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Talán az egész bibliában nincs olyan meg
döbbentő jelenet, mint a betlehemi gyermekgyilkos
ság története, mert talán egyetlen egy sem beszél 
ilyen leplezetlenül arról, hogy ebben a világban, 
amelyben élünk, milyen nagy hatalma és ereje s 
mennyi eszköze van a Gonosznak arra, hogy a maga 
pokoli tervét végrehajtsa. Lám, mikor Isten Fia ki
szolgáltatott szegényként szállott a földre, Isten 
ellensége a királyt tüzelte gyűlöletre ellene. Amíg 
Isten képviselője kicsiny, magával tehetetlen gyer
mek volt, addig a Sátán képviselője királyi hatalom
mal rendelkezett, királyi koronát hordott. És az 
arány ma is ilyen: a Gonoszságnak ma is királyi 
hatalma van és seregeknek tud parancsolni, mind
annak a világból való kiirtására, ami Isten dicsőségét 
akarja növelni e világban is! A  háborúskodásokra 
tüzelő felszólítások és a vérontásra indított seregek
— öntudatlanul talán — a Sátán gyűlölködésre szító 
parancsára hallgatnak. A  veszélynek egy része, 
meg a bizonytalanság is, mely felé a világ vala
mennyi népe sodródik, mind e megdöbbentő erejű 
sátáni gyűlöletnek a következménye. És nem is csak 
az a baj, hogy a világban végzi irtó hadjáratát, 
felforditva a világ nyugalmát, halál veszélynek téve 
ki az emberek millióit, hanem az, hogy mint kicsi 
betlehemi kunyhóba,,a mi szivünkbe és hajlékunkba 
is be-be tör a bűn. És ami még döbbentőbb; amint 
nem tudunk semmit tenni a háború megszüntetésére, 
még annyit sem tudunk tenni a bűn betörésének 
megakadályozására. A  lelkünk olyan tehetetlen a 
bűnnel szemben, mint a betlehemi édesanyák a 
gyermek gyilkoló vad katonák fegyvereivel szemben.
— Megdöbbentő ez a történet, mert arról beszél, 
hogy nem csak amiatt kel! remegnünk, hogy mihoz- 
zánk is kiterjed a háború és pusztulásba sodorhat, 
hanem attól is, hogy az események következtében 
betör a szivünkbe s végveszélybe sodorja lelkünket.

És még sincs okunk aggodalomra, mert Isten 
hatalma mindennél nagyobb és oltalma minden 
ellen megőriz e történet kijelentése szerint. S mikor 
mindenből az látszik: egyre nő a Gonosz hatalma, 
a gyűlölet ereje és egyre inkább veszélyezteti mind 
testünk, mind lelkünk megmaradását, milyen jó tudni 
azt: nincs olyan veszély, amelyik ellen^sten gond
viselése meg ne tudna oltalmazni. És milyen jó 
tudni azt, hogy az Ő oltalma alá menekülhetünk, 
oltalma alatt élhetünk mi is! S hogy Isten minden 
veszéllyel szemben megoltalmaz bennünket is, ha 
az O gyermekei vagyunk. Ahogy nem engedte, 
hogy az 0  Fia áldozatul essék Herodes tervének, 
mi reánk is gondja lesz, ha az 0  gyermekei 
leszünk. Azonban van még egy föltétele annak, hogy 
mindenedül megmeneküljünk: Isten, mint Józsefnek, 
nekünk is őzt üzeni: ne maradjunk, de fussunk 
a bűn világából az Isten országába — sürget az 
Isten figyelmeztetése. És mi csak úgy menekülünk 
meg, ha Isten parancsát minden körülmények között, 
semmit nem késlekedve, azonnal meghalljuk és tel
jesítsük, — mert úgy jutunk Isién oltalma alá.

Béke után sóhajtoz az egész világ. Nincs ember, aki ne érezné szi
vében a felülről jövő tiltó szót: elég volt! Legfeljebb nem meri kimondani. 
Mert minden lélek érzi, hogy ez nem Isten akarata. Nem Isten akarata a 
kórházakra, békés városokra, falvakra, ártatlan asszonyokra, gyermekekre 
hulló bombák és a  nyomukban a halálhörgés. Nem Isten akarata a kiéhez- 
tetési politika. A magunk lelke is megborzad tőle. És mégis nincs mit 
tenni: úszni kell az árral, szép címeket kell adni az aljas és embertelen 
eljárások sorozatának és mi, egyszerű, jelentéktelen emberek ijedten figyel
jük a vihar terjedését, erősödését, tombolását.

Ilyen hangulatban léptük át az uj év küszöbét és ilyen hangulatban 
élünk nap-nap után.

Igaz, még volna egy megoldás: ha Krisztus parancsait fontosabbnak 
láináilti ti saját,' még nemzeti érdeiteinknél is, akkor talán még csende
sedne a vihar. De hát melyik fél hajlandó ezt magára vállalni ? Senki sem 
akar béketárgyalásokat kezdeni, mindenki élethalálra akar harcolni és 
győzni. Csak nehogy olyan legyen ez a győzelem, hogy végül a győztes 
is holtan ömöljék legyőzött ellenfele mellé!

De hagyjuk a „világpolitikát“, nézzünk a magunk portája felé. Mert 
mi is tehetünk valamit. És ez a valami, egyben a legsürgősebb és leg
fontosabb, egyedül fontos valami a Jézus hangjának a  meghallása: Bíz
zatok, Én vagyok, ne féljetek! . . . Sok szempontbői fontos ez a hang. 
Mert 1. hitet és kitartást ad. Krisztus hangja nem pusztában elhangzó 
szó, hanem Életnek a v ize! 2. Megváltó hang. Aki meghallja, ellenáll az 
ördög kisértéseinek. Erő és bűnből való megváltás, kell ennél szebb uj 
évi program ?

Ha a mi népünk ezt a hangot meghallaná, amely lecsendesitette a 
háborgó tengert, visszaadta a tanítványok nyugalmát, örömöt fakasztott 
a rémület helyett szivükben, amely feltámasztotta a halott Lázárt, Jairus 
leányát, amely megváltoztatta és tanítvánnyá tette Saulust és sok züllött 
vámszedőt, akkor b o l d o g  újévünk lenne a  külső vihar dacára is. Mert 
látván látnánk, hogy népünk mint szabadul ezernyi ősi bűnéből és rossz 
szokásaitól. Akkor lenne egység, felelősségtudat és kitartás. És akkor a  
poklok kapui sem vehetnének erőt rajtunk. Viszont Nélküle meghalunk 
a bűneinkben.

Krisztus szava az anyaszentegyház kürtjén keresztül hangzik. Az 
idő mostoha keze sok mindentől megfosztott minket. Különösen fájdalmas 
összejöveteleink szünetelése. De vájjon nincs ebben Isten keze? Vájjon 
nem ezáltal akar rádöbbenteni az egyház fontosságára? Nem azért vesz 
el mindent és csak az egyházat hagyja meg, mert azt látta, hogy intéz
ményeink közül u t o l s ó  gyanánt szerepelt egyházunk a nép életében ?

Uj év, uj program: egyháznak is, neked is, kedves testvérem. 
Figyelj a Krisztus hangjára. Tedd félre eddigi magatartásodat, egyházad 
iránti közömbösségedet. Ne engedd, hogy a mező fontosabb legyen a 
számodra, mert népet nem a vagyoni jelét tartja meg első sorban, 
hanem Krisztus szavai! Tehát terremtsünk igazi egyházi életet. Teremt
sünk iratterjesztést, pártfogoljuk lapunkat, mert Krisztus szavát tolmácsolja.

Ha hallgatsz a szavára, b o l d o g  uj éved lesz. Ha nem,  a magad 
és néped sirját ásod! Isten őrizzen eltol, mert gyilkosság az 1

Kiss Béla.
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Az emberi hivatások közül egyike a legnehezebbnek 

mert a legfelelősségteljesebb: a lelkipásztori hivatás. A lelki- 
pásztor nem ura saját akaratának, sem pedig idejének. Isten 
akaratának engedelmes szolgája ő, aki egyben népe minden 
bűnének, gyarlóságainak, szenvedéseinek és reménytelen
ségének hordozója. Munkája a legfelelősségteljesebb. De 
csak ritkán nyer kellő méltánylást azok részéről, akikért 
végzi. Lelke, mint a legfinomabb lemez megérzi és átszenvedi 
népe minden baját. De hányszor marad szava pusztába 
kiáltott szó? Idegen jelszavak járszalagán járó népe talán 
csak végső szenvedésében, kétségbeesésében menekül hozzá 
vigasztalásért. Úgy ahogy a játékát kergető gyermeknek is csak
akkor j u t _______ _____ esperese
e s z é b e  ' egyéb

kor meg' nek vise-
ütötte ma- sHIEmIbmI  lője fontos
gát. BÉÍBHB k s z e r e p e t

Három lelkipásztorunknak adta meg az vitt.
Isten kegyelme az elmúlt esztendőben azt a ' ** ■* ^  Biró László hosszufalu-Fürészmezci lelki-
nagybecsü ajándékot, hogy szolgálatuknak wfflSffW! Pászlor áldásos működésének 25. évfordulóját
fontos évfordulóját ünnepelhették. ünnepelte. Előbb Csemátfaluban volt segéd-Iel-

Bohus Pál tb. főesperes, az apácai kész, innen került Oltszakadátra, ahol 10 esz
gyülekezet lelkésze itt eltöltött szolgálatának V - t e n d e i g  volt lelkész, majdpedig elfogadta jelen- 
50. évfordulóját ünnepelte meg csendes csa- gv f ű  *eg' Syülekeze*e meghívását. Áldásos munkát
ládi körben. Áldott munkát végzett 50 esz- |S p ? ^ S B |  végzett gyülekezetében. Az utóbbi időben fele-
tendőn át gyülekezetében s emellett a brassói ll ' xSrlI kezeti iskolát épített, De igen nagy tevékeny
egyházmegyének sok esztendőn át esperese B  séget feí’ett ki az e§Vhäzi- és prédikációs iro-
is volt. dalom terén is. Egyházi lapot szerkesztett, pré-

Szórády Lajos tb. főesperes, tatrangi lel- dikációs folyóiratoknak állandó munkatársa volt,
kész, lelkipásztori szolgálatának 50 éves kö,et Prédikációi saját kiadásában jelent
jubileumát ünnepelte. Ebből 41 esztendőt meg.
töltött el mostani gyülekezete szolgálatában 
A brassói egyházmegye életében mint annal

BOHUS PÁL
apácai lelkész.

í'Karácsony után.
Irta ■ Szepesi Nits István.

Tán az alkony fáj úgy, és a temetés, 
mint ahogy ünnep múlása fáj: — 
mint ének csendült: néma a száj, 
s miben ünnep zsongott: szived is hideg.

Egek magasába röpített hited, 
angyalokkal rád szállt a béke, 
de most, hogy karácsonynak vége, 
ismét fegyver után nyújtod a kezed.

Robotod szerszámját ismét fölveszed, 
Lelked újra tépi a bánat, 
illata a karácsonyfának 
elszállt hétköznapok bús soraiba.

Vár ismét a nehéz gyötrető iga, 
a keserű könny újra éget.
A  reményt, békét, szelídséget,
mint elszállt galambot nézed csüggedten.

Mért nem hagyod őket lakni lelkedben? 
Mért oltod el az ünnep füzét?
A  fényt, mely sötétet űz szét,
féltve mért nem őrződ karácsony múltán 1

Lehet, hogy örömed lealkonyul tán 
s kereszted nyomja vállaidat, 
de az ünnepi, égi hidat 
járd ünnep után is s meglesz a békéd.

Karácsonyi hited, telkednek ékét,
Őrizd, mint drága, égi kincset.
Sugarait másoknak hintsed, 
s  akkor tebenned is boldogság virul.

.. — ------- .—-----—---------- ----- •• ••---- -—

Lejárt becsület.
Jámbor József gyári munkás az apjától 

csak a két dolgos kezét örökölte, de ezzel 
a legbiztosabb vagyonnal szépen haladott.

Az igaz, hogy részibe vett kaszálni, ka
pálni valót s azt a gyári munka mellett 
megdolgozta.

Három év után már házhelye s rajta egy 
szobácska állott. A másik három év után 
a kicsi istállóban egy szép tehén adta a 
tejet az egészséges gyermekeknek.

Történt, hogy egy Amerikába készülő 
ember egy hold földet ajánlott megvételre 
Jámbornak, aki örömmel gondolt arra, hogy 
lesz egy kicsi föld is.

A tehenet eladta az 1931 dec. 16-iki vá
sáron azon szándékkal, hogy megveszi a 
földet.

A vásár napján este Kurta Péter lépett 
be s nagy sopánkodással kérte Jámbort, 
hogy adja kölcsön a tehén árát éppen 
csak 3 napra.

— Nagy bajban vagyok, szomszéd, s ha 
ma nem kapok pénzt, nagy kár ér engem. 
Az Isten is megáldja, adja ide csak 3 napra 
s adok kamatot.

— Jámbor József gondolt egyet s oda 
adta, Igaz, hogy szigorúan kikötötte, hogy 
3 napon belül kapja vissza.

— Kamat nem kell, de a  pénzt bizto
san kapjam kézhez, mert nagyon szük
séges.

Kurta még esküdözött is, hogy vissza
adja. Becsületes ember, hisz az esküben. 
Másnap elment Jámbor az amerikás em
berhez, a föld megvétéle végett. Előlegre

volt pénze, s a többit fizeti 3 nap múlva
— Már eladtam József. Kurta Péter itt 

volt az este s ki is fizette. Még azt is mon
dotta, hogy József nem akarja megvenni.

Jámbor feje megszédült. Egyszerre látott 
mindent.

Három nap múlva kérte a pénzt.
— Nem tudom megadni, de különben 

is most jött egy törvény, hogy adósságot 
nem kell fizetni.

— A Jámbor feje még jobban megszédült.
— Hogy lehet valaki ilyen gazember, 

hogy ezelőtt 3 napos adósságra már alkal
mazza a törvényt.

Jámbor tovább dolgozott. Ismét szerzett 
egy tehenet. Három év után egyszer kérte 
a pénzt.

— A törvény szerint felét fizetem vissza 
17 év alatt.

— Ne fizess semmit 1 Fizessen meg ne
ked az Isten.

Azt még nem mondottam, hogy Kurta 
Péternek, valóban kurta volt a becsülete 
is. Jobb módú ember volt, de azért örö
kösen hitelbe vásárolt.

Nagy lábon éltek, de a mészáros, boltos, 
sőt a korcsmáros is sokszor irta be a Kurta 
neve után a hitelt.

Cifra ruhában jártak, de a szabó sze- 
génykedett, mivel Kurta nem fizetett.

Orvosnál, patikában is volt tartozása. 
Azt nem is kell mondani, hogy egyházi 
tartozását sem fizette. Aki a másét eszi, 
issza éveken át s nem fizet, az olyan em
ber, nem tudja megbecsülni az egyház 
értékét.

Csakhogy forog a kerék.

SZÓRÁDY LAJOS
tatrangi lelkész.

BÍRÓ LÁSZLÓ
Hosszufalu-fürészmezei lelkész.

Isten áldása kis érje további életútjukat!
GILLICH FÜLÖP.
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Csodás időnek vagyunk szemtanúi. Népek emelkedését 
és ismét más népek váratlan bukását figyelhettük meg az 
utóbbi időben. Két világnézet küzd egymással. Egyik a régi> 
amelyet u. n. demokrata államok képviselnek. A  másiknak 
hordozói a nemzeti szocializmus, fasiszmus stb. A  jelen küz
delemben az utóbbi bizonyult erősebbnek. A  régi rendszer 
korhadt faként dőlt össze. De miben van az új rendszer ereje ? 
A z öntudatban és a közösségi szellemben. A z egyes ember 
alárendeli saját érdekét és erejét a közösség érdekének és 
szolgálatának. így az új rendszer az egyestől feltétlen öntuda
tot és áldozatkészséget követel. Ennek a szellemnek győzedel
mes ereje pedig nemcsak a harctereken művel ma csodákat, 
de bámulatosak alkotásai és áldozathozatala. Gondoljunk csak 
arra: milyen öntudatosan vállalják e rendszernek hívei az 
otthoni szolgálatukat és hoznak áldozatot és tűrnek el meg
szigorításokat és megszorításokat. Gondoljunk azokra a hatal
mas összegekre, amiket pl. a német nép vállal a rendes adó. 
ján felül az u. n. téli segélyakció keretében. Óriási összegek 
ezek, amelyek szinte elérik a rendszeres állami adóból befolyó 
összeget. Találunk példát egészen közel is. A  légionárius moz
galom karácsonyi segélyakciója a Hétfaluban 260.000 lejt ered
ményezett. A  Négyfaluban, Derestyében és a Noá-ban lakó 
csekély számú német népcsoport egy-egy ilyen gyűjtése 30— 
35.000 lejt jövedelmez havonként, amihez hozzá kell még 
számítani az u. n. egy tál étel akció jövedelmét, amely szin
tén havonta 20—25.000 lej.

Egyházunknak, népünknek sorsa megkövetelj, hogy né
pünk tudatával legyen helyzetének, teendőinek. Óntudatra és 
áldozatkészségre van szükségünk. Csak igy tudunk megma
radni. Csak igy teljesíthetjük kötelességeinket. A z uj élet szel
leme meg kell mozgassa népünk lelkét. Ismerjük meg egyházi 
és népi feladatainkat és vállaljuk azok fenntartását öntudattal 
és áldozathozatallal. Ez lesz erőnk. Ez lesz megmaradásunk!

Kurta Pétert egy ügyvé I vette a kezébe s beperelte a tar
tozásért. Mégis nyerte, mert olyan tartozás volt.

Az árverést is kitűzték. Kurta mindenfelé futott, de egy 
leit sem kapott. A becsület lejárt.

Jámborhoz is nem szégyelte elmenni. — Adok, ha a ke
zemről gonosz utón elütött földet szerződésileg nekem adod. 
Amit adtam régebb, el is engedem, csak legyen az én gyer
mekeimnek is egy kis földje.

Nem adta Kurta.
Három hold földjét árverezték a perköltségben s az ügy

véd tartotta meg olcsó áron.
*  * **

A kerék gyorsabban fordult lefelé. A három hold elvesz
tése miatt olyan bús lett, hogy napról-napra hervadod.

Orvoshoz ment, de az csak úgy vizsgálta meg, ha előre 
fizet. Még volt annyi pénze, de már orvosságra nem jutott. Be
csület nem volt.

— Ismét Jámborhoz fordult. — Látod, hogy halok meg, 
Adj kölcsön, ha van lelked.

— Ha meghalsz, nyugodj békében, mert úgy sem vette 
senki hasznodat.

Egy leit sem adok. Add vissza a földet s akkor kapsz.
Kurta nem adta vissza. A gyengülés rohamosabb lett.
— Igen, ha eljön a Tiszteletes ur 1
— Kurta sápadt arca elvörösödött.
— Hát az is megtörténhetnék, hogy a pap ne jöjjön el ?
— Ha én volnék a helyében nem jönnék, Te elmennél? 

Évek óta semmit nem fizettél.
A lelkész elment az Uriszentvacsorával. Kurta megköny- 

nyebbült. Beszélgetés közben megtudta, hogy a harang nem 
szól annak, aki dolgait nem rendezte s csak egy imádság jár 
a  temetéskor.

Sietve hivatta Jámbort s rendezte a dolgát. Odaadta a 
földet, egy holdat eladott, hogy annak árát az egyház ládájába 
űzesse be Jámbor József.

Még maradott 2 hold s azt azzal hagyta gyermekeire, hogy 
a  becsületre vigyázzanak, mert ha az lejár, akkor nem ér sem
mit 6Z élet. Bakk József.

Népünk kulturszolgálata.
A legkeményebb vas is csak nehéz kalapácsütések alatt 

alakul át hajlithatatlan, megedzett acéllá; a legnemesebb fém, 
az arany is csak a kohók mindent megemésztő tüzében tisztul 
meg ragyogó szinarannyá, — éppenugy a  lélek, énünknek leg
nemesebb része is csak nehéz megpróbáltatások, súlyos küz
delmek árán érheti el azt a lelkimegtisztulást, azt a lelkinemes
séget, amely magasabb hivatottságának elérésére képessé teszi.

Nincsen a földkerekségén nemzet, amely több, súlyosabb 
megpróbáltatásokon ment volna keresztül. Nincsen nép, amely 
több áldozatot hozott volna, amely önön testével, vére hulla- 
tásával jobban, hüebben védte volna szomszédait. És nincsen 
nép, amely kevesebb megértésre, szeretetre, hálára talált volna, 
— mint a magyar!

Ez mind nem volt elég. Más módon, más eszközökkel is 
törtek ránk. A tudományosság hazug leple alatt elénk tárták, 
hogy mi milyen tudatlanok, „nomádok“, értsd barbárok voltunk, 
amikor e honba bejöttünk.

Őseink a hunok, a magyarok hatalmas, a szomszéd népek 
kultúráját messze felülmúló műveltséggel lépték át a Kárpátok 
gerincét. Rengeteg kulturális kinccsel ajándékozták meg a mű
velt Nyugatot (ruházkodás, műszaki vívmányok, haditudomány).

A magyarok úgy, mint testvérnépünk a hunok turáni nép, 
az Európa keleti részét és Ázsia nagy területét birtokoló szittya 
törzsnek tagjai. A szittyák, vagy amint a görögök nevezték a 
skythák az ó- és az őskorban Kisázsiát, Palesztinát, Mezopo
támiát, Belsőázsiát lakták, de huzamos ideig birtokolták Egyip
tomot és Indiát is. Hatalmuk nyugaton az Atlanti-óceánig, 
keleten pedig a Csendes-óceán partjaiig sugárzott ki.

A kínaiak évezredekre visszatekintő feljegyzései, noha alig 
ismerjük még őket, pedig éppen minket érdekelnének nagyonis 
közelről, sok mindent föltárnak. Megtudjuk belőlük, hogy a 
hunok több mint ezer éven át tőszomszédságukban laktak, 
hogy műveltségük sok tekintetben rokon. A hunok betöréseiről, 
pusztításairól, de szellemi erejükről is számos följegyzés, vers és 
ének emlékezik meg. A versek legnagyobb részét még Konfuce 
gyűjtötte össze Kr. e. 500-ban a Si-king versesgyüjteményben.

* Óriási, rettegett hatalom lehetett a hunság. Nagyságáról 
olyan emlék beszél, amelyhez hasonlóval a világ egyetlen 
nemzete sem dicsekedhetik. Földünk leghatalmasabb építményé 
a hunoknak köszöni életét. Ki ne hallott volna a Kínai Nagy
falról, erről a világcsodáról! Észak és nyugat felől övezi a 
kínai birodalmat, hossza 3200 kilométer. Hegynek föl, völgynek 
le fut végig az ország határán ez a végnélküli 10—18 méter 
magas óriási fal. Vannak helyek, ahol két, sőt hármas sorban 
állanak a falak. Micsoda félelmetes nép lehetett, amely ellen 
ilyen müvet kellett emelni. Kegyelettel őrzöm a falnak törött 
szürke tégladarabját, hajdani nagyságunk emlékét.

Még ma ezeréves kedvezőtlen körülmények közt is szám
talan emléke van távoli rokonságunknak. Messze Mandzsúriá
ban, Kínában még viselik a feszes, vitézkötéses magyar nad
rágot, a lobogó bőujju inget, a zsinorozást. A székelykapunak 
sokszor az összetévesztésig tökéletes mását megtaláljuk Kíná
ban mindenfelé. De megtaláljuk Ázsia többi, a turánsággal érint
kező, vagy azok befolyása alatt álló országokban i s : Indiában, 
Formában, Anamban.

Sok dolgot megmagyaráz, ha tudjuk, hogy Kr. u. a II. szá
zad körül Kina határáról megindult hunok nyugatnak jöttükben 
két ágra szakadtak. Az egyik ág Balambér vezetése alatt meg
szállja a Duna völgyét és megveti Atilla világbirodalmának az 
alapját; a másik ág Toromána, Mihira-gula vezetése alatt levo
nul Északindiába. Uralmuk alatt 38 fejedelemséget alapítanak.

Kérdem ezekután, hogy vájjon csakugyan olyan jött-ment, 
szedett-vedett népség lehettek a honfoglaló hunok és magya
rok. A kutatások a napnál fényesebben igazoljak őseink kultú
ráját. Ilyenképpen csakugyan nincsen okunk szégyenkezni, 
büszke öntudattal hivatkozhatunk az olyan nagy fényben ragyogó 
őseinkre. (Folyt, köv.) dr. K. V.

KÖNYVET, ÍRÓSZERT, PAPÍRT

E L E K E S - n é l
B R A § 0 V, Str, R 8gel e Mifiai I. 25 (volt Kolostop utca)
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— i t  HORVÁTH GYULA |
Egészen váratlanul hunyt el az 
apácai gyülekezet egyházsegéd- 
kezője, Horváth Gyula ny. tanító.
Lelkészi családból származott. Apja, Horváth László, a barca- 
ujfalusi gyülekezetnek volt lelkipásztora. Temetése nagy részvét 
mellett ment végbe. Családja, agg édesanyja és széleskörű rokon
ság gyászolja. Feltámadunk!
— Karácsonyfa ünnepély. Szépen sikerűit karácsonyfa ünnepélyt ren
dezett a báesfalusi gyülekezet nőegylete december hó 22-én. Igehirdetés, 
szavalatok és énekszámok alkották a programot. Ennek keretében történt 
a karácsonyi segélyezés is, amikor is 130 szeretetcsomagot osztottunk ki 
az iskolás gyermekek között, 20 szegény gyermek részesült ruhasegély
ben, s 14 szegény özvegy asszony kapottjpénzbeli és természetbeni segélyt.

— E gyházkerületi közgyű lés. Egyházkerületi elnökségünk 
január 21-re hívta összes kerületi közgyűlését Brassóba. A köz
gyűlés legfontosabb tárgya: intézkedni a megüresedett szuper- 
intendensi állás betöltéséről.
— Barcaujfalu. Szépen sikerült karácsonyfa ünnepélyt tartott a gyüle
kezet karácsony első ünnepének délutánján. Nemcsak a gyermekek jelen
tek meg teljes számban, de a felnőttek is eljöttek, hogy résztvegyenek a 
gyermekek kedves ünnepén. A szépen sikerült program után szeretet- 
csomagokat osztottunk ki az iskolás gyermekek között.

— L em ondo tt az  o rs z á g o s  egyház  p ü sp ö k e . D. Vik
tor Glondys, az országos egyház püspöke egészségi okokból 
lemondott állásáról. Az uj püspök megválasztására február 
hó folyamán kerül sor. Glondys püspök az ország határán túl 
is jól ismert vezető személyisége volt az evangélikus egyház
nak, aki az evangélikus egyház nemzetközi szerveinél is elő
kelő állást töltött be. Egyházkerületében, különösen az igehir
detés hatékony felkarolásával végzett áldott munkát.
— Türkös. December hó 22 én rendezte a gyülekezet karácsonyfa ünne
pélyét. Szavalatok, énekszámok, igehirdetés alkották a programot, amely
nek befejezése után sor került az adományok kiosztására. Az iskolás gyer
mekek szeretetcsomagot kaptak, a szegények pedig pénzbeli, élelmiszer 
és ruhasegélyben részesültek. A kiosztott adományok értéke kb. 15 000 
leit tesz ki.
— A sim ony  if alvl g y ü lek eze l v a llá so s -e s té i. A simo- 
nyifalvi kis szórványgyülekezet az adventi időszakban több val
lásos estét rendezett. Ezeknek programja szavalatokból, ének
számokból és egy-egy előadásból állott. N o v e m b e r  24-én 
szavaltak: Csordás Erzsiké, Drgács Boriska, Hévízi Pál, Szirom 
Juliska, Volent Mariska és Tézen Juliska. Kogler Károly lelkész- 
tanító pedig „A kerestyén férfi, a kereszztyén nő és a keresz
tyén család“ címmel tartott előadást. D e c e m b e r  8-án sza
valtak: Diez Bözsi, Gál Maris, Balogh Imre, ̂  Németh István 
és Verasztó Ica. „Kérjetek és adatik néktek,“ címmel Nagy 
István vadászi református lelkész tartott figyelemmel hallgatott 
előadást. A vallásosesték jövedelme a karácsonyi segélyezés 
célját szolgálta.
— A romániai református egyház iskola ügyének jelenlegi helyzete.
Felekezeti elemi iskoláink száma 104, a tanerők száma 152. A nagyenyedi 
Bethleu-kollégium keretében fiu-főgimnázium, tanítóképző és gazdasági 
iskola működik. Brassóban fiú kereskedelmi iskolájuk és leánygimnázium 
van. Hiány érezhető a tanerők tekintetében, amennyiben a tanítói állá
sokból csak 112-öt lehetett képesített tanerőkkel betölteni.

— U| m unkás n é p ü n k  e g ész sé g ü g y é n e k  sz o lg á 
la tá b a n . Papp Béla dr. orvos, aki eddig Bukarestben folyta
tott orvosi működést, ahol igen széleskörű orvosi és társadalmi 
tevékenységet fejtett ki, visszatért szülőföldjére, Bácsfaluba, hogy 
orvosi tudását népe egészségügyének szolgálatába állítsa. Bács- 
faluban Fő-ut 36 szám alatt nyitott orvosi rendelőt. Szeretettel 
köszöntjük népünk e lelkes munkását itthon és kívánjuk, hogy 
munkája áldásos legyen.
— Csernátfalu. Karácsonyi ünnepi adományok: egyháznak 3320 lej, 
iskolának 200 lej, házi szegényeknek 640 lej, összesen 4140 lej, azonkívül 
egy öl tűzifa az iskolának: 2200 lej értékben. — Új é v i  a d o má n y o k :  
egyháznak 850 lej, 200 lej az iskolának, 260 lei a szegényeknek, össze
sen: 1310 lej. — A s z e g é n y e k  számára tartott nőszövetségi gyűjtés 
86 :0 leit eredményezett, azonkívül mintegy 1500 lej értéket képviseltek 
a természetben nyújtott adományok, amelyből a nőszövetség 34 szegény
nek juttatott 200 lej adományt, 19 iskolásgyermek és 3 felnőtt részesült 
ruhasegélyben. Kiosztott adományok értéke 14.000 lej. Az iskolás és 
vasárnapi iskolás gyermekek egy-egy szeretetcsomagot kaptak.

FIGYELEM! Ha a k o n f i r m á c i ó r a  jól és 
o l c s ó n  akar v á s á r o l n i ,  siessen

Z  A M  I N E R  A.
B rassó, Piata LibertätiMQ sz.

alatti üzletébe, ahol bő választékot talál női és fér fi-sző vetek
ben, ágry irarnit arákban.

J ó  m i n ő s é ü l  O l e s ó  á r a k !  P o n t o s  k i s z o l g á l á s i

A N A G Y V I L Á G B A N

Támogassuk,
olvassuk és

terjesszük az
„EVANGÉLIKUS ÉLET“-et.

— N ém et t á m o g a t á s  S p an y o lo rszág  e lp u sz tu lt 
tem p lo m ain ak  fe lé p íté séh e z . A német egyházak, a kor
mány engedélyével, gyűjtést rendeztek az elpusztított spanyol- 
országi templomok újból való helyreállítására. Különösen sok 
templomi felszerelést adományoztak.
— Jelentős fordulópont a japán keresztyén egyházak helyzetében.
Japán népe az elmúlt esztendő október 17-én ünnepelte a japán biro
dalom megalakulásának 2600-ik évfordulóját. Ez alkalomból az ottani 
keresztyén egyházak is nagy gyűlést hivtak össze. E gyűlésen kimondot
ták : Japán keresztyén egyházai közős protestáns egyházzá tömörülnek 
s függetlenítik magukat a nyugati egyházaktól.

— Az am erik a i re fo rm átu s  egyház  m unkája . Az
amerikai református egyház 227 kórházat, 7854 vasárnapi 
iskolát és 14.751 belmisziói vállalkozást tart fenn s mindezekre 
évente 6,386.000 lollárt költ.
— Tilos a zsidóval kötött vegyesházasság Szlovákiában. A szlovák 
kormány törvénytervezetet készit, amely megtiltja a keresztyén és zsidó 
felek közötti házasságkötést.

— B ibliai m ozgalom  a sp a n y o lo rsz á g i k a to lik u so k  
közö tt. A spanyolországi Saragossában a katolikus hívek 
biblia-hetet rendeztek.
— Megelevenedő egyházi élet Norvégiában. Norvégiában, amelynek 
lakósai mind evangélikusok, az utóbbi időben fokozódott az egyházi 
élet iránti érdeklődés. A könyvkereskedések Biblia készlete teljesen 
kifogyott.

— N ém et le lk észek  h a d isz o lg á la ta . Egy németországi 
folyóirat kimutatása szerint az evangélikus lelkészek egyhar- 
mada teljesít jelenleg katonai szolgálatot. Számszerint 5400.
— Mit hozott az újesztendő a harctereken ? A karácsonyi ünnepek 
tartama alatt beállott viszonylagos csend után fokozott harci tevékeny
séggel indult meg az új esztendő. Hitler vezérkancellár újévi beszámoló
jában bejelentette, hogy ennek az esztendőnek meg kell hoznia a végső 
döntést. A jelenlegi helyzet az, hogy úgy német, mint angol részről foko
zódott a légi tevékenység. A német repülők folytatták pusztító munkáju
kat. Rombadöntötték az angol főváros, London leggazdagabb negyedét, 
a Cityt. — Az olaszok véres harcokat vívnak Albániában és Afrikában. 
Az utóbbi helyen az ellenfél heves támadásainak hatása alatt az olaszok 
visszavonulásra kényszerültek. Újabb jelentések szerint a német hadse
reg az olaszokkal karöltve veszi fel e helyeken a küzdelmet, miután 
Anglia • pontokon jelentős erőket vetett küzdelemba.

. . .  a szórvány nem egyik-másik gyülekezetnek gondot 
adó függvénye, hanem az egész egyház előretolt bástyája, 
harctere. Ezért egyetlen gyülekezetnek sem lehet közömbös a 
szórványok sorsa. Fel kell ismerni minden gyülekezetnek, hogy 
a szórvány sorsa azonos az ő sorsával. Azért nem jótékonyság 
a szórvány terheiben osztozni, hanem kötelesség.

Keresztyén Igazság 1940. I.

Szerkesztői üzenetek.
Kérjük a lelkészi hivatalokat, szíveskedjenek a naptárak árát mi

előbb beküldeni. Ugyancsak kérjük az Ev. Élet előfizetési hátralékok 
befizetésének szorgalmazását. — Gyülekezeti hírek beküldését kérjük.

ZINTZ HENRIK UTÓDAI

B R A S S Ó
Főüzlet: Weisz Mihóly-u. 18 ^ Fióküzlet: Hosszu-u. 23.

TELEFONSZÁMA: 1342 TELEFONSZÁMA: 1858.

I R O D A I  T E L E F O N S Z Á M A :  13-43

Fűszer, gyarmatáru, festék, c s e m e g e  és 
gyümölcskereskedés nagyban és kicsinyben.
NAPONTA FRISSEN PÖRKÖLT KÁVÉ.

K ó v é p ö r k ö l d e  m o t o r  ü z e m m e l .

Támogassuk, olvassuk és terjesszük

az „Evangélikus Eleí“-et.
CENZÚRÁT, Iascrxs Trioumdul Brasov sub Nr. 1083/1938 Tip. BODOR Brasov, Sir. Ing. G. Ionicá 3. — Ttslüfon 31-74
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VILÁGOSSÁG.
„Mert az Isten, aki szólt setétségből világos
ság ragyogjon, ő gyűjtött világosságot a mi 
szivünkben.“ II. Kor. 4, 6.

Nagy ajándéka az Istennek a nappali fény. A  
falusi szántó-vető ember a hosszú téli éjszakák 
pihenője után, alig várja már a megnyúlt nyári 
nappalokat, hogy újult erővel fogjon hozzá a gazdag 
gyümölccsel kecsegtető munkájához. A  világon, talán 
a falusi ember az, aki a legjobban tudja értékelni 
a világosságot, a fényt! Hiszen munkáját Istennek 
adományai nélkül sohasem tudná elvégezni. Nem* 
segít ebien neki a iechnika összes vívmánya sem : 
a villany, a lámpa világa csak apró mécslángocs
kák az elszórt magot éleire keltő mennyei napsugár 
mellett. Nem csoda tehát, ha a templomot látogató 
emberek között, túlnyomórészt egyszerű falusi embe
reket látunk, akiknek a szive még hálával dobban 
az égi szó felé, amikor felhangzik az Ige: „És 
mondd Isten: Legyen világosság.“ A  teremtés cso
dája minden nap újra megismétlődik szemeink előtt, 
ha a sötét, koromfekete éjszaka végén szemeink 
előtt fellobognak a felkelő nap arany sugarai. „És 
lön világosság.“ Minden ember szivében ott él a 
világosság utáni vágy már a teremtés napja óta 
elvetve. Hiszen a legapróbb virágszál is a világos
ság felé fordul, ha az ég peremén felkél a nap.

Hogy mennyire mélyen, az ember lelkében él 
a világosság utáni vágy, azt megkapóan mutatja 
az a középkorból származó imádság, amelyet a 
római angyalvárban elzárt előkelő fogoly ajkáról 
őrzött meg a hogyomány. Ez a fogoly hetek óta 
volt elzárva a vár egy koromsötét mély pincéjében, 
ahová a napsugár sohasem hatolt át. Egy nap a 
börtönőr figyelmes lett a börtönből felhangzó sza
vakra. A  fogoly imádsága volt ez. Nem szabad
ságért könyörgött, nem a büntetés elengedéséért, 
hanem egyes egyedül a világosságért! „Istennek 
egyszülött fia, arra kérlek betlehemi bölcsődnél, 
golgothai keresztfádnál, csodálatos feltámadásodnál, 
méltass még egyszer arra, hogy megláthassák sze
meim a nap világosságát, hogyha nem is a való
ságban, úgy legalább mintegy álomban /“

Ezzel a világosság utáni vággyal, elkészítette 
Isten a lelkünket a m ásoiik nagy teremtési csoda 
szemléletére, ami még nagyobb, mint a világ terem
tése. Betlehem felett újból elhangzott az Ige: „Lty m  
világosság és lön v ilá g o s sá g J é zu s  Krisztus az, 
aki elmondhatta magáról: En vagyok a világ vilá
gossága.“ Természetesen, a benne való hitnek az a 
döntő jelentősége van, hogy -ki őt követi, az nem 
Jár sötétségben I M. R.

VELE VAGY ELLENE . . .
Az ember életében vannak egészen különleges fontosságú pillanatok 

és helyzetek, amelyeknek döntése egészen határozott formában szabja 
meg aztán továbbbi életünket. Ilyen, teszem az ifjú ember életében a 
pályaválasztás. De lehetnek mások is. Népünk csak nem régiben érezte, 
hogy mint forgatja fel egész lényét egy ilyen nagyjelentőségű életkér
désben való döntésnek fontossága. Az eltávozás vagy helyben maradás 
felett kellett dönteni. Éreztük elhatározásunk lényegesen megszabja 
további életsorsunkat. Nos, a lelki életben is ismerjük ezt a döntő elha
tározás elé való állítást. Próbáljuk kikerülni, elhalványítani, de Kriszti^ 
egy-izct ... »rki fgjtessi o döntő hátáéit: vélem ” tn

Látom az életben folyó harcot. Látom miken! üldözi a  vüsg Ä ,  
s akarja megsemmisíteni egyházát. Élet-halálra szóló küzdelem ez. Sátán 
harca az élet Fejedelme ellen. Én pedig érzem: nem állhatok félre, nem 
lehetek hideg szemlélője ennek a küzdelemnek, hanem döntenem kell, 
melyiknek pártján állok. Krisztus-é vagyok-e, avagy a Sátánnak leszek 
fegyverhordozója.

Önmagamba tekintek. Ott is dúl ugyanez a küzdelem. Kinek uralmát 
kívánom? A Sátán hazug, csábitó ígéretekkel csalogat. „Engem kövess 
s könnyű lesz az életed, tiéd lesz a föld minden öröme, élvezete, gazdag
sága.“ Krisztus nem igér ilyet. Szenvedéseire mutat és azt mondja: ez 
lesz a te sorsod is. Gúny, üldözés, megvetés, kereszt, lemondás. De 
Krisztus reámutat keresztjére is : érted hordoztam, hogy megfizessek helyet
ted bűneidért. íme ennyire szeretlek. Keskeny úton hívlak magam 
követésére, de ez az ut örök életre visz. Kié leszel? Ugy-e nehéz dön
teni. Az ember a közelfekvőt akarja. Amit lát abban hisz és bízik. Színes 
szivárvány szemüveget helyez a Sátán annak szeme elé, kit el akar csá
bítani. Hányán tudnak neki ellentállni? Hiszen a bűn mérge már születé
sünkkor ott van bennünk.

Velem vagy ellenem . . .  Dönteni kell. S egész életem ennek a dön
tésnek befolyása alatt fog állani. S viszont amig ez a döntés meg nem 
történt, addig semmit sem ér keresztyénségem s életem is csupa meddő 
harc és küzdelem. Természetesen a döntés megejtéséhez Isten kegyelmére 
van szükségem. Magam ereje kevés hozzá.

Krisztus parancsolja, magam érzem: nem járhatunk tovább azon az 
utón, amelyen vagyunk. Felemás keresztyénségünkkel nem állhatunk 
meg az élet feszülő gátján. Felemás keresztyénségünk alkalmatlanná tesz 
Isten szolgálatára. Isten egész embereket, egész keresztyéneket akar, hogy 
diadalra vigye áldott munkáját. Nem szabad késlekedni, nem szabad 
tovább halogatni megtérésünket, kimondani a döntő szót: Uram tied aka
rok lenni. Egészen és egyedül csak a tied !

Isten ügye, egyházunk és népünk szolgálata igaz keresztyén szivekre 
és kezekre vár. Ott az én és a te helyed is. Nos ne állj félre. Állj 
Krisztusod mellé, mert csakis Ő benne van a világ üdvössége, a mi életünk 
és népünk élete! Ne félj a küzdelemtől, a harctól, a nehézségektől. A 
katona, ki hazáját védi életét is kész odaadni ebben a  szolgálatban. Krisz
tust is csak igy lehet szolgálni. De aki életét feláldozzn a Krisztusért, uj 
életet kap.

Vele avagy ellene ? . . Mondd azt, hogy boldogan akadsz a Krisztusé 
lenni és akarata szerint szolgálni. GillicH Fülöj>.
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„Ne Ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!“
Az itt látható kép azt a történetet ábrázolja, amelyben 

az Írástudók és a  farizeusok egy asszonyt vittek Jézushoz, 
akit a Mózes törvénye alapján meg akartak kövezni, mivel* 
házasságtörésen találtatott. Jézus pedig lehajolt és szót
lanul irt valamit a  porban. Amikor szorgalmazva kér
dezték őt, akkor felegyenesedve igy szólott: „aki közü- 
letek nem bűnös, az vesse rá először a követ.“ Aztán 
újra lehajolva tovább irt a földön. Ez a  néhány szó 
és a porba irt irás elég volt ahhoz, hogy a vádlók 
tőle szónélkül, lehorgasztott fővel egymásután eltávoz
zanak. Amikor senki sem maradt, hogy vádolja az 
asszonyt, az Úr Jézus is igy szólott hozzá: „én sem 
kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!“

Az agyonkövezés durva embertelen módszeré ma 
már nem fordul elő. De az érzés, 
amely annak mozgató rugója volt, 
ma is megtalálható az emberi szivek
ben. A szeretetlenül Ítélkező, rágal
mazó emberek ma is ép olyan em
bertelenül kövezik láthatatlan, lelket 
ölő köveikkel embertársaikat, mint a 
Jézus idejében az utca köveivel.

Embertársát szeretetlenül, gyűlö
lettől dühöngő szavakkal és érzések
kel az az ember szokta itélgetni, 
munkáját semmibe venni, hibáját 
megnagyitani, aki önmagát nem tartja 
bűnösnek. Az ilyen ember értéktelen 
és használhatatlan az Isten kezében.

Ennek a szomorú ténynek az egyik 
oka az, hogy a magukat igaznak 
tartó emberek önmagukat nem is 
vizsgálják, nem ellenőrzik, nem állít
ják oda az Isten igéjének mérlegére,
hanem mindig csak a  mások életét kutatják és mérlegelik. 

az oka annak, hogy nem látják meg a maguk szemében «•-
S2- • m i g  a  m á so k  SZfütrlÓ  biíTr íi t'T

á̂í*iK ©k« • zómoru tén y ek  az, hogy a legtöbb em

bér hamis fogalmat alkot a bűnről. Csupán azokat a kirívó, fő
képen a külső élethez tartozó cselekedeteket tartja bűnnek, 
amelyekben ő a saját, durva, berozsdásodott mérlege szerint

ártatlannak látszik.
Ez a csaló, tolvaj bűnfogalom 

aztán megnyugtatja lelkét abban a 
tudatban, hogy ő ártatlan, igaz em
ber, akinek joga van arra, hogy má
sokat halálra kárhoztasson.

így voltak a farizeusok is. De ami
kor Jézus megszólalt és írni kezdett 
a porban, a szivükről egyszerre le
hullott a lepel és sok rejtett dologra 
világosság vetődött. Lehorgasztott fő
vel eltakarodtak, akik magukat még 
az elébb igaznak tartották.

A bűn igazi fogalmát ma is a 
Jézus írásából és beszédéből lehet 
megismerni. Ott pedig minden ember 
bűnösnek bizonyul. Amikor a Jézus 
beszédét kitárt szívvel hallgatja, min
denki azt érzi, hogy ott róla és az ő 
bűneiről van szó. De megérzi azt is, 
hogy a bűn tulajdonképen egy meg
fertőzött lelki állapot. A lélekből fakad 
és abban gyökerezik. A bűn röviden 
kifejezve: az Isten és az emberek 
iránti szeretetlenség. Aki egy pará
nyival is jobban szereti önmagát, 
mint az Istent és mint bármelyik 
embertársát, az bűnös ember.

A legveszedelmesebb bűn pedig az, ha az ember önma
gát bűntelennek tartja és embertársát szeretetlenül kárhoztatja. 
Mi lesz ha Isten is hasonló szeretetlenséggel fog ítélni felette?

„Ne ítéljetek, hogy ne Ítéltessetek, mert amilyen Ítélettel 
r. ''lek. olyannal ítéltettek és amilyen mértékkel mértek, olyan
nal m é r n é k  n é k t e k  ! “

Mátyás Béla.

A pap tehene.
irta: DONÁTH LÁSZLÓ

Azt mondják, hogy a pap marhája adék- 
kal élt; meglátszott ez még a pap te
henein is, mert a csipőcsontjukra a kalap
ját bátran felakaszthatta volna.

Hogy milyen takarmány az adék? ...
Teszem fel, kérdi a  pap:
— Te János, adtál-e enni a  marháknak?
— Adék, — mondja János könyv nél

kül s a pap is elhiszi, pedig ha megnézné, 
üresen kapná a  jászlot.

Az öreg pap eleget törte a fejét, de élete 
fogytáig se találta volna ki, hogy mitől 
olyan soványak a marhái, ha a János apja 
bölcsen meg nem magyarázza:

— Madárhusu instálom, tiszta madárhusu, 
az ilyen fajtán r  ím fog az étel.

Lám, az enyimeknek csupa éhenhalás- 
tól adogatok, mert jóformán nincs is mit, 
mégis olyan rr ind a kettő, mint a  retek. . .

— Hm, hát madárhusu ? . . .
— Az istáiom, c.r '
Az öreg pap megnyugodott a magyará

zaton. Ki tehet róla, ha egyszer madár
husu? Lám, a  bojtos nála is tűrhető álla
potban van, pedig fejős.

Könnyű volt a  Bojtosnak, mert azt a 
papné liszttel dédelgette, de ezt a pap ép
pen úgy nem iud’a, mint azt, hogy a jó

száraz lucerna, hogy következik át éjjelen
ként a János apja tehenei elé? . . .

Hanem az a liszttel becézett Bojtos is 
hálátlan portéka volt a világon. A biza! 
Nem átalta a papné kezéből kirúgni a tele 
sajtárt . . . Ma is megtette ezt a csúfságot 
s a héten még mindennap. Ezért mondta 
ki a papné nagy mérgesen:

— El kell adni a rusnyát I De rögtön s 
rögtön I

— El hát, — hagyta rá a pap, mert el
lenmondásnak nem igen van helye. — Já
nos te, úgy megtakarítsd reggel a Bojtost, 
hogy csillogjon a szőre. Elhajtjuk a vásárra 
s adjuk, ahogy veszik.

— Értem istáiom, — felelt János; csak 
természetes hót, hogy másnap még pisz
kosabb volt, mint máskor. így hajtottak a 
vásárra, mégis került gazdája, mert a szé
kely jobban kap az ilyenen, mint sok fé
nyesen, legalább elmondhatja később, mi
lyen vala, mikor vevém s milyen leve az 
én konyhámon!

Az alku hamar ment, az atyafi árát ígérte, 
a pap se nagyon tartotta. Hatvanötért ment.

A pap örömében kétszeresen fizette az 
áldomást, csakhogy megszabadulhatott a 
a  rusnyától.

Hanem venni is kéne, gondolta, de már 
arra jobban vigyázz; olyan vásárt csinál, 
hogy a gyermeke is emlegesse meg.

Kövér legyen, mint a János apjáé, szép, 
mint ez a rusnya Bojtos, de ne döijón, ne 
rúgjon, mert tehénnek nem való a ló tem
pója.

Járta hát a vásárt szaporán, ügyelgetett, 
nézdelődött, de kedvére valót nem kapott. 
Sebaj nó, vigasztalta magát, holnap is áll 
a vásár. Másnap hát újra bement.

A papné lelkére kötötte, hogy tehén nél
kül haza ne menjen, de szép legyen amit 
megvesz s jámbor, mint a bárány.

Kereste is becsületesen, jött-ment rogyá- 
sig, de dél jól elmúlt s tehén még nem 
volt; már azon volt, hogy mégis tehén 
nélkül megy haza, mikor a szeme hirtelen 
megcsillan.

No, ez az enyém lesz, gondolja s szép 
lassan odakerül; sokáig nézeget másfelé, 
mig megkérdi az árát.

— Kilencven, — mondja az atyafi.
Vizsgálgatja, tapogatja a szokott részeket, 

aztán hetvent igér. A tehén állja, nem 
döf, nem rúg s még a nézése is igen 
barátságos.

A papnak tetszik, igér s alkuszik, de a 
székely nem igen enged; hiszen van szeme 
s látja, hogy tetszik a portéka. Aztán nem 
is az övé, a komája bízta rá, mig egyet 
fordul a vásárban, hát nem lehet s nem.

A pap sem hagyja magát, egy-két pen
gőre nem tekint s igy lassacskán össze
férnek; nyolcvanhetet ad érte, de nem 
sajnálja.

Csak azt várja, hogy a  cédulát átírják, 
aztán indul, hogy idejében otthon legyen.

Ennek bizonyosan megörül a  papné; 
szeretni fogja, kevesebbet zsémbelődik s 
csendesség lesz a háznál. , .
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Ágostai hitvallású evangélikus keresztyének vagyunk.
így neveznek s magunk is annak valljuk magunkat. De vájjon 
hányán érzik egyben az ebből származó kötelességeket? Avagy 
hányán vannak tisztában ennek a névnek a jelentésével?

A z  1530-iki augsburgi, avagy magyarosan ágostai biro
dalmi gyűlésen olvasták fel evangélikus eleink azt a hitvallási 
iratot, amely egyházunk bibliai tanításának rövid és rendsze
resített összefoglalásával tárja a világ elé, hogy mit hisznek 
és mit tanítanak az evangélikusok. Erről a hitvallásról nevez
nek benőnket ágostai hitvallásunknak. A z evangélikus ember
nek tehát ezt tudnia illik és ismernie kell az ágostai hitvallást. 
Róla neveztek el: illik ismerni; benne bírjuk bibliai tanításunk 
rövid foglalatját: szükséges ismernünk. Aki tehát még nem 
ismeri, lásson hozzá rögtön és olvassa el az ágostai hitvallást!

A z  evangélikus ember hitvalló ember. A zaz: nem rejti 
véka alá a hitét, hanem bátran megváltja. Lehet, hogy nem 
kap érte mindig elismerést, sőt talán gúny és hátrány lesz 
osztályrésze. És mégis megváltja hitét. Nemcsak vasárnap, 
hanem hétköznap is, nemcsak templomban, hanem otthonában 
és munkahelyén is, nemcsak szóval, hanem tettel is. A z  evan
gélikus ember egész életének hitvallásnak kell lennie. Őseink 
igy tettek. Életük, vagyonuk, otthonuk, 'hazájuk nem volt 
kedves nekik, ha Krisztusért mendezeknek elvesztését kellett 
vállalni.

A z  evangélikus ember az evangélium hordozója. A z  
evangélium örömhírt jelent. Arról, hogy Isten második özön
víz helyett szent Fiában Megváltót küldött a kárhozott világ
nak. A z  evangélikus ember ennek a boldog ténynek birtokosa, 
hordozója és hirdetője. Életben, halálban ezzel vigasztalja 
magát is másokat is. Milyen áldott dolog hát evangélikusnak 
lenni.

Vigyázz testvérem, hogy soha meg ne tagadd és meg 
ne csúfold szép nevedet, hanem önérzettel, büszkeséggel és a 
mögötte rejlő felelősség teljes átérzésével valid meg mindig: 
én ágostai hitvallású evangélikus keresztyén vagyok ! De 
nemcsak szavaid tanúskodjanak amellett, hanem egész életed 
róla szóló bizonyságtétel legyen!

Később utitársak is kerültek; bomlott a vásár s többen 
utolérték.

Egymás marháit limitálták, az árakat találgatták; a papét 
mindenki dicsérte s nem is drágálta senki.

A falusi fogadóban áldomást vett, azután hát még jobban 
dicsérték, csak Minyabá’ sunyitott néha, aki a juhokkal is meg
tette volt az öreget.

A tehén pedig mendegélt a többi között, az irányt tartotta 
s jobbadán előljárt, csak akkor maradt el, ha az ut árkában 
kaszálatlan sarjut kapott; okvetlen jól akart lakni, mert úgy 
falta, mintha tegnap sem evett volna.

— No étkes fajta, — mondja egyik székely.
— Nem lesz madárhusu, — sunyit Minyabá’.
— Ha eszik, tejet is ad, mert a tarisznyája is jól áll, — 

hangzott az általános vélemény.
Ilyenforma beszélgetés közt jócskán haladtak, alig mele

gedtek bele, már otthon is voltak.
János az udvarról meglátja, hogy a pap tehenet hajt, sza

porán nyitja a kaput, az uj tehén pedig mintha érezné, hogy 
neki nyitják, ügyesen befordul.

No, húz a házhoz, — gondolja a pap — s aztán ő is 
bemegy, hogy a  papnénak elmondja a vásár sorát.

— Nyolcvanhét pengő, de hetet már az is megér, hogy a 
kapun magától jött be.

Hát a Bojtos helyére milyen akkurátusán oda állott ? ! — 
kiá, ja János az udvarról, — mert a beszédet ő is füleli.

— A már tizenöt pengőt futva megér — örvendez a pap,
— No anyjok, van-e még panaszod? -- kérdi a pap az 

az istálló ajtóból. Olyan tehén, mint a bazsarózsái A papné 
éppen felelni akar, de csak megszr;-- ngát a jámbor tehén s 
úgy kirúgja kezéből a tele sa jtárt, hogy megkondul a falon s a  
papné megfürdik a habos tejben.

— Anyjok, anyjok . . . az uj tehén !
— Ez? Ez a rusnya Bojtos! Jó vásárt csináltál mondha

tom ! De mit csináljon, aki az eszét megissza s amit egyik nap 
elad, másik nap drágán megveszi I Mondott egyebet is eleget. 
Az uj tehén csakugyan a Bojtos volt. Minyabá’ még a falusi 
fogadónál megismerte, de csak sunyitott a huncut.

Volt egyszer . .  .
Volt egyszer egy ifjú aki felmászott a tengerpartról a ma

gas hegyekre, hogy onnan nézhesse a fénylő felhőket. De 
mig azok mozgó s aranyfényü hullámzását bámulja, azon 
veszi észre magát, hogy azok elkápráztatták a szemét és a 
lelkét.

— Oda fogom építeni a váramat — szólott az ifjú, mert 
mint mindenkinek, úgy neki is voltak légvárai a magasban s 
a napfényben mily szép lesz az élet 1

De midőn kinyújtja a karját, hogy a fényes felhőket meg
fogja, a felhő eloszlott s a meredek hegyről a mélységbe esett. 
Amint itt magához tért, rögtön észrevette, hogy egy sötét 
barlangba zuhant, mellette pedig egy nő sirdogál folyvást, 
kinek könnyei már patakot alkottak, amely ezüst fénnyel ka
nyarog a barlangon keresztül.

— Ki vagy? — kérdé az ifjú, a nő felé fordulva.
— Én a Gond vagyok — igy válaszolt a nő — és sírnom 

kell egyre a világ kezdetétől a világ végéig. Ez a patak az én 
könnyeimből eredt és láthatatlan folyóként folyik át az egész 
világon. Mindenkinek innia kell ebből a folyóból, gazdagnak 
és szegénynek egyaránt, s valahányszor isznak belőle, sirniok 
kell nekik, éppen úgy, mint nekem.

— Mintha megvakultak volna a szemeim — igy szólott 
az ifjú — nem találom az utat előre. A fénylő felhőket néztem 
sok ideig s most egyre azokat látom magam előtt.

— Két dolog közt kell most választanod — szólt a nő 
az ifjúhoz — vagy nekem kell adnod az egyik szemedet és 
kitépned a lelkedből a fénylő felhőket vagy ittmaradsz és meg 
fogsz vakulni.

— De mikor oly szép volt az a fényes felhő 1 A nap 
rávetette fénylő sugarait, amelyektől aranyfényben úsztak! Óh, 
hogy felejthessem én el mindezeket?

— Nézz körül itten — parancsolta most a nő.
Az ifjú körülnéz a barlangban s a  sötétben mozdulatlan 

lényeket pillant meg, melyek meghajolva s rongyokba burkolva 
üldögélnek a barlang fenekén. Mindegyiknek haja gészen hó
fehér, szemük fénye pedig egészen kialudt.

— Ezek is fiatalok voltak, mint te — mondotta sírva a 
nő — ők is szemlélték egykoron a  fénylő felhőket, de nem 
tudtak azoktól megválni, azért vesztették el a  szemük világát 
és nem találtak ki a Gond barlangjából.

E szavakra az ifjú megrettent.
— Légvárakat akarok építeni még is, mert fel kell épitnem 1 

Vedd el az egyik szememet, Oh Gond!
— De akkor szived vérének felét is add ide 1 — válaszolt 

most a Gond.
— Jól van, vedd el szivem vérének felét is! S a Gond 

odanyujtott neki egy serleget, amelyben a patak vize habzott 
és igy szólott hozzá: „Idd ki gyorsan e serleget egészen fenékig! 
„Az ifjú ajkaihoz érintet'e a serleget, de az első cseppek éget
tek, mint a tűz és midőn kiitta a serlegnek felét, azt hitte, hogy 
kétélű kardot döftek át a testén; midőn pedig fenékig kiitta, 
leesett a földre és mozdulatlanul feküdt, mint a halott. ,Mikor 
magánoz tért, egy nagy pusztaságot látott maga előtt és azután 
felkelt hogy tovább haladjon. De akkor a haja egészen hófehér 
leit s az ifjúság rózsaszíne eltűnt az arcáról, a kedélye meg 
olyan volt, mint az öregeké.

A pusztaság tágas volt és beláthatatlan, melyen csak 
keserű növények tenyésztek a  források vize sós és zavaros 
lett, de azért ő mégis csak előre haladt. De most már nem 
nézett többé az ég felé és nem kísérte a  felhőket szemével, 
sem nem méregette az ég terjedelmét. Meghajolva és tekintetét 
a földre szegezve haladt egyre előbb. Apró kis virágok és olyan 
növények fénylettek útjában, amelyeket előbb soha észre se 
veti. Midőn igy haladt a forró napon, egy alacsony, széles 
sziklához érkezett. A szikla puszta volt és naptól égetett s alig 
volt magasabb a föld felszínénél. De a szikla szilárd volt és 
rendületlen, amely nem süppedt le lábai alatt. Ekkor lehajolt 
az ifjú a sziklához és megcsókolta a kemény, rideg sziklát.

— Ide fogom építeni váramat! — szólt s most a valóság
erős szikiájáru építette várát. Finn mese.
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— E lm arad t az eg y h áz
k e rü le ti közgyű lés. Egy
házkerületünknek január hó 21,
22, 23-ra tervbevett közgyűlése 
a  közbejött akadályok miatt el
halasztást szenvedett. A közgyűlést későbbi időpontban fogják 
megtartani.
— Uj munkás a bukaresti gyülekezet élén. Miután a bukaresti gyüle
kezetnek mindkét egyházi vezetője, Sexty Zoltán lelkész és Sipos András 
tanitó-lelkész, elhagyták az országot, a gyülekezet ügyeinek ideiglenes 
vezetésére Mezei István brassói a. lelkész kapott megbízatást. Isten áldása 
kisérje ottani szolgálatát!

— K arácso n y faü n n ep é ly  K rizbán. A krizbai gyülekezet 
karácsony első ünnepén d. u. 3-órakor szépen sikerült kará
csonyfa ünnepélyt rendezett. Az iskolás gyermekek egy három- 
felvonásos karácsonyi színdarabot adtak elő, amelyet Osgyáni 
István egyházsegédkező irt és tanított be. Ezután szeretetcso- 
magokat osztottak ki a gyermekek között, a szegényebbek pedig 
ezen felül még ruhanemüeket is kaptak.
— Csernátfalu. Az elmúlt esztendő népmozgalmi adatai: keresztelés 29, 
konfirmált 33, esküvő 8, temetés 21, úrvacsorával élt 618. Házi istentisz
teletek alkalmával úrvacsorát vettek 41-en. Befolyt adományok összege 
36.460 lej, azaz 16.600 lejjel több, mint az előző évben.
— Uj m u n k ae rő  a c sern á tfa lu si fe lek eze ti isk o lán á l.
Miután Magdó Ilona tanítónő elhagyta állását és Magyarországra 
távozott, az egyházközség helyét Benedek Irén tanítónővel 
töltötte be. Legyen munkáján Isten gazdag á ldása!
— Pályázat útján kerül betöltésre a krizbai lelkészi állás. A krizbai 
lelkészi állás Sexty Kálmán lelkész nyugalomba vonulásával megüresedett. 
Az állás betöltésére most kerül sor. Az egyházközség közgyűlése úgy 
döntött, hogy a lelkészi állás betöltésére ki Írja a pályázatot. Reméljük, 
hogy ez a választás a komoly időknek megfelelően fog történni s a krizbai 
gyülekezet oly embert kap, akinek vezetése mellett szép egyházépitő 
munka indul meg. Isten Szentlelke vezérelje testvéreinket lelkészválasztó 
munkájukban!

— Szám ok az o rsz á g o s  egyház  é le té b ő l. Az országos 
egyház hivatalos lapja, a Kirchliche Blätter legutóbbi száma 
statisztikai kimutatást közöl az országos egyház 1939 évi nép
mozgalmi állapotáról. Ezek szerint: lélekszám 402.821, születés 
8.891, temetés 5.475, betérés 177, kitérés 280, esketés 2.603, 
konfirmált 5.474, úrvacsorával élt 87,329, iskolaköteles gyermekek 
száma 51.597, legényegyleti tagok száma 12.399, leányegyleti 
tagoké 8.253.
— Népszámlálás lesz ebben az esztendőben. Tör\ényrendelet jelent 
meg, amely szerint ez év folyamán új népszámlálás lesz az egész ország 
területén.

— C saládi é r te s ítő . Antal Márton türkösi lelkész és neje 
Bacsó Anna házasságát Isten egészséges fiúgyermekkel áldotta 
meg. Isten gazdag áldását kérjük a szülőkre és a gyermekükre!
— E lőfize tő inkhez. Naptárunk naptárrésze saját hibánkon 
kívül úgy készült el, hogy sok minden szükséges tudnivaló 
hiányzik belőle. Vevőink részéről azt a megjegyzést hallottuk, 
hogy különösen hiányát érzik annak, hogy nincsen benne a 
holdváltozás ideje. Hogy vevőinknek ne kelljen nélkülözniük a 
gazdaságban fontos ismereteket, úgy határoztunk, hogy lapunk
ban, minden hónap elején ismertetni fogjuk a holdváltozás 
idejét. Ujhold január 27-én 12 óra 3 perc. Első negyed február 
hó 4-én 12 óra 42 perc. Holdtölte február 12-én 1 óra 26 perc. 
Utolsó negyed február 18-án 19 óra 7 perc. Ujhold február 
26-án 4 óra 2 perc. Kérjük a naptárba bejegyezni.

á l lá s t  kcires!

Okleveles kántor-tanitó egyházsegédkezői állást 
keres. 57 éves, evangélikus vallásu, ö n á l l ó a n  
v é g e z  a d m i n i s z t r á c i ó s  m u n k á t  is. 
Megkeresések a következő címre küldendők: 
OSGYÁNI I STVÁN Crizbav, jud. Bra§ov.

FIGYELEM! Ha a k o n f i r m á c i ó r a  jót és 
o l c s ó n  akar v á s á r o l n i ,  siessen

Z A M I N E R  A.
B rassó, Piata Libertatii12 sz.

alatti üzletébe, ahol bő vá< fiók ot talál női és férfi-szövetek
ben, á̂ , ygar niturákban

J é  m i n ő s é g i  O l c s ó  á r a k !  P o n t o s  k i s z o l g á l á s !

A N A G Y V I L Á G B A N

— 40 millió könyv a német kato
náknak. A német nemzeti szocialista 
párt könyvgyüjtést rendezett a had- 
bavonult katonáknak olvasnivalóval 
való ellátására. Az első gyűjtés 10 mi

liőt eredményezett. Ezekből 40.000 katonai könyvtárt létesítettek.

— Egy m iliá rd o t k ő it F ranciao rszág  a g y e n g ee l-  
m éjüek  á p o lá s á ra . A francia nép egészségügyének szo
morú állapotára vet fényt az a tény, hogy az állam által eltar
tott gyengeelméjüek száma több mint 110.000, akiknek eltartására 
az állam egy milliárd Frankot költ.
— Hatékonyan avatkoznak be a német repülők a Földközi tengeren.
Mivel Angliának a törekvése arra irányult, hogy a harc gyújtópontját a 
Földközi tengerre és a keletre helyezze át, Németország nagyobb számú 
repülőket küldött erre a területre. A német harci repülőgépek élénk 
támadásokat intéznek az angol támpontok, elsősorban Málta szigete ellen 
s már is jelentős eredményeket értek el.

— N ém et isk o lák  S z lovák iában . Szlovákiában az elmúlt 
iskolaévben a következő német iskolák működtek: 133 elemi-, 
18 polgári-, 1 tanítóképző, 2 gimnázium, 1 kereskedelmi aka
démia, 2 kereskedelmi-, 1 női szakiskola, és 6 iparos tanonc
iskola. Összesen 21.208 volt ezekben a növendékek száma. 
A szlovákiai német népcsoport taglétszáma 150.000.
— Német tanulók felekezeti hovátartozandósóguk szerint. Egy német 
statisztikai kimutatás szerint, amely csak a régi birodalom területét öleli 
fel, az iskolai növendékek az elmúlt esztendőben felekezetűk szerint a 
következők voltak: 4,353.000 protestáns, 2,803.000 katolikus és 94.576 
egyéb istenhivő.
— UJ v ilá g h áb o rú  v an -e  k észü lő b en ?  Ez a kérdés 
foglalkoztatja ma a világ közvéleményét. Az amerikai Egyesült- 
Államok magatartása egyre inkább azt a látszatot kelti, hogy 
Amerika ma sokkal közelebb áll a háborúba való beavatkozás
hoz mint eddig. A világsajtót nem régiben az a hir foglalkoz
tatta, amely szerint Anglia, Amerika és Kina kormányai hármas
szövetség kötését terveznék. Annyi bizonyos, hogy a tavasz 
jövetelével erőteljesebb tevékenység várható.
— Felépítik a polgárháború során megsérült templomokat Spanyol- 
országban. Összesen több mint 75.000 épületet kell újra építeni Spanyol- 
országban. Ezek között szerepel 4850 templom és 425 parochiális épület. 
A polgárháború okozta kárt 900 millió Pesetára becsülik.

— D ánia. Dánia fővárosában, Kopenhágában, nemrégiben 
avatták fel a Grundtwig-templomot. Grundtwig Miklós dr. volt 
megalapítója a népfőiskolái rendszernek s mint szociológus, 
de különösen mint evangélizátor jelentős munkát végzett 
hazájában.
— Mint egykor az apostolok. Dr. Skat Hoffmeyer dán evangélikus 
püspök meglátogatta püspökségének gyülekezeteit. Miután nem kapott 
benzint s igy útjában nem használhatta autóját, hátizsákkal a vállán és 
kezében turista bottal tette meg az utat s látogatott el gyülekezeteibe.
— Ü ld ö ző ik ért im ád k o z tak  az o ro sz  o r to d o x  eg y 
ház hívei. Tudott dolog, hogy a bolsevizmus ellensége az 
egyháznak és minden vallásnak. Igen nehéz a keresztyén 
hivek helyzete ezért Szovjetoroszországban. Különösen nehéz 
a papok helyzete, akiktől megtagadtak minden állampolgári 
jogot. Érdekes most megtudnunk, hogy az oroszországi ortodox 
egyház istentiszteletein imádkozik üldözőiért, hogy Isten világos
ságra vezesse őket s ne büntesse meg őket a keresztyéneken 
elkövetett sérelmekért.
— Hollandia. Az ország népe lassanként visszatalál a nyugodt élet
mederbe. A keresztyén egyházi közösségek őszinte bf.nbánattal vállalják 
a háború okaiból a rájuk eső részt és a hitben való megerősödéstől 
várják a holland nép igazi megújhódását.

— Svájc. A jelenlegi háborús helyzet hatása alatt változás 
állott be ennek az országnak életében is. Svájc hagyományosan 
őrizte semlegességét. A mostani háború pedig beigazolta, hogy 
ez nem sikerülhet mindig, mert akarata ellenére is belekerülhet 
bármely ország a háború." bonyodalomba. Svájc ezért erőtel
jesen hozzálátott katonai megszervezcsehez. Már az iskola 
padjáinál kezdetét veszi a katonai előképzés, Az egyházak 
nem látják ezt szívesen, mert ezáltal az ifjúság mindinkább 
kikerül az egyház kezéből.
— Az Ítéletnél is borzalmasabb. A XVII. századnak egy hires n-édi- 
kátora egyszer olyan hatalmas beszédet tartott az eljövendő Ítéletnapról, 
hogy hallgatói közül sokan nemcsak könnyekre fakadtak, de valóságos 
hangos jajgatásba törtek ki. Mikor az izgatottság a legmagasabb tokra 
hágott, egyszerre szünetet tartott a lelkész és kis vártatva így szólt: 
„Szárítsátok fel könnyeiteket, mert olyan mondanivalóm van, ami borzasz
tóbb az Ítéletnél is.“ Mikor pedig hallgatói várakozásteljes bámulattal 
néztek fel reá ünnepélyesen igy folytatta: „Egynegyedóra múlva, miután 
e házat elhagytátok, mindent el fogtok felejteni, amit hallottatok: bűnös 
életeteket úgy folytatjátok, mint azelőtt s r most hai'oítak-1 úgy fogtok 
visszaemlékezni, mint valami mesére. É"- ez még b o r z a s z t ó b b ,  
mi nt  az Í t é l e t  . . . “

CENZÚRÁT, Inscris Tribunalul Bra$ov sub Nr. 1083/1938 Tip. BODOR Bra$ov, Sír. Ing. G. Ionicä 3. — r :lefon 31-74
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PÁL apostol múltja.
„És hálát adok annak, aki engem megerősített, 

a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem 
hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra, Ki előbb Isten 
káromló, üldöző és erőszakoskodó valék: de kö
nyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitet
lenségemben." Tim. I. 1; 12—13.

Általánosan elfogadott megállapitás az, hogy 
minden ember boldogság után vágyakozik. Abban 
azonban most már nagyon eltérők a vélemények, 
hogy ki miben keresi és véli feltalálni a boldogsá
gát. Talán nem tévedek, ha azt állítom, hogy a leg
több ember helytelenül, múlandó dolgokban keresi

° ^  J r} í j Q * Q . P .  vCSfife.

benhagyják az embert. A z egyik káténk igy hatá
rozza meg a boldog ember fogalmát: „boldog az, 
akinek lelke nyugodt és békességes". Ugyanezt fe
jezzük ki, ha azt mondjuk; boldog az az ember, a 
kit múltja nem vádol, jelene nem csüggeszt, jövője 
nem nyugtalanít•

Egy ilyen ember volt Pál apostol. Nem lesz hiába
való megvizsgálni az ő múltját, jelenét és jövőjét, 
mert ezekben Isten az igazi boldogság útját tárja 
fel előttünk.

Milyen szerepe lehet ennek a múltnak az ember 
boldogságára nézve?

Pál apostol múltja egyike a legsötétebb emberi 
múltaknak. Farizeus ifjú volt, jó viszonyok között 
élt, de tudását, tehetségét nem Isten dicsőségére, sem 
nem embertársainak boldogitására használta fel, ha
nem arra, hogy Krisztust és az ő követőit teljes ere
jével üldözze. Üldözte Krisztust, akinek szelíd alak
ját valószínűleg személyesen ismerte, aki őt soha sem
mivel meg nem sértette, ha csak az igazságra ta
pintó beszédeivel nem. Feltehető, hogy ott volt István 
vértanú megkövezésénél és látta őt vértől elborultan 
összeroskadni.

A zt gondolta akkor, hogy mindez el lesz temetve. 
Minduntalan újra látta a véresen összeeső Istvánt. 
Látta a láncravert keresztyéneket, síró gyermeket 
és látta a kereszten függő Jézust, amint szomorúan 
néz rá és a lelke azt súgta, hogy Jézust ártatlanul 
szegezték a keresztfára. Rémes napjai lehetlek.

A  múlt bűnei ma is feljárnak. Lehet, hogy sok 
ideig el vannak temetve, de amikor Isten világos
ságot kezd gyújtani a lélekben, a bűnök feltámad
nak és megjelenik a lélek előtt a „kézírás“, amelyen 
elfelejtett bűneink olvashatók. De a múlt bűnei ker
gethetik az ember lelkét Isten felé is. A  példa rá 
Pál apostol, aki bűnbánó lélekkel borult le Jézus ke
resztje előtt és Isten az egész múltjára megbocsátó 
kegyelmét borította rá, úgy hogy Pál apostol boldog 
lelt, mert a múltja őt többé soha sem vádolta. M. B.

ISTEN MUNKÁJA.
„Az Én Atyám mindig munkálkodik“ mondja Istenről Jézus Krisztus 

és valóban vak szemek kellenek ahhoz, hogy valaki ne vegye észre Isten 
munkáját a mai idők kegyetlenségei, bűnei és nyomorúságai között. Az 
Ur Isten szünet nélkül féltő szerelemmel nézi ezt a világot és valahogy 
úgy van vele, mint az a hitvestárs, aki akkor is szereti társát, ha az rutul 
becsapta, kijátszotta és megcsalta őt.

Naponta gyalázatosán becsapjuk, kigunyoljuk. meggyalázzuk Istent 
a mi fertelmes életünkkel (ez az élet akkor is fertelmes, ha mi nem annak 
látjuk, mert Isten szemével kell néznünk a dolgokat!) és ő  még sem vet 
el, mégis szeret és megmentésünkön munkálkodik.

Hogjj^n dolgozik Isten?
■ ——-  i  - i

Az Ur Isten kettős módon d o lg o z ik a v i’ágáéseményein és az oudd_ . 
szentegyházon k eicsziu i. A világ eseményein keresztül oly módon, hogy 
bár ezek az események vajmi ritkán egyeznek meg az Ő akaratával és 
még ritkábban célozzák az Ő dicsőségét, amennyiben gyarló emberi 
vágyak, hiúságok, önzések a mozgatóokai, Ő azokat a  bűnös eseménye
ket is felhasználja az Ő hatalma, dicsősége szolgálatára, az anyaszent- 
egyházon keresztül pedig hirdetett Igéjében szól és az úrvacsorában Ön
magát adja.

Mondjunk egy példát. Isten hivott minket eddig a prédikáció Igéjén 
keresztül. Nem hallgattuk meg, nem vettük elég komolyan. Nos, az Ur 
felhasznál ezért minden eszközt, elsősorban a saját bűneinket — a Hozzá 
való kényszerítésre. Mindenekelőtt a világ féktelen háboruskedve által a 
napnál világosabban állítja: ime i l y e n  az a világ, amelyiknek nem Én 
kellek. Azután ezt ezernyi változatban tálja elénk. A blokádrendszerek, 
a kiéheztetési akciók épenugy, mint a sülyedó hajók, a bombázó gépek 
berregéséből mind-mind iát a szót halljuk szüntelenül: igen, ez az a 
világ, amelyik nem kiváncsi az Én akaratomra. Amelyik nem tud komolyan 
leszámolni az Isten országa igazságaival!

Hál Istennek, hogy mór vannak, akik kezdik észrevenni Isten szi
gorú nevelésének az áldásait. Egy uj egyháziasság van köztünk kialaku
ló an, de nem külsőséges, szokás-egyház,’ ^ ? -?g, élettelen, szertartásos egy- 
háziasság, amelyet az a nagy igazság hoz létre: ha van egyházunk, akkor 
még nem veszett el minden. Talán semmi sem veszett el.

Példákra is tudnék hivatkozni a gyülekezetemből s bizonyára a többi 
egyházaknál is igy van. Az idén többen jönnek a templomba, mint eddig. 
A fiatalság is nagyobb számmal vesz részt az istentiszteleteken, Az egy
házi adót szívesebben fizetik a hívek, mint eddig. Gyülekezetemben soha 
sem volt olyan kevés baj az egyházi adózás körül, mint ezekben a  súlyos 
években. Az adományok a tavalyi kétszeresére emelkedtek. Iskoláink tej
akciójára egymásután érkeznek adományok. Arcokat látunk a templom
ban, akiket eddig nem láttunk ott. Egyre többen jönnek Bibliáért, olyanok, 
akiről nem gondoltam, hogy törődnek vele. Adományokat hoznak olya
nok, akiknek azelőtt nem jutott eszükbe stb. Jelek, amelyek azt mutatják, 
hogy Isten dolgozik. A nyomo'uságokon keresztül is beszél és ezekkel 
kényszerit Igéje meghallására. Mindeneket felhasznál. Mindenekkel ja
vunkra van 1

Igen, mind jó, amit Isten tészen ! KIGS BLLA.



LUTHER, az énekköltő.
Luther, a nagy reformátor 

mellett el is feledkezünk Lut
herről a nagy költőről. Pedig 
az ő nagyrahivatott eszközét 
költői tehetséggel is megál
dotta, hogy énekbe tudja ön
teni érzéseit. Igazi nagy költő 
volt. így az ő énekei nemcsak 
azért a legjobb evangélikus 
énekek, mert a tiszta evan
géliumi hitből fakadnak, ha
nem, mert ugyanakkor igazi 
gyönyörű művészi alkotások 

is, amilyenek csak nagy költőknek a versei lehetnek. Sőt egy 
részükhöz még dallamot is maga Luther irt. Ebben is nagy volt 
ő. Ha valaki pusztán csak műélvezetről akarná az egyházi 
énekeket énekelni az is elsősorban Luther énekeit választaná.

Luthert már gyermekkorában nagyon vonzotta a zene és 
az ének. Tudjuk, hogy mint szegénysorsu diák, benne volt a 
templomi énekkarban és házakhoz is járt énekelni. Cotta Orso
lyának, mint első pártfogójának éppen buzgó éneklésével tűnt 
fel. Az erfurti egyetemen is bő alkalma volt foglalkozni zenével. 
Itt megtanulta a lantjátékot is. Feljegyzik róla, hogy mikor a 
wormsi birodalmi gyűlésre ment, útközben az egyik vendégfoga
dóban éjjel lanton játszott és énekelt. Egyik nagy költő kartársa 
Hans Sachs pedig wittenbergi fülemülének nevezi és 1523-ban 
igy ir róla egyik költeményében : „Hajnalodik, ébredjetek, Vidám 
daltól zeng a berek, Halld mint csattog a fülemile, Csak úgy 
cseng a bérc, völgy bele !u Luther művészi lelke megérezte, 
micsoda szépség és kifejező erő van a zenében, mint hivő em
ber pedig meglátta, hogy mindez Isten csodálatos alkotása, a 
mivel őt kell dicsérni. Ezért mondja szinte rajongással, midőn 
egy alkalommal a többszólamú ének szépségéről beszél: „ Aki 
ezt nem tartja Isten kimondhatatlan csodaművének, az fara
gatlan tuskó és nem érdemli meg, hogy mást halljon mint sza
márordítást és disznók röfögését.“

Lutherben társult a mély hitű tudós, a prófétai lelkű refor
mátor, a nagy énekköltővel, s igy születtek meg első és legjobb 
evangélikus énekeink. Ő adta kezünkbe a Bibliát, ő ajándé
kozott meg a  kátéval és ezenfelül még énekeskönyvel is. 
1524-ben j e l e n t  me g  u. i. az első evangélikus énekeskönyv. 
Nem is egy, hanem négy ebben az évben. A legnagyobb, a 
melyet maga Luther szerkesztett Wittenbergben, 24 éneket tar
talmaz a reformátortól. Ezután 12-öt irt élete végéig, Összesen 
tehát 36 ének maradt fenn tőle. Elég kár, hogy a mi énekes
könyvünkben csak 13 van belőlük. De ezek legnagyobb értékei 
énekköltészetének. Érdemes közelebbről beszélni róluk. Vegyük 
elő az énekeskönyvet és keressük ki őket.

Egyik legerősebb és legkoraibb éneke Luthernek, a „Bű
nösök hozzád kiáltunk“ kezdetű (349). Ez a 130-ík zsoltár fel
dolgozása. Aki nem érti mit jelent a kegyelemből való meg- 
igazulás olvassa el figyelmesen imádságul és érezze át ezt az 
éneket.

Egy másik hires éneke Luthernek a „Mennyből jövök 
most hozzátok.“ Egy kedves kis gyermekdal mintájára alkotó 
dalként született meg a reformátor ajkán ez az ének egy kará
csony estén, amig félbe hagyta a prédikáció írást, hogy a kis siró 
Jánoskát megringassa.

A legnagyobb énekéről, az Erős várról már nem is jut 
hely írni. Elhagyjuk későbbre, mert hisz erről sokat fog kel
leni beszélni. Most még csak Luthernek a mi énekeskönyvünk
ben levő többi énekeit sorolom fel emlékeztetőül. Bizonyára 
ismerjük mindegyiket: „Mi Atyánk ki vagy mennyekben“ (32), 
„Mennyből jővén az angyalok (32), „Jézus Krisztus dicsértes- 
séku (133), „Krisztus halálra adatott“ (207), a gyönyörű pün
kösdi ének „Jövel Szentlélek Úristen“ (236), „Jer, örvendjünk 
keresztyének (351), „Jöjj népek megváltója“ átdolgozása (105). 
Ne hagyjuk, hogy Luther énekei, ezek a drága kincsek, holtan 
és némán feküdjenek énekeskönyünk lapjai között. Sokszor la
pozzuk fel őket, tanuljunk meg belőlük sokat kívülről és éne
keljük minél gyakrabban, csak igy leszünk erős hitü, öntuda
tos evangélikusok. Kovács László.

H í d o n .

Santos Godofréd tisztességesen meg
vacsorázott Tortosa egyik közepes vendég
lőjében, hol női kiszolgálás volt. Családos 
ember létére s minthogy hat gyermek aty
jának tudta magát, — nem csintalankodott 
a pincérleánnyal. Az ilyesmit megalázónak 
tartotta, ha ugyan egyáltalában eszébe jutott 
efféle helytelenkedés. Halat evett pityoka- 
salátával, amelyben sok volt az üdítő 
hagyma. Utána palacsintát rendelt és köz
ben megivott három deci bort. Aztán fize
tett, rágyújtott egy szivarra s végig le az 
öreg várfok és a vén malom közt hazafelé 
indult.

Godofréd nadrágos ember, Cherta köz
ség jegyzője megelégedett, normális férfiú 
vala. Nyugodt lelkiismerettel haladt tehát 
faluja iránt, melynek lámpái mint távoli 
szentjánosbogarak világítottak át egy nagy 
mezőn, egészen idáig a  sötét városszélre.

Patak partján, ősi fák alatt haladott 
elébb, majd hogy útját rövidítse, átcsapott 
a gyepen, fölkapaszkodott a vasúti töltésre, 
mely turistái lendület nem esett éppen 
kényelmére, de hát tapasztalata szerint, 
tizenkét perccel kurtitotta a vándorlását. 
A zöldfényű szemafor előtt nagyot böffen
tett Godofréd s már már körmére égő 
szivarcsutkáját elhajította. Lábai alatt 
mélyen az Ebro dünnyögve kereste útját 
a sötétben; orra előtt a polgárháború ide
jében jól-rosszul összetákolt hid teste feke- 
téllett.

Ezen a hídon szokott átkelni Godofréd, 
valahányszor gyorsabb tempóban lépett 
hazafelé.

Mielőtt ráment volna a hidra, észrevett 
valamit, ami kissé kelemetlenül érintette.

— No! Hát itt mi történt? — zsörtö
lődött a bajusza alatt.

A sin x-alaku vasszerkezetre fektetve 
futotta át a folyót, a hídról a robbanás 
következtében levált a vaskorlát s kecses 
görbülettel lógott alá a magasból. Bátor- 
ságos nem vol.t itt az átkelés már rég se. 
Ám a józan Godofréd mindmáig habozás 
nélkül bandukolt azon a két szál deszkán, 
mely a sínek között s azokkal szép pár
huzamban nyúlva, gyalogember számára 
többé-kevésbé és nappal megjáros átmenőt 
alkotott.

