
igét követik a cselekedetek. Az egy-
ház ismertető jele a szolgáló szere-
tet. Az egyház mai feladata, hogy 
méltó helyet teremtsen a diakóniá-
nak. Ha az állam nagyjából átvette 
is a humanitárius és filantrópikus 
feladatokat, az egyház azért még nem 
teheti félre a maga szeretetszolgála-
tát, sem nem tekintheti azt pusztán 
esetleges függeléknek. Miként Krisz-
tusnál. úgy az egyházban is össze-
tartoznak az ige és a cselekedetek. 

Az egyház egy test. Kiterjeszke-
dik az egész világra. A keresztyén-
ségnek azonban egyetlen része sem 
mondhatja, hogy ö az egész gazdag-
ságát birja. Az egyházaknak tanul-
niok kell egymástól. Az evangélikus 
egyház a reformáció által az evangé-
lium forrásához jutott el (hit által 
való megigazulás). A más egyházak-
kal való egységre törekvésben azon-
ban nem áldozza fel azt az igazsá-
got, amely néki adotott. 

Az egyház igazi kincse az evangé-
lium. Ez által jött el valóban az új 
világ. De a régi világba jött e U 
"mely még fennáll. És Isten ezt is 
kormányozni akarja, Meg akarja aka-
dályozni azt^ hogy a gonosz hatal- I 
mak munkájától a kaoszba ne süly-
lyedjen. Ezért kormányozza törvény-

nyel és a világi hatalom által. Ez a. 
két birodalomról, a lelki és világi 
kormányzásról szóló lutheri tanitás 
igazi értelme. Kifejezi, hogy a két 
világ egymásba nyúlik. De a két bi-
rodalmat nem szabad összekevernünk,. 
mert a régi világban más feltételek 
alatt áll az élet, mint az újban. 
Rajongás, ha valaki azt véli. hogy 
az új világ már teljes dicsőségében 
itt van, vagy hogy erőlködéseinkkel 
elhozható. De viszont téves az is, ha 
azt vélik, hogy Istennek csak az egy-
házzal, csak a lelki kormányzással 
van dolga, a világ és az állam pe-
dig öntörvényei alapján, Isten akara--i 
tától függetlenül élhet. Az életnek 
nincsen politikai és szociális öntör-
vényszerüsége ! A világi kormányzás 
is alája van vetve .Isten akaratának. 
Az egyház ugyan a lelki hivatalt 
gyakorolja csupán: hirdeti az evangé-
liumot és a törvényt; világi dolgok-
ban pedig nem kormányoz. Ez azon-
ban nem jelentheti azt, hogy az egy-
háznak semmi köze a társadalmi és 
az állami élethez. Az egyház feladata 
e tekintetben az, hogy a politikai 
életet mindenestül az igének isteni 

! világosságába helyezze. Vagyis le-
I gyen az állam lelkiismerete. 
) Scho'.z Lászlód 

K Ö Z L E M É N Y E K 
E számunk (4. körlevél! cikkirói: 

Dr. Karner Károly egyet, tanár Sop-
ron. Felsőlövér-u. 28.; Dr. Kiss Jenő 
egyet, tanár. Sopron, Gebhardt-út 1. ; 
Dezséry László egyetemi lelkész. Bu-
dapest. XI. Fehérvári-ut 15.; Scholz 
László Bpest-zuglói lelkész. Bpest, 
XIV. Bosnyák-tér 31.264 2 hrsz. 

A MELE (Magyarhoni Evangé-
likus Lelkészek Egyesületei 1947. évi 
április 24-én, három és fél évi kény-
szerű szünet után közgyűlést tartót1 

Budapesten. Tárgysorozatán szere-
pelt a tisztújítás is, mivel D. Raffay 
Sándor püspök az elnökségről, Né-
meth Károly és Kemény Lajos espe-
resek az alelnöki tisztségekről le-
mondtak. A közgyűlés egyhangúlag 
a következő tisztikart választotta : 
Elnöke Scholz László Bpest-zuglói lel-
kész. alelnöke Dr. Wiczián ' Dezső 
egyet, tanár. Sopron, ügyvezető al-
elnöke Veöreös Imre egyh. ker. lel-

kész, Győr. titkára Joób Olivér nyír-
egyházi lelkész, főjegyzője Welt ler 
Jenő hegyeshalmi lelkész, jegyzői 
Botta István budapesti vt. lelkész és 
Káldy Zoltán pécsi lelkész, pénztár-
noka Danhauser László budahegyvi-
déki lelkész, ellenőre Blatniczky Je-
nő cinkotai lelkész, számvizsgáló bi-
zottság: Rimár Jenő bpest-angval-
földi lelkész. Görög Tibor tordasi és 
Kósa Pál rákoskeresztúri lelkész. A 
választmányba egyházkerületenkint 3 
—3 tag választatott meg. Az évi tag-
díjat a közgyűlés 12 forintban állapí-
totta meg. 

