számMvetettségOnkben. So-
rainkban csak egyeűen utat járók

A z Ausztriai Magyar Protestáns (Lelkigondozó Szolgálat 1950 mácius hó 23-án
Bregenzben tartott ökumenikus konferenciáján örömmel üdvözölte az ifjúság
azon igényét, hogy munkaközösséget hoz létre a magyar evangéliumi ifjúság
szolgálatára.
Ezt követően az Ausztriai Magyar [Protestáns (Hjuságszolgálai 1850 április 3—8

között Zeil am See-be egy konferenciát hivott össze. A konferencián Ausztria
és Németország 14 helyéről az egyházi ifjúsági csoportoknak mintegy 30 kikül-
döttje vett részt. A konferencia első részében a résztvevők csendesnapok jelle-
gével lelki elmélyülésben gazdagodtak, második részében pedig a Magyar Evan-
géliumi Ifjúság Munkaközösségének az emigüációbán való megalakulását készí-
tették elö.
A magyar evangéliumi ifjúságnak eddig Auszttiábam és Németországban m ű -

ködtek szervei. A mind fokozódó szétsaoródlást látva íélős, hogy ifjúságunk
elvesznék az evangéliumi világszemlélet számára, ha nyelvi nehézségeikkel, sok
helyen Idssebbségi helyzetükben minden lelki támogatás nélkül magukra marad-
nának azon évek alatt, melyek szükségszerűen eltelnek még mielőtt alkalmassá
lennének a befogadó állam egyházi szemeibe való belekapcsolódásra.

„Krisztusnak szereimé szorongat minket* (M. Kor. 5 Mi), ezért s ebből eredően
felelősséget érnünk azkánt, hogy ifjúságunk leHci szükségletei a továbbiakban is
kielégitessenek.
A konferencia résztvevői részletes tervezetet dolgoztak ki egy Magyar Evan-

géüumi Ifjúsági Munkaközösség kialakítására. E tervezetet már illetékes egyházi
fórumok elé is terjesztették.

A SAARV1DEK üj helyzetével kap-
csolatban Dibelius németországi
püspök, ki jelentette, hogy az állam-
határok nem egyben egyházhatárok
is. A saarvidék evangélikus gyüle-
kezetei éppúgy mint eddig, to-
vábbra is a rajnavidéki evangélikus
egyházhoz tartoznak. (E. p. D.)

A Z ESZAKAMERIKA! katholikus
püspökök kérdésére a Vatikán a
methodista, baptista, presbyteriá-
nus és kongregacionális egyház
szertartása szerint való keresztsé-
get római katholikus egyház előtt
is érvényesnek és elfogadhatónak
állapította meg.

iehetnek: a magyar ut emberei.
Ezzé! a szent eihatározássai me-

gyünk tovább szenvedő magyar
Hazánk építésének utján és mind-
nyájan saját hitünk és Egyházunk
kebeién beiüi, mint Egyhazunk hű-
séges gyermekei szoigáijuk ma-
gyarságunkat"

f4! romai
MMpáaKw

Az ausztriai magyar protestáns
menekültek ebben a konferenciá-
ban az igazi ökumenicitás első ma-
gyar bizonyságát látják és isten
iránti háládatosságga! emlékeznek
meg róla óhajtván a jövőben is e
szellemben való egyűttmunkálko-
dást.

ÉDESANYÁM
Édesanyám, m a furcsa levelet

irok Hozzád. M a Anyák Napja van.
Valaha ilyenkor virágot adtam

Néked és gügyögö versikével di-
csértem életed áramló áldozatát.
A virágot a boltban vettem, össze-
spórolt pénzemen, a versikét a tani-
tónéni adta. Te meghallgattad szé-
pen, szelíden mosolyogtál, talán
egy kis pára is átfutott a szeme-
den. Mindenesetre — megcsókoltál
és azután... Azután menté! a dol-
god után, én meg folytattam a meg-
zavart játékot.

Anyám, én nem értettem ezt az
egész komédiát! Hisz mindennap
ott voltál nekem: naponta kóstol-
hattam láthatatlan jóságodat, sze-

lid szigorúságodat; minek volt eh-
hez kiöltözni s gűgyögö versikét
betanulni?

Ma... nincs a kezemben virág,
Édesanyám, versikét sem mondok
fel Neked. Bevallom, nem is vettem
fel a legszebb ruhámat, kissé ren-
detlen és elnyűtt vagyok.

En, Anyám, amióta itt élek Nyu-
gat ködében, nem ünnepelek külön
Anyák Napját. Miért is ünnepel-
nék? Minden nap, minden órában
erezlek és áldalak Téged. Minek
ehhez kiöltözni, s gügyögö versikét
betanulni? Minden nap, minden
órában... Valami meleg áramlást
érzek a véremben, halk cirógatás
érinR szivemet, édes, szelid hang

lágyul el bennem — Te vagy itt
ilyenkor, Édesanyám, Te látogatod
meg magányos életemet.

Istenem, milyen jó is: nekem van
anyám! Te megvagy még nékem!
De gondöld csak meg: hányan van-
nak itt árvák-fiatalok és öregek-
akiket hiába ér utói az Anyák Nap-
ja: örömtelen semmibe markolnak
vágyaik!

De Te megvagy, Édesanyám, és
most vállalnod kell az anyátlanok
feléd hulló szeretetét is! Ugye,,
megteszed, Édesanyám? Tudom
biztosan: vállalod. Hiszen Te nem
csak az enyém vagy, hanem mind-
nyájunké, akik itt, idegen ég alatt
kallódunk, furcsa, érthetetlen nyel-
veket hallgatunk, akik itt végtele-
nül és reménytelenül árvák va-
gyunk. Mert Te, Anyám, nemcsak
személyes kapcsolatát jelented a
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Meg nem alkuvó magyar protestánsok
A genß La Fíe ProíMíaníe cikke

A svájci reformátusság legtekin-
télyesebb francia nyelvű egyház!
lapja, a genfi La Vie Protestante,
jelentős cikkben foglalkozik Szol-
gálatunk bregenz! konferenciájával.