Godofréd ezt a két szál deszkát nem 
találta most.

Kicsit zavarba jött, kicsit bosszankodott 
és nagyon vakarta a fejé*. Hogyha itt nem 
kel át, vissza kell fordulnia. Egészen a 
városig mehet s ott más útra tér. Mindent 
összevéve legalább félórát gyalogol hiába.

— H m !
És a falu lámpásai kétszáz-háromszáz 

lépésről barátságos derengéssel hivták 
Goldofrédot. Tiszta, vetett ággyal csábították, 
meleg konyhaszaggal, mely odahaza eltöl- 
tötte a három kis szobát. A gyerekei már 
alszanak, a  felesége álmos. Kint fuj a 
szél . . .  A jegyző felkapta a fejét. Isten 
nevében rálépett a hidra. A hold is sütött. . .

Delejes biztonsággal, jóformán lába alá 
sem nézve tett kéthárom lépést. A talpfák 
úgyis egyforma távolságra fekszenek egy
mástól. Mit a hézagok e kormos gerendák 
közt? Rájuk se nézett! Lábának csak 
egyszer kellett betartani a félméteres lépést, 
a többi nem volt centivel sem több vagy 
kevesebb.

Lenn, a folyó háta biztos fodros is volt. 
Az égre nem nézett, úgyis mézszinű, éles 
derengés ömlött a tájra. Pedig a szél fölött 
ekkor feketén, éjnagyságu felhőszörnyeteg 
— ha felnéz Godfréd, borzas kóbor ebnek 
látja az óriási foszlányt — tátott torokkal 
úszott a némaságos arany holdkorongra.

»    —<—  ——----- *v   ...................... ...........—  

Santos Godofréd néha a világosruháju 
járásorvossal szokott hazabandukolni, aki 
mindig csettintett ujjaival, ha a hidra értek. 
Annyi volt a dolga, annyira szórakozottá 
tette fejét élete, hogy valami fontosat min
dig elfelejtett a városban. Legtöbbször azt 
nem végezte el, amiért éppen odajárt.

Hirtelen erősebb fuvallat kapta hátba 
a jegyzőt. A fuvallatból az orvos hangját 
vélte hallani.

Megállt, hogy hátranézáfen, jön-e valaki? 
Az óriási foszlány, az éj nagy felhőször- 
nyeleg e pillanatban ráuszott a holdra, 
elnyelte a mézszinű derengést. Attól fogva 
nem látszott semmi, de semmi az ösztövér 
hídról, csak nagymesziről, fák koronáin át 
és a város fölött párázó estvében az el
hagyott utcák és terek tört világossága.

Jöhetett volna világos ruhában öt lé- 
pésre az orvos, nem látta volna. Csettint- 
hetett volna közvetlen közelben: „hopp, 
ezt elpasszoltam“ — Godofréd nem veszi 
észre. A felhőkutya a világosságot, a mind- 
erősebb szél meg minden hangot elnyelt.

Nézte egy ideig a város fényreflexét s 
azalatt valahogy nehéz lett a szive. De 
csakhamar elfordult s igy teljesen vak volt 
a hídon. Nem emlékezett ösztönösen a 
talpfáK távolságára,, sem látni meg éppen 
nem látta azokat. Életében először szállta 
meg egy borzasztó érzés. Godfréd félt. A 
hid harmadán állott. Lábaival a talpfák 
közti űrben hosszasan kellett tapogatni a 
semmiségben, mig el nem érte a követ
kező láthatatlan gerendát. Ezek alatt látta, 
csak rémlett a sok ikszalaku pánt, az éles 
vasszerkezett, mint középkori, kaszákkal 
kirakott, kegyetlen kutak kései mása. S 
alatta a folyó 1 . . .

Már visszafordult volna, ha eszébe nem 
jut, hogy egyetlen fordulatra egyensúlyt 
veszíthet. E gondolatra önbizalma csekély 
maradékát ejtette a mélybe. Érezte, hogy 
szédül, be kell húnynia a szemét és rögtön 
eszébe jutott a világosruháju orvos néhai 
magyarázata, hogy ideges emberek be-
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Az Ágostai Hitvallás tanítása 
II. Az e re d e t i  bűnrő l.

„Továbbá azt tanítjuk, hogy Ádám bűnesete után minden 
természetes módon származott ember bűnnel a za z: Istenfélelem 
és Istenben való bizalom nélkül s bűnös vággyal születik és 
hogy ez a betegség vagy eredendő bűn valósággal bűn, most 
is örök halálba és kárhozatba dönti azokat, ■akik a keresztség 
és Szent Lélek által újjá nem szülelnek-

Kárhoztatjuk a pelagianusokat és más olyanokat, akik 
az eredendő bűnt nem tartják bűnnek s hogy Krisztus érde
mének s jótéteményeinek dicsőségét kisebbítsék, azt vitatják, 
hogy az ember saját természetes okosságának erői által is 
megigazulhat Isten előtt"1. ____

E cikk nagyon fontos, mert igen sok evangélikus ember 
él a pelagianusok hitében, akik tagadták a bűn erejét s azt 
állították, hogy az ember a saját jó akaratával is legyőzheti 
a bűneit.

1. Nem! A  bűnt jó akarattal nem lehet legyőzni. Bűneim
től ép oly kevéssé szabadulhatok meg a saját akaratom segítsé
gével, mint ahogy nem tudom testem nagyságát megváltoztatni.

2. A  bűn nem egy-két gonosz cselekedet, hanem egy ben
nem élő betegség. Lehet, hogy külsőleg nem csinálok semmi 
gonoszságot sőt lehet, hogy csupa jó dolgokat csinálok, mégis 
bűnös vagyok, Mert a bűn az, hogy elszakadtam Istentől, hogy 
nem látom Őt, hogy nem az Ő akaratát cselekszem.

Hány evangélikus ember vallja: azt csinálom, amit aka
rok! Ez a bűn. Engem Isten teremtett, tehát az Övé vagyok 
s nem azt kell csinálnom, amit akarok, hanem amit Ő akar!

3. Bűneimtől egyetlen valaki szabadíthat m eg: Krisztus 
a Szent Lélek által. Ö Isten felé vonja a Sátán felé hajló ter
mészetemet. De bűnömtől teljesen csak a halálban szabadu
lok meg.

4. Bűnös állapotom miatt semmi érdemem nem lehet Isten 
előtt, nem tudom kegyelmét kiérdemelni.

Ez az evangélikus h it!
KISS BÉLA.

hunyt szemmel egyensúlyt vesztenek. Kételyei támadtak, nem 
idegbajos-e? Mélybe nézzen-e, vagy hunyt szemmel szédüljön 
alá. Vére erős, sűrő tömegben sugárzott agyára, a melle dobo
gott, mint a nehéz kocsik alatt döngő fahidak. Arra gondolt, leül, 
mig szédülése meg nem szűnik. Ám teste sülyedő érzetének 
első nyilvánulására eszét vesztve remegni kezdett és lábai 
úgy rezegtek, mint kemény toliakkal vert húrok a megfeszült 
hangszeren.

fogta meg az érzés jéghideg tenyere 
fájdalmasan és borzasztót hördült:

— Itt van a halál! — 
hátul a nyakát. Godofréd 
s e g í t s e t e k !

Azután valahogy megint visszanézett: fehér ruhában nem 
jön-e az orvos a segítségére? Megint Tortosa tündöklő fényét 
látta extázisbán. De mintha az most nyugtatosan intene: ne félj! 
Mintha odavinné, magába szívná és Godofréd nem egy hid kö
zepén állna egyedül, hanem kirakatok előtt kódorogna, ragyogó 
lámpások fénye fürösztené és emberek súrolnák kopott ruháját. 
Szövetek, szőrmék, meleg kabátok, vagy hideg ékszerek kira
katában, ennivalók a hentesüzletekben, kocsik és dámák vennék 
körül . . .  be nyugtató volt e balga gondolat! Mosolygott rajta, 
későbben pedig nevetett.

De a kacagása már szokatlan ércű zengéssel hasadt az éjbe. 
Eszébe jutott, hogy szemben vele feltűnhet a vonat. Erős, hatá
rozott léptekkel, mintha valóban a kirakatok világítanának, sietett 
át a fekete hídon. Minden lépése hibátlanul a talpfákra nehe
zült. Büszkén, öntudatosan hagyta el az utolsó gerendát s ha 
kellett volna, épp oly biztonsággal teszi meg az utat, akár vissza
felé. S a  vonat csakugyan szembejött s éppen abban a pilla
natban ért a hidra, ahogy Godofréd arról lelépett.

Godofréd felbámult a kupék ablakára. Ott, az egyik ablak
ban utazott a doktor. Kalapjával intett feléje, de az orvos nem 
vette észre. Boszusan nézett a tűnő ko
csik után. A vonat áthaladt a hídon.
Mögötte szabad lett a sin. A hold újra 
kisütött és Godofréd a túlsó parton 
fehérruhás, fölötte sovány urat pillan
tott meg. Godofréd tudta, hogy az maga 
a  halál. Sebes léptekkel érkezett a hí
dig. Ott dühösen megtorpanva vicso
rította Godofrédra fogát és ujjaival 
olyanformán csettintett, mint a doktor 
szokolt ha elpasszolt valamit.

Különös mosollyal nézett át szem
köztijére és néma derengő fájdalom
mal szólott ót igy hozzá kötekedve:
— Doktor ur, ma még el tetszet késni!... t  a  b é r i  g é z  a

Asszonyok eovata.
Az é d e s a n y a  f e l e l ő s é g e ,

Azt szokták mondani: a gyermek
kor emlékei kitörölhetetlen mélységgel 
vésődnek bele lelkűnkbe s nagyfon- 
tosságu kihatással vannak egész éle
tünkre, lelki fejlődésünkre. Ismerünk 
nagy gondolkodókat, halhatatlan köl

tőket, akiknek egész munkásságát döntően meghatározta gyer
mekkoruk keserű emléke. A világfájdalomnak és reménytelen 
szomorúságnak hirdetői lettek csupán azért, mert nem ismerték 
a gyermekkor boldogságát, örömeit, mert vagy nem volt édes
anyuk, vagy ha igen, olyan volt, hogy nem tudott semmi 
melegséget adni gyermekének. Pedig Isten végtelen szeretetéről 
is sokkal inkább tud fogalmat alkotni magának az az ember, 
aki annak a szeretetnek parányi visszfényét már egyszer élvezte 
szüleinek szeretetében.

Ismert előttünk a bibliából Mózesnek története. A király
leány megmenti a  vízbe tett gyermeket s Isten különös gond
viselése folytán Mózes visszakerül az édesanyjához. A király
leány őt bízza meg a gyermek dajkálásával. S bár később 
elviszik a királyi udvarba s Mózes ott nő fel az idegen kör
nyezetben s  idegen nevelők keze alatt, az édesanyai s z í v  taní
tásai, a tőle nyert lelki benyomások annyira mélyen vésődtek 
bele leikébe, hogy sem az idegen környezet, sem a másirányu 
nevelés nem tudják azokat többé kitörölni leikéből. Mózes hű 
marad népéhez és az egy igaz Istenhez.

Gyermekének nevelése sok gondot okoz minden szülőnek, 
elsősorban pedig az édesanyáknak. Hiszen az édesanyák azok, 
akik legtöbbet foglalkozhatnak a gyermekekkel. Amig a férfiak 
gondja a kenyérkereset, az asszonyok hivatása az otthon és 
a gyermekek gondozása. S ezt nem szabad lebecsülni. Ennek 
értéke van annyira fontos, mint az előbbié, a kenyérkereseté. 
Sőt, fontosabb! Éppen ezért meg kell becsülni és komolyan 
kell venni-S- nem szabad élhanyagolni 1 Pedig—'Llgy-e, Hiannyfr* 
mulasztás történik ma ezen a téren? Franciaország meglepe
tésszerűen gyors összeomlása csodálkozást keltett mindenütt. 
Erre nem számított senki, még az ellenfél sem. A magyará- . 
zatot megadta reá Petain marsall. Egyebek mellett főként az 
édesanyákat okolja a francia nép kudarcáért. Nem neveltek 
erőteljes generációt.

Tanítók és lelkészek, kik hivatásszerűen foglalkoznak a gyer
mekek nevelésével sok szomorú tapasztalatot szereznek. Egy- 
egy gyermek hetekig nem jár iskolába. Elcsavarogja az iskolát 
s szülei tudomást sem vesznek róla. Soha nem járnak utánna, 
hogy mit csinál gyermekük. Nem érdekli őket, hogy mit s ho
gyan tanul gyermekük. Van olyan gyermek, ki soha nem tudja 
leckéjét, egyetlen egyszer sem csinálja meg feladatait. Lehet
séges lenne-e ez, ha a szülők mindennap megkérdeznék gyer
meküktől, hogy mi a leckéje s hogy meg van-e? Vannak gyer
mekek, kik soha nem jönnek el gyermekistentiszteletre. Nem egy 
éppen arra hivalkodik, hogy szülői tartották vissza. Egyiket elvit
ték sétálni, a másikat kivitték a mezőre, slb. Vájjon tudatában 
van-e olyan szülő annak, hogy gyermekéért majd egyszer felel
nie kell Isten iíólőszéke előtt. Hogy nemcsak Isten, de gyermeke 
is őt fogja majd okolni romlásáért. Miért nem tudta eléggé sze
retni, miért nem vigyázott reá s miért nem irányította helyesen.

Édesanyák, szóljon hozzátok ez a következő kis történet. 
Fiatal rablógyilkos felett ítélkezett a bíróság. Az ítélet halálra 
szólt. Nem kapott kegyelmet, tehát végre kellett hajtani rajta 
az Ítéletet. Mikor a gyilkos már ott állt az akasztófa alatt meglátta 
édesanyját, ki a tömeg között állott és keservesen sirt. Engedel- 
met kért a  bírótól, hogy elbúcsúzzon tőle. Megadták. Ő pedig 
odalépett hozzá és két hatalmas ütést mért arcára. A bírónak ki 
különös eljárása felett elcsodálkozott ezt felelte: „ő az oka az én 
szomorú végzetemnek. Lett volna gondos jó anyám ma nem álla- 
nék itt. De nem törődött velem. Soha nem volt ideje számomra. 
Nem tartott vissza, amikor gonosz pajtások társaságába kerültem. 
Bár megbüntetett volna, bár megvert volna, akkor ma nem akasz
tanának fel. Nem megérdemelte-e azokat az ütéseket? Én na
gyobbat szenvedek az ő mulasztása miatt.“

Gondolj testvérem felelőségedre! Gondolj gyermeked és 
Isten ítéletére 1 Nagyot bizzott reád az Isten: gyermekedet 1 
Vedd, óvd, őrizd és neveld! Gillich Fülöp.
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— Ui m u n k ae rő . Máté János 
bibliaiskolát végzett testvérünk, 
február hó 19-én kisegítő lelkészi 
vizsgát tett egyházkerületünk vizs
gáztató bizottsága előtt. Testvé
rünk további munkásságához Isten gazdag áldását kérjük!
— Apáca. Népmozgalmi adatok: Kereszteltünk 19 fiút, 21 leányt, össze
sen 34. Házasságot kötött 5 pár. Temettünk 18 férfit, 19 nőt, összesen 
37. Úrvacsorával élt 98 férfi, 210 nő, összesen 308. Istentiszteletet 81 alka
lommal tartottunk. Erszénypénzben befolyt 887 lej. Az egyesületi élet 
rajtunk kívül álló okok miatt szünetelt. Nőegyletünk a nehézségek elle
nére sem szűnt meg Isten dicsőségét munkálni. Karácsonyfa ünnepélyt 
rendezett, mely alkalommal a gyermekeket tanielszerelési eszközökkel is 
megajándékozta. Azonkívül a tél folyamán az arra reászorulókat segé
lyezte.

— G yülekezel, m ely nem  ism erte  fel m e g lá to g a tá 
s á n a k  id e jé t. Régen a Jézus által megsiratott Jeruzsálem 
volt az — ma Varsánd, melynek tagjai megtagadták az egy
házukért való áldozathozatalt s perrel fenyegetik a lelkészüket 
s az egyháztanácsot, ha törvényes eszközök igénybevételével 
akarnák behajtani az egyházi adó hátralékokat. Egészen csekély 
összegekről van szó s nem a szegények, hanem a jobbmóduak 
tagadták meg a fizetést. Lelki szomorúsággal vészük tudomásul 
ezt a hirt, amely nagy lelki szegénységről beszél.
— Halálraítélt gyülekezet. A steierdorf-aninai eddig is kis lélekszámú 
gyülekezet az utóbbi időben végrehajtott leépítések és nyugdíjaztatások 
folytán annyira leapadt, hogy további fenntartása lehetetlenné vált s a 
megszűnésével kell számolnunk, mihelyt lelkésze valahol elhelyezkedést 
talál. Fgy szinte 100 éves evangélikus templom kapui bezárulnak. Meg
döbbentő tény ez. Benne tükröződik nyomorúságunk egész tragédiája. 
Vájjon nem a mi bűnünk is ez a halálraítélt gyülekezet?

— A b ra s só i g y ü lek eze t v a llá so s  e s tje . Február hó 
16-án szépen sikerült vallásosestét rendezett a brassói gyüle
kezet. Az oltári szolgálatot Máté János s. lelkész és Nikodémusz 
Károly tb. főesperes látták el. Előadást tartott Gillich Fülöp 
bácsfalusi lelkész. Reményik Sándor verseiből adtak elő :

Szabó Irma és Liné Zoltán. Ének és zeneszámokkal sze
repeltek : Bálint Mihály ig. tanító, Czellecz Zoltán és az iskolás 
*gyé"i'fflé1Kfe1K tm 'ife ftá. ---------  -----
— Mennyi német él a mai Románia területén ? Az ittlakó német nép 
csoport az elmúlt esztendő november hónapjának 3-án tartotta meg 
népszámlálását. Ennek eredményeként az ország területén lakó németek 
száma 550.231 s pedig a Bánátban 310.519, a tulajdonképeni Erdélyben 
219.722, s a Regátban 20.000.

— U| p ü sp ö k ö t v á la sz to tt az o rsz á g o s  egyház .
A D. Glondys Viktor lemondásával megüresedett püspöki állás 
betöltésére összehívott konsziztoriális gyűlés Staedel Vilmos 
volt brassói lelkészt választotta meg az országos egyház püs
pökévé.
— A temesvári egyház népmozgalmi adatai. Keresztelés 101, konfir
mált 84 gyermek, esketés 39 pár, (23 tiszta, 16 vegyes), meghall 60 sze
mély ; úrvacsorával élt 1522 egyén, betérés 8, kitérés 4. December 31-ig 
befolyt adományok összege 35.389. A nőegylet gyűjtése 48.375 Lei. Segé
lyezésre kiadott 45.805 Leit.
— N ém eto rszág i le lk észek  v e n d é g sz ó n o k la ta  a  
tem esv ári tem p lom ban . Karácsony I. ünnepén igét hir
detett és úrvacsorát osztott Schroer Ernst katona lelkész, feb
ruár 2-án pedig Dr. lie. Sander Erich a páncélkocsi osztag 
katonája, mindkét alkalommal a gyülekezet nagy érdeklődése 
mellett.
— Újból működik a Romániai keresztyén diá o'- szövetsége. A hiva
talos lap egyik utóbbi száma rendelettőrvény közöl, amely szerint a 
főiskolai hallgatók összefogására egyedül a Románia Keresztyén Diákok 
Szövetsége illetékes.

— M egszervezték  az egyház i sa jtó  szolgálatát a
re fo rm á tu s  eg y h áz b an . Az erdélyi református egyház 
vezetői a sajtó —, valamint a belmisziói munka megszerve
zésével Horváth Jenő dr. aninószai 1 Ikészt bízták meg, akit 
ennek a munkának vezetésére Nagy. vedre rendelték.

A N A G Y V I L Á G B A N

— A háború ellenére is folyik az 
az nj templomok építése Német
országban. A háború ellenére sem 
szünetel az egyházi építkezés. Az el
múlt esztendőben 18 uj evangélikus 

templom épült, 4-nek építkezéséhez hozzáfogtak s újabb 17-nek építke
zési tervrajza készült el.

— E v a n g é lik u s  e g y e te m  f e lá l l í t á s á n a k  te rv e . A bu
dapesti Evangélikus Élet egyik legutóbbi számában Scholtz 
Oszkár dr. egyházkerületi főjegyző evangélikus egyetem felállí
tásának tervét vetette fel. Indokolásában arra hivatkozik, hogy 
úgy a katolikusoknak, mint pedig a reformátusoknak már van 
egyetemük, az evangélikus egyház két jogi főiskoláját az új 
törvényrendelet értelmében leépítik.
— Tamási Áron uj színdarabja. Mostanában került előadásra Tamási 
Áronnak, a kiváló erdélyi írónak, uj színdarabja a budapesti Nemzeti 
Színházban. A darab cim e: Vitéz lélek. Szép sikert aratott.

— Az a m e r ik a i  é le tb ő l  v e t t  s z á m o k , Ohió államban 
az állásokért folytatott küzdelemben a jelöltek állásaikért 1 milió 
dollárt fizettek — Az Egyesült-Államok elnöki tisztéért való 
választási harcban, amely Roosevelt és Wilkie között folyt, 
34 millió dollárt költöttek. — A szerencsejátékokra 50 millió 
dollárt költött az amerikai nép,
— Egyházi énebet követeltek az amerikai rádió hallgatók. Az egyik 
amerikai rádió állomás leszavaztatta hallgatóit a tekintetben, hogy a szerda 
estéken lartott énekeket bemutató előadások milyen fajta énekekkel gyö
nyörködtessék a közönséget. 25 000 szavazat érkezett be. A szavazatok 
60 százaléka egyházi énekeket kért.

— M issz ió  e g y e s ü le t i  k ö z g y ű lé s . A Magyarországi Evan
gélikus Misszió Egyesület február hó 2-án tartotta idei köz
gyűlését, Németh Károly egyházi és Molnár Gyula világi elnökök 
vezetésével. A titkári jelentés többek között beszámolt Kunos 
Jenőnek, az egyesület Kínában dolgozó misszionáriusának 
munkájáról. Az egyesület lelkészi állás megszervezését határozta 
el, valamint tudomásul vette az orosházai népfőiskola meg
nyitását.
— Török-bolgár barátság' “gy“7mény. Törökország és Bulgária között
barátsági egyezmény jött létre. A két állam távol akarja tartani magát 
Tirnrfen Vitfmrrri ĵTrayo4ti\t.Tü\-y. fe, ■?> tóvis. uii&értís szellemébe^ kívánja
szolgálni a Balkán békéjét.

— T e o ló g ia i  n a p o k a t  r e n d e z  a  m a g y a r o r s z á g i  
e v a n g é l ik u s  e g y h á z . A teológiai napok az országos lel
készi egyesület rendezésében április hó 16—18-án lesznek és 
céljuk a rendszeres tudományos munkával való foglalkozás 
beindítása. Az előadások központi tárgya: az istentiszteleti élet 
megújhodása s ezzel kapcsolatban: isten igéje, az úrvacsora, 
az istentisztelet, imádság és ének reformátori kidolgozásának 
kérdései.
— Az amerikai Egyesült-Államok szenátusa elfogadta az Angliának 
nyújtandó segélyről szóló törvényjavaslatot. A javaslatot heves vita 
után szavazattöbbséggel fogadták el. A javaslat ellen ismét tüntetések 
voltak, különösen az édesanyák tüntettek, akik nem hajlandók fiaikat 
Angliáért feláldozni. A javaslat gyakorlati eredményeit csak a jövő mu
tatja meg.

— F o n to s  p o l i t ik a i  t a l á lk o z á s o k .  Franco tábornok a* 
spanyol állam vezetője Petain marsallal a francia állam fejével, 
majd Mussolinivel cs újra Petainnal találkozott. — A jugoszláv 
állam miniszterelnöke és külügyminisztere Németországban jár
tak ahol Hitler vezér és kancellár fogadta őket. E találkozások 
és az azokkal kapcsolatban lefolytatott fontos tárgyalások ered
ményéről nem szivárgott ki pontos hir, de bizonyos, hogy 
anyaguk rendkívüli fontosságú volt.
— A végső győz : m kivívásáig folytatja a küzdelmet Német- és 
Olaszország, Az elmúlt hét elején két fontos beszéd hangzott el. Beszé
det mondott Mussolini az olasz állam Duceja és Hitler a német állam 
vezére. Beszédjükben a háború eddigi eredményeinek mérlegelése után 
a két népnek a győzelembe vetett hitéről teltek bizonyságot. Német- és 
Olaszország egymás oldalán harcolva ki akarják csikarni a végső győzel
met. H ti or vezérkancellár hejelentette, hogy az újrendszerfi német ten
geralattjárók már megkezdték működésüket. Március és április hónapok 
döntő eseményeket hoznak.

— K staH m as iü ? u d sz  p u s z t í to t t  S p a n y o lo r s z á g b a n .
A spanyolországi Santander kikötőben egy petróleum raktár 
kigyuladt és ebbel óriási tűzvész keletkezett, amelynek egy 
egész városrész esett áldozatául. 20,000 ember lett hajlék
talanná.
— A hold fényváUozásai március bó alatt. Első negyed 6-án 8 óra 43 
perckor. Utolsó negyed 20-án 3 óra 47 perckor. Ujhold 27-én 21 óra 14 
perckor. Földidvoibati 2 án 22 óra, földközelben 14 én 13 óra, földtávolban. 
30-án 11 órakor.

FIGYELEM! Ha a k o  n f i r  m á c i á r a  jót és 
o l c s ó n  akar v á s á r o l n i ,  siessen

Z A M I N E R ü.
B rassó, Piata Libertatii12 sz.

alatti üzletébe, ahol bő választékot talál n ő i é s  férfi-szövetek 
ben, ágyganaiturákbnu.

J ó  m i n ő s é g !  O l c s ó  á r a k !  P o n t o s  k i s z o l e - á i á s !

Inscris Tiibunalui Brt$ov sub Nr. 1083(1938 iip. BODOR Sir. lag. G. Ion cá 3. Telefon 31-74CENZORÁT,



A utorlzat de M inisterul de In terne sub No. 14.858 Anul 19363 lcj.
VI. ÉVFOLYAM, 1941 március 15 5. szám-

Administratia A Romániai zsinatpresbyteri ág. hitv. ev. magyar egyház lapja Évi előfizetési dij 60 Lei 
Külföldön 3 Pengő

Külföldi előfizetések cime:
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kiadja: az Evangélikus Élet Baráti Munkaközössége
B a c i u ,  ju d . B rasov. Szerkeszti: GILLICH FÜLÖP. -  Felelős kiadó: MÁTYÁS BÉLA Rolik L. Eger, Szt. János u. 12.

A kilence pedig hol maradt ?
Luk. 17: 17.

A z  idézett ige a tiz bélpoklos meggyógyitásá- 
nak a történetéből való. Jézus nagy nyomorúságból, 
szörnyű, betegségből szabadit meg tiz embert. A  gyó
gyulás után a tiz közül csak egynek jut eszébe visz- 
szatérni hálaadással. Ekkor mondja szemrehányó 
hangon Jézus: „Avagy nem tizen tisztulának-é meg? 
A  kilenc pedig hol van?“ Vájjon miért nem látjuk 
a többieket is ott Jézus mellett ? Talán ezek nem 
tartották elég nagy ajándéknak a gyógyulási ? So
ldat lehetne ezen elmélkedni, azonban felvet aez ige 
egy ennél sokkal égetőbb kérdést; inkább azon gon
dolkozzunk. A  kérdést igy fogalmazhatjuk m eg: Miért 
nem vagyunk mi Jézusnál ? Mert akárhogy szépit- 
getjük életünket, akárhogy próbálunk takargatózni 
vallásosságunkkal, tetteinkkel, eredményeinkkel, a 
melyeket elértünk, nem vagyunk igaz keresztyének, 
nem járjuk Krisztus útját. Csak olyanok vagyunk, 
mint a tiz meggyógyított körül kilenc, akik elvették 
ugyan Krisztustól a nagy ajándékot, a gyógyu
lást, de már Krisztuséi nem akartak lenni, nem 
mentek vissza hozzá. Mi is kaptunk Krisztustól sok 
kegyelmet. Kaptuk tőle anyaszentegyházunkat, kap
tuk a szeniirást, felvett a keresztséggel szövetségébe, 
szól hozzánk állandóan az igén keresztül. Mindazt 
egészen természetesen és közönbösen vesszük és 
még sok mindent szeretnénk kapni tőle. Szeret
nénk, ha megsegítene küzdelmeink között, ha meg- 
szaporitaná mindennapi kenyerünket, ha békét adna, 
igazságot hozna a földre, azonban, hogy az útjára 
lépjünk, hogy teljesen átadjuk magunkat neki, olyas
miről nem is akarunk beszélni. Nagyon egyol
dalú keresztyénység a miénk, mert szeretnénk ugyan 
részesedni abban, amit Krisztus ígér, de szolgálni 
nem akarjuk őt. Rólunk is elmondhatja János szo
morúan az igét: „A kilence pedig hol maradt.“

Ha valami ismeretlen világból közénk csöp
penne egy ember bizonyára nagy érdeklődéssel szem
lélné dolgainkat. Mindent megmutatnának neki s ő 
mindent áttanulmányozna. Krisztusról is hallana 
sokat, kezébe adnák a Szentirást, megtudná, hogy 
közel 700 millió keresztyén van a világon, megmu
tatnák neki a templomokat is, s végül ő kíváncsian 
és türelmetlenül kiáltana fel: Hol van hát az a sok 
keresztyén ? Mutassátok meg végre őket is ! Ezt a 
a kérdést teszi fel nekünk is most ez az ige : Hol 
vannak a keresztyének. Hol vagyunk mi, akiknek 
felajánlotta Krisztus, az ő nagy kegyelmét. Merre 
maradtunk el, milyen utakon járunk ? Miért nem aka
runk Krisztus szolgálatába lépni ? I Kovács László.

ÉS A Z U T Á N ? ? ?
Vannak kérdések, amelyek egyenesen kellemesen érintenek. Jólesik, 

amikor valaki hozzánk intézi. Várjuk őket, mert jólesik felelni reájuk, 
elmondani, aminek elmondására alig győztük várni az alkalmat. De vannak 
kellemetlen kérdések is. S van aztán ügy is, hogy egy és ugyanazon kér
dés válik kényelmetlenné, amely eleinte pedig annyira kellemesen érintett.

így volt ez a következő kis történetnél. Lelkipásztor találkozott 
egykori tanítványával. Társaságban voltak. Az ifjú érettségi vizsgája után. 
Lelke telve büszke önérzettel, nagyravágyó tervekkel. Hánya-veti módon 
beszélt hát nagy életkérdésekről. Modern, felvilágosodott ember benyo
mását akarta kelteni. Különösen a vallás kérdéseit intézte el hanyag 
kézlegyintéssel. Lelkipásztorának ez nagy szomorúságot okozott. Felhasz
nálta azT’eTsd' kínálkozó alkalmat s egy csendes sarokba vonta az ifjút, 
egykori tanítványát. „Nos fiam, úgy hallom érettségiztél?“ — adta fel a 
a kérdést. „Igen“ — felelte boldogan az ifjú s rögtön hozzáfogott vizsgá
jának elbeszéléséhez. Amaz végig hallgatta s újabb kérdéssel fordult 
hozzá: „Nos fiam s mi lesz azután?“ — Ismét csak büszkeséggel szavai
ban felelt az ifjú: „Beiratkozom az egyetemre. Mérnök leszek.“ — „S 
azután?“ — „Állást vállalok. Bizonyára hamarosan fogok találni megfelelőt, 
jó előmenetelt biztositót, mert van protekcióm.“ — „S azután?“ — „Szép 
lassan előrehaladok pályámon.“ — „S azután?“ — „Megházasodom. 
Bizonyára hoz majd a sors utamba egy igazi nőt, kivel boldog lehetek.“ 
— „S azután?“ — „Aztán gyermekeink lesznek.“ — „S azután?“ — 
„Felneveljük őket.“ — „S azután?“ — hangzott tovább kérlelhetetlenül. 
Az ifjú pedig egyre csendesebben adta feleleteit. — „S azután ?“ . . . 
„S azután . . . "  s az ifjúnak egészen elakadt a szava. — „Nos, barátom, 
én megmondom, hogy mi következik azután. Öreg lesz. Meghal. S jön 
az ítélet. . . . S azután . ... ? Nos???

Nézem az életet. Látom az embereket. Futnak, rohannak, üzzik a 
szerencsét, a pénzt, a vagyont, az élvezeteket. Mindenki gazdag akar 
lenni, mindenki boldogságot sovárog, mindenki habzó szájjal szeretné 
üríteni az élvezetek poharát. Ezért csalnak, hazudnak, lopnak, gyikoinak, 
ölik meg lelkűket. Jó, kapjanak meg itt mindent. . . De mi lesz majd 
azután ? Jön a halál, jön az ítélet s azután . . . ?

Ágyuk bömbölnek, repülőgépek zúdítják le a  magasból a halált. 
Háború van. Kegyetlen, véres háború. Filmszínházainkban most fut az 
a német hadvezetőségnek rendeletére készült film, amely a nyugati had
járatot örökíti meg. Emberek és gépek győzelmét, erejét dicsőíti ez a film. 
Megborzadunk amig végignézzük. Nem igen látni az elesettek tömegét. S 
mégis. Nagyon jól tudjuk, hogy ahol igy bömbölnek az óriás ágyuk, ahol 
ragadozó madárként csapnak le a repülőgépek, s rombadőlnek hatalmas 
vasbeton erődítmények, ott gazdag aratása van a  halálnak is. Olyan ez a 
film, hogy a nézőben azt a benyomást kelti: ezt a hadsereget nem lehet 
legyőzni 1... D e.. .  megint csak odakivánkozik ajkunkra a  kérdés: S azután? 
Ha meglesz a  győzelem: hoz-e majd békét? Igazi békét, lelkek békéjét! Vagy 
csak idő kérdése lesz ismét s más emberek más eszmék jelszavára újból 
csatába fognak rohanni? Ágyuk, tankok, gépfegyverek, bombák poklából 
születik-e béke?

Jó lenne, ha ma minden ember egyszer igy végiggondolná az életet. 
Maga életét és a világ életét. Akkor bizonyára újból megértenénk, ami valaha 
annyi sok keresztyén embernek életbölcsesége veit: a gyógyulásnak, a 
reménységnek csak egy helye van: a golgotha hegyén álló kereszt. Élet és 
béke csak innen indulhat. Gillich Fülöp.
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Mindenek javunkra vannak.
Isten mindenkor és mindenben tud segíteni, mindenben 

áldást tud rejteni, mindenből áldást tud fakasztani és minde
neket javunkra tud fordítani — ha akarja! És Isten akarja is, 
hogy mindenek javukra legyenek azoknak, akik őt szeretik — 
erről beszél a barcaujfalusi egyházközség elmúlt két évi élete is, 
s ezért erről akar szólni, a múlt évi életünk kiemelkedő ese
ményét rögzítő rövid beszámclóm.

Bár az Idők járása az elmúlt esztendőben eléggé meg
nehezedett felettünk is s a sors mostohasága sok mindentől 
megfosztott, Istennek kegyelme mégis olyan nagy volt, hogy 
mindennek ellenére most cserélhettük ki 1672-ben épült s rég
óta idejét múlt papilakunkat, amelyet már régóta újjal akartak 
felváltani. Egy szájhagyomány szerint már 1848-ban készültek 
gyűjtést rendezni „uj papilak“ céljaira s 1914-ben már tervet 
is készített az egyház. A terv keresztülvitelét úgy 1848 ban, mint 
1914-ben a háborús felfordulások akadályozták meg. És milyen 
különös: 1939 márciusában, amikor hozzá
kezdünk a papilak lebontásához, alighogy le
szedtük a tetőzetet és leromboltuk a falakat — 
március elején háborús hírek terjedtek el s a 
részleges mozgósítás miatt kibocsátott behivók 
megérkezése egy időre meg is akadályozta 
a békés munka elkezdését, az építést. Akkor 
mindannyian azt gondoltuk és minden jel 
arról beszélt, hogy a mi kísérletezésünk is 
csődbe jut. Istennek kegyelme azonban még 
a bajokat és felfordulást is javunkra fordí
totta. És pedig hogyan? A világfelfordulás 
miatt a nagy vállalatok a legtöbb helyen 
nem mertek nagyobb munkálatokhoz kez
deni, a munkaalkalmak megcsappantak s 
igy a papilak épitéséhéz — talán jutányo
sabb dijakért is I — könnyebben kaptunk 
mi is munkásokat. Mert nekünk, ha már 
egyszer lebontotoltuk a  régit, építenünk kel

lett ! Április hó végéig már sikerült felhúznunk az új papilak 
falait és rátennünk a fedélzetet is. Minden zavar és felfordulás 
ellenére! Hát nem Isten kegyelme ez?!

Ekkora azonban a papilakalap pénztára is teljesen ki
merült. Hogy azonban a munka tovább folytatása meg ne 
szűnjön, egyik presbiterünktől kaptunk 15,000 Lejt kölcsön. 
Hiszem, hogy az is Isten indítására lett. Kisebb nagyobb 
nehézségek adták elő időközben magukat, de ezek ellenére 
is a munka haladt s 1939 év őszére annyira elkészült, hogy 
lakhatóvá vált s igy 1939, november 5-én fel lehetett avatni 
és rendeltetésének át lehetett adni. Pedig mennyi nehézség 
volt egy év leforgása a latt! Nem volt könnyű, de úgy annál 
jobban kitűnik és igazolja ez az év is, hogy Isten mindent 
javunkra tud fordítani és javunkra tesz mindent!

Meg kell még említenem, mert egészen biztosan az is 
Jsten kegyelmének tudható és köszönhető, hogy az építési 

költségek egy jó része, több mint százezer Lej 
a gyülekezet tagjainak önkéntes adakozásá
ból gyűlt össze, egy nagyobb összeg pedig az 
egyházkerületi felügyelő úr adománya volt. 
Az Istené legyen a hála azért is, hogy ada
kozni tudtunk, mert hiszen abból adtunk, 
amit Tőle kaptunk és Ö indította adakozásra 
a szivünket. Igaz, hogy még 40,000 Lej adós
ságunk van, de bízunk Isten megsegítő ke
gyelmében. — Befejezésül az Ige szavaival, 
Dávid királlyal mondhatom: „Jól tudom, 
oh én Istenem, hogy te a szivet vizsgálod 
és az igazságot szereted. Én mindezeket 
tiszta szivemből, nagy jókedvvel adtam, s 
látom, hogy a te néped is, amely itt jelen 
van, nagy örömmel, szabad akaratja szerint 
adta ezeket néked“. (I: Krónika 29 v. 17. v.)

RADUCH GYÖRGY.

A haalogalandi gyermekek
(Részlet Berggray Eivind norvég püspöknek „Az 

ismeretlen Norvégia“ cimü könyvéből.)

Az egyik júliusi csütörtökön Tana hely
ségben kellett gyermekisténtiszteletet tar
tanom. Előző este a  tanitók gyüléseztek 
olt. Egész nap ömlött az eső. De a tani
tók azt mondták, hogy az eső dacára sok 
gyermek fog majd eljönni. S valóban ebben 
a szempillantásban veszek észre egy sereg 
gyermeket a hegyen átjönni. Negyvenöt 
kilóméteit gyalogoltak és bőrig ázott vala
mennyi. De mégis, hogy ragyogott a sze
mük az örömtől! Még sohasem láttak tem
plomot, legalább is tegtöbb nem !

Ennek a körülménynek igen kellett volna 
örvendenem, de ehelyett valami szorongó 
érzés fogta el a szivemet. Amikor másnap 
a templomba mentünk, száz gyermek várt 
engem. Hogy fogják érezni magukat ? Kez
detben természetesen elfogódottak lesznek. 
De itt még az is hozzájárul, hogy még so
hasem láttak templomot, ez bizonyára any- 
nyira zavarja majd őket, hogy nem fogok 
tudni, a lelkükhöz férkőzni. Azonkívül : 
csak kevesen tudnak norvégül; vagy a finn, 
vagy a lapp nyelvet beszélik. Háromnyelvű 
hallgatóság előtt kell beszélnem. Tapasz
talatból tudom, hogy ez mennyire zavaró 
körülmény, de viszont idegenkedtem attól, 
hogy tolmácsot használjak, mert akkor vége 
a  közvetlenségnek. Ha valamikor, akkor

ezek előtt a 45 kilométert megtett gyerme
kek előtt „ki kell tennem magamért“, — 
templomot sem láttak és mennyire csupa 
öröm valamennyi! Ezért fogott el a szo
rongás !

Szépen so íjában ültek le a  hatalmas 
tana-i templomban fiuk a  férfiak, lányok 
a nők oldalára. Végig mentem a sorok közt, 
miközben egy bevezető versszakot éne
keltek. Ezen a napon a püspök jobban 
drukkolt, mint a gyermekek.

A fontos az — mondtam magamban, — 
hogy a kérdéseket oly könnyen és egy
szerűen tedd fel, hogy a gyermekek nehéz
ség nélkül válaszolhassanak. Egyszerűen, 
lassan és tagolva kell kérdezned és be
szélned !

„Hogy ii ’ék ezt a há-zat, a-hol va
gyunk?“

„Templomnak“, — mondja egy lapp 
gyermek.

„Igen, templomnak. De mi szükség van 
erre a házra, amelyet templomnak ne
vezünk ?“

Több gyermek feltartja az ujját.
Egy lapp fiúcskára mutatok.
„Hogy épüljünk benne.“
„Helyes, hogy épüljünk“ — mondom 

halkan.
Hirtelen kiesem az elővigyázatosságból 

s nehéz kérdést adok fel nekik:
„De ha azt mondod : hogy épüljünk, ak

kor kell valamit építsünk is a templomban. 
Mit építünk?“

A gyerek magasra tartja az újját, bólin
tok feléje és ő felel:

„Az Ö v Életet építjük a szivünkbén."
Percekre van szükségem, mig osszesze-

iWBi 'fwr
dem magam. Soha életemben sem hallot
tam ilyen feleletet.

Később kikérdeztem a tanítókat. Nem, 
ők sem sejtették, honnan szedhette a  gyer
mek ezt a feleletet. Tizenkét éves lapp 
fiúcska volt. Tankönyveikben sehol sincs 
ilyesmi irva. Otthon hallotta volna? Nem 
tudom. A felelet mindenesetre nagyszerű 
volt. A feleletet kiszélesítettem magamban 
és azóta is gyakran mondogatom, amit a 
lapp gyermektől tanultam: „A gyülekezet 
az a közösség, ahol a tagok az Örök éle
tet segítik megvalósulni egymás szivében.“

Beszélgetésünk eme kezdete gránit gya
nánt vésődött emlékezetembe. És igy ment 
tovább is, egyre beljebb és beljebb. Saj
nos, utólag semmit sem jegyeztem fel er
ről a gyermekistentiszteletről, de azt tudom, 
hogy simán és bámulatosan ment az egész. 
Hogy semmi nehézség sem volt a norvég 
nyelv miatt. Semmi nehézkesség. Könnye
dén követtek engem, amerre akartam. — 
mint a rénszarvasok. Az Isten országa ma
gaslatain otthon voltak ezek az egyszerű 
gyermekek.

Aztán az oltárhoz mentünk. A gyerme
kek fele sohasem volt még templomban. 
A tanai templom oltár előtti része nem 
nagy. A kisebbek elől telepedtek le, a  na
gyobbak mögöttük. Körben mentem előt
tük és mutogattam nekik, ami az oltáron 
volt. Először a  kelyhet. Hogy az mi, azt 
mind tudták. Nagycsütörtök, az Úrvacsora 
szereztetése — egyszerre úgy felélénkül
nek, hogy kórusban hangzik a felelet. De 
elcsendesednek, amikor megkérdem: „él 
tudjátok-e mondani a szereztetés Igét" ?

„A mi Urunk Jézus Krisztus azon áz
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Beszéljünk róla.

„Azt is tanítjuk, hogy az Ige, vagyis az Isten Fia, a bol- 
dogságos Szűz Mária méhében emberi természetet öltött ma
gára, hogy személyének egységében két természet elválasztha
tatlanul össze van kötve, egy Krisztus ? Valósággal Isten és 
valóságos ember ? Szűz Máriától született“.

A z Ágostai Hitvallás ezen cikkelye éles körvonalozása 
az evangélikus hitnek, a Krisztusról szóló tanításának.

Ki neked a Krisztus ?

1. Sok embertől, evangélikus embertől is halljuk a követ
kező véleményeket; Krisztus csak egy mesealak, legen
dahős, aki talán nem is élt, csupán emberek találtak ki.

2. Esetleg élt ugyan, derék, jó ember lehetett talán, aki
ről sok szép emlék maradt ránk. Úgy emlékezünk 
meg Róla, mint egy nagy történelmi alakról szokás. 
Próféta, csodadoktor volt, társadalmi reformátor. Tisz
teletre méltó személyiség, aki életét áldozta fel elveiért.

3. Igen sok evangélikus ember van azonban, akinek 
Krisztus egyáltalán semmit sem jelent. Ilyenek vannak 
sajnos a legtöbben.

A z  Ágostai Hitvallás ezekkel a tévtanokkal szemben éle
sen kifejezi, hogy Krisztus ma is élő Isten. Mint Istennel szem
ben feltétlen engedelmességre vagy kötelezve. Nem a magad 
ura vagy, Krisztus a te Urad, úgy kell élned, ahogy Ö akarja.

De Krisztus ember is, aki tökéletes fényességben ragyog- 
tatja előtted az igazi emberi életet. Ez az élet minden vágyunk, 
örömünk és reménységünk.

Krisztus azonban nem példakép a számunkra, mert bűnös 
voltunk miatt Őt nem követhetjük. Isteni élete csak a megvál
tás által lehet a mienk. Épen ezért „nekünk az élet Krisztus.“

KISS BÉLA.

éjszakán, amikor elárultaték . . . .“ Halkan és mégis érthetően 
beszél a nagy sereg.

Mély csönd. Nehéz lett volna valami egyebet még 
mondani.

Az énekeskönyvvel és a bibliával természetesen simán 
ment a dolog. A nagyobbak olyan dolgokat tudtak, aminőket 
városi gyermekektől sem lehetett volna kérdezni.

Most az oltárkép. Eleinte fel sem tűnt nekem. Először 
voltam Tanában. Most látom, hogy a megdicsőülés jelenetét 
ábrázolja, nehéz lesz ezt a gyermekeknek megmagyarázni, ezt 
tapasztaltam már régebben. És hogy m ent! A feleletek egymást 
múlták felül. Olyan volt az egész, mint valami fénysugárözön.

Már semmi sincs hátra. Az egész oltárt átvettük, de nem 
— a gyertyák még hátra vannak. Gyermekistentiszteletek alkal
mával mindig megszoktuk gyújtani őket. Örvendezve afelett, 
hogy ezzel a gyermekeket még egy kissé visszatarthatom, meg
kérdeztem: „És gyermekek, vájjon miért vannak a gyertyák 
az oltáron? „Mit jelentenek?“

Alig mondtam ki a kérdést, megdöbbentem. Mit is vár
hatnék a gyermekektől erre a kérdésre. Tudom a theologiai 
világ feleleteit, hogy pl. a két gyertya a törvényt és evangé
liumot jelképezi stb., de kívánhatjuk a gyermekektől, hogy 
ilyen kérdésre válaszoljanak? Nehány másodpercnyi csend. 
De a felelet most sem marad el. Ezúttal egy no. -ég gyermek 
ajkáról hangzik: „A gyertyák reménységet jelentenek. Remény
séget az Ö r ö k  É l e t b e n “.

Megfordultam, a gyertyákhoz léptem és nehány szem- 
pillantásig a sárga lángokat néztük, melyek nyugodtan nyúj
tózkodnak fölfelé. Ezt is megtanultam. Ez a magyarázat a leg
helyesebb. Az egyház fel kell karolja ezt a magyarázatot. 
A tanai gyermekek megoldották a rejtélyt. Az oltárt gyertyák 
r e m é n y s é g e t  jelentenek. R e m é n y s é g e t  a z  Ö r ö k  
É l e t b e n .

Kérdem most: a  tanai vizsgáztatás alkalmával ki tanult 
többéi: a  p ü s p ö k  vagy a gyermekek 2 . . .  .

Ismételten olvastam Írásokat, amelyek a hétfalusi csángó 
nép életével, múltjával, művészetével stb. foglalkoztak. Leg
utóbb az Evangélikus Élet naptárában olvastam egyet, amely
nek cime: A hétfalusi csángó nép művészete. írója Kiss Béla 
csernátfalusi lelkész. Bár őszinte örömömre szolgál minden 
olyan munka, amely népem ügyét tárgyalja, ebben a cikkben 
olyan részleteket is találtam, miket nem tudok elfogadni. Hozzá
szólásomnak tehát részben az a célja, hogy az igazságot kívá
nom vele szolgálni, részben pedig szeretném azt, hogy kölcsö
nös gondolat kicserélés útján lehetőleg pontosabban világítsuk 
meg a ma még homályos dolgokat. Nem akarom azt sem, 
hogy ennek a cikknek téves adatai úgy mehessenek át a 
köztudatba, mint megdönthetetlen igazságok.

Tudjuk, hogy a  naptár a való eseményekről számol be 
s mint ilyen, úgy a jelenlegi, mint a jövő nemzedék számára 
forrásmunkául fog szolgálni. Mi következik ebből? — Az, hogy 
aki a nép életmegnyilvánulásait örökíti meg írásában jelentős 
szerepet vállal, amely lehet jó és lehet rossz. Szolgálhat pontos 
megismerést, de lehet félrevezetésnek eszköze is.

A fent említett cikk többek között ezt írja: „A haggomány 
folytonosság hiánya miatt megszűnnek a magyar táncok: 

borica lesz a csángók nemzeti tánca.u
Maga a borica tipikus, — csakis a  hétfalusi csán

góknál látható, — csángó-táncegyveleg. S hogy a csángók 
ezt még mindig táncolják, teszik ezt ama bizonyos hagyomány
folytonosság alapján, ami az ősapákról szállt tovább nemze- 
dékről-nemzedékre. A mai nemzedék ennek a hagyomány
folytonosságnak a fenntartására táncolja végig vele a falút, de 
csak egyetlen n ap : aprószentek napján. Mennyi kellem, mennyi 
szépség van ebben a  táncegyvelegben! A csángóság hivatott 
vezetői nagyon is elismerésre méltó munkát fognak végezni, 
ha évről-évre mindent elkövetnek, hogy ez a táncegyveleg 
odafejlődjék, hogy valóban a csángók népi tánca legyen. Ami 
a szirbát illeti, az nem volt és nem is lesz soha a  csángók 
nemzeti tánca.

Azt írja továbbá az említett cikkiró „Sok érdekes elemet 
mulatnak az agyagmunkák . . .  a korsóknál sok széaemotwkm  

az alálható.“ — Ugyan kérem ! ? Tessék irmagul legalább egy 
embert említeni a hétfalusi csángók közül, aki akár a múltban, 
akár a jelenben eféle agyagmunkával foglalkozott volna! Hiszen 
még a téglavetést is a cigányra bízza; fazék, korsó, lábas, tál 
készítését sohasem próbálta. Ha szüksége volt ilyen tárgyakra, 
megvette a  székely fazekastól; a sok edényből olyanokat válo
gathatott, amelyek leginkább megfeleltek az ízlésének. A mű
vészi érzéke csak annyiban nyilvánult meg, hogy a neki tetsző 
darabokat megvásárolta s ha idők folyamán el nem törtek, 
örökül hagyta a  gyermekeinek. Ezek szerint a hétfalusi csángó 
nép művészete az agyagmunkában egyenlő a — s e m m i v e l .

Nagy kár, hogy az iró cikkében sok mindent említ, de 
arról a sok mindenről nagyon keveset ir. Pedig érdemes lenne 
bővebben foglalkozni ezekkel a dolgokkal.

PÁL ANDRÁS.

Fenti írásnak azzal a céllal adtunk helyt, hogy ezzel jó 
üg' szolgálunk. A hétfalusi csángó nép múltja nagyrészt még 
fei . Am fedezett terület. Ugar, amelynek feltörése sok örömmel 
kecsegteti az azzal foglalkozni akarót. Megérdemelné az alapos 
munkát. Tudomásunk szerint Kiss Béla testvérünk, aki több 
értékes cikkben foglalkozott ezzel a kérdéssel, kutató munkát 
végez egy a csángó nép történeti múltját részletesen tárgyaló 
munka megiiásához. Mivel egyes kérdésekben nem igen lehet 
írásban lefektetett dokumentumokra támaszkodni, — igen hasz
nos szolgálatot jelentene, ha a kérdésben bizonyos ismerettel 
rendelkezők kifejtenék véleményüket s ezzel segítenék elő ezt 
a munkát. A fentiek közlésével ezt a célt kívántuk szolgálni. 
Szóljanak hozzá, akiknek van mondani valójuk. Foglalkozza
nak vele, akiknek van lehetőségük hozzá. Egy fontos és érde
mes munka előhaladását szolgálják vele. (- ő)

Fordította KISS BÉLA.

Támogassuk, olvassuk és terjesszük

az „Evangélikus Elét“-et.
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Feltámadott.
..Elnyetetett a halál diadalra. Halál! hol a te Ful
lánkod ? Pokol! hol a te diadalmad ?  A halál Ful
lánkja pedig a bún; a bűn ereje pedig a törvény. 
De hála Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, 
a mi Urunk Jézus Krisztus által.“ Korinthusi első 
levél 15, 55-57.

Rendkívüli és hallatlan ige, melyet ésszel fel
fogni soha, hanem csak hinni lehet, hogy Krisztus 
halott és mégis él. Úgy halott, hogy Benne a halál 
hal meg minden hatalmával egyetemben. Mindez 
pedig vigasztalásunkra szól, hogy higyjük és meg
értsük : a halál elvesztette minden hatalmát. Mert 
lám egyszer találkozott Valaki — örök hála érte 
Istennek — kit a halál ép úgy etofogon es megtar
tott, mint más halandót, ámde a nagy tusában ma
ga a halál kénytelen meghalni, a megölt Krisztus 
pedig győz örök életre.

Épen igy győzte le Krisztus a bűnt is. A  saját 
személyében i g a z  volt, csak mert m á s o k  bűnét 
vette magára, lett bűnössé. Ezért támad rá a bűn. 
S Ő eltűri, hogy megragadják s keresztre hurcolják. 
Meghal, mintha maga követett volna el halálos bűnt. 
De a másoktól magára vett idegen bűn alatt oly 
tiszta szentség rejtőzött, hogy a bűn nem tudta azt 
legyőzni. Krisztus testében tehát a bűn is meghalt.

A z  ördög is meg akarta mutatni Krisztuson a 
hatalmát. Minden erejét latba veti, hogy legyűrje. 
De túlerőre talál, amellyel nem bír.

Három ellenség támad rá egyszerre. Halál, bűn 
és ördög. S ime, mindhárom ellensége lábánál he
ver. E dicső győzelmet ünnepeljük ma. Minden 
erőnk abban van, ha Krisztus húsvéti győzelmét 
csakugyan a szivünkre vesszük és rendíthetetlenül 
hisszük.

*

„.. .Nincsen itt, mert feltámadott.. .“ Máté28,5—6.
A  húsvéti angyal prédikációjának a lényege 

e z : Ti a sírban keresitek azt a Jézust, aki ma már 
egészen más. Ti megfeszítettnek hiszitek, pedig már 
feltámadott halottaiból. A  halál birodalmában hiába 
keresitek. A  helyet ugyan megmutatom, ahová he
lyezték, de maga nincs többé. A z  Ő neve mostmár: 
„Ni n e  s i t t .“ Pál is ezt mondja: „Annako káért, ha 
feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keres
sétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján 
ülve.“

Krisztus nincs itt, tehát a keresztyén ember sem 
lehet itt. Sem Krisztust, sem az övéit nerh Ighet földi 
formák között megragadni. A  keresztyén ember neve 
is „ N in c s i t t .“ Ne keresd földi dolgok lárvájában. 
Mert ilyesmiben a keresztyén ember épugy nem 
fogható meg, mint ahogy Krisztus sem. Hanem mint 
a Krisztus mindennek felett van, úgy a keresztyén 
ember is mindennek felette van ..

L U T H E R  M Á R T O N :
JER ÖRVENDJÜNK KERESZTYÉNEK

cimü könyvéből.

FELTÁMADÁS.
Húsvéti A f e l t á m a d á s  ünnepe. A halál legyőzésének, a pusz

tulás halálának, az Örök Életnek ragyogó diadalünnepe.
Sok visszaélés történik a húsvéti feltámadással. Mivel a feltámadás 

ténye husvéthoz kapcsolódik, husvét a feltámadások jelképévé vált. Any- 
nyira, hogy épen husvét táján mindenféle feltámadásról hallunk és beszé
lünk, csak épen arról nem, amire e g y e d ü l  vonatkozik a „feltámadás“ 
kifejezés, a Krisztus feltámadására.

Amivel kapcsolatban mi „feltámadásokat“ szoktunk emlegetni, az 
nem az. Mi rendszerint beszélünk politikai, gazdasági, népi, társadalmi 
feltámadásokról. Igaztalanul használjuk ezeknél, valósággal káromoljuk 
a „feltámadás“ kifejezését. Mert amire mi a feltámadás kifejezéssel célzunk, 
az nem feltámadás, hanem „fellendülés“. A húsvéti feltámadás valami 
olyasmire vagy valaki olyanra vonatkozik, ami és aki teljes tökéletesen
szelfieiunií' Feltamadásn^' Tegfäjeljfö Te és Íeífelé vaíó^1íaTa<3ásróT.~ Ború 
után jön a derű, elesés után a felkelés és felkelés után megint a hanyatlás 
végelláthatatlan folyamatban. Minden életmegnyilvánulásnak meg van a 
fel-le iránya. Aki ma fent van, holnap lehet lent és viszont. Ez egy 
t e r m é s z e t e s  folyamat.

Ami azonban husvétkor történt és .amiért mi a  husvétot ünnepeljük, 
az t e r m é s z e t e l l e n e s  folyamat. És egyszersmindenkori folyamat. 
Természetellenes minden emberi gondolkozás számára. A halál utáni 
é l e t  hihetetlen sok evangélikus ember számára is.

A t e r m é s z e t e s  a halál gondolota. Minden élőnek meg kell 
halnia. A holttestet beteszik a sírba és azzal v é g e  mindennek. V é g e  
szakadt egy életnek. Sohasem hallottam, hogy egyszerű híveink között 
a feltámadásban való m e g g y ő z ő d é s s e l  kisérte volna ki kedves 
koporsóját valaki u temetőbe. És ez természetes is. Nincs az emberi 
gondolkozás számára botrányosabb valami, mint a feltámadás gondolata. 
A bűn vaksága egészen elsötétíti elménket ebben az irányban.

Krisztus hát Mtámadt. Szemébe vágta a  világnak : tévedtetek. Té 
védés volt az egesz eddigi, a halál végleges győzelmei, e vetett hitetek. 
Magatokat csaltátok meg, amikor azt vallott,'..ok, hogy a  koporsóval vé
ge az életnek. íme, itt vagyok Én — bizonyságául annak, ho.gy az Élet 
erősebb a halálnál, Isten erősebb a bűnnél I V a n  ö r ö k  É l e t i

Testvérem, ne legyir ! unalmasan, hogy ez csak amolyan „papos 
beszéd.“ Te megmaradsz vz eddigi r e á l i s ,  j ó z a n  hitedben, hogy 
mégis a halálé az utolsó szó. Ne legyints, mert ezzel a  legyintéssel a  
saját halálos Ítéletedet irod alá és j ó z a n  gondolkozásod a kétségbe
esésbe kell kergessen téged.

Mi minden örömünk forrása ? A husvét 1 Az örök élet felől való bi
zonyság. ,.Én élek és ti is élni fogtok.“ Ha ez nem lenne meg, nem len
ne érdemes élni a földön egy. pillanatig sem. Mi az, ami egyedül szép 
ebben a világban. Az Örök Életnek néha-néha fellobbanó fénye. Meny
nyivel szebb minden o d a á t ,  az örök életben, mint itt a  földön. Mi min
den reménységünk? Az, hogy ami nincs meg ebben a világban, tökéle
tes mértékben meg van Isten világában, melyről Krisztus hozott hirt mi
nekünk.

Miért sírunk temetésekkor ? Miért Írjuk gyászjelentéseinkre : fájda
lommal megtört szívvel! Hiszen szeretteink o d a  jutottak, Istenhez. És 
oda jutunk mi is. Ez életünk jutalma.

Hogy milyen az az örök élet, azt persze nem tudhatjuk. Onnan nem 
jön senki ide, hogy elmondja. Alkalmasint nem is kívánkozik ! Nincs 
más bizonyítékunk reá, mint Krisztus í g é r e t e .  De az nem ü r e s  ígé
ret. Krisztus valósággal, a hitetlen Tamásoknak is bebizonyította, hogy 
van feltámadás.

Milyen jó ebben a  hitben élni. A földi élet sem tűnik fel olyan nyo
morultnak a hivő ember előtt, mert tudja, hogy o d a á t  bőségesen kár- 
pótoltatik mindenért.

Ha a  vak szemek megnyílnának az Örök Élet meglátására, mások 
lennénk már a  földön is I KlfS BÉLA.
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A tatrangi gyülekezet örömünnepe.
Kedves, meleg és bensőséges örömünnepet ült a tatrangi 

gyülekezet a folyó hó 2-ik napján. Újonnan választott lelki- 
pásztorát iktatta be hivatalába. Érthető tehát ha ott volt az 
egész gyülekezet apraja-nagyja, ha gyönyörű tavaszi napsütés 
ellenére sem siettek ki a mezőre a sürgős munka elvégzésére. 
Úgy érezték, hogy ennél a munkánál is fontosabb, és jelentő- 
ségteljesebb az, ami a templomban történik. Uj pásztoruk, uj 
szellemi és lelki vezetőjük köszönti gyülekezetét, találkozik első 
alkalommal azokkal, akiknek gondozását Isten reá bízta.

A tatrangi gyülekezet csak nemrég vett könnyes búcsút 
volt lelkipásztorától, Szorády Lajos tb. főesperestől. Egy fél- 
emberöllön át volt nevelőjük, Isten igéjének hirdetője közöttük. 
Gyülekezet és lelkipásztor e hosszú idő alatt egy szív egy lélek 
voltak. Nehéz volt tehát mindkettejük számára 
az elvállás. . . De, viszont éppen mert szeret
ték lelkipásztorukat, mert nagyon is tudatában 
voltak annak, hogy mit jelent a gyülekezet éle
tében a jó lelkipásztor munkája, nem akartak 
sokáig lelkipásztor nélkül maradni. így történt, 
hogy már a legelső közgyűlés alkalmával 
egyhangú bizalommal hívták meg erre az 
állásra Mezei István lelkésztestvérünket, aki 
ezt a meghívást el is fogadta s készséggel 
vállalkozott reá, hogy Isten ügyének képvi
selője legyen ebben a gyülekezetben.

A beiktatást Sipos András főesperes 
végezte Nikodemusz Károly brassai és Mátyás 
Béla pürkereci lelkészek segédletével. Az 
eskütétel után a beiktatott lelkész mondott 
beköszöntő beszédet. Nincsen külön programja 
— úgymond —, az Ő programja Isten köve
telése. Ennek akar eleget tenni, mint barát 
és testvér. Az istentiszteletet díszközgyűlés 
követte, amelyet először Vitkovszky Frigyes 
egyházközségi felügyelő nyitott meg, majd

« ’ •W t H -•■tsr .k*  .  U M  k i

pedig Sipos András esperes is köszöntötte a gyülekezet meg
jelent tagjait és a vendégeket. Ezt azután az üdvözlések egész 
sorra követték s pedig: dr. Papp Endre egyházkerületi másod
felügyelő az egyházkerület, Sipos András esperes az egyház
megye és a tanitókar, Biró László a lelkészi kar, Bärbat láncú 
orthodox lelkész a helybeli román egyház, Suraru Traian 
igazgató-tanító az iskola, Vitkovszky Frigyes egyházközségi 
felügyelő az egyházközség híveinek, Fóris István egyháztanácsos 
az egyháztanács, Mezei Márton községi tisztviselő az ifjabb 
korosztály, Csere Vilma és Barta Ilona az ifjúság, Sára Piroska, 
Fejér Kata és Foris Irén az iskolás gyermekek, mig Szele 
Béla dr. a brassói református testvér egyház jó kívánságait 
tolmácsolták lelkes és meleg szeretettől áthatott szavakban.

Mindezekből az üdvözlésekből szeretet és 
várakozó reménység melege sugárzott. Sze
retet és reménység áradott ki azokból a 
szavakból is, amelyekkel az uj lelkipásztor 
mondott köszönetét a feléje áradó bizalomért, 
ígéretet tett, hogy egész szívvel és teljes 
lélekkel akarja szolgálni Istent és gyüleke
zetét.

Lelkipásztorra és gyülekezetre elmondott 
áldással zárta be Sipos András főesperes 
a beiktató közgyűlést.

Közgyűlés után közös ebéden vettünk 
részt. Itt is több szónoklat hangzott el méltatva 
a nap jelentőségét és köszöntve azokat, akik
nek munkája hozzájárult annak sikeréhez.

Legyen Isten áldása a tatrangi gyüle
kezeten és lelkipásztorán. Adja Isten, hogy 
gyülekezet és lelkipásztor mindenkor meg
értsék egymást és Isten előtt való alázatban 
és engedelmességben teljesíthessék köteles
ségüket ! G1LLICH FÜLÖP.

Egy hős nemzet hős fia, avagy a 
Us Gusztáv, az iskola helyett a 

fronton vizsgázik.
(Részlet egy olyan könyvből, amelyet mindenki
nek el kellene olvasnia. A könyveimé: „Láttam 
a finn csodát“. Újság riportok alapján összeállí
tották Gábor Áron, Szerelemhegyi Ervin és Ván

dor Kálmán.)

Jól tudom, hogy a  finn nemzet heroikus 
harcában eltörpülnek a kis események. Az 
egyéni hőstettek nem igen kerülnek nyil
vánosságra ott, ahol egy nemzet minden 
fia az utolsó szál emberig olyan csodála
tos példáját produkálta a hősiességnek, a 
milyet nem sokat tud felmutatni a már sok 
mindent látott európai történelem. Tudom 
azt, hogy itt nem lehet azt állítani, hogy 
Iksz az első számú nemzeti hős, Yszilon 
a második és Zé a  harmadik. Nem ez itt 
az északi fronton lehetetlen. Itt egy egész 
nép irta be nevét a  hősök történelmébe.

Mégis nem mulasztom el az alkalmat, 
hogy külön fejezetet ne szenteljek a kis 
Gusztáv Muonio hőstettének.

A kis Gusztáv szülei egyszerű földmives 
emberek Viipuriban. Ő maga a helyi isko
lába járt, nem volt különösen jó tanuló, de 
a  sport annál inkább érdekelte. A kis Gusz
táv nem katona, noha jelentkezett, amikor 
hazája védelmére minden fegyverfogható 
férfi és nő a finn zászlók alá sorakozott. 
Jelentkezett, de a  sorozóbiztos, amikor meg
látta a szeplős, szőke kisfiút, tréfásan rá
szólt : •

— Te csak menj haza fiam, majd öt 
év múlva jelentkezz!

Ez talán mást eltérít a szándékától, aki 
nincs oly kemény fából faragva, mint a kis 
Gusztáv. Nem úgy ő. „Ha nem vettek be 
katonának, akkor is katona leszek ! -  gon
dolta magában — és elhatározta, hogy 
minden uton-módon kimegy a frontra.

Senkinek sem szólva tervéről — elin
dult a  frontra. * Ha haditudósítói nyelven 
akarnék erről a mozzanatról beszámolni, 
akkor ezt kellene Írnom : „Gusztáv Muonio 
másodikos gimnazista fegyvert fogott ha" 
zája védelmére

Felhúzott magára több szvettert, vala
honnan előkeresett a padlásról „egy mu
zeális értékű“, ósdi kardot, amelyet a csa
lád valamelyik őse használhatott — talán 
rénszarvasvadászatok alkalmával — és be- 
pakkolt magának két napra yaló elemó
zsiát. így indult a frontra.

Az út viszontagságos volt. Mindenütt 
menekülő asszonyok, gyerekek. Menetelő 
katonák bakancsai csikorogtak a két méte
res havon. A kis Gusztáv, ha útközben ka
tonákkal találkozott, megkérdezte tőlük: 

— Merre vannak az oroszok?
Aztán szekerekre, autókra kéredzkedett 

és igy ment az oroszok elébe. Később már 
nem kellett kérdeznie, hogy merre vannak 
az oroszok. Látott felgyújtott falut, amely
nek üszkös romjai fenyegető felkiáltójelként 
meredtek az égnek. Akkor már tudta, hogy 
„merre vannak az oroszok!“ Aztán látott 
légi támadást, amikor a Szovjet repülőgépei 
megjelentek a menetelő hadoszlopok felett, 
kattogtak a gépfegyverek és robbantak a 
gránátok.

Három napi viszontagságos ut után ki
ért a karéliai frontra, ahol a finn hadsereg 
beásott állásokban védte hazáját a höm
pölygő orosz áradat ellen. Pokoli koncert 
volt az, amit hallott. A Szovjet nehéz üte
gei okádták a tüzet, robbantak a srapnelek, 
gránátok és úgy röpködtek a puskagolyók, 
mint a legyek. A finn védők pedig egy ta
podtat sem hátráltak. Minden rohamot visz- 
szavertek, minden támadó kísérletet meg
hiúsítottak. Minden finnre hatvan orosz ka
tona esett és minden embernek hatvan
szoros erővel kellett küzdenie a túlerő ellen.

Talán voltak olyanok, akik csodálkoz
tak néhány pillanatig, amikor a kis Gusz
táv megérkezett a frontra, rozsdás kis fegy
verével, gyerekes szőke fejével, de aztán 
elfelejtettek csodálkozni, megszokták, mint 
Takut, a farkaskutyát. Aztán megszerették. 
Megszerették, mert igyekezett mindenkinek 
a kedvébe járni, vizet hozott az elcsigá
zott, elfáradt katonáknak, leveleket kézbe- 
sitettett, lőszereket hordott a védőknek.

Az oroszok minden támadási kísérlete 
meghiúsult, amikor megérkeztek a lenin- 
gradi arzenálból az óriástankok. Ezekkel a 
halálgépekkel akarták a vörösek felőrölni 
a finn ellenállást. Egész sereg tankot küld
tek a finn vonal ellen, azonban az akna
mezőkön és a csapdákon három rögtön 
az első támadásnál elpusztult. Hasztalan 
volt minden kísérlet, a tankoknak nem si
került átjönni a védelmi övön.

Január 16-án történt. A szovjetálláaok 
felől semmi zaj nem hallattszott. Kivétele
sen megszüntették néhány órára az ered
ménytelen, vaktában való lövöldözést is. 
Egyszerre az egyik finn őrszem riasztó
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A megigazulásról.
„Továbbá azt tanítjuk, hogy az emberek saját erőik, ér

demeik és tetteik által nem igazulhatnak meg Isten előtt, ha
nem ingyen, hit által, a Krisztusért igazulnak meg, ha hiszik, 
hogy kegyelembe fogadtatnak s bűneik megbocsáttatnak a 
Krisztusért. Aki halála által eleget tett a mi bűneinkért. Ezt a 
hitet tudja be nekünk Isten i g a z s á g  gyanánt. (Rám. le
vél 3, 4. rész.)“

„Nincsen semmi érdemem Isten előtt“, — milyen nehéz 
ezt az igázságot sok embernek elfogadni. A  bűn belénk plán
tálta a j ó s á g u n k b a n  való hitet és attól nem tudunk 
megszabadulni. Különösen megpróbáltatások idején hivatko
zunk beképzelt jóságunkra : nem cselekedtem rosszat, jó vol
tam és m é g i s  büntet az Isten !

Ez a felfogás azonban a lelki sötétség és vakság követ
kezménye. A  keresztyén ember érzi, hogy nincsenek jó em
berek és tulajdonképen nincsenek jó cselekedetek sem. Mert 
amit mi jó-nak tartunk, az csak egyszerű kötelességteljesités. 
Ezért mondja az apostol: ha mindeneket megcselekesztek is, 
mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagytok.“

Némely egyházak az emberi jósággal valósággal kérked
nek. Cselekedd a jót és a k k o r  szeret az Isten — halljuk 
evangéliumi prédikációkban is. N em ! A  hitvallás és a Szent 
írás mást mond. Isten nem a jócselekedeteinkért szeret min
ket, hanem kizárólag Krisztusért. Tehát i n g y e n  kegyelem
ből. A z  ember Isten előtt m e z t e l e n ü l  áll. Isten c s a k  
egyet néz : a Krisztusban való hitet. És azt tudja be nekünk 
igazság gyanánt. Enélkül a hit nélkül elveszettek vagyunk.

Ez magyarázza meg azt is, hogy miért szereti Isten a 
gonoszokat is. Mert értük is meghalt Krisztus. Mi sokszor pa
naszkodunk: lám, ez rossz ember, mégis szereti Isten, én jó  
vagyok, mégis büntet! Igen, Isten előtt nincs dicsekvés és kér
kedés. Isten előtt egy é r d e m  van : a Krisztusé. Mi csak 
e z e n  keresztül lehetünk valakik.

Segíts Krisztuson, hogy egyedül Te légy minden remé
nyem.

KISS BÉLA

l ö v é s e k e t  a d o t t  le s torkaszakadtából kiáltani kezdett:
— Tank közeledik! . . .
Egy pillanatra jeges rémület szállta meg a finn első állá 

sok embereit. De nem ,ugy Gusztáv Mounio, a finn hadsereg 
legfiatalabb katonája. Épen az első vonalbeli védelmi állásban 
tartózkodott, amikor értesült a veszélyről. Senkinek nem szólt 
semmit, csak hálák á elszántsággal markába vett egy benzin- 
gránátot és fehér köntösben, kúszva megindult ki az állásból a 
fenyegetően közeledő óriástank elé. Kúszva közelítette meg. A 
bentülő orosz katonáknak fogalmuk sem volt, hogy mi készül 
ellenük. Hogyan is hederitene ilyen nagy orosz tank ilyen kicsi 
gyerekre.

A finn katonák — akik időközben észrevették a kis fiú 
szándékát — lélegzetelállva figyelték az eseményeket, amikor 
a kis Gusztáv körülbelül tiz méter távolságba megközelítette a 
tankot, hirtelen mozdulattal felemelte a féltve dédelgetett ben
zines-bombát és még két lépést szaladt, majd teljes erővel a 
harci kocsihoz vágta.

Dörrenés hallatszott. Aztán csend. Az orosz tankon lo
bogva égett a szétfolyó benzin, mintha papírból volna az egész 
alkotmány, a sisteregve égő benzin befolyt a kémlelő nyíláso
kon. Vad órditás hangzott ki a tankból, mintha pincéből kia
báltak volna. Az acélszörnyeteg mintha megvonaglott volna, 
megtorpant, hátrafelé kezdett menni, aztán hirtelen ugrással 
nekiszaladt a betonakadálynak. S olyan recsegéssel dőlt ol
dalra, mint valami- elromlott gyermekjáték. Az orditás megszűnt 
belülről, csak a benzinláng sistergése hallatszott és sürü, ne
héz, fekete benzinfüst terjengett körülötte. Most a finn állások
ból a tüzérség lőni kezdte a tankot és — csak a hivatalos, az
napi hadijelentést közöljük: „a mai napon csapataink meg
semmisítettek egy ellenséges óriástankot, a bennülő három 
orosz katona meghalt.“

Ez a kis Gusztáv Muonio hőstettének története. Neve nem 
került bele a finn hadijelentésbe, de hőstettét megjegyezték a 
bajtársai. A kaland után mozgó vöröskereszt kórházba szállí
tották, mert a benzin-gránát elfreccsent tüzszilánkja megsebe
sítette a mellét.

Amikor meglátogattam, éppen egy katonai térképen dol
gozott, amelyen haditervet eszelt ki, hogy mikép lehetne be
keríteni és elvágni az orosz csapatokat. Jókedvű, kedves fiú.

— Meddig maradsz még kórházban Gusztáv?
— Én akár ma is elmennék, de az orvos nem enged.
— Hová mennél — kérdezem tőle.
Rám döbben, mintha nem értené meg a kérdést:
— Hát hová máshová, mint a frontra!

Erős vár a mi Istenünk.
Énekeskönyvünk legdrágább kincse az „Erős vár.“ Ha 

Luther csak ezt az egyetlen éneket irta volna, akkor is nagy 
költő lenne. Az „Erős vár“ a reformáció csatadala, de tehet
nénk hitvallásaink közé is. A keresztyén egyház hitvallása ez 
az ének a világ támadásai között. Megírásáról keveset tudunk. 
Valószínűleg 1527-ben irta Luther. Ebben az esztendőben mint
ha különös erővel támadta volna a Sátán, Krisztus evangéliumi 
egyházát. Ekkor égették meg Luther jó barátját Kaiser Lénárd 
lelkészt, ebben az évben tört ki a pestis Wittenbergben, köz
ben pedig az egész birodalom területén egy közelgő valláshá
borúnak a hire terjedt el. Ilyen körülmények között csendült 
fel Luther nagy éneke.

Vegyük elő énekeskönyvünket és olvassuk végig figyel
mesen ezt az olyan jól ismert éneket (256 szám.) Különben 
minden evangélikus embernek kívülről kellene tudnia elejétől 
végig. Rövid 4 vers az egész ; annyira tömör, hogy egy-egy 
verssorának a helyes értelmezésén még ma is vitatkoznak a 
magyarázók. Alapgondolatában a 46-ik zsoltárból indul ki : „Az 
Isten a mi oltalmunk és erősségünk 1“ A mi oltalmunk az Isten ; 
nem a magunk ereje, nem is a világ nagyjai, 'nem is a fegy
verek, hanem az Isten. Ádáz ellenség támad minket a világ
ban, megpróbáltatások, nyomorúság, kisértések, hatalmak, ame
lyek el akarják venni tőlünk a hitet. Ezekkel szemben mi te
hetetlenek vagyunk, de erős várunk az Úristen, aki elküldte 
Fiát hatalommal, erővel. Csak látszat, hogy a világ győz, meg 
a Sátán, mert Krisztus egyetlen igéje porba dönt mindent. 
Nekünk, az ige népének senki nem árthat semmit, mert kin
csünk, életünk, nem itt van ebben a világban, hanem Isten or
szágában, amivel a győzelmes ige ajándékoz meg minket.

Luthernek ez a zengő hitvallása közös kincsévé vált az 
összes evangéliumi (protestáns) egyházaknak. Bátran mond
hatjuk, hogy ez a világ legelterjedtebb éneke. Kb. 150 nyelven 
éneklik.

A magyar nép ajkán a reformáció első énekei között 
hangzik fel. Szegedi Gergelynek 1566-ban Nagyváradon meg
jelent énekes könyvében már 11 ének van Luthertől, s köztük 
az Erős vár is. Fordítóját nem ismerjük bizonyosan, lehet, hogy 
Skaricza Máté volt, de lehet, hogy a nagy énekes reformáto
runk Sztárai Mihály. Mindenesetre kiváló költő lehetett: még 
ma is megszégyeníti a fordítókat és sok költőnknek az Íráskész
ségét : „Erős várunk nekünk az Isten, És fegyverünk ellenség 
ellen, Megszabadít veszedelemtől, Kik ránk jőnek most minden 
felől“. Három évszázadon át változtatás nélkül ezzel az első 
szöveggel énekelte az Erős várt úgy az evangélikus, mint a 
református egyház.

Van azonban egy nagy hibája is ennek az ősforditásnak- 
A forditó nem tudta olyan tömören kifejezni mondanivalóit 
mint Luther; megnyujtotta a verssorokat és igy az eredeti dal
lamon is változtatni kellett, majdnem minden sorban egy-két 
hang beiktatásával. Ezzel az erőteljes dallam ellaposult, sokat 
veszített erejéből. Csak 1843-ban próbálták eredeti versformá
jában lefordítani és azóta került csak be énekeskönyvünkbe az 
eredeti, erőteljes dallamán énekelhető „Erős vár.“ Református 
testvéreink sajnos a régi módosított dallamot használják meg- 
nyujtott verssorokkal. így állt elő a szomorú tény, hogy a re
formáció énekbe öntött hitvallását nem tudjuk együtt énekelni 
a testvéregyházzal, mert nem egyeznek sem a hangok, sem a 
szótagok. Tenni kellene valamit ebben az ügyben, hisz az egész 
világ protestánsai eredeti dallamán éneklik Luther nagy énekét, 
csak éppen a  magyar református egyház használ más dallamot.

Azonban az a  fordítás se tökéletes, amit mi énekelünk. 
Messze áll az eredetinek erejétől, szépségétől. Azt mondják, 
vannak müvek, amelyeket nem is lehet jól lefordítani. Talán 
ilyen az Erős vár is, és ez is nagyszerűségét mutatja ? Minden
esetre az eddigi kb 50 jelentősebb magyar fordítás közül egyik 
se vitte el a pálmát. Szüksége van egyházunknak igazán mély 
hitü, nagy költőkre, akik a költészet kifejező erejével is, meg 
hittel is megközelítik Luthert annyira, hogy visszaadhatják drá
ga nyelvünkön, hü másolatban az Erős várt, meg Luther több« 
énekeit és még annyi drága kincsét énekeskönyvünknek, ahogy 
azt a reformáció idejében költő reformátoraink tették. De a  re
formációból, evangéliumi hitből fakadó uj énekekre is szüksé. 
günk van, hadd hangozzék a bizonyságtétel, a hitvallás és a 
dicséret, mint ahogy az Erős vár zug már négy évszázada 
mindenfelé a világban. Énekeljük minél többször ezt az éneket, 
tegyünk bizonyságot, hogy mi is beletartozunk az Ur Jézus igaz 
egyházába, amelyet a hatalmas Isten minden nyomorúságában 
megvéd és megoltalmaz. KOVÁCS LÁSZLÓ
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— ilj p á ly á z a to t írtak  ki 
a k rízba i le lkész! á llá s ra .
A krizbai gyülekezet lelkészi ál
lására csak két pályázó jelent
kezett. Az egyházközség köz
gyűlése most uj pályázat kiírását határozta el. A pályázat felté
telei a régiek. Lejáratának határideje április hó 15.
— Uj egyházi munkás a bukaresti gyülekezet élén. Mezei István lel
kész eltávozásával újból vezető nélkül maradt a bukaresti gyülekezet. 
Egyházkerületünk elnöksége ideiglenesen Rapp Károly s. lelkészt küldötte 
Bukarestbe. Mivel azonban Rapp Károly a brassói gyülekezethez kerül 
mint s. lelkész, a bukaresti gyülekezetben való működése csak rövid időre 
szóló. Értesülésünk szerint a bukaresti gyülekezethez Lőrincz Samu steier- 
dorfi lelkész kerül helyettes lelkészi kiküldetéssel.

— S z u p e rin te n d e n s  vá lasz tás. A folyó hó végén kerül 
sor egyházkerületünk legfőbb egyházi vezetőjének megválasz
tására. A választás oly formán történik, hogy minden egyház- 
község közgyűlése meghozza az egyházközség szavazatát s azt 
beküldi a szavazatbontó bizottsághoz. Egyházunk életében fon
tos eseményt jelent majd az, hogy kit hiv meg a gyülekezetek 
bizalma erre az állásra- Egyházi életünk és munkánk további 
sikeres előrehaladása megkívánja, hogy ez a választás a mai 
nehéz időnek megfelelő komolysággal, felelősségtudattal s le
hetőleg teljes egyhangúsággal történjen. Elgondolásunk sze
rint ez tényleg igy lesz, mert hiszen a lelkészi kar véleménye 
már megtalálta azt az embert, akit erre az állásra legmegfe
lelőbbnek tartanak. Remélhető, hogy gyülekezeteink is magu
kévá teszik ezt majd s egyházkerületünk ügye igy b i z t o s  
m e g o l d á s t  nyer .
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— Lelkészi állást szervezett a Lu
ther szövetség. A magyarországi 
evangélikus egyház keretében mű
ködő Luther Szövetség lelkészi állást 
szervezett s erre Gyimesi Károly dr.-t 
hívták meg.

— K atolikus le lk észek  h á b o rú s  k itü n te té se . Német
országban újabban ismét 13 katolikus lelkész és szerzetes ka
pott háborús kitüntetést. A II. osztályú vaskereszttel tüntették 
ki őket. E helyen megjegyezzük azt is, hogy az evangélikus 
egyház lelkészei közül nagyon sokan tényleges katonai szolgá
latra jelentkeztek s közülük sokan bátor cselekedettel tűntek ki 
s tettek bizonyságot áldozatkész hazaszeretetükről.
— Szovjetoroszország. A szentpétervári evangélikus templom orgoná
ját szétszedték és Moszkvába szállították, ahol egy hangversenyteremben 
szerelték lel.

— B artók  Béla ha tvan  év es. Bartók Béla, a kiváló 
magyar zeneművész, most töltötte be életének hatvanadik esz
tendejét. Bartók Béla az igazi magyar népzenének fáradhatatlan 
gyűjtője. Oroszlánrésze van abban ha ma úgy Magyarországon, 
mint a külföldön talajt nyerhetett az igazi magyar népi zene 
ismerete és szeretete.
— Tiltakoznak Norvégia evangélikus püspökei. Norvégia evangélikus 
püspökei erélyes tiltakozást jelentettek’be az állam egyházellenes intéz
kedései ellen. Miután nem kaptak jogorvoslatot, pásztorlevélben tárták 
fel sérelmeiket és öntudatos magatartás tanúsítására hívták fel híveiket. 
E pásztorleveleket a kormányzat tiltakozó rendelete ellenére minden 
templomban felolvasták. A kormány viszont intézkedett, hogy a jövőben 
az istentiszteleteken rendőri szervek ellenőrzést gyakoroljanak.