A Meie nyáron két konferenciát 
rendez." Az egyiket a Hittudományi 
Fakultással közösen Sopronban július 
havának első felében. Mégpedig júl. 
1-től 14-ig kéthetes Lelké zi Tovább-
képző Szeminárium tarlatik. A szemi-
náriumot proíesszorok és gyakorló lel-

készek vezetik. Reménységünk van 



a r r a . hogy a kétheti ellátást külföldi 
segélyből ingyen biztosithatjuk, eset-
leg utisegélyt is juttathatunk nagy 
távolságban lakóknak. Kérjük a lel-
készeket, jóelőre úgy rendezzék nyári 
beosztásukat, hogy a l e n t i két hétre 
maguk vagy segédlelkeszeik szabad-
idővel rendelkezhessenek. Közelebbit 
a Lelkipásztorban. 111. legközelebbi 
körlevelünkben közlünk. — A másik 
konferencia Gyenesdiáson lesz aug. 
26—29. napjain, ez lelkészevangéii-
zúcW) lesz. Az evangélizáló előadáso-
kat Turóczy Zoltán püspök, az áhí-
tatokat Scholz László, a MELE elnö-
ke tartja. A rendezés munkáját a du-
nántuli kerület lelkészegyesülete vál-
lalta. < 

A Luther Társaság ápr. 19:én tar-
tott tisztújító közgyűlést. Elnökké 
választatott Ordass Lajos püspök, ü. 
v. alelnökké Dr. Sólyom Jenő egyet, 
tanár, titkárrá Grünvalszky Károly 
egyhm. m. lelkész. Főtitkár maradt 
Ruttkay-Miklian Gyula. Megválasz-
totta a közgyűlés az igazgatótánács 
16 tagját is. A közgyűlés határozati-
lag kimondta, hogy a megalakítandó 
Evangélikus Theologiai Munkaközös-
séget saját szervének tekinti,, jogi vé-
delmében részesiti, lapját, az Evan-
gélikus Theologiát továbbra is kiad-
ja, azokat a tisztviselőket és szer-
kesztőket. akiket a Munkaközösség 
alakuló ülésén választani fog, a maga 
részéről elfogadja. 

Az Evangélikus Theologiai Mun-
kaközösség ápr. 24-én. a MELE köz-
gyűlése után tartotta meg alakuló 
gyűlését a Luther Társaság ü. v. al-
elnökének elnöklete alatt. Eeszámo-
lók és Kamer Károly egyet, tanár 
referátuma után a Munkaközösség 
vezetőjének megválasztatott Dr. Só-

lyom Jenő egyet, tanár, ügyvivőnek 
pedig Grünvalszky Károly, kik a 
Luther Társaság tisztikarának tag-
jai lévén biztosítják a Luther Tár-
saság és a Munkaközösség egységes 
közös munkáját. Az Evangélikus The-
ologia eddigi ideiglenes szerkesztő-
sége lemondott, de a gyűlés véglege-
sítette a szerkesztőség tagjai^ mun-
kájukban. Főszerkesztő tehát Ordass 
Lajos püspök, felelős szerkesztő 
Scholz László, a Tájékoztató rovat 
vezetője pedig Dezséry László. Vég-
leges szerkesztőségünk lévén, hama-
rosan beadjuk kérvényünket havi fo-
lyóirat megjelentetésének engedé-
lyére. 

Az evangélikus hittudományi kar 
május 10—12. napjain Sopronban a 
magyarországi ökuménikus bizottság 
tanulmányi alosztályának felkérésére 
ökuménikus tanulmányi konferenciát 
rendez. Tárgya: Az ember zűrzavara 
és Isten terve. Számos református 
előadó mellett egyházunkat a követ-
kezők képviselik előadásaikkal: Deák 
János, Karner Károly, Nagy Gyula. 
Kiss Jenő, Scholz László és Gaudy 
László. A konferenciai előadások, 
a hozzászólásokat figyelembe veendő 
szövegezésben, maid belekerü'nek az 
1948-as amsterdami víiággyülésre ké-
szítendő »nemzeti gyűjteményes kö-
tetbe«. 