Egy rövid emberi élet alatt —
írja többek közt a svájci lap .cikke
— nem láttuk-é az egyház képvi-
selőit prédikálni H. Vilmos császár
„Gott mit uns"-át, majd pedig al-
kalmazkodásukat a hitleri vagy
fasiszta rezsimhez? Másutt viszont
nem láttunk-e védeni bizonyos gaz-
dasági rendszereket egészen az
igazságtalanságtól duzzadó szélső-
ségekig, vagy ellenkezőleg kacér-
kodni olyan más rendszerekkel,
melyek Isten nem egy parancsola-
tával a legnyiltabban szembehe-
lyezkednek?

Az egyház, hogy el ne veszítse
kapcsolatát a tömegekkel, megki-
sérelt, mintegy önmagát megtagad-
va, engedményeket tenni a kor íz-
lésének, még akkor is, ha az ugyan-
csak magán viselte az emberi szel-
lem bélyegét.

Ennek a magatartásnak követ-
kezménye az, hogy az egyházak
egyes tagjainak meg nem alkuvá-
sában van valami rokonszenves és
tiszteletet követelő, még akkor is,
ha maga sem mentes veszedelmes
hibáktól, melynek elseje a gög.

Ennek a meg nem alkuvásnak je-
lentős megnyilatkozása volt a né-
met hitvalló egyház, melyet a ke-
resztyénséghez való aggódó hűség
hivott létre akkor, mikor az ország

közvéleménye nagy eltévelyedés
állapotában szenvedett. De ugyan-
akkor a templomok mégis nyitva
voltak, istentiszteleteket tartottak
és Németország látszólag keresz-
tyén terület maradt.
A La Vie Protestante a továb-

biakban emlékeztet arra, hogy a
német hitvalló egyházhoz hasonló
vallásos mozgalom keletkezett
ugyanez időben Magyarországon
is. A háború befejeztével, midőn
Magyarország tűnni látta a nemze-
tiszocializmust és a szabadság
nemzeti újjászületés reménységét
igérte, a német megszállást orosz
megszállás követte, a nemzetiszo-
cialisták helyét kommunisták fog-
lalták el. Az eddig meg nem alku-
vóknak ismét választani kellett,
hogy alávetik-é magukat.egy olyan
kormányzati rendszernek, amelyet
helytelenítenek, vagy pedig elme-
nekülnek-é a vasfüggönyön kí-
vülre.

Sok esetben, látszatból megal-
kuvókká lettek, készen megmenteni
mindent, ami megmenthető a ke-
resztyénségböl egy olyan ország-
ban, melyet keresztyén ellenes
erők kormányoznak. Mások nem
akartak vagy nem tudtak megha-
jolni; ezek az emigrációban elö
magyar reformátusok, akik főkép-
pen Ausztriában és Németország-
ban vannak, néhányuk Svájcban is.
Ezek az emigránsok tartottak

március végén gyűlést Bregenzben,
ahol a menekülteknek nyújtandó

lelki-szellemi segítség súlyos prob-
lémáját tanulmányozták.^ A svájci
lap kiemeli, hogy a gyűlésen aktív
részt vettek az Ökumene képvise-
lői, valamint az osztrák hatóságok
képviselői is. Ez utóbbiak katholi-
kusok voltak, bizonyságául annak
a mélységes keresztyén szolidari-
tásnak, amely a felekezetek külön-
bözősége ellenére is létezik.
A konferencia jellemző vonása

volt a keresztyén egyetemesség
hangoztatása. Ennek azért van kü-
lönös jelentősége, mert az emigráns
magyar reformátusok jól tudják,
hogy az ökumenikus mozgalom
ugyanúgy gondjaiban hordozza a
hazai protestánsokat is, reformátu-
sokat és lutheránusokat egyaránt,
akiknek más, de nem kevésbbé ne-
hezen megoldható problémáik van-
nak.

Egy egyház nem teljesedhetik ki
az elszigeteltségben, még akkor
sem, ha az számára pillanatnyilag
parancsoló szükség is. De ugyan-
csak nem a körülményekhez való
feltétlen alkalmazkodásban sem.
Az egyház szerepe, hogy mindenek
ellenére hűséges maradjon Mesteré-
hez az e m b e r i mélységek megis-
merésében. Ezért kell mindig küz-
denie a veszedelmes megalkuvás
ellen, de ugyanakkor ügyelnie kell
a meg nem alkuvás kisértö vesze-
delmeire is.
Az emigráns magyar reformátu-

sok bregenzi magatartásuk által
megmutatták, hogy mind ennek
tökéletesen tudatában vannak. Csak
dicsérhetjük őket ezért — fejezi be
a La Vie Protestante figyelemre-
méltó cikke.

léleknek és vémek, hanem az egész
magyar törzs elfogyhatatlan életét
is. Ezért vagyunk mindnyájunké...

Te vagy a fa, amely m a is és hol-
nap is rügyekbe mozdítja és gyü-
mölccsé érleli a magyarság örök
lelkét. Te vagy a fa, amelyet hiába
rugdosnak idegen, bitang viharok,
nem dül el, áll és — ad: hitet, re-
ményt, jövőbe hajló bizakodást.
Te vagy a magyar csepp, amiben

örök fajtánk tengere él, Te vagy a
magyar másnap — megvert életünk
bátor és hitvalló folytatódása.
Te jelented számunkra a magyar

szó édes csengését, régi, jó szoká-
sainkat, a dalt, amit egykor énekel-
tünk, a jóság szelid símqgatásait,
a megtartó biztatást ezekben a
sodró, vad időkben.
Nemcsak Téged szeretünk, A-

nyám, amikor szeretünk Téged, ha-

nem gyermekeinket és unokáinkat
és azoknak unokáit is szeretjük Te-
benned. Mint éj a hajnalba, ugy for-
dul át Benned a magyar tegnap
magyar holnappá, az elveszett múlt
megtalált jövővé.
Anyám, mi azt köszönjük most

Benned, amit nagyon szerettűnk és
nagyon elvesztettünk. Az otthont,
a családot, a népünket, a tájat,
mindent, de mindent, ami megtar-
tó erő és továbbmozditó akarat.