— Hosszufalu-alszeg, Egyházmegyei elnökségünk körlevélben hívta fel 
az egyházközségeket arra, hogy a mostani drágaságnak megfelelően új
ból rendezzék az egyházi tisztviselők fizetését, a szükséges anyagi fede
zet előteremtésére pedig emeljék fel az egyháziadó kiróvását. Az elnök
ség utasításában reámutat arra, hogy a multévihez viszonyítva lényege
sen változott a termények ára. Ha tehát nem pénzben, hanem termény
értékben számítjuk az egyházi adót, úgy lényeges különbség van a múlt 
és jelen között. Ezek szerint tehát az egyházi adó felemelése gazdáink 
számára nem jelent nagyobb megterheltetést az eddiginél, hiszen ugyan
annyi, vagy még kevesebb termény árából fizeti ki a felemelt összeget. 
A hosszufalu-alszegi gyülekezet hivei megértették ezt s egyházadójukat 
az eddiginek kétszeresére emelték. Megértést és méltánylást remélünk a 
többi gyülekezeteinkben is.

— K ö te lező  az e g y h á z a d ó  fize té se . Megemlékeztünk 
arról a  szomorú tényről, hogy a varsándi gyülekezetben több 
egyháztag, a jobbmóduak köréből, megtagadta az egyházi adó 
fizetését. Az egyházközség a világi törvényszékhez folyamo
dott, ahol helytadtak az egyházközség panaszának s arra kö
telezték a beperelteket, hogy egyházadó hátrálékukat meg
fizessék.
— Versenyvizsgát rendeznek az erdélyi református iskolás gyer
mekek. Az erdélyi református egyház Kerületi-Nőszövetsége versenyvizsga 
pályázatot irt ki iskolás gyermekek részére. A versenyvizsga két részből 
á ll: szavaló- és Írásbeli versenyből. Reá szeretnénk itt mutatni arra, 
hogy annakidején Gyámintézetünk hasonló kezdeményezést indított, amely 
sajnos, teljesen félbemaradt. Jó lenne újból beindítani.

— B eik ta tták  az o rsz á g o s  egyház  p ü sp ö k é t. Már
cius hó 23-án iktatták be hivatalosan az országos egyház uj 
püspökét, Staedel Vilmost, Szebenben. A beiktatás az egyház
nak csendes ünnepe volt. Isten gazdag áldását kérjük a lest- 
véregyház életére és munkájára I
— Kisajátítják a zsidó kézen levő városi ingatlanokat. Egy, a hi
vatalos lapban megjelent törvényrendelet értelmében kisajátítják a zsi
dók tulajdonában levő összes városi ingatlanokat. A törvény célja a vá
rosok román és keresztyén jellegének biztosítása.

— Z sid ó k n ak  tilo s  v a llá s t v á l to x í t^ i .  Törvényrende
let intézkedik arról, hogy ezután tilos Romániában zsidóknak 
vallásukat változtatni. A törvényrendelet értelmében a  kuliusz- 
törvénynek a  vallás változtatásra vonatkozó szakaszai nem 
vonatkoznak többé a  mózeshitü zsidókra,
— Panaszládákat függesztettek ki a falusi községházaknál. Antonescu 
tábornok államvc/ető rendeletére a falusi községekben panaszládákat ál
lítottak fel. Az ebbe dobott panaszokat és kívánságokat egyenesen An
tonescu tábornok államvezetőhöz továbbítják.

— N égy h ú s ta la n  n a p  lasz  ezu tán  h e te n k é n t. Újabb 
rendelet értelmében a jövőben hetenként 4 nap tilos a húsfo
gyasztás és pedig: kedd, szerda, csütörtök, péntek. A tilalom 
alól továbbra is mentesek azok a húsból készült élelmicikkek, 
amelyek fogyasztása eddig is engedélyezve volt. *

* Dr. PA PP BÉLA orvostestvérünk rendelőjét B r a s s ó b a  
h e l y e z t e  á t  Kolostor-u. 5 sz. alá I. emelet. (Erdélyi Bank 
épülete). Rendel d. e. 11—1-ig, d. u. 5—7 óráig.____________

— M atsuoka ja p á n  kü lügym in isz ter e u ró p a i lá to 
g a tá s a . Matsuoka japán külügyminiszter Európai körútja 
során látogatást tett Moszkvában, innen Berlinbe utazott ahol 
több napon át tartózkodott és fontos és nagyjelentőségű tanács
kozásokat folytatott le Németország jelenlegi legfőbb vezetőivel, 
majd innen Romába v e t t e  ú t j á t  s szintén nagyjelentőségű 
tanácskozásokban vett részt. Rómából visszatérve újból 
Moszkvába látogat. Matsuoka külügyminiszter európai útjának 
eredményei a jövőben mutatkoznak majd meg.
— Egy község bünbánata. Egy szerbiai községben, Porodinban, gyil
kosság történt. A biró fia megölt és kirabolt egy kereskedelmi utazót. 
Az eset annyira megrendítette az egész községet, hogy lakossága elhatá
rozta, hogy bünbánat gyanánt két hónapig böjtöt, majd gyűjtést rendez 
a község szegényeinek javára.

— Tem plom i fe lsze re lé s  a  fo g o ly tá b o ro k  ré sz é re .
A német hatóságok engedélyt adtak a franciaországi egyházak
nak hogy templomi felszereléssel láthassák el a németországi 
francia fogolytáborokat. Eddig már több mint 480 oltárt küldtek.
— Litvániából is kitelepítették az ott lakó németeket. Befejeződött a 
litvániai németek [hazatelepitése. Összesen 60.000 litvániai német tért visz- 
sza a birodalomba s 20.000 litván települt haza Litvániába.
— E rő te ljesen  fo ly ik  a  h á b o rú . Különösen a tengerem 
és a levegőben élénk a harci tevékenység. Németország tengeren 
fokozta harci tevékenységét, amelynek következtében az eddigi 
eredményeket messze felülmúlóan sok angol kereskedelmi hajót 
sülyesztettek el. Ugyancsak folytatták a légi tevékenységet is. 
Ennek viszont sok polgári lakos esett áldozatául. A német légi 
haderő ismételten bombázta Londont, Plymouth városát pedig 
szinte teljesen megsemmisítetek. Afrikában sző aziöldi ütköze
tek voltak. Északinkéban, ahol az olaszok mellett német moto
rizált csapatok is harcolnak, visszaverték az angol csapatokat- 
Abesszíniában ellenben az olaszok voltak kénytelenek az angol 
túlerő elől lassan visszavonulni.
— Amerikai Egyesült Államok népei nem akarnak háborút. Egy
statisztikai intézet által végzett körkérdés alkalmából kitűnt, hogy az 
amerikai Egyesült Államok lakóinak 83 százaléka u háború ellen és csak 
17 százaléka van a háborúba való beavatkozás mellett. Ezt igazolják kü
lönben a napirenden levő tüntetések és sztrájkok is.

— Ju g o sz láv ia  a  vá laszú ton . Jugoszlávia kormánya ko
moly és hosszas megfontolás után Bécsben aláírta a  három
hatalmi egyezményhez való csatlakozáséról szóló okmányt. Ezt 
megelőzően erőteljes diplomáciai harc folyt le Jugoszlávia kö
rül. Az aláírást követően pedig forradalmi események színhelye 
lett az ország. A  kormány kénytelen volt beadni lemondását 
s Pál kormányzóherceg is elhagyta az országot. Az uralkodást 
a nagykorusitott II. Petar király vette át, aki Szimovits tábor
nokot bízta meg, hogy nemzeti egységen alapuló kormányt ala
kítson. Bár az ország vezetői ismételten kijelentették, hogy a. 
változás tisztára belpolitikai jelentőségű, a látszat ennek elle
nére is arra enged következtetni, hogy sokkal többről van szó. 
Belgrádban és az ország más területein is németellenes tünte
tések voltak. Anglia és Amerika pedig segítségüket ajánlották 
fel Jugoszláviának, ha az angolok mellett bele avatkoznak a  
háborúba. Az egész világ feszült érdeklődéssel figyeli a jugo
szláviai helyzet további alakulását._________________________
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A templom. Evangélikus véreink!
.,Az én házam imádságnak 
háza,“ Luk. ev. 19. 46.

A mai világ, bátran mondhatjuk, ahhoz a há
borgó genezáreti tengerhez hasonlít, amelyen a fá
radt tanítvány okút a félelmetes vihar váratlanul meg
lepte. — A bizonytalanság, a nehéz gondok elől 
egyedül a templom az a hely, ahová belép a lel
kek pásztora, Krisztus és meghallgatja hozzá esdő 
fohászunkat: Segíts Uram, mert elmerülünkI — 
Még sohasem voltunk annyira ráutalva a templom 
nyugodalmára, mint máma. Sohasem élt át 
evangélikus népünk olyan megpróbáltatásokat, mint 
a mai időben. — Még sohasem volt nagyobb szük
ség az imádságban egyesülő lelkek egységére, mint 
ebben a háborgó időben.

Mégis nincsen kiábrándítóbb alkalom egy-egy 
lelkipásztor számára, mint egy vasárnapi üres 
templom. — Nincsen nagyobb fájdalom a pásztorok 
számára, mint az a tudat, hogy a nyáj nem ismeri 
fel az idők fontosságát, nem tér meg bűneiből a 
lelkek Urához, nem látogatja Istennek házát, hogy 
azt megszentelje imájával, hogy újra felvegye azt 
a lelki kapcsolatot Istennel, amit az emberi bűn 
hatalma szakított meg.

A  Biblia ős pátriárkái, Ábrahám, Izsák, Jákob 
és a többi nagy vallásos lelkek, azért világítanak 
példájukkal sok ezer év után még ma is, mert ők 
hitükkel még élő kapcsolatban állottak Istennel. Nem 
csoda tehát, hogy azt olvassuk róluk, hogy Isten 
személyesen szólott hozzájuk; — sőt Ábrahámot 
meg is látogatta.

Mi ezen fejcsóválva iovább haladunk, hitet
lenkedve hallgatjuk az erről szóló prédikációt, pedig 
ha szorgalmasan látogatjuk a templomot és őszin
tén tárjuk fel lelkünket imádságunkban Isten előtt, 
rajövünk arra, hogy akik Istent szeretik, azoknak 
minden lehetséges. A  fontos az, hogy ne alkalom
szerűen járjunk a templomba, hanem szorgalmasan. 
Imádságainkkal szüntelenül ostromoljuk az eget, mert 
erre( int az Apostoli Ige i s : „Szüntelen imádkozza
tok.“ T. Thess. 5. 7. — Mózes is, midőn az amalekiták 
ellen harcolt, felemelt kézzel könyörgött Istenhez a 
győzelemért és győzött, amikor azonban karjait fá
radtan leengedte, serege vesztett!

A z  üres templom egy állandó vád. az ellen a 
nép ellen, amely a templomot kerüli. Égi figyelmez
tetés, hogy az ut, amelyen a hitetlen nép halad, a 
pusztulás útja. A z  egyedüli lelki erő a templomból 
árad, abból a titkos imádságból, amelyet a szentek 
gyülékezetéből Istenhez küldünk. Ne hajoljunk azért 
azoknak a táborához, akik mindenféle ürüggyel el
akarnak szakítani attól a lelki köteléktói, amellyel 
Isten a templomban vonz minket, — mert ezek az 
emberek azon hitetlen zsidók utódai, akiket Krisztus 
vesszővel űzött ki a templom hajlékaiból, mivel azt 
latrok barlangjává tették.

Molnár Rezső.

A Romániai Ágostai Hitvallású Evangélikus Zsinat-presbiteri egyház 
sorsdöntő fordulóhoz érkezett.

Egyházunk törvényes elismertetéséért folytatott évtizedes küzdel
münk befejeződött. De az isteni Gondviselés úgy intézkedett, szuperin
tendensünk, Frint Lajos aradi lelkész, aki a küzdelmet az öregek szívós
ságával, hitével és bölcsességével vezette és irányította, — a kivívott 
győzelem után itt hagyjon bennünket. Pedig a most már törvénnyel is 
biztosított kereteknek igazi evangéliumi tartalommal való betöltése csak 
most kezdődhet el.

Bizonyos, hogy lelki vezetés és irányítás nélkül nem maradhatunk. 
Hogy a szuperintendesi állás mostanig betöltetlenül állott: abból is za- 
vaiuk és káiuk. háramlótok egyházunkra és intézményeinkre. Körülöttünk 
bősz vihar dühöng, — ha valamikor szükség volt, úgy most van igazán 
szükség kipróbált, — vihart és hajót: életet és egyházat ismerő kormá
nyosra.

De ki lesz a vezérünk ?
Mi, lelkipásztorok, minden személyi és helyi érdeken túl, Argay 

György volt pürkereci, most temes/ári lelkészben, az Arad-bánsági evan
gélikus Egyházmegye köztiszteletben és szeretetben álló főesperesében 
látjuk azt az élő hittel, mélységes keresztyéni alázattal, s megértő sze
rető lelkülettel megáldott vezetőt, aki szuperintendenciánk építő erőit az 
uj idők által megkívánt lendületes munkára egyesíteni tudja, aki ezen
kívül abban a szerencsés helyzetben is van, hogy mint volt pürkereci 
lelkész, a brassói és mint temesvári lelkész, a bánsági egyházmegyének 
minden kérdését ismeri; német nyelvtudása, belmissziói munkája, a sajtó 
felkarolása révén pedig az e téren is rá várakozó feladatnak teljes mér
tékben eleget tehet.

Az Arad-Bánsági Evangélikus Egyházmegye egy értelemmel ő mellé 
állott. A Brassói Magyar Evangélikus Egyházmegye lelkészi karának túl
nyomó nagy többsége — a múlt év őszén bekövetkezett nagy változások 
óta szintén ő benne látja azt az Istentől rendelt férfiút, aki a reánk váró 
nagy feladatok megoldására hozzánk küldetett.

Mi nem korteskedünk.
Üres jelszavakkal senkit sem akarunk megtéveszteni, vagy félre ve-/ 

zetni. — A lelkek irányításának ezt a módját méltatlannak tartjuk a szu
perintendens magasztos állásához, ezért elvetjük és megvetjük azt.

De Isten előtt és gyülekezeteinkkel szemben való felelősségünk tel
jes tudatában szeretettel kérünk minden evangélikus testvérünket: a fo
lyó hó 27-én tartandó közgyűléseken válasszátok meg egyhangúlag meg
nyilatkozó bizalommal szuperintendenssé Argay György temesvári fő
esperes lelkészt, a jelenlegi helyettes szuperintendenst I

Isten áldása legyen választásotok nyomán Zsinat-pesbiteri evangé
likus egyházunkon, annak minden egyes gyülekezetén és minden egyes 
tagján. Ő áldja meg elméteknek és kezeteknek minden jó munkáját az 
Ő kifogyhatatlan nagy kegyelméből 1

Nikodemusz Károly, Biró László, Dávid Károly, Gillich Fülöp  ̂
Mátyás Béla, Kiss Béla, Mezei István, Raduch György, 

Máté János, Krajcsovitz Tibor,
Az Arad-bánsági egyházmegye minden lelkésze.
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relhívás egyhazunk minden tágjához!
Egyházközségeinkben vasárnap, április hó 27-én kerül döntésre, 

hogy kit óhajtunk egyházkerületünk élére lelki vezetőnek odaállítani. 
Fontos, sorsdöntő kérdése ez egész egyházunknak. A jövő egyházi mun
kája igen sokban attól függ majd, hogy az uj lelki vezető mennyire lesz 
képes lendületet vinni minden munkába, mennyire lógja tudni összefogni 
erőinket, megfelelő helyre megfelelő embereket állítani. A kérdés nagy 
jelentőségű horderejét ismerve s hogy útját vágja minden méltatlan 
harcnak, egyházkerületünk köztiszteletben álló felügyelője, Purgly László 
Öméltósága, a következő leiratot küldte a lelkészi hivataloknak, hogy 
ennek tartalmát a lelkészek ismertessék majd meg a hívekkel is.

Érdemes egyházközségi Elöljáróság!
Kedves Testvéreim!

Most amikor egyházunk döntő fontos
ságú és jövőjét nagyban befolyásoló lépés 
előtt áll, — amikor új lelki vezetőjét, Szuper
intendensét kell megválasztania, akkor enged
tessék meg nekem, hogy mint egyházkerüle
tünk világi felügyelője meleg szivbeli és őszinte 
kéréssel forduljak hozzátok kedves evangélikus 
testvérek: < .  ̂ i ,j
s Mint a legnagyobb felelősség hordozója 
egyrészt, másrészt -koromnál fogva és hosszú 
élettapasztalataim alapján állva, arra kérem 
gyülekezeteinket, hogy ezt a nagy horderejű 
választást testvéri egyetértésben s lehetőleg 
egyhangúlag ejtsétek meg.

Elismertetésünk évtizedes nagy küz
delmei után valóban nemcsak szomorú és szégyenteljes ese
mény lenne, ha kicsiny létszámunk mellett e választás a szét
húzásnak és erőtlenségnek szomorú és veszedelmes képét 
dokumentálná. . : .

Féltő szeretettel írom e sorokat s ezen érzelmektől vezé
reltetve kérek mindenkit: Őrizkedjenek és óvakodjanak a pár
toskodás és széthúzásnak ezen létünket veszélyeztető cselek
ményétől.

A lelkész urak, mint a leendő püspök legbensőbb és 
legközvetlenebb munkatársai, vannak elsősorban hivatva elbí
rálni, hogy melyik lelkésztársuk az, aki soraikból a legrá
termettebb e felelősségteljes díszes állás betöltésére, mi világiak 
pedig megnyugszunk az ő választásukban. Arra kérem tehát 
szeretett evangélikus népünket, hogy kövessék most is, mint 
mindenkoron az ő lelki vezetőiket.

Ezek az én rövidre fogott, de nagyjelentőségű kéréseim, 
s az én tiszta szívből fakadó jóakaratu taná
csaim gyülekezeteinkhez, azok vezetőihez és 
népéhez.

A feltámadás szent ünnepén jövendő 
sorsunkra az Ur kegyelmét és áldását kérve, 
szeretetteljes meleg testvéri üdvözletét és 
tiszteletét küldi.

Sofronea, 1941 húsvét napján.
PURGLY LÁSZLÓ

egyházkerületi felügyelő.

Fentiekhez a tisztán látás kedvéért még 
hozzá kell fűznünk a következőket: lelké
szeink személyes megbeszélések során ismé
telten tárgyalták a szuperintendens választás 
kérdését s ebben a következő döntésre jutot
tak: a z  a r a d - b á n s á g  i e g y h á z m e g y e  
valamennyi lelkésze A r g a y  Gy ö r g y  temes

vári főesperes- lelkész, jelenlegi szuperintendens-helyettes meg
választása mellett foglalt állást. A  b r a s s ó i  e g y h á z m e g y e  
lelkészei, kettő kivételével, ugyancsak azt az álláspontot tették 
magukévá, tehát s z i n t é n  A r g a y  Gy ö r g y  m e g v á l a s z t á 
sá t  ó h a j t j á k .  E z e k  s z e r i n t  t e h á t  l e l k é s z i  k a r u n k  
t ú l n y o m ó  t ö b b s é g e  A r g a y  G y ö r g y  m e g v á l a s z t á s á t  
k í v á n j a .  Maguk részéről őt jelölik s ajánlják egyházközsé
geinknek megválasztásra. GILLICH FÜLÖP.

Finn pilóta hősi cselekedete,
(Részlet a „Láttam a finn csodát“ cimü könyvből.); ■ t C -l ti ' Í'CI l!-:l. .1. • í .

A saját hőstettéről nehezen beszél. Nem 
büszkeségből, csak éppen meg van győ
ződve róla, hogy amit véghezvitt, az sem
mivel sem volt többj mint amit helyttte 
a világ minden pilótája, meg tett volna. 
De ha már kérdezem, udvariassággal fe
lel. Olyan, mint egy jólnevelt iskolástól. 
Éppen csak közel két -méterre j nőtt meg 
és vállai szélesek, mint az ajtó. Kócos 
szőke haja homlokába lóg, átható, acél- 
szinü szemével pedig a cigarettatüzbe bá
mul.

—T—— A Mannerheim-vonal mögötti egyik 
repülőtéren teljesítettem szolgálatot. Nem 
mondhatom, hogy k iés dolgunk lett vol
ttá — mondja —̂  mert a szovjet pilóták 
ugyancsak szorgalmasak voltak. Naponta 
kétszer-háromszor jelentek meg az állá
saink felett. Rendszerint igen nagy ma
gasságban. Nagy kárt nrm teltek a csa
patokban, de mint később kiderült, nem 
is ez volt a céljuk. A belső országrésze
ken folyó csapatmozdulatokat keresték és 
a városokat támadták.

Délelőtt volt. Napok óta egyetlen felhőt 
nem láttunk. Az idő kedvezett a légi te
vékenységnek. Teljes készültségben ül
tünk a fedezékben. A gépeket úgy he
lyeztük el a föld alá rejtett hangárokig 
hogy minden percben startolhassanak. Hi

szen nem kell soká várni, az oroszok biz
tosan jönnek. Annyi időnk volt csak, hogy 
átsétáltam a gépekhez, megnéztem a mo
tort és meusimogattam a géppuska gomb
ját. A bombák is fel voltak erősítve. Ép
pen vissza akartam menni a tiszti kaver- 
nába, mikor az állások felől m ghallom, 
hogy a légvédelmi ágyuk dolgozni kezde
nek. A következő pillanatban a szovjetgé
pek már a nyakunkon vannak. A repülő
tér mellett húzódó domb mögül úgy csap
tak le, mint a vércsék. Kivételei,en elég 
alacsonyan repüliek. Most i már a mi 
ágyúink is lőttek. Géppuska kelepelt és a 
gépágyú is dolgozott. Ami mos! történt, 
ahhoz pillanat ezredrésze elég vöd. A hét 
szovjet gép már másodszor tért viszza a 
repülőtér fölé, a hangárokat keresték. Az 
e, yik gép megingott. A pilótának alig 
volt ideje, he gy egyenesbe vegye a gé
pet, máris közvetlenül a főid fellett repült. 
A motor kihagyott kettőt-hármat puffo- 
gott, leállt. A szovjetrepülő nyugodtan le
telte a gépet és hagyta kigurulni. Legkö
zelebb én álltam hozzá, tehát én értem el 
először. A szovjet vezető már kiszállt a 
gépből. Olyan nyugodt volt. mintha egy 
körrepülisi versenyen hajtc volna végre 
kényszerleszállást. Kezembeu revolverrel 
ugrottam hozzá. Mosolygott. Felemelte 
mindkét kezét, fejével a gép felé bökött, 
és csak ennyit mondott: „Valamelyik 
gyertyával lehet a baj, nézze meg.“ Fel
téptem a motorbáz köpenyét és tényleg 
csak ez volt a hiba. Amit most tettem, 
azt ösztönösen cselekedtem. Beugrottam a 
gépbe, beindítottam a motort. Még csak 
a anyit láttam, hagy a szovjetiiszt a repülő

téri őrség gyűrűjének a közepén állt. 
Zúgva rohantam a fenyőóriások felett. 
Először úgy gondoltam, hogy szembeszál
lók a hat ellenséges géppel. Itt a repülő
tér felett, hiszen úgyis rögtön visszajön
nek. Aztán . . .  — mélyet szit a cigarettá
jából és úgy mondja — tudja, hogy van 
az, mikor az ember szempillantás alatt 
másra határozza el magát. Hihetetlen 
gyorsan működhetett az agyam. Már kész 
is voltam a haditervvel : megpróbálok 
felzárkózni a kötelékhez, úgy, mintha csak 
egy pillanatra maradtam volna el, a töb
bi gép ugyanis nem láthatta a dombtól, 
hegy mi történt harminc másodpe.cen 
keresztül a repülőtéren. Nyargaltam utá- 
nok, de már jöttek is vLsza. Nem láttam, 
minthogy nem láthattam, de éreztem, hogy 
a vezérgépből felém intenek. A rádióké
szülék is működni kezdett. Felzárkózni — 
hangzott a parancs. Pillanat alatt m-gfor- 
dultam és utolértem őket.

Rövid pjűnetet tart Jorma Darv'nto.
Bal kettes voltam, uj kötelékemben — 

folytatja aztán. — Pontosan tudtán, hogy 
egyik gépnek sincs tudomása ar ól, hogy 
én repülök a szovjetpilóta htly^tt. A rá
dió újabb parancsot közvetített: géppus
kával lőni. Úgy zudult a magasból a hét 
gép, mint a fergateg. Pokolian rétit ’etes 
érzés volt a saját repülőtérem felett szá
guldani és a hangárok felett tüzelni. Any- 
nyi lélekjelenlétem még volt, hogy re
pülőtér havát lőttem. Sirás fpjtig 
torkom, amikor láttam, hogy légvéú Imi 
ütegeink nem dolgoznak, sőt géppi. táv d 
sem tüzelnek a támadó ellenségre Tud
ták, hogy én is a kötelékben repülőt-
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Az egyházi hivatalról.
„Hogy ezt a hitet elsajátíthassuk, alapittatott az evangélium 

hirdetésére s a  szentségek kiszolgáltatására való hivatal. Mert 
az igehirdetés és a szentségek — mint eszközök által ajándé- 
koztatik a Szent Lélek, — mely ahol és amennyire Istennek 
tetszik hitet ébreszt azokban, akik az evangéliumot hallgatják: 
azt a  hitet, t. i. hogy Isten nem a mi érdekeinkért, hanem a 
Krisztus érdeméért igazítja meg azokat, akik hiszik, hogy Krisz
tusért vétettek be a kegyelembe.

Kárhoztatják a keresztségismétlőket s másokat, kik az 
vélik, hogy az emberek a Szent Lelket külső ige nélkül, saját 
előkészületeik és tetteik által is elnyerik“.

Az Ágostai Hitvallás ezen cikkelye annyira gazdag, hogy 
nehezen lehet tartalmát röviden összefoglalni. Nagy vonások

éban mégis összefoglalhatjuk:
1. Szól mindenekelőtt az egyházról. Világosan megmondja, 

hogy mi az egyház rendeltetése. Hogy az evangéliumot általa 
a világ elsajátíthassa. Tehát az egyház egyesegyedül ezért 
van. Áddig ér valamit, ameddig az evangéliumot terjeszti. Itt 
tűnik ki visszássága a mi gyűléseinknek, ahol a programm- 
számok között jóformán egy sincs, amely a lelki kérdésekkel 
foglalkozna.

2. A  Szent Lélek munkája, a világ megváltása szorosan 
az egyházhoz van kötve. A  Szent Lélek az igehirdetés és a 
szentségek által ajándékoztatik, tehát ha valaki megakarja 
ismerni az egyedüli gazdag és áldott életet, az egyházra van 
utalva. Természetesen az egyház is állandóan szem előtt kell 
tartsa az 1. pontban mondottakat.

3. Épen ezért az Ige és a szentségek vétele ismét el kell 
foglalja méltó helyét gyülekezeteink életében. Családainkban a 
bibliának naponként szólani kell reggeli és esti áhitatok és isten
tiszteletek által. És ismét urvacsoravevő gyülekezetekké kell 
legyünk. A  brassói egyházmegyében nehány fiatal lelkész meg- 
próbálhozott azzal, hogy az úrvacsorát a főistentisztelet kere
tében ossza és a nép helyeselte. Minél gyakoribb igazi urva- 
csoravétel — ez az útja a Szent Lélek megújító munkájának.

cgj KISS BÉLA.

A rádión keresztül most ez az utasítás jö tt : Em elkedni! 
A hét gép olyan közel repül egymáshoz, hogy a szárnyak 
szinte súrolják egymást. Már kétezerén voltunk. Még feljebb. 
4400-ra fokoztuk a magasságot. Alattunk végtelen fehérségben 
valahonnan füstoszlop kipyózott az égnek. Ismertem a terepet. 
Kuopo város következik Két perc múlva a város felett vol
tunk. Alattunk légvédelmi tüzérség dolgozott A rád ó igy 
intézkedett: bombázni! A várost. Nem volt parancsban, hogy 
az állomásépületet, vagy a villaDytelepet. Cbak úgy. A vakvi
lágba. Megint elfogott a kisértés, hogy megakadályozzam a tá
madást. Oe mást gondoltam,.. Minden gép bombázott, kivéve 
az enyém.

Huszonnyolc bombát dobtunk le, három a városra eset . 
Újra a város fölé mentünk. Mikor a rádió megszólalt, ázt hit
tem megáll a szívverésem: batkettes bombázzon ! — ennyi 
volt. Ha nem dobom te a bombákat, eláru om magam. Hirte
len ráléptem a bomb: pedálra. Az 50 kilós szörnyeteg, mint a 
vércse csapódott le . .  . de úgy intéztem, bogy a városon kívül 
érjen földet. Visszaindultunk Csak a városon ki?ül vettem ész
re, hogy egyik gépünk hiányzik. Valószínűleg lelőtték. Vona
laink felett újabb ágyutüzet kaptunk. Túlságosan magasan vol
tunk ahhoz, hogy kárt tehettek volna bennünk. Negyvenkét 
perc alatt értük el a kötelék bázisát. Körülbelül 230—250 ki
lométerre voltunk a harcoló vonalaktól. A vezérgép leszállásra 
adott parancsot. M ost.. . most mindent visszafizet: k. Kicsit 
lemaradtam a köteléktől, Az öt gép előttem landolt Kiadós 
kört irtam le a repülőtér felett. Az öt gép ezalatt szépen a 
hangárokhoz futott, szerelők szaladtak oda, a pilóták pedig 
valamit ittak és cigarettára gyújtottak.

Teljes gázzal rohantam a hangárok felé. A sebességmérő 
több mint 500 kilométert mutatót1. Egyik kezemmel a kor- 
mányrudat tartottam, másik a géppuskán volt. Lábam a bom- 
bapedálon táncolt. Hallottam a géppuskám kelt^slését és csak 
ebből tudtam, hogy megnyitottam a tüzet. Két bombát köz
vetlen közelről dobtam, aztán végtelen fehérséget és a nap 
szürkés-vörös koronáját láttam Refitxszerüen fordítottam meg 
a gépet éa újból támadtam. Fejem mellett gépfegyvergolyó 
ütötte át a kabin falát. Mikor visszanéztem öt máglya égett a 
behavazott repülőtéren, az olajdepó felől pedig koromfekete 
füst kavargott az ég felé. Teljes gázzal repültem visszafelé. A 
mi vonlaink felett tüzelni kezdtek. Ellenségnek néztek. Négy 
kör . . .  őt kör . . .  Szeretnék már leszáliani. Mintha csodákat 
látnék^ úgy megőrültem, mikor zöld rakéták szállnak felém. 
Szabad sz ut. Zuhanva igyekszem a föld felé . ..

Három perc múlva már a parancsnok előtt voltam.

Minek annyi szántás.
Irta: REMÉNYIK SÁNDOR.

Ennek a földnek be jó dolga van :
A  szántás kínját kétszer érzi csak 
Egy évben • ősszel és tavasszal.
A  magot aztán csendben érleli 
És terem ezer áldást, kenyeret.

Engem az élet ökörrel, ekével,
Fával, vassal, gőzzel egyre tipor,
Csak szánt, csak szánt minden perc, minden óra, 
Szakadnak lelkem földjén szüntelen 
Hegedni nem bíró barázdák.

Nagynéha aztán fényes égi mag 
Hull a magasból sötét sebeimbe.
Van földemen egy kicsi szegelet,
Mely befogadja, s elrejti puhán.
A többi föld tépett ugar marad.

Az a kicsi szegelet kivirágzik.'
Sétálók jönnek, s egymásnak mondja:
„Nézd, virág — szedjük le.“ S leszedik.
De én Istenem, minek annyi szántás 
Egynéhány hamar hervadó virágért?

Felelet egy hozzászólásra.
Lapunk egyik utóbbi számában a csángó nép művésze

téről irt naptári cikkemmel kapcsolatban egy hozzászólás jelent 
meg. Az ilyen hozzászólásoknak rendkívül örvendünk volta- 
képen, mert hiszen a mi célunk az, hogy hozzászólások és vi
ták által egyre jobban felébresszük az érdeklődést népünk 
múltja és művészete iránt. A hozzászólásoknál azonban elen
gedhetetlen két követelmény: 1. A hozzászólás ne legyen sze
mélyeskedő, hanem józan, fegyelmezett és csak az ügyre te
kintő. 2. A hozzászólás kétféle jellegű legyen : vagy kérdő for
májú és ebben az esetben szívesen adunk felvilágosítást, vagy 
állító formájú, de ebben az esetben szükség van arra, hogy a 
hozzászóló előbb n é z z e n  utána a dolgoknak és ne tegyen 
légből kapott fölényeskedő megjegyzéseket.

Mivel Páll András ur hozzászólása nem tartalmazza eze
ket, nem válaszolnék rá, de mert az ügy kétségtelenül érde
kes és izgató, azárt a közönség tájékoztatása végett a követ
kezőket szegezem le :

A csángó nép agyagmunkájóval kapcsolatban lehet be
szélni. Mert bár kétségtelen, hogy a csángó nép rohamos, lük
tető életstílusa nun volt alkalmas az agyagmüvészet kifejlesz
téséhez, mégis akadtak egyes emberek, akik unalmukban vagy 
ki tudja milyen okból foglalkoztak agyagmunkával is. A „csán
gó“ korsók és tálak zöme kétségtelenül székely, román és szász 
eredetű, mégis „csángó“-jellegűvé vált az évszádos^ használat 
következtében. Birtokomban vannak két és háromszáz eszten
dős korsók és tálak, melyek i d ő t a r t a m  által lettek csángó 
jellegűvé, noha más helyen készítették őket.

Viszont kétségtelenül voltak h é t f a  1 u s i agyagmunka 
készítők is. Bácsialuban egy Huszár nevezetűnek sikerült nyo
mára akadnom (hálás volnék, ha valaki bővebb felvilágosítás
sal szolgálna reá vonatkozóan), Türkösben pedig bizonyos Őr
be i István készített és árult korsókat. Birtokomban van egy 
igen szép, sajnos motívum nélküli, spriccelt agyagkorsó. Ez 
utón is kérem izokat, akiknek ilyen korsóik vannak, hogy szí
veskedjenek tudomásomra hízni.

Agyagmüvésze'ink tisztázása érdekében nagy szükség 
lenne a még megtalálható korsók és tálak motívumainak le
vételére — tekintet nélkül az eredetükre. Tanulóifjúságunk szá
mára értékes szórakozási és művelődési, lehetőség I

Éppen a  napokban hallottam szóvitát arról, hogy a csán
gó népnek n i n c s  is müv :i érzéke és nem lehet csángó 
művészetről beszélni. Hogy t az állítás mennyire téves, iga
zolja, hogy az elmúlt nyáron nálam járt Szentimrei Jenő iró 
leánya, aki szőttes és varrottas szakértő és Északon, Finnor
szágban is végzett kutatásokat. Amikor a nálam levő anyagot 
megmutattam neki, oda volt a csodálkozástól és azt mondta, 
hogy egyetemes magyar viszonylatban is e motívumok a leg
szebbek, amelyeket valaha látott Pedig azóta még szebb és 
nag: Sb szabású anyagot szereztünk össze. ;

Gyűjtsük özeket a kincseinket, mert nemsokára nyomuk 
veszhet, mint annyi más csángó értéknek.

Kiss Béla.
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— K onfirm áció. Egyházköz
ségeinkben régi hagyományos 
szokás szerint, virágvasárnapon 
tartottuk a  konfirmációt. Egy se
reg ifjú és hajadon tett bizony
ságot a  hitünk ismeretében való járatosságáról s fogadott hűsé
get Krisztusnak. Velük együtt örvendett az egész gyülekezet. 
Isten országának uj katonái vannak. Adja Isten, hogy minden
kor hűséges szolgálatban buzgólkodjanak s Isten ügye és or
szága bennük bátor és kitartó munkásokat nyerjen.

A N A G Y V I L Á G B A N

— A magyar gazdák papja. Mosta
nában nyilt meg Budapesten az 50-ik 
Országos Mezőgazdasági kiállítás és 
Tenyészállatvásár. A kiállítás egyben 
keret a múlt egyik legnagyobb tér- 

fiának, a magyar gazdasági élet fellendítése terén kezdeményező lépése
ket tett Tessedik Sámuel emlékének való hódolásra. Tessedik Sámuel 
nevéhez fűződik az első gazdasági iskola megszervezése s számos egyéb 
nagyjelentőségű gazdasági probléma megoldása. Szarvasi evangélikus lel
kész volt.

— Simonyifalva. A tavasz beálltával lankadatlan buzgalommal folytató
dik a múlt év októberében elkezdett egyházépitő munka. Kogler Károly 
lelkész-tanitó vezetésével a gyülekezet régi vágya: templomának építése, 
a befejezéshez közeledik. Bár az épitkezés eddig is igénybe vette a hívek 
áldozatkészségét, nem lankadnak, sőt újabban a vezetőséget egy kultur- 
ház építésének terve is foglalkoztatja, melyben a még az elmúlt esztendő 
december havában kérvényezett evangélikus felekezeti iskola is elhelye
zést nyer.
— L elkészek  u rv acso rav éfe le . A brassói egyházmegye 
lelkészei és felekezeti iskolai tanerői április hó 9-én vettek kö
zösen úrvacsorát a brassói egyházközség templomában. Igét 
hirdetett B i r ó  László hosszufalu-fürészmezei lelkész.
— Arad. Az aradi gyülekezet április hó 14-én tartott egyházközségi ta- 
nácsgyfilést. A gyűlésen a lelkészi állás betöltésével kapcsolatos ügyeket 
vitatták meg. Örömmel vette tudomásul az egyházközség presbitériuma, 
hogy a kormány az egyházkerület székhelyéül Aradot jelölte meg s kész
séggel vállalja azf, hogy az egyházkerületnek megválasztandó szuperin- 
tendesét lelkészéül meghívja. Második lelkészeként s egyben mint köz
ponti püspöki lelkészt Dénes Béla jelenlegi helyettes lelkészt kívánja meg
hívni.

— Svéd ev an g é lik u so k  a  f in n ek é rt. A svédországi 
evangélikusok a finnek segélyezésére gyűjtést rendeztek. A 
gyűjtés eredménye 495.886 svéd korona.
— Az erdélyi református egyház uj gondnoka. Az erdélyi református 
egyházkerület gr. Bethlen István volt magyar miniszterelnököt, a kiváló 
politikust és államíérfiut választotta meg főgondnoknak.

— T eo lóg ia i n a p o k . A magyarországi evangélikus egyház 
országos lelkész egyesülete április hó 16-tól 18-ig teológiai kon
ferenciát rendezett. A konferencia kérdései voltak: Hit és meg- * 
igazulás, Megigazulás és keresztyén élet, Egyház és egyházi 
élet, Az egyház ismertető jegyei, Isten igéje, Isten igéje az isten- 
tisztentiszteletben, A z úrvacsora az Istentiszteletben, Az úrva
csora nyújtása és vétele, Imádkozás és éneklés az istentiszte
letben, Az  istentiszteletet megújító mozgalmak, A megujhódó 
istentisztelet felé.
— Dalmáciában feltártak egy régi templomot A dalmáciai Trau kö
zelében egy a IX. században épült templom romjait ásták ki. A romok 
között sok értékes egyházielszerelési tárgyakat is találtak, amelyek még 
az első keresztyén századokból erednek.

— B rassó . Egyházkerületi elnökség a Mezei István eltávozá
sával megüresedett s. lelkészi állásra Rapp Károly s. lelkészt 
nevezte ki. Legyen munkáján Isten gazdag áldása 1
— Az Evangélikus Élet kérelme. Lapunk egyik fontos hivatása az len
ne, hogy pontos hírszolgálat álal megismertesse gyülekezeteinknek éle
tét és munkáját. Mi mindenkor örömmel kívántunk eleget tenni ennek. 
Sajnos, eddig csak hiányosan teljesíthettük. A hiba nem bennünk volt. 
Lelkészi hivatalaink ismételt kérésünkre sem vállaltak el annyit, hogy 
legalább pár sorban Leszámoljanak az ottani 'egyházi vonatkozású ese
ményekről. Olvasóink részéről viszont ismételten kérték, hogy szeretné
nek hirt hallani minden egyes magyar evangélikus gyülekezetről. Ma
gunk részérói nem tehetünk e kérdésben egyebet, mint ismételten kér
jük lelkész testvéreinket: szíveskedjen mindenki legalább havonta egy
szer rövid beszámolóban ismertetni a gyülekezetében történt fontosabb 
eseményeket. Nem önmagáért, hanem az evangélikus közvélemény ked
véért !

— K rizba. A krizbai gyülekezetben a húsvéti ünnepek alkal
mával Máthé János kisegítő lelkész végezte az egyházi szol
gálatot. Kisérje munkáját Isten gazdag áldása.
— Temesvár. Mint ismeretes, a német kormány többek között elköltöz
tette a besszarábiai német evangélikusokat is. A Bánátban évek óta na
gyobb számban éltek besszarábiai német evangélikusok, akiknek lelki
gondozását jórészt a temesvári gyülekezet lelkészei látták el. A napok
ban ezek a Besszarábiából származó németek is elhagyták az ország te
rületét.

— R om ániai m agyar n a p ila p . Temesváron jelenik meg 
a Romániai Magyar Népközösség hivatalos lapja D é l i  H i r- 
1 a p címmel. Ezt a jól szerkesztett lapot magyar evangélikus 
híveink figyelmébe ajánljuk. Szerkesztőségének és kiadóhiva
talának cim e: Redacjia ziarul Déli Hírlap, Timi§oara I. Piaja 
Bratianu 3. Előfizetési ára egy hónapra 80 lej.
— Feloszlatják a romániai németek egyházi egyesületeit. Andreas 
Schmidt, a romániai német népkőzösség vezetője, egy a Bánátban tar
tott beszédében bejelentette, hogy fel fogják oszlatni az összes feleke
zeti itjusági egyesületeket, hogy az ifjúság nevelése teljesen a nemzeti 
szocialista párt keretében történjen.

— A re fo rm átu s  eg y h áz  k ü ld ö ttsé g é n e k  b u k a re s ti 
tá rg y a lá sa i. A református egyház ideiglenes vezetősége kül
döttség élén Bukarestben járt, hogy illetékes fórumoknál tár
gyalásokat folytassanak az egyház helyzetéről. Többek között 
igy szó volt egy református teológiai felsőiskola felállításának 
szükségességéről, az egyházközségi és egyházmegyei gyűlések 
engedélyezéséről, a belmissziói egyesületek működési lehető
ségének biztosításáról, engedély a  lelkészek részére, hogy ideig
lenesen elláthassák a felekezeti iskolákban a tanítást s ugyan
csak elintézést nyert az egyházközségek illetékegyenérték adó 
ügye is. Az egyházak és egyházi és iskolai intézmények men
tesek ezen adó fizetése alól. A kerületté való szervezkedés 
tárgyában nem sikerült eredményt érniök.

Báosfalu. Virágvasárnap tartottuk a konfirmációi ünnepélyt. Kon
firmált 8 fiú és 14 leány. A húsvéti ünnepek alatt úrvacsorával élt 244. 
Úrvacsorái adományok címén befolyt 16.600 Lej.

— K orm ányváltozás vo lt M agyaro rszágon . Gróf Te
leki Pál a magyar kormány miniszterelnöke, saját kezével ve
tett véget életének. Tragédiája nemcsak az egész magyar nem
zetet rázta meg, de az egész világon nagy részvétre talált. 
Magyarország uj miniszterelnöke Bárdossy László dr. eddigi 
külügyminiszter lett, aki csak nemrégiben került a bukaresti 
követség éléről a külügyeket intéző miniszteri székbe.

— Felbomlottá Jugoszláv állam. Az uj jugoszláv kormány, amely 
puccsszerűen ragadta magához a hatalmat s uj politikai irányvonalba 
akarta terelni a jugoszláv állam külpolitikáját, bízva az angol és ameri
kai segítségben, arra vállalkozott, hogy maga szedje ki a gesztenyét a 
tüzból Anglia számára. Német- és Olaszország azonban nem engedtek 
neki sok időt, hanem gyors és heves támadással áttörték határvonalait 
és benyomultak országa területére. Sem Jugoszlávia, sem Görögország 
nem tudott sokáig ellentállani a német páncélhengernek, amely össze
morzsolta őket. A horvát politikai vezetők, akik ellenezték a szerb po
litikusoknak ezt a magatartását, de akik eddig sem voltak igen megelé
gedve a reájuk nehezedő szerb uralommal, Horvátország függetlenségét 
kiáltották ki. Magyarország pedig megszállta a tőle annak idején elvett 
területeket. Angliának balkáni terve tehát nem hozott nagy sikert szá
mára. Csak pillanatnyira köthette le ezzel a német és olasz haderőket, 
tekintélye és hite újabb csorbát szenvedett.

— Lehet-e szó  m agyar p ro te s tá n s  u n ió ró l I Erről a 
kérdésről tartottak előadást a budapesti egyetemi hallgatók 
Luther Szövetségében H. Gaudy László dr. evangélikus és In- 
cze Gábor dr. református vallástanitási igazgatók. Előadásaik
ban vázolták ennek a  kérdésnek történelmi múltját, az eddigi 
próbálkozásokat és egyben azokat a lehetőségeket, amelyek 
szerint ez ténylegesen elérhető lenne.
— Óriási veszteségei voltak Angliának március hónap alatt is. Anglia 
az elmúlt hónap alatt összesen 718.000 tonna ürtartalmu hajót veszített,, 
ami kb. 150 hajónak felel meg. A légitámadások következtében eddig 
több mint 29.000 ember vesztette el életét, a sebesültek száma pedig meg
haladja a 410,600-at.

— Egyetem i h a llg a tó k  k o n g re ssz u sa . A magyarországi 
egyetemi hallgatók Luther Szövetsége Szegeden tartották ÍV. 
országos kongresszusukat. A következő cimen hangzottak el 
előadások: Időálló megoldások és tettek felé, Korszerűtlen 
emberségünk, Korszerűtlen magyarságunk, Hogyan dolgozzék 
a modern egzház, Korszerűtlen keresztyénségünk és Mit csi
náljanak az Egyetemi Luther Szövetségek? A kongresszussal 
kapssolatban művészi estélyt is rendeztek.
— Mennyi keresztyén él Japánban? A Japánban élő keresztyének szá
ma a következő: 218.000 protestáns és 117 000 katolikus. Ezen kívül kb. 
4—5 millióra tehető azoknak száma, akik ismerik a Bibliát s Kisztusban 
az emberiség nemes eszményképét tisztelik.

— É bredés! m ozgalom  a  n o rv ég  e v a n g é lik u s  egy* 
házban . Norvégiában az utóbbi időben erőteljes lelki ébre
dés érezhető. Igen nagy az érdeklődés az élet könyve, a  Bib
lia iránt, a  templomok pedig állandóan zsúfolva vannak igére 
szomjazó hallgatósággal. Norvégia a háború katasztrófájából 
igy lelki haszonnal kerül ki.
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Pilátus levele Jézusról. Testvér, add a kezed!
A Szentiráson felül sok egyéb irodalmi és tör

téneti bizonyítéka is van Jézus életének. Ezek egé
szen az első keresztyén századok idejére nyúlnak 
vissza, az apostolok korát követő legrégibb időszakba. 
így: Kelemen püspök levele 96-ból, amelyben ismé
telten utal Krisztus egy-egy mondására, valamint a 
Korintusbeliekhez írott levélre. Történelmileg hiteles 
Ignácius vértanú levele, amely 117-ben íródott. Ezek 
a régi írások ugyancsak történelmi hitelességgel bi
zonyítják, hogy Krisztus tényleg élt és tanított. Me- 
rezskovszky, ez a ma is éle nagy orosz ivó, egyik 
művében „Az ismeretlen Jézus“ cimü könyvében 
foglalkozik ezekkel a történelmi bizonyítékokkal és 
többek között ismerteti Pilátusnak, a helytartónak, 
Kládius császárhoz írott levelét, amelyből a követ
kezőket közöljük: „Nem régen borzalmas dolog tör
tént a zsidók között. A  zsidó nép őseinek ígéretük 
volt Istentől, hogy elküldi e világra az ő szentjét, a 
ki szűztől születik és zsidók királya lesz. El is jött, 
még pedig éppen az én kormányzásom idejében. 
Itt élt, itt járt. itt működött. Látták, miként tett vako
kat láttákká, iisztáttalanokat meggyógyított, sántákat 
éppé tett, ördögöket űzött ki, halottakat támasztott 
fel életre, lecsendesitette a vihart, járt tengeren és 
sok egyéb csodát is cselekedett. A  főpapok irigység
ből kezembe adták, igaztalanul megvádolták és zsidó 
törvények megszegése miatt halálos ítéletet követel
tek ki ellene. Igaznak véltem vádjukat, ezért meg
vesszőztettem és nekik kezükbe adtam. Ők pedig ke
resztre feszítették és sírjához is őrséget állítottak. De 
ez harmadnapon feltámadott. A  zsidók megveszte
gették a katonákat, hogy elhíreszteljék, miszerint az 
ő tanítványai lopták volna el holttestét az éjszaka 
folyamán. A  katonák azonban mégis azt vallották, 
hogy saját szemeikkel látták, hogy miként lépett elő 
a sírból. .. Mindezeket pedig azért irom fenséged
nek, hogy ne vádolhasson senki azzal, mintha igaz
ságtalanul cselekedtem volna.“

Ennyi Pilátusnak leveléből, amelynek létezését 
már Tertullianus egyházi iró is említi s amelyre utal 
Justinianus vértanú is. (Meghalt 165 körül.)

Sok egyéb bizonyíték mellett ezek is arról ta
núskodnak, hogy Krisztus valóban élt, történelmi 
személyiség és nem a mesék avagy a mytologia kö
rébe tartozó mesealak. Megerősítik ezek a Bibliának 
igazát s hirdetik nekünk: Krisztus élt, Krisztus meg
halt, Krisztus feltámadott.

Molnár Rezső.

Kedves csángó testvérem, amikor ezt a megszólítást olvasod, kérlek 
ne döbbenj meg. Nincs most helye a csodálkozásnak, mert nem ötlet
szerűen, avagy nagyképüsködve teszem e kijelentést, hanem halálosan 
szent komolysággal, mert ezt diktálja minden érzés és gondolatvilágom. 
A szuperintendens választás után, mely mint szomorú emlékű vihar vonult 
át a tejünk felett, én még mindig testvérnek érzem magamat veletek. 
Huszonöt éve együtt munkálkodunk, egy kenyeret eszünk, egy és ugyan
azon forrásvizből iszunk. Amikor összegyűlünk templomunkban, ugyan
azon nyelven énekeljük örökszép ősi énekeinket és ugyanazon szívdobo
gással szál imánk a Mindenható trónusához. Ha volt egy kevés örömünk, 
azt megosztottuk, ha bánatunk volt, együtt bánkódtunk, legfőképen azon
ban válvetett erőfeszítéssel mindig együtt építettük a boldogabb jövőt,

MosíAsőgis őket áfeartak verni fcöztbéiiL A*í mondják, hogy nein 
vagyunk testvérek. Fülemmel hallottam a választási mozgalmak után a 
kijelentést, hogy ezt az eredményt az idegen papoknak köszönhetjük. 
Azok tették kisebbséggé egyházkerületünkben a csángó népet. De hát 
miért volnánk mi idegenek, ha nem is itt születtünk valamennyien s miért 
volnátok ti kisebbség egyházkerületünkben ? Ha valóban idegenek vol
nánk, hová tartozunk, melyik fajtához, melyik nemzettesthez? Igaz, nem 
vagyunk csángók, mint ahogy nem azok a k r i z b a i a k ,  b a r c a u j f a -  
l u s i a k  és a p á c a i a k  sem, mert én eddig még mindig csak hétfalusi 
csángókról olvastam. De magyarok vagyunk. Ennek születtünk, ebben a 
nemzettestben élünk és így is halunk meg.

Ezért érezzük magunkat testvérnek veletek. Mi nem futottunk el, a 
mikor ezen a főidőn, jaj, nagyon kicsi darab jutott a kenyérből. Nem 
mentünk a túlsó oldalra, mert ott könnyebb volt a sors. A múlt őszi nagy 
átalakulások után nem kerestünk boldogabb életlehetőségeket, hanem vál
laltuk sorsotokat. Mert testvérnek éreztük magunkat veletek, mert szent 
volt a hitünk és erős a meggyőződésünk, hogy ti a változott viszonyok 
között sem vagytok halálra Ítélt faj, hanem ép és egészséges törzse a 
nagy népi közösségnek s azok is maradtok időtlen-időkig. Mert tudtok 
munkálkodni és rendületlenül bíztok Istenben, aki ezt a sorsot jelölte ki 
számotokra.

Nemcsak az a testvér hát, aki emelkedni akar vállaltokon, hanem 
az is, aki közöttetek, érettetek és veletek dolgozik a legszerényebb őrhe
lyen. Sőt ez az igazán testvér, mert önzetlenül, hivatásszerűen vállalja a 
testvéri sorsot Kérlek, ne engedjétek hát magatokat hamis jelszavakkal 
ide-oda rángatni. Ne engedjétek meg a testvérháborut. Aki ezt meg meri 
tenni, egy sorban áll azokkal, akik nemzetünk legjobbjait, Petőfit, Kossuthot 
és még sok más ragyogó csillagunkat el akarná népünk tulajdonjogából 
sikkasztani. Nagyon jól tudjátok, hogy a Barcaság csángó népe ezer esz
tendőnek kemény küzdelmei s ádáz tusái között ugyanazt a sorsot hor
dozta; mint a Székelyföld, a Bánság, vagy a Kunság magyarja.

Nem áll az, hogy ti evangélikus egyházkerületünknek kisebbsége 
lettetek, mert egy tér? nem úgy sikerült, ahogy azt előre szépen elgon
dolták. Benneteket sem ért sérelem, de nem ért senkit sem, mert a vezéri 
pálcát nem lehet senkinek csupán a helyi hovatartozandóság után átadni, 
A múltban, most és minden időkben egyházkerületünk többségét alkot
játok, akikre boldog büszkeséggel tekiatenek a bánságiak, mert itt látják 
az evangélikus erőt. Aki mást beszél, hamis próféta, aki elkeseredésében 
igy akar éket verni testvér és testvér közé.

Hiszem, hogy ezt nem engeditek meg. Én ismerem az én testvérei
met. Széthúzás, egyenetlenkedés és további átkos pártoskodás helyett újra 
megfogjuk egymás kezét és dolgozunk tovább, a szent és közös ügyért. 
Mert testvérek vagyunk és azok is maradunk mindörökké. Mások nem 
lehetünk I

Biró László.
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„...a ti ettmfyetek, au öedöf, hmU otdilá otosuSm suede iát,..."
Péter apostol első levele ötödik fejezetében igy ir: „Jó

zanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, 
mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen: aki
nek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világ
ban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.“ 
A magyar szellem egyik legnagyobb alkotásában, Madáchnak 
A z ember tragédiája című világhirű munkájában Lucifer részt 
követel magának a teremtett mindenségből. Isten ezt mondja: 

Legyen, amint kívánod.
Tekints a  földre, Éden fái közt 
E két sudár fát a kellő közepén 
Megátkozom, aztán tiéd legyen.

Mire Lucifer igy válaszol:
Fukar kezekkel mérsz, de hisz 

nagy úr vagy
S egy talpalatnyi föld elég nekem.
Hol a tagadás lábát megveli,
Világodat meg fogja dönteni, 

íme igy beszél a  sátán, aki való
ban azóta szüntelen folytatja harcát az 
emberiség megrontására. Megdühődött 
ordító oroszlánként jár szerte, hogy 
mindeneket elnyeljen. Sőt, ennél is 
gonoszabbul cselekszik, mert ha mindig 
megismernénk talán jobban is óvakod
nak tőle. Az ördögnek ellenben az a 
tulajdonsága, hogy nem riad vissza sem
miféle eszköztől, amely céljában előre 
segíti. Sőt, lényének megfelelően leg
szívesebben éppen a hazugság fegyveré
hez folyamodik. Kedves arcot mutat an
nak, kit meg akar rontani. Hizeleg, simo
gat, csábit és igér s jaj annak, ki hitelt 
ad neki, mert elveszti. Nincsen ennek a

világnak jobb színésze a sátánnál. Kellőképen tud alkalmazkodni 
mindenkihez és minden körülmények között. Hiszen semmi nem 
akadályozza abban, hogy már a következő pillanatban egye
nesen ellenkezőjét állítsa annak, amivel előbb csábított.

Ha egyszer alaposan végiggondolunk mindent mi ezen a 
földön szomorú és gonosz, akkor fel kell ismernünk, hogy min
den nyomorúságunknak, minden békétlenségnek, gyűlöletnek, 
háborúnak és gazságnak egyetlen okozója van : a minket bűnre 
csábitó sátán. Ő nem adja fel a küzdelmet. Talpalatnyi föld 
elég neki hol lábát megvesse és pusztítást áraszt maga körül. 
Megromlott emberi természetünk pedig megkönnyíti munkáját.

Legalább félúton már elébe sietünk. 
Segítünk neki, hogy megronthasson. A 
népi közmondás azt tartja „hogy kön
nyű Katát táncba vinni, amikor maga 
is akarja. . .“ Nos igy van velünk a 
sátán is. Könnyedén engedünk csábitó 
ígéreteinek, mert tetszetősek és mert mi 
magunkban is van valami a tagadás 
szelleméből.

Ne feledjük ellenben testvéreim, 
hogy a sátán útja a kárhozat. Jaj 
annak, aki hallgat reá. Vakká tesz, 
mámorba ringat és nem enged fel
ébredni belőle. Majd csak akkor fog 
gúnyosan szemünk közé kacagni, mikor 
végleg elérte célját s kárhozatra taszí
tott. Akkor fogjuk megismerni igazi ar
cát. S ennek majd minden vonása csúf 
gyűlölködés lesz.

Józanok legyetek tehát és vigyáz
zatok ; mert a ti ellenségetek, az ördög,
mint ordító oroszlán szerte jár.........

G1LLICH FÜLÖP.

Csonttorku ember.
Irta: G á r d o n y i  Géza.

I.

A tisztelendő, amint megreggelizett, fog
ja a botját, megyen az aratók után. A nap 
tüzesen süt. A tisztelendő lekerül az ár
nyék kedvéért a kocsma felé.

Hát amint odaér, hallja ám, hogy lár
máznak odabenn. Ahogy a részegek lár
máznak, mikor az egyik sem hallgat a 
másikra. Az egyik dalolt is. A krinolinban 
járó fekete bárányt harsogta és vagy a 
botjával vagy az üveggel kopogtatta ki a 
nóta lépéseit.

— Ez Baczonyi — mondotta a  pap.
S összevonta szemöldökét.
Mert Baczonyi hangját ki lehet ismerni 

ezer közül is. Olyan hang az, mintha 
csontkürtből jönne. Mikor ő rákezdi a zsol
tárt a kóruson, ha százezer ember áll is 
odalenn, mind tisztán megérti, s kihallat- 
szik a hangja valamennyi közül.

A pap belökte a kocsma ajtaját s meg
állóit. Szétnézett, mint a haragos ítélet a 
devernyázó társaságon. A falunak öt leg
módosabb embere dülöngélt az asztal kö
rül. Balogh, a  pocakos Fodor, Disznós- 
Kovács Pál, Réti János, meg Baczonyi. 
Az asztalon boros, meg pálinkás üvegek, 
szivarok, pipák. A pap azt is látta, hogy 
Baczonyi lehuzódolt a  nagy x-lábu asztal 
alá.

A pap megjelenése úgy hatott rájuk, 
mint a hideg szél. Elcsöndesedtek, kijó
zanodtak.

Mert fene ember volt az öreg pap ! Ő 
nevelte a falunk felét. Jó szóval, kemény 
beszéddel, mikor melyik kellett. A legvas
tagabb bajszu ember is úgy állott előtte, 
mint a gyerek.

— Hát ti, — dördült rájok a pap, — 
igy csúfítjátok ezt a szép napot I Az egész 
falu künn a munkában verejtékezik; ap- 
raja-nagyja ott gyűjti az Isten áldását a 
földeken. Nektek legtöbb jutott ugye ? 
Megérdemlitek-e az Istentől ? Feleljen meg 
rá kinek-kinek a lelke! De legalább eb
ben a munkaidőben, mikor a szegénység 
izzadva fárad minden falat kenyérért, ne 
okozzatok botránkozást! Takarodjatok in
nen !

A négy ember fogta a botját, kalapját, 
és tántorogva, de szótlanul távozott.

Baczonyi kuksolt az asztal alatt.
— A pap megvárta, amig amazok kí

vül kerülnek. Akkor aztán leszólt a rejte- 
zőhöz.

— Baczonyi gyere elő!
Baczonyi kimászik nagypirosan az asz

tal alól. Fekete szőrös feje szinte izzóit a 
szégyentől. Nem merte felemelni a sze
mét, csak állott alázatosan, mint a telten 
kapott gyerek, aki várja a büntetést.

— Gyere utánam!
A pap megindult vissza hazafelé.
Baczonyi a kalapját a kezében lógatva 

kullogott utána csendesen.
Mikor a kapuhoz értek, a pap hátra se 

pillantott, csak átlépett a küszöbön és be
vonta maga után az utcaajtót.

Baczonyi megállt. Kint rekedt. Hogy a 
pap becsukta az ajtót, nem merte kinyit
ni. Csak állt ott bután és aggodalmasan.

És várakozott.
A nap a fejére sütött, de ő nem érezte.
— Te korhely, — motyogta magában, 

— te ilyen-olyan I . . .  Jó feleséged ! . . . 
tízéves szép kis leányod I . . . a fiad is 
maholnap legény !. . . házat is adott az 
Isten, te korhely gazember! . . . te-te-te 
semmirevaló.

így motyogott, morgott magában a fe
kete hajú, csonttorku ember. Elmondta 
előre a reá váró prédikációt a kapu előtt, 
csak akkor szünetelt benne, mikor a pap
házban valamelyik ajtó megnyílott s lé
pések zaja hallatszott a folyosón.

Azonban a pap ki nem szólott, se ki 
nem izent

S Baczonyi talán még most is ott álla
na, ha meg nem pillantja egyszer a pa
pot a deszkahasadékon át, amint az a 
kerten által megindul s rátér a dombra 
kanyarodó gyalogúba, amely a szomszéd 
faluba viszen.

Baczonyi fellélekzett. Fejére igazította a 
kalapját és csendesen hazakullogott.

II.
Az egyik télen Szanyi Péter becsületes 

özvegyember házastársul szemelte ki ma
gának Kónya Nagy Juliannát, becsületes 
hajadont, ezidőszerint cselédi állapotban 
szolgáló leányzót a főtisztelendő plébános 
ur házánál.

Farkas Bálint volt pedig az egyik kérő, 
a másik Baczonyi.

A pap már tudta, hogy jönnek. Borral
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Az uj engedelmességről.
„Azt szintén tanítják, hogy e hitnek jó gyümölcsöket kell terem
nie s hogy az Istentől parancsolt jótetteket magáért az Isten 
akaratáért s nem abban bizva kell cselekedni, hogy általuk az 

Isten előtt való megigazulást érdemeljük ki.“

Ez a cikk világosan megmagyarázza a jó cselekedetekről 
szóló evangélikus felfogást. Ellenfeleink sokszor vádolnak ben
nünket azzal, hogyha a jó cselekedetek által való üdvözülést 
és Isten kegyelmének jó cselekedetek által való kiérdemelését 
tagadjuk, akkor ezzel tagadjuk azt is, hogy az embernek jó 
dolgokat kell cselekednie.

Nem. A  jó cselekedetek szükségesek, mert hitünket épen 
a cselekedeteink igazolják. Csakhogy a jó cselekedetek nem a 
mi érdemünk, hanem a Krisztusban való hit, maga Krisztus 
termi azokat, mi bennünk.

Eay hasonlattal élve: a vadonc fa nem tud jó, élvez
hető gyümölcsöket teremni. Szükség van egy nemesitő folya
matra, az oltásra. A z  oltás abból áll, hogy egy idegen nemes 
vesszőt beleágyazunk a vadonéba, az összeforr a vadonccal 
és az attól kezdve jó, értékes fává lesz.

Mi is születésünktől kezdve alkalmatlan, rossz fák va
gyunk. De amikor Krisztusban hiszünk, akkor bennünk is 
végbe megy a nemesítés folyamata. A  bennünk lakó Krisztus 
mintegy uj, Istennek tetsző életet kezd bennünk, a jó cseleke
detek maguktól teremnek bennünk, minél közelebb vagyunk 
Krisztushoz, annál inkább, de mi erre nem vagyunk büszkék, 
mert érezzük, hogy Krisztus még többet szeretne bennünk dol
gozni, de ősi bűnös természetünk még a Krisztussal való talál
kozás után is Isten ellen berzenkedik. Ezért jó cselekedeteink
ért nem várunk érdemet, hanem bűnbánó alázatossággal kö- 
nyörgünk, hogy Isten még jobban felhasználhasson.

KISS BÉLA.

és kaláccsal várta őket. Mert árva volt a leány, s ő bocsátotta 
férjhez a szülők helyett.

A bor piros volt s üvegkancsóban állott az asztalon. 
Ahogy a téli nap rásütött, gránátszinpirossá vált annak az ár
nyéka is.

— Az Isten engedje, — mondotta az öreg pap poharát 
felemelve, — hogy ennek a házasságnak minden boldog re
ménye megvalósuljon.

Koccintott és ivott.
Baczonyi is koccintott, de letette poharát anélkül, hogy 

ivott volna.
— Hát te miért nem iszol ? — szólt az öreg pap jókedvűen’
— Fogadásom tiltja, — felelte Baczonyi elvörösödve.
Rágyújtott a szivarra, amellyel a pap megkínálta. Ügyet

lenül gyújtott rá és ügyetlenül is tartotta a kezében.
— Fogadásod ? Mikor fogadtál te effélét ? Én erről nem 

is tudok.
— Harmadéve, — felelte Baczonyi, — itt a tisztelendő 

uram kapuja előtt.
— Az én kapum előtt ?
— Mikor kizavart bennünket tisztelendő uram a kocsmá

ból. Harmadéve, nem tetszik mán tudni ?
— Nerti én, fiam, — felelte a pap, — sokszor zavartam én 

ki onnan embert, nem tartottam számon, mikor melyiket. Hi
szen tudod, hogy a kocsmáros emiatt költözött el a faluból.

— Hát, — mondja Baczonyi felmelegedve — ha el is 
felejtette tisztelendő uram, én nem felejtettem el. Mert én an
nak a napnak köszönhetem minden vagyonomat, minden sze
rencsémet. Mert lássa tisztelendő uram, hogy engem maga 
után szólított, itt vártam én a kapu előtt a pirongatást. De 
hogy kívül felejtett, felgondoltam abban az egy órában min
den dolgomat, minden állapotomat. Ami örökségem maradt az 
epámtól, már akkor adósságot ittam rája. Meggondoltam, hogy 
szép egy fiam, szép egy leányom van és hogy ha igy folyta
tom, hát nem hagyok rájuk egyebet, csak a nyomorúságot. Hát 
itt kötöttem én akkor a nagy, erős szent fogadást a kapu előtt, 
hogy soha mig élek, nem iszom én többet.

Beszéljünk róla.
(Egy csernátfalusi olvasónk küldte be az alábbi észrevételt. 
Örömmel közöljük, hátha mások is követik példáját és ilyen 

módon is tisztázunk fontos gyütekezeti kérdéseket,)

Ne csinálj tort!
Evangélikus testvéreim, azt hiszem, tudva van előttetek, 

hogy a csernátfalusi evangélikus egyházközség már évekkel 
ezelőtt intézkedéseket tett a torozás és a gyertyavitel megszün
tetésére, úgy, hogy ma már a lakosság 70 százaléka sem tort 
nem csinál, sem gyertyát nem visz a halotthoz, hanem pénzt 
visz magával és azt teszi a  kitett perselybe. Ezáltal felebarát
ján is inkább segít, mint a régi szokással.

Ezt kellene tegye minden evangélikus keresztyén, mert 
ekkor egy igazi pogány szokást irtanánk ki az evangélikus val
lásból. Sokszor hallottam régi öregektől, hogy minél nagyobb 
tort csinál az ember a hozzátartozójáért, annál többje lesz, 
amit egyék a másvilágon, úgyszintén, minél több gyertyát gyuj" 
tanak meg a  ravatal körül, annál nagyobb világossága lesz 
majd neki. Evangélikus testvérem, te hiszed mindezeket ? Én 
nem. Én csak azt hiszem, hogy a  másvilágon nincs ételre, 
italra szükség, ott a helyzete egyenlő gazdagnak, szegénynek 
egyformán.

Mi nekünk, a mai korszakban másképpen kell gondol
kozni. És pedig úgy, hogy hitünk tisztaságának a megőrzése 
mellett felebarátunkon is segítsünk, megmentsük az adósságtól, 
mert az közismert dolog, hogy a halál rendesen akkor szokott 
bekövetkezni, amikor pénz nincs a háznál, ha pedig hosszas 
betegségben hal el valaki, ott a pénzt felörli a patika, orvos, 
vagy a  kórház s igy az ember kénytelen kölcsönhöz folya
modni, vagy a köntös könyvre vásárolni mindent.

Mindezt elkerülheted, ha nem csinálsz tort. A megszólás- 
tól ne félj, mert ha csinálsz, úgy is panaszt hallasz utána, 
mert nem tudod mindenkinek a kedvét tölteni. Gyertyát se 
vigy magaddal, inkább dobj 20—30 Leit a perselybe, amivel 
inkább segitessz a  hozzátartozón, — ha megkínálnak semmit 
el ne fogadj, mert ez egészségtelen dolog, mint a közös üveg
ből való pálinkaivás is, ami igen terjeszti a  betegségeket. Ki 
tudja, hány ember pusztult el amiatt, hogy a toron szedte fel 
a tüdővész csiráit.

Kedves evangélikus testvéreink, felkérünk minden evan
gélikus egyházközséget, hogy kövessék a mi példánkat, meg
látják, hogy milyen helyes rendszer ez, mert aki életében jó 
cselekedete által megszerezte az Istennek kegyelmét, annak 
tor és gyertya nélkül is van világossága a másvilágon.

Sipos István.
Fenti írásnak örömmel adtunk helyet. Évek óta harcolunk 

az egyházunk szellemével ellentétben álló torozás ellen. Rá
mutattunk arra, hogy a torozás szokásának alapjául egy egé
szen pogány felfogás szolgál, t. i. az a gondolat, hogy ezzel a 
holtnak teszünk jó szolgálatot. Egyházunk tiszta evangéliumi ta
nítása alapján azonban tudnia kell minden önérzetes evangé
likus embernek, hogy életünk Isten kezében van, üdvünk a 
Krisztus munkája. Tehát reá és ne pogányos szokásokra épít
sük fel életünket, üdvünket. A torozás keresztényietlen, tehát 
irtsuk ki népünk életéből. Viszont sok egyéb népi szokásaink 
is vannak, amiknek fenntartása valóban értéket jelentene. 
Ezeket karoljuk fel. Gyertyák helyett is inkább tegyük ado
mányunkat a  kitett perselybe, mert ezzel tényleg segítünk. Ezzel 
valóban keresztyén szolgálatot végezünk. A hitünk igazságával 
ellentétes eljárás pedig csak lelki kapkodást és bizonytalan
kodást eredményezhet. Lélekben kárt vallunk magunk is s 
kárt okozunk másoknak is.

Egyházközségeinkben már évekkel ezelőtt hoztunk oly 
irányú határozatokat, amelyeknek célja az Jett volna, hogy 
ebben a kérdésben világosságot teremtsünk. Ezt tette egyik 
egyházmegyei közgyűlésünk is. Sajnos még mindig vannak, 
akik nem teszik magukévá ezt az intézkedést. A legfájóbb 
pedig az, amikor éppen azok követnek el hibát ezen a téren, 
akiktől példaadást várnánk. Presbiterek, templomba járó ko
molyabb hivek között is nem egyszer voltak, akik talán éppen 
jobb meggyőződésük ellenére cselekedtek csupán azért, mert 
féltek a megszólástól. Valóban itt lenne az ideje annak, hogy 
ne emberek véleménye után induljunk, hanem hitünknek igaz
ságai alapján cselekedjünk. Elődeink nemcsak hogy nem féltek 
az emberek megszólásától, de otthonukat, szabadságukat, életüket 
tették kockára az evangélium tanításának igazságáért. (—ő.)
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— S z u p e rin te n d e n s  v á 
la sz tá s . Április hó 27-én zaj
lott le egyházközségeinkben a 
szuperintendens választás. Ere
detileg arra számítottunk, hogy 
ez a választás bizonyságtétel lesz az egyházunkban rejlő erő, 
egység és céltudatosságról. Sajnos, nem mindenki értette ezt 
meg s igy bár a lelkészi kar szinte egyhangúan foglalt állást, 
mégsem lehetett elkerülni a választási harcot. Ellenkezőleg, a 
brassói egyházmegyében, eddig még nem látott méreteket öltött 
a korteskedés. Felkavarták a gyülekezetek békéjét s nem egy 
helyen idegen gyülekezetből jött kortesek éket igyekeztek verni 
gyülekezet és lelkipásztoraik közé. A korteskedéseknek módja 
is a lehető legcsunyább volt. Rágalmak, bántalmazások, nyílt 
és burkolt sértések tömegei söpörtek végig a gyülekezeteken. 
Akik okai, akik cselekedték, még egyszer felelni fognak érte 
Isten előtt. A választás eredményét csak a május hó 10-én tar
tandó szavazatbontó bizottsági gyűlés után lehet majd ponto
san megállapítani, de már is kétségtelen, hogy Argay György 
temesvári lelkész, jelenlegi szuperintendens-helyettes tekintendő 
megválasztottnak.

A N A G Y V I L Á G B A N

— Evangélikus iró sikere Darvas 
József, a K is Új s ág  munkatársa 
Budapest székesfővárosának Ferenc 
József irodalmi diját, (1.000 pengő) 
nyerte el. Erre az irodalmi díjra 

csak olyan Írók pályázhatnak, akik már jelentős sikereket értek el és 
40 évnél nem idősebbek. Darvas József evangélikus.

— 5.000 ev an g é lik u s  n ő eg y le ti ta g o z a t. 1890-ben 
indult meg az evangélikus nőegyleti munka Németországban 
az akkori császárnő indítása alapján. Ezek a nőegyletek igen 
élénk emberbaráti és egyben lelki munkát is végeznek. Számuk 
jelenleg meghaladja az 5.000-t.
— A finn evangélikus egyház egyetemes nagygyűlése. A finn evan
gélikus egyházban ötévenként tartanak egyetemes egyházi gyűlést. 1943-ban 
kellet volna a kővetkezőt megtartani. A finn-szovjet háború után azonban 
annyi sok fontos egyházi kérdés vár megoldásra, hogy már ez év január 
havában tartották meg ezt a gyűlést. A gyűlésnek egyik legfontosabb 
kérdése azon menekültek segélyezésének kérdése volt, akik Ja Szov
jetnek jutott területről menekültek el s akiknek elhelyezkedést kell 
biztosítani.

— A csernátfalusi gyülekezet hírei. Virágvasárnapján 32 konfirmándust 
vettünk fel a gyülekezet felnőtt tagjai közé megható ünnepély keretében. 
A kikérdezést szombaton este tartottuk nagy számú közönség jelenlété
ben. — N a g y p é n t e k e n  lutheri istentiszteletet tartottunk liturgiával, 
a központi rész az urvacsoraosztás volt, amely alatt azok is bent marad
tak a templomban, akik ez alkalommal nem éltek úrvacsorával. A há_ 
ro m  ü n n e p  alatt összesen 444-en éltek úrvacsorával. — Vi r á g v a ,  
s á r n a p i offertoriumból az iskola javára bevettünk 975 lejt. — Adó .  
m á n y o k :  konfirmandusoktól 8340 lej. A konfirmándusok az oltárra egy 
ezüst keresztet ajándékoztak. Hívek adománya a nagyhéten összesen- 
9740 lej. Tehát összesen: 17.810 lej.

— L elk ész-tan iió av a tás . Április hó 20-án avatta fel Argay 
György szuperintendens helyettes Temesvárott Bálint Mihály 
brassói igazgató-tanítót és Kogler Károly simonyfalvi tanitó- 
lelkészeket. A felavatásnál Ponyiczky László nagyszentmiklósi 
lelkész és Schemmel Viktor temesvári lelkészek segédkeztek. 
Istentisztelet keretében Kogler Károly hirdetett igét. Egyházunk 
két uj munkásának működésére Isten gazdag áldását kérjük.
— Nauer György egyházkerületi bíró t  Hosszas szenvedések után 75 
éves korában hunyt el Temesvárott id. N a u e r  György ny. táblabirő. 
Nauer György egyike volt egyházunk legtiszteltebb vezetőinek. Szerette 
egyházát s azért tudását, munkáját szívesen állifotta egyháza szolgála
tába. Mint egyházkerületi törvényszéki bíró páratlan igazságszeretetévcl 
mindenki tiszteletét és megbecsülését vivta ki a maga számára. A legne
hezebb jogi kérdéseket mindig neki adták ki s ő azokat nemcsak biztos 
tudással, de békítő szeretettel intézte el. F e l t á m a d u n k !

— Nem je le n ik  m eg az Erdélyi G azda. Kedves lapja 
volt gazdatársadalmunknak az EMGE hivatalos folyóirata, az 
E r d é l y i  G a z d a .  Most sajnálkozással értesülünk róla, hogy 
a lap nem jelenhetik meg.
— Nem kötelesek illetékadót fizetni egyházaink. A bélyegtörvénynek 
az illeték-egyen érték adóra vonatkozó rendelkezései értelmében a törté
nelmi és államilag támogatott egyházak nem kötelesek ezt az adót fizetni 
Falusi egyházak ingatlanai egy millió lej értékig, városiaké 3 millió lej 
értékig illeték-egyenérték adómentesek.

— Uj m un k ás a  b u k a re s ti g y ü lek eze t é lé n . Egyház- 
kerületünk elnöksége Lőrincz Samu steierdorf-aninai lelkészt 
küldte ki Bukarestbe az ottani gyülekezet vezetésére. Isten ál
dása kisérje szolgálatát!
— A bácsfalusi gyülekezet hírei. A báesfalusi gyülekezet április hó 
27-én tartott közgyűlést. Ezen meghozta szavazatát a szuperintendens 
választás kérdésében, rendezte a tisztviselők fizetését és kimerítően fog
lalkozott a földrengés folytán megrongálódott temploma kijavításának 
kérdésével. A javítási munkálatokra az egyházközség 50 százalékos adó
emelést hajtott végre és árlejtési felhívásokat bocsátott ki. A legszüksé
gesebb munkálatoe értéke kb. 120.000—130.000 lej lesz Egyetértésre és be
csületes áldozathozatalra van tehát szükség, hogy ezeket a munkákat el 
lehessen végezni.
— A b u k a re s ti g y ü lek eze t h ire i. A bukaresti gyüleke
zet lelki vezetése, miután lelkésze eltávozott, állandó nehézsé
gekkel küzd. Csak helyettesítések utján lehetett ezt eddig elin
tézni. Egyházkerületünk vezetőinek is sok gondot okoz ennek az 
egyházközségnek jövője. Most úgy értesülünk, hogy bukaresti hí
veink nem adták fel a reményt, hanem az egyházközségnek 
úgy tanács, mint közgyűlése a rendes lelkészi állás fenntartása 
mellett foglaltak állást. A lelkészválasztást előkészítő közgyű
lések megtartására már kéréssel is fordultak az egyházmegye 
espereséhez. Talán éppen a nehéz idő magyarázza meg, hogy 
a hívek élénken érdeklődnek egyházuk sorsa iránt. Megszapo
rodott a templomlátogatók száma. A húsvéti ünnepek alatt meg
történt, hogy a hívek nem férhettek el mind az istentiszteleti 
helyiségében. Úrvacsorát vettek 184-en. Konfirmált 6 fiú és 8 
leány. Érdeklődéssel kisérjük bukaresti gyülekezetünk ovábbit 
sorsát.

— C sendes n a p o k . A magyarországi evangélikus egyház 
a  nagyböjt idejében csendes napokat rendezett az ifjúság 
számára. így március hó első hetében az iparostanonciskolások 
részére, akik között ébresztő előadásokat tartottak. 580 ifjú és 
leány vett úrvacsorát. (700 közül). Április felső napjaiban 
a budapesti középiskolások részére voltak csendes napok. 
600-on felül volt a résztvevők száma, akik a csendes napok 
végén úrvacsorát is vettek.
— Bevezették a kötelező vallásoktatást Franciaországban Mint isme
retes Franciaország gyors bukásának oka nem utolsó sorban a hitetlen
ségben keresendő. Az elmúlt idők kormányai a vallás ellen dolgoztak. 
Így többek között törölték a kötelező vallásoktatást az összes'iskoláknál. 
Ennek eredménye pedig az lett, hogy a nép nagy rétegei lelki sötét
ségben, hitetlenségben éltek. A lelkészi állásoknak sok helyen csupán 
egyharmada volt betöltve. A hiányokat nem pótolta az egyházi sajtó 
munkája sem. A hit hiánya pedig megbízhatatlanságot, önzést, remény
telenséget termelt. Most okulva e szomorú tapasztalaton, Franciaország 
jelenlegi kormánya újból kötelezővé tette az iskoláknál a vallások
tatást.

— A fe lek eze ti b é k e  sz e llem éb en . Németországban a 
katolikus egyházakban gyűjtést rendeznek az evangélikus egy
ház szeretetintézményének, a Bethel intézmény javára. Az an
golok kétizben is intéztek támadást ezen intézmény ellen, 
amely egész kis telepet alkot s nagy károkat okoztak. Ezeket 
akarják most újból kijavítani s ehhez kívánnak testvéri segéd
kezet nyújtani a katolikusok is.
— Balbán háboras helyzet. Jugoszlávia gyors letörése után Görög
ország 3em tudott sokáig ellentállani az ellene irányuló heves támadá
soknak. A német véderő gyors előrenyomulását nem lehetett feltartóztatni- 
A görög kormány elmenekült. Az angol expediciós hadsereg nagy része 
szintén elpusztult vagy fogságba esett, miután a német légi haderők 
szinte lehetetlenné tették számára a vizen való menekülés útját. Remél
hető. hogy ezekután a Balkánon hamarosan helyráll a rend és béke s 
megindul az uj munka abban a felépítő szellemben, amelynek módját és 
ütemét a tengelyhatalmak fogják előírni.
— K atolikus—p ro te s tá n s  e g y sé g e t sü rg e t N iem öl.
le r  d r. Ismert vezéregyénisége volt a németországi evangéli
kus egyháznak Niemöller dr. berlini lelkész. Niemöller a világ
háborúban ismert tengeralattjáró kapitány volt. Nemrégen egy
házi kérdésekben tanúsított magatartása miatt internálták. Most 
azt halljuk, hogy az egyházak kibékitésén fáradozik és egysé
get szeretne létrehozni a németországi katolikus és protestáns 
egyházak között.
— Uj rend Franciaországban. A Francia kormány erélyesen látott hozzá 
az újjászervezés munkájához. Alapjában kell megváltoztatni mindent és 
igy keresni a gyógyulás útját. Egyik érdekes és egyben értékes újítás az 
is, hogy a jövőben szigorúan megbüntetik azokat a háztulajdonosokat, 
akik nem akarják lakásaikat a több gyermekes családoknak kiadni

— V áltozatlan  h ev esség ű  lé g itá m a d á so k  A nglia 
e llen . A balkán háború kirobbantásával Anglia abban re
ménykedett, hogy ezzel Angliát sikerül mentesíteni az egyre 
kellemetlenebbé váló német légitámadásoktól. Tervük nem sike
rült. Jugoszlávia és Görögország nem sokáig állták a harcot, 
Anglia pedig egyáltalán nem mentesült a német légierők táma
dásaitól, ellenkezőleg a németek még fokozták ezeket.
— Mit csinál Amerika? Roosevelt elnök beavatkozási politikája ellen 
egyre erélyesebben tiltakoznak azok, akik Amerika számára súlyos vesze
delmet látnak a háborúba való beavatkozásban. Lindbergh ezredes, a 
kiváló oceánrepülő, erélyesen tiltakozott a beavatkozási politika ellen, 
majd pedig tiltakozása jeléül lemondott az amerikai Egyesült-Államok 
hadseregében elfoglalt állásáról is.
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Krisztus szolgái. Ki a jó csángó ?!
„Nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem 
szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mind
nyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.“

A  népek közötti faji és nemzeti külömbségek 
Isten teremtő gondolatának következménye. A z  Ö 
akarata az, hogy sokféle nemzet legyen és mindenik 
sajátos tulajdonságokat, képességeket hordozzon ma
gában, hogy még ugyanazon nemzet keretein belül 
is árnyalati külömbségek, sajátos tájszólással, szo
kásokkal, külön népviselettel rendelkező csoportok 
legyenek és értékes sajátosságaikkal tegyék színe
sebbé, pompásabbá az Isten világát, mint a virágok 
'színeikkelés illatukkal. Isten akaríu így, de nem  azéit, 
hogy ebből ellenkezés támadjon a népek között. Az, 
hogy mennyi ellenkezés okozója lett a faji különb
ség a világ életében, nem tartozik ide. A z azonban 
ide tartozik, hogy ez az ellentéteket fűtő átkos szel
lem befurakodik itt-ott az egyházba is és szakadást 
igyekezett előidézni benne.

Zsidók és görögök elkülönülten távol tartották 
magukat egymástól. Ez az ellentét annyira elkezdett 
fajulni, hogy már az igehirdetőknél is tekintetbe kez
dették venni, hogy ki melyik nemzetből származott. 
Talán ez is okot adott arra, hogy Korinihusban egye
sek igy szólották; „Én Pálé vagyok, én meg Apol- 
loszé, én meg Kéfásé.“ Hasonló tünetek jelentek meg 
a Galáciabeli gyülekezetben is. Ez szolgáltatott okot 
arra, hogy Pál apostol is foglalkozzék levelében a 
kérdéssel és minden idők számára megszabja az 
egyház és hívei számára a helyes magatartást eb
ben a kérdésben.

„Nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem 
szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan 
egyek vagytok a  Krisztusban.“ A keresztyén egy
ház kebelén belül nincs helye a nemzetiségi különb
ségnek, nem szabad, hogy ez szakadást okozzon, 
mert ott még az ur és rabszolga közötti különbség 
is el kell merüljön a keresztyén szeretetben. A z egy
házban Krisztus kell legyen minden mindenekben és 
a tagok egyek kell legyenek Ö benne. Ha tehát meg
akarjuk tudni azt, hogy egyek vagyunk-e, azt kell 
kérdezzük, hogy Krisztusban vagyunk-e? Mert, aki 
nincsen Krisztusban, aki nem él hivő életet az 0  
evangéliumában, akit nem nyugtalanít a néki való 
szolgálat kötelezése, az képes az egyházban is önző 
érdekeit hajszolni. Képes felzavarni évtizedes egyet
értést a gyülekezet és vezetői között, képes idegen
nek, nem magyarnak bélyegezem olyan embereket, 
akik lángoló fajszeretettel munkálkodtak templom
ban és iskolában, minden lehetséges módon az evan
gélium s a nemzeti kultúra terjesztése érdekében. 
Sőt nemcsak munkálkodtak, de áldozatot is hoztak 
azért a népért, amellyel minden tekintetben egynek 
érezték és érzik magukat.

Pál apostol nem volt görög, de a görögök kö
zött olyan odaadással, testvéri együttérzéssel mun
kálkodott, hogy távozásakor a gyülekezetek tagjai 
könnyek között búcsúztak tőle. Ezt a hálát és szere- 
tetet megérdemli ma is mindenki, aki önzetlen sze
retettel, hittel és reménységgel dolgozik az eggház- 
ban Isten ügyéért s a nép érdekében. Mátyás Béla.

Vannak dolgok, amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni. 
Megállítják, mellenragadják az embert s gondolkodásra, mérlegelésre 
késztetik.

Egy ilyen dolog a közelmúltban lezajlott szuperintendens választá
sunk is. Mindannyiunk komoly ügye és kérdése volt ez. — Az ered
mény az lett ugyan, ahogyan általában terveztük és óhajtottuk s mégis 
valami keserű iz maradt utána sokunk lelkében. Miért van ez ? Nem 
azért, mert egyesek más véleményen voltak, hiszen a  véleményét — ha 
az komoly okokkal indokolható, — tisztelni kell mindenkinek. Óh, nem 
ezért! Hanem amiatt az eljárás és módszer miatt, ahogyan emezek ke
resztül akarták erőszakolni a  tervüket.

Érezték gyengeségüket s ezért éles és hathatós, de nagyon vesze
delmes fegyvereket kerestek elő s ezeket szegezték a  békés emberek 
mellének. — Önző törekvésüket ezzel akarták szép színben feltüntetni, 
megkedveltetni és elfogadtatni, hogy azt hitették el az emberekkel, hogy 
ezáltal magas csángó célokat szolgálnak. — Felkerestek mindenkit, akit 
megnyerhetőnek véltek érvelésük elfogadására, még az olyanokat is, akik 
lélek és felelősségérzetben nagyon távol állanak egyházuktól s tudatosan 
elfelejtkeznek azzal szembeni kötelességükről. — Egyéni hiúságuknál 
fogva, csángó öntudatukra és önérzetükre hivatkozva igyekeztek meg
nyerni mindenkit maguknak: jó csángó csak akkor vagy, ha velünk tar
tasz, illetve a mi szekerünket tolod, hangzott a verbuváló jelszó utón út
félen. ,

Az eredmény azonban nem lehetett kielégítő, mert a buzgó korte
sek az üres jelszavakon túl, még sokkal messzébb hajították a sulykot; 
alávaló, durva rágalmakkal halmozták el, — természetesen a hátuk mö
gött — azokat a csángókat és nem csángókat, akik önző érdekeken tul- 
látva, egy magasabb célkitűzés szemelőtt tartásával, nem dűltek be s az 
üres jelszavak mézes madzagja által nem engedték félrerángatni magukat.

E sorok Íróját több más társával együtt válogatatlan kifejezésekkel 
bélyegezték, fenyegetésekkel rémitgették s kétségbe vonták, hogy öntu
datos, önérzetes s csángó népük javát akaró és szolgáló egyének! ?

Nem akarunk védekezni, de ezek után önkéntelenül felvetődik a 
kérdés: ki a jó csángó?!

Az a jó csángó, aki egyenesen és őszintén tud kezet nyújtani min
den fajtestvérének s nem arra törekedik, hogy összeforrott kezeket szét
vágjon, egymástól elszakítson. Az a jó csángó, aki a  közösség gondolata 
és elhatározásai előtt képes meghajolni, azok érdekében tud szolgálni, 
áldozatot hozni s a  közösségben rejlő erőket igyekezik még jobban 
összekovácsolni s nem a széthúzás, irigység és szeretetlenség csiráit 
szórja szét nagyképüsködő szólamok által. Lehetne ezt még igy sokáig 
folytatni.

Vagy a  mellveregető és üres jelszavakkal dobálódzó csángók az ön* 
tudatos és népük javát munkáló jó csángók?!

Csángó testvéreim, gondolkodjatok egy kicsit ezen a dolgon és ítél
jetek ti 1

Jobb lenne, ha mellveregetés és üres jelszavakkal való veszélyes 
játék helyeit, ugyanilyen buzgalommal kezdenénk építő munkába. Eb
ben mutassa meg mindenki, hogy mennyire viseli a szivén népe hely
zetét s mit tud tenni az érdekében.

A  múlt tanulsága szolgáljon okulással a jövőre nézve.
Mezei István.
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Népi hagyományaink .
Mi a népi hagyomány ? Egy nép vagy népcsoport életének 

tüköré. Ősrégi szokások és kulturkincsek gyűjteménye. A nép
nek meséi, dalai, táncai, melyekkel kifejezi vidám vagy szomorú 
érzelmeit, művészete, társadalmi, családi szokásai, ezeket értjük 
egy szóval néphagyomány alatt.

Miért fontos a  néphagyomány ? Azért, mert abból ismerjük 
meg legjobban a népet. A nép eredeti gondolkozásmódja, mű
vészi képessége, tehetsége a néphagyomány
ban jut kifejezésre. Ezért egy nép értékének 
a megállapításánál elengedhetetlenül fontos a 
néphagyomány felkutatása, megörökítése.

E lap hasábjain számtalanszor leszögez
tük, hogy a néphagyomány összegyűjtése sehol 
sem olyan sürgős, mint a hétfalusi csángó 
népnél. Mert a hétfalusi csángóság néphagyo
mánya k i v e s z e t t ,  az a  m u 111 é és ma 
már csak a roncsait taláthatjuk meg, azt sem 
sokáig.

Zártabb vidékeken, mint pl. a székely- 
ségnél a néphagyomány ma is él és vannak 
helyek, ahol élni fog talán századok múlva is.
De a hétfalusi csángó nép, különösen 60—70 
év óta csak a fél lábával él falusi életet, a 
másik lábával városban, nagy városban él és 
ez a körülmény maga után vonja a falusi 
hagyományoktól való elszakadást. Attól az 
ifjúságtól, amely legszebb éveit Bukarestben 
éli le és attól a nemzedéktől, amely fiatal
ságát ott töltötte el, nem lehet kívánni, hogy 
hűen megőrizze falusi hagyományait.

Ehhez járul egy másik körülmény is. A hétfalusi csángóg 
népben van egy erős civilizálódási ösztön. Véleményem szerint 
a  csángó nép ezt az ösztönt a beléolvadt szász vérből szerez- 
hette. Mert mig pl. a csíki és háromszéki leány és legény 
több éves bukaresti tartózkodása után ugyanolyan maradt a 
viseletéFén, rűházáTaüan, mint azelőtt, a Tíetfalusi csángó 
azonnal új, más, városiasabb ruházatot szerez magának. Nem

egy tanitványom van, akire a l i g t u d o k  r á i s mer n i ,  úgy 
„ k i ö l t ö z ö t t “.

A magam részéről ennek csak örvendeni tudok, mert 
annak a jele, hogy a hétfalusi népnek van művelődési ösz
töne, emelkedési vágya, csak arra kell vigyázni, hogy ez 
aztán valódi műveltségben, szellemileg is kifejezésre jusson. 

Így állott elő a hétfalusi csángó népnél az a helyzet, 
hogy m a már a néphagyomány a multté 
és ha fiainknak meg akarjuk mutatni, hogy 
milyen kincse v o l t  a csángó népnek, akkor 
azt h a l a d é k t a l a n u l  össze kell gyűj
tenünk.

Egy kis körben egy leendő Csángó 
Muzeum számára igen sok értékes anyagot 
gyűjtöttünk össze, de ez még nem elég. Meg 
kell mozduljon minden lélék, a nép fiai ép úgy, 
mint a papság, tanítóság és minden intelligens 
ember, mert a jövő itélőszéke előtt elsősorban 
ők fognak felelősségre vonatni, amiért meg- 
örökitetlenül elpusztult az értékes csángó nép
hagyomány.

Mi a teendő?
Minden fiú és leány megteheti, hogy egy 

öreg értelmes embert vagy asszonyt kiválaszt, 
és elbeszélései alapján megörökíti az egykori 
csángó életet. Hogyan töltötték az időt, mit 
énekeltek a guzsajosokban, mit táncoltak? 
Milyen társasjátékokat játszottak ? Milyen 
szokások voltak keresztelés, esküvő, virrasz
tás, temetésnél stb.

Egy másik teendő a megmaradt ruházati tárgyak, bútorok, 
összegyűjtése, az ősi népviselet összeállítása. (A bútoroknál meg
jegyzem, hogy itt a népi öntudat már jelentkezik). Azután az 
otthoni élet körüli szokások stb. feljegyzése. Bő anyag, csak 
azonnal hozzá kell látni a megörökítéséhez, mert napról-napra 
hamSKTazoH az areg]efnk,-erk+k egy
szerűbb, de szebb életről . . . Kiss Béla.

Török veszedelem Hétfaluban.
Amilyen csodálatosan szép, éppen olyan 

szomorú emlékű Hétfalunak varázslatos, 
hegyes dombos vidéke. Vértől áztatott min
den talpalatnyi helye. Csak a kihullott vért 
felitta a föld, a  sirdombokat belepte a fü, 
még az iratokat is megsemmisítette az örö
kös zord idő, a  kegyetlen harcoknak még 
az emléke is megsemmisült. Pedig érde
mes emléküket feleleveníteni, a sok szo
morúság mellett dicső vitézségről, retten- 
hetetlen bátorságról beszél nekünk a  múlt, 
hogy azokból meríthessünk mi is, késői 
utódok, bátorságot.

Hegyeink ma a  megtestesült béke képét 
nyújtják. A kőhavas fenyői barátságos su- 
sogással fogadják az élet zajából odame
nekülő vándort, a  Garcsin völgye szemet- 
lelket gyönyörködtető bércei, kaszálói fel- 
üditik az ott dolgozó embereket. Mé~ na
gyobb a csendesség és nyugalom a iávol 
terpeszkedő hegyóriásokon, a komor Tóth- 
pálon vagy a  felhőkkel csokolozó Paltinon. 
Békés csordák, juhnyájak legelésznek rajta 
és mit sem tudnak már háborúról, zajról, 
vérontásról.

Pedig volt részük benne bőven. Kérdez
zük csak meg az öreg Paltint.

„Anno 1788,“ — kezdi a mesélést az 
öreg hegy. II József császár részint nagy- 
ravágyásból (a Balkánon akart hódító had
járatot folytatni), részint, hogy elterelje az

ország figyelmét az egyre jobban sokasodó 
belső bajokról, (jobbágysági harcok, Hóra 
lázadása) szerencsétlen kimenetelű hadjá
ratba kezdett. Nem bírta a nép bizalmát, 
nem volt kellőképen felkészülve és mégis 
megkockáztatta a kalandos vállalkozást.

Katalin orosz cárnő, akkor már hábo
rúban állt a törökökkel és az osztrák csá
szár arra gondolva, hogy a két oldalról szo
rongatott török kénytelen lesz a Balkánról, 
melyet hatalmasan tartott, kitakarodni, el
rendelte a török megtámadását.

Nem sokan örvendtek az ország lakosai 
közül ennek a hadi megnyilvánulásnak, 
különösen nem a már épen elég vért lá
tott Erdélyország lakói és még kevésbbé 
a Barcaság gyötört népei. Eddig sem állt 
életük egyébből harcnál, bujdosásnál, le
égésnél, feldulásnál, most újabb kemény 
megpróbáltatásoknak nézhettek elébe.

De a császár mindezekkel nem törődött. 
Az ő ambíciói fontosabbak voltak a meg
gyötört lakósok sorsánál. Nemsokára meg
jelennek az osztrák dragonyosok, muské
tások tömegei a  Barca mezején, jönnek az 
ágyuk, katonák ezerszámra. Hogy ne jön
nének, amikor itt, a  Kárpátok bércei között 
nyílik az ország kapuja, azt kell védeni, 
biztosítani, mert ha az ellenség a szoro
sokon átmerészkedik, szabad préda az 
egész birodalom.

És egyszer csak lódobogás veri fel a 
csángó községek csendes utcáit is. A gyer
mekek örvendve szaladnak az utcákra, 
nézni a katonalovakat, hallani a trombita
szót. De a felnőttek nem gyönyörködnek 
bennük. Tudják, hogy nincs okuk az örömre. 
Uj veszedelmek, uj bajok leselkednek rá

juk, itt laknak a határon, a legkényesebb 
pontok egyikén, hiába őrzik a szorosokat, 
az ördöngős török átmászik hegyen-völ
gyön és felprédálja őket. Volt erre eset. 
Volt erre eset épen elég gyakran.

És jönnek a katonák, szállásokat kerí
tenek, sokat nem törődnek a lakosokkal, 
ők a császár büszke katonai és munkára 
parancsolják a csángókat is. Pedig sok ka
tona szolgál már a császár seregeiben, de 
vannak itt idősebbek, vannak plájások, az 
ő feladatuk is vigyázni az ellenségre. Hogy
ne vállalták volna a szerencsétlenek, az 
örökösödést, amikor a saját, kínosan szer
zett házukról, asszonyaik, gyermekeik éle
téről van szó.

A katonaság átvonult a hegyeken, be a 
román fejedelemségek felé. A csángók vár
tak, félve, vigyázva, remegve, őrködve min
den neszre, minden gyanús mozdulatra.

És egy éjszakán távol, Bodza irányában 
vörös felhők jelzik az éjszakában, hogy a 
tánc megkezdődött, Bodza ég.

A bodzái szorost székely katonaság tar
totta megszállva. Nyugodtan vártak az el
lenség közeledésére, mert jól felkészültek 
a  fogadásukra. Nem is jött volna át török 
a szoroson, ha árulás nem ássa meg a 
székely katonák sírját. A hagyomány sze
rint egy Schultz nevű osztrák ezredes ve
zette a különítményt, akihez a török titok
ban két arannyal töltött dinnyét küldött, ha 
leszereli a székelyeket. Az ezredes azzal 
az ürüggyel, hegy nincs mitől tartani, az 
ellenség nem is jön erre, elrendelte a  le- 
kantározást és amikor a katonák édesde- 
den aludtak, a  török a Dobién pataka fe
lől irtózatos ordítással támadt a széke-
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Az e g y h á z r ó l .
„Ugyancsak tanítjuk, hogy az anyaszentegyház örökké fenn
marad. Az egyház pedig: a szentek közössége, melyben az 
evangélium tisztán hirdettetik s a szentségek helyesen szolgál

tatnak ki.“

Ez a cikk világosan megmondja, hogy mi az egyház. A  
„szentek gyülekezete.“ Tehát azok az igazi egyháztagok, akik 
valóban benne élnek az egyházban, tehát Krisztus szavára 
hallgatnak, nem emberekre vagy bűnös ösztönükre és éle
tükkel mutatják, hogy valóban Krisztus engedelmes szol- 
gái. A  „szent“ kifejezést nem erkölcsi értelemben kell gon
dolni, mintha a keresztyén ember minden bűntől ment volna, 
hanem úgy, hogy Istenéi vagyunk, nem érezzük magunkat jól 
a bűnben, szeretnénk szabadulni tőle, Istenéi akarunk lenni.

Miről lehet felismerni az igazi egyházat? Arról, hogy 
benne az evangélium tisztán hirdettetik. Nem lehet az egyház
ban olyan tanokat hirdetni, melyek a Krisztus tanításával ellen
tétben állanak. Nem lehet emberi bölcselkedéseket hirdetni, ha
nem csak azt az Igét tolmácsolni, amelyet Isten mond.

Nem a szép, gyönyörködtető prédikáció a fontos, hanem 
az, hogy a pédikáció a Krisztus izenetének hü tolmácsolása 
legyen. Nem fontos az emberek véleménye, hanem egyedül a 
Krisztus véleménye.

A z  ilyen egyház „örökké fennmarad“. Gyűlölhetik, irtó 
hadjáratot rendezhetnek ellene, nem lehet elpusztitőni, mert az 
egyházat a Szent Lélek ereje tartja fenn, ki van véve emberi 
hatalom alól. Külsőleg elpusztíthatják, de az igazi anyaszent
egyház elpusztíthatatlan. Milyen nagy vigasztalás és remény 
ség ez nekünk.

Végül az igazi egyház elengedhetetlen ismertető jele a 
a szentségek helyes kiszolgálása. A  keresztség nem lehet csak 
egy ceremónia, hanem igen fogadalomtétel, hogy a szülök és 
keresztszülők a gyermeket valóban Isten gyermekének nevelik; 
az úrvacsora pedig ismét az élet forrása kell legyen. KISS BÉLA

lyekre. Nem is volt ott harc, hanem csak mészárlás, melynek 
Bartha kapitány s két közlegény kivételével mind áldozatul estek. 
De nem sokáig örülhettek az álnokul nyert győzelemnek, mert 
ime veres csákós székely huszárok törnek elő és még rettene
tesebb mészárlást visznek véghez a törökök soraiban. Nemes 
György huszáralezredes egymaga 24 törököt, Bora őrnagy 11 -et 
Damó százados 7-et ölt meg, mig az áruló ezredest a mene
külők lovai tiporták agyon . . .

< * * * **
Nemsokára azonban a mi csángóink is megkóstolták a 

harcot.
A büszke osztrák ármádia, sajnos, nem volt eléggé tisz

tában a hétfalusi hegyek ága-bogaival. Csak a tömösi és ósánczi 
szorost erősítették meg, nem is tudták, hogy ezeken kívül még 
szoros húzódik a falvak felé, melyeken keresztül a védőknek 
épen a hátába lehet kerülni: a garcsini és a döjtönei. Úgy lát
szik, a töröknek jobb szimatja volt, megérezte, hogy hol kell 
támadni. Nem ott ment, ahol várták, hanem ahol nem gondol
tak a  jövetelükre. Az ósánci szorosnál csak pár embert hagy
tak csetepatézni csalétkük 4000 lovas és 400 gyalogos török pe
dig a Kárpátok alatt felhuzódott a Predeluj-hágóig, onnan egye
sével, kettősével behúzódott a  Paltin hegyen keresztül a Döj- 
töne szorosába és a patak mellett közeledett Hosszufalu irá
nyában. Szerencsére nehány plajás észreveszi a veszedelmet, 
esze nélkül rohan a falvakba megvinni a hirt, mire a tartalék
ként Hosszafalunál hagyott orosz ezredes Ósánc felé száguld a 
beütést megakadályozni,. Ott, ahol a Döjtöne útja az ósáncziba 
torkollik, a csodaszép Ékmezejénél, ott csaptak össze az elő
őrsök. Csakhogy császári katona alig volt, török pedig tömén
telen, igy a  kis csapat visszavonulni volt kénytelen, 3 ágyúja 
is az ellenség kezére került.

Irtózatos félelem vesz erőt a csángó népen. Menekülnek 
öregek, asszonyok, gyermekek az előre elkészített rejtekhelyekre. 
A töröktől nem lehet kíméletet várni. Csakhamar meg is jelen
nek Hosszufalunál a furcsa kinézésű, turbános, bugyogós törö
kök, érthetetlen nyelven fenyegetőznek, kiabálnak, rabolnak, 
pusztítanak. Már egy ármádia Tatrang felé akar vonulni, ami
kor megjelennek Eichelburg gróf szavójai dragonyosai s Orosz 
ezredes székelyeivel rohamra indulván, szétverik a törököt. Ott 
vannak a seregben a hétfalusi csángó fiuk is, lelkesülten űzik 
a  törököt oda, ahonnan jött. Csak a Döjtöne völgyéből 100 
török holttestet szednek össze, de a Páltinon keresztül 300-at 
visznek magukkal,

A veszedelem elmúlt. De nemsokára újabbak követ
keznek.

KISS BÉLA.

Népiszemlélettel.
A brassómegyei magyar evangélikus csángó nép a hábo

rús helyzet teremtette nehézségek ellenére is szorgalmasan 
végzi mindennapi munkáját. A drámai gyorsasággal zajló nem
zetközi események sem zökkentik ki nyugalmából. Dolgozik 
és bízik a  gondviselésben, hogy munkáját áldás fogja kisérni. 
Fáradhatatlan szorgalma és igyekezete éppen a legfőbb vo
nása a csángó népi lelkületnek. Csendben végzi teendőit s ezt 
a  csendet csak olykor-olykor töri meg egy-egy fontosabb tár
sadalmi vagy egyházi esemény. Az utóbbi években a  csángó 
népközösségnek minden társadalmi és kulturális megnyilvánu
lása mindössze egyházi eseményeiben nyert kifejezést.

Egy-egy ilyen egyházi esemény, amelyet sokszor sok vita 
vagy harc előz meg, foglalkoztatja aztán sok ideig. A csángó 
nép közösségének egész szellemi és lelki életére ezért rá
nyomja bélyegét a sok apró, kicsi ellentét, s az a személyes 
harc, amely a csángó társadalmi életnek szinte állandó vele
járó kísérője, s amely legtöbbször a túlzottan egyénieskedő fel
fogásból ered. Innen a megértés és béke hiánya s ez az oka 
a csángóság egész társadalmi és egyházi életén végighúzódó 
sok harcnak is.

A társadalmi fejlődés során, amikor a népi erők érvénye
sülése nyomul előtérbe s a népi életszemlélet szinte hivatalos
sá vált, érthető, ha mindez csángó népünkre sem maradhatott 
hatás nélkül. A népi tehetségek megbecsülésének és a népi 
szellem érvényesülésének követelése nem is volt helytelen, 
csupán az volt a baj, hogy annak értelmezése és gyakorlati 
érvényesítése nem mindig a népi érdekek védelmének szellemé
ben történt. Ennek eredménye aztán, hogy a csángó népszolgálat 
kultusza a gyakorlatban egészen furcsa értelmezést kapott, 
meghozván az ellentétek sorozatát s az elkövetett hibákból 
származó félreértéseket, megteremtve vele egy állandó feszült 
légkört. Nem csoda, ha ebben a légkörben állandóan hiány
zott a békés együttműködésnek minden lehetősége. S ha mégis 
megindult valamilyen jószándéku törekvés, ha elindult valami
lyen nemes ügyet felkaroló elgondolás, az aztán megbukott 
mindjárt a legelején, az egyenetlenkedések és akadékoskodá
sok miatt. Legszomorubb bizonyíték erre a Csángó Muzeum  
ügye, amikor több éves tervezgetés után még ma sem sike
rült ezt végleg megoldani s ebben a nemes munkában közös 
összefogásra megnyerni mindenkit. Bár a gyűjtési munkát töb
ben is végzik és valóban értékes anyagot is hoztak már össze, 
az ügy ennek ellenére ma is csak a k e z d e m é n y e z é s  á l 
l a p o t á b a n  va n ,  me r t  h i á n y z i k  a r e n d s z e r e s  és  
e g y s é g e s  m u n k a .  Ugyanezen o k o k  m i a t t  é r t h e t ő  
az is, hogy ha itt kezdve a papválasztástól az esperes- és püspök
választásig, a választások nem a tárgyilagos megítélés szelle
mében folynak le, hanem szenvedélyek és harcok előzik meg 
a békének megzavarásával, sokszor barátságoknak megrom
lásával. Valóban úgy tűnik, mintha egész csángó népkultu
szunk egy-egy ilyen választási harcban merülne ki, ahelyett, 
hogy az tényleg népi szolgálatot jelentene számunkra.

Pedig mennyi tennivalónk lenne, ha tényleg komoly szán
dékkal akarnánk ennek a népnek ügyét szolgálni. Csak pil
lantsunk kissé bele népünk gazdasági, kulturális szükségletei
nek halaszthatatlan tennivalóiba. Gyermekeink nevelése, tehet
ségeink felkutatása és pártolása, népünk számára tanítókról és 
vezetőkről való gondoskodás, egyházi és társadalmi intézmé
nyeink fejlesztése, mind-mind sok munkát jelentő kérdéseink. 
Ne pazaroljuk el tehát erőnket egymás elleni harcra, hanem 
testvéri kézfogással és megujhodott lelkülettel végezzük teen
dőinket, népünkért. Ne jelszavakkal, hanem tettben és példa
adással adjunk súlyt egész népi szemléletünknek. Vagy azt 
hisszük, hogy olyan sokan vagyunk, hogy ráérünk személyes 
kicsi harcokra! ? Vagy úgy gondoljuk, hogy népi szolgálatunk 
komolyságát pótolhatjuk jelszavakkal, vagy hogy egész népi kö
zösségünk ügyeibe való beleszólás jogát kisajátíthatjuk magunk
nak ! Egyháztársadalmi szolgálatunknak végzése ne jutalomért 
történjen, hanem fakadjon belső kötelességérzésből. Ennek a 
szolgálatnak hűséges végzése pedig közösségünkbe való bekap
csolódást jelent mindenki számára, nemcsak formailag, hanem 
lelkileg is. Gondoljunk arra, hogy társadalmi és egyházi intéz
ményeink érdekében végzendő munkánk megkivánja, hogy sze
mélyes harcok helyett vessük le a régi ruhát és öltsük ma
gunkra a  lelki megújhodásnak megtisztult öltözékét s igy telje
sítsük a  fajtánkkal, a  népünkkel szemben fennálló kötelessé
geinkéi! Dr. PAPP BÉLA.
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— Az a r a d i  g y ü l e k e 
z e t  a n y á k - n a p i  ü n 
n e p s é g e .  Az aradi gyüle
kezet, Nőegyletének rendezésé
ben, szépen sikerült anyák-napi 
ünnepélyt tartott. A programot gyülekezeti ének vezette be, 
majd szavalatok és zene, valamint énekszámok tették széppé. 
Előadást tartott Dénes Béla lelkész, énekelt Bakó Lászlóné, 
hegedűn kisért Zalay Sándor, orgonán Páll Jenőné. Szavaltak: 
Szőke Imre és Nagy Zelma. Imát mondott: Nagy Imréné, el
nöknő. A szépen sikerült ünnepély jövedelmét szegények fel
segélyezésére fordítják.
— A papokra is vonatkozik az álláshalmozásról szóló törvény. Az
álláshalmozásról szóló törvény újabb intézkedése értelmében nem tölt
hetnek be a papok egyben tanítói állásokat is. Akik eddig ilyen műkö
dést fejtettek ki, azoknak most választaniok kell, hogy melyik állásukat 
akarják megtartani. Ugyancsak intézkedik ez a törvényrendelet arról is, 
hogy a középiskolák paptanárai sem tölthetnek be ezután egyben rendes 
lelkészi állást.

— A halm ágyi g y ü lek eze t h íre i. Virágvasárnap ünnepi 
istentisztelet keretében tartottuk meg a konfirmációt. Konfirmált 
7 fiú és 10 leány, összesen 17. Úrvacsorával élt 172 egyház
tag. A konfirmációi oktatást 1940 december 1-én kezdtük meg. 
A vasárnapi iskolai munkát ez évben is folytattuk. Akadá
lyoztatás idején gyermekistentiszteletet tartottunk. — Más egye
sületi élet, rajtunk kívül álló okok miatt, szünetelt. Ennek pót
lásaképpen örvendetesen fellendült a Zeneegylet könyvtárának 
látogatása, kb. 100 rendes látogatónk volt, akik hétről-hétre 
vettek ki uj könyveket. Könyvtárunk az újabb gyarapodással 
jelenleg 1000 kötetet számlál.
— A nagyszentmiklósi gyülekezet Nőegyletének gyűjtési akciója.
A nagyszentmiklósi gyülekezet Nőegylete gyűjtést rendezett a temesvári 
fogolytáborban levő magyar nemzetiségű jugoszláv hadifoglyok segélye
zésére. A gyűjtés eredménye 12780 lei volt. Gyűjtök voltak : Fullajtár Dusi, 
Semlyén Éva és Wicián Mariska.

— M inta ta n ítá s . A brassói egyházmegye felekezeti isko
láinak tantestülete, Sipos András esperes meghívására, minta 
tanítással egybekötött iskolalátogatást tartott május hó 7-én, a 
brassói gyülekezet felekezeti iskolájában. A tanítást Simon 
András tanító végezte. A tanítást megbeszélés követte. Legkö
zelebbi iskolalátogatás Csernátfaluban lesz.
— Zsidók nem tarthatnak rádiókészüléket. A hivatalos lapban meg
jelent törvényrendelet értelmében zsidók nem tarthatnak rádiókészülé
ket. A birtokukban levő készülékeket a hatóságoknak kell kiadniok, akik
től erről elismervényt kapnak.
— A tem esv ári m ag y a rság  uj sz e re te tin tézm én y e .
Temesvár lelkes magyar társadalma egy uj szeretetintézményt 
létesített. Az intézmény részben napköziotthon, részben pedig 
csecsemőotthon célját szolgálja. Az uj intézményt dr. Kakuk 
János orvosról, a temesvári magyar társadalom egyik leglelke
sebb munkásáról és áldozatkész adományozójáról nevezték el.
— Mennyi középiskolásunk van ? A brassói katolikus egyház lapjában 
az Egyházközségi Tudósitó-ban, megjelent évi beszámolóban közölt adatok 
szerint, a katolikus egyház által fenntartott középiskolákban a következő 
számú magyar evangélikus növendék van: leánygimnázium 11, fiugim- 
názium 37, iparostanonciskola 9. Érdemes lenne egyszer alaposan utána' 
nézni annak, hogy mennyi középiskolába járó gyermekünk van, mert 
fontos kérdése ez népünk jövőjének. Ugyancsak ezért fontos lenne az is, 
hogy ezévben ismét felkaroljuk Gyámintézetünk úgy segélyakcióját, mint 
pedig versenytanulmány pályázatát.
— L ap en g ed é ly t k a p o tt  az Erdélyi G azda. Lapunk 
legutolsó számában közöltük, hogy az EMGE lapja, az E r d é 
l y i  G a z d a ,  engedély hiányában kénytelen volt beszüntetni 
megjelenését. Az egyesület tevékeny vezetősége az igy előál
lott hiányt mezőgazdasági tanácsokat tartalmazó füzetek kiadá
sával igyekezett pótolni. Szász Pál dr. elnök a lap engedélyé
nek ügyében egyenesen Antonescu tábornok államvezetőhöz 
fordult, aki megértéssel fogadta gazdatársadalmunk kérését s 
rögtön intézkedett a lap engedélyének kiadásáról.
— Az országos evangélikus egyház ,püspökének németországi láto
gatása. Staedel Wilhelm, az országos egyház püspöke Németországban 
tett látogatást, ahol az illetékes egyházi körökkel tárgyalásokat folyta
tott a romániai német evangélikus egyháznak kifejtendő tevékenységéről.
— K özgyűlés. Az egyházmegyénk keretében működő jóté- 
konycélu temetkezési egylet a folyó évi junius hó 1-én, illetve 
megnemtarthatóság esetén, junius hó 8-án tartja idei közgyű
lését a következő tárgysorozattal: 1. Közgyűlés megnyitása. 2. 
Jegyzőkönyvhitelesitők kiküldése. 3. Titkári jelentés. 4. Az 
1940. évi zárszámadások. 5. Az 1941. évi költségvetés. 6. Igaz
gatóság választása. 7. Felügyelőbizottság választása. 8. Indít
ványok. 10. Közgyűlés bezárása.
— Tarthatnak presbiteri gyűléseket a reformátusok. A református 
egyház vezetői a minisztériumtól engedélyt kértek az egyházi gyűlések 
szabad megtartására. A minisztérinm elrendelte, hogy a presbiteri gyű
lések szabadon megtarthatók s csak előzetesen értesíteni kell róla a he
lyi hatóságot. Egyházmegyei gyűlés megtartásához a minisztériumtól kell 
engedélyt kérni.

A N A G Y V I L Á G B A N

— A legszebb utravaló. A buda
pesti evangélikus egyházban ezelőtt 
néhány esztendővel vezették be azt 
a szokást, hogy esketések alkalmá
val az egyházközség egy-egy Bibliá

val ajándékozza meg az uj házaspárokat. Eddig 4000 Bibliát adományoz
tak. Szép és helyes intézkedés, amit nálunk is be lehetne vezetni.

— Ö nálló  m agyar e v an g é lik u s  e g y h ázk ö zség  Ko
lo zsv áro n . Ismert lapunk olvasói előtt az a küzdelem, ame
lyet a kolozsvári magyar evangélikusok vívtak meg a múltban 
azért, hogy az ottani német evangélikus egyháztól független 
magyar evangélikus egyházközséget alkothassanak. A legújabb 
értesüléseink szerint most sikerült ennek a tervnek békés ke
resztülvitele. A két egyházközség a közös vagyon fentartása 
mellett külön vált, a magyar egyházközséget felvették a tiszai 
egyházkerületbe. Az egyházközség első lelkészének Járosi An
dor teológiai m. tanárt választotta meg.
— A balkán hadjárat mérlege. Ismét lezárult a most folyó háború
nak egy fejezete. Hitler vezér és kancellár a német birodalmi gyűlésen 
számolt be ennek eseményeiről. Beszédében röviden ismertette előzmé
nyeit : Anglia uj tűzfészket keresett s erre régóta készítette elő a talajt. 
Hátba akarta támadni a tengelyhatalmakat. Németország pedig mindent 
megtett, hogy elhárítsa az újabb veszedelmet. Nem sikerült. Felelőtlen 
elemek belekergették Görögországot is és Jugoszláviát is a háborúba. 
Németországnak cselekednie kellett. A balkán hadjárat az eddigieknél 
*s gyorsabb lejáratú volt. Mérlege a kővetkező: veszteségek jugoszláv 
részről : hadifogságba került 6298 tiszt, 337.864 közlegény, halottak és 
sebesültek száma még bizonytalan. Görögország részéről hadifogságba 
került 8000 tiszt, és 210.000 közlegény. Ezzel szemben Németország vesz
teségei : elesett 57 tiszt, 1042 altiszt és közlegény, eltűnt 13 tiszt, 372 al
tiszt és közlegény, megsebesült 181 tiszt, 3571 altiszt és közlegény a szá
razföldi haderőből, továbbá 10 tiszt, 42 altiszt és közlegény a légi had
erő kötelékéből. Az eltűntek száma pedig 36 tiszt, 104 altiszt és közle
gény.

— Egyházi m unk áso k  a  n ém et k a to lik u s  egyház-
Egy újabb statisztikai kimutatás adatai szerint a német- 

országi katolikus egyháznak szolgálatában álló lelkészek szá
ma 37.500, kiknek munkájukban még összesen 27.000 nem
lelkész kisegítő áll rendelkezésükre. A szerzetes házak száma 
975, az apácáké 22.000. Az utóbbiak főként gyermekneveléssel, 
betegápolással foglalkoznak. Az általuk vezetett iskolák száma

Csodálatos nyelvtehetség. Mostanában halt meg Németországban egy 
Schütz Harald dr, nevű tudós, aki összesen 290 különféle nyelvet és nyelv
járást beszélt. Érdekes az a megállapítása, hogy az európai nyelvek kö
zött a magyar a legnehezebben megtanulható nyelv.

— K itünteteti le lkész . H. Gaudy László dr. budapesti val- 
lástanitási igazgató-lelkész az államrendőrség részére csaknem 
két évtized óta végzett munkájának elismeréseképpen kor
mányzói kitüntetést kapott. A kitüntetett lelkipásztor csángó 
származású.
— Nagy események küszöbén. A Balkán háború befejezése után az 
egész világ feszült érdeklődéssel várja az újabb fejleményeket. Még bizony
talan mi lesz, de már is érezzük a bekövetkezendő események előjelét. 
Uj hadszíntér alakult Ázsiában. Itt az uj iraki kormány szakított a régi 
kormánynak angolbarát politikájával s ebből harcra került a sor. Lázas 
izgalom vett erőt az arab törzseken s nem lehetetlen, hogy közös össze
fogásban próbálják lerázni magukról az angol igát. Moszkva is élénk diplo
máciai tevékenységet fejt ki, amelynek célja még nem egészen világos. 
Amerika egyre inkább sodródik a háború felé. Viszont [japán körökben 
hangoztatják, hogy ez esetben Japán is belép a tengelyhatalmak oldalán. 
Nagy feltűnést keltett az utóbbi napokban Hess németbirodalmi politi
kusnak szökésszerü angliai útja, valamint a megindult német-francia tár
gyalások jelentőségének kérdése.

— A p o rtu g á l p ro te s tá n s  eg y h áz  jub ileum a. Ez év
ben ünnepli a portugál protestáns egyház fennállásának száz
éves jubileumát. Az ország lélekszáma 6,675.000 s ebből
10.000 a protestánsok száma.
— Nem halt ki a hit a szovjet államban. Figyelmet érdemlő cikket 
közöl a kommunista párt istentagadó csoportjának lapja februári szá
mában. Ebből a számból kitűnik, hogy minden üldözés mellett sem le
hetett kiirtani a hitet az orosz nép szivéből. A templomaitól megfosztott 
nép otthon tart áhítatokat s tanítja gyermekeit a bibliai történetek is
meretére.

— 400 é v e s  sv é d  nyelvű b ib lia fo rd ítá s . A svédor
szági evangélikus egyház most ünnepli meg a  Bibliának svéd 
nyelvre való lefordításának 400. évfordulóját. D. Eiden érsek 
ez alkalomból egyetemes egyházi gyűlést hivott össze, amely
nek célja a  Biblia mellett való bizonyságtétel. Ismert egyházi 
és világi vezetők fognak nyilatkozni arról, hogy mit jelent szá
mukra a Biblia.
— Sok templom pusztult el Angliában. A legújabb kimutatások adatai 
»zerint Angliában eddig több mint 3000 templom és imaház esett a légi
támadások áldozatául.
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Hit, összetartás és munka.
KEDVES EVANGÉLIKUS TESTVÉREIM!

A már hosszabb idő óta várt nagy esemény, a szuperintendens választás megtörtént. Evangélikus népünk döntött az 
egyházi vezető fontos kérdésében. Mi mint Krisztus hivő népe és nyája ebben a döntésben nem egy pártnak a győzelmét, nem 
is az emberek elhatározását látjuk, hanem azt mint Isten akaratát fogadjuk.

Amikor én is alázattal meghajolok az Isten akarata élőit, egyben szeretettel megköszönöm evangélikus népünk bizal
mát s meleg, testvéri üdvözletemet küldöm nemcsak azoknak, akik a lezajlott választáskor mellettem foglaltak állást, hanem
azoknak is, akiknek más volt a meggyőződésük. Én nem akarom tudni, hogy ki volt mellettem és ki volt ellenem. Nekem 
minden hivő, egyházát öntudatosan szerető, törvényes vezetőjét megbecsülő evangélikus ember közel áll a szivemhez, azt 
szeretem, megbecsülöm s érte kész vagyok mindent megtenni, ami egyszer csak emberileg lehetséges. Megtagadom azonban a 
közösséget azokkal, akik hitünk meggyalázói, az egyházi belső őpi'ő munkának a kerékkötői s igy a mi legszentebb, legna
gyobb életérdekeinknek a veszélyeztetői. f u  _______________________________ _ _ __ ________ T

íészem 'ezf azért, mert teljes tudatában vagyok az én nagy felelősségemnek, melyet mint egyházunk legfőbb lelk'i
vezetője és irányítója Isten és az emberek előtt viselek. Ismerem és világosan látom egyházunk helyzetét és minden ügyét, de
minden baját és minden fogyatkozását is. Merem állítani, hogy jobban ismerem, mint bárki más, mert Isten bőséges alkalmat 
adott, hogy megismerjem. Nincs egyházkerületünknek olyan gyülekezete, de szórványa is kevés, amelyben ne jártam volna, 
amelynek a szószékén mint igehirdető ne álltam volna s tagjai közül névszerint is ne ismernék sokakat. Simonyifalvától le 
Orsováig és Nagyszentmiklóstól végig Bukarestig otthon érzem magam minden gyülekezetben, mert mindenütt ismerős arcok, 
meghitt, kedves, jó barátok köszöntenek. Es mint a mi boldogult főpásztorunknak éveken át volt legbensőbb munkatársa, utóbb 
pedig helyettese, majd pedig egyházkerületünk vezetője, bőséges alkalmat nyertem, hogy bepillantsak egyházaink legbensőbb 
dolgaiba s megismerjem az összes bajaikat, gondjaikat, terveiket és reménységeiket. Tudom, hogy mire van egyházunknak 
szüksége és mit kell tennünk, hogy az az erőtlen tengődés és aléltság szomorú állapotából kikerüljünk.

Három dologra van mindenekelőtt szükségünk: hivő, Istent szerető, Istenben bízó egyháztagokra; szoros testvéri 
megbonthatatlan, szent közösségre és végül kitartó, erőteljes és lelkiismeretes munkára.

Hivő Ielkekre van szükségünk. Mi nem vagyunk politikai közösség, nem vagyunk párt, nem vagyunk valamilyen 
egyesület. Mi egyh : vagyunk! Egyház pedig csak ott van, ahol emberek vannak, akik hisznek Krisztusban és körülötte 
tömörülnek egy szent célú, nagy munkára: az Isten akaratának a követésére és az ő országának e világban való csendes építésére.

Azt láttam mindenütt, hogy mi ezekben a hivő lelkekben nagyon szegények vagyunk. Reformációi és egyéb egyházi 
ünnepélyeinken büszkén verdessük a mellünket és hivatkozunk evangélikus apáink hitére, áldozatára és vértanúink mindhalálig 
való hűségére. Mindebből azonban kevés van bennünk. Es ez a magyarázata minden nyomorúságunknak, hogy erőtelenek, 
vagyunk, hogy nincs evangélikus öntudatunk s nincs élet a gyülekezeteinkben.

Nem kutatón, ki ennek az oka. Elég annyit tudni, hogy meg van ez a baj és hogy tenni kell ellene valamit. A  tenni
való az, hogy ismét egyházzá kell lennünk. Eddig voltunk minden, kulturális, adminisztrációs; gazdasági közösség. Vezetőinket 
és gyűléseinket ezek a kérdések foglalkoztatták és uralták. Itt az idő, az utolsó óra, mit Isten még ad, hogy egyszer végre 
egyház is legyünk: a  Krisztusban hivők közössége. Ebbe ugyan Isten hiv el mindenkit és Isten adja kinek-kinek a hitet, de 
az egyháznak a kötelessége az igy elhivottakat és megvilágosítottakat összetartani, gondozni, nevelni.

A z  egyháznak ez a  legfontosabb munkája. Én a legfőbb kötelességnek azt tekintem, hogy ezt az egyházépitő mun" 
kát minden gyülekezetben megszervezzem, beindítsam és zavartalan menetét biztosítsam. Új, a  Krisztus leikével telitett nem
zedékeket kell nevelnünk, hogy ismét egyházzá legyünk. Ennek a munkának a sikere pedig a mi hűségűnkön, felkészültsé
günkön múlik. Elvárom és megkövetelem úgy a lelkipásztoroktól, mint pedig a gyülekezetek vezetőitől és prezsbitereitől, hogy 
erre a munkára fordítsák minden figyelmüket, mert aki mást akar az egyházban, az megrontja azt.

A lezajlott választás lesújtó és megsemmisítő bizonyságát szolgáltatta a mi nagy fegyelmezetlenségünknek. Ennek 
máskép kell lennie és máskép is lesz! Eddig lehetett külön utakon járni, nem törődni a közösséggel és felrúgni a legszentebb 
érdekeket is önző egyéni érdekek miatt. Ez most megszűnik. Eltökélt szándékom, hogy vas marokkal összefogjam a nyájat, mely 
az utolsó években rászokott a bitangolásra és könyörtelenül letörjek minden olyan kezdeményezést, mely a jó rend, fegyelem és 
összetartás megbontására vezet. Szorosan összezárkozott sorokban akarunk menetelni és aki kitör a sorból, nyomorultul magára 
fog maradni. Á m  lássa, hogy mit csinál! Mi nem irgalmazunk neki, ha ő nem volt kegyelmes magához.

Egységes nép, összetartó emberek, testvéri szent közösség kell legyünk. Ilyenné nem a jelszavak tesznek. Azok éket 
vernek közénk és egymás ellenségévé tesznek. Krisztus hoz minket egyedül közel egymáshoz. Ő tesz minket egymás testvéreivé, 
összetartó és egységes néppé. Össztartásunkat és egyetértésünket most sem azok bontották meg, akik a templomba járnak, hanem  
akik kerülik, kik megvetik az Isten igéjét és kegyelmének drága asztalát. Célom ezeket a hívőket összegyűjteni mindenütt, kik 
éhezik és szomjuhozzák az igazságot, hogy velük együtt, közös erővel építsük az I s t e n  o r s z á g á t .

Ez máskép nem valósítható meg, mint szakadatlan és lelkiismeretes munkával. Nagyon sok pótolni valónk van. Erőinket 
nem tékozólhatjuk hiábavaló dolgokra, haszontalan és céltalan torzsalkodásokra. Szükségünk van minden időnkre és mindenki 
munkájára. Épen azért azonban mindenki munkája a legszorgosabb ellenőrzés s a legkeményebb felelősségrevonás alá kerül.

És ezt a munkát elsősorban magamtól követelem meg. Nem szándékom egyházkerületemet a kényelmes püspöki szék
ből kormányozni. Kemény frontszolgálatot akarok végezni, mint azt eddig is tettem. Ott akarok lenni mindenütt ahol baj van, a 
hol tanácsra, segítségre van szükség. Megyek mindenhová, hová nem is hívnak, hol nem is várnak, hogy mindenütt a helyszínén 
ismerjem meg az égető kérdéseket s a rögtöni megoldást eszközöljem. Szolgálni akarok mindennel, amivel az Úristen megáldott. 
Testvérek vagyunk: magyarok és evangélikusok. Fogjunk hát össze közös, épitö, szent munkára: drága népünk és  szeretett 
anyaszentegyházunk m egtartására. ARGAY GYÖRGY.
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Szívből köszönti ük egyházunk új lelki vezetőjét!
Lezajlott egyházi életünk nagy eseménye, a  püspökválasz

tás. Szavazatbontó bizottságunk május 28-án tartott ülésében 
vizsgálta felül a  beérkezett szavazatokat. Minden egyházközség 
szavazott, minden egyházközség érvényes szavazatot küldött be. 
A szavazás eredménye: Argay György temesvári lelkész 26 
szavazat, Sipos András hosszufalu-alszegi lelkész 14 szavazat.

Fentiek alapján, tehát Argay György temesvári lelkész, az 
arad-bánsági egyházmegye esperese, a jelenlegi szuperintendens.

Argay György, egyházunk szuperintendense, 1893-ban szü
lelett a felvidéki Korponán. Családja a Dunántúlról költözött fel 
ide a török dúlások idején. Ősi lutheránus család. Szülei egy
szerű földmivesek voltak. Az egyszerű nép gyermeke ö  tehát, 
azé a  népé, melynek egészséges szellemétől várja ma mindenki 
nemzetünk egészséges megújhodását. Ezt kapta ő örökségül ősei
től, a földturó egyszerű emberektől. Elemi iskoláit szülőfalujának 
egyházi iskolájában végezte. Gimnáziumba Ba
lassagyarmatra került. Miután lelkében őszinte 
vonzódást érzett a  lelkészi hivatásra, az érett
ségi vizsga letétele után a pozsonyi evangéli
kus teológiára iratkozott be s itt lelkészi dip
lomát szerzett. Tanulmányainak kibővítésére 
külföldre ment. Egy évet a greifswaldi, egyet 
pedig a hires berlini egyetemen töltött s sok 
hasznos tudással gyarapította addigi isme
reteit. Különösen az egyháztörténeti ismeretek 
kötötték le érdeklődését. Hazatérve lelkésszé 
avattatott. 1918-ban került a temesvári magyar
német nyelvű gyülekezethez segédlelkésznek, 
honnan már két esztendő letelte után a kis 
steierdorf-aninai német egyházközség hívja meg 
papjának. Ebben az időben kötött házasságot, 
nőül vevén Bohus Károlynak, az immár áldott 
emlékezetű temesvári lelkésznek Jolán nevű 
leányát. Ezt a házasságot Isten három gyer
mekkel áldotta meg. 1922-ben a  pürkereci gyü
lekezet választotta meg egyhangúlag lelkészé- 

-aefe-Ehbeo^a^ülekezaib^n-líLeszteqdeig.szpl- 
gált. Itt vivta meg életének legnehezebb küz

delmeit és élte át a lelkiválság legfájóbb vergődéseit. Harcolt
egyházáért, felekezeti iskoláért. Vállalt szegénységet, nélkülözést. 
De nehéz válságaiból kiemelte őt Isten irgalmas keze s lelke 
megtisztultan és boldogan adta át magát Urának, hogy azontúl 
egészen és csak egyedül az Övé legyen s teljesen felolvadjon 
az Ő szolgálatában. 1932-ben a temesvári gyülekezet hívta meg 
vezető lelkészéül. Itteni működése, Isten áldó kegyelme folytán, 
eredményekben bővelkedő lett. Különösen a belmissziói munka 
iránt tanúsított nagy buzgalmat. Vasárnapi iskolát alapított, fog
lalkozott ifjúsággal, presbiterekkel, cselédmisszióval, nőegylettel 
stb. s mindezek mellett állandó gondját képezte a bánsági né
met szórvány (besszarábiai németek) lelkigondozása. Ismerve 
az egyházi sajtó fontosságát, gyülekezeti lapot szerkesztett ma
gyar és német nyelven. Magyar nyelvű lapját később feladta, 
helyesebben csatlakozott az Evangélikus Élet munkájához.

Működésében mindenkor a testvéri összefogás
nak keresése vezette. Ezt valósította meg Te
mesvárod a református egyházzal, s ugyancsak 
az ő érdeme a bánsági német evangélikus es- 
perességgel kötött munkaközösség is. Ebben a 
szellemben dolgozott egyházkerületünkben is. 
Mindenki barátja volt s mindig kész minden 
olyan szolgálat elvállalására, amely egyházunk 
érdekét és az összefogást tekintette.

Szeretettel köszöntjük egyházunk uj szuper
intendensét ! Köszöntjük egyházunk valameny- 
nyi tagjának nevében. Bizalommal és várako
zásteljes reménységgel üdvözöljük! Eddig is 
olyan embernek ismertük, ki egyházát rajon
gásig szereti, akinek minden törekvése arra 
irányul, hogy Isten akarata szerint tud jó, i szol
gálni. Uj életet, uj szellemet, összefogást vá
runk tőle s hisszük, miszerint az egyháza iránti 
szeretete és az Isten akarata előtt való hódo
lata reávezetik a helyes ut megtalálására 1 

Szívből köszöntsük hát egyházunk uj ve
zetőjét ! Veled vagyunk és imádkozunk érted !

GILL1CH FÜLÖP.

A cigány malaca
Irta: Móricz ZsigmonH

Buckó úr mesélte vacsora után, mikor 
a „velem is történt egy érdekes eset“ cik
lusnál tartottunk.

— . . .  Hát úgy vót a, — kezdte az öreg 
úr s kövér, barna arcán sok elmúlt jóízű 
tapasztalás emlékezete fénylett — hogy a 
múlt farsangon egyszer csak megleptek a 
vendégek. Váratlanul jöttek, hát nem tar
tottam otthon a  nemes vályogvető malac
bandát, már pedig cigány nélkül nem 
egészséges az éccakázés. Hanem van 
nekünk egy jó fajcigányunk a Gyuri. Ez 
ugyan nem tud muzsikálni, mert kovács 
vón a  mestersége, de ha berúg, akkor 
fenemód lehet rajta nevetni . . . A be- 
rugásba nem volt hiányosság, mert bele
öntöttek a gyerekek egy csomó konyakot, 
rá sört, bort, rumot, össze-vissza, öt porc 
alatt olyan részeg volt, hogy öröm volt 
látni.

Kérdezem reggel tőle, hogy: na, Gyuri 
mi legyen a  fizetség? Azt mondja, hogyű 
legjobban szeretne egy malacsot! Hát jó, 
legyen neked malacod, adtam neki Jgyet: 
Hű, hogy örült a  cigány; vékny&ii volt 
öltözve, de azért a  malacra adta a  téli 
pruszlikját, ő meg ingujban szaladt végig 
ö hóesésben. ' 1

Má? el is felejtettem a malacot másnap 
reggelre, mire jól kialudtak magunkat; hát

mikor kimegyek az udvarra, ott ácsorog 
az én Gyuri cigányom.

— Mi kell, Gyuri?
— Instálom, nagy baj van — azt mondja. 

— Nincs mit adni a malacsnak 1 Jaj, pedig 
nem szeretném, ha elpusztulna, mert a 
tekintetes úrtól kaptam. Tessék egy kis 
moslékot adni neki.

— Jól van, — mondok — hát eredj a 
konyhába, kapsz.

Ha már malacot adok neki, csak nem 
hagyom, hogy a nyakára dögöljön. Min
dennap moslékot kapott a cigány. Meg a 
sok hatos, meg a sok bagó: mire kiződült 
f rű, többe került nekem az az egy malac, 
r, it otthon a fél nyáj.

No de eljött a szép tavaszidő. Az én 
Gyuri cigányom megkeresett utoljára, hogy 
adjam meg neki a kondásbért, mert ingyen 
nem őrzik neki a mezőn. Megadtam azt is.

Avval ő szépen sarokba vágta a kala
pácsot és kitelepedett a vályogveíőbe; ott 
őrizte egész nyáron át a malacot a szerb
tövis közt . . . Jaj, az ő malaca nem 
tudna meglenni a nyájba, meg oszt a 
kondásbér is elment. . .

Nem láttam, mig a hó le nem esett.
Akkor csak beállít nagyalázatosan.
— Tekintetes úr, — azt mondja — haj, 

de gyönyöiűséges a malacsom, meghasad 
a szivem utána.

— Mér hasad utána?
— Mer el kell adnom. Nem bírom én 

aztat felhizlalni l Pedig az egy igazi finom 
malac3, azt finoman kell meghizlalni, hogy 
karácsonyra jó ’egyen I De azt gondoltam 
eh, hogy nem adom én azt el másnak, 
csak a tekintetes úrnak, úgyis innen kőtt, 
tessék r~ bvenni!

Még meg is voltam hatva. Szép ettől 
az egyszerű cigánytól, hogy ilyen hűséges 
hozzám. Rá is hagytam egy-két forintot, 
mikor alkudtunk. Elhozta a süldőt, no, az 
igaz, hogy még annyiba nem került egy 
malacnak a neveltetése, amennyibe ezé. 
Akár a debreceni kollégiumot kijárhatta 
vón azon a  pénzen, amit a tartására, meg 
most az árába fizettem. .

No már mindegy, gondoltam, legalább 
vége a komaságnak.

Hát ezt eltaláltam. Másnap reggel, mire 
hajnalban kimegyek, már ott kuncsorog a 
cigány az ámbituson. Hogy aszongya, en
gedjem meg, hogy legalább megnézze a 
malacát. Nem tudott az éccaka aludni, 
nem tud nála nélkül élni, nagyon össze
szoktak! Az a szegény malac se nyugo
dott az éccaka biztosan, mert nem volt 
az ahhoz szokva, hogy ólba legyen zárva, 
mert az vele hált együtt, olyan dolga volt 
annak, hogy hamarább megverte ő a fele
ségét, mint hogy arra egyszer görbén 
nézett volnál

Nevetség volt, meg bosszúság, hát már 
ennek sose lesz vége? De aztán bántam 
is én, hogy félnapokig elüldögélt a disznóól 
körül; ő is hízott tőle, ha látta, hogy a 
süldő jóízűen ropogtatja a tengerit.

Karácsony előtt valamelyik nap állított 
be végre. Éppen előtte való este beszéltük 
meg, hogy mikor szúrják le a  malacot az 
ünnepekre.

Nem volt lelkem elkergetni, úgy se látja 
többet, hadd csókolózzanak össze még 
egyszer, utoljára.

— Eridj, — mondom — b’V^uzz el tőle, 
de aztán rijjál ebadta, mer*, a heten levágjuk. 
Gyere el majd, kapsz belőle lesipeceenyét.
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Az Evangélikus Gyámintézet pályatételei.
Az Evangélikus Magyar Gyámintézet ebben az évben is 

kiírja pályatételeit a  szorgalmas evangélikus tanulók számára. 
A dijakat a  bíráló bizottság állapítja meg a  dolgozatok értéke 
arányában.

I. Inasiskolás növendékek szám ára. 1. Keresztelő János 
élete a  L u k á c s  evangéliuma 1 :57—66, 3 : 1—20, M á t é  ev. 
3 :1 3 —17, 11: 2—19, 14 :1 —12 verse alapján. 2. A kender fel
dolgozása (Szabad fogalmazás). Elérhető legmagasabb dij 500 Lei.

II. Iskolába nem járó ifjúsági egyleti tagoknak. (15—20 
év) 1. Zajzoni Rab István élete. 2. Milyen hasznát látom az 
egyháznak? 3. Egészségtelen szokások a nép között. Legma
gasabb d ij: 700 Lei.

III. Középiskolások ré szé re : a) Alsó tagozat (I—IV. osz
tály). 1. Arany János élete és költészete. 2. Pál apostol élete 
az apostolok cselekedetei könyv alapján a Szent írásból. 3. Mit 
tudok az 1848/49-es szabadságharcról? 4. Népszokások vagy 
egy népmese leírása. 5. Verspályázat. 6. Kézimunka pályázat 
(Beküldhető rajz, raffia, agyagmunka). Legmagasabb dij 1000 Lei. 
b) Felső tagozat. 1. Vörösmarty Mihály élete és költészete. 
2. A székelyek eredetéről szóló feltevések ismertetése. 3. Vidé
künk történelmi nevezetességű helyei (e történelmi események 
rövid ismertetésével). 4. Az Ágostai Hitvallás keletkezésének 
története, e hitvallás ismertetése. 5. Egyházközségem története. 
6. Népszokások lejegyzése (babonák is !) Legmagasabb dij 
1500 Lei.

IV. Főiskolások részére. 1. Falum egészségügyi visszo- 
nyai. 2. Kodály Zoltán és Bartók Béla jelentősége. 3. Tamási 
Áron művészete. 5. Rajz: Népi motívumok (bútorokról, szőttesek, 
varottasokról). Legmagasabb dij 2000 Lei.

Tudnivalók: 1. Pályázati határidő 1941. aug. 15. Bekül
dési hely: Ev. Lelkészí hivatal, Cernatu-Cernátfalu (Brasov). 
2. A dolgozat alá jelige Írandó, melléklendő a  név, hely, osztály, 
iskola egy lezárt borítékban, melyre kívül a dolgozat jeligéje 
írandó. 3. Mivel azon egyházak tanulói, melyek a gyámintézet 
javára nem gyűjtenek, nem vehetnek részt a pályázaton, minden 
növendék előzőlég jelentkezzen lelkipásztoránál és kérjen fel
világosítást. 4. A tételek közül egy növendék többet is kidol
gozhat. 5. A gyámintézet a  pályatételektől függetlenül jó tanuló, 
szegény sorsú evang. növendékeket segélyben részesít. Kérvények 
bizonyítvánnyal, a lelkész ajánló levelével ellátva aug. 15-ig kül
dendők be. A kérvényben feltárandó a szülők anyagi helyzete. 
Bizonyítvány nélkül beküldött kérvények nem vétetnek figyelembe.

Baciu-Cernatu, 1941. junius hó.
BÁLINT ANDRÁS KISS BÉLA

vil. elnök. egyh. elnök.

Egész estig hálálkodott vele. Mikor elment, a feleségem 
megszánta, összeszedett egy csomó ócska ruhát, neki, meg a 
feleségének, meg a gyerekeknek, még meg is dicsérte, hogy 
olyan hűséges volt a malachoz. Mert szép dolog a hűség, ha 
csak egy oktalan cigánytól származik is.

Mondtam is neki, hogy: na Gyuri, te csak jól jártál, hogy 
beleházasodtál a  familiába.

Másnap reggel jön a kocsis.
— Tekintetes uram !
— Mit akarsz?
— Nem akarok és semmit, instálom, — azt mondja — 

bár a rosseb akarna valamit. Beteg a disznó.
— Hű, az áldását, vágjátok el fülét-farkát, mig baj nincs!
Kimegyünk. A malac szomorú. Magam hasítottam be a

két fülét, de akármit kezdtünk vele, nem használt.
A kocsisom csak egyre hajtogatta, hogy a cigány megétette 

a  malacot.
Hát bizony, moly essen a bundájába, a cigány volt annak 

a  doktora; de bizony, ma se tudom, mit csinált vele; a malac 
egy heti kornyadzás után pusztult el.

Most oszt mit tegyek? A törvényen huzaV.jdjak a cigány
nyal, hogy még felgyújtsa egyszer a  csűrömet ? Eh, keresztet 
vetettem rá.

Felhívtam a cigányt.
— No, Gyuri, — mondtam neki — sok gazembert láttam 

már, hollók, varjak károgjanak el, ebadta cigánya, de még olyat 
nem láttam mint te vagy, akasztófára való! Malacot adtam ne
ked, esztendeig eltartottalak vele együtt, drága pénzen meg
veszem tőled a tulajdon jószágomat, oszt most ráadásul kisül, 
hogy neked hidaltam, bitang, mer má nem eszik más belőle, 
ebadta, csak te! Hát mit csináljak most veled ?!

A cigány áll, áll, lesunyja a  fejét, mint a született ártat
lanság, nem szól.

Meg akartam verni a  korbáccsal, de osztán csak meg
fordultam és otthagytam a döggel.

Hót egy perc múlva utánam somfordái.
— Tekintetes uram !
Azt hittem könyörögni akar, engedelmet kérni, vagy bűn

bánóan a  bűnét beismerni. Még egyszer szóbaállottam vele.
T — Tekintetes uram — nyávogott a cigány — csókolom 
áztat a kegyes kezeit . . . Mán csak meg von a  d e g  azs 
Ünnepre, csak még egy kis borocskát tessék adni hozzá.

. — Adtam neki, egye meg a  frr.e í .. . .

Egymásért vagyunk!
Az aninai bányatelepen egy többgyermekes magyar munkás teljes 

anyagi leromlása miatt azzal a borzalmas gondolattal foglalkozott, hogy 
családját lemészárolja s utána öngyilkos lesz. Ottani lelkésztestvérünk, 
Lőrinez Samu, igaz szeretettel magára vállalta, hogy a magyar közös
ség lelkiismeretére apellálva segitsen ezen a szegény munkás családon. 
Ezzel az üggyel kapcsolatban jelent meg a Déli Hirlap-ban az alábbi na
gyon komoly és megszívlelendő cikk:

A kilencgyermekes aninai munkáscsalád megsegítése érde
kében fölemelt szavunk nem talált süket fülekre. A társadalom 
szive, — ez a  nagy terheket s z í v ó s  akarással hordozó lokomo
tív, — ezúttal is megmozdult.

Adott, aki adhatott. Kisdiák az uzsonnapénzéből, az orvos 
napi keresetéből, a gyári munkás heti szerény fizetéséből. Az 
öreg nyugdíjas a napi egytál étel költségvetésében bűvész, 
ügyességgel megtakaritott húsz lejét hozta.

Kilenc gyermek nagy szó. Nagy felelősség volt a  világra- 
hozásuk, még nagyobb a nevelésük, eltartásuk. Amikor Császár 
János proletárlakásán — és még hány proletár otthonban! — 
egymásután kilenc kis lakó költözött az egyszerű bölcsőbe, a  
két munkában edzett, kemény férfikéz szerető simogatása azt 
jelezte: majd csak fölnevelem őket. . . hiszen érettük élek. . .  
ezek az én napsugaraim . . .

A természet ősi szava viszhangzott a kilencgyermekes 
munkásapa fülében. Nem prédikációból, nem is társadalom- 
tudományi müvekből meritette ezt az emberi érzést, a gyer
meki élet szentségébe vetett hitét. Benne van ez a férfitermé
szetben épugy, mint a romlatlan nőében az anyaság titkos 
vágya. A kiegyensúlyozott, tiszta, egészséges és becsületes 
emberi élet nem idegenkedik a gyermektől s a velejáró gon
doktól. Ősi természete az utódról való gondoskodás, annak 
nevelése. A nép, — ez az istenadta őserő, — évezredek óta 
követi a természet szavát s ha valahol kisiklik a közerkölcsi 
az mindig külső tényezők — korszellem, gazdasági helyzet, stb. 
— számlájára irható.

Nyomortanyán mindig több bölcső ring, mint a paloták
ban. Régi igazság, — régi tapasztalat. így történt Császár Já
nos esetében is. S amig volt kereseti lehetőség, — volt kenyér. 
Kilenc éhes száj nagy tehertétel egy közepes jövedelmű család 
életében is, hát még egy máról-holnapra éldegélő munkás
családnál. Császár Jánosról azonban nem tudott senki mind
addig, amig a  kétségbeesés határára nem érkezett. A társa
dalmi gyorssegély akkor jött, amikor valaki azt a hirt hozta, 
hogy a  nyomorúság útvesztőjében már-már családirtó elkese
redés vesz erőt a  kilencgyermekes apán. Kérdezzük: hát csak 
ez mozgatja meg a társadalom, a közösség lelkiismeretét?

Császár János családján pillanatnyilag segítettünk, egy 
hivatásának élő evangélikus lelkész jóvoltából, aki kilincselt, 
szaladgált, közbenjárt a jobbsorsra érdemes gyermekek érde
kében és eljuttatta a magyar sajtóhoz is a kínos hirt. De mi 
van a  többi Császár Jánossal? Azokkal, akik szintoly gondok
kal küzdenek, szintoly népes famíliával, csak talán szégyellő- 
sek, bátortalanok, elhagyatottak, vagy nincs aki ügyüket igy 
fölkarolná. Hol van az a  társadalmi lelkiismeret, mely egyik
másik nagy nyugati nemzetnél, vagy más nemzetiségi viszony
latban nálunk is egész nemzedékeket ment meg az intézmé
nyes segítés, munkaközvetítés, családi bérpótlék, s több más 
nemzeti és szociális jövendő biztosító intézkedéssel.

Ami elgondolkoztató, — Császár János és névtelen társai, 
nem tekintették megoldásnak azt, ami talán a  legkézenfekvőbb 
lett volna sokak szerint: hogy felszedik a  sátorfát és tovább 
vándorolnak . . .  a  m i J á n o s a i n k  ugyanis jól tudják- 
hogy a szegény ember a világon mindenütt csak teher. Előtte 
nehezen nyílnak lehetőségek. A vagyon manapság pótolja a 
tehetséget, a  befolyást, az érdemeket, a  pénz ikertestvére a 
protekció. Hol szerzett volna az ilyen szegény ember például 
protekciót, amivel többre megy sokhelyt, mint a legbokrosabb 
érdemekkel. Többre, mint tegyük fel: kilencgyermekes nemzet- 
épiíő családi élettel.

Megrendítő, hogy még ily helyzetben is kötí a  becsületes 
embert a  rög, az otthon. Mily hitványaknak látszanak mellet
tük a  minden ok nélkül visszakozók.

A téma régi, a  példák sem újak. Segitsünk magunkon, 
úgy ahogy tudunk, ott ahol lehet. Újabb alkalom ennek meg
állapítására Császár J. eset*. A kilencgyermekes család meg
segítése tehát nem elérzékenyülési művelet, hanem kötelesség. 
Kötelesség ma, kötelesség holnap. Az* a  kilenc segítségért 
könyörgő szempár, melyen most már a  hála könnyei csillognak. 
p%& ü z  ti, hogy mindannyian egymásért vegyünk. Mindenki a  
.(közösségért s a  közösség mindenkiért.
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Ne félj, enyém vagy.
Ézsaiás 43:1 b.

Nem nehéz ma félelemről beszélni. A z  egész 
világon végig húzódik egy ijesztő rém: a háború 
veszélye, amely életünket fenyegeti.

Sokkal gyötrőbb azonban a belső ember félelme. 
Istent nem ismerő fél vad emberekről mondják, hogy 
rettentő félelmek között élik le életüket. Csak rossz 
szellemeket ismernek és ezért félnek.

Ilyen félelemmel fél az ember Istentől is. És ez 
nem csoda. Borzasztó félelem rágondolni egy min
dentudó bíróra, aki előtt mezítelenül kell állanunk. 
Leránt minden leplet, melyekkel eddig irigységünket, 
önzésünket, gőgünket, bosszúvágyunkat, vagy erkölcs
telenségünket lepleztük. Hibátlanoknak tartottuk ma
gunkat és Ő látja sok hibánkat. Szentnek véltük éle
tünket és Ő ismer minden szennyes gondolatot és 
rejtett cselekedetet.

Azért fél tehát az ember Istentől, mert van lep
lezni valója, van bűne. Csak a bűnösnek kell félnie, 
de keresztyén ember nem lehet annyira arcátlan Is
tennel szemben, hogy azt merje mondani: én bűn- 
telen vagyok. így válik az egyes ember félelme egye
temes emberi félelemmé, amely akkor jött a világba, 
mikor az első emberpár szégyenletében és félelmé
ben az Éden bokrai közé rejtőzött.

E rettentő félelmek között hangzik el Isten bá
torítása : „ne félj.“

„Mert megváltottalak“. Tehát ne az bátorítson, 
hogy eljön az idő, mikor szentül tudsz élni és majd 
akkor tetszeni fogsz Istennek. Ne ejtsenek meg em
beri jelszavak, vagy dicséretek: ne szálljon fejedbe 
adottságod, tehetséged; ne tegyen megelégedetté sze
rénységed, vagy érzékeny szived, mert a szörnyű 
félelem alól kizárólag Isten váltsága oldozhat fel.

Mert: „neveden hívtalak téged.“ Tudod-e, hogy 
Isten váltsága éretted történt? A  golgothai keresztre 
a te neved volt felírva láthatatlan betűkkel. Életed 
minden szomorúsága és Isten ellen lázadó bűne a 
Golgotha keresztjére van szegezve.

„Enyém vagy.“ Valami csodálatos, féltő szere
tet rejlik ebben a két rövid szóban. Azért váltott 
meg, „hogy egészen az övé legyek, az ő országá
ban ő alatta éljek, neki szogáljak.u (Ki6 káté.)

Gondoltál-e testvérem, csak egyszer komolyan 
arra, hogy te Istené vagy ? Kötelességszerüen szol
gálsz egy nemzetet, vallód, hogy hozzátartozol egy 
népi közösséghez, valójában azonban Istené vagy.

Ha cselekvés előtt, vagy válaszúton állasz, ne 
indulj meg addig, mig szivedre nem tetted a keze
det és halkan el nem mondtad: minden földi érdek
től és jelszótól függetlenül, én Istené vagyok. Éle
tem pedig nem lehet árulója, hanem csak dicsé
rője ennek a nagy kegyelemnek. Kerekes János.

Helyet a Szentiéleknek!
Az egyház születésnapjára, pünköstre került nyilvánosságra egyhá

zunk nagyíontosságu eseményének : a püspökválasztásnak az eredménye. 
Hogy Argay György temesvári lelkész egyházi vezetőszolgául való meg
választásának a hire, hivatalosan is, éppen a Szentlélek ünnepén kapha
tott szárnyra, úgy érezzük, ez nem véletlen. Az egyház szülője, vezetője 
és fenntartója a Szentlélek Úristen ezzel a ténnyel és ezzel az alkalommal 
is, mintegy az egyházunkkal szemben támasztott igényét akarta bejelenteni.

Ha sehol sem érzik szükségét, ha sehol sem törődnek vele, az egy
háznak tudnia kell, hogy számára a Szentlélek nélkülözhetetlen. Nélküle 
nincs és nem lehetséges keresztyén egyház s nélküle elképzelhetetlen a 
keresztyén élet. Egyedül a Szentlélek hozza a világ számára a meguju- 
táSTTTnegelevenedSBt, az igazi életet, mert egyedül a Szentlélek tud h o z 

zákapcsolni az Élethez : Krisztushoz. Ő olt bele a Tőbe : Krisztusba, ő  
kapcsol bele az Élet vérkeringésébe. Szentlélek nélkül csak úgy vagyunk 
az Életfájához kapcsolva, mint az alma, amelyet a gyermek a fáról lévert 
s hogy édesapja büntetését elkerülje, cérnaszállal kötözött vissza az ághoz. 
S mint ahogy a cérnaszállal a fához kapcsolt gyümölcs elfonyad, mivel 
nincs meg a természetes kapcsolata s nem tud beléömölni a fa ereje, élet
nedve, úgy pusztul el az életünk, ha nem a Szentlélek kapcsol Krisztus
hoz. Ahol nem jelentkezett, ahová nem küldetett még el a Szentlélek, ott 
minden munka, nagyot akarás, emberi teljesítmény halálra van ítélve, ott 
minden előbb vagy utóbb elszárad, elerőtlenedik, elélettelenedik. Igen ! Az 
egyház is elszárad, elsorvad, ha pusztán emberi törekvések és akarno- 
koskodások érvényesülnek benne ahelyett, hogy átengedtetnék a hely a 
Szentléleknek!

Nekünk tehát a legkomolyabb meggyőződés hangján kell odakiálta
nunk mindenkinek: félre minden emberi érvényesülési vággyal, nagyra- 
vágyással, akarnokoskodással: Helyet a Szentléleknek! Hisz az önző 
érvényesülési vágy, akarnokoskodás mindenült áldástalan és zavartkeltő, 
káros — de elsősorban áldástalan és zavartkeltő az egyházban 1 Szomo
rúan ezt kellett tapasztalnunk a mi egyházunkban is éppen akkor, ami
kor a legteljesebb mértékben igénybe kellett venni a Szentlélek Úristen 
irányítását : amikor egyházunk legfelelősebb szolgájának, püspökének 
választására készült, kellett látnunk a legtorzabb, a  legvisszatetszőbb for
májában azt, hogy mit jelent, milyen áldástalan zavart támaszt, ha a 
Szentlélek helyét önző vágyak foglalják el. Hogy milyen kár származik 
belőle, ha az egyházban is akadnak olyanok, akik ahelyett, hogy imád
sággal készülnének a Szentlélek Isten befolyásának érvényesítésére, ahe
lyett önző érvényesülési vágyak keresztülerőltetésén kínlódtak. Érvénye
sülni vágyó, akarnokoskodó zavartkeltők! Helyet a Szentléleknek, hisz az 
egyházszülő Szentlélek lehet csupán egyházunknak is igaz fenntartója, 
éltetője, erőforrása és irányítója 1

De ezt akarjuk hangoztatni egyházunknak most megválasztott fele
lős munkásával szemben is: helyet a Szentléleknek. Amit egyházunk 
a püspöktől, mint vezetőtől vár, az nem emberi tervek, célok, nagyotaka- 
rások és törekvések, hanem az, hogy engedje át, adja át magát a  Szent, 
lélek Isten vezetésének, engedelmeskedjék a Szentlélek parancsának, 
engedje magán keresztül érvényesülni a  Lélek munkáját, mert Szentlélek 
nélkül nem újulhat meg, nem kelhet életre a mi egyházunk — újjáéle
dés nélkül pedig egészen el fog sorvadni. Azon legyen tehát az egyház
nak minden munkása és tagja, hogy egyházunk újból belekapcsolódjék az 
Élet-keringésébe: Krisztus életébe. Helyet azért a Szenléleknek I Hisszük, 
hogy ez igy is lesz és áldás válik belőle ! Raduch György.
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A bukaresti gyülekezet örömünnepe.
A bukaresti gyülekezet junius hó 9-én, ünnepi istentisztelet 

keretében iktatta be uj lelkipásztorát, Rapp Károlyt, akit egy
hangú meghívással hívtak meg ennek a gyülekezetnek vezeté
sére. A beiktatást Sipos András, a  brassói egyházmegye espe
rese végezte, Antal Márton türkösi és Mezei István tatrangi 
lelkészek segédletével. Résztvettek azon a bukaresti református 
és unitárius egyházak képviselői, valamint a Magyar Népkö- 
zösség központi irodájának képviselője s az egyház hívei.

A templomba érkező lelkészt az egyházközség nevében 
Szász István volt egyházközségi felügyelő fogadta és üdvözölte 
meleg szeretettől áthatott szavakban. Gyülekezeti ének után 
Sipos András esperes mondott ünnepi beszédet s iktatta be az 
uj lelkipásztort hivatalába, akit a segédkező lelkészek is meg
áldottak. Ismét gyülekezeti ének következett, majd Rapp Károly 
a bukaresti gyülekezetnek uj lelkipásztora mondott beköszöntő 
beszédet.

Istentisztelet után díszközgyűlés következett, amelyet Dakó 
Samu egyházgondnok, mint világi elnök nyitott meg.

Az üdvözlések sorát Sípos András esperes 
nyitotta meg. Szeretettel köszöntötte a megjelent 
vendégeket, a gyülekezet érdeklődést tanúsító tag
jait, tolmácsolta az újonnan beiktatott lelkipásztor
nak az egyházkerületi elnökség meleg üdvözletét és 
szerencsekivánatait. Köszöntötte a brassói egyház
megye nevében és arra kérte, hogy híven viselje 
gondját a szülőföldtől távol élő magyar evangéli
kus népnek, amely mindenkor megfogja hálálni a 
vele való törődést. Az az óhaja, hogy az uj lelki- 
pásztor az itt élő magyar egyházakkal karöltve 
végezze munkáját és a testvéri összefogásnak le
gyen követője.

Ezután Scholcz Károly egyházmegyei felügye
lőnek üdvözlő levelét olvasta fel a jegyzőkönyv- 
vezető.

Antal Márton lelkész a lelkészi kar nevében 
köszöntötte az uj lelkipásztort, akinek munkájára 
Isten áldását kérte.

Kányádi Béla lelkész a  református, Lőrinczy Géza lelkész 
az unitárius egyházközség üdvözletét tolmácsolták, testvéri 
kezet ajánlva fel uj munkatársuknak.

P a re  e z  György dr. az Országos Magyar Népközösség 
elnökének, Gyárfás Elemér dr.-nak nevében köszöntötte az uj 
lelkipásztort. Beszédében dicséretes módon emlékezett meg lel
készeinknek odaadó és hűséges szolgálatáról, akik a legnehe
zebb időben sem hagyták el őrhelyeiket, hanem áldozatok árán, 
is vállalták és vállalják népünk szolgálatát.

Dakó Samu egyházgondnok, a bukaresti gyülekezet tanár 
csának és egyháztagjainak nevében köszöntötte a  gyülekezet 
uj lelkipásztorát és arra kérte, hogy tisztét töltse be azzal a 
szeretettel, mint amilyen szeretettel és bizalommal voltak vele 
szemben azok, akik egyhangú lelkesedéssel hozott határozat
ban erre a felelősségteljes posztra elhívták.

Székely Róza, az ifjúsági egylet tagja, a gyülekezet fiatal
ságának üdvözletét tolmácsolta és kérte az uj lelkipásztort, hogy 
ne feledkezzék meg róluk sem, hanem vezesse, irányítsa őket 

és nevelje őket egyházuknak hűséges és áldozat
kész tagjaivá.

Rapp Károly, a bukaresti gyülekezet uj lel
késze megható szavakban fejezte ki ezután köszö
netét az üdvözlőknek. Bízva Isten kegyelmében, 
várva egyházi főhatóságának és lelkészeknek, va
lamint a híveknek támogató segítségét, igaz szere
tettel és odaadással kívánja végezni munkáját. El
fogadja a református és unitárius egyház lelké
szeinek feléje kinyújtott jobbját és ígéri, hogy a 
keresztyén megértés és összefogás szellemében 
akar dolgozni.

Az egyházi ünnepséget közös ebéd követte, a 
mikor is a fehér asztal mellett újból találkoztak a 
hívek és vendégek.

Isten áldása tegye eredményekben gazdaggá 
a bukaresti gyülekezet uj lelkipásztorának mun
káját 1

Giliich Füföp.

A jelölt természetrajza.
Irts: Mikszáth Kálmán.

Az ám, Toporczy János . . . Másnap 
már fölkeresik Toporczyt a méhesben, a 
hol csöndesen szunyókál ebéd után a méh- 
döngés mellett.

— Tudod, miért jöttünk?
— Tudom Tarokkozni akartok.

' — Nem egészen azért.
— No, ugyan miért?
Valamivel komolyabb arcot vág a pol

gármester a szokottnál és előadja;
— Hát, barátom, arról van szó, hogy 

mint jól tudod, meghalt a képviselőnk é? 
most választani kell valakit helyette. Nem 
akarunk kapkodni ide-oda, hanem arra 
gondolunk, hogy vállald el például te. Az 
idő igen rövid, mozogni kell. Ha bele
egyezel, hozzálátunk, lanszirozzuk a neve
det s a többi magától megy.

Toporczy, a derék reális, igénytelen To
porczy ámuló szemeket mereszt:

— Engem ? Képviselőnek ? Hát az esze
tek ment el ? Hát értek én az effélékhez ? 
Hát tudok én szónokolni, államügyeket 
megvitatni? Hát azt hiszitek ti, hogy én 
olyan szamár vagyok, aki nem látom be, 
mekkora szamár vagyok. Erre aztán meg
indulnak az ellenvetések :.«de igy, de úgy“. 
Toporczy azonban nem enged:

— Egy szót siem többet. Hallani sem 
akarok erről,

Most hát már el van utasítva a jelölt
ség, de a  hiúsági bacillus ott marad a jám

b o r ,  igénytelen Toporczy fejében. Este le
fe k v ésk o r, mikor a gyertyáját eloltja, mikor 

a papucsát leveti, eszébe jut az eset és 
mégegyszer átéli, amit a polgármesterék 
beszéltek.

. . . Csak egy szavamba került volna. 
Csak egy szavamba . . .

Éjjel oda álmodja magát az országházi 
zöld padokba . . . Ott ül előtte mind a 
nyolc miniszter. A miniszterelnök most fel
áll, hozzá megy, kezet fog vele.

Toporczyt ez annyira meghatja, hogy 
fölébred . . . Egész nap gondolkozó, ked
vetlen és izgatott. A hiúsági bacillus dol
gozik, terjeszkedik odabent.

Másnap, vagy harmadnap találkozik a 
polgármesterékkel a kuglizóban. De az 
egész mulatság untatja most, a szokott 
tréfák, kedélyeskedések ízetleneknek lát
szanak előtte. Szinte bosszantja, hogy oly 
hamar tértek fölötte napirendre, még csak 
elő sem hozzák többé a jelöltségét. Ah, 
végre! A polgármester mégis tesz egy 
észrevételt:

— Ej, ej, János, nem hittem volna, hogy 
olyan makacs ember vagy.

Toporczy szeme lángot vet s hangja 
reszketeggé válik:

— Hát megmondom neked őszintén, 
— suttogja bizalmasan — nálam pénzkérdés 
az egész. Ez a kis vagyonkám van, magam 
szereztem, éppen annyi, hogy nyugodtan, 
szépen megélhetek belőle, nem akarnám 
megapasztani.

— Hiszen, Ka csak pénzkérdést — kiált 
fel vígan a p< mester.

— Igenis, c -ipán pénzkérdés.

(Lám, a politikai készületlenség már 
nem akadály többé).

Hanem rá is rohannak menten:
— Miféle pénzekről beszélsz te ? Költ

ségről, vagyonapasztásról ? Kell is ide pénz. 
Garantirozom neked, hogy egy garasodba 
se kerül, ha nem akarod. Hiszen élő em
ber vagy, magad is tudod, hát mikor ke
rült itt a választás pénzbe?

— Éppen ez ! — folytatja érzékeny han
gon -  ti vagytok a legjobb barátjaim, ti 
ösmertek. Én egyszerű ember vagyok, de, 
de egy ambícióm mégis v an : hogy ha 
mandátumot adnak polgártársaim, hát ad
ják bizalomból.

— Mi, hát elfogadod ?
— Ha gondoljátok . . .  ha azt hiszitek, 

de kijelentem, hogy én egy árva garast sem 
költők.

A nagy elhatározás tehát megtörtént. 
Toporczy neve lansziroztatik, mint a párt 
jetöltjéé s megválasztása a helyi lap sze
rint, több mint bizonyos.

A választás nehány nap múlva lesz s 
az első árnyéka, amit előre vet, megje
lenik egy szép reggel Toporczynál a kor
tes képében.

— Tekintetes uram, azért jöttem, hogy 
valamilyen kocsmát kellene bérelnünk ne
künk is.

— Miféle kocsmát ?
— Hát ahová gyülekezni fognak híveink.
Hagyjon nekem békét. Nem akarok hal

lani se az effélékről.
— Én nem bánom, tekintetes uram, de 

aztán magára tessék vetni, ha . . .
— Hát jól van nó. A maga kedvéért 

megteszem, ámbár elvem ellen van. Men
jen hát beszéljen valamelyik kocsmárossal.
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VIII. Mi a z  e g y h á z ?
„Habár az anyaszentegyház tulajdonképen a szentek és 

igaz hívők gyülekezetei mindazáltal — mivel ez életben kör
nyezetükben sok képmutató és gonosz ember él — élni lehet 
azokkal a szentségekkel is, amelyet a gonoszok szolgáltatnak 
ki, Krisztus ama szavai szerint: Mózes székében ülnek az Írás
tudók és farizeusok stb. (Máté 23: 2) Úgy a szentségek vala
mint az Isten Igéje Krisztus rendelése és parancsa erejénél 
fogva hatékonyak akkor is, ha azokat a gonoszok szolgáltat
ják ki.

Kárhoztatja a donatisták s más hasongondolkozásukat, a 
kik tagadják, hogy az egyházban szabad volna a gonoszok 
szolgálatát igénybe venni s azt vélik, hogy a gonoszok szolgá
latának sem haszna, sem foganatja nincs“.

E cikknek nagy jelentősége van. Megszünteti a személy
válogatás bűnét az egyházban. Mert bár igaz, hogy a szentek 
gyülekezete kellene legyünk, a bennünk uralkodó bűn miatt 
mindnyájan bűnösök vagyunk. Mi hajlandók vagyunk arra, hogy 
amikor a templomban a „jó ember“ kifejezést halljuk, azonnal 
magunkra gondoljunk, amikor „bűnösről“ van szó, rögtön a szom
szédom jusson az eszembe.