A hittudományi kar könyvtárából 
számos könyv hiányzik. Az ostrom 
idején több elismervény eltűnt és igy 
a könyvtáros nem tud mindenkit név-
szerint felszólítani a nála lévő köny-
vek visszaküldésére. Ezúton kéri azo-
kat a lelkészeket, akiknél szeminá-
riumi könyv van kölcsönben, haja-
déktalanul juttassák vissza Sopronba. 



Felh ívás! 
A Magyar Lu ther -Társaság tó l egyházunk azt vár ja , hogy dolgozzék! 

A d j o n ki építő i rodalmi műveket és tudományos theologiai munkákat , 
t a r t s a fenn az Evangélikus Theologiát , indítson lapot az evangélikus ér-
te lmiség és a d iákság számára , szervezze meg országosan az i ra t t e r jesz -
t é s t s mozdítsa elő az egyházközségi könyvtárak l é t re jö t t é t . S mindent 
kifogástalanul , pontosan és jól végezzen. 

Ezeknek a fe lada toknak a Magyar Lu the r -Tá r sa ság te l j es tuda tában 
van s szere tné is megvalósí tani valamennyit. De az evangélikus t á r sa -
dalom egyértelmű támoga tása nélkül ez lehetetlen. Ezért fordulunk most 
felhívással gyülekezeteinkhez, papjainkhoz és híveinkhez, hogy segít-
senek bennünket szép céljaink megvalósí tásában. Ne marad jon el egyet-
len gyülekezet, sem anya-, sem leányegyház, lelkész, t anár , vagy tanító, 
felügyelő, p resb i t e r és minden olyan evangélikus nő vagy fé r f i , akinek 
az Is ten a földiekből adot t annyit, hogy e r r e a célra áldozhat, — a 
tagok közül. Tá r sa ságunk fö lkarolásának egyik m ó d j a : a tagok tömeges 
jelentkezése, a t agd í j pontos lerovása, hogy a pénzhiány szabad moz-
gásunkat ne akadályozza. A másik mód ja a taggyűj tés . Ismerőseinkkel 
é r tessük meg, hogy T á r s a s á g u n k munkájának t ámoga tása szellemi fegy-
verkezés, amivel a jövőért harcolunk. A harmadik mód az, hogy az 
evangélikus közönség mindennemű könyvszükségletét a Magyar Luther-
T á r s a s á g könyv- és papí rkereskedésében szerezze be, ahol a tagoknak 
ál landó kedvezményeket biztosítunk. 

Tá jékoz ta t á su l közöljük, hogy az összes könyvkiadással és könyv-
kereskedésse l foglalkozó evangélikus intézményeink közül eddig a Magya r 
L u t h e r - T á r s a s á g részesül t a legkevesebb anyagi t ámoga tásban a kül-
föld részéről . Ezért különösen fontos könyvkereskedésünknek a támo-
ga t á sa és tag ja ink számának a növelése. Közöljük, hogy a tagok lehet-
nek alapító, örökös, rendes , pár to ló és segítő tagok. Az alapí tó tagok 
díja, ha magánemberek, 200 forint , ha jogi személyek, 300 for int . Az 
örökös tagok díja, ha magánemberek, 100 forint , ha jogi személyek, 150 
for int . A rendes t agság díja , kivétel nélkül mindenkinek, évi 15 for int , 
melynek ellenében 18 for int ér tékű könyv-tagilletményt adunk. A pár-
toló tagok dí ja évenkint 5 for in t , a segitő tagok pedig évenkint te tszés 
szerint i adománnyal t ámoga t j ák a T á r s a s á g o t . Mindegyik t agság d í já t 
részletekben is lehet fizetni. 

Hisszük, hogy mindenki megért i felhívásunkat s nem zárkózik el 
részvétlenül vagy közönyösen kérésünk elől. Tá r sa ságunk kész levet-
kőzni régi hibáit, de megújulni aka rásakor azt kéri, hogy egész egy-
házunk egy emberként ál l jon melléje! 

I s ten á ldásá t ké r jük evangélikus egyházunkra, hazánkra és t á r sa -
ságunkra! 

Tes tvér i üdvözlet te l a Magyar Lu the r -Tá r sa ság nevében 

Budapest , 1947 ápr i l i s végén 

Grünvalszky Károly 
titkár. 