Anyám, bocsáss meg, de már el-
homályosultak bennem drága vo-
násaid, öt év, hat év távlatán át
más lettél: felvetted az örök M a -
gyar Anya arcát. Gyakran látlak itt
is, ott is — más és más hajjal,
más és más szemekkel, más és más
külsővel. O, igen-gyakran találko-
zom Veled. Van ugy, hogy be kell
mutatkoznom, de mikor ráhajlok a

kezedre, érzem, hogy megsimoga-
tod a hajamat... Mert: a fiad ta-
lálkozott Veled, egyik fiad a sok,
bolyongó árva közül.

Ugy-e, megbocsátod, Anyám,
hogy odaadtalak Téged, hogy szét-
osztottalak magányos testvéreim
között? Ugye, vállalod értük is
szent anyaságod áldozatait? Ugye,
nekik is letörlőd a könnyeiket, ha
kicsordul belőlük a fájdalom? Ugye,
Magadhoz öleled őket, ha rejtett
veszélyek ólálkodnak körülöttük?
Ugye, virrasztasz az álmuk fölött,
és letörlőd homlokukról a gondok
lázas verítékét?

Es, ugye, Anyám, ha találkozol
valahol egy didergő magyar szív-
vel, lehajolsz hozzá és megcsóko-
lod? Hadd melegedjék meg sze-,
gény a Te örök szereteted által...

(k. n. m.)



Megkaptam leveledet, amelyben
azt kérdezed, hogy nekem, mint
svájci résztvevőnek, mii volt az él-
ményem a bregenzi ökumenikus
konferencián.

Élményemet a konferencia me-
morandumának következő monda-
tává! tudom legjobban kifejezni:
„A világ különböző áüamaiban
szétszórt magyar protestánsok sor-
ra alakitják ki evangéliumi közös-
ségeiket és ennek során mindin-
kább érzik a szükségét annak is,
hogy egy nagyobb lelki egységhez
egyenfoku félként hozzátartozhas-
sanak."

A konferenciának ebben az óhaj-
tásában számomra az az élmény-
szerű, hogy menekült protestáns
magyarságunk mint külön egész
jelentkezik. Ez azt jelenti, hogy
nemcsak mint keresztyének kérjük
bebocsáttatásunkat a nagy ökume-
nikus családba, hanem azt kiván-
juk, hogy a Világtanács származá-
sunkból és multunkból folyó sajá-
tos adottságaink tiszteletbentartá-
sával adoptáljon minket. Ez az
óhajtás azt a felelősségérzetet
ébresztette fel bennem, amit a
svájci szellemi életnek az általános
humánum szolgálatára vonatkozó
megnyilvánulásai, valamint egyéni
menekűltsorsomnak másirányu
problémái homályositani kezdtek.
Ismét megfeszültek bennem azok a
szálak, amik multamhoz és népünk
múltjához fűznek s újra tisztán ér-
zem, hogy szabálytalanul küzd az,
aki elhagyja születésével kapott
utravalóját.
A konferencia idézett óhajtása

egyébként olyan problémát vet fel,
ami messze meghaladja egyéni él-
ményem súlyát és a Világtanácsnak
az Igéhez hü döntését kivánja.

Az ökumenizmus Krisztusban
való egységet, tehát integrálódást
jelent. Amikor mi, mint emigráció-
ban élö protestáns magyarok egy-
ségként jelentkezünk, ez a mi ré-
szünkről ökumenikus természetű
megnyilatkozás (feltéve, hogy
egységünk tényleg Krisztusban
való), a Világtanács azonban kü-
lönállásra, tehát differenciálódásra
irányuló törekvésnek tekintheti.

A kérdést tömören a következő-
képen fogalmazhatjuk meg: Joguk
van-é az ökumenikus munkából
részt kérő menekülteknek, mint A Z
E G Y H Á Z építésére jelentkező mun-
kásoknak nemzetiségükhöz ra-
gaszkodni, vagy semlegessé keüré

válniok múltjukkal szemben azok-
nak, akik komolyan kivánják venni
az igének „mindenek egyek legye-
nek" parancsát? A kérdést azonban
fordítva is meg kell fogalmazni: a
Világtanács joggal kitérhet-é a
nemzetiségi egységként jelentkező
keresztyén közösségnek az ökume-
nikus családba való adoptálása
elöl, vagy akkor marad-é hü az
Igéhez, ha a felvételre jelentkezők-
nek egyedül csak evangéliumi haj-
landóságát vizsgálja, függetlenül
attól, hogy azok sajátos kultúrá-
jukkal, vagy anélkül kivánnak-e
A Z E G Y H Á Z építésében részt
venni?

Az ökumenikus mozgalom célja:
Jézus Krisztus családfösége alatt
egy családba fogni össze a külön-
böző elnevezésű keresztyén egy-
házakat. Itt felmerül a kérdés,
hogy milyen a viszony az ökume-
nikus mozgalom és a nemzetiségi
hovatartozás között.

Az, hogy valamilyen néphez tar-
tozunk, történeti tény. Társadal-
munk jelenlegi fejlődési fokán nincs
valamilyen magasabbrendü általá-
nos társadalom, hanem magyarok,
franciák, angolok, és más egyéb
történeti népek vannak. Hagyo-
mányosai vagyunk annak a szelle-
mi hagyatéknak, amit ezek a tör-
téneti népek őriznek. Sajátos kul-
túránk, — ezen belül különösen
anyanyelvünk, — személyiségűnk
része; népünk múltját sorsként hor-
dozzuk magunkkal. Imádságunk
anyanyelvünkön lesz igazán őszin-
te, igehirdetésünk képei akkor áll-
nak igazán közel hozzánk, ha mul-
tunkból származnak, Istenhez való
törekvésünk akkor tud igazán el-
mélyülni, ha a magunk módján vé-

MŰO éweí ezeMttjMt
apostv! Entőpőba

Idén lesz 1900 esztendeje an-
nak, hogy Tamás apostol India
földjére lépett. De ugyancsak pon-
tosan 1900 év választ el bennün-
ket egy másik eseménytől is, mely
mireánk, európai keresztyénekre
nézve még sokkal nagyobb fon-
tossággal bir: Krisztus után 50-ben
érkezett meg Görögországba Pál
apostol és kezdte meg ezzel az
evangélium hirdetését azon a föld-
részen, melyen a számszerű arányt
tekintve m a is a legtöbb ke-
resztyén él és ahol a szeretet ta-
nitása a legmélyrehatóbb változá-

gezhetjük. Aki tehát nemzetiségűnk
elhagyását kivánja, az attól az esz-
köztől kivan eltávolítani bennün-
ket, amelyik megkönnyíti Istenhez
való közeledésünket.