Ezért: ne ítélj, hogy ne Ítéltess. Minden embernek meg 
vannak a maga bűnei és bűnös megnyilvánulásai. Az igehir
detőnek ép úgy, mint az igehallgatónak. Nem azt jelenti ez ter
mészetesen, hogy az igehirdetőnek akármi szabad, hanem azt, 
hogyha az igehirdetőben is a bűnöket látjuk, azért ne fordul
junk el az igehirdetésétől. Hányszor halljuk: én ilyen papot 
nem hallgatok, ilyen paptól nem veszek úrvacsorát. Miért nem? 
A pap nem magát prédikálja, hanem az evangéliumot, ő csak 
eszköze az Istennek. Épen olyan ez, mint amikor valaki trom
bitál: nem a trombita maga a lényeges.

Ne essünk hát a donatisták farizeusi bűnébe, hanem vizs
gáljuk szüntelenül magunkat és ha az egyházban látunk bűnö
ket, ne forduljunk el a bűnösöktől, hisz nincs gabona konkoly 
nélkül, inkább kövessünk el mindent a megjavítás érdekében, 
de az Igét és szentségeket az igehirdető miatt ne vessük meg, 
mert Isten ezért súlyosan felelősségre von és csak magunkon 
állunk bosszút. Ismerek embert, aki soha nem jár templomba, 
mert egyszer a pap megbántotta. Kiss Béla. _

Visszajön a kortes egy jó óra múlva, roppant megnyúlt 
arccal:

— Mondtam ugy-e? Elkéstünk? Minden kocsmát lefoglalt 
az ellenfél.

Toporczy ijedten ugrott fel:
— Hát már most mit csináljunk ?
— Nem tudom én, kérem alásan.
— Menjen, ígérjen nekik kettős árt.
A kortes kettős árt ígért a kocsmáért és megkapta, de 

másnap megint beállított Toporczy hoz :
— Megint bai van, tekintetes uram.
— No mi az?
— Banda kellene.
— Banda? Hát lakodalmat tartok én, vagy mit? Egy kraj

cárt sem adok, érti-e ?
— Hiszen nem is kell, kérem alásan, mert már vége van, 

minden bandát lefoglalt az ellenfél, a Klupka Pistát, a Gyurkát 
— még a malacbandát is, a Kugyi Palkót. No még igy sem 
jártam a praxisom alatt — dörmögte fejvakarva a kortes.

Toporczy izgatottan förmedt rá.
— Hát akkor mit áll itt ? Fusson rögtön a sürgönyhiva

talba és sürgönyözzön a városba, hogy a banda készen legyen. 
Bandának okvetlen kell lenni, akármibe kerüljön is. Érti?

Másnap még savanyúbb arccal állít be a kortes:
— Mi baj van megint ?
— Elvesztünk, tekintetes uram . . .
Toporczy elsápadt.
— Végünk van, tekintetes uram.
— Szóljon, az istenért . . .
— Az ellenfél fizeti a voksokat . . . Mind vele mennek 

az embereink.
— Lehetetlen, — hörgé Toporczy — akkor hát mi is fi

zetünk . . . igen fizetünk.
— Nem győzzük, tekintetes uram.
— Azt én jobban tudom, győzzük-e, vagy nem győzzük. 

Meg kell lenni, punktum. Ha az egész vagyonom rámegy is.
Toporczy most már vesztegetni kezd és őrülten pazarol.
A polgármesterék odajárnak a nyakára és takarékosságra

intik.
— Okosabban bánj a pénzzel, János. Hiszen úgyis mel

letted a valószínűség, ha nem költesz is olyan botorul.
Toporczy türelmetlenül üt az asztalra:
— Ejh, nekem a bizonyosság kell. Ti nem értek az effé

léhez. Nekem a képviselőség nem pénzkérdés.

Az új lelkipásztor üdvözletére.
„És valónak mindnyájan egyakarattal együtt“
„És nagyhirtelenséggel lón mintegy sebesen zúgó szélnek 

zendülése . . . .
„És megtelének mindnyájan Szentlélekkel“. Ap. cs. 2. 1-4.

A keresztény világ egy részének hite szerint egy ily napon 
történt a Szentlélek kitöltése. A mai napon pedig a bukaresti 
magyar evangélikusok vannak itt mindnyájan egyakarattal 
együtt, hogy köszöntsék uj pásztorukat hivatalba lépése alkal
mából. „Áldott, aki jött az Urnák nevében“/ Légy áldva 
Istentől, üdvözölve híveidtől, Te is ifjú, ki az égbenyuló havasok 
lábától, az áldást, életet termő lankák, dombok vidékéről elindultál, 
hogy munkás légy az Urnák szőlőjében. Légy áldott ifjú pásztor, 
ki eljöttél, hogy a  messze idegenbe szakadt magyar evangéli
kusokat, kik ezer veszedelem kisértésének vannak kitéve, hitük
ben megerősítsd, anyanyelvűkben, magyarságukban megtartsd. 
Isten lelkének gazdag ajándékára van szükséged, hogy a nehéz 
feladatok sokaságának megfelelhess és a hozzád fűződő remény
ségeket valóra válthasd.

Nézz szét a hívek seregén 1 Lásd meg arcukon a  lelke
sedés és öröm pírját, vedd észre szemükben a szeretet és biza
lom fényének ragyogását. Igen szeretetünket és bizalmunkat 
előlegezzük. Várakozó reménykedéssel veszünk körül, mert 
ismerjük a feladatok nehézségeit, melyeknek elvégzésére elhi
vattál s tudjuk, hogy túlzott reményeket táplálunk.

A mai nap egyházunkra nézve nemcsak második rendes 
lelkésze hivatalba lépésének bensőséges ünnepe, hanem évfor
duló és mi azt reméljük: fordulópont is egyházunk életében. 
Szinte naptárszerinti pontossággal nyolc éve, hogy az apáink 
által kitaposott ösvényt elhagyva, uj útra léptünk s járatlan uj 
utón keressük lelki szükségleteink kielégítését.

Nyolc esztendő még az egyes ember életében sem nagy 
idő. A kicsi ember palánta csak az iskola padjáig ér el, pedig 
az ember életkora a zsoltáriró szerint is 70, legfennebb 80 esz
tendő. Mennyivel kevesebb 8 év az egyház életében, mely 
nemzedékeken, emberöltőkön át a századok homályában vesz 
el 1 Ily rövid idő alatt nagy célokat megvalósítani nem lehet. 
És mí-ínégis Isten előtti alázatossággal dicsekedünk, hogy egy
házunk jövőjét biztos alapokra helyeztük. Nem a magunk 
érdeme, hanem Isten lelkének drága ajándéka, mely megihlette 
sziveinket és megnyitotta erszényünket az áldozathozatalra. Ez 
a lélek indította két nőtestvérünket is nagyobb alapítvány tevé
sére, kik közül egyik az Urnái örül, másik követendő példa
ként köztünk jár. És hogy az eredmények nem még teljesebbek, 
annak az az oka, hogy hivatása magaslatára felemelkedni nem 
tudó pásztor után botorkáltunk és sokunkban a lelkesedés, 
munkakedv és áldozatkészség tüzét az elkedvetlenedés hamuja 
takarta be. Ennek akartunk véget vetni azzal, hogy Téged ifjú 
pásztor, koronának választottunk a mi fejünkre. Benned láttuk a 
férfit, ki ifjú lelkesedésének tűzével uj lángra lobbantsa egyház- 
épitő munkakedvünk hamvadó parazsát. Benned véljük felta
lálni a vezért, ki gyermekcipőben járó egyházunk hajóját a bé
kés, áldozatos munka termékeny vizeire vezeti. A Te munkád
tól várják egyházi intézményeink és egyesületeink az uj mun
kába állítást és irányítást, hogy kulturális és emberbaráti cél
jaikat munkálhassák, megvalósíthassák. Gyülekezetünk pedig 
azt várja, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak drága evangé
liumát tisztán hirdesd a mi hitünk előírása és szokása szerint 
azon az édes magyar nyelven, melyet drága örökségként édes
anyánk ajkáról tanultunk meg.

E sok és nehéz feladat elvégzésére adjon erőt, segedel
met Istennek Szentlelke, ki egy ily napon alászállt a menyből. 
Kettős tüzesnyelvek drága ajándéka töltse be egész valódat s 
tegyen képessé úgy szólani hozzánk, hogy szavadra ellenállha
tatlan vágy támadjon szivünkben szavaid követésére. Az Atya, 
Fiú, Szentlélek tegye áldottá és gyümölcsözővé a Te bejövete
det és kimeneteledet. Ámen.

(Üdvözlő beszéd Rapp Károly bukaresti lelkész beikta
tásán.) Szász Isván.

Az Evangélikus Élet kérelme előfizetőihez és barátaihoz ! Hato
dik esztendeje teljesíti tápunk áldott hivatását Mindenkor arra töreked
tünk, hogy népünket szó gátjuk s hogy anyagi haszon keresése nélkül, 
sőt anyagi áldozatok vállalása árán juthassuk cl népünkhöz ezt a lapot. 
Előfizetési dijunk más hpokhoz viszonyítva mindiga lehető legszerényebb 
volt. Most megnehezült felettünk az időjárása. Papirés n,unk,.dijak ismét 
emelkedtek Tehát akaratunk ellenére is kénytelenek vagyunk felemelni 
előiizetési dijainkat. Azonban most is kisebb lesz az bármelyik más lap 
előfizetési dijánál. Vr<*yts 60 lej helyett SO lej. Reméljük hogy előfizetőink 
szívesen és megérté« vállalják ezt, barátaink pedig áldozatkész támo
gatással sietnek tóvá: a s segítségünkre. k (—6.)
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— t  l ljá g h  B éla. Hosszas és 
kínos szenvedések után 55 éves 
korában hányt el, Ujágh Béla 
gyógyszerész testvérünk az arad- 
megyei Németszentpéteren. Egy
házunknak ragaszkodó híve az Evangélikus Életnek pedig 
megindulásától kezdve hű olvasója és lelkes támogatója volt. 
F e l t á m a d u n k l
— Tisztelgő látogatások egyházunk uj vezetőjénél. Egyházunk uj 
vezetőjét Argay György szuperintendenst, megválasztása alkalmából töb
ben keresték fel szerencsekivánatukkal. így hivatalos látogatást tett Pacha 
Ágost dr. a Csanádi római katolikus egyházmegye püspöke, valamint a 
Magyar Népközősség nevében Jakabffy Elemér dr. országos alelnők, Ta- 
kácsy Miklós az országos elnöki tanács tagja, Martzy Mihály a bánsági 
tagozat elnöke, Szappanos Gyula alelnök, Arató Andor a severini tagozat 
elnöke, Csontos Gyula tőtitkár és Vuchetich Endre dr. a Déli Hírlap fő- 
szerkesztője.

— A nyák n a p ja  a  halm ágyi g y ü lek e ze tb e n . Május 
hó 18-án tartotta szokásos anyák-napi ünnepélyét a halmágyi 
gyülekezet. A bensőséges ünnepély műsora szavalatokból, 
énekszámokból és felolvasásokból tevődött össze. A perselyes 
adományokat az iskolásgyermekek, valamint a szegények fel
segélyezésére fordítja a rendező Nőegylet.
— Megváltozott a közoktatásügyi minisztérium elnevezése. A hiva
talos lapban megjelent rendelettőrvény nemzetmüvelési és vallásügyi 
minisztériumra változtatja a közoktatásügyi minisztérium eddigi elneve
zését. A minisztérium kebelében három államtitkárság: az iskolai- az 
iskolán kivüli nevelés, valamint a vallás és müvészetügyi államtitkárság 
működik.
— A sim onyiffalvai g y ü lek eze t h íre i. Az újból életre éb
redő egyház, hivatásának magaslatán állva, szivén viseli a 
körülötte elterülő tanyákon lakó magyar evangélikus hívek lelki
gondozását is, akik részére házi, u. n. t a n y a i  istentiszteleteket 
tartanak. Az első ilyen istentisztelet a Simonyifalvától 6 km.-re 
fekvő T ú 1 k ö r ö s i tanyákon tartottuk virágvasárnap délutánján, 
amikor is lélekemelő és szép látványt nyújtott az anyaegyhá
zaiktól négy-öt évtizeddel ezelőtt elszakadt hívek boldogsága 
és lelkesedése drága egyházi énekeink felcsendülésekor. Az 
imaterem — tanyai szoba — megtelt Istent kereső lelkekkel kik 
megnyugodva tértek vissza otthonaikba, azzal az érzéssel, hogy 
Isten az Őt keresőknek megnyitja szivét mindenkoron.
— Két uj orthodox püspök beiktatása. A karánsebesi orthodöx~egyház- 
megye püspökévé Nistor Veniamin szebeni archianandritát választották. 
Az argesi egyházmegye püspöke pedig Filaret Jocu dr. archimandrita 
lett. Az újonnan választott püspökök már le is tették az esküt Őfelsége 
Mihail király kezébe.
— Szép e re d m é n y rő l szám olt b e  a b ra s só i eg y 
házm egye  k e z e lé sé b e n  lev ő  jó té k o n y  T em etkezési 
Egylet. Junius hó 8-án volt a brassói egyházmegye vezetése 
alatt működő Temetkezési Egylet közgyűlése. A beszámolókból 
kitűnt, hogy az egylet munkája eredményes. Tagjainak száma 
évről-évre emelkedik. Anyagi helyzete jó. Anyagi helyzetére vet 
fényt az a tény is, hogy a közgyűlés a kifizetések összegét az 
eddigi 3.000 lej helyett 4.000 lejben állapította meg s ezt úgy, 
hogy a befizetési összegek nem emelkednek, hanem a régiek 
maradnak.
— Az országos egyház espereseinek munkatáborozása. Az országos 
egyház esperesei, valamint konzisztoriális tagjai Staedel püspök veze
tésével munkatáborozást tartottak az egyház belmissziói otthonában. Az 
esperesek beszámoltak az egyházmegyéjükben folyó egyházi életről s ezt 
a teendőket megvitató részletes megbeszélés követte. Főként az ifjúság 
nevelésének, a vallásoktatásnak, a nőegyleti munkának kérdéseivel fog
lalkoztak.

A N A G Y V I L Á G B A N

— B efejezés e lő tt  a  bácsfa lusi g y ü lek eze tn ek  tem p- 
lom jav itási m u n k á la ta i. A bácsfalusi gyülekezetnek temp
loma az elmúlt esztendei földrengés következtében nagyobb 
károkat szenvedett. Az egyházközség a javítási munkálatokat 
Mezei István kőmivés mester egyháztanácsosnak adta ki, aki 
a munkálatokat gondossággal és figyelemmel végezte el. Külön 
köszönet illeti Bacsó János egyháztagot, aki a templom keresztjét 
javította és átfestette. A hívek részéről érdeklődés és áldozat- 
készség nyilvánult meg az egyháznak eme sürgős munkálatai 
iránt. De még mindig nagy azoknak a száma, akik legalább 
egyházadó hátralékuk gyors befizetésével siethetnének az egy
háznak segítségére, mert még mindig sok van hátra ha azt 
akarjuk, hogy templomunk épülete teljesen rendben legyen.
— Hazaköltöztették a bukovinai csángókat. Mária Terézia idejében, 
az u. n. mádéfalvi veszedelem után kerültek el Bukovinába, azok a me
nekülő székelyek, akik ott hét községet: Andrásialvát, Boldogfalvát, Ha- 
dikfalvát, lstenfogadot, Istensegitset, Józseffalvát és Magyarfalvát alapítot
ták. A román és magyar kormány kölcsönös megegyezése folytán ezeket 
a csángó telepeseket visszaköltöztették Magyarországra s a visszafoglalt 
Bácska területén telepítették le őket. Számuk 13.000.

— A csern á tfa lu s i g y ü lek eze t isk o la  h írei. Junius hó 
14-én tartottunk évzáró ünnepélyt. Az ünnepélyen liturgikus 
istentisztelet keretében szólóének, szavalatok és énekek képez
ték a műsort. A jutalomkönyv kiosztás során 70 gyermek része
sült jutalomban a gyámintézet, az egyház, Bálint István keres
kedő és Dr. Kiss Kálmánná adományából.
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— Csángó iró sikere. Jani János föl- 
dink, a diósgyőri állami iskola taní
tója, Szikkad a sár címmel egy 178 
lapnyi terjedelmű regényt adott ki. 
A könyv, amelyről a budapesti Evan

gélikus Élet bírálója elismerésselnyilatkozik, háborús emlékeket elevenít 
fel. Történéseinek színhelye Csik- és Háromszék vármegye. Csatlakozunk 
a kritikusnak véleményéhez s a magunk részéről is kijelentjük, hogy nagyon 
szívesen láttuk volna, ha szerző műve színhelyéül szülőföldjét választotta 
volna. Azonban függetlenül ettől az óhajtól, szerzőnek munkájához sok 
sikert kívánunk!

— Egyházi é le t a  n ém et b iro d a lo m b a n . A mecklen- 
burgi evangélikus egyházban a konfirmációi oktatás idejét 
2 esztendőben állapították meg.
— Működésben a diplomáciai front. A balkán hadjárat befejezése után 
rövid időre csend volt a harci tevékenységben. Ezzel szemben annál 
élénkebb mozgolódás volt tapasztalható a diplomácia frontján. — Hor
vátország aláírta a három hatalmi egyezményhez való csatlakozási ok
mányt. — Antonescu államvezető fontos tárgyalásokat folytatott Német
országban. — Magyarország miniszterelnöke és honvédelmi minisztere 
Rómában tettek látogatást. — Boris bolgár király Rómában és Szlová
kiában járt. — Törökország fővárosában, Ankarában aláírták a német
tőrök barátsági egyezményt. E tárgyalásoknak értelme akkor lett nyilván
valóvá, amikor bekövetkezett a háború újabb váratlan fordulata: a szov
jet elleni hadjárat.

— UJ isk o la  re n d s z e r  S z lovák iában . Szlovákiában 
1941 január elsejével megszüntették az állami iskolák műkö
dését. Egy most életbe léptetett újabb rendszer szerint minden 
faluban, ahol valamelyik felekezet 100-nál több iskolaköteles 
gyermeket tud felmutatni egyházi iskolát állítanak fel. Ahol 
pedig nincsenek, vagy ezen az alapon nem lehetnek felekezeti 
iskolák ott keresztyén jellegű községi iskolákat szerveznek.
— A tiszai kerülethez csatlakozott a zselyki gyülekezet is. Az észak- 
erdélyben, Beszterce vidéken levő zselyki magyar evangélikus gyülekezet, 
amely annak idején az országos egyházhoz tarlozott, most kivált annak 
kötelékéből s a kolozsvári magyar evangélikus egyházközséghez hason
lóan szintén a tiszai egyházkerületbe való felvételét kérte.

— A m erika. Az amerikai evangélikus egyház külmissziói 
egyesületei a folyó évi április hó 15 — 17. napjain tartották idei 
-konferenciájukat.
— Lehullt az álarc. Az európai hadihelyzetben váratlan fordulat állt be. 
A szovjet urai, akik annak idején megnemtámadási szerződést kötöttek 
Németországgal, ahogyan most kisült, minden igyekezetükkel azon voltak, 
hogy könnyűszerrel és minél nagyobb hasznot húzhassanak. A barátság 
álarca alatt és határozott Ígéretüket megszegve, fokozott mértékben foly
tatták aknamunkájukat. Titokban összejátszottak Angliával is, s azzal a 
tervvel foglalkoztak, hogy a balkán hadjárat alkalmával hátbatámadják 
Németországot. Ez utóbbi tervük nem sikerült. Németország és barátai 
pedig megunva a szovjet álnok és hazug magatartását, valamint felbő
szülve újabb igénytámasztásain, junius hó 22-én hadbaléptek Szovjet- 
oroszország ellen. Az uj hadszíntér az Északitengertől le a Feketetengerig 
húzódik s úgy látszik részt vesz majd . benne egész Európa, amely rég 
várta, hogy lerázhassa magáról a vörös rém fenyegető veszedelmét.

— New-York a  v ilág  le g n a g y o b b  z s id ó  v á ro sa . Újab
ban készült statisztikai kimutatás adatai szerint az Egyesült- 
Államok legnagyobb városában, New-Yorkban 2,035.000 zsidó 
él. A zsidó imaházak száma 1000. A város keresztyén templo
mainak száma 500.
— Magyarországon is tilos a zsidóval kötött vegyesházasság. Egy
újabb törvénytervezet értelmében a jövőben Magyarországon is tilos lesz 
a keresztény és zsidó telek közötti házasságkötés.

— H adihelyze t a  K eleten . A sziriai francia csapatok, az 
angolok legnagyobb meglepetésére, hősi ellenállást fejtenek ki. 
Hazugságnak bizonyult az az angol indokolás, amely Szíria 
megtámadását német csapatok jelenlétével akarta igazolni. 
Szíriában egyetlen német katona sincsen, hanem Anglia krétai 
vereségéért akarta magát kárpótolni Szíria elfoglalásával, egyben 
pedig a folytonos vereségek következtében elvesztett tekintélyét 
akarta egy remélt könnyű és olcsó győzelem kivívásával helyre
állítani. — Északafrikában a német és olasz haderők megsem
misítő hatással vertek vissza egy erős angol támadást.
— Számok a cseh-morva testvérek egyházának életéből. Tagjainak 
száma 10.657, ebből 4781 lakik a cseh-morva protektorátus területén. 
Teológiai főiskolát, kórházat, diakonissza-otthont, valamint egy női és két 
gyermeküdülőtelepet s 14 elemi iskolát tartanak fenn. Külmisszióban 206 
férfi és női munkaerő dolgozik.

— F innország . Bonsdorff finn evangélikus püspök, az állam
elnök megbízásából a fehér rózsa rendjelt adta át Namenhauer 
Friedrich helsingforsi német evangélikus lelkésznek. A kitüntetés 
nevezett lelkipásztornak a  jótékonyság és a szeretetintézmények 
fejlesztése érdekében végzett munkájának elismerésére szolgál.
— A hereszt a magyar képviselőházban. A magyar képviselőház elnöke 
bejelentette, hogy a Ház üléstermében elhelyeztette a keresztet.
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B e l s a z á r .
— Dániel 5:1 — 30. -  Irta : BÍRÓ LÁSZLÓ.

Babilon felett lomha éj szárnyal,
Felhőktől terhes, sötét az ég.
De fönn a királyi palotában 
Hangos vigasság foly egyre még.
Fehér asztalon száz kandeláber,
Borral megtöltve vertarany kupák,
Duhaj nóták a vendégek ajkán 
Belsazár király tart ma lakomát.

Hajrá barátim, igyunk, az életet 
Rövidre szabták haj, az istenek.
Babilonban ám én vagyok az ur 
Ki Isten nevére csak nevétek.
Mert ugyan ki ő? —  Dőre képzelet,
Mit fest magának buta emberagy,
Ki hatalmasabb vájjon nálamnál?
Egyedül én vagyok a dicső, a nagy!

Hahó szolgahad, jöjjetek elő.
Rabolni föl ma Jahve templomába!
A  szent edények úgy csábítanak 
Azokból akarok bort inni máma.
Belsazár vigad, Belsazár dőzsöl,
Körötte vihognak mind az urak.
Pokoli nóták átkos ajkukon,
Minden mi nemes itt borba fullad.

De Íme a falon lángoló Írás:
Mene, Mene, Tekel, Ufarsin!
Belsazár remeg, mi ez a tűz ?

Lelkét mardossa, tépi a kin.
Jönnek elő a Káldeusok,
Dániel tekint legelőbb széjjel.
S szól a királyhoz, neved átkozott,
Nagyot vétkeztél Jahve nevével!

Belsazár király félősen remeg,
Ágyán csak fetreng azon az éjjel.
Nem bir nyugodni, hiszen már látja 
Nagy birodalmát mint tépik széjjel.
Médek és perzsák osztoznak azon 
Miről azt hitte, —  örökre megáll.
De szólt az Isten: Megmérettél 
S bizony híjával találtattál I

Azon az éjjel szolgák rohantak 
Belsazár király ágya elé.
Király, te hatalmas, gőgös nagy ur,
Lakolnod kell most minden vétkedért.
S mire a hajnal a kékszinü égen 
Könnyű mosollyal felragyogott.
Fönn a királyi nagy palotában 
Szomorún feküdt egy néma halott.

Bűnösök vagyunk mi is mindnyájan 
Lelkűnkön átok, neve Belsazár.
Öljétek meg hát! Le vele a lélek 
Isteni trónjáról.
Ahol csak Krisztusnak van helye már!
S akkor lelkűnknek hófehér falán.
Lángoló betűk megint ragyognak,
Olvasd csak, olvasd gyönyörűséggel:
Üljjászültelek, —  Megváltottalak!

Keresztes hadjárat a vörös rém ellen!
Szomorú történelmi esemény emlékét elevenítette fel Európa népei 

számára ez a mostani esztendő. Ebben az évben volt 700 esztendeje 
annak, hogy ezt a földet végigsöpörte a  iatár veszedelem, Dzsingisz kán 
ördög lovasai, félelmet, borzalmat és pusztulást vive mindenhová. Nem 
sok hiányzott s végpusztulása is lehetett volna ez akkor egész Európának, 
népeknek, kultúrának, keresztyénségnek. Talán csak Isten kegyelme vette 
le róla utolsó pillanatban a szörnyű veszedelmet. Mert bár félelmetes 
hírük jóval előbb érkezett el s lett volna idő is reá, felkészülni az ellen
állásra: Európa népei és urai, akkor is, mint most, harcban állottak 
egymással s nem tudtak megbékülni, összefogni a közös, valamennyiük 
létét fenyegető veszély előtt sem.

Fit -unTo ’ vészédeiem; fenyegette ma újra Európa népeit, kultúráját 
és a keresztyénséget. Húsz esztendő óta készült fel erre a  döntő mérkő
zésre Európa újkori réme: a bolsevizmus. Húsz esztendeje lesik, várják 
és készítik elő az alkalmat reá a vörös rém urai, hogy kinyújtsák gyilkos, 
véres kezüket egész Európára. Kezüket, melyhez a legyilkolt milliók vére 
ragad, papoké, keresztyén híveké, ártatlan embereké, melyhez Isten 
lerontott és megcsufolt templomainak átka tapad. Az idő pedig, mint 
egykor a tatárjárás idején most is mintha kedvezett volna pokoli tervük
nek. Európa népei ismét hajbakaptak, harcban állanak egymással. Itt a 
kedvező alkalom, hogy a vörös rém apránként felfalja, rendre megsem
misítse az egybegabalyodott országokat és népeket, kik egymást rontva 
nem tudnak majd ellentállani hatalmas erejének.

Talán jó volt, Isten uj mutatása volt, hogy évfordulóját ünnepeltük 
az egykori pusztító veszedelemnek. Mert im e: mire hasztalan vártak, mit 
hiába sürgettek ezelőtt 700 esztendeje, azok a fejedelmek, kiknek országát 
legközelebb találta a pusztító veszedelem: Európa népei ez alkalommal 
hamarább ébredtek fel sem hogy sikerülhetett volna őket elpusztítani. 
Észrevették a vörös rém pokoli tervét és bátran szem beszálltak vele. 
Most megtörténhetett a csoda: Európa harcban álló népeinek szive össze
dobbant, győzők és legyőzőitek egymás oldalán harcolnak a közös, a 
mindanyiuk létét és jövőjét fenyegető veszedelem leküzdésére. Osztatlan 
hála és a legteljesebb elismerés illeti az új Európa ama lelkes és önzetlen 
vezetőit, kiket Isten világos látással ajándékozott meg s akik komoly 
felelősségtudattal harcolnak és dolgoznak ennek a földrésznek szebb jövő
jéért. Megmentették Európát, a civilizációt, a keresztyénséget, amikor bátran 
szembeszálltak ezzel a  pusztító veszedelemmel, sőt módját ejtették annak, 
hogy szabad döntés alapján csatasorba sorakozhassanak a legyőzött és 
megszállt területek ama fiai is, akik látják az egész Európát fenyegető 
veszedelmet s készek fegyverrel állni útjába. A Jeges-tengertől le a Fekete
tengerig ércfalként sorakoztak fel a német véderő mellett közös küzde
lemre, Európa valamenyi fiai: románok, olaszok, finnek, magyarok, svédek, 
spanyolok, dánok, norvégek, franciák, horvátok, szlovákok stb. kik testük
kel verik vissza az új kegyetlen, rombolásra készülő tatárjárást.

Népek harca, a szó nemes értelmében vett igaz keresztes hadjárat 
ez a most folyó küzdelem, amelynek célja a  keresztyén és civilizált világ 
megmentése. Hivő lélekkel, Istenbe vetett bátor bizakodással tekintünk 
az események elé. Nem csupán abban bízunk, hogy sikerül leverni a 
veszedelmet, de abban is reménykedünk, hogy az egy sorban harcoló 
népek ebben a közös küzdelemben közelebb kerülnek egymáshoz, hogy 
közelhozza egymáshoz az a közös eszme, amelyért harcolnak: a  keresz- 
tyénség és a civilizáció! GILLICH FÜLÖP.
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Templomszentelés.
„Meghallgattam a ta imádságodat és . . . megsaantelUm a házat, melyet építettél, abba helyeztetvén az én nevemet n 

(I, Kir. 9, 3.) . . . és nem hagyom el az én népemet . . .  (I. Kir. 6, 13.)

így szólt Isten május hó 25-én a simonyifalvi gyülekezethez, 
amikor megszentelte és megnyitotta számunkra az Ő dicsősé
gére emelt templomot. Megszentelte azt a fészket, amelyet 
verejtékező szorgalommal emmelt a sémiből ez a maroknyi 
gyülekezet. Megnyitotta azt a hajlékot, hová ezután háborit- 
hatatlanul járhat megpihenni, új erőt és reménységeket meríteni 
az élet küzdelmeiben megfáradt lélek.

A mai gondterhes világban fészket rakni, otthont építeni, 
templomot emelni, valóban a csodával határos és csak úgy 
lehetséges, ha a  hivek seregében a jószándék mellett Isten 
mindentátható és mindent magáhozölelő Szentlelke is munkál
kodik. A Szentlélek munkálkodása értettette meg gyülekeze
tünkkel is azt az örök igazságot, hogy: addig nevezhetjük 
magunkat evangélikusoknak és a Krisztus követőinek, és 
csak addig formálhatunk jogot atyáink örökségére: anya- 
szentegyházunkra, és legdrágább nemzeti kincsünkre: édes 
anyanyelvűnkre, ameddig dolgozunk, alkotunk, s mihelyt ez 
megszűnik részünkről, tovább nem vagyunk méltók Isten 
kegyelmére.

Isten in t!! 1 Az „Idő“ parancsol!!! S mi megszívleltük 
Isten intését és megértettük az idő pa
rancsát ! Megmozdultak az istenfélő, né
pünket és fajunkat szerető, áldozatkész 
lelkek és alig nehány esztendő alatt össze
gyűlt a közel 200.000 lejt kitevő szük
séges összeg, melyen telket, házat vásá
roltunk, hol templomunk felépülhetett.
Meghallgatta Isten imádságainkat. Való
ban hatalmasan cselekedett az Úr velünk.
Nem hagyta el az élet vihara által idegen 
felekezetek tengerébe sodródott gyüle
kezetét, sőt mostantól kezdve egy szent 
hivatást is bízott reá, hogy ezután a fa
levélként szertehulló, szétszóródó S2\ór- 
ván ylelkeknek  is védő bástyája legyen 
ezen a vidéken.

És ez a gyülekezet Isten parancsára meg is fog telelni 
magasztos hivatásának. Nem uj ugarakon indul el, és nem újon
nan hasított barázdákba hinti el a termést hozó lelkimagvakat, 
hanem negyvenesztendős mélyszántásba palántálja a krisztusi 
eszméken alapuló drága hajtásokat.

Szent elhatározások és uj célok birtokában, Istenbevetett 
bizalommal, öntudatosan, egy emberként indulunk el azon az 
utón, melyet a gondviselés számunkra megjelölt, hogy: minden
ben megfelelhessünk annak a magasztos lélek- és nemzetnevelő 
hivatásnak, mely reánk bízatott.

*  *  *

Egyházközségünk 1898-ban alapittatott. Híveink nagyobb 
része a Békéscsabai esperesség körzetéből telepedett le ide. 
Első lelkigondozójuk Ulicsnyi Guidó levita volt. 1902-ben Csík 
Sándor, 1905-ben a csángó származású Jakab Sámuel vette át 
vezetését. Jakab Sámuel a harctéren áldozta fel életét. 1914 végén 
Hnustyán Endre került az egyház élére. A világégést követő 
összeomlásban elpusztult ez a gyülekezet is. A teljes megsemmi
süléstől csak azok az istenfélő hitüket és nemzetüket szerető egy
háztagok mentették meg, kik lelkes munkával és kitartással éleszt

gették a hitnek hamvadó parazsát. Egy
házkerületi vezetőségünk ennek a kis gyü
lekezetnek megmentése érdekében 1934 
őszén Kogler Károly levita lelkészt kül
dötte ki oda, hogy szervezze be a szétszórt 
lelkeket. Kogler Károlynak Brassóba való 
eltávozása folytán a gyülekezet vezetését 
Essig József, varsándi lelkész vette át, 
aki szintén nem engedte kialudni a lel
kesedés füzét. 1940 október 1-én Kogler 
Károly újból átvette az egyház vezetését 
s megtette az intézkedéseket a templom 
építésére, melynek felavatására május 
25-én került sor. Isten kegyelme segítse 
további munkálkodásunkat, hogy a temp
lom mellé odakerülhessen az iskola is!

Dzsingisz kán.
Hétszáz évvel ezelőtt rettegéssel emle

gették Ázsia és Európa népei ezt a nevet, 
amely a mi számunkra már csak szomorú 
történelmi emléket jelent. Őseink valaha 
véres harcot vívtak az ellen a vihar ellen, 
amelynek elindítója ennek a  névnek egy
kori viselője volt. Nem sokon múlt és egész 
Európa elpusztult volna akkor.

Szibéria határában, Kina szomszédságá
ban egy vándor nép él m a: a tatár, avagy 
mongol nép. Ezeknek elődei voltak azok 
a félelmetes lovasok, kik hétszáz évvel 
ezelőtt egész Európát pusztulással fenye
gették. Harcias, a  halált megvető nép volt 
ez. Nem épített házakat, hanem sátrakban 
lakott, nehogy megszokja a kényelmet, 
mely nem válik a  harcosnak előnyére. Kü
lönböző törzsekre osztottan éltek, minden 
törzs élén egy-egy vezér állott, akinek ve
zérlete alatt harcoltak. Szomszédaik gyű
lölték és rettegték őket embertelen vadsá
guk miatt. A vagyonuk főként abból a 
nyájból állott, amelyet mindig maguk előtt 
hajtottak, de különösen gyorslábú paripái
kat kedvelték. Fő é t e l ü k  a hús, meg a 
a  kanca tej, amelyet sajátos módon tud
tak hosszabb ideig megőrizni. Többnejü- 
ségben éltek A unkát az ae^^-.nyok v »- 
gezték, r férfiak id _ hada
kozások foglalták i„, Xirfi .ok vol
tak, nyilaikká1 pec,:g mesterien tudtak

bánni. Oly kitűnően ülték meg n lovat, 
hogy két éjt, két napot is tudtak megsza
kítás nélkül lóháton tölteni.

Krisztus születése után kb. 1155 évvel 
az egyik mongol vezérnek kis fia született. 
A legenda szerint ez a gyermek születé
sekor egy darab megaludt vért tartott ke
zében. Ez a vér jelezte egész emberi pá
lyafutását. Apja nagy hírnévnek örvendő 
vezére volt népének, aki gyermeke szü
letésekor is éppen egyik győzedelmes csa
tájából tért haza. Az általa legyőzött ve
zért Temuldsin-nek hívták, amiért is a 
büszke győző és apa, ennek emlékére fiá
nak is a Temuldsin nevet adta. Anyja sze
retettel és gondossággal nevelte a kis fiút, 
aki nemsokára elvesztette apját, kit ellen
ségei megmérgeztek. Már korán vett részt 
népének harcaiban, ahol hamarosan kitün
tette magát és társai fölé emelkedett. Né
pének nagyobb része vezérének választotta 
s elnevezték: Dzsingisz kán-nak, azaz ve
zérnek. Ő maga pedig szentül meg volt 
győződve arról, hogy maga az ég válasz
totta őt ki arra, hogy egész népének ve
zérévé legyen. Világ jövendő urának tar
totta magát. Kedves mondása volt: az 
Isten az égnek, Dzsingisz kán a földnek 
ura! Azt is mondják róla, hogy amikor ve
zérnek választották, égi szózatot hallott, a 
mely ezt mondotta neki: „Előtted a világ, 
hódítsd meg azt.u Ugyanakkor pedig egyik 
alvezére ezt mondotta neki: „Mi téged leg
nagyobb vezérünkké választottunk 1 Ha az 
ellenség ellen vezérelsz, elsőn, leszünk a 
küzdelemben. Ha szép asszonyokat és 
leányokat rablunk el, neked adjuk. Ha 
vaeL latokat indu' mk vadászni, o»t is elsők 
leszünk és neke-' idunk minuen zsák

mányt. Ha a háborúban gyáváknak látsz, 
vagy engedetleneknek ítélsz, vedd el asz- 
szonyainkat és leányainkat, bennünket pe
dig kergess el puszta helyekre, ahol ember 
nem lakik“. Vezéreinek ez a hűsége tette őt 
a világ legrettegetebb hadvezérévé. Olyan 
katonái voltak, akik vakon engedelmes
kedtek minden parancsának, akkor is, a 
mikor az biztos halált jelentett. Hadvezéri 
tulajdonságai közé tartozott, hogy nagyon 
jól tudta kiválasztani vezéreit. Egyszer egy 
nehéz küzdelem után egy fiatal foglyot 
hoztak elébe és úgy mutatták be neki, 
mint Iegdühödtebb ellenségét. Az ifjú ek
kor azt mondotta neki: „Neked hatalmad
ban van, hogy megölj engem, de mit érsz 
el vele, ha kezedet bepiszkolód egy darab 
sárral? Ha életben hagysz, akkor meg
mutatom neked, hogy mély kútra találtál, 
melyben sok viz van és hogy a legkemé
nyebb követ is darabokra töröm.“ Dzsin
gisz kán megkegyelmezett eme ellenségé
nek és elfogadta küzdőtársának elnevezte 
Dzsebének, (tatárul: nyíl) Ez az egykori 
ellensége lett leghíresebb hadvezére. Egyéb
ként, Dzsingisz kán nem igen ismerte ezt 
a szót: kegyelem. Amikor pl. elfoglalta 
Herat városát, amely abban az időben 
Ázsiának egyik legnagyobb városa volt, 
kb. 100.000 volt lakóinak száma, csak 16-ot 
hagyott belőlük életben.

Egyes történet tudósok azt állítják róla, 
hogy népének kitűnő törvényeket adott, a 
melyek a J a s z a cimü könyvben voltak 
összefoglalva. Azt is mondják róla, hogy 
a’ i valaha :ót te'4 vele, azzai szemben el
ismerő é hálás tudott lenni, bár alapter
mészete a kegyetlenség és vérengzés volt. 
Erre * állanak saját szavai is. Egyszftr u. i.
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IV. A keresztségről.
A keresztségre vonatkozólag azt tanítjuk, hogy az szük

séges az üdvösségre s hogy a keresztség által nyerjük aján
dékul az isteni kegyelmet és hogy a gyermekeket meg kell 
keresztelni, amelyek a keresztség által felajánltatván Istennek: 
általa kegyelembe fogadtatnak.

Kárhoztatjuk a keresztségismétlőket, akik a gyermek- 
keresztelést elvetik, azt állitván, hogy a gyermekek keresztség 
nélkül is üdvözölhetnek.

E cikk egyházi életünk egyik legfontosabb mozzanatáról: 
a  keresztségről szól. Mi a keresztelés? A közfelfogás szerint 
egy olyan aktus, ceremónia, mely arra való, hogy a gyermek
nek nevet adjanak. A ceremóniához keresztszülők,, komák is 
kivántatnak, akiknek azonban kevés sejtelmük van arról, hogy 
mit is keresnek ők tulajdonképen a keresztelésnél. Általában 
a keresztelést egy szép ősi szokásnak tartják a hívek, amely
nek jelentőségét azonban nem látják.

A hitvallás azonban első helyen leszögezi, hogy „az 
szükséges az üdvösségre“. Tehát életbevágóan fontos valami 
és nem egy feleslegesnek minősíthető szép szokás. A kereszt
ség annyira fontos, hogy nélküle nem üdvözülhet senki, nem 
juthat be Isten országába. Nem lehet részese az egyetlen igaz 
és szép életnek.

Miért? „Mert a keresztség által nyerjük ajándékul az isteni 
kegyelmet“. Á keresztség Isten aktusa. Ő végzi azt. A pap, a 
viz és minden csak eszközök. A gyermek is. A keresztségben 
arról van szó, hogy a viz által és az Ige által Isten Magáénak 
pecsételi a gyermeket. Többé az senkie, a szülőké sem. A 
szülők visszakapják a gyermeket azért, hogy Isten számára elő
készítsék, Neki neveljék.

A szülőknek és keresztszülőknek most az a feladata, hogy 
a  gyermeket Istennek neveljék. Imádkozzanak érte, vezessék 
Jézushoz, tanítsák Isten Igéjére. Tehát a keresztelés egész életre 
kiható szertartás, fogadalom, felajánlás. Ahol a szülők nem ce
remóniának veszik a keresztséget, hanem a gyermeket valóban 
igaz keresztségben részesítik, ott a gyermek nem kerül a bűn 
útjára. Ott nem lesz családi tragédia. Ott a gyermek nem fogja 
szüleit öreg korukra kihányni a házból, mert érezni fogja, hogy 
az istennel való vezetéssel mindent megadlak neki szülei, ke
resztszülei. KISS BÉLA.

társai előtt a következőképen nyilatkozott: „A legjobb dolog 
a  világon az ellenséget magad előtt hajtani, a vagyonát elra
bolni, az ellenség lovain ülni és innen nézni miként sírnak 
asszonyai, gyermekei és rokonai.“ Egy hírneves történész pe
dig azt állítja róla: „Lelkében nem volt magasztos gondolat 
soha, hanem csak a rablás és élvezetek utáni olthatatlan szom
júság. Harcaiban nem a hódítási vágy vezette.. Nem akart 
országokat foglalni, egyedüli célja a pusztítás, a rablás és a 
vér volt. S ahogyan ő gondolkozott, aképpen érzett egész népe.“ 
72 éves korában halt meg, éppen akkor, amikor ismét ,uj há
borúra készült. Alattvalói nagy pompával temették el. A teme
tési menet alkalmával, akikkel szembe találkoztak azokat meg
ölték, állítólag a halott nagyobb dicsőségére.

Dzsingisz kán hazájából indult az idők véres veszedel
mének előkészítője, a kommunizmus atyja: Lenin is, akinek 
örökét a nálánál is kegyetlenebb, vérengzőbb Sztatin vette át. 
Sztálin az acélember, akinek természete sok rokonvonást árul 
el az egykori Dzsingisz kánnal. Nevéhez vér, rablás és szenny 
tapad. Lángba akarta borítani az egész világot. Állítólag azért, 
hogy mindenhová eljuttassa a bolsevizmus világboldogitó ural
mát. Jól tudjuk, hogy mit jelent ez az uralom, Megmutatták 
Oroszországban, ahol 12 millió embernek került életébe, köztük
42.000 pap és szerzetes. Megtapasztalta annak áldásait a Kun 
Béla-féle vörös rémuralom alatt Magyarország. Nem régen pe
dig Spanyolország szenvedte meg, ahol ugyancsak egy millió 
halálos áldozatot követelt. Elgondolni is szörnyű, hogy mi lett 
volna Európából, ha sikerül Sztálinnak és társainak terve. Ha 
furfangosan kiagyalt tervét sikerült volna a végső győzelemig 
juttatni. Talán a tatárjárás rémségei is eltörpülnének azok mel
lett, amelyek akkor mentek volna végbe Európa felett. A kul
túra és civilizáció pedig, ha nem pusztult is volna el teljesen, 
de legalább is messze visszavetette volna fejlődésében. Hiszen 
a  hadjárat folyamán is, már eddig is, igen sok titkos tervnek 
akadtak nyomára s nap-nap után értesülünk újabb és újabb 
vérengző borzalmakról. Tömeggyilkosságokról mire eddig nem 
volt példa a világtörténelemben.

Jó, hogy a  világ idejében felébredt s r  e vilő
uj veszedelmet! Mól j.

Az édesanya
^ Az édesanya a természetben az élet 

forrása, rügyből virágot fakasztó sze
retet melegének örök hordozója és 
élesztője. Múltjában az ősanya ösztö
nös lelkületével, jelenében a kor eré
nyeivel és hibáival, jövőjében nem
zedékek létét formáló titokzatos erők
kel és sejtelmekkel, — színezi és 
gazdagítja a  népi lelkületet, irányítja 
és befolyásolja népek történetének 

alakulását. A teremtő ismeretlen titkai sugározódnak lelkén át 
millió és millió gyermek leikébe. Ott érződik lelke a családban, 
a fajban, ott rejtőzik népének dalaiban, apró örömeiben és 
bánatában. A népi lelkűiét évszázadok folyamán kialakult 
formájának az édesanya öröme és bánata adott szint és han
gulatot, sőt nem egyszer fajok és nemzetek élete is aképpen 
alakult, hogy mennyire tudott fontosságra emelkedni azoknál 
az édesanya szerepe.

A társadalom, valamint a nép életében a család fontos
ságát és értékét az édesanya hivatása szabja meg. A családi 
élet fontossága nem a szülőknek törvényszerű együttélésében 
rejlik, hanem az édesanyai hivatás tökéletes és hiánytalan be
töltésében. Amikor tehát az édesanyával kapcsolatban a csa
ládról beszélünk, mindig s önkénytelenül is, azokra a gyerme
kekre gondolunk elsősorban, akikre az édesanya szeretete és 
gondja ügyel fel. A hajdani családokra emlékezve pedig nem 
egy vagy két gyermekre gondolunk, hanem egész sereg kacagó 
gyermeket képzelünk magunk elé.

A családnak igazi értelmet tehát az édesanya élettani és 
társadalmi hivatása ad. Ez a hivatás pedig nem más, mint a 
természet törvéríyeinek a gondviselés akarata szerinti gyakor
lása és tiszteletben tartása. Édesanyai szív nélkül elárvul a 
család és olyan lesz mint az a virág, amely állandóan nélkü
lözi a napfényt. Már pedig egy faj, egy nép életének formálá
sában, jövőjének kialakulásánál csak az olyan család bir 
értékkel, melyben az édesanya a teremtés parancsaival, az Isten 
akaratával nem szegül szembe. A gyermekáldás elfogadása, 
nemcsak a  családra jelent áldást, de áldás az annak a népnek 
is amelyhez a család tartozik.

A családi élet tisztasága és egészsége elsősorban az édes
anya egészséges gondolkozásától és valláserkölcsi tisztaságá
tól függ. S itt szólnak bele a családi élet fejlődésébe és az 
édesanyai lelkűiét formálásába a kor gazdasági és társadalmi 
tényezői, a különböző divatos világnézetek, jelszavak. Az annyi
szor hangoztatott felvilágosodottság ebben a kérdésben nem 
egyéb, mintegy tulciviüzált világpolgári felfogás tele szabados
sággal és az erkölcsi életcélok megtagadásával. Sajnos, ezeken 
a bajokon a valláserkölcsi felfogás tekintélye sem tud segíteni. 
A modern idő szellemének sajátos nőkultusza a nő életét nem 
az édesanya szerepében látja, hanem a bárok és szalonok han
gulatában, mozik sokszor lélekrontó kábulatában, meg az irodák 
és gyárak rossz levegőjében összerombolja a nőben az édes
anyát. Ennek a korszellemnek annál erősebb és mételyezőbb a 
hatása, minnél feljebb megyünk a társadalmi osztályok rang
létráján. Különösen a középosztályban, a vezető értelmiségi 
rétegeknél szintelenedett el a nő igazi édesanyai arculata. Pedig 
a  gyermekeit nevelő édesanyára nemcsak a kunyhókban, de 
a palotákban is szükség van. A kacagó gyermek seregtől 
ugyanolyan hangos kellene legyen a városok utcája, mint a 
falvaké.

Korunknak megújhodásra készülő s uj gazdasági és tár- 
dalmi rendet előkészítő világa bizonyára kellő éltelemmel fogja 
felismerni az édesanya szerepét s meg is fogja teremteni mind
azokat a feltételeket, amelyek a nőt édesanyai hivatásának be
töltésében elősegítik. Amikor a társadalom- és orvostudomány
nak sikerül köztudatba átvinni az étettani törvények betartásá
nak fontosságát, s sikerül majd felvilágosítani népünket arról, 
hogy ezeknek a  törvényeknek megszegése mennyi kárral jár 
nemcsak az egyén szervezetére, hanem az egész közösségre 
is, akkor majd a valláserkölcsi felfogás érvényesítése is kö- 
nyebbé válik, mert a  család, gyermek és nővédelem egyben 
nemzeti feladatot is fog jelenteni.

Amikor a  közélet vezetői és irányitói saját példájukkal 
igazolják a  helyesebb és tisztultabb életszemléletet, akkor kö- 
nyebb lesz az annyi kárt jelentő egyke megoldása.

P / PP BÉLA é r .
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I T T H O N

— G yám intézeti h írek . Is
mételten hívjuk fel a tanulók és 
szülők figyelmét a Gyámintézet 
pályatételeire, valamint arra, 
hogy intézetünk hathatós támo
gatásban részesíti azokat a szegénysorsu tanulókat és tanuló
leányokat, akik lelkészi, tanítói illetve tanítónői pályára készül
nek. Az erre vonatkozó kérvényeket az illetékes lelkészi hiva
talon keresztül kell beküldeni. — Eddig befolyt gyűjtések 
biztató eredményt mutatnak: Csernátfalu 4500, Krizba 1680, 
Barcaujfalu 750, Bácsfalu 1850, Fürészmező 1650, Nagyszent- 
miklós 1450 lej. — Felhívjuk nemesen érző magyar evangélikus 
híveink figyelmét arra, hogy amennyiben egyházközségükben 
a  lelkészi hivatal részéről nem küldöttek ki gyüjtőivet — ado
mányokat valamely más lelkészi hivatal útján, vagy egyenesen 
a csernátfalusi lelkészi hivatalhoz küldjék be.
— Brassói magyar iskolák seregszemléje. A D é l i  Hí rl ap-bau kö
zölt kimutatás adatai szerint Brassóban az 1940—41 iskolai évben az 
iskolába járó magyar gyermekek száma 1428 volt. Felekezeti iskolát tart 
fenn a katolikus, a református és az evangélikus egyház. A katolikus 
tanintézetei: a főgimnáziumban 137, a leánygimnáziumban 97, leány-ele
miben 95, fiú elemiben 90, tanonciskolában 82 volt a tanulók száma. 
Református egyház tanintézetei: fiukereskedelmi 45, leánygimnázium 77, 
leánykereskedelmi 17, elemi iskola 209 és tanonciskola 53 növendékkel. 
Az evangélikus egyház elemi iskolájába 144 gyermek járt. Állami közép
iskolába járt 13 liu, 23 leány, állami elemibe 306, tanonciskolába 20 
gyermek.

— R om ánia sz en t harca . A bolsevizmus ellen megindult 
harchoz elsőnek Románia csatlakozott. Tette ezt pedig nem- 
csupán azért, mert valamennyi ország között legközelebbről 
érintette a Szovjetnek támadási terve, sem pedig azért, mert 
elintézetlen számadása volt ezzel az országgal — a múlt esz
tendőben gálád módon elrabolt Besszarábia visszaszerzése, — 
hanem cselekedte azért, mert ennek az országnak régi hagyo
mánya a keresztyénség és civilizáció megvédése. Romániának 
jelenleg olyan vezetője van, aki az ország újjáépítését a ke
resztyénség szellemében és a régi történelmi hagyományoknak 
talaján akarja megvalósítani. A régi hagyományok szelleme 
késztette reá Antonescu államvezetőt, hogy tétovázás nélkül 
csatlakozzék ahhoz a küzdelemhez, amely Európát és a keresz- 
tyénséget végső pusztulástól megőrizni van hivatva. A román 
nép dicső őseinek, a  keresztyénség bajvívóinak, Stefan cel Mare 
és Mihai Viteazul szellemében cselekedett tehát az államvezető 
akkor, amikor elsők között állt fegyverbe a keresztyénség 
védelmében.
— A csernátfalusi gyülekezet iskola hire. A gyermeket segélyező tej
akció keretében az elmúlt iskolai évben kiosztásra került 353 liter tej, 
162 kenyér, 135 kifli, 2 drb. nagy is  40 drb. kis kalács, 7 és fél kg. cukor, 
összesen 1363 porciót osztottunk ki. A kiosztott dolgok legnagyobbrészt 
a hívek adományaiból kerültek ki. Készpénzben befolyt ezen kivfll még 
2450 lej.
— K onfirm ációi ü n n e p é ly  a  sim onyifalv i g y ü lek e 
z e tb e n . Pünkösd második napján volt konfirmándusaink 
ünnepélyes felvétele egyházunk felnőtt tagjai sorába. Az ünnep
ség alkalmából virágdíszbe öltözött templomunk zsúfolásig meg
telt hallgatósággal. Az ünnepi istentiszteletet és az Ur szent 
vacsorájának kiszolgáltatását Kogler Károly tanitó-lelkész végezte.

A N A G Y V I L Á G B A N

— Kevés a teológiai hallgató. A ma
gyarországi evangélikus egyházban 
1921-ban még 160 volt a lelkészi pá
lyára készülő ifjak száma, ma már 
csak 60-an vannak. Az egyháznak ko

moly gondot okoz a lelkész-utánpótlás kérdése. — Ugyancsak hasonló a 
helyzet a magyarországi református egyháznál is.

— N ém etország  k e resz ty én  eg y h áza i H itler m elle tt.
A németországi evangélikus egyház legfőbb tanácsa a szovjet 
elleni hadjárat megindulása napján, táviratot intézett a vezér
kancellárhoz, amelyben legmeszebbmenő támogatásukról bizto
sítják s Isten áldását kérik életére, hogy győzelemre vezethesse 
a keresztyénségért és kultúráért harcoló német népet. — Ugyan
csak együttérzésüket és hódolatukat fejezték ki a Führerrel 
szemben a katolikus egyház püspökei is.
— Hármas lelkészválasztás. A budapesti magyar evangélikus egyházban 
három uj lelkészi kört szerveztek. Ezen állások betöltésére most került 
sor. A junius hó 15-én tartott közgyűlés egyhangúan a következő lelké
szeket választotta: Kékén András dr. eddigi hódmezővásárhelyi lelkész, 
Rimár Jenő és Scholtz László volt budapesti vallástanárok.

— Szent h á b o rú t h ird e t a  P a lesz tin á i z s id ó sá g .
A jeruzsálemi zsidó egyház feje kihirdette a tengely hatalmak 
ellen a szent háborút. Angol győzelem esetére a Palesztinái 
zsidók egy hatalmas zsidó birodalom megalkotásának lehető
ségére számítanak.
— A vörös rémuralom utolsó kegyetlenségei a Balti-államokban. Az 
elmúlt esztendőben szállta meg Szovjetoroszország a Balti államokét. A 
vörös uralomnak első intézkedései közé tartozott az egyházi munka meg
bénítása, majd teljes megszüntetése. A papokat letartóztatták, elhurcolták 
vagy megölték. Hasonló sors érte a nép más vezetőit is. Igaz örömmel 
fogadták ezek az országok a most lolyó szovjefellenes harcot, amely 
visszaadta nekik szabadságukat.

— A finn  é s  ném et ev an g é lik u s  e g y h áz ak  k ö zö tt 
e g y re  m élyül a b a rá tsá g . A finn és német evangélikus 
egyházak között az utóbbi időben élénk kapcsolat és barátság 
fejlődött ki. Csak nemrégen járt Haeckel dr. püspök vezetésé
vel egy német küldöttség Finnországban. Ezt a látogatást adta 
vissza a finn evangélikus egyház küldöttsége Lehtonen dr. 
püspök vezetésével — Az evangélikusság számára csak áldás 
származhatik abból, ha az egyes országok evangélikusai köze
lebbi kapcsolatba kerülnek egymással, megismerik egymást és 
hatással vannak egymás életére és munkájára.
— Vakulj Angol! Anglia hatalmasai mindeddig azt hangoztatták a világ 
előtt, miszerint ők, az emberi jogok szabadságáért, demokráciáért és ke
reszténységért harcolnak. S ime most itt az uj csoda: Anglia véd és dac- 
szövetséget kötött az emberiség első számú közellenségével, Szovjetorosz- 
országgal. Önző érdekből kész lenne kiszolgáltatni Európa népeit a véres 
kezű bolsevikieknek. Nagyon természetes tehát, ha az angol állampolgár 
a legnagyobb zavarban van s sehogysem tudja megérteni, hogy miként 
harcolhat immár Anglia a keresztyénségért. Az ördöggel Krisztus dicső
ségére. Anglia vezetői ellenben nem jönnek zavarba. Parancsukra az 
angol rádió ismételt híradásban tudomására hozta minden angol állam
polgárnak a legújabb csodabogarat: a moszkvai székesegyházban az or
todox egyház papjai könyörgő istentiszteletet tartottak a szovjet fegyve
rek győzelmééri. Nós vakulj angol! Vakulj világ! De vájjon ki hisz még 
nekik 7

— Külföldi lap egyházunk uj szuperintendenséről. A magyarországi 
„ E v a n g é l i k u s  É l e t “ meleghangú cikkben e m l é k e z e t t  meg 
egyházunknak uj vezetőjéről, Argay György szupenintendensről. Kiragad
juk belőle a következőket: „ . . . Tanárai rendkívül szerették, pályatár
sai rajongtak érte. Ő volt az a teológus ember, akinek őrökké mosolygó 
areán egyetlen derű sem kénysserből született meg s aki sohasem válo
gatott társak és barátok között, hanem mindenkit igyekezett és tudott 
szeretni, . . . .  meghódítja nemcsak az erdélyi egyház közvéleményét, 
hanem általában az erdélyi magyarságot, sőt az erdélyi szássság is igen 
megbecsülte minden időben munkásságát, annyira, hogy^amikor a szuper- 
intendensi állás megürült, sokan biztosra vették megválasztását . . .  aki 
Erdélyben olyan magyar életet ismert meg, amelyet ma ő maga is a leg
szebbnek tart az egész világon s aki a legnemesebb eszmék és értékek 
nevelő hatása alatt erdélyivé nemesedett s az, aki magyar, tót, német 
és román nyelv tudásának birtokában, uj hivatalában minden hívével 
közvetlen érintkezést tud találni s az, aki eddig a szász és román ható
ságok megértését tudta kivivni saját személyével szemben, ma abban a 
helyzeti előnyben van, hogy munkába állásával és szolgálatával legtöbbet 
tud használni egyházának . . .“

— N yom dát v á sá ro lt  az e rd é ly i re fo rm átiis  egyház .
A nagyenyedi Bethlen-kollégium tanári karának indítványára 
nyomdát vásárolt az erdélyi református egyház, hogy egyete
mesen beszervezhessék az egyházi sajtó- és iratterjesztési munkát. 
A nyomda vállalat vezetésével Zalányi István tanitóképző- 
intézeti tanárt bízták meg.
— Gondozni kell a temetőket. A kultuszminisztérium rendeletben hívta 
fel a községek ée egyházak figyelmét a temetők jókarbantartására. A 
rendelet az egyházak lelkészeit teszi felelősekké a temetők gondozásáért 
s bizottságok felállítását javasolja. A rendelet IX. pontja pedig arra uta
sítja a községek elöljáróit, hogy költségvetéseikben megfelelő összegeket 
vegyenek fel a temetők rendbehozatalára.

— A n y á k -n a p ja  N ém eto rszág b an . Németországban 
valamennyi egyházban és valamennyi templomban megtartották 
az anyák ünnepét. Németország u. i. nagyon jól tudja azt, 
hogy az egészséges jövő építése az édesanyák kezében van, 
akik a gyermeknek életet adnak s azokat felnevelek. Berlinben
3.000 anya kapott kitüntetést.
— Az egész világ harcol a szovjet ellen. A világ keresztyén népei 
rendre felismerték a szovjet elleni küzdelem jelentőségét. Legtöbben nem
csak rokonszenvüknek adnak kifejezést, de részt is vállalnak abban, hogy 
megmentsék a világot ettől a veszedelemtől. A német haderő kötelékei 
különben erőteljes lendülettel vették fel a harcot, véres küzdelem után 
áttörték az oroszok erődvonalait s feltartóztathatatlanul nyomulnak az 
ország belseje felé. Északon az egyesült német és finn, délen a német és 
román csapatok vannak előnyomulásban. A magyar seregek pedig a Kár
pátokon áthatolva üzzik a visszavonuló szovjet csapatokat. — Északon 
Leningrád előtt állnak, középen elfoglalták Wltebsk városát, Kiew előtt 
erős harcok folynak. Felszabadult Bukovina és Besszarábia. — Nagy ne
hézséget támasztott az angol-szovjet együttműködés Amerikában is. A be
avatkozás hívei is meggondolkoztatónak találják, hogy közös harcot vál
laljanak a kommunistákkal.

— Hősi c se le k ed e th e z  hit kell. Egy németországi kato
nai lapban közölték az egyik katonai oktató tisztnek a tenger
alattjáró csapathoz tartozó hadapródokhoz intézett beszédjét. 
Beszédében a többiek között azt mondotta, hogy a hit kérdé
sében tisztába kell jönnie önmagával minden katonának, mert 
a hitetlenség nem ad erőt a katonának életkockásztató hősi 
cselekedetekre. Ezekkel az üres szólamokkal lehet parádézni 
a gyakorló téren, de a tengeralattjáróba, mint koporsóba zárva 
nem igen lehet azokban vigaszt találni. Itt csak egy segít: 
Istenbe vetett mély és erős hit-
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Terülj, terülj asztalkám. Csángó- Múzeum.
Márk 8. 1 -1 0 .

A z ember azt sem tudja, hogy mit kezdjen ez
zel a csodálatosan szép evangéliumi történettel. A z  
egész jelenet, ahogyan Jézus két kenyérrel négyezer
embert elégít meg, úgy hogy mindnyájukon a meg
elégedés boldogsága árad el, olyan mesébe illő. Ön
kéntelenül is az a nagyon ismert kedves mese jut 
eszünkbe, amely arról szól, hogy a szegény ember 
utolsó falat kenyerét is megosztja a tőle kérő öreg 
idegennel, mire a soha nem látott öreg egy kendőt 
ajándékoz a szegény embernek, amelynek csak a z t  
kell mondani: „terülj, terülj, asztalkám“ — és meg
telik minden jóval bőségesen. És amikor a szegény 
ember magára maradva elmondja a varázsszava
kat: „terülj, terülj, asztalkám — hogy kipróbálja az 
ajándékba kapott asztalkendőt, szájtátva a boldog
ság ámulatával látja, hogyan sorakoznak egymás
mellé mindazok a jók, amiket félve óhajtott. Hát 
nem valami ilyen mesébe illő történet az is, melyről 
az evangélista számol be ? De igen, Csupán még 
csodálatosabb az, mint az említett mese. Mert ez 
nem mese, hanem csodálatos valóság, mely a sze
münk előtt játszódik le évről-évre.

A  jóságos Isten azt a drága bűvös kendőt, a 
földet, melyet nekünk ajándékozott, mint minden 
évben, úgy ebben is bőségesen megtérített és meg
térített minden jóval. Ebben az évben is éppen elég 
bőségesen odahelyezte egyik legdrágább földi aján
dékát : a kenyeret, mert szánakozó szeretet élt az ő 
szivében és meghallgatta a mi ekevasunk, verejté
künk és munkánk beszédét. Megtérítette a csodála
tos föld-abroszt és reáhelyezte a mindennapi kenye
ret mindnyájunk számára, mert megértette, hogy mi 
mi minden munkánk által ezt sóhajtottuk feléje: 
„terülj, terülj, asztalkám“. És hogyha az Ő szána
kozó szeretete is élne a mi szivünkbe, akkor abból 
a kenyérből, mellyel Isten ebben az esztendőben is, 
minden nehézség ellenére megajándékozott, minden 
embertestvérünknek bőségesen jutna.

Am i azonban mindennél nagyobb csoda, hogy 
az ő szánakozó szeretete a mi szivünket is eltölt- 
hesse, megtéríti számunkra a kegyelem asztalát is, 
melyre újból odahelyezi a legdrágább táplálékot: 
az Ő egyszülött Fiának érettünk megtört testét és 
érettünk kiontott vérét.

Táplálkozzunk az Istentől nyert testi és lelki 
kenyérrel, hogy élni tudjunk az Ő dicsőségére.

Raduch György.

Az Evangélikus Élet több ízben foglalkozott a  Csángó-Múzeum ügyé
vel, illetőleg a  Csángó-Múzeum alapításának a gondolatával. Kiss Béla 
csernátfalusi lelkész legutóbb megjelent cikkében újabb ösztönzést adott 
ennek az ügynek, méltatva a csángó-múzeum megalapításának a fontos
ságát, csángó nép eredetét múltját és történetét feltáró és tisztázó munka 
megindításának a sürgősségét. A cikkre, amely csángó népművészeti 
adatokról is szólt, Páll András nyug. tanító válaszolt hangoztatva, nép
művészetünk bizonyos vonatkozásaiban, Kiss Béláétól eltérő felfogását és 
véleményét. A lapban megjelent polémia csak annyiban bir jelentőséggel, 
hogy hangot adott a nyilvánosság előtt a régóta vajúdó kérdésnek: Van 
e eredeti csángó népművészet, vagy nincs ? Vagy, amint sokan hagoz- 
t  a t  jók, » -  szászoktól vettük ót és formáltuk a magunk ízlése szerint. Ter
mészetes ezt a kérdést nem lehet a vitatkozó hévvel elintézni, a kérdés 
tisztázását az ilyen vitatkozás úgy sem segíti elő.

Tervszerű tudományos kutató munka tárhatja csak fel múltúnk min
den emlékét s mentheti meg feledés elől számunkra. A Csángó-Múzeum 
megalapítása szerintem nem abban áll, hogy népművészeti tárgyakat egy 
vagy két szobában összehalmozunk, hanem a muzeum megalapítása csak 
kezdet egy hatalmas munkához, amelynek elvégzése és feldolgozása évek 
munkájába kerül. Hogy ezt a munkát ne csak megkezdeni, hanem ered
ményesen folytatni is lehessen, ahhoz elsősorban egészséges közszellem 
megteremtése szükséges. Alkotó és cselekvő népi vezetés, elkötelezett 
hivatás-tudat s mindezek mellett nyugodt légkör. Az a csángó-múzeum, 
amely népünk múltjának sok kincsét és drága emlékét van hivatva őrizni, 
a testvéri megértésnek, egymás megbecsülésének s összefogásunknak a 
szellemét is kell, hogy jelentse, éppen ezért ennek a  múzeumnak az ügye 
nem magán ügy s nem lehet egyeseknek személyi ügye, hanem közügyévé 
kell válljék az egész csángó népnek, főképpen a csángó nép értelmiségi 
rétegének.

Ha ma az idő nem is alkalmas egy tervszerűbb munka végzéséhez, 
azt nem akadályoza, hogy ne legyen szívügyünk és lélekbeli kötelességünk 
ezzel a kérdéssel törődni s gondolkozni a tenni valók felett. Eddig is 
voltak lelkes gyűjtők és kutatók, akik már rendelkeznek is szép anyaggal. 
Az ő kötelességük, hogy az együttmőködés és együttmunkálkodás fel
tételeinek a megteremtésével biztosítsák az elindulást.

Elsősorban néprajzi és népművészeti vonatkozásban lennének sürgős 
tennivalók. Csak röviden említem meg, hogy milyen térre kell kiterjedjen 
kutató munkánk: A csángó nép múltjára vonatkozó összes írásos emlé
kek összegyűjtése, a csángó nép letelepülésének története, adatok kiván
dorlásokhoz, ősi foglalkozási ágak és eszközök tanulmányozásához ada
tok gyűjtése, hagyományok, mondák, népszokások leírása és megőrzése, 
népművészeti tárgyak összegyűjtése és elrendezése, népdalok összegyűj
tése, tájszólások, babonák leírása, valamint a csángó almanach elkészítése.

Látható tehát, hogy csak tervszerű és alapos kutató munkával lehet 
a  múzeumi anyagot összegyűjteni és feldolgozni. Mindazok, akik népünk 
ügyének szolgálatát végzik, szenteljenek idejükből egy kis részt a Csángó 
Múzeum nemes ügyének is, gondolkozzanak felette, hogy mit tehetnének 
ennek a munkának az érdekében. Az öregek emlékezete még őrzi őket s 
rajtunk múlik, hogy végképpen el ne vesszenek számunkra, hogy meg
mentsük az utókornak. Dr. Papp Béla.
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Egyházépités.
A pankotai fiókgyülekezet, történetének újabb fejezetéhez 

ért el, s ez hat esztendő alatt negyedik jelentős eseménye életének. 
Tudjuk: nem a mi érdemünk ez. Nem is a magunk fontosságára 
akarunk reá mutatni azzal ha beszélünk róla, hanem bizony
ságot teszünk afelől, hogy Isten, a mi mennyei Édesatyánk s 
szent Fiának, a Jézus Krisztusnak Ígérete, segítő és fenntartó ereje, 
életünkben, csendes szórványéletünkben is megmutatta erejét.

* Egyházközségünk története élő bizonysága Istenünk meg
segítő erejének. Bizonyíték: miként lehet a semmiből is valami, 
ha ő  rendeli el, hogy Jegyen“.

Az 1934. esztendőben a  pankotai cse- 
kélyszámu evangélikus hívek egy része, meg
elégedvén a  reformátusokkal való közös
séget a református egyházközségtől való 
elszakadásra és önálló egyházalapitásra 
határozták el magukat. Néhai szuperinten
dens urunk s Dénes Béla aradi lelkész, jóvá
hagyása, valamint közreműködése mellett 
ez meg is történt s a  pankotai fiókegyház az 
aradi gyülekezet felügyelete mellett, megala
kult. Hány számbavehető egyháztaggal ?...
Talán 50-el! A többi a református egyház
ban m aradt. . .  Istentiszteleti helységül az 
uradalmi kastély egy szobáját kaptuk, díj
talanul. Az istentiszteletekre Dénes Béla lel
kész járt ki, vagy prédikációk felolvasásával 
oldottuk meg.

Semmi anyagi alap. Az első évi egy
házadó, — alig pár száz lej. De az össze
adott perselypénz s innen-onnan kapott 
adományokkal szépen szaporodik csekély 
alapunk. S 1935-ben felmerül egy imaház 
megépítésére szolgáló telek vásárlásának 
kérdése. Megtaláljuk az alkalmas helyet. De 
a  vételár kiegészítésére a  hívek külön ada- 
kozókó.szségét is igénybe kell venni. A tel
ket megw4»aziikr- — ---- ------— __

A kételyek megszűnnek, a csüggedés

e'oszlik s a gúnyolódás kezd alábbhagyni, a kárörvendők tévedtek. 
Beismerik, de még mindig jósolnak: Tovább úgy sem juthatnak! 
Újból tévednek! Az egyház pénztárában gyűlnek a lejek. Egy
házadó, perselypénz, adakozások, aradi, dániai s egyéb segélyek, 
mind elősegítik immár merészebb céljainkat, — amiről ugyan 
nem is merünk még egészen komolyan tárgyalni — egy kis ima
ház megépítését!

Még mindig szegények vagyunk anyagiakban, de akaratban 
annál nagyobb bőséggel. De van egy hatalmas pártfogónk, támo
gatónk, akinek segítségével sok mindent elérhetünk. Ki az?

Isten! Ne feledd testvérem: Isten!
S Ő megsegített. Elérkezett az idő a 

komoly megvitatásra. S a tárgyalások, 
viták, anyagi hozzájárulások, garanciák stb. 
leküzdése után, a szükséges összeg felével 
— bevalljuk egy kis szorongással s féle
lemmel — nekifogtunk az imaház megépí
tésének, amely végre is templommá feje
ződött be.

Kérőlevelek a magyar evangélikus gyü
lekezetekhez, hatóságilag engedélyezet gyűj
tések, hozzájárulások s ismét aradi testvére
ink jelentős összegű támogatásával s egy 
tetemes összegű teher fennmaradásával, de 
Istenünk segítségével az 1937. esztendőben 
felépült templomunk.

Isten segítő kezét látjuk abban is, hogy 
azóta minden terhűnket kihevertük. Sőt, 
1939-ben templomunk belső berendezésé
nek első része, padok, is elkészültek. Jelen
leg oltárunk és szószékünk is elkészülőben 
van.

A gúnyolódok ismét kudarcot vallot
tak, ezúttal véglegesen. Mi pedig megbi
zonyosodhattunk Isten hatalma és jósága 
felől, ki velünk volt s megsegített.

— „Erős vár a mi Istenünk . . .
Szóliák Pál.

A csángó expresz.
Hát ez meg mi a  szösz ?! Még ilyen 

is van ebben a  keserves világban ? . . A 
csángó mosolyog, az idegen eltűnődik ezen 
a  valamin, mert még ilyet sohasem hallott. 
Én is mosolyogtam a  barátommal együtt. 
Azt kérdeztem tőle:

— Mivel jöttél be Brassóba?
A csángó expresszel — feleié.
Akik még nem tudják, azoknak meg- 

moadem, hogy ez bizony nem más, mint 
az a  kicsi vonat, ami Brassó és Négyfalu 
között közlekedik, vivén naponta a nagy- 
mejjü csángókat, kövér románokat és a 
garcsini cigányokat. Kezdetben gőzös vala 
a  neve, akkor énekelték azt, hogy „megy 
a gőzös, megy a gőzös . . . "  Idők folytán 
ez a  csodamasina hivatalosan megkapta 
a  tramvay nevet, amit a  csángók a könyebb 
kiejtés céljából úgy mondottak: trájván. 
’ Nem is olyan régen aranyat jelentett 
Négyfalu számára; de mióta mindenütt 
autóba botlik az ember: lecsúszott a  magas 
polcról. S ha igy megy tovább is az élet 
sora, kehesen püfögő mozdonyai — mint 
ócskavas kerülnek eladásra. A sínek nyo
mát, ha sóval nem is hintik be, de bizon
nyal benövi a  laboda, szamártövis, meg 
más jófajta burján.

Hej milyen szép idők voltak azok, 
amikor a sínek felnyúltak a  város szivéig, 
fel a főtérrel Milyen kevélyen pöfögött,

szuszogott a  mozdony és ontotta magából 
a sűrű füstöt, amig felvontatta a néppel 
teli kocsikat végig a Kolostor-uccán. A 
rosszul záródó szelepeken állandóan sis- 
tergett, süvített gőz: lefújt mindenkit, aki 
a közelébe tévedt, mig a fekete füstcsomók 
szikraesővel vegyítve, gyászfátyolként borí
tották be a házak tetejét. Csudaélvezet volt 
nyelni ezt a büdös füstöt s nézni az ün
neplőbe öltözött falusiak kiszálló vagy fel
szálló tömegét.

— Szép, szépl — mondotta a nemes 
városi tanács — de mégsem valami jó: 
látni a folyton elakadó forgalmat, hallgatni 
a  fülrepesztő sípolást, csengetést; nyelni 
a füstöt s lesni, hogy mikor kerül vala
melyik szájtátó a kerekek alá.

Elhatározták, hogy nem engedig a 
tramvájt tovább menni, csak a  sétatérig. — 
Nó, úgy is maradt évtizedeken keresztül. 
Egyszer aztán megint ráncba húzódott a 
városvezetők homloka. Meg is hozták 
melegiben a határozatot: a tramváj csak 
a Schiel-gyárig mehet. Városrendezési és 
egészségügyi okok teszik ezt indokolté. 
Az utasok gyalog is bemehetnek a  város 
szivébe; aki meg nem akar gyalogolni, 
az üljön autóra, autóbuszra, amik tucat
számra szaladgálnak keresztül-kasul a 
városon.

Csakhogy a vasut-társaság sem hagyta 
magát. Szerzett jogaira hivatkozva, pörre 
vitte a dolgot. Meg is indult a pör és ment, 
ment szép lassacskán, a rendes jó szokás 
szerint. S talán még most is menne és a 
gőzös vigan füstölné a város belsejét, ha 
a város vezetősége rá nem szánja magát 
egy merész lépésre. Se szó, se beszéd: 
katonai segítséggel felszedette a  síneket

egészen addig a bizonyos határig. A sínek 
helyét részben aszfaltozta, részben kikö
vezte; a  sétatér tájékán só helyett — fű
magot szóratott szét. Nem maradt semmi 
emlékeztető, hogy itt még vonat is járt 
volna valaha.

Azért mondom, hogyha ez tovább is igy 
megy, kiszorul egészen a  száraz Tömösig 
s akkor még a  kutya sem fog ráülni. Nagy- 
mejjű csángó, kövér román garcsini cigány 
a száguldozó taxin (autóbusz) keresi fel 
majd a várost. Az expresz mozdonyai mind 
ócskavas kerülnek majd eladásra. A leg
ócskábbat, mint eredeti, csángó régiséget, 
beteszik a  létesítendő csángó múzeumba.

De, hogy rátérjek a  beszédem fonalára, 
azt akarom mondani, hogy még az ánti- 
világban, akinek Brassóban valamilyen 
dolga akadt, az legcélszerűbb utazási al
kalmatosságnak a  csángó expreszt tekin
tette. Ez a  jó kis füstös pontos időben, ké
szen az indulásra, várta az utasokat. A 
mozdonyvezető is — indulás előtt — csupa 
figyelmességből, jól megfüttyentgette a gőz- 
sipot. Hallja meg mindenik késlekedő utas, 
hogy nemsokára indul a  vonat. Szedje a  
lábait szaporán, aki nem akar lemaradni. 
Nó volt is ennek foganatja . . .  Az idő
sebbek öregesen, a fiatalabbak szaporáb
ban de aprítottak istenesen, csakhogy ott 
ne hagyja a  vonat.

Ni, ni I Már füttyent is egy hosszút, ke
servesen riogatót. A kocsik nagy csatta- 
nással lódulnak a  mozdony után, a  sűrű 
fekete füst vastag csomókban löködik a 
magasba. A Tatrang felőli utón, alig ötven 
méternyi távolságról, egy vastagon öltözött 
nénike szalad, ahogy csak bírják a  lábai. 
Kezével a  gőzös felé integet és a  torka-
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X- Az úrvacsoráró l .
„Az Úrvacsorára nézve az tanítjuk, hogy az Úrvacsorá

ban Krisztus teste és vére v a l ó s á g g a l  jelen van s kiosz- 
tatik a vele élőknek s az ezzel ellenkező tanokat elvetjük.“

Amilyen rövid ez a cikk, épen olyan sokat mond. Mi az 
Úrvacsora ? Krisztus teste és vére. Amint Ő Maga mondja: Ez 
az Én testem, az Én vérem (Máté 26: 26, 28), Ennélfogva : ami
kor Úrvacsorát veszünk, nem akármilyen ostyát, vagy bort ve
szünk magunkhoz, hanem Krisztust Magát, az Ő testét és vérét. 
Az urvacsoravétel ezért nem szokás, nem ceremónia, hanem 
életszükség I „Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem 
isszátok az 0  vérét, nincs élet bennetek“ (János 6:53). Az Úr
vacsora, mert ott Krisztus van, bűnt töröl, ujjászül, Isten gyer
mekévé tesz, életet ad.

Urvacsoravétel-kimutatásaink szomorúan igazolják, hogy 
gyülekezeteink erre az igazságra még nem ébredtek rá. Mara 
az egyház is helytelenül cselekszik, amikor az úrvacsorát egy 
függelék-istentiszteleten osztja, amely elől a hivek nagyrésze 
kivonul a  templomból. És akik bent maradnak ? Nem egy szo
kás az egész urvacsoravételünk ? Megy gépiesen, nagypénte
ken az öregek, középkorúak husvétkor, fiatalok virágvasárnap. 
Ez is egy évben egyszer!

De úgy is nézünk ki. Nincs é l e t  bennünk. Nincs igazi 
életünk. Bűneinkben sínylődünk!

De miáltal van jelen valósággal Krisztus az úrvacsorában? 
A z  ige által. Ige nélkül az úrvacsora közönséges ás haszonta
lan ostya és bor. Nem vagyunk katolikusok és nem hisszük az 
ostya és bor átváltozását.

Ebből megint sokat tanulhatunk. Népünk egy része nem 
él úrvacsorával, a  másik rosszul él. Látjuk ezt a beteggyónta
tás alkalmával: ha a  beteg már elvesztette eszméletét, a hoz
zátartozók akkor is erőltetik a lelkipásztort az úrvacsora fel
adására. Pedig ha a  beteg az Igét nem hallja, nem érti, érvény
telen az egész aktus.

„Az ellenkező tanokat elvetjük“ ! Nem csak a más egy
házakét, de a mi helytelen „tanainkat“ is. Ha az úrvacsora 
számunkra csak szokás, vagy ha Ige nélkül, az úrvacsora va
rázserejében hiszünk, az is ellenkező tan.

Isten Szentlelke vezessen igazi urvacsoravételhezL Hogy 
életünk lehessen 1 KISS BÉLA.

szakadtából rikojtozik: Álljanak m eg! Álljanak m eg! . . . Jaj 
Istenem, még itt maradok! . . .

Az utasok nevetve nézik a versenyfutást; egyik-másik biz
tatóan kiabálja:

— Szaladjon, nénike, szaladjon!
Hiszen szalad is, de a sok ruha, meg a tele isszák a há

tán, ami jobbra-balra vetődik, ugyancsak akadályozza a futás
ban. A kusrova is kioldódik a fején; hamar utána kap a jobb 
kezével, nehogy elveszítse. A gőzös lassú tempóban halad: 
még nem ért az útkereszteződéshez. Már csak öt, hat méter 
van a futó asszony és a  mozdony között, amikor kétségbe
esetten még egyet rikojt az asszony:

— Állja . . . Tovább már nem bírja mondani: elfullad.
A mozdonyvezető észreveszi a  nagy erőlködéssel futó

asszonyt és lefékezi a vonatot. A kalauz leugrik s emeli, tolija 
fel a  lépcsőkön; közben leckézteti is a nénikét:

— Hát nem tud maga hamarább elindulni hazulról. Mikor 
látta, hogy a  vonat itt van, miért nem szedte gyorsabban lábait. 
De mind azt hiszik, hogy a vonat várni fog rájuk. Nó, üljön le, 
n ó ! S szuszogja ki magát . . .

Az expresz közben megindul; már át is haladt az útke
reszteződésen. Uj lárma, kacagással vegyitett hujjongatás harsan 
fel az utasok torkából. A kalauz riadtan kapja fel a fejét. Hát 
most a  Tanórok felől vágtat egy nagymejjü csángó legény, a 
hogy csak bírja a  két lába. Ä Moroj-boltjánál vette észre a 
vonatot, azt is, hogy a  kereszteződésnél lefékez. Nem igen bí
zott, hogy egyenes irányban beéri, éppen ezért, amint kiért a 
Tanórokból, balra térül: csappantólag a vasúti töltésnek. Azt 
gondolta, lefékezik: mégsem marad itt. A fogait és a két kezét 
összeszoritja s rohan, mint a szemvilágvesztő. A levegő való
sággal fütyöl a  füle mellett. Egy kisebb földhányáson keresztül
repül, de egy hömcsökturásban megbotlik s olyat esik, hogy 
csak úgy döndül. — Semmiség! . .  El kell csípni a füstöst!

Még két lépés és a  töltés tetején van; de ezt már csak 
négykézláb tudja megtenni. Mire körültekint, csak a tovaszaladó 
vonatot látja a  röhögő és búcsút integető utasokkal. A gőzsip 
is mintha őt csúfolná: — Szaladj! . .  Szaladj! . .

Keserűt nyel s lemondón int kezével. De meg nem áll
hatja, hogy meg ne fenyegesse a vágóhíd felé dübörgő gőzöst:

— Hadd el, mozdonyvezető!.. Tegyek én csak kezet reád!..
Óh te jó kis füstös, halálra ítélt csángó expresz. Megsaj-

>dul a  szivem, amint visszagondolok diadalmas ifjúságodra és 
rádöbbenek kilátástalan jövődre. Nagymejjü csángó, kövér román, 
garcsini cigány már csak a  mesében fog emlékeztetni a késői 
unokáknak. Hogy: Volt egyszer, hol nem volt, még az ánti- 
világban . . .  PÁL ANDRÁS.

Csángó népünkért.
A reformátusok a beállott lelkész- és tanitó-hiányra való 

tekintettel nagy fontosságú határozatot hoztak. Elhatározták, 
hogy teljesen ingyenessé teszik a lelkész képzést (tandíj-men
tességgel, ingyen lakással és ingyenes ellátással) s nagy ked
vezményeket helyeznek kilátásba azok számára, akik tanítói, 
tanítónői pályára lépnek.

Evangélikus egyházunk — amint Argay György szuper
intendens helyettes úrtól értesültünk, — szintén készen áll a 
legmesszebb menő áldozatra, csak hogy a lelkészi és tanítói 
pályára csalogassa azokat az ifjakat, akiknek anyagi erő hiánya 
miatt másként le kellene mondaniok tanulmányaik folytatásáról.

Reméljük, hogy ez az előre néző bölcs intézkedés meg
hozza majd a  maga gyümölcsét. De egyúttal szorongó lélekkel 
éreznünk kell azt is, hogy valami nincs egészen rendben.

Fontos dolog, hogy a templomban a szószék, — az isko
lában a  kathedra ne maradjon üresen, hanem kellően képzett 
és a kor színvonalán álló munkások álljanak bennük. — Azon
ban a lelkészi és tanítói utánpótlás kérdését még sem lehet — 
pénzkérdéssé leegyszerűsíteni, mert az is fontos, hogy se a lel
készi se a tanitói pályára ne menjen senki, aki — nem odavaló.

