
Lapszemle. 

A Neue kirchliche Zeitschrift 1906. évi évfolyamának 7., 
8. és 9. száma egyrészt az előző évnegyedben megkezdett 
cikkek befejezését hozza, másrészt pedig ujabb értékes cikkeket 
is nyújt. A megkezdett és most befejezett cikkek közül kétség 
kivül a legjelesebb Ihmelsé Jézus és Pál apostolról. Ihmels, 
miután dolgozata első részében (már előbb) igen finoman kifej-
tette Jézus tanításának lényegét, most Pál apostol hirdetését 
vázolja, hogy azután egy 3. részben a kettőt egymással össze-
hasonlíthassa. Az eredményt 3 tételben foglalja össze: El kell 
ismerni, hogy Jézus és Pál apostol hirdétése közt van különbség. 
De ez nem ellentét, amennyiben Pál apostol hirdetése Jézus 
tanához nemcsak hozzá kapcsőldik, hanem azt más szempont-
ból ugyan, de újból fel is veszi: „Mit einem Wort: die Verschie-
denartigkeit des Zeugnisses Jesu und seines Apostels wird 
gerade durch die sachliche Identität gefordert."— A másik befejező 
cikk, Hollenstenier lelkész elmélkedése Harmack és Bousset-ról 
nem felel meg a várakozásnak, melyet az elmélkedés cime és az 
első cikkek keltettek. Amit főleg Bousset történeti módszerének (?) 
önkényéről következetességeiről stb. ír, mind ismeretes dolog. 
Végül megemlítendő a 3. befejező cikk, Böhmer: a keresztszülői 
tiszt reformjáról. Az előző számban adott történeti visszapillan-
tást folytatja és azután fejtegeti a mai e téren való gyakorlat 
tarthatatlanságát, mely abban nyilvánul, hogy a keresztszülők 
tisztét olyan kötelességek vállalása kedvéért tartják fen, melyeket 
maguk a szülők végeznek, úgyhogy a keresztszülők csak mint 
ajándék-adók jönnek tekintetbe. Azért a mai alakjában el kell 
törülni és a keresztség tanúiul és az egyház képviselőiül a gyü-
lekezet véneit behívni, vagy pedig el kell törülni az egész intéz-
ményt. 

Az előttünk levő három szám ujabb cikkei közül az össze-
hasonlító vallástörténetbe vág Stosch dolgozata, melyben Tiruval-
luver erény-fogalmát összehasonlítja a példabeszédek bölcseség 
fogalmával. König értekezik azután a dekalog fölötti legújabb 
vitákról, melyek Eerdmans, Wildeboer és Matthes holland tudósok 
neveihez íűzödnek. Új testamentomi cikk Feine bécsi tanárnak 
1906. jun. 6. a bécsi pap konferencián tartott előadása a babyloni 
befolyásról az uj testamentomra, melyben a Gunkel által meg-
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kezdett,és ujabban mások által is hangoztatott panbabylonismusnak 
sok (szerintünk túlsók) engedményt tesz ugyan, de főleg Pál apostol 
példáján visszautasítja azon törekvését, hogy ezen babyloni be-
folyást még Krisztus hitének legszentebb szentjében is felfedezzék. 
Szóval Pál és János apostol keresztyénsége nem az a synkre-
tisztikus vallás, amelyet a panbabylonisták benne látni szeretnének. 
A dogmatörténet terén mozog Hunzinger, aki Kempis Imitatió-
jának gondolatait elemzi és azokat több körhöz (az augusztinusi 
a berhardini és a kortörténetileg meg helyileg meghatározott 
gondolat kör) tartozónak mutatja fel. Igen érdekesek van Wyk 
amsterdami lelkész cikkei, aki kimutatja, hogy a dogmatörténeti 
fejlődésben a keresztyén hit igazságai ugyanoly sorrendben 
nyertek öntudatos tanbeli kifejezést, amilyenben azok Luther 
kátéjában egymás után következnek, úgyhogy minden gyermek, 
aki kátéját tanulja, rövid idő alatt megtanulja mindazt, amire a 
szent lélek az egyházat á századok folyamán tanította. 

Hátra vannak még a rendszeres theologiai cikkek. Vollert 
gerai tanár röviden összefoglalja azon tanbeli haladást, melyet a 
Form. Conc. III. cikke főleg az Oslander elleni vita eredménye-
képen összefoglalt. Kretschmer lelkész a socialis ethika tagolá-
sáról értekezik. A legjelesebb cikk azonban az, amelyet Stange 
greifswaldi tanár a Jézus Krisztusban való hit erkölcsi jelentő-
ségéről írt. Nehéz volna e cikk tartalmát röviden vázolni, amint 
a reformációnak a mysticismussal való összehasonlítása útján 
rendszeresen haladó fejtegetéseiben és bámulatos psychologiai 
ismerettel meg vallásos érzékkel a Krisztusban való hit ezen 
jelentőségét felmutatja. Ezen cikket el kell olvasni és tanulmá-
nyozni, hogy értékét megismerhessük. Komoly tanulmányozásra, 
különben az egész folyóiratot, annak legtöbb cikkét csak melegen 
lehet ajánlanom. 

Dr. Daxer György. 