Ezen felül vallom azt is, hogy
helytelenül értelmezi az Igét, aki a
születésével adott nehezebb küz-
dőteret kényelmesebbel cseréli fel
és nem azt tekinti jövőbeli köteles-
ségének, hogy a megrongált szülői
hajlékot felépítse. Az a zsoltár,
amit a rabságot szenvedő zsidók
Babylon vizeiné! énekettek, ben-
nünket is kötelez.

Az elmondottakat magunkra,
protestáns menekült magyarokra
vonatkoztatva, teljes mértékben
egyetértek tehát a memorandum-
nak azzal a kívánságával, hogy a
protestáns menekült magyarság
mint egység kér részt az ökumeni-
kus munkából. Ezzel nem fut meg
Istentől kiszabott sorsa elő! és
beáll a népek felett álló egyetemes
Keresztyén Anyaszentegyház épí-
tőinek sorába.

Kedves Barátom, örülök, hogy e
néhány gondolatot előtted papirra
vethettem. Társadalmunk zűrzava-
rának véleményem szerint az az
egyik oka, hogy sokszor különfé-
lét értünk azonos fogalmakon,
sokszor pedig heiytelen az érték?
rendűnk. Célnak tekintjük az esz-
közt és eszköznek a célt, kegyes
szólamokkal leplezzük a dezertá-
lást és a könnyű győzelmeket
erénnyé avatjuk.
H a ugy gondolod, hogy e sze-

rény levelemmel egy parányit is
szolgáltam, máskor is szívesen irok.

Sokszor ölel barátod:

sokat idézte elö szellemtörténeti
tekintetben.
A genfi La Vie Protestante

ismertette a görögországi orthodox
egyház hivatalos lapjában Bratsi-
otís professzor tollából megjelent
felhívást, mely felveti a gondola-
tot, hogy a Pál apostolra való em*
lékezés jegyében legyen az 1950-es
esztendő az evangelizáció eszten-
deje. A genfi lap ehhez még hozzá-
fűzi, hogy ez valóban a legjobb
módja lenne egy „Szentév" meg-
ünneplésének a keresztyénség
részéről és leghívebben tükrözné
annak a szellemét, akinek emlékét
akarjuk 1950-ben kűlőnösképen is
megünnepelni.



A németországi keresztyén egy-
házak munkaközössége megbízá-
sából a frankfurti ökumenikus köz-
pont, az ökumenikus gondolatnak
a német evangéliumi keresztyén-
ség köreiben való népszerűsítésére
kiadta az „ökumenikus Katekiz-
must". Hatvan kérdésen illetve
azok feleletein keresztül az ökume-
nikus mozgalom történetéről, cél-
járól, szervezetéről és németor-
szági fejlődéséről akarnak általá-
nos bevezetővel szolgálni. Ugyan-
csak a frankfurti ökumenikus köz-
pont kiadásában jelentették meg az
„ökumenikus Mozgalom 1932—
1948" cimü irást, mely az elökészi-
tés éveinek történetével együtt az
amsterdami világzsinatról és az
elmúlt évek nagy ökumenikus
megnyilvánulásairól ad számot.

Ökumenikus intézet
Az Egyházak Világtanácsa Cha-

teau de Bossey-ben, a genfi tó
partján ökumenikus Intézetet tart
fenn. Az intézetnek rendkívül sok-
oldalú, a gyakorlati életnek szinte
minden területére kiterjedő mun-
kássága tükröződik annak 1950.
évi programmjában. A tudomány
különböző ágainak művelőit, a leg-
különbözőbb foglalkozások képvi-
selőit hívják ide össze, hogy az
egyes egyházak képviselőivel kar-
öltve tanulmányozzák az egyes
kérdéseket és tárják fel a kapcso-
latot életünk problémai és az örök
isteni igazság között.

Az egyes összejöveteleket vagy
maga az intézet rendezi, vagy pe-
dig az ökumené más tagozatainak
engedi át helységeit erre a célra.
!gy ez év folyamán Bossey-ben
találkoztak vagy találkoznak a
Keresztyén Diákvilágszövetség ve-
zetői, a nyugatéurópa! református
egyházak képviselői, itt tartja
egyik konferenciáját az öku-
mené végrehajtóbizottsága, a kü-
lönleges női egyházi munka kér-
déseit vizsgáló albizottsága, egy
másik alkalommal pedig az öku-
mené főtitkárának meghívására itt
találkoznak az őket közösen ér-
deklő kérdések megvitatására a
Genfben működő különböző nagy
nemzetközi szervezetek képviselői.

Szerepel az intézet programmjá-
ban ezenkívül még több „szak-
mai" konferencia, igy a biológu-
sok, a szociális munkások, orvosok
és művészek is néhánynapos esz-
mecserében próbálnak majd meg
a hit világosságánál szembenézni
hivatásuk nagy kérdéseivel.

A magyar nemzet jó hírnevének
jelen századunkban egyik legjelen-
tősebb hirdetője ö, aki harminc
éves munkássága között igyekezett
megismerni a magyar népet és
utána vállalta a nyugati közvéle-
mény előtt az érte való harcot.

Egyik oxfordi előkelő kollégium
prefesszoraként egy emberöltő óta
járja a magyarság múltjának útjait.

Századunknak egy másik angol
történészével szemben, a leg-
nagyobb nyugati ellenszenv között
is egyre hangosabban hirdette,
hogy a dunavölgyi tájon belül van
egy életképes nép, amely azonban
százados elnyomatása folytán nem
volt képes mind mai napig önmaga
arcát megmutatni és értékeit kitel-
jesiteni.