A z  lenne a kívánatos úgy a tanulni vágyó ifjak, mint 
egyházi, társadalmi és népi közösség érdekében, hogy mindenki 
arra a pályára mehessen, .— és arra a pályára menjen, 
amelyikre Isten elhívja és megfelelő tehetség ádományozásával 
fel is szerelte.

Mindenki — a maga helyére! Az üzlet emberből ne legyen 
se pap, se ügyvéd, se orvos. Akiből viszont elsőrangú tanár 
lenne, — az ne menjen kereskedői pályára. S akinek Isten 
lángelmét adott, — az ne maradjon anyagi erők hijján az eke
szarva mellett, s a nyomorúság ne szorítsa szolgai sorsra, — 
hanem legyen világító szövétnekké sokak számára, legyen 
belőle Isten-áldotta költő, művész, tudós, vagy államférfi — 
népek és országok javára.

Mindenki — a maga helyére! A  nyugati müveit államok a 
legújabb időben tehetség kutató intézeteket állítottak fel és külön 
iskolákat létesítettek a  tehetséges gyermekek és ifjak számára.

Mi sokkal kevesebbel is beérnők. Meg lennénk elégedve 
azzal is, ha egyelőre a legtehetségesebb gyermekeket hozzá 
tudnánk juttatni ahhoz, hogy az elemi iskola elvégzése után — 
tovább tanulhassanak.

E sorok írója több mint 20 esztendővel ezelőtt fel emelte 
szavát a  kiváló előmenetelü, de szegény sorsú gyermekeknek 
közköltségen való taníttatása érdekében. Szavát akkor elnyelte 
a  néma erdő: a közönyösség.

Most újra kikiáltom: „Testvéreim, ne engedjük Istennek 
legdrágább adományát minden haszon nélkül elkallódni, — 
kutassuk ki és gyűjtsük össze a legtehetségesebb gyermekeket, 
s a legtehetségesebbeket, — ha máskép nem lehet, — közös 
erővel is taníttassuk tovább.“

A csángó nép, — hogy egészen itthon maradjunk, — igen 
tehetséges hajtása a magyarság életfájának. A világháború előtti 
béke éveiben sok-sok kiváló férfit termelt ki magából. Most 
amikor igazán égető szükségünk van a  tanult főkre, ismét 
vissza kell térnünk a megújulásnak ehhez a kutforrásához, s 
a  felszínre kell hoznunk azokat a  szellemi erőket, amelyek 
népünk lelkében mélyen beásva élnek.

Ehhez a tehetségmenlcshez most meglevő intéményeink 
keretében is hozzá foghatunk minden halogatás nélkül.

Az Erdélyi Gyámintézet, amely anyagi támogatását a múlt
ban a  közép és főiskolai növendékek között minden válogatás 
nélkül aprózta és osztotta szét — egy maga is képes lenne 3—4 
tehetséges ifjút olyan segélyben részesíteni, hogy az iskoláztatás 
költségeit a  legszegényebb sorsú szülők is elbírhassák. Nőegy
leteink között is van egynéhány, — legalább 3—4, amelyik 
vállalhatná egy-egy arra méltó gyermeknek taníttatását fel, egé
szen az egyetemig. Ha a többi nőegyletünket, ifjúsági és leány
egyesületünket egy táborba tömöritjük, együttes erővel azok is 
megnyithatják az utat nem egy, másként elkallódó ős-tehetség 
teljes kibontakozásához és kifejlődéséhez.

Az igy megmentett népi értékek között biztosan találunk majd 
egyeseket, akikből igazi, Isten kedve szerint való lelkipásztorokat, 
— s egyeseket, akikből igazi néptanítókat nevelhetünk népünk 
számára. Del emellett bizonyára sikerülni fog egy-egy orvost, egy- 
egy népe javáért dolgozó ügyvédet is kiemelni a  tízezres soka
ságból a  jobb jövő számára.

Ezért a  jobb jövőért érdemes áldozatokat hozni — csángó 
népünk javára! Nikodemusz Károly

egyházkerüieti jegyző:
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— G yám intézeti h írek . Kér
jük azokat az egyházközsége
ket, kik nem fizették be járulé
kaikat és offertóriumokat, hogy 
szíveskedjenek ezt mielőbb meg
tenni. — A tanulók figyelmét felhívjuk arra, hogy a segélyké
réseknél tekintetbe vesszük, vájjon az illető tanuló ré6ztvett-e 
a  pályázaton. Csak szorgalmas és dolgozni a k a r ó  tanulókat 
segélyezhetünk. — A  pályázatnál legjobbnak minősített dolgo
zatokat vagy a lapban, vagy pedig külön évkönyvben leközöljük.
— Irodalmi pályázat. A D é l i  H í r l a p ,  a romániai magyar népkőzős- 
ség napilapja, irodalmi pályázatot irt k i: regényre, elbeszélésre, és versre. 
Díjtételei az eis6 csoportnál: 15.000 és 10.000 és 5000, a második és har
madik csoportnál: 1000 és 1000 és 500 lej. A beküldés határideje 1941 
október hó 1.
— A ny ák n ap ja  a  sim onyifa lva  g y ü lek eze tb en . A
simonyifalvi gyülekezet junius 22-én műsoros ünnepély kereté
ben emlékezett meg az édesanyákról. A műsort gyülekezeti 
ének, valamint szavalatok alkották. Kogler Károly tanitó-lelkész 
szép beszédben méltatta az édesanyák hivatását és áldozatát, 
akik ma szivük legdrágább kincsét, gyermekeiket adják oda 
áldozatul a  szebb jövőért folyó küzdelemben.
— Nikodim pátriárka nyilatkozata a görögkeleti és katolikus egyház 
viszonyáról. Nikodim pátriárka, a romániai görögkeleti egyház feje, egy 
olasz lap tudósítójának adott nyilatkozatában többek között megvilágította 
a görögkeleti és a római katolikns egyház között fennálló helyzetet. Eze
ket mondotta: A két egyház viszonya minden tekintetben nagyon jó, de 
ezidöszerint még nem mutatkoznak az esetleges egyesülés lehetőségei, 
mert a román vallásos léleknek jobban megfelel az a hii, amelyet eddig 
vallott. Ha a két egyház a jövőben eléri a lehető legnagyobb eredmé
nyeket és nehezen megvalósítható célkitűzéseit, az egyesülés magától 
bekövetkezik, mert mindkettő isteni eredetű.

— C saládi é r te s ítő . Mátyás Béla pürkereci lelkész, lapunk 
felelős kiadója és neje Rolik Etelka házasságát Isten fiúgyer
mekkel áldotta meg, aki a  keresztségben Ernő nevet fog kapni. 
Legyen Isten áldása az újszülöttel és lelkésztestvérünk egész 
családjával, hogy mindenkoron hálaadással magasztalhassák 
jóságát!
— A báosfalueí gyülekezet lelkészi hivatalának kérelme a gyülekezet 
híveihez. Nehány esztendő óta működő ifjúsági könyvtárunk iránt egyre 
fokozódik az érdeklődés. Az iskolás gyermekek, de a már iskolából kike
rült ifjúság részéről is egyre többen vesznek ki könyveket. S ez igy helyes 
Is. Aayagi helyzetűnknek megfelelően évről-évre gyarapítottuk könyvtá
runkat, hogy minél többet és jobbat adhassunk gyermekeink és ifjúsá
gunk kezébe. Népűnk között, egyik másik testvérünknek házában talál
hatók hányódó könyvek, amelyeknek már nem igen látják hasznát, mert 
ismételten is elolvasták. Adjuk ezeket az ifjúsági könyvtárnak, hogy igy 
többeknek Is lehessen szolgálatára. Akinek tehát vannak ilyen könyvei 
küldje el a lelkészi irodába ez Ifjúsági könyvtár részére !

— Lelkész v á la sz tá s . Bohus Pál tb. főesperes, az apácai 
gyülekezet lelkipásztora, magas korára való tekintettel nyug- 
dijasztatását kérte. Az eltávozás folytán megüresedett lelkészi 
állásra a gyülekezet julius hó 27-én tartott közgyűlése Kraj- 
csovics Tibor s. lelkészt hívta meg.
— A Romániai Katolikus Népszövetség uj országos igazgatója. A 
romániai katholikus egyház népszövetségének országos igazgatójává 
F o d o r  József dr. temesvári hittanárt nevezték ki.

— P a p ila k o t é p ít  a  sim onyifalv i gyü lekeze t. Ismé
telten kaptunk hirt a  simonyifalvi gyülekezetben folyó lelkes 
munkáról. Nemrégen avatta fel templomát. Most újabb terv 
megvalósításán fáradozik. A gyülekezet presbitériuma u. i. a 
folyó hó 6-án tartott gyűlésében elhatározta, hogy még a hónap 
folyamán megkezdik az uj papilakás építését a meglevő templom
telek területén. Kisérje bátor munkájukat Isten gazdag áldásai
— Helyettesítés. Miután Krajcsevicz Tibor az apáeai gyülekezet s. lel
késze szülei meglátogatására hazautazott, julius hó 20-án az apácai gyü
lekezetben Bálint Mihály tanító lelkész végzett istentiszteletet és hirdette 
az igét.
— E vangélikus k ö te le s sé g  evangélikus egyházi lapot 
járatni, olvasni és támogatni. De nemcsak evangélikus, hanem 
egyben becsületbeli kötelesség is az általunk járatott lap elő
fizetési dijának pontos befizetése 1 Testvérem: e l e g e t  t e t t é l - e  
e z e n  k ö t e l e s s é g e d n e k ?  Ha igen, segits egyházunk 
ügyének még azzal is, hogy új előfizetőket szerzel egyházunk 
lapjának.
— Felhívás a lelkészi hivatalokhoz. Az a tsrvflnk, hogy a jövö eszten
dőre is kiadjuk egyházi naptárunkat. Miután a munkához már jókor kell 
hozzálátnunk: kérünk minden lelkéaztestvért Írja meg kívánságait, észre
vételeit és támogassa ezt a munkánkat.

— Az o rsz á g  h á lá ja  B ukovina é s  B esszaráb ia  fel- 
s z a b a d u lá sá é r t. Julius hó 20-án az ország valamennyi 
templomában hálaadó istentiszteletet tartottak Bukovina és 
Besszarábia felszabadulásáért.

— Számok a bolsevikiek borzal
mas r é m t e t t e i b ő l .  Statisztikai 
kimutatás adatai szerint a bolsevikiek 
1918-tol,_193J-ig ^öbb mint 11 és fél
millió embert’ gyilkoltak riiegT Ezek 

között van 50 püspök, 4800 lelkéez, 7800 tanító és tanár, 8900 orvos, 
65.000 rendőriisztviselő, 75.500 katonatiszt, 180.000 tisztvieeló, 360.000 ka
tona, 420.000 egyéb értelmiségi, 832.000 munkás s kb. 10 millió földmives. 
Ugyanezen idő alatt még 2 és félmillió ember pusztult cl az éhségtől. A 
A most folyó kegyetlenségek révén ez a szám még s o k s z o r o s á r a  fog 
emelkedni.

— N ém etország i té li-seg é ly ak c ió  g y ű jté sek  e r e d 
m énye. A németországi úgynevezett téli-segélyakció gyűjtések 
eredménye a háború és egyéb nehézségek ellenére is fokozódó, 
így junius hó 28 és 29-én Berlinben 1,111.157 márkát gyűjtöttek 
ami 283.737 márkával több, mint a múlt esztendőben. A szép 
eredmény a német nép öntudatának és fegyelmezettségének 
köszönhető.
— Kínában nagy keresztyén ébredés van. A mozgalomnak legeleve
nebb terjesztői az egyetemi hallgatók s általában a műveltek. Mivel nem 
rendelkeztek elegendő templommal s egyéb gyűlési helyiséggel, jelssavuk 
az, hogy csak együtt legyenek az imádkozni akarók.

— A m erikai p ro te s tá n s  le lk észek  a  h á b o rú  e lle n .
Több mint 2000 amerikai protestáns lelkész és tanító nyilatko
zatot irt alá, amelyben kijelentik, hogy nem hajlandók a  szó
székről a háborúról prédikálni, azt támogatni vagy arra áldást 
kérni.
— Evangélikus gimnázium nyerte a magyarországi középiskolák idei 
tanulmányversenyének első diját. A iasori evangélikus gimnázium 
nyerte el a tanulmányverseny első diját s ej sei újból megszerezte az 
elsőséget a gimnáziumok kösőtt. A budapesti fasori gimnázium vala
mennyi középiskola kösött legtöbbször tartotta az elsőséget.

— Svéd m lssz ló n á riu so k  n y ila tk o za ta  a  szo v je t 
v a llá se lle n e ssé g é rö l. Szovjetoroszországban az utolsó 
pillanatban megnyitották a templomokat és a  börtönökből elő
hozott papokat arra kényszeritették, hogy istentiszteleteket tartsa
nak a  szovjet fegyverek győzelméért. Ezzel félre akarták vezetni 
az orosz népet, de be akarták csapni az egész keresztyén világot 
is. Svéd misszionáriusok, akik jól ismerik a szovjetben uralkodó 
egyházi_helyzetet most nyilatkozatot tettek közé, amelyben intik 
a keresztyénséget, hogy ne engedje magát félrevezetni. Emlé
keztetnek Sztálinnak nyilatkozatára, amely szerint a „vallás a 
kommunizmus legnagyob ellensége". Kiemelik azután azokat 
az eszközöket is, amelyeknek segítségével a vörösök ki akarták 
irtani a vallásosságot az orosz népből.

— A világ leghatalmasabb harca. Szovjetoroszorezág nem tudja feltar
tóztatni az európai keresstyénség egyesült haderőit, ámbár minden tar
talékát harcba vetette már. Az Északi tengertől le a Fekete-tengerig hú
zódó hatalmas fronton kb. 9 millió ember áll szemben egymással. Ez tehát 
a világ leghatalmasabb küzdelme. Az eddig elért sikerek azt mutatják, hogy 
talán hamarosan ösizeroppan a bolsevikiek hatalma s a világ megszaba
dul ettől a rémitö veszedelemtől. — A m e r i k a  egyre inkább sodródik 
a háború felé. Roosevelt elnök át szeretné venni az Anglia kezéből kihulló 
világhatalmat s már Európa szabadságát fenyegeti. — J a p á n b a n  kor
mányválság volf. Az uj kormányt ismét Konoye herceg alakította. Érdek
lődéssel várják Japán magatartását.

— A ném et b iro d a lo m  la k ó in a k  szám a. A birodalmi 
statisztikai hivatal közlése szerint a Cseh-morva védnökséggel 
és a lengyel főkormányzósággal együtt Németország területe 
825.610 négyzetkilométer, lakóinak száma pedig 107 millió.
— Ifjúsági Keresztyén Egyesületi tagok találkozója. A magyarországi 
IKE szövetség idei nyári konferenciája augusztus hó 14—17. napjain lesz 
Kolozsvárott.

— Szovjet h ad ifo g ly o k  m e g k e re sz te lk e d é se . A kom
munizmus poklából megszabadult orosz hadifoglyok közül igen 
sokan azzal a kéréssel állanak elő, hogy szeretnének meg- 
keresztelkedni, mert otthon ez lehetetlen volt. A kommunisták 
üldözték az egyházat s azokat, akik igénybe vették az egyházi 
szertartásokat.
— A hősök hőse. A háborúnak mindig megvoltak a maga hősei. Embe
rek, akik különleges bátorságuk, katonai tudásuk révén tűntek ki. A né
met hadseregnek ma egyik legismertebb tagja Mölders alezredes, a kiváló 
repülő, aki eddig 115 ellenséges gépet pusztított el. Rásztvett a spanyol 
háborúban s ott 14 ellenfelet lőtt le. A francia fronton 25 ellenséget pusz
tított el, de aztán fogságba esett. Kiszabadulása után újból szolgálatba 
lépett s eredményesen harcol. Repülőraja eddig 1200 légi győzelmet ara
tott. Mölders alezredes a legmagasabb kitüntetéseket kapta.

— N orvég le lk észek  fe lh ív ása  a  bo lsev izm us e llen i
kü zd elem re . Norvég lelkészek felhívást bocsájtottak ki, amely
ben a bolsevizmus elleni harc mellett emelik fel szavukat. Ki
jelentik, hogy tisztán kell látnia ma mindenkinek ennek a küz
delemnek jelentőségét, amely keresztyén értékeink védelmét és 
megmaradását szolgálja. _______________________________
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A mi reménységünk —
a mi vigasztalásunk!

„Mert a mi országunk mennyekben van, fionnéj 
a megtartó Ur Jézus Krisztust is várjuk; k 
elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket> 
hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, 
amaz Ő hatalmas munkája szerint . . . "

Filip. 3, 21-22.

A  föld. örömeinek, vigasztalásainak elégtelen
ségét, ürességét soha nem érzi meg az ember any- 
nyira, mint éppen a szenvedéseknek legfájdalmasabb, 
legnehezebb pillanataiban. Ott áll az ember a koporsó
előtt, melyben egy élei píbon. n^ehnhheL’r iicdt
kapcsolod saját életének boldogsága és reménye. 
Mit mondhat neki a világ ? Azt, hogy a koporsóval 
lezáródott az élet is ?! Hogy ami volt nincs és nem 
lesz többé?! Vagy legjobb esetben azzal ha próbál 
megvigasztalni, hogy még egyszer feleleveníti az 
eltelt éleinek emlékeit. De vigasztalás-e ez? A  bol
dogság emléke igy csak fájóbban sebez, mert érezni 
kell: nem jön vissza többé soha. A  tévedéseknek 
és félreértéseknek emléke pedig azért fáj, mert nincs 
többé mód reá jóvátenni miben talán akaratlanul is 
vétettünk.

De üzen az Isten is. „A mi országunk meny- 
nyekben van . .  N em ! A z élet nem semmisülhet 
meg a koporsóban. Van másik élet is. Örökélet, a- 
melyik ezután következik s amelyik tulajdonképen 
a mi igazi életünk, „mert a  mi országunk meny- 
nyekben van . . Nincs tehát félbemaradt élet. 
Nincsenek igaz értelemben vett tragédiák, mert nin
csenek összetört életek. Életünk igazi kifejlődése nem 
itt a földön történik, hanem az uj életben.

S mert a mi országunk mennyekben van nem 
is szabad túlságosan lekötnünk magunkat a föld 
számára. Itt vándorok vagyunk.

S azt mondja az Ig e : „honnét várjuk a  meg
tartó Ur Jézus Krisztust i s : ki elváltoztatja nyo
morúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő 
dicsőséges testéhez . . Nem magunk erejében bi
zakodunk. Nem mi megyünk el az örökéletre. Krisz
tus jön el hozzánk. Ő támasztja fel majdan, az íté
let napján, ezt a betegségtől összeazott, vagy fegy
ver által összeroncsolt nyomorúságos testünket és 
dicsőségbe öltözteti azt majdan, hogy hasonló legyen 
a mi testünk az Ő a halálból dicsőséggel feltáma
dott testéhez. Igen, ezt ígérte meg Ő minekünk s ezt 
cselekszi Ű velünk.

Érzed-e testvérem, hogy milyen nagy vigasz
talás, mekkora öröm ez. Állhatsz koporsó mellett. 
Erezheted mint jő közelebb és közelebb hozzád a 
halál s nem kell remegned, hogy elvesztettél min
dent, mert „ . .  mert a  mi országunk mennyekben 
van . . Gillich Fülöp.

Lelki vezetőink utánpótlása.
Egyházunk számára élet és halál kérdése, hogy tudunk-e lelkészek

hez, tanítókhoz, általában: tanult vezető emberekhez jutni, akik a kidűltek 
helyébe léphetnek ?

Eddig az volt a helyzet, hogy lelkészeink az erdélyi egyházkerület 
teológiai fakultásán tanultak. A református testvér egyház ezzel a sok 
szeretetről és nagy megértésről tanúskodó, előzékeny magatartásával 
nekünk olyan szolgálatot tett, amit sohasem tudunk kellőképen meg
köszönni. A  református teológián tanuló ifjainkat az evangélikus szolgálatra 
Járosi Andor magántanár készítette elő, kik azonfelül rendesen még a 
soproni íe-’ Vjgián is hallgattak egy évet. így lelkészképzé&ünk i2S£(£^ÍSÍgií^____

s többi tanuló ifjúságunk is zavartalanuftfeíogathaíta a református iskolákat.

A refor
mátus egyház azonnal hozzáfogott, hogy a szükséges szakiskolákat meg
teremtse, mihez a kormány engedélyét is megnyerte. Sikerült is a  nagy- 
enyedi Bethlen kollégiumot oly módon felszerelni, hogy ott minden fonto
sabb református iskola elhelyezést nyerhetett. Ez év őszén a teológiai 
főiskola is megkezdi működését.

A református egyház a régi testvéri, szoros együttműködés szellemé
ben, készségesen és a legnagyobb örömmel felajánlotta az összes tan
intézeteit az evangélikus tanuló ifjúság részére. A mi fiaink ugyanazokat 
a jogokat és előnyöket élvezik ezekben az iskolákban, mint a református 
ifjak. Evangélikus tanuló ifjúságunknak tehát megvan a lehetősége, hogy 
tovább képezhesse magát s ezzel megvan a  lehetősége a lelkészi és 
tanítói utánpótlásnak is. A református egyháznak egyelőre ugyan nincs 
női tanítóképzője, de viszont erre a célra a  római katholikus egyház 
szebeni intézetét ajánlotta fel készséges előzékenységgel és magyar testvéri 
szeretettel, tanulni akaró leányaink részére.

A tanulásra való lehetőség tehát megvan. Most már csak az a 
kérdés, hogy laez e kit küldenünk ezekbe a tanintézetekbe ? A református 
egyház felmérve ennek a  kérdésnek a nagy horderejét minden szegény 
lelkész és tanító jelöltnek ingyenes felvételt biztosit nemcsak a tanításra, 
hanem a lakásra és ellátásra nézve is. Ezt a kedvezményt a mi egyház- 
kerületünk is megadja azoknak a jó előmenetelü szegény tanulóknak, 
akik a lelkészi és a tanítói pályára készülnek lépni, hogy majdan egy
házuknak és népüknek szolgáljanak, mint lelki vezetők.

Egyetlen kérdés, ami még nem nyerhetett eddig elintézést és ez az, 
hogy miképen gondoskodhatunk a református teológián tanuló lelkészeinkről, 
hogy az evangélikus teológiai tudományokat is megismerjék? Ismerve 
azonban a testvér egyház megértő és előzékeny magatartását, hiszem, 
hogy ezt a kérdést is megnyugtató módon rendezhetjük.

Most aztán csak rajtunk múlik, hogy ezekkel az áldott lehetőségekkel, 
hogy élünk majd. Örömmel láttam, hogy
szép számmal van középiskolába járó ifjúságunk, kikből bőségesen nevel
hetünk egyházunk számára alkalmas lelki vezetőket. Azért ezt a végtelenül 
fontos kérdést mindenkinek a szivére kötöm. Bízom benne, hogy népünk 
és annak vezetői megértik annak a végtelen nagy jelentőségét. Az érde
keltek forduljanak felvilágosításért, tanácsért az illetékes lelkészi hivataluk
hoz, mely kérésüket a kerülethez továbbítja.

Argay György
szuperintendc ns helyettes
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Nem jövevény
„Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanen 
a szenteknek és cselédei az Istennek.“ Efézus 2,19.

Nehéz az embernek beleélni magát másnak helyzetébe. 
Pedig igazán csak akkor tudnánk megérteni embertársainkat, 
ha ezt tehetnénk. Azt szokták mondani: a szegény ember előbb 
szánja meg a koldust, mint a gazdag. A valóságban ez igyjs 
van. A magyarázata ennek pedig abban rejlik, hogy a szegény 
ember, ki a saját tapasztalásából ismeri a  nincstelenség kínzó 
fájdalmát, megtudja érteni a  szenvedőt, me, beletudja élni magái 
annak a helyzetébe. Viszont a jólétben nevelkedett embernek 
ez igen nehéz. Nem érti s ezért könnyedén tova siklik felette.

Nehéz ma nekünk beleélnünk magunkat azoknak az
embereknek nyomorúságos helyze
tébe, akik nem ismerik és soha nem 
is hallottak Krisztusról. Nem igen 
tudjuk mi megérteni azokat, kikhez 
annak idején Jézus szólott, vagy 
kik a tanítványok szájából hallották 
az evangélium üzenetét. S nem 
tudjuk beleélni magunkat azoknak 
a pogányoknak a helyzetébe sem, 
akik még ma is nélkülözik az evan
gélium világosságát. Keresztyén 
világba születtünk. S ha sokan 
vannak is ma, kik tagadják Istent 
s ha nekünk magunknak is sokszor 
az az érzésünk: nincsen itt minden 
úgy, ahogyan lennie kellene, mert 
túlságosan érződik a bűn hatalma egész társadalmi szerveze
tünkön. Tény az: életünket, társadalmi szokásainkat nagy 
mértékben a keresztyénség formálta.

Nehéz tehát megérteni, hogy micsoda borzalmas kin az 
élet Krisztus és evangélium nélkül. Mikor mi elhagyjuk az Istent, 
mi akkor sem vagyx. "vk teljesen evangélium nélkül. Olt él ben
nünk, mint hamu alatt a parázs. De milyen más az életük azok-

-»mei,« — ,.m. ismerték. A,.r'ogány emj^er élete retteg«?!:
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nekik áldozatot, hogy megnyerje tetszésüket. Saját életének
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megmentése kedvéért embertársát, vagy tulajdon gyermekét 
áldozza fel.

Mikor az ige azt mondja: „nem vagytok jövevények..“ 
akkor ezekre az emberekre kell gondolnunk ha igazán meg akar
juk érteni annak páratlan jelentőségét. Gondoljuk e l: mit jelentett 
ezeknek az embereknek Krisztus? Mit a szerető Istenről szóló 
evangélium? Mekkora öröm volt nekik olvasni az igét: „Azért 
immár nem vagytok jövevények. N e m  vagytok idegenek, jog
nélküliek, senki. Hanem „polgártársai vagytok a szenteknek 
tehát az angyaloknak, a mennyben lakóknak. S „cselédei az Isten

nek." Itt pedig a cseléd szót abban 
a régies formájában kell értelmez
nünk, amikor gyermeket jelentett.

Ebből a helyzetből kiindulva 
tudnok csak igazán megérteni, hogy 
milyen határtalan nagy kegyet kap
tunk Istentől, amikor Krisztusban 
gyermekeivé fogadott bennünket. 
Ennél nagyobb nem is történhetik 
már velünk. A népmesékben kol
dusokból királyok lesznek. Ma 
oly történelmi időt élünk, amely 
ugyancsak gazdag a váratlanul 
magasba ívelő pályafutásokban.
A vezető állást betöltő államférfiak 
legtöbbje s köztük éppen a leg

nagyobbak, egészen alacsony sorsból kerültek a csúcsra. S mégisí 
semmi az ahhoz képest, hogy mi gyarló és bűnös emberek 
Isten gyermekeivé lettünk! Nagyobb dolog ez annál, mint amikor 
a koldusból király lesz.

Jó nekünk testvéreim, eszünkbe venni ezt. Átérezni, hogy mit 
is kaptunk mi az Istentől. Talán megnyílik a szivünk, s felébred 
bennünk a hála, amely aztán elszakithatatlanul odaláncol Krisz
tusunkhoz, mert neki köszönhetjük mindezt. Azt( hogy nem va- 

- -gytrrrir-iiTTTTTCrr j o n r c u - -  hanem lettünk „ p o lg á r tá r s a i
a szenteknek és cselédei, gyermekei az Istennek.“ Gíllich Fütöp.

VIGASZTALÁS.
Ha már mindenki elhagyóit téged,
És nincsen sehol nyugodt menedéked,
Ha nincs már szerető édesanyád,
Se otthonod, se meleg szobád,
Ha mindenki csak gúnyol, megvet,
S az egész világ is felkel ellened,
Hogy lelkedet gyötörje, marja,
Mint átkozott féreg mérges foga,
Ha senki sem áll ki oltalmadra,
Ha nincs ember ki veled harcolna I 
A  régi templom előtted nyitva áll,
S benne fájó lelked biztos nyugtot talál.
Ott az ezeréves oltár előtt Krisztusod fogad, 
Kezében tartva az életadó poharat,
Kínálja, egyre kínálja fáradt lelkedet
Ö, ki átkarolja az árvát s gyógyítja a beteget,
És igy szól ■ Igyál az élet szent borából,
Hogy szembe szállhass e bűnös világgal!

Rettegi Gusztáv.

„Gott mit uns“
Nehány hónappal ezelőtt a  hétfalusi 

csángó községek megszokott képe hirtelen 
megváltozott. Egy éjszaka szokatlan hangok 
vertek fel álmunkból, katonaének.

A ritmusból, szavakból hamar megálla
pítottuk: németek. És valóban jönnek. Az 
ének elhangzik, csak az ütemes lábdobo
gás hallatszik, olyan pontosan, hogy mu
zsikálni lehetne a taktusára. Elől lovas 
tisztek, utánuk fáradtan és mégis jókedvűen, 
a rendíthetetlen német öntudattal az arcon 
az altisztek és katonaság.

Most is előttem van alakjuk, amint teljes 
felszereléssel belépnek a kapun s hangos 
sarokösszeütés és Heil Hitler köszönés 
után csendben leszerelőeködnek s elhelyez
kednek szállásaikon.

Német katonákat azelőtt is láttam. A 
világháború alatt több Ízben megfordultak 
falvainkban. Most is emlékszem, amikor 
Bácsfaluban a papilak ablakából nézeget
tük, mint gyermekek a pompás ulánus- 
Iovakat, amelyek cukrot kaptak gazdáik 
tenyeréből akkor, amikor mi hónapok óta 
nem láttunk cukrot. De ezek most valahogy 
mások, üdébbek, frissebbek voltak, pedik 
jó nehány ütközet és nehány száz kilo
méteres út állt mögöttük. Az új német 
erővel találkoztunk.

Sokat olvastunk és hallottunk azelőtt is 
erről az erőről, hiszen a diadalmas lengyel, 
francia, norvég, jugoszláv ütközetek után 
kerültek ezek a fiúk hozzánk. De milyen 
más volt őket szemtől-szembe megismerni, 
mint ujságtudósitások nyomán fogalmat 
alkotni róluk.

Hamarosan összebarátkoztunk egy sereg 
emberrel. Lakóink, az erős dialektusban 
beszélő badeni Guttmann, Rommel, a nagy 
műveltségű és hosszú zongoraművész-tanár 
Rühland, a boxmester Weirich, a cseh
országi Passler Franz és mások hamar 
otthon érezték magukat körünkben.

Mint papi háznál természetesen hamar 
került szó vallásos kérdésekre is. Rühland 
tanárral, aki meggyőződéses nemzeti szo
cialista volt, vita, Guttmann tizedessel elbe
szélgetés íoimájában. Egyik a várost és a 
műveltebb réteget, a másik a falút és 
gazdatársadalmat képviselte.

Beszélgetések közben megállapíthattam 
a szokásos jelenséget. A város, a felsőbb 
társadalmi osztály teljesen elszakítva a 
keresztyénségtől. Rühland tanár éles hangon 
bírálja a keresztyénség magatartását: miért 
hallgat a keresztyénség egy világválság 
idején, miért tűri el a társadalmi igazság
talanságok tömegét, a kapitalizmust, a ki
zsákmányolást, miért nem valósiíja meg 
az igazságosabb társadalmi létformákat, 
miért indul szabadkőműves célkitűzések 
után stb. stb. Bevallom, hogy sokszor nem 
tudtam ilyen kérdésekre válaszolni, kény
telen voltam lesütött szemmel hallgatni. 
„Amit a keresztyénség nem tudott meg
valósítani, azt megvalósította Hitler — 
fejezte be szavait — azért követjük őt“.

A vita meddő módon végződött, nem 
tudtuk egymást meggyőzni. Csak az izzó 
fajszeretet hatott ebből a  beszédből rám. 
Hogy amikor ezt a fiatal tisztet, akinek 
csak most volt az esküvője és kis gyer
mekét nem is látta, megkérdeztük: nem 
kívánkozik e haza? — akkor is előbb 
tekintete elkomorult, aztán lassan, de ha
tározottan ezt mondta: Ja, aber zuerst 
kommt England I (Előbb Anglia következik). 
Vagy mennyire éreztük a kicsinység leverő 
érzését, amikor Guttmann barátunk végig 
forgatva a rádió gombját, diadalmasan 
kiált fel: „überall deutsch“ (mindenütt 
német).

A hit terén többet tanultam nevezett 
Guttman barátunktól, a falu egyszerű, 
romlatlan képviselőjétől. Itt is megállapít
hattam a falu csodálatos megtartó erejét.

Egy vasárnap istentiszteletről kijövet az 
ablakba könyökölve találom. A kevés szám.



1911 szeptember 1 E V A N G É L I K U S  É L E T 3

Ragaszkodjunk-e felekezeti 
iskoláinkhoz ?

A Magyar Kisebbség f. é. junius 1-én megjelent számá
ban „Ragaszkodjunk-e továbbra is a felekezeti oktatáshoz és a 
társadalommegsegítés eddi rendszeréhez ?“ cim alatt dr. Ja- 
kabffy Elemér cikket közöl azzal a szándékkal, hogy a máso
dik nemzedéket megszólaltassa és véleményilvánitásra bírja a 
felekezeti oktatás kérdésében tanúsított magatartásuk felől.

Véleményem szerint, bár az egyik kérdés kulturális, a  má
sik ellenben társadalmi vonatkozású, mégis nyugodtan egybe
kapcsolható ez e kettő akkor, amikor a  mai korszellem látási 
síkjából akarjuk őket értékelni.

Cikkíró felhívását a második nemzedékhez intézi, tehát 
ahhoz a nemzedékhez, amelyik részt vett a vásárhelyi talál
kozón s megszerkesztette e találkozó határozatait. Úgy vélem 
azonban, hogy ez az egész kisebbségi életünket komolyan érintő 
kérdés nem esketik csupán egyetlen nemzedék, a második 
nemzedék érdeklődési területébe, hanem egyformán kell érde
kelje egész közösségünket, az egész délerdélyi magyarságot. 
Én tehát, nem mint a  második nemzedékhez tartozó magyar 
vitatom a cikket — bár a vásárhelyi találkozó idején még a 
második nemzedékhez tartoztam; de azon másokkal együtt részt 
nem vettem, ma viszont 40 évet múltam s igy a második nem
zedékhez való tartozás korértékelése értelmében már az első 
nemzedékhez tartozom. Egyetemes magyar szempontból szólok 
hozzá. Különben is a nemzetközösségnek életkor szerinti cso
portokba való tagozódását nem tekintem helyes folyamatnak, 
mert az nem természetes, mert létrehozásában nem a nemzeti 
vagy népi élet természetes fejlődési folyamatai játszottak szere
pet, hanem egy bizonyos korszak nehézségei teremtették meg 
azokat a  körülményeket, amelyek ezt a nemzedéki elkülönítést 
lehetővé tették anélkül azonban, hogy egységes nemzedéki lel
kűidet formáltak volna s megteremthették volna a magyarság 
minden sorskérdésében az egységes felfogást. Bizonyíték erre 
éppen az a vásárhelyi találkozó, amelynek határozatait a má
sodik nemzedék különböző felfogású és világnézetű tagjai oly 
sok vitatkozás és alkudozás után szerkeszthették csak meg. 
A nemzedéki elkülönülés gyengíti azt a nemzeti öntudatot, azt 
a lelki egységet, amely a felekezeti tagoltság folytán amugyis

ban kiszállingozó gyülekezet felé int s azt kérdi: „itt ennyien 
járnak templomba?“ Mondom: igen, hát Önöknél nem? — 
„Bei uns?“ — (nálunk?) (ez volt kedvenc kifejezése) — „nálunk 
mindenki minden vasárnap a templomban van“.

Hányszor hallottam azután ezt a megszégyenítő: bei uns, 
in Baden Baden-t! Amikor vasárnap viszik a szénát, hallom: 
bei uns, in Baden Baden arbeitet man Sonntag nicht“ (vasár
nap nem dolgoznak). Vagy ha koldus jön : bei uns in Baden 
Baden sind keine Bettler“ (nincsenek koldusok). Hallja, hogy 
verekedés, lopás történik, „bei uns in Baden Baden geschieht 
so etwas nicht4 (ilyesmi nem történik).

Elgondolkoztam rajta: templom és izzó fajszeretet. Csoda-e 
ha a német átgázol az egész világon?

De még valamit tanultam Guttmann barátomtól. Egyszer 
a  felszereléseit mutogatja, magyarázza az aknavetőt, gépfegyvert 
(ezrede legjobb lövője volt!) majd hirtelen oldalszijját kapcsolja 
le és mutatja. A kapocsnál csodálkozva olvasom: „Gott mit uns“ 
(Isten velünk). íme: a pogánynak minősített német katona, 
keresztyének és nemzeti szociálisták, büszkén hordják ezt a 
mindennél több és szebb feliratot: Gott mit uns! . . Vájjon az 
irtózatos harcok kellős közepén, amikor más ember remeg és 
kétségbeesik, nem ez a nehány szó ad neki bátorságot, kitartást, 
ami hajtja és veti előre a rettenhetetlen német katonát: Gott 
mit uns 1 ?

Nem mondom, hogy azok az emberek, akik ezt az ővet 
viselik mind templombajáró keresztyének. De az is biztos, hogy 
a  minden külsőségtől óvakodó, egyenruhában végtelenül egy
szerű német hadvezetőség nem ok nélkül vésette ezeket a 
szavakat a szolgálati öv közepére. S úgy látszik, hogy a fel
iratot az eredmény is igazolja.

Guttmann, Rühland, Passler és annyi sok más derék 
német katona 1 Ez a hit tartson meg benneteket a keresztyénség
ellenségei ellen viselt rettentő harcotokban: „Gott mit uns“ l __

Kiss Béla.

L a p u n k  at  e l ő f i z e t é s i  dí  j a k b ó l  t a r t j u k  f e n n .  Evan
gélikus kötelesség tehát, hogy minél előbb rendezzük előfizetésünket^ 
amely a lap zavartalan megjelenését biztosítja!!!

olyan nehezen teremthető meg és kovácsolható össze. Éppen 
ezért a  nemzedéki felelősség komoly sorskérdéseinkben csupáu 
formai jelentőséggel bir s nem jelenthet végleges állásfoglalást. 
Sorskérdéseinkben a döntés és felelős véleménynyilvánítás joga 
csupán az egész magyar nép egyetemét illetheti meg. Amikor 
tehát a felekezeti iskolák megtartása, vagy azoknak az egyete
mes népi közösség munkaterületébe való átutalásáról esik szó, 
akkor meg kell nyilatkozzék ebben a kérdésben délerdélyi ma
gyarságunk egyetemes felfogása.

Az erdélyi szász és a bánsági német hitvallásos iskolák 
megszűntével délerdélyi magyarságunk előtt hatalmas kérdőjel
ként meredezik a kérdés: mit fogunk mi csinálni ? A kérdés 
sokkal komolyabb, semhogy egyszerű megvitatással elintézhet- 
nők. A dübörgő népi erők szele hozzánk is elért, az ujjáébredő 
európai népek között mi is ott vagyunk, s hiába dugjuk be 
fülünket: egész népi létünk s jövendőnk függ attól, hogy ide
jében és kellőképen tudjuk-e felfogni, megérteni mindazt, ami 
körülöttünk történik. Lássuk meg világosan: itt nem csupán 
ifjúságunk iskolai nevelésének mikéntjéről van szó, nemcsak 
az a fontos, hogy tetszik-e vagy sem mindaz nekünk, ami az 
európai népek kapuit döngeti, hanem egy uj korszellem igé
nyeinek megfelelően egész művelődési politikánk átértékelésé
ről, erősebb nemzedéket s egészségesebb népi lelkületet formáló 
elhatározások vállalásáról kell dönteni.

Hitvallásos iskoláink kisebbségi életünkben mindeddig a 
lehető leglelkiismeretesebben elvégezték teendőiket. Az új idők 
szelleme többet kíván tőlünk: egyetemes nemzeti szellemű 
művelődést és nevelést, a nemzeti gondolat tisztultabb átértel
mezésének szellemében. Egyetemes nemzeti oktatást és nemzet- 
nevelési rendszert sürget, egy keresztyénibb és erkölcsösebb 
magyar élet megteremtésére. Délerdély magyarságát csak mind
össze elvi vonatkozásokban érintheti ez a kérdés, tekintettel 
arra, hogy a kérdésnek gyakorlati értelemben vett megvitatásá
hoz és alkalmazásához szükséges feltételek hiányzanak. A ro
mániai német nép vezetősége által megvalósított uj iskola rend
szer szorosan beleilleszkedik az egész német nép megújhodá
sát és felemelkedését szolgáló nemzeti szocialista felfogásba. 
A mi helyzetünkben sem lehet mindaddig szó iskolapolitikánk-

-  nakayjáwndezéssrőlr amíg-nemzeti és népi.éleiü^MüiQ- -íP.QgQ 
egészében nem frissült fel a népi megújhodás megtisztult le
vegőjében. E nélkül céltalan és eredménytelen dolog egyes kér
déseknek kiragadása s az a próbálkozás, hogy azokat igy el
különülten a mai kor szellemének mértéke alatt megmérjük, a 
vagy ennek szellemében megszervezzük. Hogy eljuthassunk 
ide, előbb meg kell szabadulnunk a szabadkőmives-liberális 
korszellem örökségeként vállainkra nehezedő terhektől, előíté
letektől, ki kell formálnunk egészséges népi életszemléletünket 
s főkép le kell rakni egész magyar népi jövendőnk erős alap
jait. Éppen ezért a felekezeti iskolák ügye feletti vitának kie
rőszakolása most időszerűtlennek tűnik, mert mindaddig amig 
ifjúságunknak nevelése és művelődése számára jobb megoldás 
nem adódik, a felekezeti oktatásunk eddigi rendszerét sem 
változtathatjuk meg. Bár kétségtelen, hogy a római katolikus, 
református, evangélikus és unitárius irányítások alatt álló fele
kezeti iskoláknak bizonyos egységesítése még a mostani hely
zetünkben is kívánatosnak látszik. Különben is most nem az 
a fontos, hogy különböző felekezeti intézményeink keretébe 
tartozó iskoláink működésével megvagyunk-e elégedve vagy 
sem, vagy hogy népkösösségi vezetőség alá helyezzük-e azokat, 
hanem annak az elvnek vagy rendszernek elfogadása, illetve 
megtagadása előtt állunk: biztosithatja-e az egységes irányítás 
alatt álló népi oktatás és nevelés, egészséges népi lelkületet 
teremtő erővel és formáló öntudattal, szilárd helyünket az új 
Európában. Képes-e keresztyén, nemzeti, erkölcsös, szellemileg, 
lelkileg és testileg felkészült erős nemzedéket nevelni népünk 
számára ?

A társadalmi megsegítés eddigi rendszerének egységes 
irányítás és vezetés alá való helyezése, a Népközösség kere
tében csak eredményesebbé és gyorsabbá teheti a segítség 
nyújtást és adást. Megvalósítása kisebbségi helyzetünkben is, 
— eltekintve a  vele járó kisebb technikai nehézségektől, 
amelyeket jobb belátással könnyen le lehetne győzni, — fegyel
mezettségünket s a komoly idők teljes megértését igazolnák.

Elmúlt az ideje annak, hogy érzelmi alapon ítéljük meg 
helyzetünket s féljünk a népi lét mélységében rejlő titokzatos 
erőktől, amelyeknek idejében történő felismerése és szolgálatba 
állítása révén csak értékesebbé és életképessebbé válhatik né
pünk. Bátran kell vállalnunk életünk útját megszabó kérdéseink 
tárgyilagos, elfogulatlan vizsgálatát, létünk és megmaradásunk 
ügyének általuk való szolgálatát. Dr. PAPP BÉLA
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— Oz¥. S ípos M ártonná.
Julius hó 27-én hunyt el Bács- 
faluban, hosszas betegség után, 
özv. Sipos Mártonné született 
Sipos Kata. Mint életében, úgy 
betegségében is Istc- Időjében találta meg szivének igaz örömét 
és vigasztalását. Az elhunytban Sipos András tanító-lelkész 
testvérünk, a bukaresti gyülekezetnek volt egyházsegédkezője, 
jelenleg kolozsvári evangélikus tanító, édesanyját gyászolja. 
F e l t á m a d u n k l

Az Evangélikus Élet kérelme előfizetőihez és barátaihoz ! Hato
dik esztendeje teljesiti tápunk áldott hivatását. Mindenkor arra töreked
tünk, hogy népünket szolgáljuk s hogy anyagi haszon keresése nélkül, 
sőt anyagi áldozatok vállalása árán juthassuk el népünkhöz ezt a lapot. 
Előfizetési dijunk más lapokhoz viszonyítva mindig a lehető legszerényebb 
volt. Most megnehezült felettünk az idő járása. Papir és munkadijak ismét 
emelkedtek. Tehát akaratunk ellenére is kénytelenek vagyunk felemelni 
előtizetési dijainkat. Azonban most is kisebb lesz az bármelyik más lap 
előfizetési dijánál. Vagyis 60 lej helyett 80 lej. Reméljük, hogy előfizetőink 
szívesen és megértéssel vállalják ezt, barátaink pedig áldozatkész támo
gatással sietnek továbbra is segítségünkre.

— C saládi é rte s ítő . Augusztus hó 19-én tartották eskü
vőjüket Máthé János kisegítő lelkész, a krizbai gyülekezet 
helyettes lelkésze és Tothpál Karola kisasszony. Az esketést 
Nikodemusz Károly tb. főesperes, kerületi főjegyző, a brassói 
gyülekezet lelkipásztora végezte. Testvéreinknek életútjukra 
Isten gazdag áldását kívánjuk, hogy az zavartalanul békés és 
boldog legyen!

A N A G Y V I L Á G B A N

— Egyházi zene Németországban.
A németországi evangélikus egyház
ban 200.000 az egyházi énekkarokban 
résztvevő tagok száma, s ezenkívül 
még 30 000-en tagjai egyházi zene

karoknak. Az evangélikus kántorok száma 10.000. A katolikus egyházban 
ennél is jóval nagyobb az egyházi ének- és zenekari tagok száma.

— K itüntetett n ém et le lk észek . Több ezer evangélikus 
lelkész teljesít rendes frontszolgálatot. Eddig 1700 evangélikus 
lelkész kapott katonai kitüntetést. A katolikus lelkészek és 
szerzetesek tábori lelkészi és betegápoló szolgálatot végeznek. 
Eddig 350 katolikus pap és szerzetes kapott kitüntetést.
— Lelkészevangélizáció. A magyar evangélikus egyházban szokásos 
nyári lelkészevangélizáció ez évben augusztus hó 25—29-ig volt a gyenes- 
diási lelkészüdütőben. Az előadásokat D. Kapi Béla püspök tartotta: 
„Papok a főpap előtt“ címmel.

— B olsev ik iek  rém te tte i. Eddigi megállapítások szerint a 
bolsevikiek Litvániában 1100 katolikus papot végeztek ki, akiket 
előbb embertelenül megkinoztak. A templomok nagyrészét szét
rombolták. Fényképeket találtak, amelyek alapján megállapítható, 
hogy a bolsevikiek a templomi kelyhekből ittak, az oltárokat 
lerombolták, az oltárteritőket lovaikra terítették. — Lettországban 
kb. 200 000 ember esett a bolsevikiek embertelen garázdálko
dásának áldozatául.
— Francia papoknak tilos a politizálás A versaillcsi katolikus püspök 
körlevélben megtiltotta papjainak a politizálást, valamint a politikai pár
tok kérésére való istentiszteletek tartását.

— Újból megnyíltak a templomok a visszafoglalt területeken. A szov
jet uralom alól felszabadított területeken újból megnyitották a templo
mokat. A nép könnyes szemmel vett részt az istentiszteleteken. Soha nem 
érezték úgy, hogy mi nekik a templom, mint azon idő alatt, mikor a 
vörös uralom megfosztotta őket a templomlátogatás lehetőségétől. A 
görög keleti egyház legfőbb vezetősége már is intézkedett, hogy a leg
jobb lelkészek vállaljanak missziói szolgálatot ezeken a területeken. A 
kormány is mindent megtesz ezeknek a sokat szenvedett területeknek 
gazdasági és kulturális fellendítésére.

— N ém et e v a n g é lik u s  tá b o r i  le lk észek . Staedel Wil
helm, az országos egyház püspöke, julius hó 23-án, ünnepi 
istentisztelet keretében bocsájtotta ki azt a 8 fiatal lelkészt, kik 
tafeori' leikeszi rnmosegb’erf teljesítenek szolgalatot a román 
hadsereg kötelékébe tartozó német evangélikusok között.

— M egtalá lták  Salam on k irály  k incseit. Salamon király 
“  a Biblia tanúsága szerint — nemcsak bölcs, de dúsgazdag 
is volt. Halála után kincseit fia Roboám örökölte. Ezeket a 
kincseket később Sisák egyiptomi fáraó vitte el, aki elfoglalta 
Jeruzsálemet. Utána nyomuk veszett s az évszázados kutatások 
ellenére sem lehetett őket felfedezni. Most egy francia tudósnak 
sikerült felfedeznie Sisák fáraó sírját és abban megtalálták 
Salamon király hires kincseit is.
— Az anglikán egyház és az európai kereszténység. Az anglikán egy
ház feje, a canterbury érsek égjük cikkében azt Írja, hogy minden angol
nak imádkoznia kell a szovjet hadsereg győzelméért. Az érsek a bolse
vistákkal kötött szövetséget összeegyeztethetőnek tartja azzal, hogy Angija 
tövábbra islrteresztyénségért harcoljon. Az anglikán egyház érsekének, 
cikkére finn evangélikus püspök adott méltó választ.

— Antonescu tábornok államvezetö kitüntetése. Hitler Adolf, a német 
birodalom vezére, a keleti fronton tett látogatása alkalmával, személye
sen nyújtotta át Antonescu tábornok-államvezetönek a német vaskereszt 
lovagkeresztjét. A kitüntetés elismerése Antonescu tábornok hadsereg- 
vezetői érdemeinek, de egyben tisztelet a román hadsereg hősi érdemei
vel szemben is. Ugyancsak kitüntette az államvezetőt Őfelsége Mihai ki
rály Is, aki a Mihal Viteazul rend II. osztályú érdemrendjeiét adomá
nyozta Antonescu tábornoknak.
— Az uj gabonatörvény. A gabonakészletek megállapítására vonatkozó
lag a hivatalos lapban rendelettörvény jelent meg, amely szigorúan elren
deli az 1941-ben termett gabonamennyiségek számbavételét és szabályozza 
azok szétosztását.
— É rtékes ad o m án y . A bukaresti német követség több 
értékes magyar könyvet adományozott az aradi katolikus magyar 
tanonciskolának. A könyveket jutalomkönyvként osztották ki a 
tanoncok között.
— Szabadkőművesség ellenes kiállítás. A szabadkőművesség egy titkos 
érdekszövetség volt, amely behálózta az egész világot. Mesterkedésük 
arra irányult, hogy mindenhol tagjaiknak juttatva a vezető szerepet, tel
jesen befolyásuk alá kényszerítsék az egész világot. Alapítói és főbb 
vezetői zsidók voltak s igy elsősorban a zsidóság törekvéseit szolgálta. 
Az új rendszer, amely nemzeti és egyben keresztyén is, hadat üzent ezen 
szervezetnek s igyekezett nyilvánosságra hozni annak titkos törekvéseit 
és munkáját, amely legtöbbször ellentétes volt a népek nemzeti és keresz
tyén törekvéseivel. Bukarestben Antonescu Mihai helyettes miniszter
elnök irányítása mellett nyilt meg az első szabadkőműves ellenes kiállítás
— H a th a tó sa n  g o n d o s k o d ik  az á llam  a fro n th a r
c o so k ró l é s  az e le se tte k  c sa lá d ta g ja iró l. Antonescu 
Mihai helyettes miniszterelnök kijelentése szerint az állam a 
leghathatósabban fog gondoskodni a rokkant frontharcosokról 
és az elesett katonák özvegyeiről és árváiról.
— Jelentkezzenek a lelkészi és tanítói pályára lépők. Egyházunk és 
népünk jövője szempontjából életbevágó fontos kérdésünk, hogy gondos
kodni tudjunk népünk lelki vezetőiről. Lapunk jelen számában egyház- 
kerületünk szuperintendense felhívást közöl, amelyben bejelenti, hogy 
megállapodások jöttek létre egyházunk és a református, valamint egy
házunk és a katolikus egyház között arra vonatkozóan, hogy megfelelő 
iskolák hiánya miatt, lelkészi, tanitói és tanítónői pályára készülő ifjaink 
és leányaink azon egyházak megfelelő intézeteiben tanulhassanak. Egy
házkerületünk a szegénysorsu tanulók támogatásáról a legmesszebb menően 
fog gondoskodni. Lelkészi, tanitói és tanítónői pályára készülő ifjaink és 
leányaink jelentkezzenek illetékes lelkészi hivataluknál, hogy kéréseiket 
azokon keresztül a kerületi elnökséghez juttassák. *

* Dr. PA PP BÉIA orvostestvérünk rendelőjét B r a s s ó b a  
h e l y e z t e  á t  Kolostor-u. 5 sz. alá I. emelet. (Erdélyi Bank 
épülete). Rendel d. e. 11—1-ig, d. u. 5—7 óráig.____________ _

— V iktoria! G yőzelem ! E szó egyesíti és lelkesíti ma 
Európa keresztyén népeit, kik a keresztyénség és civilizáció 
győzelméért harcolnak. Hasztalan szövi Anglia pokoli ármá
nyait, hiába akarja Roosevelt elnök, a szabadkőműves nagy
mester, erőszakkal rántani bele a háborúba Amerika népét, s 
céltalan a bolseviki komiszáriusok kegyetlen erőszaka is, kik 
gépfegyverrel kergetik harcba a hátráló vörös katonákat, a 
keresztyénség rohama előtt ellenségei összetörnek. Az egyesült 
seregek előretörése ellenállhatatlanul halad előre. Viktoria — 
Győzelem! — S új, keresztyén és békés Európát! Churchill 
angol miniszterelnök a közeli napokban találkoztak és megbe
szélést folytattak, A tengelyhatalmak nem tulajdonítanak nagy 
jelentőséget e találkozónak.
— Megtalálták a legrégibb Krisztus-képet. Az Enírates folyó mentén 
végzett ásatások során egy a Kr. u. második századból való keresztyén 
templomot fedeztek fel, amelynek falain egy teljes épségben levő Krisz
tus kép van. A kép Krisztust ngy ábrázolja, amint beteg ágya mellett áll 
és kezeit áldolag terjeszti ki annak feje felett. Krisztus alakja ezen a ké
pen igen fiatalos és szép szőke haja sugáros fénnyel omlik a vállára. 
Fekete szallag fogja át haját, lábain szandálokat hord. Ez a l e g r é g i b b  
(smert Krisztus kép.

— t  O hlem iiller G erhard  d r. Nemrégiben hunyt [el ez. 
a kiváló német evangélikus egyházi férfiú, ki éveken át nem
csak vezetője, de lelke is volt a Protestáns Világszövetségnek. 
Szerkesztette a Protestantische Rundschau-t, amely 4 nyelven 
jelent meg. A katolikus egyházból tért át az evangélikus egy
házba. Jezsuita szerzetes volt s itt szerzett tudását a protestán- 
tizmus szolgálatába állította.
— Angol biblia tankokkal. Londonban a napokban uj b i b l i a -  kiadás 
jelent meg, melynek az a különlegessége, hogy rajzokkal van ellátva. A 
rajzok tankokat, ágyukat és repülőgépeket ábrázolnak. Ezzel Anglia a 
Bibliát is a háborús propaganda szolgálatába állította.

— A m ag y aro rszág i u n itá riu s  eg y h áz  uj v eze tő i.
Junius hó 29-én Marosvásárhelyt tartott zsinati gyűlésen válasz
totta meg uj vezetőségét az unitárius egyház. Püspökké Józan 
Miklós dr. volt püspöki vikárius, budapesti lelkészt, főgond
nokká Geley József dr. egyetemi tanárt választották. Mindket
ten erdélyi származásúak.
— A jezsuita rend munkája számokban A katolikas jezsuita szerze
tes rend munkáját szemléltetik a kővetkező adatok: 3800 missziónárius 
54 missziói telepen dolgozik. A rend által fentartott intézmények száma: 
15 egyetem 9000 hallgatóval, 169 középiskola 50,000 tanulóval, 67 tanító
képző-intézet 23 000 növendékkel, 95 ipari szakiskola 4500 látogatóval,. 
7817 elemi iskola 400 000 gyermekkel, valamint 155 árvaház.__________
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A mi örökségünk záloga. A z i s k o l a  é r t é k e .
Efézusi levél 1,1— 14,

A z emberi tudomány minden korban nagy 
előszeretettel foglalkozott az élet nagy kérdéseivel. 
Mindig izgatta az embert az élet titkainak kérdése. 
A z  emberi tudomány pedig eme kutatásai alapján 
sok értékes eredményt ért. Gazdagította az ismere
tek anyagát. Végső megoldásokat ellenben nem ad
hatott, hanem előbb-ptóbb mindig reá kellett döb- 
benie arra: nem áll módjában behatolni az élet 
egészen mély titkaiba.

A keresztyén embert is izgatják az élet nagy 
kérdései. De a keresztyén ember a maga hitével azt 
vallja, hogy az életnek igazi titka, a mindenség 
titokzatos mozgatója, rugója, az Isten akarata. Úgy 
történik itt e földön minden,< ahogyan azt Isten ren
deli el. Isten pedig maga dicsőségére teremtett meg 
mindeneket. Maga dicsőségére alkotott embert. De 
ennek az embernek lelket adott és szellemi képes
ségekkel ruházta őt fel s földön való uralkodásra 
és  örökéletre hívta el.

A keresztyén ember is tudatában van tehát 
annak, hogy sok a kifürkészhetetlen titka ennek a 
világnak. A  keresztyén ember is kutatja ezeket a 
titkokat, mert hiszen rajtuk keresztül csak annál 
fényesebben látja meg Isten hatalmát és dicsőségét. 
Nem kergeti ellenben őket megtébolyodott lélekkel, 
mert hiszen hite arra tanítja, miszerint mindig tud
nia kell, hogy rejtélyek mögött is ott az Isten arca. 
ő  irányit mindent. Kettős cél érdekében teszi: az Ő 
dicsőségére és a mi lelkünk üdvére!

Hogy mindez igy van, annak záloga : Krisztus. 
Krisztusban és az Ő igéjében ismertük mi meg az 
Istent. Benne ismertük meg Isten szeretetét, amely 
lehajol a bűnösökhöz. Krisztusért hiszem: az örök
életet, a bűnök bocsánatát, halottak feltámadását stb. 
így mondja ezt el a fentjelzett igében az apostol is.

Tudom, sokan vannak itt közöttünk is, akik azt 
mondják: ők nem tudják ilyen ígéretre építeni éle
tüket. Megkérdezlek testvérem: nem gondolod-e, hogy 
mégis csak csodálatos dolog az, hogy mi emberek 
állandóan ígéretekre építünk s egyedül Istennel szem
ben zárkózunk el ennyire ? Hiszünk és építünk az 
ifjúság ígéretére, a férfikoréra, várjuk és lessük az 
emberek szájából jövő ígéreteket. S mennyit kell 
csalódnunk! Miért ne hinnél hát testvérem Isten 
ígéreteiben ?! Ő nem csal meg soha. Ha az Ő Ígé
retére építesz, sziklaszilárd alapra építettél, melyet 
sem eső, sem árvíz el nem moshat soha. ígéreteinek 
záloga pedig a Krisztus. Hogy Isten üdvözíteni akar, 
az tulajdonképpen nem is ígéret már, hanem tény. 
Tény, mert Krisztus itt járt és feláldozta életét 
érted. Gillich Fülöp.

Elképzelhetetlenül nagy az iskola jelentősége — állapítják meg olyan 
emberek is, akik eddig nem sokat törődtek gyermekeik tanulásával. A 
most folyó háború elég világosan mutatja, hogy a  nemzetek versenyében 
tulajdonképen nem a nyers erő biztosítja a győzelmet, hanem a műveltség 
is. Lehet akármilyen hatalmas egy nemzet, ha fiai nem emelkedtek a 
műveltség magaslatára, nem tudja létjogát biztosítani, mig kicsiny, de 
magas műveltséggel rendelkező népcsoportok ellentállóbbak, szivósabbak.

És természetes, hogy igy van. A győzelmet a nagyobb felelősségtudat, 
a nagyobb közösségszeretet, a nagyobb átgondolóképesség, a nagyobb 
kötelességtudat vívja ki, tehát a műveltség. A maroknyi finn nép az elmúlt 
évben csodával határos módon tartotta fenn hónapokon keresztül az orosz 
g ő z h e n g tr t, am ely rő l e lő szö r m in d en k i a z t hitte , h o g y  h é t n a p  a la tt m eg 
töri a finn erőket. Mi adta az ellenállóképességet? A győzhetetlen haza- 
szeretet, a halált megvető bátorság, a nagyszerű edzettség? Igaz. De 
mindez a fáradhatatlan tanulás, nevelés, — műveltség eredménye. Nem 
kétséges, hogyha a finn nép, melyet a  legműveltebb népnek tarthatunk, 
az oroszhoz hasonló létszámmal dicsekedhetne, a világ ura lenne. Művelt
sége leigázó hatalmával.

De nemcsak a politikai, hanem a társadalmi, sőt a családi életben 
is megfigyelhetjük a műveltség áldásait. Minél műveltebb egy társadalom, 
annál kevesebb az igazságtalanság, az önzés, a haszonkeresés, részre- 
Tiajlás, elfogultság és kijátszás. Annál n a g y o b b  a becsület. És annál 
nagyobb öröm egy ilyen társadalomban élni.

Figyeljük meg: egy családban is milyen belső ösztönszerüséggej 
hallgatnak a családtagok a műveltebb, tanultabb ember tanácsaira. A 
műveltség magától értetődő tiszteletet parancsol. A nagyobb tudás előtt 
önkéntelenül meghajlunk.

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy már most minden ember 
taníttassa gyermekét. Nem! Sőt. A műveltség megszerzése még nem je
lenti egy társadalmi keretből való kiszakadást. Lehet a  legegyszerűbb föld
műves ember is müveit. Nálunk nagyon helytelenül értelmezik a művelt
séget, hogy az iskolával le kell vetni az eddigi életformát is. Fö ldmüves 
szülők gyermekei sokszor, ha csak nehány középosztályt végeznek el, 
már szégyellik szüleiket és irtóznak a földtől. Azt hiszik: műveltnek lenni 
abban áll, hogy úri ruhát öltünk és henyélünk!

Nem, nekünk olyan műveltségre van szükségünk, amely az eddigi 
életformát tölti meg uj tartalommal. A földmives ifjú tanuljon, hogy m üvelt 
lehessen, de müveit — földműves. Az említett Finnország itt is példa. A 
finn ifjak sokat tanulnak, népfőiskolákat végeznek és aztán visszatérnek 
a földhöz. Nem a föld rántja le őket, ellenkezőleg ők emelik a földmives 
színvonalat. így aztán nem csoda, ha földművesek irodalmi remekműve
ket olvasnak és esténként operát hallgatnak! És még kevésbbé csoda, 
hogy ott nem tűnnek el a mezőn felejtett tárgyak és nem kell dühös ku
tyákkal őriztetni a vagyont, mert a műveltség nem engedi a lopást. Biz
tosabb valami az, mint a fegyveres őr!

Müveit földműves magyar társadalmat. Ez a törekvésünk. Ezért be
csüljük meg könyveinket és iskoláinkat. Az i s k o l a  i gy  l e s z  a j ö v ő  
z á l o g a !  Kiss Béla.

Tudni azt, hogy Isten Fia a mi üdvösségünkre lett testté és Nélküle 
mindenki bűnben van — ez az, amit a  világ egyetlen bölcse, sem feje
delme, sem senki más meg nem ismer, kizárólag a Szentlélek által.

Luther.
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f í  Bethesda partján. Irta r  REMENYIK SÁNDOR
„Vala pedig ott egy ember, ki harmincnyolc esztendőtől fogva való 
betegségben fekszik vala“ (János 5, 5). ..... _

Harmincnyolc esztendeig volt beteg . . . 
Harmincnyolc év . . .  ó idő-rengeteg,
Ó csigalassan kúszó nappalok,
Ú végevárhatatlan éjjelek!
Ó zaj, mely őrjít, ó csend, mely gyötör,
Ó tehetetlen kín, maró csömör,
Ó nagy alkalmak örökre múlása,
Kis, édes percek tovasuhanása.
Hasztalanul, megfoghatatlanul, —
Hiába termett datolyát a pálma,
S ’ hajtott ki az olajfa vigaszul, 
Harmincnyolc esztendeig volt beteg, 
Mindenki terhe, magának teher, — 
Harmincnyolc ólomlábu év alatt 
A  fátum mindent elcserél, kever 
A  lélekben, a mély műhely-homályban.
Ez a s z ív  kővé keményedhetett, 
Túlcsordulhatott alázatosságban, 
Harmincnyolc esztendeig volt beteg:
Ha ártatlan volt, bűnössé leit tőle,
Ha bűnös volt, kitisztult hófehérre,
Ha volt önérzet benne — ronggyá válóit, 
Ha szikla-dac volt: finom porrá málott . . . 
Feküdt a tóparton s a tóba nézett , . , : Ü 
A Tó, ez volt az egyetlen igéze tük  
A  Tó, a Bethesda, a gyógyulás: igj 
Leszállani szent, megszállott vizébe,
Mikor rájön a nagy „háborodás“,
Mikor rászáll az Isten angyala,
Súlyos szárnyával sújtja a habot,
S gyöngy-buborékokként a titkos

mélyből
Fakadnak a megmentő balzsamok.
A  Tó . . . közel volt, s mégis messze

volt,
Elérhetetlen, mint a csillagok.

Azt mondja Krisztus: „Ha valaki 
szeret engem, megtartja az én be
szédeimet és az én Atyám szereti azt 
és ahhoz megyünk és annál lakozunk“. 
(János 14, 23). Az ég és a föld, az 
összes birodalmak és királyi várak 
nem tudják véghez vinni, hogy Isten 
lakásává tegye azokat. Abban az 
emberben: aki az ő igéjét megtartja, 
abban lakik Ő. — Ha nagyon keres
sük, hogy hol van Isten, azokban fog
juk megtalálni, akik Krisztus igéjét 
hallgatják és megtartják. Luther.

A többiek mégis csak lejutottak,
Lejutottak a bénák, a vakok,
Valaki vitte, támogatta őket,
Hadd lépjenek a vízbe legelsőnek,
S ki soká tűrt, sokáig vérezett,
Egyszer mégis elsőnek érkezett.
Csak ő, csak ő nem érkezett o d a . ..

Nem volt'ki támogassa,r levigye. 
Talán oly súlyos volt, oly tehetetlen, 
Oly bűnös élő-halott teteme,
Hogy ember-erő el nem bírta többé. 
Elmúlt megint a szent háborodás,
A  nagy alkalom, a boldog varázs, 
Elszállt megint az Isten angyala,
A  halott öröm utolsó leánya:
A  halványzöld fürtű tündér-remény, 
A z is a világ végére szökött.
Ej lett, ragyogtak irgalmatlanul 
A  csillagok a Bethesda fölött.

De másnap reggel Jézus arra jött.

-  ISTEN.  -
Mily számtalanok Te műveid Istenem ! 
És hatalmad mily végtelen nagy I 
E világban mit látnak szemeim, 
Mindenek alkotója Te vagy!

Te teremtetted az eget és a földet 
És mindent mi benne él,
Általad nyert biztos hazát:
Az, ki Téged fél

Ki Te utaidat járja 
Áldott annak élete,
Láthatatlan angyal a kísérője 
Bánatban, veszélyben, mindig mellette.

Ki Te beszédedet hallgatja,
És megcselekszi azt,
Atyai szived megtartja,
Szerétéiből, kegyelemből ád neki vigaszt.

Ki hű marad hozzád mindvégig 
Annak életét megtartod,
Örökkévaló hazádba egykor;
Őt is befogadod 1 . . .

Temesvár.
Gündisch Gusztáv.

K A R J A L A
Karjaiénak hívják ma Finnország dél

keleti részét. Sajátságos föld ez az ország
rész. Megvan a  maga külön kis tengere, 
a Ladoga-tó (18.000 km. négyzet a felülete), 
telehintve meredek, sziklás, sűrű erdőkkel 
borított szigetcsoportokkal; megvannak a

maga zuhatagai — az Imatra is odatarto
zik —, nagy múltra visszatekintő középkori 
várai, sőt középkori kikötővárosa, Viipuri, 
amely ma a világ minden államának lobo
góit látja napról-napra öbleiben, amelyekbe 
a  Seaima csatornákkal összekötött víz
rendszere a kivitelre szánt rengeteg fát, 
cellulózét, rotációspapirt leusztatja. Karjala 
déli, napfényes pereme a Keleti tenger 
enyhe, fövényes partjaival, a finn Lidó-val 
eszményi nyaralóvidék. Valamikor, a világ
háború előtt egymás mellé sorakoztak rajta 
Szentpétervár előkelőinek pazar nyaralói, 
parkkal szegett palotái, üvegtornyos búvó- 
kái. Ezek a villák mostanában nagyobb
részt elhagyatottak, kertjeik elvadultak, 
csak néhány emigrált család éli csöndes, 
mezítlábas tosztojánus-életét az új és mo
dern finn otthonok között elrejtőző, vad- 
szölővel telistele-futtatott csipkerózsika-vá- 
rakban.

A karjalai törzs, mint a magyar székely- 
ség, külön nagy egység a finn közösségben. 
Hatalmas és hősi múlttal rendelkezik. Ősi 
váraikból már akkor vitézül harcoltak min
den ellenfelükkel szemben, amikor a ma
gyar éjj>pen új hazáját rendezte be, tengeri 
hajóikon pedig messzire elkalandoztak, 
megtámadták a svéd partokat, kifosz
tották és elpusztították Sigtuna városát, 
Stockholm elődjét, rengeteg kincset össze- 
hordtak, de el is csavarogtak, sokan kö
zülük messze elszakadtak őseik földjétől.

Ma vagy 350.000 karjalai lakik Finn
ország határain túl, de szinfinn falvak, vagy 
40—50 százalékban finn községek csak a 
Ladoga-tótól keletre és északra vannak. 
A délibb települések egészen Novgorodig

erősen orosszal kevertek, sokan el is oro- 
szosodtak, de a legtöbben megőrizték ősi 
együvétartozásuk tudatát, atyáik nyelvét, 
dalait és szokásait. Mert ami a dalt illeti, 
nincs a finnségnek még egy olyan ága, 
amely annyi ősi dalt és hagyományt őrizne, 
mint a karjalai — határon innen és hatá
ron túl.

Dalos, vidám nép azl Tűzről pattant, 
fürge, szilaj és vállalkozó kedvű, nyájas 
és csevegő. Nem olyan jómódú, mint a 
nyugati finnek, sokan élnek cselédsoron, 
messze városokba is elmennek szolgálni. 
A keresztséget Oroszország felől kapták 
s igy sok köztük a görög keleti, de mesére 
hajló kedvük soká megőrizte és az uj hittel 
csodálatosan egybeötvözte régi pogány 
vallásukat, babonáikat, messzi ősökről reá
juk maradt szokásaikat. A karjalaiak között 
éltek tovább azok a  dalok, regék, mondák, 
varázsigék és tréfák, amelyeket a  múlt 
század még olyan épen kapott kézhez, 
hogy összekovácsolhatta belőlük a  Kale
valát. A Ladoga környékén még ma is él 
nehány öreg énekes, aki sose tanult írni, 
vak is van köztük, de száz meg száz szép 
verset tud ősi hangszerüket, a  kantele-t 
pengetve, vagy társával „Kéz a kézbe, 
ujjat ujjal egybefűzve“, testét csendesen 
előre meg hátra ringatva. Messze földön is 
tudják, ki a legkülönb siratóasszony — 
valóságos költő! — és ha már nem segít 
sem orvos, sem patika, ki az a ráolvasó 
néne, akinek bűvös igéiben még remény
kedhetnek. 1928-ban még a Margitszigeten 
is hallhattunk egy ilyen karjalai ősi nép
énekesnőt, az akkor 86 éves Matja Platto- 
nen-t. Három nemzedéket nevelt fel sze-
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XI. A g y ó n á s r ó l .
„A gyónásról azt tanítjuk, hogy az egyházban a bűn alóli 
magánfeloldozás fenntartandó, ámbár gyónás alkalmával az 
összes vétkek névszerinti elősorolása nem szükséges. Ami kü
lönben lehetetlen is, mert a Zsoltár mondja: (19:13) Kicsoda 
tudhatja a vétkeket7“ ____

Abból a körülményből, hogy Luther hevesen támadta a 
katolikusoknál szokásos fülbegyónást, vagy talán inkább az 
ebből támadt ferdeségeket, az evangélikus egyházban a gyó
nást egyszerűen eltörölték. Pedig, hogy ez helytelen dolog, mu
tatja az, hogy az Ágostai Hitvallás ime fenntartja és Luther 
is bevette a  Kis Kátéba.

Itt előre kell bocsátanom azt, hogy „ g y ó n á s “ alatt a 
mi népünk az urvacsoraosztáskor szokásos bűnvallást érti. Itt 
azonban magános gyónásról van szó, vagyis amikor valaki fel
keresi lelkipásztorát, kiönti szivét előtte, elmondja bűneit és a 
lelkésztől feloldozást nyer.

A gyónás ilyen formája valahogy természeti szükségen 
alapszik. Amikor az ember lelkét valami nyomja, szükségét érzi 
annak, hogy valakinek elmondja. Ez az elmondás olyan, mintha 
ezzel átadta volna valakinek, megszabadul — bár részben — 
a súlyától. Amikor valakinek egy súlyos bűn nyomja a lelkiis
meretét, ha máskor nem, halála óráján elmondja, szükségét érzi 
annak, hogy elmondja.

Ez a szükségérzet eredményezi, hogy gondjaink, bánatunk 
egy részét elmondjuk barátoknak, bizalmas köröknek stb. De 
itt az a nehézség támad, hogy résztvevő, megértő sziveket ritkán 
találunk. Hányszor csalódtunk barátainkban !

Itt jön a gyónás áldása. Miért nem mész bánatoddal, ké
réseiddel a lelkipásztorodhoz? Vagy nem bizol benne? Jaj az 
olyan lelkipásztornak, aki nem bírja hívei bizalmát, vagy visz- 
szaélne vele. Menj hozzá, mondj el neki őszintén mindent. Isten 
szolgája és küldötte Ö a te vigasztalásodra. Családi nyomorú
ságaidat, terheidet, gondjaidat mondd el neki. Ö könyörög veled 
a Megváltónak és meglátod, hogy megkönnyebbedik szived.

Kevesebb válás, családi perpatvar, könny és öngyilkosság 
lenne, ha gyónni tudnánk. Kimondhatatlan erőforrás az !

Kiss Béla.

gényen, de vidáman, és már csak arra vágyott, hogy egyszer 
a  saját szemével láthassa a magyar pusztát meg a Dunát és 
énekelhessen a hősi magyar népnek. A Gondviselés beara
nyozta ezzel az örömmel életének utolsó évét. Hálás és mo
solygós szívvel mesélte, hogy most már nyugodtan indul a más
világra, „Tuonalle“, ahova évszázadok látnokai és dalnokai 
várják.. .

Azért van valami édes-bús, fájdalmas melankólia, amely 
a  karjalai nép gondtalan vidámságán is átszüremlik: a nehéz 
sorsú, de sorsukat hősies szívvel vállaló lelkek megadó mosolya, 
az a  valami, ami a keleti karjalaiak kedves hangszere, a fűrése 
muzsikájában úgy megtudja szorítani a szivünket. . . Talán 
ebben is rokon a magyarral, a magyar sirva-vigadással.

Tauszig Mária.
*

Abból az alkalomból közöljük ezt az ismertetést, hogy 
Karjala, ee az ősi finn föld újból szabaddá let, a vörösek elől 
elmenekült lakói ismét vissza térhetnek ősi szülőföldjükre. * *

A legnagyobb kincs a s z í v  békessége. Ez a kincs örök 
boldogság és élet, elrejtve a mennyben. Ehhez viszonyítva a 
világ minden országa és gazdagsága csak szemét. Luther.

*
Isten könyörületességének az átélése kimeríthetetlen türel

met terem embertársaink iránt, ugyannyira, hogy ha egy igazi 
keresztyén embert egy napon kétszer gyilkolnának meg és két
szer elevenednék életre, bizony megbocsátana ellenségeinek, 
tekintettel az Istennek iránta való könyörületességére. Amd János.

*
Isten azt gondolta: Hiába, az emberi értelem nem tud 

engem felfogni. Túlságosan nagy és fenséges vagyok. Megki- 
csinyitem magam, hogy felfoghassanak, megérthessenek, oda
adom az én Fiamat, hogy Ő magára vegye a bűnt, a testet és 
a  halált. Ez igazi megalázkodás ! Csak valóban hinnének is
benne 1 Luther.*

Ha Krisztussal új életre keltetek, az odafenn valókat ke
ressétek, ahol Krisztus van, az Isten jobbján ülve. Kot. 3,1.

Beiratkoztunk...
Megnyíltak az iskolák és tanintézetek kapui s kezdetét 

vette az iskolai munka új esztendeje. Beírattuk gyermekeinket. 
Sok gond, nehéz tépelődések után választotta ki sok szülő azt 
az iskolát hová gyermekét küldje. Hiszen tudatában vagyunk 
mi mindnyájan annak, hogy egész életre szóló alapvetés az, 
mit gyermekeinknek az iskolai nevelés révén kell kapniok. 
„Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk“ — szegezte le 
az igazságot a régi közmondás. Tehát nem lényegtelen, hanem 
életre szólóan fontos az, hogy milyen iskolába járatom, kiknek 
kezére bízom gyermekem lelkének kiformálását. Az államnak 
is, az egyháznak is legsúlyosabb kérdései közé tartozik az 
iskolai nevelés problémája.

Kiválasztottuk az iskolát, amelyik bizalmunkat bírja s most 
bátorsággal reábiztuk gyermekeinket tanítóikra, nevelőikre. 
Iskoláink és tanítóink ismételten fényes bizonyságát szolgáltatták 
annak, hogy teljes joggal bírják a szülőknek bizalmát. Tehát 
nem is akarok erre több szót vesztegetni, hanem más dologra 
szeretném most felhívni, evangélikus testvéreim, a figyelmeteket. 
S ez az, hogy ne gondoljátok azt, hogy az iskola helyes ki
választásával már is meg van oldva minden s megszűnik 
számotokra minden gond és minden felelősség! Érezzük a 
dolgot úgy, hogy nemcsak gyermekeinket írattuk be uj osztályba, 
hanem új munkára iratkoztunk fel ezzel mi magunk is. A leg
jobb iskolai nevelés is csődbe kerül, ha nem halad azzal pár
huzamosan az otthon nevelő munkája. Keserű és megérdemelt 
csalódás éri azt a szülőt, ki tökéletesen az iskolára akarja bízni 
gyermekének nevelését.

Mint lelkipásztornak gyakran van alkalmam beszélni szülők
kel. Fiatal szülőkkel, kiknek gyermeke most jár iskolába és 
öreg szülőkkel, kik tehetetlenségükben reá vannak utalva fel
nőtt gyermekeik támogatására. A panaszoknak egész áradata 
zuhog ilyenkor felém. Milyen sok panaszt hallunk, különösen 
az öreg szülők ajkáról a gyermekek hálátlanságáról, durva
ságáról és nemtörődömségéről. Milyen gyakran szemlélhetjük 
gyakorlatban a közmondás igazát: „Egy édesanya fel tud 
nevelni tiz gyermeket, de tiz gyermek sem elegendő akkor, 
mikor az öreg szülőkről kell gondoskodni!“ Haldokló szülők 
betegágyát mint a prédára leső farkasok állják körül gyermekeik, 
készen szétmarcangolni egymást az öröklendő vagyonért.

Tudjátok-e testvéreim, hogy miért van ez igy? Azért, mert 
rossz a nevelésünk. Megfeledkezünk Istenről, meg az igazság
ról, meg a  szeretetről és arra állítottuk be a magunk életét és 
arra neveljük gyermekeinket is, hogy ne legyen szemükben 
másnak becse, csak egyedül az anyagi javaknak, pénznek, 
földnek, háznak. Mikor aztán később ezekért kínoznak gyer
mekeink, akkor elcsodálkozunk s panaszkodunk pedig hát nem 
is történt itt más, mint csupán csak az, hogy gyermekeink 
nagyszerűen megtanulták a tőlünk vett leckét s most azoknak 
a földi kincseknek birtoklásáért készek lennének szüleiket is a 
házból kidobni. Mert valljuk csak be testvéreim : hány szülő
nek van ma gondja gyermekeinek leikével 7 A nyári vakáció 
ideje alatt alig látni gyermeket a  templomban. A szülők nem 
törődnek vele, hogy jár-e gyermekük istentiszteletre, ők maguk 
sem járnak. Hány gyermek imádkozik otthon 7 De hány szülő 
figyelmezteti reá gyermekét, hogy ne feledkezzen meg az 
imádságról. Vagy hány gyermek hallja Isten nevének tiszteletét 
szüleinek ajkáról? S mennyivel többször hallja azt káromló 
szavak kíséretében.

Testvéreim, felelősségünk érzetével kezdjük hát meg gyer
mekeink nevelésének ezt az uj munkaesztendejét. Iskola és 
otthon, egészítse ki egymást ez a kettő, mert csak igy végez
hetünk jó munkát. Érezzétek szülők, hogy ti is beiratkoztatok 
s ha ember nem is, de Isten bizonyítványt állít ki az év végén 
nektek is. Gyermekeink a mi legdrágább kincseink. Nincs a 
világnak az a vagyona, amiért odaadnánk őket. Ne sajnáljuk 
akkor az időt, hogy velük foglalkozzunk, hogy rendre, fegye
lemre szoktassuk őket. Főként pedig ne felejtsük el azt, hogy 
őrködjünk gyermekeink lelke felett.

Uj élet születik körülöttünk, Élet, amely megadja az em
bernek emberi jogát, de amely minden egyes embertől megkö
veteli, hogy tehetsége és tudása javát adja az emberiség közös 
boldogulásának munkájához. Az uj rendszerben népünk 
aszerint fog boldodulni, hogy mennyire tud értékes embereket 
nevelni. Egyéni és népi jövendőnk alakítását tartjátok szülők a 
kezetekben. Éljetek vele helyesen. Giltich Fülöp.
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I T T H O N

— E sp erest v á la sz to tt a  
b á n sá g i egyházm egye. Az
arad-bánsági egyházmegye el
nökségének 6 éves megbízatása 
lejárt. A kiirt választás ered
ményeként az egyházmegye új esperese Ponyiczky László nagy- 
szentmiklósi lelkész, egyházmegyei felügyelője pedig dr. Takács 
Andor temesvári ügyvéd lett. Isten áldása kisérje munkájukat!
— Egyházunk szuperintendensének látogatása a brassói egyház
megyében. Argay György, egyházunk síuperintendense, az elmúlt hiten 
meglátogatta a brassói egyházmegyét. Elnökölt Simon András tanitó 
levita-lelkész! vizsgáján, majd elvégezte felavatását. Ugyancsak felhasz
nálta az alkalmat arra is, hegy személyesen találkozhasson a lelkészi 
karnak tagjaival s ismertesse velük munkapregramját. Találkozott a tan
testület tagjaival s velük is megbeszélte teendőiket, hogy mennél jobban 
kidomborítsák iskoláink evangélikus jellegét.

— A ntonescu  á llam v eze tő  ú jab b  k itü n te té se . Őfel
sége 1. Mihai király Antonescu tábornok-államvezetőt, magas 
katonai érdemeinek elismeréséül, az ország marsalljává nevezte ki.
— t  Wellmann Rezsői ny. tanár. Hesszas szenvedések után, 81 éves 
korában hunyt el Wellmann Rezső ny. középiskolai tanár. Kiváló peda
gógus volt, aki odaadással és szeretettel élt hivatásának. Lapunknak igaz 
barátja és munkatársa volt. Temetése Zsombolyán volt. — F e l t á m a 
d u n k !

— Sajtó  sz o lg á la t. Az országos egyház hivatalos lapja 
rendeletet közöl, amely előírja, hogy minden lelkészi hivatal 
záros határidőn belül pontos kimutatást készítsen a  gyüleke
zetben kifejtett egyházi sajtó szolgálatról. Ki kell mutassák a 
lelkészi hivatalok, hogy milyen egyházi újságok, folyóiratok, 
nyomtatványok stb. járnak a gyülekezetbe a lelkészi hivatalon 
keresztül, vagy más úton és hogy milyen iratterjesztési munkát 
ejtenek ki a gyülekezetben a szekták.

— Uj egyházi munkások. Simon András, a brassói gyülekezet felekezeti 
iskolájának tanítója, egyházkerületünk alkalmilag összehívott lelkészvizs- 
gáztató-bizottsága előtt levita vizsgát tett s ennek alapján Argay György 
szuperintendens szeptember hó 7-én fel is avatta. A szép ünnepélyen 
Gillich Fülöp bácsfalui és Antal Márton türkösi lelkészek segédkeztek. — 
Egyházkerületünk elnöksége Simon Ilona végzett tanítónőt a hosszu- 
falu-fürészmezei iskolához nevezte ki. Egyházunk uj munkásainak életére 
és munkájára Isten gazdag áldását kérjük.

— K isa já títo tták  a  z s id ó  v á ro s i in g a tla n o k a t. A
románositási államtitkárság közlése szerint a március 27-i tör
vény alapján a fővárosban 6.640, az ország többi városaiban 
pedig 22.000 és a falvakban 5.000 zsidó ingatlant sajátítottak ki

•

— Gyámintézeti hirek. Gyámintézetünk munkájának célja: a tanuló 
ifjúság segélyezése, hogy egyházunk és társadalmi életünk számára a 
vezetőség utánpótlásáról gondoskodhassunk. Most lefolytatott gyüjtésünk- 
böl megállapíthatjuk, hogy gyülekezeteink tagjainak körében megértésre 
talált ez a gondolat. A gyűjtések eredménye’a következő : Arad-báesági 
egyházm egye: Arad 6176, Temesvár 3701, Nagyszentmiklés 1435, Var- 
sánd 93j. — Brassói egyházm egye: Apáca 430, Bácsfalu 1885, Bukarest 
4030, Brassó 2555, Csernátfalu 4455, Krizba 1865, Barcaujfalu 750, Hosszu- 
íalu-alszeg (nem gyűjtött), Hosszufalu-fürészmező 1550, Pürkerec 950 
Tatrang 1600, Türkös 2000, Zajzon (nem gyűjtött.) T e l j e s  ö s s z e g :  
32.317 lej.