Macartney Elemér történettudós
könyveinek egész sorozatát irta
meg, hogy egyrészt uj kutatásaival
a magyar öntudatot helyes irányba
terelje és a magyarságnak duna-
völgyi szerepét tudatosítsa, más-
részt pedig a rosszul tájékoztatott
Európát igyekezett bölcsebb belá-
tásra inteni. Macartney Elemér tu-
lajdonképen jóvátételt akart adni a
magyar népnek azokért a megnem-

Már egy hete csak a mamára
gondolok, mindig, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral ölében,
ment a padlásra, ment serényen.

En még őszinte ember voltam,
Ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra,
Engem vigyen fel a padlásra.

Csak ment és teregetett némán,
nem szidott és nem is nézett énrám,
s a ruhák fényesen, suhogva
keringtek, szálltak a magasba.

N e m nyafognék, de most már késő,
most látom, milyen óriás ö,
szürke haja lebben az égen,
kékitöt old az ég vizében.

,4fríla

L I B A N O N B A N a keresztyének
nagy többségben vannak. Az egy-
millió lakosból 800.000 a keresz-
tyének száma. Ezek közül 600.000
hat különböző szertartásu és szer-
vezető kathplikus egyházhoz tar-
tozik.

érdemelt és félreértett támadások-
ért, amelyet egy másik angol tör-
ténész Scotus Viator, valódi nevén
Seaton Watson követett el. Scotus
Viator utja nem volt következetes,
mert kezdetben, midőn a magyar-
országi arisztokráciával érintke-r
zett, még magyar beállítottságú-
nak tekinthető, de később éppen
ezen arisztokrácia történetellenes
magatartása miatt elfordult a ma-
gyar nemzettől és fennenhirdette a
magyar nemzet elnyomó politiká-
ját és a bennünk való csalódása
után fordult a nemzetiségek leg-
hangosabb vezetőjéhez, a csehek-
hez, akiket a magyar nemzet he-
lyett kívánt figyelmébe ajánlani az
uj rendezést tervező nyugat szá-
mára. Scotus Viator a csehekben
és az általuk képviselt államkon-
cepcióban szinten csalódott, de ezt
a csalódását már nem volt ideje
jóvátenni és az ujabb önreyiziót
végrehajtani.

Macartney Elemér megírandó új
munkájának adatgyűjtése céljából
járja a magyar emigráció útvesz-
tőit és igyekszik az élö kortársak
adatszolgáltatásából rekonstruálni
a magyar nemzet ama katasztró-
fáját, amely a nyugati totálizmus
árnyékában és erős befolyásolása
alatt zajlott le. Megtartott előa-
dása során a történész objektivitá-
sával és a magyar nép iránti kitartó
szeretetével figyelmeztette emigr
ráns kortársainkat a helyes ut kö-
vetésére. N e m önigazolásra, de ön-
revízióra van szüksége a nyugat
magyarságának. Rámutatott az an-
gol közvélemény alakulására,
amely határozottan kedvezően
itélte meg a magyar kormányzó és
Teleki Pál magatartását, midőn ők
a dunai kis népek önelvüségéhez
hiven igyekeztek népüket óvni a
történelemellenes cselekvéstől.

Macartney Elemér egyre mélyülő
magyarságszemlélete arra a tragi-
kus felismerésre szeretne választ
kapni és adni, amely azt tanítja,
hogy a magyar nép nem tudott
döntően saját sorsának irányitójá-
vá válni és mégis a nyugati közvé-
lemény előtt oly gyakran esik kol-
lektív ítélkezés alá. Messzehang-
zóan kívánja kifejezni azt a felfo-
gását, hogy a Magyarországon
lezajlott harminc éves események
három „forradalmi" vállalkozásáért
egyáltalán nem tehető felelőssé a
nép, mert ezek a vállalkozások nél-
küle, sőt ellene folytak le. A ma-
gyar nép és a fölötte elhelyezkedő
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idegen szándékú uralmi rétegek
nem tudtak egymásrói, csak elszen-
vedte az emez „történetcsináló"
veszedelmét.
Macartney Elemér atyánkfia

hosszas tartózkodása során az
ausztriai magyar protestáns veze-
tőkkel igen behatóan tárgyalta meg
napjaink emigrációs problémáit
és mindenre kiterjedő érdeklő-
déssel gyűjtötte egybe a hontalan
magyarok mondanivalóit. Mélysé-
ges humánuma, a tudás horizontja
és protestáns öntudata alkalmassá
teszi öt arra, hogy a magyarság
elfogadja nyugat követének és vál-
lalja emberi magatartásának tani-
tását. Vállalja az önrevízió keresz-
tyéni és emberi szükségességét,
hogy a múlt tévedéseit jóvátegye
és az emigrációban felkészüljön a
magyar nép igaz szolgálatára.

(u. s.)

S P A N Y O L O R S Z Á G P R O T E S T Á N -
SAI ez év februárjában beadvány-
nyal forduítak Franco tábornokhoz,
melyben a spanyol protestantiz-
mus jogi védelmére megfelelő in-
tézkedéseket kivannak.
A SPANYOLORSZÁGI protestáns
tizmus helyzetének tanulmányo-
zása céljából Dr. van der Linde
holland református lelkész, az
Egyháztanács titkára és Dr. Thijs-
sen holland római kathoükus lel-
kész Spanyolországba utaztak. Ut-
jukról mindketten önálló tudósítást
készitenek és elhatározták, hogy
azokat közösen jelentetik meg.

BMH

A Hongkongban megjelenő „The
Church* a ldnai keresztyén egyházak-
nak az uj kinai népi demokráciában
való helyzetéről azt irja, hogy ott ahol
a keresztyén vezetők, legyenek lelké-
szek vagy világiak, bátran bizonyságot
tesznek, nincs akadály munkájuk to-
vábbiolytatásában. Bár több helyen
próbálták egyes helyi kommunista veze-
tők a missziói tevékenyságet megaka-
dályozni, de az egyházaknak a Mao-
tse-tung által igért és szavatolt vallás-
szabadság igényének hangoztatására
ezek is kénytelenek engedni. „Igaz,
hogy az egyházi munkát uj törvények-
kel szabályozni akarják és jelentős vál-
íozások íognak életbe lépni, de az egy-
háznak lelki és szellemi ereje az idő
és a megpróbáltatások alatt megnőtt.
Isten eszköze folytatja töretlenül mun-
káját", - fejezi be a lap.
A Kinában müködb protestáns misz-

szionáriusok száma 2000 (ezek közül
1000 amerikai), akik döntő többségűk-
ben ügy határoztak, hogy Kínában ma-
radnak és folytatják tevékenységüket

William Keys lelkész, az Egyete-
mes Egyháztanács ifjúsági osztá-
lyának amerikai titkára egyhónapos
útja alkalmával meglátogatta a dél-
amerikai evangéliumi ifjúság szer-
vezeteit. Visszatérése után megál-
lapította, hogy bár az evangéliumi
ifjúsági szerveknek az erőszak,
türelmetlenség szinte elháríthatat-
lan akadályokat gördít az útjába,
mégis ezek a szervezetek minden

nehézség ellenére vállalják az öku-
menikus munkát. Az ökumenikus
gondolat jegyében rendezik meg a
jövő év nyarán a délamerikai evan-
géliumi ifjúság összes szerveinek
bevonásával a rio de janeirói ifjú-,
sági konferenciát. Ugyancsak a
délamerikai evangéliumi ifjúság
rendezi a guatemalai, kubai és
portó ricoi nyári táborokat is.

Nemzetköz! tanácskozás — és
néhány üres szék

Az egyik nagy amerikai prote-
stáns egyház képviseletébén nem-
rég Európában járt Dr. Koch ha-
zatérve ezt mondotta az európai
helyzetről: „Az a benyomás, amit
európai utam során szereztem az
ottani állapotokról, mindenné! erő-
sebben éreztette velem a közös fo-
hászkodás sürgős szükségét. Az
ember valakivel leü! a tárgyaló-
asztalhoz, hogy a szervezetünkben
képviselt országoknak nyújtandó
segitségrö! tanácskozzék, ugyan-
akkor pedig látnia kel! azokat az
üres székeket, amiken olyan orszá-
gok képviselői kellene hogy ülje-
nek, ahová mi nem látogathatunk
el és ahonnan nem érkezik hoz-
zánk o!yan látogató, kinek utazá-
sát normálisan elő lehetne készi-
teni. N e m ke!!ene-e ilyen körül-
mények között az egyháznak szót
emelnie azért, hogy ezeket az em-
berkéz s emelte sorompókat áttör-
jék?"

Andt az egyén és a társadalom
ehműaszt orvosoM, azt ártaűanok
vérévé! gyógyHja a kegyeűen M ő .

RepHM
A mai kor misszionáriusainak a

legmodernebb közlekedési eszkö-
zöket is igénybe kell venniük, igy
magát a repülést is. A chicagói
Moody Biblia Intézet jövendő
misszionáriusait az intézet saját
repülőterén képzik ki pilótáknak,
rádiósoknak és mechanikusoknak.
Ugy is nevezik őket: „repülő
misszionáriusok". A repölögép se-
gítségével teszik lehetővé azt, hogy
sokszor heteket jelentő utak meg-
takarításával aránylag csekély
számú misszionárius igen nagy te-
rület missziói, orvosi és gyógysze-
részi szolgálatát láthassa el.

KOKőMiek a baseM
theoMgia menz&j&n

A baseü theologia menzájának
105. évi jelentése közli az 1949. évi
tagok szamát és nemzetiségi elosz-
tását. A 27 theologusból 8 volt
svájci, 1 amerikai, 3 német, 1 Snn,
3 francia, 2 holland, ! olasz, 1 nor-
vég, 2 osztrák, 2 romániai (Erdély-
ből), 1 kanadai, 1 svéd és 1 ma-
gyar. Igen szép ökumenikus gon-
dolkozást árul el a svájci theologu-
sok ama cselekedete, hogy idegen
nemzetiségű theologus társaikat a
szünidőre saját családjukhoz hiv-
ták meg.

A vaud! református nemzeti egyház
zsinatán foglalkoztak a házasság, külö-
nösen pedig az elváltak újbóli egyházi
házasságkötésének kérdésével. Egy lel-
készi csoport ugyanis, bibliai alapon
támadta azt, hogy az elváltak még-
egyszer részesülhessenek újbóli házas-
ságkötésüknél egyházi áidásbam.
A zsinat leszögezte, hogy nem az

egyház, hanem Isten az, aki a házas-
ságot megáldja. A z eskető lelkész csak
kéri Istent, hogy áldja meg az esketett
párt. A z egyház feladata ezt a házas-
ságot védeni és az evangélium szellemé-
ben megtartani. Nemcsak a leMtész, de
az egyháztagok közös feladata, hogy
a házastársaknak egymás megértésében
és szeretetében segítségére legyenek.
Mivel nem lehet esetleg ártatlankat

sújtani az egyházi áldás megtagadásá-
val, a zsinat kimondotta: Biró csak
Isten lehet, tehát az egyházi áMás kéré-
sét — az első házasság esetében is —
a jövendő házastársak lelkiismeretére
bizza. Ugyancsak a lelkipásztorok lelki-
ismeretétől teszi függővé az egyes há-
zasság megáldását vagy annak, visz-
szautasitását is.

A NAGYBRITANNIAI MORVA
egyház csatlakozott az ökumenikus
mozgalomhoz. Az Egyetemes Egy-
háztanácshoz tartozó különböző
protestáns és orthodox egyházak
száma 156, negyvennégy ország-
ból.



A Snh belmissziót érzékeny
veszteség érte KaréHának Oroszor-
szághoz történt csatolásává!. Itt
volt ugyanis munkásságának köz-
pontja Sortavala városában. Bib-
lianyomdáját, diakonissza-otthonát,
gyermek-és aggok menhelyét veszí-
tette itt el. A finnek most az
ország belsejében láttak hozzá,
hogy újjáépítsék intézményeiket.
Eleinte csak bérelt helyiségekben
folyt a munka, de szivós szorga-
lommal m a már elérték, hogy bi-
zonyos mértékben megindulhatott
a bibliák nyomtatása. Az uj dia-
konissza-otthon alapkövét tavaly
rakták le, ez év végére már készen
is áll az uj épület. Ebben az újjá-
építő munkában is északi testvé-
reink erős hitéhek, fáradhatatlan-
ságának és alkotó szellemének
ujabb bizonyítékát látjuk.