— Ú jjászervezés! kö lcsön . A kormány erélyes kézzel 
fogott hozzá a bolsevikiektől felszabadított területek gazdasági 
életének újjászervezéséhez. Nagy munka ez, mert hiszen a 
visszavonuló vörös hadsereg ördögi módon garázdálkodott és 
pusztított el mindent. A kormány az újjászervezéshez szükséges 
összegek előteremtésére kölcsönjegyzésre hívta fel az ország 
lakosait. A kormánynak u. i. az a felfogása, hogy miként e 
területek felszabadításához az egész ország minden részéből 
való katonák áldozták vérüket, úgy felépítésűkhez is az össze
fogás kell adja az erőt. Az ujjászervezési kölcsön egyben jó 
befektetés is, mert az állam magasabb kamatot biztosit a köl
csönt jegyzőknek.
— Az erdélyi orthodox egyház melropolilájának pásztorlevele a 
kommunizmusról. Bálán Nipolae dr. az erdélyi román orthodox egyház 
metropolitája pásztorlevélben mutatott reá a kommunizmus ellenes had
járat jelentőségére. Többek között ezeket Írja: „Egy negyedévszázad óta 
a sátán lovagol Oroszország hátán és gimyt üz Istennel és a lelkekkel. 
A templomokat elégették vagy korcsmákká alakították át, a keresztyén 
híveket meggyilkolták vagy börtönökbe vetették; a gyermekeket pedig 
arra tanították, hogy gúnyt űzzenek a szent dolgokkal, Judásnak a Krisz
tus árulójának, szobrokat emeltek, mintha ő lenne a világ megváltója, 
Ennek most össze kell dőlnie . . .“

— P é ld á s  c se le k e d e t. Bukaresti lap közölte: a főváros 
katolikus egyházának lelkészi hivatalába egy napon ismeretlen 
mérnök állított be s közölte a lelkésszel, hogy ki akarja javítani 
a földrengés következtében megrongált templomot. A lelkésznek 
ama válaszára, hogy sajnos az egyház nem rendelkezik a meg
felelő pénzzel, hogy megcsináltathassa ezt a munkát, az isme
retlen azt felelte: ingyen akarom megcsinálni. Másnap mindjárt 
hozzá is fogott a munkához s elvégeztette. Valóban szép 
cselekedet.

A N A G Y V I L Á G B A N

— Diákok, mint tcmplomépitők. A
sárospataki református kollégium 
diákjai a múlt évben elhatározták, 
hogy a nyári vakáció ideje a’att fel
épitik az ősszedült nagykázméri re

formátus templomot. Tervüket meg is valósították s önkéntes munka- 
szolgálattal felépítették a templomot.

— Z sidó vo lt-e  Jézus? Grundmann Walter, jénai egyetemi 
tanár, nemrégiben kiadott könyvében újból felelevenítette Deis- 
mann-nak azt a véleményét, amely szerint Jézus nem lett volna 
zsidó származású. A könyv iránt a német közönség körében 
nagy az érdeklődés.
— Mitől félnek az amerikaiak? Egyes amerikai lapok, melyek már biz
tosra veszik a bolsevikiek végleges vereségét, attól tartanak, hogy Sztálin 
hárommillió párthivével Amerikában keres menedéket, miután a földnek 
egyetlen más országa sem lesz hajlandó őket befogadni. Roosevelt elnök 
barátainak azonban nem igen örvendenek az amerikaiak.

— Az am erika i b ib lia tá rsu la t m unkája . 1816-ban ala
kult meg. Fennállása óta kb. 305,555.700 Bibliát adott el. Jelen
leg évente kb. 7,000.000 bibliát, illetve bibliai részt adnak el. 
A társulat 237 különböző nyelven adja ki a Bibliát.
— Német evangélikus misszió. A német evangélikus misszió a háború 
előtt Afrikában, a Közel-Keleten, Indiában, Kínában, Japánban és a Déli
tengeren 1589 európai és 13.233 bennszülött munkaerővel dolgozott más
fél millió keresztyén között. A háború úgyszólván egyetlen missziói mun- 
kamezöt sem hagyott érintetlenül. Az angolok legtöbb helyen internálták 
a német misszionáriusokat. A munka ennek ellenére tovább folyik, mert 
a bennszülött munkások odaadó lelkesedéssel dolgoznak és folytatják a 
munkát.

— Húsz éve  m űköd ik  a  re fo rm átu s d iá k o k  Soll 
Deo G loria sz ö v e tség e . Ez évben lesz húsz esztendeje 
annak, hogy a magyarországi református keresztyén diákok 
megalakították a Soli Deo Gloria nevet viselő egyesületüket. 
Az egyesület élénk tevékenységet fejt ki s már is több otthon
nal rendelkezik. Tagjainak száma kb. 10.000.
— Sztálin zsidó félvér. Sztálin, a kommunizmus véreskezü vezetője, 
Oroszországnak Georgia nevű tartományából származik. Apja cipész volt 
aki fiát papnak akarta taníttatni. Sztálint kommunista magatartása miatt 
az iskolából kizárták. Nagyanyja zsidó származású volt. De zsidó Sztálin 
felesége is. így egyre nyilvánvalóbbá válik az a tény, hogy a jelenlegi 
háborúnak igazi oka a zsidóságnak jól megszervezett világuralmi törek
vése. így: Franciaországban jelentős szerepet játszottak a zsidó szárma
zású vezetők. Angliában hasonlóképen. Amerikában meg az a helyzet, 
hogy Roosevelt elnök szintén részben zsidó származású, felesége zsidó, 
s legbi folyásosabb tanácsadói is zsidók.

— A n o rv ég  B iblia-Társulat jub ileum a. Ez évben volt 
125 esztendeje annak, hogy megalakult a norvég Biblia-Társulat. 
Munkájára vetnek fényt a következő adatok: 1840-ben évente 
2.000 bibliát adtak el, 1890-ben már felemelkedett ez a szám 
évi 10.000 példányra, 1940-ben pedig már 100.000 példányt 
adtak el. Jelszavuk: minden norvég embernek legyen saját 
bibliája l
— Nem szabad káromkodni. Hárvátország belügyminisztere rendeletet 
adott ki, amelyben szigorú rendszabályokat léptetett életbe a káromko
dás csúf balkáni szokásának kiirtására. A rendelet szerint 30 napi elzá
rásra Ítélik mindazokat, akiket káromkodáson, gyalázkodáson, durva, 
Ízléstelen vagy vallásgunyoló beszéden rajta kapnak. Visszaesők bünte
tése két hónapi elzárás.

— Egyházi h a sz n á la tra  a d tá k  á t a  ném et h a d se re g  
á lta l e lfo g la lt e g y h á z e lle n e s  m úzeum okat. Szovjet- 
oroszországban hatalmas propagandát fejtettek ki a vallás és 
az egyház ellen. Ennek egyik eszköze az volt, hogy a templo
mokat vallás gúnyoló múzeumokká alakították át. A német 
hadsereg által megszállott területeken több ilyen múzeumot 
találtak s azok anyagát egyházi célok rendelkezésére bocsáj- 
tották.
— A háború fontosabb eseményei. Anglia é* a Szovjet megrohanták 
Iránt. Állítólag azért, mert ott németek vannak. A valóságban azért, hogy 
Iránon keresztül teremtsenek kapcsolatot. Irán kormánya látva a véde
kezés sikertelenségét lemondott. A* uj kormány kénytelen volt megha
jolni az erőszak előtt. — Hitler és Mussolini augusztus hó 25—29 nap
jaiban együttesen meglátogatták a keleti fronton és nagyjelentőségű tár
gyalásokat folytattak le. A két államférfi a végső győzelem kivívásáig 
folytatja a háborút. — A szovjet hadsereg óriási veszteségeket szenve
dett. Helyzete egyre kilátástalanabb.

— Leány- é s  a sszo n y k o n fe ren c iák . A magyarországi 
evangélikus egyház idei leány konferenciája junius hó 25-ikétőI 
julius hó 2-ig volt a gyenesdiási lelkészüdülőben, kb. 60 részt
vevővel. A konferencia előadója vitéz Sréter Ferenc missziós 
lelkész volt. — Asszonyok részére ugyancsak itt tartottak kon
ferenciát.

L a p u n k a t  e l ő f i z e t é s i  d í j a k b ó l  t a r t j u k  f e n n .  Evan
gélikus kötelesség tehát, hogy minél előbb rendezzük előfizetésünket, 
amely a lap zavartalan megjelenését biztosítja!!!
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A mindenható Isten. Ez az Isten akarata!
„Én a mindenható Isten vagyok, járj 
én előttem és légy tökéletes I

I. Mózes 17, 1,

Isten mindenható. Hatalmát sokszor kézzelfog
hatóan érezzük. Minden esztendőben felpuhítja me
leg nyári esővel a kemény rögöket s életet fakaszt 
az elszórt magvakból. Napsugarát világoltatja a 
jók és gonoszak felett. A  hitetlen ember tagadja Isten 
hatalmát. Természetre és más egyebekre hivatkozik. 
A  hivő ember viszont boldog bizalommal gondol a 
mindenható Istenre. Öröm és boldogság neki tudni 
azt, hogy. van Isten és hogy ez az fsten minden, 
ható és hogy életé, boldogulása teljes mértékben en
nek a mindenható Istennek a kezében van.

Sajnos, az emberi bűn igen gyakran csábit ben
nünket arra, hogy megtagadjuk az Istent. Nem aka
runk engedelmeskedni neki. Tehát tagadjuk hatal
mát. Nem benne, hanem a magunk ügyességében 
bizakodunk. Elfelejtjük, hogy nem történhetik meg e 
világban semmi az Ő akarata nélkül. Lelkipásztor 
beszélte el a következő élményét. Kellemes nyári ten
geri kirándulása alkalmával történt, hogy a szóra
kozó társaság beszétgetései során vallási kérdésekre 
terelődött a beszélgetés. „Ugyan kérem, — vetette 
oda a hajó kapitánya — ki gondol mindig Isten 
akara tá ra?"  — „Kérdezzük csak meg ezt a fiatal, 
életerős matrózt, vájjon ő miként vélekedik ezek fe
lől a dolgokról ? Én azt hi -zem, hogy inkább saját 
ügyességében bízik, mintsem Isten sec tő hatalmá
ban.“ A  kapitány ezzel magához is intette a fiatal 
matrózt és megkérde ne, nogy vájjon mi jelenti szá
mára a legnagyobb boldogságot. „Fiatal leányok", 
— felelte kacagva a matróz.

Telt az idő. A z  utasok a reggelt napkeltének 
gyönyörű szépségét csodálták, amikor egyszerre a 
hajó aljából fájdalmas nyöszörgés és segélykiáltá
sok hangzottak fel. A z odasiető utasok legnagyobb 
meglepetésükre az előbb említett matrózt találták ott, 
borzalmas kínok között fetrengve. Hibás lépés kö
vetkeztében leesett és hátgerincét törte. Rémilő fáj
dalmak között halállal vívódott. A  lelkész vigaszta- 
lóan simított végig a haldokló f „n. Vigasztalta, 
majd pedig lecsukta megtört szemét. Mikor elvé
gezte hivatását, odalépett a kapitányhoz s azt mondta 
neki: „Kapitány ur, emlékszik-e még előbbi be
szélgetésünkre? Hiszi-e immár, hogy Isten hatalma 
nagyobb, mint az emberi ügyesség ?“

Igen. Isten mindenható ur. Önmagában bor
zasztó valami lenne ez, amikor at»a gondolunk, 
hogy kit nap-nap után megbántunk, az r  e Isten min
denható. Szeretete miatt még sem féléién iel, hanem 
boldogsággal valljuk: Hiszem a mindenháié Isién 
hatalmát! Molnár Rezső.

Váratlanul megjött, amit titkon mindenki várva-várt: a német-orosz 
háború. Ütött a bolsevizmussal való leszámolás órája. Az Északi-jeges- 
tengertől a Fekete-tengerig, sokezer kilométeres arcvonalon folyik az óriási 
csata. A németek mellett finnek és olaszok, románok, magyarok, spanyo
lok, dánok, svédek, stb. vívják a harcot. A nagy időkben hidegre tette 
régi sérelmét és jobb időre hagyta el nem intézett leszámolását a magyar, 
szlovák és román nép s a legkülönbözőbb nemzetekből támadt önkénte
sek seregével együtt beállott egymás mellé a hősi arcvonalba. A világ- 
történelmi nagyságú háború mezején a legkülönbözőbb nemzetiségű kato
nák vére folyik össze Kelet és Nyugat nagy küzdelmében.

Szeretik ezt a harcot keresztes hadjáratnak nevezni. Az bizonyos, 
hc^y h. keresztes hadiárat alatt a kereszténység ellensége ellen ináikdt 
nemzetközi háborút értünk, akkor teljes joggal lehet ezt a háborút keresz
tes hadjáratnak nevezni. A clermonti gyűlés, — amely a  régi keresztes 
hadjáratot elhatározta, nem kiálthatta elragadottságában nagyobb igaz
sággal, mint ma mi e hadjáratra: „Hoc Deus vult!“,e z az Isten akarata I 
Senkisem vonhatja ugyanis kétségbe azt, hogy a bolsevizmus Isten ellen
sége. Ismerek egy pár képet, melyei bolseviki lapok és könyvek hoztak 
erről a kérdésről.

„A vörös gárdista abécéjé“-ben van egy kép, melynek cime: A b o l. 
sevizmus célja. Izmos, munkásember tart a kezében a  képen egy hatal
mas fáklyát. A földgömb alá tartja. Óriási lángnyelvei belekapnak az egyes 
földrészekbe s lobogó lánggal égve száguld pályáján tova, a meggyulladt 
földgömb. Körötte sötét éjszakában, e fénytől elhalványodva, bolyonganak 
a többi csillagok. Ez a bolsevizmus célja: felgyújtani az egész világot!

A  másik képben a földről — füstölgő gyárkémények tövéből — lét
rát támaszt az ég felhőinek egy munkás. Kemény kezében hatalmas kala
pács. Az ég felhői mögött öreg zsidó papok képében a megriadt Szent- 
háromság. Aláírás: A földi istenekkel végeztünk, most az égieken a sor.

A  harmadik kép cime: Krisztus kereszthordozásának az útja. A  ké
pen óriási kereszt végén, mint valami kocsi bakján, ül a pöffeszkedő tőke, 
cilinderrel a  fején. Két kezéből a gyeplők sokasága indul jobbra és balra, 
mindegyikbe szegény munkások vannak befogva, akik lerongyolva, inuk- 
szakadva cipelik őt és a  hatalmas keresztet. Előttük Krisztus glóriával a 
fején, keresztnélkül kényelmesen sétál. Íme: a kereszt királya, mással 
hordoztatja a keresztet.

A  negyedik kép az úrvacsora szereztetését ábrázolja. A jólismert 
hires kép kigúnyolása ez. A terített asztalon borosüvegek, körötte duhaj 
és részeg emberek. Az egyik apostol már a  földön fetreng, kezében a 
borosüveggel, tört edények és borosüvegek között. Két apostol a mámor
tól eltorzított arccal verekedik az asztal mellett s közben ott ül J é z u s .

Ezek a  képek nem szorulnak magyarázatra.
A bolsevizmus nem istentelen, hanem istenel
lenes. Vesztét akarja az Istennek. Aki vesztét 
akarja Istennek, Isten annak is megmentését 
akarja de aki a megmentését nem akarja, an
nak azután vesztét akarja az Isten is. Senki 
sem mondhaúa, hogy Isten nem volt elég türel
mes a bolsevizmus iránt. Most már betelt a 
mérték. Aligha volt még háború e világon, 
melyre ennyi joggal el lehetett mondani; „Hoc 
Deus vultÉ, ez Isten akaratai 
(Rt szlet Túróczy Zoltán magyar evangélikus püspök évi 

jelentéséből.)
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Argay György szuperintendens elbúcsúzott temesvári hiveitől.
Argay György, egyházkerületünk szuperintendense, vasár

nap, szeptember hó 28-án búcsúzott el volt gyülekezetétől, hogy 
elfoglalja a püspöki állással járó aradi lelkészi állást. A Déli 
Hírlap cimü napilap munkatársa ez alkalomból felkereste egy
házunk főpásztorát és a magyar közvélemény számára nyilat
kozatot kért tőle. A lapban megjelent nyilatkozatból közöljük 
a  következőket: „A szeretetnek és ragaszkodásnak sok-sok szála 
fűz engem Temesvárhoz. 1918-ban történt pappászentelésem 
után ez volt első állomásom és innen való feleségem, aki leánya 
a megboldogult Bohus Károly főesperesnek áldott emlékezetű 
apósomnak. Két évi temesvári segédlelkészi működés után 
Steierdorf-Aninára kerültem lelkésznek, majd további két évi 
munkálkodás után a  brassómegyei Pürkerecre, ahol tiz éven át 
voltam csángó híveim papja. Mikor Bohus Károly elhalálozása 
után a temesvári egyházközség vezető lelkészévé választott, úgy 
jöttem ide, mintha hazajönnék. És az elmúlt 
kilenc esztendő során valóban itthon is voltam, 
szivem minden szálával, és lelkem minden 
gondolatával. És most, amikor az Úr kegyelme 
új állomásra szólít, szomorúan és fájdalommal 
távozom innét. Ezt a bánatos búcsuzkodást 
csak az az öröm teszi elviselhetővé, hogy 
most majd nagyobb téren és terjedelmesebb 
hatáskörrel dolgozhatom egyházamért és az 
emberiségért........ Hangsúlyozom, hogy mun
kálkodásom pillére az az erős alap volt, amelyet 
számunkra néhai Bohus Károly főesperes húsz 
évi szorgalmával lerakott. Évtizedekig eltart, 
amig utódai gyümölccsé érlelik mindazt, ami
nek magvát Bohus elvetette. Büszkeséggel 
tölt el, hogy a temesvári evangélikus egyház 
száz éves fennállásának alkalmából 1939-ben 
teljesen renováltuk templomunkat. A félmillió 
lejes javítást a  hívek nagy áldozatkészsége 
tette lehetővé. Ebben sok érdeme van dr.
Wachsmann Alvin egyházközségi felügyelő
nek. ki mindenkor jó barátom és hűséges 
munkatársam volt. A z egyházi betétet terén

megvalósítottuk a vasárnapi iskolát, amelynek átlag száznegyven 
hallgatója volt. Nyolc csoportban és pedig kerületenként dolgoz
tunk. Szerető gonddal foglalkoztunk az ifjúsági munkával és a 
Bibliai-körben igyekeztünk arra, hogy a fiatalság lelkében a hit, 
az Isten és emberek iránti szeretet minél mélyebb gyökereket 
verjen. Az evangélikus nőkkel a Nőszövetségben, a férfiakkal 
pedig presbyteri konferenciákon foglalkoztunk és értékes meg
értésre találtunk. . .“

Az egyházközség nagykiterjedésű szórványmunkájának 
ismertetése után, szeretettel említi azt a megértő együttmunkálko- 
dást, ahogyan egymást támogatva dolgozott és vette ki részét ebből 
a munkából a gyülekezetnek másodlelkésze, Schemmel Viktor, 
ki jelenleg helyettesi minőségben vezeti az egyházközség ügyeit.

Uj munkaterületére vonatkozóan a következőket mondotta: 
„Iskolát szeretnék Aradon az evangélikus tanulók számára, to

vábbá evangélikus árvaházat, evangélikus ag
gok házát és evangélikus kórházat. Ezek azon
ban már olyan intézmények, amelyek nem 
egyedül az aradi egyházközség, hanem az egész 
bánsági egyházmegye áldozatkészségét kíván
ják és ennek is lesznek tulajdonai__ Az egy
házkerület ügyeinek vezetése kétségtelenül 
sok munkát kiván, de hiszem hogy velem lesz
Isten kegyelme....... “

Egyházkerületünk szuperintendensének új 
lelkészi állásában sok szerencsét kívánunk. 
Arra kérjük a mindenható Istent, hogy tartsa 
meg őt nagy kegyelmében, hogy az aradi gyü
lekezetben való munkálkodása áldásokban, 
belső és külső építésekben gazdag legyen. De- 
szeretnök remélni azt is, hogy a kormány 
részéről történő elismertetése is hamarosan 
megtörténik, hogy teljes jogainak birtokában, 
szivének igaz szeretete és buzgósága szerint 
indíthassa be egyházi életünkben azt a munkát, 
amelyre szükség van és amelyet Istenben 
bízó hittel a maga és a mások számára előirt!

* - Gillich Fülöp. .

Nazarethben.
Irta: Lágertől Zelma.

Egyszer, mikor Jézus még csak öt éves 
volt, ott ült atyja műhelyének küszöbén és 
azzal foglalkozott, hogy egy nagy darab 
puha agyagból apró kakukmadarakat for
mázzon. Az agyagot a szemközt lakó fa
zekastól kapta.

Olyan boldog volt, mint soha azelőtt, 
mert a városnegyed valamennyi gyereké
től azt hallotta, hogy a fazekas nagyon 
barátságtalan ember, kit sem könyörgő pil
lantások, sem behizelgő szavak nem tud
nék megindítani és igy sohasem mert volna 
kéréssel hozzá fordulni. De lám, maga sem 
tudta megérteni, hogyan történt. Ott állott 
a lépcsőn és sovárgó pillantásokkal kisérte 
a  szomszéd munkáját, mikor jött is már 
feléje a fazekas és annyi agyagot ajándé
kozott neki, hogy abból egy nagy boros- 
kancsó is kitellett volna.

A szomszédház lépcsőjén Judás ült. 
Csúnya vöröshaju fiú volt, arcán kék fol
tokkal, ruhája csupa szakadás, melyeket 
az uccagyerekkel való állandó birkózás és 
verekedés közben szerzett. Ebben a perc
ben azonban egészen csendesen viselke
dett, nem boszantott senkit és nem is ve
rekedett senkivel, hanem ő is, csakúgy 
mint Jézus, egy darab agyaggal foglalatos- 
koduií.

Ezt természetesen nem tudta egyedül

beszerezni, hiszen alig merészkedett a  fa
zekas előtt mutatkozni, ki állandóan hara
gudott Judásra, mert az kövekkel dobálta 
az ő törékeny portékáját. Jézus volt az, a 
ki agyagját megosztotta vele.

A készengyurt kakukokat a gyerekek 
félkörbe rakták maguk mellé. Ezek a ka- 
kukok is csak ugyanolyanok voltak, mint 
a többi agyagkakukok, A lábak helyén egy 
nagy kerek gombóc, a farkuk egészen ki
csiny, nyakuk nem volt és a szárnyuk sem 
olyan, mint az igazi szárnyak.

De azért mégis nagy volt a különbség 
a két fiú munkája közt. Judás madarai 
ferdék voltak, úgy, hogy egyensúlyt vesztve, 
folyton felborultak és bármilyen nagyon is 
iparkodott kicsiny, kemény ujjaival csinos 
alakot adni nekik, bizony ez sehogysem 
sikerült. Lopva át-át pislantott Krisztus felé, 
hogy lássa, az miként készíti madarait, me
lyek olyan simák és arányosak voltak, 
mint a Táborhegy erdeiben levő tölgyfa
levelek.

Minél több madárral készült el Jézus, 
annál boldogabb volt. Egyiket szebbnek 
találta a másiknál és valamennyit büszkén 
és szeretettel szemlélte. Ezek lesznek az 
ő kis játszótársai, az ő kis testvérkéi.

Sohasem érezte magát olyan gazdag
nak, mint most és azt hitte, hogy ezután 
már soha többé nem lehet magányos, el
hagyott.

A hosszúra nőtt vizhordóember meg
görnyedve ment előre, hátán cipelve ne
héz viztömlőket és közvetlenül mögötte egy 
szamárhátár himbálózva ült a zöldségárus 
a két nagy füzfakosár között. A vizhordó
ember rátett3 kezét Jézus fejére és kis ma
darairól kezdett vele beszélni. És Jézus

elmesélte neki, hogy neveket adott a ma
dárnak, meg, hogy azok énekelni is tud
nak. Idegen országból röpültek ide hozzá 
és olyat mesélnek neki, amiről csak ő, 
meg a madarai tudnak. És Jézus olyan 
érdekeset mesélt, hogy a vizhordóember, 
meg a zöldséges egy jó darab ideig nem is 
gondoltak arra, hogy munkájukat tovább 
folytassák, hanem az ő szavaira figyeltek.

Mikor tovább akartak menni, Jézus Ju
dásra mutatott:

Nézzétek, milyen szép madarakat csi
nál Ju d ás1

A zöldséges jólelkü ember volt, meg
állította szamarát és megkérdezte Judást, 
hogy vájjon az ő madarainak is van-e ne
vük, meg hogy tudnak-e énekelni. De Ju
dás mitsem tudott erről. Csökönyösen hall
gatott és nem emelte fel a szemét a mun
káról, úgy, hogy a zöldségkereskedő bo- 
szusan taposott az egyik agyagkakukra és 
aztán tovább ügetett.

És igy telt el a délután. A nap lenyug
vóban volt és fénye keresztül hatolt a ró
mai sassal díszített, alacsony városkapun, 
mely az ucca végében állott. Ez a  napsu
gár, melyet a búcsú napsugár küldött, egé
szen rózsaszínű volt. S mintha vérrel volna 
keverve, színéből mindennek adott, ami 
útjába került, mig a keskeny utcán keresz
tül remegett. Megfestette a fazekas kancsó- 
ját csakúgy, mint a deszkát, mely az ács 
fűrésze alatt recsegett és a fehér fátyolt, 
mely Mária arcát keresztezte. De legszeb
ben azokban a kis pocsolyákban csillogott 
a napsugár, melyek a nagy egyenlőtlen kö
vek között gyűltek össze az uccán. És 
Jézus hirtelen bedugta kis kezét a tócsába, 
mely legközelebb volt hozzá.
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A b un b á n a t r ó l .
„A bünbánatra nézve azt tanítjuk, hogy a keresztség után eltévelye- 

dettek bármikor elnyerhetik a bünuocsánatot, ha megtérnek és hogy az 
egyház az ilyen bünbánatra férőknek a feloldozást megadni tartozik.

A  bünbánat pedig tulajdonképen e két részből áü : a töredelem vagyis 
a szívnek a bűntudatból eredő rettegése, a másik az evangéliumból, vagy 
a feláldozásból eredő hit. Ezt azután a jó cselekedeteknek kell követniük t 
melyek a bünbánat gyümölcsei.

Szinte feleslegesnek látszik az Ágostai Hitvallás eme cik
kének közlése. A  bünbánat nem játszik komoly szerepet a mai 
ember életében, sőt keresztyén emberek is kétségbe vonják a 
bűn létezését. Mi szükség akkor bünbánatra 7 A  jó öreg Tho- 
luck prédikátor mondogatta: ha ma árulná Tetzel a bűnbo
csátó cédulákat, aligha csinálna jó üzletet, mert ma az embe
reknek nincs bűntudatuk.

És valahogy igy van 1 Abból a tényből, hogy az emberek 
elvesztették szemük elől az Istent és Isten valósága kérdésessé 
vált a számukra, következik, hogy nem érzik a bűn súlyát sem. 
Aki sokat van bűzös levegőben, megszokja és nem érzi utá
latos szagát!

Ennek aztán az a következménye, hogy nem is akar meg
szabadulni bűneiből. És ennek eredménye: a mostani pokoli, 
aljas, becstelen és minden bűnnel teljes egyéni és társadalmi 
élet.

De még nincs késő I Még most is megnyerhetjük a bűn- 
bocsánatot. Vizsgáld meg magad, ember, az Ige tükrében, 
mert egyedül az ad rólad tiszta képet, lásd meg szörnyű nyo
morúságodat. Akkor lehetetlen, hogy ne remegjen szived bű
neid súlya alatt és ha eljutsz ide, akkor már megszabadultál 
mostani átkos közömbösségedtől, akkor megtalálod a Krisztus
ban adott váltság örömét is és megkezdődik életedben az újjá
születés gyümölcseinek áldott termelése.

Ezért van szükséged igaz bünbocsánatra I E nélkül nin
csenek jó cselekedeteid. Nincs igazi becsületességed, kitartásod, 
felelősséged, testvérszereteted, közért való önfeláldozó munkád, 
Krisztus nélkül semmit sem cselekedhetsz. Ha cselekedsz, az 
ideiglenes, szeszélyektől függő, önző. Ezekkel nem lehet meg
váltani a világot! Kiss Béla.

Az jutott eszébe, hogy az ő kis szürke madárkáit is meg
festené a ragyogó napsugárral, mely a víznek, a házfalaknak, 
igen, mindennek itt köröskörül, olyan gyönyörű szint kölcsönöz. 
Mikor Jézus a kicsiny agyagmadarakat megkente vele, a szin 
ott maradt a madárkákon és gyémántos fénnyel borította őket 
fejüktől egészen a farkukig.

Judás, — ki időről-időre lopva átpillantott Jézushoz, hogy 
lássa, vájjon amaz több és szebb madarakat készit-e, mint ő — 
felsikitott a gyönyörűségtől, mikor észrevette, hogy Jézus az ő 
agyagkakukjait megfesti a napsugárral, melyet az ucca tócsá
jából szedett fel. És ekkor Judás is belemártotta kicsiny kezét 
a  csillogó vízbe és nem azon iparkodott, hogy a napsugarat 
megszerezze. De a  napsugár nem engedte magát megfogni.

— Várj Judás, — kiáltotta Jézus — majd én odajövök és 
megfestem a te madaraidat is.

— Nem, — mondta Judás. Nem kell, nem akarom. Fel
kelt, összehúzta szemöldökét és összeszoritotta ajkait. Aztán 
széles lábával rátaposott a madarakra, egyikre a másik után. 
Mikor már minden kis madarát megsemmisítette, odament Jé
zushoz, aki éppen madarait dédelgette, melyek úgy fénylettek, 
mint a drágakövek. Egy darabig némán nézte ezeket a csillogó 
jószágokat, aztán felemelte lábát és széttaposott egyet közülük,

— Judás! — kiáltotta Jézus. — Mit csinálsz? Hát nem 
tudod, hogy ezek élnek és énekelni is tudnak?

De Judás csak nevetett és még egy madarat széttaposott. 
Jézus körülnézett, hogy segítséget keressen. Judás nagy volt és 
erős. Édesanyját kereste tekintetével. Az ugyan nem volt na
gyon messze, de amig eléri őt, Judás széjjel tudja taposni vala
mennyi madárkáját- Kis kezecskéivel tapsolt egyet, hogy életre 
keltse őket s igy kiáltott:

— Repüljetek 1 Repüljetek 1
Ekkor a  három kis madár meglibegtette szárnyait és re

megő szárnycsattogással felrepült a háztető peremére, ahol aztán 
biztonságban voltak. Mária, aki az egész idő alatt figyelte a 
gyerekek játékát, odajött s felemelte Judást.

— Te szegény gyermek ! — mondta neki. Nem is tudod, 
hogy olyan dologgal próbálkoztál, mi senkinek sem sikerülhet. 
Soha többé ne jusson eszedbe az ilyesmi, hacsak nem akarsz 
a világ legszerencsétlenebb embere lenni! Mert hót, hogy jár
hatna közülünk az, aki megpróbálkozna Vele versenyezni, Vele, 
aki a napsugárral fest és a holt anyagba bele tudja lehelni az 
■életet ?

Asszonyok rovata
Isten malmában.

A búzát malomba viszük, hogy 
a  forgó malomkövek között megőröljék 
s kenyéradó liszt váljék belőle. így 
őrlődik meg az Isten kegyelmének 
malmában a lélek keménysége, kérge 
is, hogy az előbbinél értékesebb 
kincsévé váljék az Istennek. Isten 

összetöri büszkeségünket, hiúságunkat, önbizalmunkat s össze
történ akkor leszünk nagyok, amikor egészen az Övéivé lettünk.

Olvassátok csak el figyelemmel Máté evangéliumának 
15. fejezetében a 21—28-ig való versekben a kanaanita asszony 
történetét. Tanulságos példája az annak, hogy miként dolgozza 
meg Isten azt a lelket, amelyet meg akar menteni.

Oda jött ez az asszony Jézus elébe és kérleli: „Uram, 
Dávidnak fia, könyörülj rajtam! A z én leányom az ördögtől 
gonoszul gyötörtetik!“ Az ige nem mondja meg, hogy köze
lebbről ki volt ez az asszony. Nem említi nevét, hivatását, vagy 
hogy ki volt férje, családja. Vannak ellenben körülmények, 
melyekből mégis némileg következtetni tudunk ezekre is. Tudjuk 
például azt, hogy Sidon és Tirus lakói az akkori világnak leg
ismertebb és legvakmerőbb s egyben leggazdagabb kereskedői 
voltak. Ezekből pedig arra következtethetünk, hogy ennek az 
asszonynak a férje is ilyen kereskedő lehetett. Tehát gazdag 
volt- Művelt volt. Az utóbbit igazolja a  közte és Jézus között 
lefolyt párbeszéd is. Ha pedig igy volt, akkor bizonyosra vehet
jük azt is, hogy ez az asszony, ki egyben édesanya is volt, 
előzetesen már megpróbált mindent gyermekének megmentésére. 
Felkereste az orvosokat, bizonyára a javasasszonyokat is, hogy 
gyógyítsák meg beteg leányját. S mikor mindez nem használt 
semmit, ő is azt tette, amit ma is sok ember tesz: utoljára 
Jézushoz fordult. Amikor minden kötél szakad, akkor kerül 
sor az Istenre.

Figyeljük csak meg jól ezt a találkozást. „Uram, Dávidnak 
fia, könyörülj rajtam!“ — kiáltja az asszony. Hízelgéssel szól 
tehát. Bizonyára tudta azt, hogy Jézus a megígért Megváltónak 
mondja magát, akinek Dávid király nemzetségéből kell szár
maznia. S ugyancsak tudomása lehetett afelől is, hogy a  zsidó 
nép vezetői nem akarják őt annak elismerni. Azt gondolta tehát, 
hogy Jézusnak jólesik majd ez a hízelgés, hogy ő a  gazdag nő 
megadja neki vitatott címét. Lehet, hogy még arra is gondolt, 
hogy a szegény emberektől körülvett Jézusnak ez imponálni 
fog s annál biztosabb, hogy meghallgatja. S ime mi történik?

Kevés példát találunk reá a bibliában, amikor Jézus valakit 
úgy megalázott volna, mint ezt a kanaanita asszonyt. Ma már 
tudjuk, hogy egyenesen az ő érdekében cselekedett igy. Meg 
akarta menteni lelkét s azért volt szükséges, hogy előbb össze
törje büszkeségét, hiúságát, önbizalmát, melyek ennek útját áll
ták. Jézus tehát hidegen tovább megy, mintha meg sem hallotta 
volna az asszony kiáltását. Az meg, bár éreznie kellett az ebben 
rejlő megalázást, tovább követi. A tanítványok megszánják. 
Talán féltették Jézus tekintélyét is, amelynek nem fog előnyére 
lenni ebben a tartományban, ha keményen visszautasítja és 
megbántja ezt a jómódú asszonyt. De Jézus szava csak újabb 
sértés: „Nem küldettem csak Izrael házának elveszett juhai
hoz /“ Osto.csapásként sújthatott le ez is az asszony lelkére. 
De milyen érdekes: ménéi visszautasitóbb Jézus magatartása, 
az asszonynak hatalmába vetett bizalma annál nagyobb lesz.
S bizonyára már nemcsak gyermekének kedvéért, hanem valami 
ösztönös érzésből is cselekszik, amikor elfelejtkezve minden 
emberi büszkeségéről térdre borul előtte és úgy könyörög neki: 
„Uram légy segítségül nekem!“ S most jön a legnagyobb sér
tés : „Nem jó a fiáknak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni.u 
Földig sújtja ez a kemény szó. De az asszony már megérezte 
a nagy titkot: Jézus előtt semmivé válik minden, amivel em
bereknek tetszeni vagy imponálni tudunk. Itt bűnösök vagyunk. 
Talán egy pillanatra igy is megáll szívverése és aztán össze- 
roskad egészen: „Úgy v a n , U ra m , de hiszen az ebek is 
esznek a morzsalékokból, amik az ő uroknak asztaláról alá- 
hullanak.u A kemény magból liszt lett, kenyér lett és kovász.

Megérted-e testvérem, ennek az asszonynak a történeté
ből, hogy nem szabad neked sem panaszkodnod, mikor kemé
nyen tör össze az Isten. Ne higyjed olyankor azt, hogy elha
gyod: ellenkezőleg, éppen akkor dolgozik a legerőteljesebben 
a te megtéréseden, hogy aztán te is kovásza légy a te házad- 
népének 1 Gillich Fülöp. • •
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— L elk észb e ik ta tá s . Az
apácai gyülekezet uj lelkésze 
K r a j c s o v i t z  Tibornak, be
iktatása folyó hó 9-én volt szé
pen sikerült egyházi ünnepség 
keretében. A beiktatást Sipos András esperes végezte. Lelkézz- 
testvérünknek munkájára Isten gazdag áldását kérjük. (A be
iktatás ünnepségéről lapunk következő számában közlünk rész
letes beszámolót.

— Uj egyházi munkás a szakadati gyülekezetben. A szakadáti magyar 
evangélikus gyülekezetnek tanitó lelkésze lemondott állásáról s egy má
sik gyülekezetnek meghívását fogadta el. Egyházkerületünk elnöksége, 
egyetértésben az országos egyház vezetőivel, a gyülekezet lelkészi teen
dőinek ellátásával, valamint iskolájának vezetésével, ideiglenes minőség
ben, Simon András tanitó-lelkészt bízta meg. Legyen m ű n k  áj  án  Isten 
áldása !

* Szülessetek újjá, nem romlandó, hanem romolhatatlan mag
ból, az élő és örökkévaló Isten igéje által! I. Péter 1,23.
— Evangélikus-Élet naptára. Felhívjuk magyar evangélikus testvéreink 
figyelmét arra, hogy naptárunkat ez évben is ki fogjuk adni. Naptárunk 
gazdag tartalommal jelenik meg s nemcsak szórakoztató lesz, hanem első
sorban az evangélium szolgálatát tekinti feladatának. Ne vegyünk tehát 
más naptárt, hanem várjuk meg saját egyházunk naptárának megjelené
sét s támogassuk annak munkáját.

— T em esvár. Argay György, a temesvári gyülekezetnek volt 
vezető lelkésze, egyházkerületünknek szuperintendense, vasár
nap, szeptember hó 28-án búcsúzott el régi gyülekezetétől, hogy 
uj állomáshelyére, Aradra távozzék. Argay György 9 esztendeig 
volt a temesvári gyülekezetnek vezető lelkésze s ott igen áldá
sos tevékenységet fejtett ki. — Egyházkerületünk elnöksége 
a  temesvári gyülekezet vezetésével Schemmel Viktor másod
lelkészt bízta meg.
— Lelkészutánpótlásunk kérdése. Egyházkerületünk elnöksége, miként 
már előbb is beszámoltunk róla, a református egyházzal való testvéri 
egyetértésben megfelelő módon gondoskodott egyházunk számára uj lel
kész generáció neveléséről. Ifjaink a nagyenyedi teológiai iőiskolán nyer
nek kiképzést. Az ellátásról az egyházkerület gondoskodik. Gondosko
dás történt teológusaink evangélikus neveléséről, valamint arról is, hogy 
az evangélikus egyház tanításait an kellő oktatást nyerjenek. Ezeket a 
tantárgyakat K i s s  Bé l a ,  cstrnátfalusi lelkész, teológiai m. tanár fogja 
előadni. Egyházunknak a jelenben 4 teológiai hallgatója van: Domby 
Béla IV. éve3, Bálint Mihály, Tóthpál Béla, és Lányi Pál első évesek.

* A kor, melyben élünk, egyre kevésbbé tűri a lapuló embe
reket s egyre erőteljesebben kényszeríti őket a színvallásra, 
így lesz ez nemcsak politikai, hanem keresztyén vonatkozás
ban is. Nyíltan állást fog kelleni foglalnia mindenkinek Isten 
mellett, vagy ellene, mert az idők nem fogják tűrni a kétfelé sán- 
tikálók ma még áltlános embertípusát.

Turóczy Zoltán püspök jelentéséből.

— A legkínosabb halálnem. Kísérletek igazolták, hogy valamennyi ha
lálnem között a legborzalmasabb a kereszthalál. Kínosabb ez akár a 
máglyahalálnál is, mert a füstben és hőségben az áldozat hamar eszmé
letét veszti. Krisztus tehát tényleg a legkínosabb halált szenvedte értünk-

— Felh ívás la p u n k  b a rá ta ih o z !  Az Evangélikus Élet 
egyházkerületünknek lapja. Egyházkerületünk vezetői még az 
elmúlt esztendőben vették át az egyházunk célját és érdekét 
szolgáló egyetlen evangélikus lapot. Tették abban a meggyő
ződ oen, hogy egyházunk számára pótolhatatlan fontosságot 
jek az egyházi sajtószolgálat. Ismételten hívjuk tehát fel la
punk barátainak figyelmét arra, hogy igaz szívvel támogassák 
lapunk ügyét. Támogassák úgy anyagilag, mint pedig erkölcsi
leg is. Ne elégedjünk meg azzal, hogy előfizetünk a lapra, ha
nem legyen mindenki azon, hogy legalább egy-két uj előfizető 
szerzésével is támogassa lapunknak s ezen keresztül egyhá
zunknak ügyét.
— Az erdélyi orthodox egyház vezetőinek missziós körútja. Az er
délyi ortodox egyháznak vezetői dr. Bálán érsek vezetésével missziós 
tanulmánykörutat tettek a bolsevikiektől felszabadított területeken, hogy 
a helyszínen tanulmányozhassák az ottani egyházi helyzetet s ennek 
alapján intézkedhessenek az egyháti munkának hatékony beindítása 
felől.
* Ha valaki Krisztusban van, uj teremtmény az: a régiek 
elmúltak, ime újjá lett minden ! Ii. Korinthus 5,17.
— Melyek a világ legnagyobb harangjai? A keresztyén ember szá
mára valóban kedves zene a harangszó Falunk ismert harangjának ked
ves szava jóleső érzést támaszt lelkünkDen. Érdekes tudnunk, hogy van
nak egészen óriási nagyságú harangok. Megemlítjük ezek közül a követ
kezőket: a speyeri fo ,̂ ami templom nagyharangja 9.120 kg., a bécsi 
Szent István dóm bires harangja 10 400 kg., a Maina-menti Frankfurt 
dómjának hart gja 12 700 kg., a kölni dómnak h:'re3 császár harangja 
27.150., Kina fővárosában Pekingben van e'-y harang, amelynek súlya 
53.000 kg., de .in é i is nagyobb az, amely Japánban, Osakában található 
s melynek suíyc 114 uuG kg. A legnagyobb pedig az, amely a moszkvai 
Kremlben vaD. Fauek súlya 210.000 kg.

A N A G Y V I L Á G B A N

— Huszonhárom év után az első 
istentisztelet A felszabadított Szmo- 
lenszkben huszonhárom év óta nem 
volt istentisztelet. Az első istentisz
teletre tömegesen tódult a nép. Az 

istentiszteletet a város volt lelkésze tartotta, aki a kommunizmus ideje 
alatt, mint kőmives rejtőzött a városban.

— P á riz sb an  a  húsz é v en  a lu liak  nem  k a p n a k  
szeszesita lt. A párizsi rendőrség rendeletet bocsájtott ki, 
amely szerint szigorúan megtiltja a vendéglősöknek, hogy húsz 
éven aluliaknak szeszesitalt szolgáljanak ki. Nagyon helyes 
intézkedés!
— Világszerte jelentkezik a lelkészhiány. Világjelenségként észlelhet
jük, hogy mindenütt kevés a lelkészi pályára készülő ifjak száma. így: 
Németországban az elmúlt esztendőben 82 teológus volt. Norvégiában az 
egyház arra kényszerült, hogy a nők számára is megnyissa a lelkészi 
szolgálatot. Magyarországon az elmúlt esztendőben csak 43 református 
ifjú jelentkezett a teológia első évfolyamára. A kolozsvári református 
teológia első éves hallgatói közül 9-en hagyták el a teológiát. A dunán- 
inneni evangélikus egyházkerület püspöki jelentéséből pedig arról szer
zünk tudomást, hogy az egyházkerület területén levő 14 középiskola érett
ségizett növendékei közül egyetlen egy s^m jelentkezett a lelkészi pályára. 
Bizony meg kell szívlelnünk Jézus szavait: Kérjétek az Urat, hogy küldjön 
munkásokat az Ő aratásába)

—  F e lbom lás e lő tt a  v ö rö s  h a d s e re g . Nehány heti 
látszólagos csend után ismét óriási arányú győzelmekről adott 
beszámolót a német hadvezetőség. Kievnél bekerítették az orosz 
hadseregnek egy nagyobb egységét s teljesen megsemmisítették. 
Az itt szenvedett veszteségek nagyon érzékenyen érintik az 
orosz hadsereget, amelynek eddigi veszteségeit a szakértők kb. 
7 millióra becsülik. — Szentpétervár körül is bezáródott az 
ostromlók gyűrűje. A városban kb. egy millió vörös katona 
van. — A z előretörő szövetséges csapatok nemsokára levágják 
a krimi félszigetet is s akkor Szovjetoroszország elveszti petro
leum forrásait.
— Bibliamagyarázat politikaijnapilapban. Németországban, a papirkor- 
látozási rendelet értelmében több egyházi lap kénytelen volt beszüntetni 
megjelenését. Érdekes, hogy most egy berlini politikai napilap vasárnapi 
számaiban rendszeresen bibliamagyarázatot közöl. Az értékes ujitás egy
házi körökben megelégedést és örömet váltott ki, valamint azt az óhajt, 
hogy bár követnék a többi napilapok is ezt a szép példát-
— M agyar p ro te s tá n s  kü lm isszió . A magyarországi 
evangélikus és református egyházak külmissziói egyesületei 
közös értekezletet tartottak, amelyen elhatározták, hogy a kom
munistáktól felszabadított török-tatár és finn-ugor népek között 
missziói tevékenységbe fognak. E cél hathatósabb megvalósítása 
érdekében érintkezésbe léptek a német és finn külmissziói társa
ságokkal.
— Németország. 1939-ben tartottak népszámlálási Németországban. A 
kérdések között szerepelt az is, hogy ki melyik felekezet tagjának vallja 
magát, illetve kinek nincsen semmi közössége egyetlen keresztyén fele- 
kezettel sem. A megejtett népszámlálás eredménye szerint a birodalom 
lakói közül (csak a tulajdonképeni német birodalom területét számítva) 
75,400.000-en vallották magukat valamely keresztyén felekezethez tarto
zóknak. Ezekből 41,900,000 evangélikus, 31,400.000 kafolikus. Istenhivőnek, 
de egyetlen keresztyén felekezethez sem tartozónak ?,700.000 vallotta 
magát. Hitnélkülinck 1,200.000.

— A m erika. Az amerikai evangélikus egyház saját rádió 
leadóval rendelkezik, amelynek segítségével szép munkát végez.
— Mit akar Anglia? Rejtély minden gondolkodó ember számára, hogy 
mi is tulajdonképen Angliának a terve ezzel a most folyó háborúval- 
Valaha Anglia volt az, amelyik legélesebben hirdette a kommunizmus 
letörésének szükségességét. Rejtély tehát, hogy most mégis szövetsége
sévé lett A való az, hogy ADgiia ma sem kívánja a bolsevizmus győzel
mét, amely saját megsemmisülését is jelentené, hanem azt szerette volna 
elérni, hogy ádáz és nehéz küzdelemben egymást emésze Németország 
ős Szovjetoroszország és Anglia lehessen a nevető harmadik. A n g l i a  
t é v e d e t t .

— Ifjúság; m unka. A nográd-hont-barsi magyar evangélikus 
egyházmegye megalakította egyházmegyei belmissziói-bizottságát. 
A bizottság lelkes kezdeményezésére egyidőben 4 helyen tartot
tak többnapos ifjúsági konferenciákat s pedig Balassagyarmaton, 
Salgótarjánban, Szirákon és Léván.
— A katolikus egyház oroszországi tervei. A katholikus egyház rég 
készíti elő a talajt egy oroszországi missziói munka beindítására. Rómá
ban már évekkel ezelőtt teológiai főiskolát létesítettek a katolikus lel
készi pályára készülő menekült orosz ifjak számára, akiknek azt a fel
adatot szánták, hagy mint a katholikus egyház küldöttei missziói tevé
kenységet fejtsenek majd ki az orosz nép között. A katolikus egyház 
most elérkezettnek látja az időt, terve végrehajtására s már útnak is 
indította ezeknek a papoknak egy részét, hogy a bolsevikiektől felszaba
dított területen megkezdjék működésüket.

— A ng liában  a  v ö rö s  h a d se re g  g y ő ze lm éért im ád 
k o zn ak . Angliában nemzeii imanapot tartottak és azon György 
királynak, valamint az anglikán egyház fejének, a  cantebury 
érseknek kívánságára a vörös hadsereg győzelméért imádkoztak.
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Minden Isten kegyelméből.
I. Kor 15 :10.

„Amim van, csak magamnak k ö szö n h e te m „ a  
magan erejéből vagyok, ami vagyok“, — mondja 
az elbizakodott, gőgös ember. A  gőg, az elbizako
dottság visszataszító tulajdonság s nevetségessé te
szi tulajdonosát, de nemcsak, hanem a legnagyobb- 
foku hálátlanság és tudatlanság, mert elfelejteti az 
emberrel, hogy semmije sincs, amit ne kapott vol
na. A z  pedig nagy baj még akkor is, ha a földi 
javaink megnyerése alkalmával felejtkezik el az em
ber arról, hogy minden, amije van, azt úgy kapta 
ajándékba a mindenek adományozójától, az Isten
től. Nagy baj, hogy elfelejtkezik erről, mert ezzel 
egyúttal azt is elfelejti, hogy mindennel, amije van, 
az ajándékozó Isten rendelése szerint kellene, hogy 
éljen. De sokkal visszatetszőbb és sokkal nagyobb 
baj, ha az örök kincsek tekintetében felejtkezünk el 
arról, hogy mindent Isten kegyelméből bírunk és 
bírhatunk, mert gőgünkben elfordulunk Tőle, nem 
nyúlunk kegyelmének ingyen való drága ajándéka: 
az örökkévaló javak, a megbocsátás, az üdvösség 
után s igy elveszítjük azokat. Hogy ebből a borzal
mas lehetőségből: az üdvösség elveszítésétől meg
menekülhessünk, Pál apostol tapasztalatán kell át
mennünk.

A z  a Pál apostol, aki joggal elmondhatja ma
gáról, hogy „többet munkálkodtam, mint azok mind
nyájan,“ nem bízza el magát, hanem alázatosan 
mindjárt hozzáteszi: „de nem én, hanem az Isten
nek velem való kegyelme“, mert „Isten kegyelme 
által vagyok, ami vagyok“. így nyilatkozik, mert so
hasem felejti el, hogy mit tett és mit érdemelt. Hogy 
Krisztus üldözője volt s hogy Krisztus ahelyett, hogy 
emiatt elpusztotta volna, ahogyan megérdemelte, 
szolgájául hívta el. S ha mi is komolyan elgondol
juk, hogy mi, a mi életünk által inkább megrontói 
vagyunk az Ur parancsának s ezért bármelyik pil
lanatban halált érdemelnénk s hogy ehelyett mégis 
sok-sok földi jóban lehet részünk, azt egyedül Isten 
kegyelmének köszönhetjük. Kegyelemből van, hogy 
minden nap életre ébredhetünk, hogy életben ma
radhatunk, de kegyelem az is, hogy elvettetés he
lyett arra méltat bennünket, hogy az Ő nevét hor
dozzuk és neki szolgálhassunk és mindennél na
gyobb kegyelem az, hogy örökség tétetett el szá
munkra a mennyekben s az örök élet örökösei le
hetünk, holott bűneink miatt büntetést, örök kárho
zatot érdemelhetünk.

Ha el tudjuk mondani egy nagy tudással: „ket
tőt tanultam meg, életemben: az egyik, hogy én 
nagy bűnös vagyok, a másik pedig, hogy Jézus még 
nagyobb Megváltó“, — akkor el tudjuk mondani 
életünk boldogságának titkát is: Isten kegyelméből 
nyertem mindent, Isten kegyelméből mindent meg
nyerhetek és „Isten kegyelme által vagyok, qmi 
vagyok. Raduch György.

Október 31...
1517 október 31-én szegezte ki Luther Márton 95 tételt tartalmazó 

vitairatát. Ha nem is mindennapos, de semmiképpen nem szokatlan és 
nem ismeretlen cselekedet volt az abban az időben. Mégis az le tt: kor
szakalkotó az egyháznak és az egész világnak életében. Bátor magatar
tása ahhoz a cselekedethez hasonlított, mint amikor a szakadék felé ro
hanó lovaknak valaki megragadja gyeplőjét s helyes útra tereli őket. így 
ragadta meg Luther Márton az egyháznak a tévelygések útjára szabadult 
s veszedelembe rohanó szekerét is s arra kényszeritette, hogy visszatér
jen az Evangéliumnak ösvényére. Nem méretezzük túl a  reformátor ér
demeit, ha tényként leszegezzük az igazságot: az egész keresztyénség 
életének fejlődésére döntő jelentőségü_ hatása uoíf Luther Mártan^TeHáz. 
pésének. S ez nem csupán azoknál, akik követték, de azoknál is, akik 
ellenségként harcoltak ellene. Október 31-e joggal lehetne az egész ke
resztyénség ünnepe.

Bár Luther Márton figyelme elsősorban az egyház életére volt irá
nyozva, cselekedetének hatása túllépte ezt a keretet. Kisugárzott az az 
életnek minden területére. Nemcsak a  hitélet terén vívta ki a szabadsá
got, de szabaddá lett az irodalom és a tudomány, fellendült a népneve
lés és uj formákat keresett a társadalmi élet. — Tudjuk, sokan voltak és 
sokan vannak, kik részint kisebbíteni próbálják e téren szerzett érde
meit, részint meg egyenesen vádat kovácsolnak ezekből ellene. Luther 
Márton tehertételére írják, amit a tudomány Isten és egyház ellen vétke
zett. Őt teszik felelőssé a társadalmi életnek bűneiért, forradalmakért, lá
zadásokért. A valóság pedig az, hogy Luther Márton épp oly kevéssé 
akart politikai forradalmár lenni, ahogyan maga Krisztus sem akart az 
lenni. Akarata ellenére lett az is. Nem tett e téren mást, minthogy elsőnek 
ismerte fel és hirdette a népiségben, a fajban levő erőt és elkötelezettséget.

424 esztendő távlatából, nyugodt mérlegelés alapján, ma az az ér
zésünk : a reformáció tisztitó vihar volt nemcsak az egyháznak életében, 
hanem az emberi életnek minden vonalán!

Ismét nagy időket él az emberiség. Korszakalkotó a jelentősége an
nak, ami körülöttünk történik. Társadalmi forrongás ereje erjeszti a népek 
életét. Érezzük hatását, formáló, megújító erejét. S mert az uj eszme né; 
peié lesz a jövő győzelme: tudomásul kell vennünk jelenlétét, mely éle- 
tetadó viharként fogja felrázni a ̂ népeket. Egészségtelen dolog lenne te
hát, ha nem akarná az egyház ezt tudomásul venni. Igaz, az uj eszme 
harcosai nem akarnak reformátorokként avatkozni bele az egyház életé
be. Politikusok és társadalmi reformerek akarnak maradni. De. . . Októ
ber 31-a arra figyelmeztet bennünket, hogy nem lehet az életet csak úgy 
egyszerűen kétfelé osztani. Luther egyházi reformot akart s akarata elle
nére lett a társadalmi életnek is formálója. A mostani társadalmi forron
gás sem fog észrevétlen maradni az egyház életében. Fel kell tehát ké
szülnünk reá, hogy uj körülmények között is hirdetni tudjuk az Evangé
liumnak soha nem nélkülözhető igazságait. Mert ha nem készülünk reá, 
ha behunyjuk szemünket, akkor vagy magával sodor az ár, vagy elrohan 
fejünk felett s mi majd tehetetlenül kullogunk utána. . .

Isten kegyelme különleges útmutatásának érzem, hogy ma egyhá
zunk élére uj ember áll s hogy éppen a reformáció ünnepét követő na
pokban tarthatunk egyházkerületi közgyűlést. Szolgáljon nekünk ez a ta
lálkozás áldott alkalmul arra, hogy mindeneket alaposan átfontolva 
biztos utón és felvértezve vállalhassuk szolgálatunkat! Gillich Fülöp.
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Az apácai őrségváltás.
Az eszmék, emberi felfogások napjainkban folyó elszánt 

háborújának kiemelkedő eseményei mellett, — amelynek min
den fordulatát feszült érdeklődéssel figyeljük, — a Krisztus 
anyaszentegyházának is megvannak a kiemelkedő mozzanatai.

Ilyen kiemelkedő esemény volt a közelmúltban a  brassó- 
megyei A p á c a  egyházközségének ő r s é g v á l t á s a .

Amint ismeretes lapunk és naptárunk olvasói előtt Bohus 
Pál, az egyházközség volt lelkésze kerek félszázados kitartó 
szolgálat után vonult nyugalomba s adta át a helyét Krajcsovitz 
Tibornak, aki egy év óta volt segédlelkésze ennek a gyüleke

zetnek, amelynek bizalma egyhangúlag lelkészéül hívta és v á 
lasztotta. Beiktatása, amelyről lapunk legutóbbi számában rövi
den már megemlékeztünk, október hó 9-én volt. Az ünnepj 
istentisztelet a „Dicsérd én lelkem a dicsőség örök királyát“ 
cimü énekünk erőteljes hangjaival kezdődött, melynek elének- 
lése után az, iktatási szertartás következett. A beiktatást Sipos 
András Brassómegyei főesperes végezte, Antal Márton türkösi 
és Rapp Károly bukaresti lelkészek segédletével.

Fogadalomtétel után a beiktatott lelkész megindult hangon 
mondott beköszöntő beszédet. Emlékeztette a híveket Pál- apos
tolnak, az Úr Jézus legbátrabb harcosának magatartására, aki 
a  legnagyobb nehézségek között sem csüggedt el az Isten 
ügyéért folytatott harcában s emberfeletti erő
vel tudta hirdetni és terjeszteni az Isten or
szágát. Honnan volt ez a  bámulatos ereje ?
Krisztustól, akiben rendületlenül bízott s aki
hez soha nem szűnt meg könyörögni, imád
kozni hitének, kitartásának megújulásáért s 
Isjen anyaszentegyháza erősödéséért. Ugyan
ezt kell tennünk nekünk is, — folytatta, ha 
azt akarjuk, hogy az élet forgatagában szilár
dan megállhassunk.

Az istentiszteletet díszközgyűlés követte, 
amelyet Scholcz Károly egyházmegyei fel
ügyelő nyitott meg, utánna a  főesperes üd
vözölte a régi és az uj lelkészt, a  gyüleke- 
zSi&i és "a vendégeket. Ezt követően az üd
vözlések sora hangzott e l: Nikodemusz Ká

roly brassói lelkész, egyházkerületi jegyző, az Egyházkerület 
üdvözletét tolmácsolva, szolgálatának komolyságára és felemelő 
voltára hívta fel az újonnan választott lelkész figyelmét s arra 
kérte, hogy mint Isten hü sáfára, hozzon meg minden áldoza
tot, hogy megtartsa és gyarapítsa azt, ami reábizatott. Mátyás 
Béla pürkereci lelkész, a lelkészikar nevében köszöntötte, em
lékeztetve arra, hogy bár törékeny, gyarló eszközök vagyunk, 
de Isten mégis nagy munkák elvégzésére tud felhasználni, ha 
az Ő akaratának engedelmeskedünk. Gillich Fülöp lapunk szer
kesztője a gyámintézet, Sipos András az egyházmegye és a tan
testület nevében mondta el köszöntőjét s azon óhaját fejezte 
ki, hogy a  népes apácai gyülekezet lelkésze és hívei hozzanak 
meg minden áldozatot a gyülekezet virágoskertjének létrehozá
sában, a felekezeti iskola megvalósításában. A görögkeleti egy
ház lelkészének melegszavakban kifejezett üdvözlése után Biró 
Imre, az egyházközség gondnoka arra kérte köszöntőjében az 
uj pásztort, hogy ragaszkodó szeretettel viselje gondját a gyü
lekezetnek, a híveket pedig figyelmeztette, hogy a kötelesség 
vállalásban és az áldozathozatalban odaadással vegye ki min
denki a  maga részét. Üdvözletek hangzottak el még a Nőegy
let részéről, annak áldozatkész elnöknője, özv. Nagy Lajosné 
tolmácsolásában, valamint az ifjúság részéről, amikor is egy ifjú 

versben köszöntötte az uj lelkészt, egy leány 
pedig szép virágcsokorral és közvetlen sza
vakkal fejezte ki az ifjúság hódolatát.

Az ünnepséget bezáró közös ebéden is
mét hangzottak el köszöntők, amelyekben, 
egyrészt az uj lelkész iránti ragaszkodás csen
dült ki, másrészt pedig a vállvetett és min
den nehézséget leküzdő munkálkodásra való 
ösztönzés szólalt meg.

Isten áldása legyen az apácai gyülekeze
ten és ifjú lelkipásztora munkáján. Annak 
pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket 
megcselekedhetik, Annak legyen dicsőség az 
egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről-
nemzetségre örökön örökké. Á m e n . ---------

Mezei István-

Röviden és velősen!
Irta: Johannes Gillhoff.

Jó papjuk, de rossz aratásuk volt, még 
pedig három éven keresztül egymásután. 
A mezőn minden elégett, a  betakarodás 
költségeit megspórolhatták I Teheneik úgy 
néztek ki, mint az agarak. Az első év még 
eltelt valahogy. De amikor az ég csator
nái a második évben is zárva maradtak, 
összegyűltek és kipanaszolták magukat. 
Amikor készen voltak ezzel, elhatározták, 
hogy ebben a drága időben a papjuk fi
zetését is megspórolják. El is mennek hoz
zá. Először az időjárásról s olyan dolgok, 
ról beszélgetnek, mint amilyenekről az em
ber olyankor szokott diskurálni, amikor ta
lálkozik valakivel. Végül is a legöregebb
nek elő kell rukkolni a dologgal.

— Tiszteletes úr — kezdi — Ön már 
három éve prédikál nálunk és fizetését 
szívesen és zúgolódás nélkül adtuk. De 
most rossz idők járnak felettünk és spó
rolnunk kell. A gyülekezet nem tudja az 
Ön fizetését összeadni. Ezért elhatároztuk, 
hogy megpróbálnánk Ön nélkül is meg
lenni valahogy... A tanácsban tizenketten 
vagyunk és azt gondoltuk, hogy igy elle
hetnénk egy negyedévig. Mindenikünkre 
jut egy vasárnap. Mi intézünk majd a  gyü
lekezethez egy intést, mint ahogy Ön is 
csinálja. Természetesen rövidebben és ve

lősebben és egyikünk a másik után, hogy 
mindenikre sor kerüljön. . .

Elhallgat. Elönti a meleg. Le kell töröl- 
i veritéket homlokáról. A pap még min- 

 ̂dig az ablak előtt áll. Egyre kifelé tekint- 
get. Nem szól semmit. A kurátor újra kell 
kezdje a mondókáját. „Ön jól hirdette az 
Igét, hálásak is vagyunk érte. De most 
nagy bajba jutottunk és szívesen vennénk, 
ha Ön más állás után nézne. A Jó Isten 
Önt megsegíti és mi imádkozni fogunk az 
Ön boldogulásáért. És ha az Úristen is
mét esőt ad a földeinkre, visszahozzuk.“ .

Köhög. Csizmáját a padlóhoz dörzsöli. 
Beszédével elkészült. A többiek bólongat- 
nak: Jól végezted a dolgodat.

Végre a pap is elkészült nézegetésé
vel. Megfordul és azt mondja : „Igen. . . 
Jó. Ha maguk úgy gondolják, hogy ez 
szükséges és nálam nélkül is ellehetnek, 
ne aggódjanak semmit. Ma hétfő. A leg
közelebbi csütörtökön elmegyek és vasár
nap el is kezdhetik. Csak engedjék meg, 
hogy bútoraimat néhány hétig még itt 
hagyjam. Szempillanatnyilag nem tudnám 
hová vinni!“

Természetesen szívesen beleegyeznek, 
elbúcsúznak és a lelkész még utánuk ki
ált: „Szóval addig, mig az Ur Isten megint 
esőt a d ? “ — „Igen, igen, kiáltják vissza 
a többiek.“

Akkoriban még senki sem gondolt ar
ra, hogy a telepen telefont állítson fel, de 
az eset hire úgyszólván mégis pillanatok 
alatt elterjedt az egész környéken: N. fa
luban felmondtak a papnak! Isten igéje a 
szárazság idején igen drága nekik! A leg
közelebbi vasárnap a legöregebb tanácsos,

a kurátor fog röviden és velősen prédikál
ni. És azután a többiek egymásután!

Na, eljött a vasárnap. Mindenki, aki 
csak mozogni tudott, ott volt a templom
ban. Én is. Mondtam a feleségemnek: Ezt 
már meg kell hallgatni! Ö azt mondja: 
Az emberek nagy ostobaságot csináltak, 
de amit ezzel a vasárnappal müveinek, 
még nagyobb lesz, mint az első volt. Mit 
szaladgálsz ilyen bolondságok után? De 
azért szombat este nem restelltem a húsz 
mérföldet megtenni s estére ott is voltam. 
Másnap reggel a templom tömve volt. Eny- 
nyi embert a pap sem látott a templomá
b a ^  Az oltár előtt állt az emelvény, előtte 
a kurátor ünnepi ruhában. De arca egyál
talán nem látszott ünnepélyesnek. Ide-oda 
feszengett a pádon. Na — gondoltam —, 
a te bőrödben sem szeretnék most lenni.

Elénekeljük a 288. éneket: Mit büsz
kélkedsz, te nyomorult ember.. . Hosszú 
ének: 13 verse van. Végre elérünk a vé
géhez. Ő ülve marad. Egy másik éneket 
tétet ki. A gyülekezet csodálkozik: más
kor nem igen szerette a sok éneklést. Vég
re annak is a végéhez érünk. Még egy 
harmadik éneket is? Nem, az nem lehet
séges. Feláll, a  pulpitus felé megy és meg
áll mögötte. Minden szem reá szegeződik, 
némelyik kíváncsisággal, némelyik tiszte
lettel. Remegnek az ajkai. Újból és újból 
törli homlokáról a veritéket. Felnyitja a 
bibliát. A Máté 23-at olvassa: „Kígyók, 
mérges kígyóknak fajzatai, miképen ke
rülitek ki a Gyehennának büntetését ?“ 
Leülünk. Néhányszor köhintünk, hogy ké
sőbb ne zavarjuk a prédikációt. Kiegye
nesedünk és én gondolom magamban: 
Mindent, ami helyes! Egy rövid, erőteljes
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M i é r t ?

Szólnak a harangok. Aratási hálaünnep. Fáradt, gond
terhelt emberek szállingóznak a templom felé. A  falu leggaz
dagabb gazdája mogorván nézi őket. Ki hallgat ma a haran
gokra ! Nehány szegény jámbor lélek I Esze ágába sem jut 
hozzájuk csatlakozni. Sőt, sötét gondolatok rohanják meg és 
dolgoznak kemény koponyájában.

„Csak harangozzanak“ — nekem hiába húzzák. Miért is 
adjak hálát? Nem elvitték legjobb lovaimat, behívták legjobb 
szolgáimat? A  réteket elöntötte az áradás, a krumpli megrot
hadt a földben. Nem robotoltam éjt s napot egyfolytában s 
még sem mentem semmire ? /“

„Apa, készen vagyunk a templombamenetelre“ — haitik 
leánykája hivó hangja. „Édesanya szeretné, ha te is jönnél és 
az énekeskönyvet is hoznád-“

„Nesze, itt a könyv, nem m egyek!“
„Apa, édesanya szomorú lesz, ha nélküled kell mennünk“.
„Menj!“
Miért kiállt úgy a gyermekre? Kislányát mindennél job

ban szereti a világon. S az már ismét előtte áll, szemei telve 
vannak könnyel. Fél tőle. Sötét gondolataiban megzavarja. 
Ismét szól a leányka : „Édesanya szépen kér, hogy gyere, hogy 
olyan sok okunk van rá, hogy hálát adjunk az Istennek, ne
ked is apa!“

„Nekem ? Hálára ? Ugyan miért ?“
„Édesanya azt mondta, hogy Isten sok jót tett velünk. 

Tudod-e, amikor betegen feküdtem és már mindenki azt hitte, 
hogy meghalok“.

A z  apa megtörli a homlokát. Gyermeke kellett, hogy 
mondja: „tudod-e?“ . . .  És mégis milyen jó, hogy csak egy 
ember mondta. Ez szivén találta. Nem tudott tőle szaba
dulni.

Elment a templomba. És egyre több minden jutott az 
eszébe, amiért hálákat adhatott Istennek. Még a keserves há
borús időben is . . . !

És mindenen, amit hallott és látott áthangzott szüntele
nül a gyermeki szó : „tudod-e ? !“

_ __________(Lichter der Heimat '!
Németből fordította: KISS BÉLA.

intésre szükég van. De hogy az embereket rögtön kígyókkal és 
viperákkal hasonlítja össze, arra nem volt szükség. Na, de ez 
az ő dolga. A bibliában kígyók és viperák gyakran fordulnak elő.

Amikor a gyülekezet befejezte, akkor ő köhint még né
hányat. Végre megembereli magát és hozzákezd. De barátom, 
mondhatom neked, hogy ami most következett, olyat még nem 
látott a világ. Az már nem volt lelki. De még világi sem. Csak 
elképesztő és őrültség. így kezdte:

„Keresztyén testvéreim! Vagy amint az apostol mondja : 
ti kígyók és viperafajzat! Ti kígyók. . . Ti kígyók és viperák! 
—- Ti viperák és kígyók. . . Ki. . . kígyók. . . Ti viperák.“ Csak 
ennyit tud dadogni s amellett a szószékre üt az öklével. Nem 
kifejezésképpen, hanem félelemből. Bátorítani akarja önmagát. 
De nem sikerült. Teljesen belezavarodott a mondanivalójába. 
Ismét újra kezdte: „Ti kígyók és viperafajzat! — Ti kigyófaj- 
zat!“ — Ez volt megint az egész. Aztán ránk meredt, mi reá. 
Csöndesen ültünk. Még egyszer nekidurálta magát, de teljesen 
megzavarodott: „Ti kígyók. Ti kígyók és viperák. Ti viperafajzat“ 
— csak ennyi és nem több. Ennyi volt az egész intése. Olyan 
kétségbeesetten tekintgetett körül, mint aki nagy bajban van.

Közelében ült egy másik presbiter, akire a következő va
sárnap kellett volna sor kerüljön. Látta emennek a zavarát és 
azt, hogy az állatok már egészen összezavarodtak! Azt is lát
ta, hogy a lelki intésből a  mai napon aligha lesz valami. Ezért 
megkönyörült rajta és odasugta: imádkozzunk! Az  megértette 
és szemeivel kétségbeesetten keresett a Máté 23-ban egy imát, 
de már semmi sem segített. Imájában is meg volt teljesen za
varodva. Kezeit összekulcsolta és annyit dadogott: „Jaj nektek 
írástudók és farizeusok. Á m e n “ Leült és igen törölgette hom
lokáról a verítéket. Még egy rövid éneket énekeltünk és vége 
volt a templomozásnak. Az áhitatnak már sokkal előbb vége 
volt. Tudod, mit szeretnék tudni? Hogy vájjon a Jó Isten mit 
szólt a kurátor „intésé“-hez.

A presbiterek azonban tanácsot tartottak és azt határoz
ták, hogy a papjukat felkeresik és kérik, hogy jöjjön vissza. 
„Nehezebb a dolog, mint gondolták !u — Nem is volt nehéz a 
lelkészt felkeresni, mert a közelben maradt, mivel sejtette, hogy 
alighanem igy fog történni! A következő vasárnap már ismét 
a  szószéken állott és a  templom tömve volt 1 . . .

(A „Lichter der Heimat“-ból fordította: 
KISS BÉLA).

Van Isten az égben!
Megemlékeztünk róla: az anglikán egyház feje, a canterbury 

érsek, felhívta papjait és híveit, hogy imádkozzanak a vörös had
sereg győzelméért. Az anglikán egyházfejének ez a megnyilatkozása vi
lágszerte csodálkozást keltett. Azt még meg tudjuk érteni, hogy Anglia 
politikai vezetői szövetségre lépnek a véreskezü vörös hóhérokkal — 
Churchill és társai bizonyára szövetséget kötnének magával az ördöggel 
is, ha megígérné nekik, hogy biztosítani fogja számukra a győzelmet. 
Érthetetlen ellenben az anglikán egyház legfőbb püspökének ez a maga
tartása. Nem ismeretlen Angliában sem, hogy mi a való helyzet Szovjet- 
oroszországban. Nemrégen még maga a canterbury érsek volt az, aki a 
leghangosabban követelte a kommunizmus elleni harcot.

A Suomen Sociáldemokraatti cimü finn napilapban egy, 
a canterbury érseknek címzett nyílt levél jelent meg. A levél 
írója Rantamaa A. finn evangélikus lelkész. Ezeket írja: „Egy 
bolsevisták által meggyalázott templom előtt ülök és irom ezt 
a levelet, Önnek címezve, Érsek ur, az anglikán egyház fejé
nek, aki olyan dologba avatkozott bele, amely engem, az ifjú 
finn lelkészt mélységesen megrendített. A Szovjetunió fenn
állásának 20-ik esztendejében végre vegyen tudomást Ön is, 
Érsek ur, arról, hogy bánik a  szovjet Krisztus egyházával. Néz
ze meg csak ezt a templomot, amelyben a bolsevisták tanyáz
tak. Az oltárt egyszerűen színpaddá változtatták egy pianinó- 
val és vörös rongyokkal, az oltárkép helyén az Istentelenek 
Szövetségének jelmondatai, a padok helyén táncparkett és bár
asztal. Az orgona előtt pedig a balaTajka- és tangóharmonika- 
zenekar dobogója.

A sekrestyét, ahol a lelkészek, mint Érsek ur is nagyon 
jól tudja, csendes áhítattal készülnek szolgálatukra, félreeső 
helynek használta a szovjet. Felvételeket is készítettem róla. 
De hasonló célokat szolgált a harangtorony állványa is. Ez 
azonban nem minden. Az egyik templomajtón olyan képek 
ékeskednek^ amilyeneket csak részeg hetérák és paráznák fan
táziája teremthet. Alattuk olyan szöveg, amely tiszta képet ad 
a bolseviki katonaság gondolkozás módjáról és kulturnivójáról. 
Erről is fényképeim vannak, amelyek ezer hasonlóval együtt 
kellő megvilágításba helyezhetik a  szovjethadsereg erkölcseit. 
A temető is a dulásnak és halottgyalázásnak legszörnyübb ké-
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pét mutatja. “ 1'
De volt valami, ami mindezeknél nagyobb fájdalmat oko

zott nekem s ez, Érsek ur, az Ön felhívása, hogy az angol 
egyház milliói templomban és „titkos kamrában“ imádkoz
nak a „vitéz szovjethadsereg“ győzelméért és sikeréért. Tu
datlan embereket arra biztatott tehát, hogy imádkozzanak azok
ért a fegyverekért, amelyek a balti államokban ártatlan civil 
lakosságot öldököltek, noha ezek az államok éppen a  világhá
ború utáni angol politikának köszönhetik létüket. Mi, finnek, 
azért nem hódolhatunk be soha a bolsevizmusnak, mert széj- 
jelzuzza a  családot, elszakítja a gyermekeket a szülőtől, az 
asszonyokat pedig megalázza és meggyalázza. S ezt az angol 
diplomácia ugyanolyan jól tudja, mint mi.

Én, mint lelkész, megborzadok attól a felelősségtől, ame
lyet Ön, Érsek ur, vállára vett akkor, amikor a bolsevizmus 
igazi arcát nem ismerő emberek millióit a bolsevizmusért való 
imádkozásra hivta fel. Van Isten az égben s eljön az idő, 
amikor mindnyájunknak számot kell adnunk cselekedeteink
ről! Ott majd találkozunk. De találkozunk azokkal a bolsevis
ták által 1917 óta ártatlanul legyilkolt papok és keresztyén hí
vők ezreivel is, akiknek a vére bosszúért kiált az égre. Talál
kozunk majd ennek a meggyalázott templomnak a papjával is, 
aki ebben a  háborúban életét áldozta a szabadságért és ke
resztyén hitéért. S akkor majd számadásra vonják azokat is, 
akik az emberek százezreit taszitották szerencsétlenségbe. S 
mindenekelőtt eldől majd a kérdés is, szabad volt-e, mint 
ahogy Ön tette, Érsek ur, a bolsevisták ügyét Krisztus ne
vében megáldani ?“

így hangzik annak a finn lelkésznek nyílt levele, aki szamélyes ta
pasztalatok alapján ismerte meg, hogy va'óban mi volt az igazi helyzet 
Szovjetoroszországban. Aki igy látta és látja a helyzetet, az nemcsak 
megbotránkozik az anglikán egyház fejének érthetetlen magatartásán, de 
Isten iránti hálaadással érzi azt i s : Isten különös kegyelmének kall 
tekintenünk azt, ami most történik. Isten kegyelmének útja, ha a vi
lág megszabadul a bolsevizmus átkától. A kegyelmet és áldást pedig el
sősorban az orosz nép fogja érezni, amelynek szabadságát fogja jelen
teni.

— Dr. NAGY ERZSÉBET, b e lg y ó g y á sz  és g y e r
m ekorvos , Brassó Lópiacz 8 szám alatt orvosi rendelőt nyi
tott. Rendel délelőtt 11—1-ig. d. u. 5—7-ig. Az uj orvost, aki 
egyházunknak buzgó tagja, híveink figyelmébe ajánljuk.
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— A rad  Argay György szuper
intendens, az aradi gyülekezet 
uj vezető lelkésze október hó 
12-én hirdetett első alkalommal 
igét új gyülekezetében. Hívei 
meleg szeretettel fogadták uj lelkipásztorukat.
— -f /  nlai György. Október hó 5-én kisértük ki utolsó pihenő helyére 
Antal György türkösi evangélikus hittestvérünket. A temetési szertartást 
Sipos András esperes végezte. Az elhunytban Antal Márton lürkösi lel
kész édesapját gyászolja. Feltámadunk I

— Sírem lék  a v a tá s . November hó 2-án avatja fel Argay 
György szuperintendens egyházkerületünk megboldogult első 
püspökének, Frint Lajosnak, az aradi temetőben levő díszes 
síremlékét.
— Esperes beiktatás. Október hó 19-én iktatták be a bánsági egyház
megye uj esperesét, Ponyiczky László nagyszentmiklósi lelkészt. A beikl 
tatár N8gyszentmiklőson volt s azon az egyházkerületi elnökségen kivü 
résztvettek az egyházmegye lelkészei, világi vezetői, valamint a gyüleke
zet tagjai és vendégek is szép számmal. Az uj esperes munkája elé biza' 
lomteljes várakozással tekintenek mindazok, akik ismerik s igy tudatá
ban is vannak annak, hogy munkája az egyházmegyének javára lesz. 
Lapunk meleg szeretettel köszönti a bánsági egyházmegye uj esperesét, 
aki nekünk irt levelében nemcsak a sajtóügy iránti megértésről tett bi
zonyságot, de hathatós támogatását is kilátásba helyezte. Isten áldása 
kísérje szolgálatát.

A N A G Y V I L Á G B A N

— Közgyűlések. A magyarországi 
evangélikus egyház egyházkerületei 
mostanában tartották meg éri köz
gyűléseiket. A tiszai egyházkerületé 
Rozsnyón, a bányaié Budapesten 

a dunáninnenié Tordason, a dunántúlié Sopronban volt. A közgyűléseket 
megelőzően az egyház egyes intézményei és egyesületei tartották köz
gyűléseiket. x

—  U krán p ü sp ö k ö k  h á lá ja  o rsz ág u k  fe lsz a b a d í
tá sá é r t. Az ukrajnai püspökök tanácsa köszönetét fejezte ki 
Hitler birodalmi vezérnek, hogy felszabadította országukat és 
népüket a bolsevista elnyomatás alól.
— t  Szeberényi Lajos Zsigmond dr. Szeptember hó 26-án temették 
el Békéscsabán. A magyar evangélikus egyház lelkészi karának egyik 
legismertebb egyénisége volt. Nagytudásu szónok és irő, akinek nevét az 
ország határán túl is jól ismertik. Luther vagy Loyola cimü könyvét 
több nyelyre is lefordították. A teológia kérdései mellett kitűnő isme
rője volt a társadalmi kérdéseknek is. A parasztság kérdéséről irt 
könyve nagy sikert ért el.

— T eljes fe lb o m lás  e lő tt a  v ö rö s  h a d s e re g . Az
utóbbi hetek győzelmes hadi tényeinek hatására Szovjetorosz- 
ország hadserege, amely elvesztette ember-, és felszerelési 
anyaga legjavát, a teljes felbomlás előtt áll. Stalin elmenekült 
Moszkvából. — Odessza kikötővárost a  román hadsereg elfog
lalta.

— C saládi é r te s ítő . Krajcsovicz Tibor, az apácai gyüle
kezet lelkésze, eljegyezte Gáli Izabella urleányt. S ok  s z e r e n 
c s é t  k í v á n u n k .
— Kötelező az egyházi adó fizetése. A pürkereczi gyülekezetnek ne
hány tagja megtagadta az egyházi adó fizetését. Az egyház per utján 
követelte a hátrálékok befizetését. A törvényszék nemrégiben hozott Íté
letet ebben az ügyben s a fizetést megtagadó egyháztagokat úgy hátra
lékuknak, valamint a perköltségeknek fizetésére kötelezte.

— f  özv . H orváth  L ászlódé szül. Nagy Buthy Zsófia.
85 éves korában hunyt el Barcaujfaluban. Horváth László nak, 
a  barcaujfalusi gyülekezet néhai lelkészének volt özvegye. 
Temetése október hó 9-én volt. A temetési szertartást Biró 
László fürészmezei, és Raduch György helybeli lelkész végezték 
F e l t á m a d u n k !

r j g s a s i a w s a í K ;  novem uer
hó 5 és 6-ikára vette tervbe az egyházkerületi közgyűlés megtartását. Az 
első napon kerülne sor egyházkerületünk uj lelki vezetőjének, A r g a y  
György szuperintendensnek a beiktatására. Egyházkerültti közgyűlésünkre 
fontos szerop vár, miután a lehetőségeket kell megteremteni ahhoz, hegy 
az uj -vezető irányítása alatt erőteljes élet indulhasson meg egyházunk
ban. Ez alkalommal kerülnek betöltésre az egyházkerületi tisztségek is

_Egy n é p , am ely ik  sz e re ti Isten  h ázá t. Megemlé
keztünk arról, hogy egyházkerületünk elnöksége Simon András 
tanito-lelkészt küldötte ki a szakadáti gyülekezethez. Útjára elkí
sérte Biró László fürészmezei lelkész is, aki valamikor a sza
kadáti gyülekezetnek volt a lelkésze. A hívek meleg szeretettel 
üdvözölték volt lelkészüket s arra kérték, hogy tartson nekik 
istentiszteletet. Miután Biró László lelkésztestvérünk nem ma
radhatott ott vasárnapra, a gyülekezet vezetői abban állapodtak 
meg vele, hogy hétköznap délután 4 órakor tartsák meg az 
istentiszteletet. A szorgos munkaidő ellenére a gyülekezet tagjai 
ez alkalommal zsúfolásig töltötték meg a templomot. Egy nép 
amelyiknek kedves az Isten házában való áldott időzés, amelyik 
megértette az igét: „ . . . Má r i a  a j obb  r é sz t  v á l a s z t o t t a . . . “
— Az aradi Népközösség emberbaráti tevékenysége. A Romániai Ma
gyar Népközösség aradi tagozata az elmúlt esztendőben 146 családot 
részesített állandó segélyezésben, ezenkívül 458 aradi és 52 vidéki sze
gényt támogatott. Kiosztottak tűzifát, ruhát s 14.000 ingyenebédet. 65 sze
gény ingyenes orvosi kezelésben részesült, 98 pedig ingyen kapott gyógy
szert. Vándorbabakelengye akciójának felszerelését 48 esetben vették 
igénybe. Tandijsegéiyt kapott 13 szegénysorsu tanuló. Szép és p é l d á s

— Németország. Az idei téli segélyakció megnyitása alkalmából Hitler 
birodalmi vezér tartott nagyjelentőségű politikai beszámolót, amelyben 
az oroszországi hadjárat eddigi eseményeit ismertette, Rámutatott arra 
a veszedelemre, amely a Szovjet részéről egész Európát fenyegette. A 
szövetséges haderők csapásai alatt a vörös hadsereg össze fog rop
panni. A téli segélyakció eddigi eredményeit Goebbels dr. propaganda 
miniszter ismertette. Ezek szerint az elmúlt esztendőben 916,240 000 Márka 
folyt be. (54.974,400,000 lej) A nemzetiszocialistapárt uralmának nyolc esz
tendeje alatt téli-segélyakoió címén 4 milliárd Márkát gyűjtöttek. (240 mil
liárd lej).

— N ém et ev an g é lik u s  eg y h ázk erü le t M agyaro rszá
g o n . A magyar kormány kultuszminisztere elismerte a ma- 
gyarországhoz került bácskai német gyülekezetekből alakított 
német evangélikus egyházkerületet.
— Százhatvanezer észt állampolgárt gyilkoltak meg a bolseviek. A
V V,, W., mi.i.ui vguC». 1 lói V átu" lli C\j\?uiYkTíV lYuíiT ,).sX'V.VtfiU ( d L &T~
mutatás alapján kitűnt, hogy összesen 160.000 ember esett a vörös rém
uralomnak áldozatául. Ezeket részint kegyetlenül meggyilkolták, részint 
elhurcolták.