* ..'
Mélyreható és tartós társadalmi

reform csak a keresztyén ethika
testvériségen alapuló tanítása ál-
tal és oly emberek segítségével
lehetséges, akik a politikai viszo-
nyok kialakításánál is elismerik
Isten tekintélyét — írja a finn szo-
ciáldemokraták lapja, a vallások-
tatás tervezett megszüntetésének a
párt programmiabM va!ó töriése
kapcsán.

Virágvasámap óta minden vasárnap
Salzbutig-városban' is tart Szolgálatunk
istentiszteletet a Schwarzstrdsse 25 sz.
alatti evangélikus gyülekezeti teremben.
A z istentisztelet minden vasárnap déle-
lőtt l'l óraikor kezdődik.

Gazdásági Osztálya
uj életének felépítésében is segít-
ségére kíván lenni.
E&za^-é$ Déíamer&a, ^áuszfrá-

Ma, Kanada úgyszintén az európai
államokban letelepedett magyarok
kereskedelmi kapcsolatainak kié-
pitését díjtalanul végezzük. Közöl-
je kapacitását vagy szükségeit va-
lamint hogy képviseletet átad vagy
vállal és milyen szakmában? Cím:
Bregenz, Belruptstraße 8.

Jínínak Bt, <zwtsz-í engem?
Mond« neM: tgen. Unnn; te tndod. h o ^
ín Márettek ttged."

(Jínw M.M).

iPéter a Nagypéntekre virradó
éjszakán a főpap udvarán a szolgák
kérdéseitől megrettenve, háromszor
megtagadta Jézust, mondván: .nem
ismerem ezt az embert*

Ugyanez a Péter a feltámadás
után a Genezáret tavánál Jézus há-
rom szelíd kérdésére erős bizonyság-
tétellel féld: „Tttdod Uram, hogy
szeretlek Téged."
A két esemény között áthidalha-

tatlan feszültséget érzünJk.
Valóban érthetetlen lenne a bi-

zonyságtevö Péter, ha a két kép
között nem állana ott egyrészt a
kakas kukorékolása után a főpap
tornácában zokogó Péter, hit Két-
ségbeesetten kínoz az, hogy a nagy-
pénteki elbukás emlékével kell ité-
íetre mennie, másrészt, ha nem
ragyogna fel a végén a megváltó
kereszt és az üres sir.
Péter sorsában magam és nemze-

tem sorsát látom.
Nagypénteki bukásában Ítéljük el

magunkat s a Oenezáret-tavi bizony-
ságtevés, jóvátétel lehetősége szá-
munkra is az uj élet, a feltámadás
Ígérete.

A bűn és büntetése feszültségé-
ben égünk, kínlódunk, amikor ugy
látjuk, hogy emberileg nincs kiüt,
amikor a „józan mérlegelő* ma-
gunk, nemzetünk, sőt az egész világ
pusztulásának látomásával rémit.
Péterként mélyre rántott nagy-

pénteki bukásom. Elbuktam. Meg-
tagadtam Jézust. Szóban, én is azzal,
hogy: .nem ismerem ezt az embert*,
épp annyiszor, ahányszor kínosnak
tartottam Róla bizonyságot tenni az
emberek előtt. Megtagadtam tettben,
mert botránkozásnak köve lettem.
Mert szeretet annyiszor nem volt
bennem: s igy ürességemmel tagad-
tam meg öt. Most súlyos iga alatt
remegek, milliónyi Péter-testvérem-
mel együtt sírunk végzetes buká-
sunk telett. Vagy világgá szóródva
érzem, hogy bárhová futok is, a
bukás büntetése mindenütt utolér, s
rettegek, hogy m a már seholsem
biztos nekem.

Elbukott nemzetem. Megtagadta
Jézust. Szóban és írásban a fórumok-
ról is hirdette: .Nem ismerem ezt
az embert,* kész volt éljent kiáltani
ilyen és olyan Krisztus-gyalázók-
nak. Megtagadta tettben: a hazában
nem volt otthona népünknek, a
szeretet osztó igazsága helyett annyi
rossz sáfár dus asztalától távol éhe-
ző milliók dideregtek. így tagadtuk
meg a szeretet Istenét. Nemzetünk
bukásán sírva nagypénteki látomá-
sunkban annyi éven át szenvedett
nemzetünket már a sirban látjuk.
Magunk és nemzetünk sorsát jó-

vátehetetlennek, menthetetlennek
gondoltuk, helyzetünket emberileg
megoldhatatlannak. Bukásunk kö-
vetkezménye csak pusztulás lehet.
iEmberileg.
iDe épp az emberileg gondolkozó,

eMwkott, öt megtagadott emberért
halt meg Krisztus, s dicsöült feltá-
madása a bűnt bánó, bukásán síró
Péterek szabadUtásá lett. Mert Krisz-
tus halála jóvátette mindazt, amit a
mi életünk ehontott.
{Feltámadása után Krisztus a bu-

kásán siró, hunét bánó, keresztet'
eMogadó, feltámadást hivő elé állva
szelíden, nem szemrehányóan, ha-
lált és ítéletet szólva, hanem ugy,
mint aki mindent tud, ami azóta tör-
tént velünk, egyszerre ott kezdi:
. .. .szeretsz-é engem?"

.Te tudod Uram, hogy szeretlek
Téged."

Es életünk Krisztus ihletéből most
már állandó jóvátétel lesz. Ahol
sötétség van, oda világosságot vi-
szünk, ahol fájdalom, oda enyhí-
tést, a szükségben segítést, az elha-
gyottnak társ. az Istentöl elsza-
kasztottngk iHozzá vezető apostol
leszünk, ahol halál ott élet, ahol
hallgatás, ott bizonyságtétel.

S a nemzet felöl a nép millió
Pétere tesz bizonyságot a Nagy Jó-
vátevö kérdésére: „Te tudod Uram.
hogy szeretünk Téged, életünket,
nemzetünk épületét evangéliumodra
épitjük, az uj élet termése végre
népünké lesz, s a szeretet mérteiké-
vel oszt majd az élet.. .*
Boldog a nép, melynek élete ezt

a vallomást erősíti meg: .Te tudod
Uram, hogy szeredéin Téged."

SM!g4htmA Központi

Irodájának cime: Brück ad. Glock«

nerstraőe, Postf. 9, Land Salzburg.

Hvindorlás
Egy lUj-Zélandba kivándorolt magyar

református testvérünk közölte, hogy az
ujzélandi presbyteriánus (református)
egyház hajlandó tiz magyar református
családnak munkaszerzödéses meghívást
küldeni. A z ahdó lebonyolítására M -
kigondozó Szolgálatunkat kérték meg.
így azok. a legalább is túlnyomó resz-
ten református családok, akik Uj-Zé.
lamdba szeretnének 'kivándorolni, küld-
jék be haladéktalanul jelentkezésüket
<Közpong Hivatalunkhoz. (Brück /
Clockmerstr., Postfach 9.) üRO tagság
és jó egészségi állapot követelmény.
Beküldendő adatok: név, születési hely

és idö, foglalkozás illetve tanult mestet-
ség. Igen kérjük mindazokat, akik je-
lentkezni kivannak, hogy azt azonnaí
tegyék meg, mert május H5-vel a jelent-
kezésehet lezárjuk és továbbítjuk Uj-
Zélandba.

JÖJJETEK (
Az Ausztriai Magyar Protestáns LeHi-

gondozó Szolgálat hivatalos lapja
Kiadóhivatal: Bregenz, Belmptstraße 8
Druck von Fellzian Ranch, Innsbruck.

FCt Jen !nho!t wtantwottHth:
Dt. HtMínyt Andti*



Extract from the church-periodical

" J P J B E T E K "
ßd year May number 19^0

In this issue utterance is given to the Hungarian Protestants of Austria.
determination to live and at the same tine to their anxiety about their
possibilities^ The congregation is startled on becoming aware of the fact
that in the sixth year after the war. it is not ye& able to assure the
preaching of the Gospel in its own language by means of its own. These exiles
have not yet attained to the possibility of ehoosing their work freely they
are still outcast branded DF-s for whom general human right exist on paper.

Should Christian solidarity be exting? It is not. And we can testify that
it has healed and is still healing many a wound. But wounds there are in
great number and the readyness to give of our self sacrificing foreign
brethren is diminishing which is easily understood.

Immigration is progressing^ our brethren are leaving continually ... i.e.
to say* the pick of them. The intelligentsia with its more delicats physique,
the sick and iHgzi aged are left. They keep murming:" Our trust is in Thee.<,"
while they await a quite decease with a resignation reminding one of that
experienced.in the ill-famed concentration-camps.

This is the mood of the Hungarian Protestants in Austria in Spring 1950.
The S.O.S. cry of our article;""ill preaching the Gospel in Hungarian cease
in Austria? springs from this mood and exhorts the financially disabled
Hungarian refugees to ral3y to the battle-line and to contribute their dimes
so that when outside assistance comes to a stop on June 3 0 % , 195*0 we may be
able tó continue our church work and the well known and beloved articles of
"Jöjjetek" should still be read by our wide-scattered brethren in their
mother tongue.

Protestant and Roman-Catholic

vnity was proved by itl Hungarian Rom.C. pristers and Protestant ministers
on their common conference in Niederaudorf where thea all accepted the
following declaration: "we believe in one God, we believe in Jesus Christ
- God and man in one - we believe in the immortality of the soul, we believe
in the necessity of sacraments as means of grace, we believe in the superio-
rity of the spirit over matter and believe that everr suffering is a means of
Divine providence to speed us to our eternal goal... we condemn every un-
caritable strife ... we condemn the traffic of souls..."

One of our Swiss contributors in his appreciation of the Bregenz conference
sees the significiant task of the H.P*S. in Austria in the service of

ecumenic cooperation. -

Studiing the question of forming groups according to the respective mother-
tongues he concludes;"whoever wishes us to abandon our nationalitywishes to
remove us from the means of approaching God ..." '

Analysing the problem of the future attitude

youth,

another Swiss contributor devises very beautifully and clearly what is to
be done and shows it to be essential that youth should live with a striving
for higher things, so that man "should rise to the positive Divine from all
that is negative..."



The constitution of a Working Community, of evangelical
Youth

has been planned and traced by one of the common conferences of the Hungarian
youth of Austria and Germany at Zeil a/See as a new proof that this sorely
tried youth wishes to live and to work for its faith.

A translation of the long article in

La Vie Protestante

on Hungarian Reformed refugees is also published in "Jöjjetek". It speaks
of the conciliatory attitude of the Church, drawing a parallel with that
demanded by national socialism and communism and establishes that task of
the Church is to remain faithful to her Master in spite of all, in the
perception of human depths. It must therefore struggle against every kind
of dangerous compromise. . .

The Hungarian Protestants have shown by their attitude in Bregenz, that
are fully aware of all this!. They deserve all our praise."

The visit in ̂ ustria of .

M a c a r t n e y ,

the Oxford professor English Historian, well known by Hungarians is repor-
ted in "Jöjjetek". It may suffice to stay of Macartney that he strove and
still strives with absolute objectivity to give us satisfaction for the undes
deserved and misunderstood attacs directed against us by another English
historian Scotus Viator (Seaton Watson) The leaders of our Service
discussed the Church-problems of our immigration thoroughly with him.

My Mother

is the title of the short store written for "Mother's Bay" by our well
known contributor. Here are two sentences from it;"But you are not mine only
you are the mother of us all, who are thrown about here under in fore&gn
lines hearing unintelligible strange languages, who are hopelessly and
endlessly orphaned here ... and isn't it Mother if you come upon some
shivering Hungarian heart, you will stoop to it and kiss it, to wa.rm the
poor thing by your eternal love..."

A Script&pe explanation (John 21,16) beside these articles in a rich
choise of"Jöjjetek" contains ecclesiastical news, lending the colour to
the Hungarian Protestant Emigrants'Church Massenger, threatened with
having to stop being published.
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