— Uj m agyar e v an g é lik u s  e s p e re s s é g  A m erikában .
Amerikában nemrégiben avatták fel a clevelandi magyar evan
gélikus templomot. Ez alkalomból került sor egy amerikai ma
gyar evangélikus egyházmegye megalakítására is.
— Egyházi élet Finnországban. A finn evangélikus lelkészek nagysza
bású konferenciát tartottak, amelyen a finn egyház vezetőin kivül a né
metországi evangélikus egyház kiküldöttei is résztvettek.

— N ém et la k ó so k  k á lv á riá ja  S zo v je to ro szo rszág - 
b an . Szovjetoroszországban még mindig kb. 400.000 német él. 
Ezeket a háború kezdetén Sztálin parancsára Szibériába szám
űzték. Elképzelhető, hogy mi lehetett ezeknek a  sorsa, akiket 
vadállati gyűlölettel kínoznak és gyikolnak le a bolsevista hó- 
hérek.
— Az ifjúság napja. A magyarországi evangélikus egyházban szeptem
ber hó 28-án tartottak offertóriumot az egyház kebelében működő Ke
resztyén Ifjúsági Egyesület céljaira. Az offertőrium célja az ifjúságot szol
gáló sajtó támogatása volt. Ez alkalomból az egyesület egy félmillió pen
gős adományt is kapott Otthon építés céljára.

— Mennyi keresztyén van ! A katolikus egyháznak mos
tanában kiadott almanachja szerint a világ lakóinak száma 
2.122 millió. Ezekből katolikus 389 millió, protestáns 201 millió, 
orthodox 161 millió és egyéb keresztyén 9 millió.

mu n k a !
— Lelkész! é rte k ez le t. Az országos egyház Lelkészi-Egye- 
sülete több napos konferenciát rendezett az egyház belmissziós 
otthonában. Az értekezleten résztvet Staedel Wilhelm püspök 
is. Megbeszélték az egyházi életben mutatkozó legsürgősebb 
teendőket.
— A Hangya közgyűlése. Október hó 2-án, Nagyenyeden tartotta köz
gyűlését a Hangya. A beszámolók hű képet adtak arról a nagyjelentő
ségű munkáról, mit a Hangya és annak vezetői végeznek s amely mun
kának célja : összefogni a délerdélyi magyarság gazdasági erejét. 128 mil
lió évi forgalom mellett a tiszta haszon 796.000 lejt tett ki.

— Sajtó  sz o lg á la t. A nagyszebeni német evangélikus gyü
lekezet az egyházi sajtószolgálat terén újabb kísérletet végez. 
Értékes könyvtárának anyagát ingyen bocsájtja a hívek rendel
kezésére. E célból a vasárnapi istentisztelet után könyvtár órát 
tartanak, amikor is a hívek minden ellenszolgáltatás nélkül 
vehetik ki azt a könyvet, amelyet el szeretnének olvasni-

— Protestáns napok. Az Országos Bethlen Gábor Szövetség rendezésé
ben október 26—november 2-ig lesznek protestáns napok. Napirendjén 
evangélizációs előadások, egyházvédélmi-, ifjúsági- és asszony-konferen
ciák szerepelnek. Ugyancsak ezzel kapcsolatban művészi- és irodalmi
estély is lesz. Ugyanakkor tartják az evangélikus és a református egy
ház Lelkész-Egyesületei is közgyűlésüket.
— E vangélikus egyház i é le t S z lovák iában . A szlo
vákiai evangélikus egyház Pozsonyban tartotta közgyűlését. A 
beszámolókból kitűnt, hogy az egyházi élet az erősödés tüne
teit mutatja. A templomlátogatás örvendetesen emelkedik, ugyan
csak fokozódik az érdeklődés az egyházi lapok és folyóiratok 
iránt is.
— Evangélikus misszió Ukrajnában. Bajorországban, Weissenburgban, 
három fiatal ukrán lelkészt avattak fel, hogy a kommunistáktól felszaba
dított hazájukba visszatérve, missziói tevékenységet fejtsenek ki.

— Nem zeti a la p o n  sz e rv e zk e d tek  Ja p á n  k e re sz 
tyén  eg y h áza i. A japán birodalom keresztyén egyházai nem
zeti alapon szervezkedtek meg. Kizártak minden külső befo
lyást s egyházi szervezetükben a tekintélyelvet vezették be.
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Jön a király! Felelősséggel.
„Örülj nagyon, Sionnak leánya: örvendezz Jeru
zsálem leánya I Imé, jön néked a te királyod; igaz 
és szabaditó ő ; szegény és szamárháton ülő, azaz 
nőstény szamárnak oemhén.“ Zakariás 9,9.

Valóban Király, de szegény, — nincstelen. Ép
penséggel nincs királyi ábrázatja, ha csak a földi 
királyok külső pompáját keresed rajta.

Pompát, várat, házat, pénzt és jószágot a földi 
királyoknak engedi át. Ám  egyenek, igyanak, öltöz
ködjenek, építsenek fényűzőbben, mint egyeben, ^.noz 
úgy sem értenek, amit ez a koldus-király tud. Krisz
tus segít; nemcsak egy bűn ellen, hanem minden 
én bűnöm ellen, hanem az  egész világ bűne ellen. 
Azért jön, hogy elvegye nemcsak a betegséget, de 
a halált is, nemcsak az enyémet, hanem az egész 
világét. Mindezt azért mondja a próféta Sión leá
nyának, hogy meg ne botránkozzék a Király nyo
morúságos jövetelén s csukott szemmel, nyitott fül
lel ne a szegényes bevonulásra nézzen, hanem hall
gasson, hallja meg azt, amit erről a koldus-király
ról hirdetnek. Mert látni csak a szegénységet lehet,
— hogy nyeregtelen szamáron sarkantyú nélkül úgy 
vonul be, mint egy koldus. De hogy magára veszi 
bűneinket, megfojtja a halált s szentséget, üdvössé
get, — örök életet ád, azt látni nem lehet. Ezt tehát 
hallani és hinni kell.

A te királyod Ő, kit isten egyenest neked Ígért 
s kinek tulajdona vagy, hogy csak Ő uralkodjék raj
tad, — lélekben, nem testi értelemben. Őt kívántad 
kezdettől fogva ; atyáid vágyakozó szive is érte só
hajtozott s utánna kiáltott. Ő vált és szabadit meg 
mindentől, ami eddig megterhelt, legyűrt és fogva 
tartott!

Drága ige, ez a hivő szívnek! Mert Krisztus 
nélkül az ember temérdek bősz zsarnok rabigáját 
nyögi. Ilyen zsarnok az ördög, a test, a világ a bűn
— ráadásul a törvény, a halál és minden pokol. 
Alu.di.ti l. szegény lélek csak nehéz rabságban és 
keserves gyötrelemben élhet. De aki a királyt erős 
hittel befogadja, bizton van. Nem fél se bűntől,' se 
se haláltól, se pokoltól, mert nem kétli, sőt jól tudja, 
hogy a Ő Királya Úr életen, halálon, bűnön, menny
országon, — mindenen. Lám, ilyen nagy dolgot rejt 
e csekély ige: Imhol jő Királyod! Ilyen felséges ja
vakat hoz ez a szegény, lenézett - Király. Mindezt 
pedig az ész nem láija, a természeti ember se éri 
fel, — csak a hit egyedül.

LUTHER MÁRTON.
„Jer, örvendjünk keresztyének“ című könyvéből

Hosszú, küzdehhes, világtörténelmi eseményekben gazdag három 
es2téndő telt el utolsó kerületi közgyűlésünk óta. Elmondhatjuk, hogy mi
óta a világ fennáll, helyesebben mióta történelmet imák, ily gyorsasággal, 
ilyen nagy horderejű események, — véres háborúk úgy mint vérnélküli 
átalakulások — még nem peregtek le a világtörténelem nagy színpadján. 
S bár mindannyian lázas érdeklődéssel és gyakran lélekzetvisszafojtva fi
gyeljük a száguldó események híreit s a politika porondján zajló élet-ha
lál harcot — ezekkel most itt foglalkozni, sem a hely, sem az idő nem 
megfelelő, de valóban nem is a mi hivatásunk körébe tartozik.
 ̂ -ßZs: •'■- vili néznünk azonban azokkal a jelenségekkel, melyek főleg 
Európába, v ; .n méretű gazdasági,1 szellemi, erkölcsi és társadalmi -átala
kulást vonnak maguk után, hogy valóban éreznünk, sőt már látnunk is 
kell, miszerint egy valóságos, uj eszmékkel telitett uj korszak szüle
tésének küszöbén állunk. Mert bizonyos az, hogy bármelyik hatalmi cso
port ragadja magához a győzelmet, a világháború előtti életfelfogás,

soha többé vissza nem térhet. Bizo
nyos azonban az is, hogy ebben a nagy átalakulási folyamatban igazi 
értékekre, emberibb életfelfogásra, maradandó és időtálló eredményekre 
— szerény véleményem szerint — csakis a tengelyhatalmak győzelmé
nek esetében számíthatunk. Az  a program, melyben a  tanítást a nevelés 
váltja fel, az arany rudak számát az emberi munka helyettesíti, a meny- 
nyiség termelés helyét a minőség termelés foglalja el s a liberális gazda
sági szabadság helyett — mely voltaképpen az erősebbnek lehetővé tette 
a gyengébbnek kizsákmányolását, kiszipolyozását, — ez a program azt a 
ne gy szociális elvet juttatja érvényre: hogy mindenki számára adassék 
meg az emberi körülményük között élet és a jólétnek egy bizonyos szük
séges minimuma, nemcsak papíron, de a valóságban is.

Ezen nagy szociális életprogram megvalósításának munkájában na
gyon fontos szerep és hivatás vár a keresztyén egyházakra, elsősorban 
pedig a mi demokratikus szervezetű protestáns egyházainkra. A legna
gyobb vüágve.s^delem, az egyházak közös fenyegető réme, a kommu
nizmus, a vallástalanság, hitetlenség, istentagadás fészke, hála a tengely- 
hatalmak vezetői bölcsességének, a  megindított keresztes háború nyomán, 
a teljes összeomlás előtt áll, mert a harctereken is a szuronyerdők helyett 
újból az egyéni hősiesség, bátorság, leleményesség és kiválóság válik a 
győzelem döntő tényezőjévé. E megállapítás helytálló voltának klasszikus 
példája, faj és hittestvéreinknek, a kicsiny finn nemzetnek hősies és győ
zelmes harca a nagy orosz koloszussal szemben. Az ő dicsőséges példa
adásuknak és az ő s z í v ó s  ellenállásuknak ereje, a testvéri egyetértésben, 
összetartásban, vallásosságban és mélységes evangélikus hitükben leli m a
gyarázatát, mig mindezeknek hiánya viszont elsorvadást, pusztulást jelentő, 
ahogyan az orosz példa mutatja.

Az uj korszak születésétől tehát s mindabból ami ma belőle kiele
mezhető, általánosságban, egyházi szempontból sincsen mit félnünk, sőt 
bizonyos, hogy az sokkal több szociális gondoskodást és általános értéket 
hoz majd az emberiség számára, mint amennyit a régi nyújtott. Igen, ilyen 
tanulságokkal szolgál nekünk ez a most dúló világ küzdelem s e tanul
ságok előtt az egyház nem állhat meg behunyt szemmel, ellenkezőleg a 
kialakuló uj korhoz kell illeszkednie és alkalmazkodnia s akkor az egy
házi és vallásos élet is uj megerősödést fog érni . . .

(Részlet Purgly László egyházfelügyelő urnák megnyitó beszédéből).
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Lelkészbeiktatás.
Meleg, bensőséges ünnepe volt az aradi evangélikus egy

háznak november hó 5-én, Akkor iktatták be hivatalába az 
egyházközség új vezető-lelkészét, Argay György szuperinten
denst. Emelte ennek a  megható ünnepnek szépségét s egyben 
pedig jelentőségét is, hogy egybeesett azzal egyházkerületi köz
gyűlésünk s igy résztvettek azon egyházkerületünk teljes, veze
tősége, valamint sokan mások úgy a lelkészikar, mint pedig 
világiak részéről is.

♦
A beiktatás a  délelőtt tiz órakor megtartott ünnepi isten- 

tisztelet keretében történt. Szép gyülekezeti ének után Biró László 
hosszufalu-fürészmezei lelkész végzett bevezető oltári szolgálatot, 
imájában Isten áldását kérve az aradi gyülekezetre» valamint 
annak új lelkipásztorára. Az oltári szolgálatot szép- ének szám 
követte. B. Kulcsár Juliska operaénekesnő és 
Dóczy Ida gyönyörű énekszáma emelte fel a szi
veket Istenhez. Fischer Ernő orgonaművész pe
dig Bach variációkat adott elő nagy művészettel.

A beiktatást Nikodémusz Károly tb. főes
peres, brassói lelkész, egyházkerületi főjegyző 
végezte, Sipos András és Ponyiczky László espe
resek segédletével. Szép szavakban mutatott 
reá a  lelkészi szolgálat jelentőségére. Gyertyához 
hasonlít a lelkipásztor — mondotta. Isten dicső
ségére s másoknak világosságául kell elégnie.
Eskütétel után Sipos András esperes rövid be
szédben arrra kérte az új lelkészi állásba beikta
tott lelkészt, hogy legyen mindenkoron tudatában 
annak, hogy az igazság, a  szeretet és a jóság szol
gája kell legyen egy a bűnt szerető világban.
Ponyiczky László az arad-bánsági egyházmegye 
esperese — úgy mond — ő egy kis családnak 
szeretetét tolmácsolja, az arad-bánsági egyház
megye híveinek meleg üdvözletét. Újabb ének 
után Argay György szuperintendens, az aradi 
gyülekezetnek újonnan beiktatott vezető-lelkésze 
lépett a szószékre s tartotta meg hatalmas be
köszöntő beszédjét. Kifejtette, hogy ez a mai nap

Isten akaratából lett. Isten rendelkezett igy s most is az Ő sza* 
vára kell hallgatnunk. Üzenete van az Istennek a gyülekezethez 
és a lelkipásztorhoz. A gyülekezetnek, mint egyházunk közép
pontjában álló egyházközségének, az a hivatása, hogy példaadó 
legyen. A lelkészé pedig, hogy alázatos szolgálatban csak Isten 
dicsőségét keresse.

Az elhangzott beszédnek, mintegy megerősítését képezte 
az aradi katolikus dalárda hatalmas erejű éneke, akik Kovács 
Gyula karnagy vezetésével Beethoven: Isten dicsősége cimű 
gyönyörű himnuszát adták elő. Ezt követte Frint Lajos, egy
házunk volt szuperintendense s az aradi gyülekezet épitő lel
késze, szépművű márvány emléktáblájának leleplezése.

Istentisztelet után az üdvözlésekre került sor. Ezek sorrend
jét Purgly László egyházkerületi felügyelő nyitotta meg. Kifej

tette, hogy az elhúnyt lelkipásztornak és szuper
intendensnek, aki halálában is csak egyházának 
sorsáért aggódott, az volt a kívánsága, hogy 
Argay György legyen utódja. Ma ez valóság lett. 
Ö a maga részéről is úgy látja, hogy egyházunk 
vezetése ezzel a legjobb kezekbe került. Az arad- 
bánsági e g y h á z m e g y e  ü d v ö z l e t é t  Po
nyiczky László esperes, az aradi gyülekezetét 
Palágyi Jenő dr. másodfelügyelő tolmácsolta. A 
brassói egyházmegye gyülekezeteinek, lelkészei
nek, tanítóinak őszinte szerencse kivánatait Sipos 
András esperes adta elő. Nagy Imréné, az aradi 
evangélikus nőegylet elnöknőjének megható üd
vözlő szavai után a református egyház, a király
hágó melléki református egyházkerület, az aradi 
róm. kát. egyház, az unitárius, a görög kelelti ro
mán, a görög keleti szerb egyházak, s a katolikus 
dalárda részéről hangzottak el üdvözlések. Schem- 
mel V. lelkész a temesvári, Pichler M. lelkész 
pedig az orsovai gyülekezet üdvözletét tolmácsolta. 
Argay György v.-lelkész válasza után az Erős 
vár a mi Istenünk éneklésével ért véget az ünnep
ség. — Legyen Isten áldása az aradi gyüleke
zeten és annak új lelkipásztorán! Gillich Fülöp

t  Reményik Sándor
K E G Y E L E M

Először sírsz,
Azután átkozódsz,
Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted 
Körömszakadtig maradék-erőd.
Akarsz, egetostromló akarattal —
S a lehetetlenség konok falán 
Zúzod véresre koponyád.
Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. 
Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolaltalanul
Mondod magadnak: mindegy mindhiába:
A  bűn, a betegség, a nyomorúság,
A  mindennapi szörnyű szürkeség 
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!
S akkor — magától — megnyílik az ég, 
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat — hasztalanul ostromolták. 
Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva, 
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull. 
Akkor — magától — szűnik a vihar, 
Akkor — magától — minden elcsitul, 
Akkor — magától — éled a remény. 
Álomfáidnak minden aranyágán 
Csak úgy magától friss gyümölcs terem.
Ez a magától: ez a Kegyelem.

V I S S Z A

Én nem tudom: hova.
En nem tudom: mire.
Csak vágyom, vágyom —
Talán egykor élt életem,
Talán sosem élt életem után.

Vágyom, vágyom  —
Én nem tudom e vágy 
Előre néz, vagy vissza:
A  reménység, vagy az emlékezet 
Felbuzgó talajvizét issza.
Vágyom, vágyom  —
Én azt hiszem, hogy vissza.

így vágyhatik a kinyílt és csalódott
Virág bimbókorába —
így vágyhatik a meglett és megrendült
Férfi gyermekkorába —
így a kipattant rügy a fába vissza —
így a fa gyökerébe —
így nemzet ha talán valaha volt,
Talán sohasem volt ősi dicsőségbe 
így vissza, vissza
Egyetlenegy nagy fehér békességbe 
A z össze-vissza tarka sokaság — 
Istenbe vissza,
Vissza, vissza
A  teremtett és megromlott világ.

MA NEKED HOLNAP NEKEM

Pók szőtte szürke szálait az erdőn, 
Fonalait kelő nap aranyozta.
Kisebb körök, nagyobb körök,
Csodálatos körök . . .
Körök közepén ült a pók maga.
Mestere volt, királya volt,
Istene volt a maga világának.
S oly lenge-könnyű volt mégis vára, 
Hozzá képest a tölgylevél hullása: 
Mintha tömör bronzlapok hullanának.

És jöttem én:
A z  űrbe lökött kóbor üstökös 
A z őszi erdőn által.
Szegény mester, szegény kicsi király,
Ma találkozott velem —, a halállal.
Nem is rohanva, csak csendesen jöttem. 
Ősz és nyugalom sugárzott mögöttem. 
Ámde színektől mámoros szemem 
A z egész fényes erdőre tapadt.
Széttéptem a lenge kis palotát 
Egy pillanat alatt.

Én nem éreztem mást, mint arcomon 
Leheletkönnyű kellemetlenséget,
A  mikrokozmosz
Talán egy naprendszerrel lett szegényebb.

Evangélikus Élet Naptára
Egyházunknak naptára ez évben is megjelenik. — 
Ne vegyünk tehát más naptárt, hanem várjuk meg 
türelemmel egyházunk naptárának megjelenését. — 
Hitünk igazságairól, életünkről, reménységeinkről 
ad b e s z á m o l ó t .
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Kivonatosan ismertetjük az alábbiakban A r g a y György 
szuperintendens urnák évi jelentését, hogy egyházunk közön
ségének szélesebb rétege is tudomást vehessen az abban tár
gyalt fontos kérdéseinkről.

*
„Utolsó kerületi közgyűlésünket 1938 novemberében tar

tottuk ugyancsak itt, Aradon. Teljes három év telt el azóta. 
Három eseményekben gazdag esztendő, mely a világ képét 
erősen megváltoztatta. Amig három év előtt a világesemények 
pergését távolról szemléltük, egy idő óta most már mi is a 
sodrukba kerültünk s a világtörténések közvetlen szereplői és 
résztvevői lettünk. A két évvel ezelőtt megindult gigantikus 
harc mindinkább a világosságnak a küzdelmét mutatja a sö
tétséggel szemben. Ebbe a harcba bekapcsolódott minden nem
zet, mely a maga múltját és kultúráját félti. Belekapcsolódott 
a mi népünk és a mi országunk is. Szorongó szívvel figyeljük 
a hadak útját, mert hisz ebben a harcban valamennyien érde
kelve vagyunk. Annyi sok minden függ a sikeres kimenetelé
től. Nemcsak országunk békessége és nyugalma, hanem mind
azoknak, megtartása, amit értéknek tekintünk és megszentelt 
drága örökség gyanánt őrzünk: a műveltségűnk, társadalmi be
rendezkedésünk, lelkiismeretünk szabadsága, egyházaink és 
templomaink megmaradása — a mi egész lelki világunk meg
mentése fordul meg rajta.

Megkönnyebbülve lélegeztünk tehát fel, amikor a világot 
fenyegető örök veszedelemmel, a bolsevizmussal szemben meg
indult a várvavárt leszámolás. Két évtized óta tartotta rémü
letben lelkünket, mert nem tudtuk, hogy melyik percben zúdít
ja ránk a maga apokaliptikus rémségeit. Vártuk az Isten fele
letét mindazokkal a szörnyűségekkel szemben, amelyek annyi 
sok ártatlan embernek oltották ki életét. Vártuk az Isten igaz
ságszolgáltatását, amely hitünk szerint el kell jöjjön a maga 
idejében. Eljött! Megmozdult az Isten igazságot osztó keze.. 
Elkezdődött a végső harc a sötétség fejedelmei és a gonosz
ság lelkei ellen. Senkinek sem lehet közömbös ez a küzdelem;, 
kinek drága az c f>hona, a családja, a hite s egyházaink meg
szentelt hagyományai, melyek számunkra mindig menedék és; 
az elfogyhatatlan erő forrásai voltak. Nem is jó reágondolni, hogy/ 
mi várna reánk, ha az Antikrisztus valóra válthatta volna min
den tervét, amit felőlünk szőtt. Ebben a küzdelemben többé 
nem látunk tisztán politikai és világnézeti harcot, hanem a hi
vő világ frontját az istentelenséggel szemben. És amig katoná
ink fegyverrel a kezükben védelmezik Isten ügyét, mi itthon 
alázatos könyörgésekkel kisérjük erőfeszítéseiket és kérjük Is
tent, hogy a sok könny és véráldozat ne legyen hiábavaló 
hanem a mai szomorú, békétlen idők sötét rémségei után hoz
zanak egy szebb, boldogabb és békésebb jövendőt erre a so
kat szenvedett világra /“. . .

Megemlíti ezután a jelentés, hogy éppen ezek miatt a>. 
történelmi idők és események miatt volt lehetetlen előbb öszs- 
szegyülnünk. Majd örömét fejezi ki, hogy most végre mégis.si*- 
került létrehozni ezt a fontos, egyházunk érdekeit szolgáló test
véri találkozót. „Vágytunk valamennyien a testvéri közösség;* 
vigasztalást, öntudatot és bátorságot adó ereje után.. . A rrrí 
nagy szétszórtságunk és emésztő árvaságunk mellett,, ez. ma 
egyenesen életszükséglet számunkra. Szeretném, ha ezt min
denki eleven erővel érezné és minden jelenlévő ai maga ré
széről is hozzájárulna ahhoz, hogy ez a mostani találkozá
sunk ne legyen csupán egy száraz, hivatalos, adminisztrációs 
gyűlés, hanem az evangélikus hivő nép szeretettől áthatott 
testvéri munkaközössége és igy az evangélikus erő, öntudat, 
egység és összetartás ünnepélyes és felemelő bizonyságtéte
l e i . . .  Ilyen lelki felkészültségre van szükségünk, hogy na
gyobb kár és megrázkódtatás nélkül elhordozhassuk mindazt, 
amit a mostani válságos idő, a mi különleges helyzetünk, vesz- 
teségben, áldozathozatalban és megpróbáltatásban reánk mért.
A megváltozott viszonyok megváltozott lelkiséget is követel- 
nek tőlünk, hogy becsületesen megfelelhessünk azoknak a fel
adatoknak, amiket Isten bízott reánk. A múlt számadását egy- 
szersmindenkorra le kell zárjuk mindennel együtt; ami abban,, 
mint teher vagy követelés szerepelt. Egy uj lapot nyitunk meg 
ezzel a mai nappal egyházunk történetében. Legyen ez a mai 
közgyűlésünk a messzelátszó határkő, mely egy uj időszak 
kezdetét jelenti. „A régiek elmúltak, ime újjá lett minden!“ 
Legyen valóban minden újjá: egyházunk iránti hűségűnk, a 
buzgóság, odaadás és lelkiimeretesség, mellyel szolgálatunkat 
végezzük és újjá az egymáshoz való szeretetünk is .. .“

a
Következő részében a  jelentésnek szuperintendens ur 

legmélységesebb kegyelet és hódolat hangján emlékszik meg 
egyházunknak elhunyt lelki vezetőjéről, Érint Lajos szuperin
tendensről. Elmondja, hogy ki volt ő nekünk a legválságosabb 
időben s mit vesztettünk el benne. „Kapoccsá tette őt az Isten 
közöttünk, ki a nagy összeomlás után szertehullott közösséget 
újból szorosan összefűzte és életképessé tette. Abszolút tekin
tély volt mindenki előtt s ezért jelentett számunkra erőt és egy
séget. . Egyházkerületünk szeretete és gyülekezetének hálás 
elismerése szép síremléket állított az elköltözöttnek, amelyet 
november 2-án avattunk fel. További veszteségeinket felsorol
va, megemlékezik a jelentés az elcsatolt területek gyülekeze
teiről és lelkész jiről s azok közül elsősorban említi fel Materny 
Imre esperest és Járosi Andor teológiai m. tanárt. Az utób
binak különleges érdeme, hogy „ . . .  számunkra uj lelkiséggel 
telitett, kötelességtudó, lelkiismeretes, a maga nagy felelőssé
gét elevenen érző, a szolgálatban önfeláldozó és buzgó lelki- 
pásztor nemzedéket nevelt, kik eddig is egyházépitő munkánk 
nagy részét önzetlenül magukra vették és akiktől ezután is 
nagy eredményeket és sok hasznos szolgálatot várunk. Soraink 
erősen megritkultak. Sokan kidőltek, többen megfáradtak s a 
lelépő öregeket egymásután sorban mindenütt a fiatalok vált
ják fel. Megnyugodva tesszük a terhet az ő fiatal vállaikra és 
jó bizalommal adjuk át nekik a kormányt, mert hitünk és 
meggyőződésünk, hogy az jó kezekben van letéve...

Meleg szeretettel áldoz a  jelentés Reményik Sándornak, 
az elhunyt evangélikus költő emlékének is. „. . .  Egy meleglel- 
kü barátot veszítettünk el benne — mondja. — Valakit, aki 
szive minden dobbanásával a miénk, evangélikusoké volt. 
Nemcsak a mi legmélyebben szántó költőnket veszítettük el 
benne, kinek minden szava, minden verssora az örökkévaló
ság üzenete volt, hanem elvesztettük a  mi egyházunk lelkes 
rrtisszionáriusát és rettenthetetlen hitvallóját, aki nem szégyelte 
a  Krisztus evangéliumát, hanem azt ezernyi-ezer gyönyörűen 
zengő sorban hirdette és prédikálta, ellenállhatatlanul, felejthe
tetlenül, hívőknek és hitetleneknek egyaránt. . .“ Felsorolva to
vábbi veszteségeinket az elismerés és hála hangján említi egy
házunknak az utóbbi három esztendő alatt az örökéletre köl
tözött halottjait: Kneffel Lajos az aradi gyülekezet másodfel
ügyelője, Pajor Mihály ny. igazgató-tanitó, a zajzoni gyüleke
zet egyházsegéd kezője., Fullajtár Ferenc a nagyszentmiklósi 
gyülekezet felügyelője, Nauer György ny. táblabiró, egyházke
rületi törvényszéki bíró, a  bánsági egyházmegye felügyelője. 
Veszteség listánkra kelL írnunk azokat is, akik meneküléssze- 
rüen hagyták itt őrta ilyüket, valamint azokat, akik megfá
radva, nyugállományba vonultak. Az előbbiek között van : Kessler 
Fde, a nagyszentmikló si gyülekezet lelkésze, Sexty Zoltán buka
resti lelkész, Sipos Anidrás tanitó-lelkész, a bukaresti egyház 
segédkezője, Jónás László  a brassói egyházmegye s. lelkésze, 
Csórik András iga cgató-tanitó Hosszufaluból, Magdó Ilona ta
nítónő Csernátfaluból. Isten kegyelméből sikerült mindenütt pó. 
tolni a hiányt, uj munkaerőkkel. A nagyszentmiklósi gyüleke
zet Ponyiczky Lászlót választotta meg lelkészéül, a bukaresti 
Rapp Károlyt* a  krizbai gyülekezethez helyettesként Máté János 
került. Uj tanítók Hosszufaluban Sípos Dóra, Csernátfaluban 
Benedek Irén* Fűrész mezőn Biró Ilona és Simon Ilona. A  tat- 
rangi gyüleke.zet egyhangú választással Mezei Istvánt hívta meg, 
az apácai gyülekezet ugyancsak igy Krajcsovitz Tibort. Simon 
András tanitó-lelkész Szakadátra, Kogler Károly tanitó-lelkész 
Simonyifalvára kapott beosztást. Örvendetes tényként emeli ki a 
jelentés, hogy ezek a lelkészválasztások, szép csendben történ
tek, mind en zavaró 1 körülmény elkerülésével. Nyugalombavo- 
nult egyházi m unkások: Franz Fde, orsovai lelkész, Szórády 
Lajos tairangi lelkész, Bohm  Pál apácai és Sexty Kálmán 
krizbai k;íkészek. Hálává.! örökíti meg a  jelentés ezek emlé
két is.

További részében' a  szuperintendens választásról számol 
be. Megemlíti, hogy az egyházkerületi elnökség a jelen helzetre 
való tekintettek valami nt költség kímélés céljából, mellőzte a 
rendkívüli egyházkerület i  közgyűlésnek összehívását, amelynek 
a választást kellett volna* elrendelnie. Az elnökség a választás 
elrendelése előtt a kérdé si .megtárgyalta mindkét egyházmegye 
lelkészi karával s  igy ren «feite ezt el. Nagyon szomorú, hogy 
később mégis 'kifogások 1 vangzottak el ez ellen. A választás 
április végén zajlott le. 1 ‘jredménye ismeretes. Tanulságát le
vontuk. „Egy tanulságot bevontunk ebből a választásból és ez 
az, hogy a jövőben a felt täte dvezetők nagyobb eréllyel veszik

Isten mérlegén.
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kezükbe a választások kérdését és lehetetlenné teszik, hogy 
egyszerű falusi híveink olyan kérdések felett marakodjanak 
egymással, amelyet nem az ő érdekeik vetettek fel, hanem 
amit mesterségesen közéjük dobtak. A tatrangi és apácai vala
mint a krizbai választások megmutatták, hogy lehet békesség
ben és egyhangúlag is választani, ha akarjuk. Rajta leszünk, 
hogy a jövőben ilyen legyen minden közigazgatási választásunk 
is. . . Ennek az állapotnak meg kell szűnnie. Nem lehetséges, 
hogy egy békés gyülekezetbe idegen agitátorok törjenek be és 
a híveket a lelkészük ellen izgassák s az egyháznak a  belső 
békéjét, valamint a  lelkész munkáját hosszú időre tönkretegyék. 
Ez ellen törvényeink vannak és mi ezeknek a törvényeknek 
a jövőben teljes mértékben érvényt fogunk szerezni. . .“ Az 
új szupurintendesnek a kormány általi elismertetése még nem 
történt meg.

A szuperintendens választás következtében megüresedett 
az arad-bánsági egyházmegye esperesi tiszte, melyre az egy
házak egyhangú bizalma Ponyiczky László nagyszentmiklósi 
lelkész-alesperest hívta meg. „Ennek az egyházmegyének a 
sorsa ezzel határozott és erélyes ember kezébe került, ami 
megnyugvással tölt el. . Az aradi gyülekezet Argay György 
szuperintendenst hívta meg vezető lelkészéül, Dénes Béla püs
pöki titkárt pedig másodlelkészéül. A megüresedett temesvár 
vezető lelkészi állást az egyházközség egyelőre nem kívánja 
betölteni. Az ügyek vitelére Schemmel Viktor másodlelkész ka
pott megbízást, mint hely Ites lelkész.

Egyházaink hitéletéről szólva a jelentés ezeket mondja: 
„Ez a fontosabb. Ezért erre kell a legtöbb figyelmet szentel
nünk és ennek szolgálata érdekében kell minden szellemi és 
anyagi erőnket összpontosítanunk.

Mindennekelőtt tisztázni kell a fogalmakat. Mi anr'dt 
szoktunk beszélni eleven és lanyha hitéletről, olyan dolgokkal 
kapcsolatban, melyeknek sokszor semmi közük a hitélevnez. 
Hogy erről helytálló ítéletet mondhassunk, tisztában kell len
nünk: mi is a hitélet? Hitélet ott van, ahol az !sten megra
gadta az emberek lelkiismeretét, ahol érzik az ő Isten előtt 
való felelősségüket s e felelősség tudatában végzik minden dol
gukat. Állítsuk ezen mérték alá gyülekezeteinket és akkor 
nézzük meg, hogy hányban van hitélet jele, mert a legjobb 
templomlátogatás mellett is lehet a gyülekezet halott, ha nem 
hallja meg az Isten akaratát s közömbös marad azzal szem. 
ben. És éppen úgy a befolyó önkéntes adományok és befize
tett egyházi adók összege sem csalhatatlan jele a hitéletnek, 
mert ezek sokszor lehetnek ugyanazok a pénzek, mint amiket 
Luther idejében az emberek a búcsú cédulákért fizettek: pén
zek, amelyekkel az Úristen kegyét akarják megvásárolni, vagy 
nyugtalan lelkiismeretet elcsititani. . .  Valljuk be, semmi sin
csen oly megdöbbentően kevés az egyházunkban, mint éppen 
hitélet. Minden gyülekezetünkben talán az őt ujjunkon meg
számolhatnánk azokat az embereket, akik Isten előtt való fe
lelősségük tudatában hordozzák az életüket, akik szerencsét
leneknek érzik magukat, mikor Isten ellen vétkeztek, nem men
tegetve magukat, hanem alázattal lehajtják fejüket az ítélet 
alá. Az egyházak pedig csak azért vannak, hogy erre az Isten 
előtt való felelősségre neveljék az embereket. . Isten mér
legén mérve meg egyházaink életét az elért szomorú megálla
pítások arra kell kényszerítsenek bennünket, hogy felébredjünk 
és bünbánatot tartva csak annál nagyobb felelősségtudattal 
kezdjünk uj munkát. „Szeretném felrázni minden jelenlévő 
testvérem lelkiismeretét, hogy valamennyien rádöbbenjünk a 
szomorú valóságra, amelyben vaggunk és mind egytől-egyig 
rátegyük kezünket arra a munkára, amit haladéktalanul meg 
kell indítanunk és aminek irányelveit mi vagyunk hivatottak 
megszabni. Érezze mindenki a maga nagy felelősségét, aki 
egyszer itt van és vegye fontolóra, hogy Isten nem azért küld
te ide, hogy költségvetést segítsen megszavazni és hozzászól
jon egy-egy felebbezéshez, vagy jelentéshez, hanem hogy meg
ismerje az egyháza gondját, azt vigye haza, mint a saját ter
hét, ho >y afelett otthon is gyöt.ődjék, mint a saját égető nyo
morúsága felett és keresse belőle a kivezető utat, mintha a 
maga szabaditását keresné. . Meg kell teremtenünk a bel- 
missziói munka összes munkalehetőségeit s Isten előtt való fe
lelősséggel kell elvállalja mindenki az abból reáeső terhet. Szu
perintendens ur ezért felszólítja a közgyűlést, hogy mondja ki 
ennek a munkának kötelező voltát s azt, hogy a jövőben min
den egyházi munkás e téren elkövetett mulasztásáért a legszi
gorúbban fog felelősségre vonatni. Ő a maga részéről már meg
tette erre vonatkozóan a kezdő lépéseket, amikor a brassói 
egyházmegye lelkészeivel és tanítóival egy-egy konferenciát 
tartott s ott programot állított össze. Ennek a programnak

keresztülvitele legyen a jövőben mindenki számára kötelező. 
Az egyházkerületi elnökség elvárja minden egyházi munkástól, 
hogy energiája javát állítsa az egyház szolgálatába, de viszont 
az elnökség is teljes mértékben fog őrködni afelett, hogy az 
egyház munkásainak életlehetősége biztosítva legyen.

Elismeréssel említi a jelentés a tanitókarnak munkatelje
sítményét. „Egy év előtt a felügyelő ur Öméltóságával együtt 
alkalmunk volt a mi brassómegyei négy evangélikus iskolánkat 
meglátogatni és a saját tapasztalataink alapján azok munkájá
ról meggyőződni. Ezen alkalommal felemelő és felejthetetlen 
benyomásokat szereztünk tanítóink munkájáról s mély meg
nyugvással állapítottuk meg, hogy a nagy áldozatok, amelye
ket felekezeti iskoláink fenntartásáért hozunk, nem hiábavalók 
s ha valamit sajnálunk, akkor az csak az, hogy nem minden 
egyházközségünk rendelkezik saját iskolával.. . “ Felemlíti a két 
hosszufalusi gyülekezet példás iskolaépítő munkáját.

Az egyházi sajtóról szólva igy i r : „Dicsérettel kell szóla- 
nom a fiatal lelkészi gárda azon kicsi csoportjának az erőfe
szítéseiről, akik a sajtó révén igyekeztek egyházunk érdekeit 
szolgálni. Éveken át tisztán csak a saját lelkiismeretük szavá
tól vezéreltetve, magukra hagyva, nem egyszer félreismerve és 
kigunyolva, de mindig lankadatlan kitartással végezték ezt a 
szolgálatot és gondoskodtak róla, hogy legyen egy egyházi la
punk és minden évben megjelenhessék evangc.ikus naptárunk. 
Ez a munkavállalás nagyon sok áldozatot követelt meg időben 
és lelki energiában. Jelentősége a normális időben is rendkí
vüli nagy, a múlt év őszétől fogva azonban felbecsülhetetlen. 
Hiszen azt jelenti, hogy népünk olvasnivalóhoz jut akkor, ami
kor az mind nehezebb és problematikusabb lesz. Jelenti, hogy 
egyházunk ügyeiről tájékoztatást kap akkor, amikor nincs al
kalom gyűlések tartására. Jelenti az összekötő kapocs szerepét 
számunkra, kik nemcsak földrajzilag, hanem sokszor lelkileg is 
messze állunk egymástól.

A kerület vezetősége felismerte ezt a jelentőségét a  sajtó
nak és méltányolta azt a munkát, amit a szerkesztők eddig is 
önzetlenül végeztek s azt a határozatot hozta, hogy a sajtó 
ügyét nem tekinti tovább magánvállalkozásnak, hanem az 
egyházkerület elsőrangú ügyének. Kimor.dotta, hogy úgy a 
lap mint pedig a naptár kiadását átveszi a kerület, azt a ma
ga tulajdonának és hivatalos lapjának tekinti, a szerkesztés
sel pedig megbízza továbbra is az eddigi szerkesztőket. Ezt a 
rendelkezést a lap utján közöltük a gyülekezetekkel és az egész 
evangélikus nyilvánossággal. . .“ A kerület vezetősége ezután 
elvárja azt, hogy mindenki a legteljesebb támogatásban fogja 
részesíteni az egyház sajtószolgálatát. Ezt a munkát különben 
is az egyházkerület mindenki számára köteleződé is teszi.

Továbbiak során megemlíti a szuperintendensi jelentés 
azok munkáját, akik töretlen lelkesedéssel dolgoztak egyhá
zunk és gyülekezeteink előmeneteléért. Kiemeli e helyen a 
hosszufalu-aíszegi gyülekezetben folyó szociális munkát, amely
nek vezetője Sipos András esperes-lelkész, segítőtársai pedig a 
tevékeny nőegylet tagjai és gazdaköri tagok. „Jóleső érzés tá
jékoztatni a közgyűlés résztvevőit, hogy népünk között és 
egyházainkban ilyen munka is folyik, mert erre is égetően 
szükségünk van s az sehol sem hagyható figyelmen kívül...“ 
Igen dicséretes az ottani nőegylet révén megvalósított tejakció, 
szegény iskolás gyermekek tízóraival való ellátása. Ehhez ha
sonló munkásságot fejtett ki a brassói és a csernátfalusi nő- 
egyiet is.

Örömmel tölt el, hogy a nagyszentmiklósi egyházközség 
uj lelkipásztorának vezetése alatt, a fellendülés képét mutatja. 
Örvendetes jelenségeink sorába tartozik az is, hogy a simonyi- 
falvi szórványgyülekezet az elmúlt esztendőben templomot épi- 

. tett, jelenleg pedig papilakot épit s jelen közgyűléstől anyási- 
tását kérelmezi. A temesvári gyülekezet pedig félmillió Iejes 
költséggel megjavittatta templomát.

Befejezésül Istenbe vetett hittel azon reményének ad kife
jezést, hogy egyházunk a jövőben is sikeres munkát fog vé
gezhetni. Záloga ennek a munkának világi férfiainknak lelke
sedése, kik mindig áldozatkész szeretettel álltak egyházunk 
mellett. E téren példamutató egyházkerületünk felügyelőjének, 
Purgly László Öméltóságának, önzetlen szolgálata. . .

Evangélikus Élet Naptára,
Egyházunknak naptára ez évben i'1 megjelenik. Ne ve

gyünk tehát más naptárt, hanem várjuk meg türelemmel saját 
egyházunk naptárának m egjelenését! Hitünk igazságairól, éle
tűnkről, reménységeinkről ad beszámolót.
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A Romániai Zsinat-presbiteri Ág. H. Ev. Egyház U-edik kerületi közgyűlése.
Folyó hó 4-én, 5-én és 6-án zajlott le a  Romániai Zsinat

presbiteri Evang. Egyház számszerint 11-ik kerületi közgyűlése.
4-én különböző bizottságok: a segélyező intézet választ

mánya, a  kerületi számvevőszék, tartották meg előkészítő ülé
seiket, 5-ikén délelőtt az aradi lelkésszé megválasztott uj szu- 
perintendes beiktatása folyt le ünnepélyes külsőségek között, 
délután a közgyűlés tagjai a Romániai Zsinatpresb. Ev. Egyház 
első nagy püspökének, Frint Lajos szuperintendensnek sírem
léke előtt rótták le a kegyelet adóját, este pedig magas szín
vonalú vallásosest keretében áldott hívogató - és építő munka 
volt az aradi gyülekezet szépséges templomában. Ilyen tárgyi 
és lelki előkészítés után nyitotta meg jószáshelyi Purgly László 
egyházkerületi felügyelő november 6-án d. e. 9 órakor az egy
házkerület tizenegyedik közgyűlését.

Már a  megnyitó szavakba belecsendült a nehéz idők ko
mor zenéje, amely minden az egyházát igazán szerető lelket 
vigyázásra és állandó fokozott felkészültségre, összefogásra és 
kitartásra késztet.

A szuperintendens jelentése, arrtelyet lapunk más helyén 
részletesen ismertettünk — szintén gyülekezésre, zárt egységbe 
való tömörülésre hivó kiáltó szó volt, s maga a  kerületi köz
gyűlés is legfontosabb határozataiban fegyelmezett csatasorba 
igyekezett állítani minden rendelkezésre álló erőt abból a cél
ból, hogy a világromlás idején csendben tovább építse a vér
rel és könnyel újból gazdagon megöntözött földön Istennek or
szágát.

Kerületi közgyűlés gondoskodott az egyházi munkások
ban : lelkészekben, tanítókban beállott hiány pótlásáról oly mó
don, hogy a lelkészi és tanítói pályára készülő ifjak részére 
igen jelentős tanulmányi segélyt biztosított s a lelkész- és ta
nítójelöltek képzésére vonatkozólag megállapodást létesített a 
ref. testvéregyházzal.

Kerületi közgyűlés emellett a lelkész-tanítói állás törvé
nyes rendezésével megszüntette az e téren idáig mutatkozó 
anomáliákat s lehetővé tette, hogy az átmenetileg mutatkozó 
lelkészhiány kielégítő módon enyhittessék.

Kimondotta a  kerületi közgyűlés, hogy a szorosan vett 
egyházi munkásokon kívül szervezett egységbe tömöríti a „Lu
ther Szövetség“ által mindazokat az építő erőket, amelyek gyü
lekezeteinkben rendelkezésre állanak s hogy ez a tömörülés 
ne csak üres forma legyen: arról azáltal gondoskodott, hogy a 
szövetség 3 szakosztálya élére tevékeny, buzgó férfiakat állí
tott azzal a meghagyással, hogy a hitvédelmi, kulturális és szo
ciális munkát az egész egyházkerületben szervezzék meg. A 
hitvédelmi szakosztály megszervezését és vezetését: Raduch 
György barcaujfalusi, — a kulturális szakosztályt Gillich Fü- 
löp bácsfalusi lelkészre, a szociális szakosztályét pedig Sipos 
András hosszufalu-alszegi főesperes lelkészre bízta.

Az erők egyesítése lebegett a kér. közgyűlés előtt akkor 
is, amikor az eddig csak a brassói magyar ev. egyházmegyé
ben működő Erdélyi Gyámintézet-et egyetemes jellegűvé s an
nak támogatását minden egyházközségre nézve kötelezővé tet
te. Hisszük és reméljük, hogy ezzel az intézkedéssel megoldást 
nyer az a nemrégiben újra hangoztatott követelmény is, hogy 
a  szegénysorsu, tehetséges gyermekek számára tétessék lehe
tővé nemcsak tanulmányaiknak folytatása, hanem a legfelső 
iskolák elvégzése is.

S ugyanez a cél lebegett mindannyiunk szeme előtt ak
kor is, amikor a kerületi gyűlés újjászervezte a sajtószolgála
tot, annak szellemi irányítását a  szuperintendens kezébe téve 
le, s egyúttal felkérte az arad-bánsági és a brassói magyar 
egyházmegye főespereseit, hogy egyetlen építő egyházi folyó
iratunkat: az Evangélikus Életet megfelelő híranyaggal lássák 
el s egyébként is tegyenek meg mindent úgy a lap terjesztése, 
mint szellemi nívójának további emelése érdekében.

Kerületi közgyűlés megszervezte s egységes vezetés és 
irányítás alá állította szuperintendens által kidolgozott szabály- 
rendelet alapján az evangélikus nőegyleteket is, biztosítván 
számukra a jogi személyiség elismerését is.

Az egyházkerületi közgyűlés nagyarányú szervező mun
kát indított el. S tekintettel arra, hogy minden idevonatkozó 
határozatát teljesen egyértelemmel hozta s tekintettel arra, hogy 
minden munka végeredményben a tetterős, hitében buzgó, ki
tartásában lankadatlan fiatal püspök kezében fut össze, biztos
ra vesszük, hogy a nagyarányú egyházépitő tevékenység ha
marosan teljes erővel kibontakozik Isten dicsőségére és népünk 
javára.

Egyházi intézményeink közűi, — mint ez a kerületi köz
gyűlésen elhangzott ügyvivői jelentésből kitűnt, — egyedül a 
Segélyező Intézet halad a  15 évvel ezelőtt meghatározott s az
óta már meglehetősen kitaposott utón. Ez az intézmény, amely 
munkából kidőlt lelkészek és tanítók, valamint hátramaradott
jaik részére már eddig is több mint 2 millió lej segélyt fizetett 
ki — több mint 3 millió lejt érő vagyont gyűjtött abból a cél
ból, hogy a jövőben még hathatósabban segíthesse azokat az 
egyházi munkásokat, akik öreg napjaikra máskülönben minden 
segítség és támasz nélkül maradnának.

A 15 éven át folytatott céltudatos munka tette lehetővé, 
hogy a kerületi közgyűlés a Segélyező Intézet választmányának 
javaslata alapján a  lelkészek segélyigényét az eredetileg havi 
3000 lejben megállapított összegről 6000 lejre, a tanítókét 2000 
lejről 4000 lejre s a kántorokét havi 1000 lejről 2000 lejre 
emelhette.

Az évekre szóló munkaterv megvalósítását a kerületi köz
gyűlés uj tisztikar vállaira bízta.

Argay György szuperintendensből és jószáshelyi Purgly 
László egyh. kér. felügyelőből álló elnökség mellé megválasz
tattak: Egyházkerületi másodfelügyelővé: dr. Palágyi Jenő orvos, 
az aradi ág. h. ev. egyház felügyelője. Egyh. kerületi jegyzőkké: 
Nikodemusz Károly brassói lelkész, tb. főesperes és dr. 
Papp Béla brassói orvos. Az egyházkerületi törvényszék tagjai 
lettek: világiak közül: dr. Palágyi Jenő, dr. Margócsy Géza, 
dr. Takács Andor, Kocsis Béla, Scholz Károly; lelkészek közül: 
Biró László, Gillich Fülöp, Nikodemusz Károly, Ponyiczky László, 
Sipos András. Tanítók közül: Kanabé Gyárfás. Egyh. kerületi 
számvevőszék elnökei: Biró László hosszufalui lelkész és 
Fiedler Imre; tagjai: Mátyás Béla, Raduch György, id. Schem- 
mel Viktor, Orbán Balázs, dr. Abaffy Aurél. Egyh. kér. pénz
táros: Kászonyi János, ellenőr Schaefer Richárd.

Lel kész vizsgáztató bizottság tagjai: Biró László, Gillich 
Fülöp, Kiss Béla, Nikodemusz Károly, Ponyiczky László, Sipos 
András.

Dr. Papp Endre eddigi egyházkerületi II. felügyelő, egyh. 
kér. tszéki biró és számos más bizottság tagja, betegségére va
ló tekintettel, visszavonult teljesen az egyházi élettől s vele a 
Csángóföldnek egyik tipikus alakja távozik a Zsinat presbiteri 
egyház küzdelmeinek színteréről. A kerületi közgyűlés elisme
rését és köszönetét fejezte ki eddigi odaadó munkásságáért 
távozása alkalmával.

Az egyházkerületi közgyűlés valami nagyot, — maradandót 
ez alkalommal sem alkotott. De nyitott szemmel és Isten előtt 
meghajló, engedelmes lélekkel nézett szembe azokkal a  fel
adatokkal, amelyek zsinat-presbiteri evangélikus egyházunkra 
várakoznak és felkészült azoknak megoldására.

Biztató jelnek kell tekintenünk, hogy azok a visszásságok, 
amelyek a szuperintendens választást megelőzték — és rész
ben követték is, teljesen feloldódtak, s az egyházi élet hiva
talosai — döntő tényezői teljes egyetértéssel és békességgel 
tárgyalták meg a tennivalókat.

Meg vagyunk győződve, hogy a magas kormány amely 
a szuperintendens választás eredményét különben is tudomá
sul vette már, ezt a zárt egységet látva, nem fog sokáig késni 
sem azzal, hogy szuperintendensünktől a hűség-esküt kivegye, 
sem pedig azzal, hogy megadja szuperintendenciánknak ugyan
azt a  teljes anyagi és erkölcsi támogatást, amelyet a többi 
keresztyén felekezetek Egyházi Főhatóságai élveztek és él
veznek.

Ezekben a mostani időkben, amelyekre nézve világvi
szonylatban is a legjellemzőbb: az istentagadáson felépülő bol
sevista világrend elleni élet-halál harc, az államra nézve is 
igen fontos, hogy a vallásos közösségek, közöttük evangélikus 
egyházunk is, -  minden akadály nélkül folytathassa és végez
hesse immár csaknem 20 )0 esztendeje folyó Keresztes hadjá
ratát a Tagadással szemben.

Épen ezért joggal reméljük, hogy a magas kormány nem 
csak a megválasztott szuperintendenst fogja megerősíteni a 
maga részéről is, hanem elhárítja azokat az akadályokat is, a 
melyek a hadiállapottal állottak összefüggésben és amelyeket 
most már, Istennek hála, — a katonai érdekek sérelme nélkül 
félre lehet tenni.

Egyházunk nagyobb mozgási szabadsága csak javára le
het az országnak is, aminthogv Isten országának építése nem
csak dicsőségükre, hanem j a v u k r a  is szolgál m i n d e n  n é 
p e k n e k .

NIKODÉMUSZ KÁROLY.
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— t  B ikátiy Jó zse f g o n d 
n o k . A simonyifalvai gyüleke
zetét szomorú veszteség érte, 
mert október hó 22-én, hosszas 
szenvedés után elhunyt 30 éven 
át volt gondnoka: Bikády József. Az ő nevéhez fűződik ennek 
a  gyülekezetnek a fennmaradása és újjászervezése. Egyike volt 
azoknak az egyházi vezetőknek, kik rendíthetetlenül harcoltak 
a Krisztus egyházáért. Elmúlásában nemcsak egyházunk, de a 
helyi magyarság is egyik élharcosát vesztette el. Gyászolják: 
özvegye, gyermekei és kiterjedt rokonsága. — Feltámadunk!
— Reformációi ünnepély a szakadáti gyülekezetben. Vasárnap, novem
ber hó 2-án, szépen sikerült vallásos-est keretében emlékezett meg a 
szakadáti kis magyar evangélikus gyülekezet a reformáció ünnepének 
boldog ajándékairól. A már kallódó gyülekezet tagjai, elfeledve minden 
régi pártoskodást, szép népviseletben és tömören összesorakozva zsúfo
lásig töltötték meg templomukat. Igét hirdetett Simon András tanitó lel
kész. Énekszámmal szerepelt az iskola énekkara. András Anna és Gergely 
János pedig szép szavalatokkal járultak hozzá a szép műsorhoz.

— E gyházm egyei közgyű lés. A brassói magyar evangé
likus egyházmegye november hó 26 és 27-én tartja idei köz
gyűlését. A közgyűlés az esperesi és alesperesi jelentés kap
csán az egyházmegye legsürgősebb teendőit vitatja meg. A 
gyűlés lefolyásáról annak idejében részletes b e s z á m o l ó t  
közlünk.
— A temesvári protestáns egyházak közöis reformációi ünnepélye 
A temesvári evangélikus és református egyházak igaz testvéri megértés
sel együttesen rendezett vallásosest keretében ünnepelték meg a refor
máció napját. A szépen sikerült program művészi ének és zeneszámok
ból, szavalatokból állott. Igét S c h e m m e 1 Viktor evangélikus lelkész 
hirdetett.

— Tem plom i é n e k k a ro k  szervezése. A vallásügyi mi
nisztérium rendeletet bocsátott ki, amely szerint minden isko
lában templomi énekkart kell szervezni, hogy azok éneklésük
kel hozzáruljanak az istentisztelet széppé tételéhez. Ahol több 
felekezet gyermekei járnak egy és ugyanazon iskolába, ott fe
lekezet szerint kell ezeket az énnekkarokat megszeivezni.
— Vallásosest keretében ünnepelte meg a báesfalui gyülekezet a 
retormáció emlékünnepét. November hó 2-án tartott vallásosest kere
tében emlékeztünk meg a reformáció ünnepéről. A program igehirdetés
ből, gyülekezeti énekből, az iskolás gyermekek énnekkai ának kétszólamu 
énekéből, valamint szavalatokból állott. Szavaltak: Bálint Anna, Sára 
Anna, Veres János, Antal Róza, Borcsa Anna, Jakab Ilus, Balázs Gia 
Borúsa Ibi és Balázs Ida.
— P é ld am u ta tó  a  ro m ám éi n ém et n é p c so p o rt tá r 
sa d a lo m -se g é ly ez és i m unkája . A németországi mintá
ra beszervezett társadalom-segélyezési munka az elmúlt esz
tendőben igen jelentős eredményeket ért el. így a téli-segély 
cimén gyűjtött összeg 63.003.357 lej, ruha és egyéb természet
beni adományok értéke: 13,641.165 lej, vagyis összesen 76 mil
lió 644.522 lej. Hasonló életerős tevékenységre lenne szüksé
günk nekünk is, hogy gondoskodni tudjunk népünk szegényei
ről, hogy ne legyen közöttünk senki éhező és rongyos! Egy 
kis akarat, egy kis áldozatkészség s egymásért való felelősség
érzet s sikerülni fog.
— Vallásosest az aradi gyülekezetben. Az aradi gyülekezet október hó 
31-én tartott vallásos estét. Énekszámmal szerepelt Bakó Lászlóné. sza
vad Mitykó Zoltán középiskolai tanuló. A r g a y  György vezető lelkész
szuperintendens pedig: Mire kötelez a refo. uáeió címmel tartott érté. 
kés előadást.

A N A G Y V I L Á G B A N

— f  Reményik Sándor. Mélységes 
megdöbbenéssel fogadtuk halálának 
hírét. Elvesztése egy darab életünk
ből, mert bátor szava épugy mint tö
rékeny élete biztatás és reménység 

volt mindig, mindannyiunk számára. A legnehezebb időben Isten aján
déka volt az ő népe számára. Megtanított élni, Istent hinni és sorsot 
vállalni. Ez volt az ő páratlan szolgálata, mely emlékét felejthetetlenné 
teszi számunkra. Elvesztésében is az a vigasztalásunk, hogy csak a test 
tört össze és pihen a temetőben, lelke és szava ellenben töretlen erővel 
él tovább. Az evangélikus egyháznak nagy halottja ő. Temetése alkalmá
val a gyászszertartást Turóczy Zoltán tiszakerületi evangélikus püspök 
végezte. Nagy részvét mellett kisérték ki a kolozsvári házsongárdi teme
tőbe. F e l t á m a d u n k !

— Németország. Október hó 7—12-ikén Berlinben nemzet
közi konferenciát tartottak a nőszövetségi munka vezetői. A 
konferencián 13 állam nöszövétségeinek vezetői vettek részt s 
arról tanácskoztak, hogy milyen feladatok hárulnak a nőkre az 
uj európai szellem szolgálatából.
— Miért sir Sztálin ? Sztálin, a szovjet orosz állam véreskezü zsarnoka 
a bolseviki uralom 25 éves évfordulója alkalmából beszédet tartott. Be
szédében beismerte, hogy Szovjetoroszország helyzete tényleg válságos s 
ez azért, mert szövetségesei Ígéretük ellenére nem teremtettek második 
frontot nyugateurópában. A vörös hadsereg igy teljesen magára maradt 
s nem tudja visszaverni ellenfelét, mert annak több a tankja és repülő
gépe. Anglia nem küld hadianyagof, Amerikának pénzbeli segítség Ígérete 
pedig mitsem ér, mert a háborút nem arannyal, hanem fegyverekkel kell 
megvívni.

— Zenés áhítatok. Egyházunkban igen elhanyagoltuk az 
egyházi zenét. Az utóbbi időben egyre többen voltak az evan
gélikus egyházban is, akik reámutattak ennek hátrányára. Né
metországban is, Magyarországon is erőteljes mozgalom indult 
meg az egyházi zene felkarolása érdekében. A magyar evan
gélikus egyházban igy az utóbbi esztendők során bevezették 
az u. n. zenés áhítatokat, melyeknek az a céljuk, hogy meg
ismertessék az egyházi zene szépségeit s a híveket ezek meg
becsülésére és helyes éneklésre szoktassák. Az eddigi ered
mény igen szép és biztató.
— Gyakorlati lépés a lelkészhiány pótlására. Vásárhelyi János, az er
délyi református egyház püspöke, a lelkészhiány pótlása érdekében igen 
értékes gyakorlati intézkedéseket tett. Az egyházkerület magára vál
lalta 5 teológusnak ingyenes és 10 nek félingyenes neveltetését, ugyan
akkor pedig felszólitotta az esperességeket is, hogy közösen fizetelt járu
lékaikkal újabb 5 teológusnak ingyenes neveltetéséről gondoskodjanak.

— Kőtelező bibliaterjesstés. Németországban az egyhá
zi főhatóság a lelkészi hivataloknak kötelességévé tette a bib
liaterjesztés munkáját. Minden gyülekezetben bibliaterjesztési 
alapot kell létesíteni, hogy abból Bibliákat szerezzenek be & 
tarthassanak raktáron.
— Guszfár Atfolf-Egyesülét közgyűlése. Az egyesület központi szerve
zete szeptember hó 23, 24, 25-iki napjaiban tartotta közgyűlését a német- 
országi Lipcsében. A közgyűlés hálával emlékezett meg Hitler vezér és 
kancellárról, aki Európa népeit egyesítette a bolsevizmus elleni küzde
lemre. A jövő esztendőben a lotharingiai, a szófiai és a belgrádi evan
gélikus egyházak templomépitési munkáját fogják segélyezni.

— V a llá so ses t S im onyifalván. Október 26-án d. u. 3 órai 
kezdettel tartotta a gyülekezet a reformáció-emlékünnepélyét. 
A z  ünnepélyen Nagy István református lelkész lendületes be
szédben ismertette a reformáció jelentőségét, mig iskolás gyer
mekeink szép szavalatokkal és énekszámokkal gazdagították 
az ünnepély műsorát. Az oltári szolgálat keretében unát mon
dott Kogler Károly tanitó-lelkész. Az ünnepély az Erős vár a  
mi Istenünk éneklésével ért véget, melyet a templomot betöl
tő hívek serege áhítattal s fenállva énekelt.
— Türkös. Az egyházközség temploma az elmúlt esztendei földrengés 
alkalmával nagyobb tárt szenvedett. A gyülekezet most kijavitatta ezt 
egyben pedig újból pléheztette a templom tornyát is. A javítási munká
latok kb. 160—180.0Ü0 lejbe fognak kerülni, amely összeget a gyülekezet 
adományokból kívánja fedezni.
— V a l l á s o s  e s t é k  H árom faluban . Pürkerecen no
vember hó 2-án, Tatrangon november hó 9-én, Zajzonban no- 
vemben hó 16-án rendeztek szépen sikerült vallásos-estélyt. A 
műsor gyülekezeti énekből, szavalatokból és igehirdetésből ál
lott. — Pürkerecen Mezei István tatrangi lelkész, Tatrangon 
Mátyás Béla pürkereci lelkész hirdette az igét. A zajzoni gyü
lekezet vallásos estélyén Dávid Károly helybeli lelkész tartott 
előadást, Mezei István tatrangi lelkész igét hirdetett s Mátyás 
Béla pürkereci lelkész szavalt.

— Dr. P a p p  B éla o rv o s  katonai szolgálatból visszatérve, 
ismét megnyitotta rendelőjét, Brassó, Str. Regele Mihai I. (Er
délyi Bank épülete). Rendelési idő: délelőtt 10—12-ig, d. u. 
4—7-ig. Telefonszám: 38-24.

— Luther v á ro sa . A német birodalmi kormány engedélyt 
adott, hogy Wittenberg, az a város, ahol egyházunk reformá
tora, Luther Márton életének legnagyobb részét töltötte, a Lu
ther városa elnevezést használja.
— Uj egyházmegye. Október hó 19 én tartotta alakuló közgyűlését az 
erdélyi magyar evangélikus egyházmegye, Turóczy Zoltán tiszakerületi 
püspök elnökletével. Ugyancsak ez alkalommal iktatták be hivatalukba 
az uj egyházmegye vezetőit, Járosi Andor kolozsvári lelkészt, az uj egy
házmegye esperesét és Schneller Károly dr. egyetemi tanárt, az egyház
megye felügyelőjét. A közgyűlésen és beiktatási ünnepélyen résztvett 
báró Radvánszky Albert dr., az egyetemes evangélikus egyház felügye
lője is.

— K atolikus egyházi lap sze rk esz tő k  k o n fe re n c iá 
ja . Rómában, október hó 4-én és 5-én tartottak közös értekez
letet a katolikus egyház lapszerkesztői, hogy munkájuk problé
máit megbeszéljék. A konferencia tagjait a pápa kihallgatá
son fogadta s megköszönte nekik az egyház érdekében vég
zett hasznos szolgálatukat.
— Evangélikus egyházi h.Iyzet Horvátországban. Horvátországban 
csak kisszámú evangélikusság maradt. Ezek most püspökséget szervez
tek, amelyet a kormány is elismert.

— Egyházi m unka az o ro sz  h ad ifo g ly o k  közö tt. A
svédországi evangélikus egyház missziós körei hasznos mun
kát indítottak be az orosz hadifoglyok lelki gondozására. Egy
házi énekeskönyvet adtak ki s ugyancsak egy orosz nyelven 
megjelenő egyházi lapot is, amely jelenleg 7000 példányban 
jelenik meg.
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A néma légben csengve lágyan 
A z estharang imára hiv.
Istenhez szállni vágy a lélek,
Szeretni, hinni vágy a s z í v .
A világon, örök sugárral,
Átleng az édes szeretet.
Lelkünk vigasza — hő imádság:
Adj ma szivünknek meleget!

Áldjuk jóságos Istenünket,
Ki elküldötte egy fiát,
Hogy szenvedjen, meghaljon értünk,
S jobb legyen az egész világi 
Ami e földön nagy, magasztos,
Mi szárnyat ad, mi felemel,
A  gyarló földi embereknek,
A z égből Krisztus hozta el.

Adjunk hálát a létezésért,
E szép világ csodáiért,
A  reményért, a büszke vágyért,
Mely utainkon elkísért.
Hálát adunk a boldogságért,
A  révért, melybe eljutánk,
Ahol a földi küzdelemnek 
Örök babérja vár reánk.

Hálát adunk, hogy kik szeretnek,
S kiket szeretünk, boldogok:
S hogy a szeretet égi lángja 
Bennünk örökké élni fog.
Szeretnők az egész világot 
Csak fénybe látni, boldogan.
Csak fény legyen ma, semmi árnyék,
Hiszen karácsony napja van !

S ha volna tán, ki lelkeinket 
Megsebzi olykor, aki bánt,
Csak egyre jóval viszonozzuk 
A  jót és rosszat egyaránt!
Legyen feledve, megbocsátva 
Minden, amit ki vétkezett.
Ne éljen bennünk semmi érzés,
Csupán csak egy: a szeretet!

Áldott karácsonyt!
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a  mi Atyánktól és az Úr 

Jézus Krisztustól. Ámen.
Szeretett híveim! Kedves Testvéreim! Megint háborús karácsonyt 

ülünk. A világ, a  távol kelettől a messze nyugatig, lángban és vérben áll. 
Ránk köszöntött a szent este, de a vérében vonagló világ számára nem 
hozott enyhülést, békességet, mert még nincsen végleg leigázva az embe
riség legfélelmetesebb ellensége: a véres, vörös kommunizmus. A harci
zajban nincs azért pillanatnyi szünet sem. A szentestén sem. Sőt lehet, 
hogy éppen akkor, abban a pillanatban, amikor a karácsonyfánkon fel
gyűltek a fények, ezer és ezer repülőgép emelkedik levegőbe vinni a rom
bolást és leiéit. Fények gyulnak az éjszakában, de ezek nem a kara* 
csonyfák szent lángjai, hanem a háborúnak tüzei. Lehet, hogy éppen 
akkor, abban a pillanatban, amikor mi meghatott szívvel osztjuk ki aján
dékainkat, szeretetünk jeleit, rohamra indulnak a harcikocsik mindent el
söprő osztagai, hogy visszaverjék a hit és Isten gonosz ellenségeinek roha
mát s teleszórják a halál vérvirágaival a csillagvilágos, csendes téli tájat. 
És percről-percre, óráról-órára nő s mind nagyobb lesz a végelláthatatlan 
hosszú sereg: azoknak serege, akik e küzdelemben meghozták a legna
gyobb áldozatot egy-egy nekik kedves életet, vagy saját testük épségét 
adták oda áldozatul övéiknek megmentésére s a várva-várt szebb és bol
dogabb jövendőért. Igen végelláthatatlan sereggé lesz : az árvák, özvegyek, 
vakok, bénák, rokkantok, nyomorékok, csonkák és koldusok szánandó 
tömege. Könny és vér. Ez a háborús karácsony . . .

Szomorú a háborús karácsony. A könny és vér végtelen tengere rá
veti árnyékát ami karácsonyi ünneplésünkre is s megsápad tőle az öröm 
és színtelenné válik tőle a jókedv. Ki tudna most örülni?! Ä gond és a 
busulás ott ül valami formában minden terített asztalon, a karácsonyfa 
minden hajló ágán.

Áldott a háborús karácsony. A legáldottabb karácsonyom, háborús 
karácsony volt. Az olasz front mögött, Klagenfurtban egy rideg kaszárnya 
szobában álltuk körül a fényes karácsonyfát, mit meleglelkü asszonyok 
gyújtottak meg nekünk, hontalanoknak. Ott, ebben a nagy kietlenségben 
és ebben a nagy idegenségben olvastam el honfitársaimnak a karácsonyi 
örömüzetet. Olyan megtárult lélekkel, annyira eget szomjazó szívvel azt 
ember talán még nem hallgatta, mint ezek. Ott értettem meg először, 
hogy mi a karácsony.

Az a karácsony, hogy Isten nagy szeretettel és kimondhatatlan jó
sággal lehajol az árvákhoz. Az a karácsony, hogy Isten eljön a szomo
rú, elcsüggedt emberekhez és a nagy, kietlen idegenséget egyszerre fé
nyes, boldog otthonná teszi. Az a karácsony, hogy Isten belenéz a sze
münkbe s mi szeretnénk megint ártatlan, tiszta gyermekek lenni.

Árvának, elhagyottnak, szerencsétlennek, boldogtalannak, nyomorult
nak, kétségbeesett, összetört embernek kell lenned, hogy azt megérthes
sed. Idegenben kell légy és szenvedned kell a kivetettség és a szörnyű 
magárahagyatotlság minden kínját. Akkor tudod, hogy milyen jól esik a 
szerető szó, milyen meleg a simogató kéz, milyen vigasztaló, ha valaki 
társul szegődik hozzád. Ez a karácsony az igazi áldott, szent karácsony 1

Háborús karácsony. Gond és szomorúság. Akkor szokott ránk találni 
az Isten. Hiszem, hogy most minket is megtalál az Isten s népünk fény 
nélkül, pompa nélkül is áldott, szent karácsonyt fog ülni !

ARGAY GYÖRGY szuperintendens.
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A brassói magyar evangélikus egyházmegye közgyűlése.
November 27-én, Brassóban, tartotta évi rendes közgyűlé

sét a brassói magyar evangélikus egyházmegye, Sipos András 
esperes és Scholcz Károly egyházmegyei felügyelő elnökletével. 
A közgyűlés iránt rég nem tapasztalt érdeklődés mutatkozott, 
mert nemcsak az egyes gyülekezetek vezetői, de a kiküldöttek 
is szinte teljes létszámban jelentek meg. Örvendetes jele annak, 
hogy egyházunknak ügye iránt érdeklődés van.

A közgyűlést istentisztelet előzte meg, amelyet a  brassói 
gyülekezetnek templomában tartottunk. Igét Rapp Károly bu
karesti lelkész hirdetett, aki Ézsaiás próféta könyve 40. részé
nek 31 és az 55. rész 12—13 versei alapján reámutatott arra 
a  felelősségre, amellyel egyházunk ügyének tartozunk, valamint 
arra a biztatásra, melyet Isten ad. Ennek a nemes ügynek szol
gálata kell képezze közöttünk az összekötő kapcsot, hogy ösz- 
szefogva minden erőt egyetértéssel szolgálhassuk a reánkbizott 
ügyet.

Istentisztelet után a gyűlés tagjai az egyházközség tanács
termében gyűltek össze, ahol is aztán Scholcz Károly egyház- 
megyei felügyelő megnyitotta a közgyűlést, lendületes szavak
kal mutatva reá azokra a  feladatokra, melyek a jelen küzdel
mes eseményeiből hárulnak az egyházra. A 
német nép felemelkedésének példája mu
tatja, hogy összefogással és áldozatkészség
gel lehet alkotni. A z  egyház feladata, hogy 
a jövő Európája számára értékes embere
ket neveljen.

A z  esperesi jelentés részletes ismertetését 
adta egyházunk helyzetének, az elmúlt esz
tendő eseményeinek, egyben pedig értékes 
útmutatásokat is tartalmazott a követendő 
munka számára. Az abban foglaltak fontos
ságára való tekintettel ezt a jelentést lapunk
ban kivonatosan közöljük s annak áttanul
mányozást olvasóink s z i v e s  figyelmébe 
ajánljuk.

Az esperesi jelentéssel kapcsolatos hatá
rozatok közül kiemeljük a következőket: az 
énekeskönyv árából származó 50.000 lejnyi

tiszta pénztármaradvány összegéből 20.000 lejt kap az első is
kolaépítő egyházközség, 10.000 lejt a Csángó-Muzeum, 10.000 
lei Zajzoni Rab István csángó költő válogatott verseinek kiadá
sára fordittatik. Addigra pedig, amig ezeket az összegeket ren
deltetésük céljára fel lehet használni, az egyházmegye ezt a 
pénzt bibliák vásárlására használja fel. Kötelezővé teszi a nép
könyvtárak felállítását, illetve a meglevő gyülekezeti könytárak- 
nak kibővítését.

A tanügyi jelentés, amelyet ugyancsak Sipos András es* 
peres terjesztett elő, az iskolai és vallástanitási helyzetet ismer
tette. Felekezeti iskoláink áldott munkát végeznek. Igazi értékét 
a felekezeti iskoláknak csak most kezdjük megbecsülni. Négy 
gyülekezetünkben működik evangélikus iskola: Brassóban, Cser- 
nátfaluban, Hosszufalu-alszegen és Hosszufalu-fürészmezőn. Is
koláinkban tanított gyermekek száma 408. Állami elemi isko
lába jár kb. 1600 evangélikus magyar gyermek.

Egyházainknak vagyoni helyzetét a  számvevőszék részle
tes jelentése ismertette. Ezt a jelentést Biró László lelkész 
számvevőszéki elnök terjesztette elő, aki egyben állásáról való 
lemondását is bejelentette, tekintve, hogy egyházkerületünk köz

gyűlése egyházkerületi számvevőszéki elnök
nek választotta s a két állás összeférhetetlen. 
Közgyűlés a megüresedett számvevőszéki 
állásra Raduch György barcaujfalusi lelkészt 
választotta meg.

Az egyházmegye irányítása alatt működő 
Hétfalusi Temetkezési Egylet helyzetét Bálint 
András pénztáros ismertette. Az egylet anyagi 
helyzete fejlődő. Jelenlegi vagyona 184.440 
lej. Legutóbb tartott igazgatósági és választ
mányi gyűlése a tagdijakat 24 és 44 lejben, 
a segélydijakat pedig 8000 lejben állapította 
meg. Közgyűlés felszólította a gyülekezetek 
zetőit, hogy a jótékonycélu intézmény érdeké
ben hathatós propagandát fejtsenek ki.

A tárgysorozatban szereplő kisebb jelen
tőségű ügyek elintézése után a közgyűlést Sí
pos András esperes zárta be. Gillich Fülöp

És szólitá nyájasan:
— Ki vagy te?
S amaz feleié:
— Koldus vagyok. Kapernaumból téve- 

lyedtem ide. Mert homályos immár sze
memnek látása.

S Mária szóla:
— Jer velem.
Az asszony fölkele és követé Máriát.
És mikor érkezének a házhoz, Jézus 

megnyitá előttük az ajtót. Mária pedig be
vezetvén az asszonyt, széket tőn a tűzhely 
mellé. És monda:

— A tüzem elaludt, de a fal még me
leg. Ülj le.

Az asszony szemérmesen letelepedék és 
boldog fohászkodással áldja vala magá
ban az Urat.

Jézus pedig monda:
— Anyácskám, a mi atyánkfia talán 

éhezik is. . .
S Mária feleié:
Már adok ennie.
És elővevé a kenyeret és szelvén belő

le, nyujtá annak mondván :
— Nincs egyebem, asszonynénikém. A 

férjem odavan ácsolni. Ilyenkor nem főzünk.
S a koldus rebegé:
— Óh, áldott órai Óh, áldott hajlék!
S törne a kenyérből. De a kenyér az

ölébe fordula, mert nem bírja vala tartani 
ujjainak gémberedettsége miatt.

Mária azonban fogá a kenyeret és sze
letekre metélé az asztalon.

S amig Mária ebben foglalatoskodék, a 
gyermek Jézus odahuzódék az asszonyhoz. 
És áhitatosan nézvén reá, két kis tenyeré
be fogá a koldusasszony kezét és huho- 
kolá, lehelgeté.

És mind a hárman örvendezének.

Karácsony a názáreti házban.
Irta: Gárdonyi Géza.

Jézuska egy napon hazafelé mende- 
géle az iskolából.

S vala ama nap téli, hideg, hóval teljes.
De a kis Jézuska nem fáza. Subácská- 

ja vala ama bárányka bőréből, melyet a 
pásztorok ajándékozának születése éjén, 
a  lábán sarucska, a  fején süvegecske.

És ime, amint haladna az utón az isteni 
gyermek, láta egy koldus asszonyt a  ná
záreti hídon.

Öreg vala pedig az asszony és reszkete 
a  fázásban. Megbékélt vén kezét ölébe 
kulcsolva néze szomorúan.

Jézus látá őt és megálla előtte.
És szóla:
— Asszonynéném, miérthogy itt ülsz a 

havas kövön?
Amaz pedig feleié:
— Nincs hol megpihennem. Mert úgy 

kerültem én e városba, mint a  széltől futt 
töviskóró. Idegen vagyok itten.

És Jézus mondá:
— Jövel mihozzánk. A mi hajlékunk 

meleg...
Amaz pedig felele:
— Óh, édes-ajkú gyermeki Iszen ha 

minden ember gyermek volna, bármely 
házba is beléphetnék.

És marada ültön.
Jézus pedig elszomorodék.
És benyitván a  házba, találá anyját, Má

riát az ablaknál ülve, ingecskét foltozván.
És Jézus köszönté, mondván:
— Dicsőség a mennyben Istennek 1 
S anyjához járulván, megcsókolá kezét. 
Mária pedig megölelé a  gyermeket és

mondá:
— Szerelmes egy fiam, tudod-e, hogy 

ma van ... születésed napja ? Immár be- 
töltéd hatodik évedet.

És vetkeztetvén őt a subácskából, to
vább beszéle édesen:

— Mivel szerezzek néked, gyermekem, 
örömet e napon?

— Anyácskám — felele Jézus — csak 
oly örömet szerezz nekem, amely neked 
is öröm. Mert ahol ketten örülnek, az az 
igaz öröm: és ahol hárman örvendeznek, 
az a boldog öröm

S Mária feleié:
— Miképpen ör rendezhetnénk hárman? 

Avagy nem tudod-e, hogy atyád Kaper- 
naumban dolgozik?

Jézus pedig mondá:
— A hid kövén az utón egy asszony

atyánkfia ül. Szólítsd be őt, mert az én 
hívásomra nem jő.

Mária pedig elcsodálkozik. És mondá:
Mely atyánkfia járna erre ?
S Jézus feleié:
— Nem tudom nevét.
S Mária kérdé:
Vájjon ő mondotta-e, hogy atyánkfia?
— Nem mondotta — feleié Jézus.
— Hát akkor hogyan tudod, hogy 

atyánkfia ?
Jézus behunyá szemét és csendesen feleié:
— Érzem.
Mária ekkor kendőt boritá fejére és ki- 

méne az útra. És megtalálá az asszonyt.
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K A R Á C S O N Y
Irta: Szabolcska Mihály.

Gyámintézetünk segélyakciója.
Gyámintézetünk munkája a csönd látszata alatt is folyt 

egész nyáron át. Szorgalmasan gyűjtögettük a beérkező ado
mányokat, hogy arra szoruló tanulóinknak minél hathatósabb 
segélyt nyújthassunk. Egyik-másik egyházközség odaadó szor
galmával igen nagy örömöt, némelyik a hanyagságával igen 
nagy szomorúságot okozott, de azért a munka nem szűnt meg. 
Sikerült az év végére mintegy 55.000 lej tőkét összehozni, ami
ből pályadijak jutalmazására és segélyekre is jutott.

A november 11-én tartott elnöki tanácsunk mindenekelőtt 
a pályázati akció eredményeit vizsgálta felül. Pályázatokat a 
következő ifjak küldtek b e : Pál Gyula és Pál Árpád (Bácsfalu), 
Hajdú András, Hajdú Piroska, Bálint István, Bálint Károly 
(Csernátfalu), Biró Csaba (Hosszufalu-Fürészmező), Csete Ella 
(Barcaujfalu). Sajnos, igen kevés ifjú mutatott általában érdek
lődést az önnevelő munka iránt. Éppen ezért Elnöki Tanácsunk 
a  segélyeket is a  részvétel arányában osztotta ki. A dolgoza
tokra a  következő összegek oszttattak ki, az érték arányában:
1. Bálint István (VI. g.) 1500 lej, 2. Pál Árpád (V. g.) 800 lej, 
3. Bálint Károly (III. g.) 800 lej, 4. Pál Gyula 600 lej, 5. Biró 
Csaba 500 lej, 6. Hajdú András 600 lej, 7. Csete Ella 500 lej, 
8. Hajdú Piroska 400—400 lej, 9. Biró Csaba (vers) 300 lej. 
10. Hajdú András (rajz) 200 lej, összesen: 6500 lej.

A dolgozatokból lapunk szemelvényeket is fog közölni. 
Legértékesebb munka Bálint István Vörösmartyról irt dolgozata.

Segélyekben a következő növendékek részesültek: Hajdú 
András (Csernátfalu) 2000 lej, Páll Gyula (Bácsfalu) 2000 lej, 
Kiss Károly (Csernátfalu) 1500 lej, Fejér Kata (Tatrang) 1500 
lej, Domokos Margit (Újfalu) 2000 lej, Szász Éva (Apáca) 1500 
lej. Szász Lilla (Apáca) 1500 lej, Erdélyi Mihály (Csernátfalu) 
1000 lej, Biró Csaba (Hosszufalu) 2000 lej, Bálint Ladomér 
(Brassó) 1500 lej, Páll Árpád (Bácsfalu) 3500 lej, Kanabé Gá
bor (Csernátfalu) 2500 lej, Kajcsa Ilona (Tatrang) 3000 lej, Haj
dú József (Brassó) 3000 lej, összesen 28.500 lej.

Kiváló szorgalmukért és egyházuk iránti szeretetükért ju
talmat kaptak: Bálint István és Bálint Károly (Csernátfalu). 
Összesen kioszttatott: 39.500 lej.

Reméljük, hogy növendékeink ezután még inkább kive
szik részüket a munkából és méltóknak bizonyulnak segé
lyeinkre. KISS BÉLA elnök.

Lapunk olvasóinak, minden jó evangélikus hívőnknek, jóte
vőinknek kellemes K a r á c s o n y i  ü n n e p e k e t  és boldog 

u j e s z t e n d ő t  kívánunk.

Közlemény.
A románositási, telepitési és leltározási államtitkárság köz

li, hogy a hivatalos lap 1941 május 3-i 102. számában megje
lent 1219. számú rendelettörvény tizenhetedik szakasza alapján 
az államtitkárság kebelében kisebbségi igazgatóság létesült.

A fenti rendelettörvény tizenhetedik szakaszának megfe
lelően „minden közbenjárás és kérelem, amely a kisebbségek 
életére és ténykedésére vonatkozó kérdéseket érinti, ehhez az 
igazgatósághoz nyújtandó be.“

A kisebbségi igazgatóság működését jelenleg a  románosi
tási, telepitési és leltározási államtitkárság keretében kezdte 
meg (Bucure§ti, Strada Mantuleasa, etaj II. apart. 14).

Kisebbségi személyek és népcsoportok minden, az állami 
hatóságokhoz intézendő kérelmeiket a kisebbségi igazgatóság
hoz juttassák el.

Szálljatok le, szálljatok, 
Betlehemi angyalok!
Özvegy, árva annyi vár ma, 
Bú-heggesztő balzsamot:
— Szálljatok hát, szálljatok le! 
E napon az ég ide
Úgy se lehet messzire!

Szálljatok le, szálljatok, 
Betlehemi angyalok!
— Anyja mellett annyi gyermek 
Hall ma szépet rólatok. . . 
Istenem, de hány van, akit 
Gondviselő hű kezek
Nem ölelnek ma se m eg !

Szálljatok le, szálljatok, 
Betlehemi angyalok!
Hozzatok a boldogokra 
Egy kis enyhe — bánatot,
Hadd lássanak oda is, hol 
Karácsonyfa sose nyit,
Hol ma sincsen enni mit!

Szálljatok le, szálljatok, 
Betlehemi angyalok!
Zörgessetek ma este meg 
Minden piciny ablakot,
S házikókba, palotákba,
Egy örömet vigyetek:
— Boldog, édes ünnepet!

Értsd meg a legfőbb parancs szavát.
Mint annyi más országnak gondos és éber vezetője, Ro

mánia államvezetője is észrevette a nehézségeket és kiáltványt 
adott ki az ország lakossága számára. Kiáltványában a  nyo
mor nagyságára való rámutatás után, a keresztyén könyörület 
és embertársadalmi kötelesség parancsára hivatkozva, minden- 

- kit felhív a  téli segély mozgalom támogatására, amelyet rend
szeresíteni akar. Ilyen és ezekhez hasonló télisegély mozgal
mak megindultak és ilyen és ezekhez hasonló felhívások más 
országokban is elhangzottak, sőt sok helyen régóta folyamat
ban is vannak. S nekünk megértéssel kell fogadnunk minden 
ilyen felhívást. Mert ennek az országnak a királya, amelyhez 
valamennyien tartozunk, a  legfőbb parancsként adta ki azt a  
felhívást, hogy egymást, embertársainkat úgy szeressük, mint 
önmagunkat és éppen azért úgy is segítsük, mint önmagunkat. 
Ezek mindenek királya, Krisztus, azon az ünnepen adja ki fel
hívását, amikor a legjobban meg kell, hogy induljon a szivünk 
— az örömszerzés áldott ünnepén, karácsony napján. Ugyan
akkor meg is érteti velünk, hogy miért kell a szeretetből faka
dó segítség nagy parancsolatát teljesítenünk.

Ne felejtkezz el arról — mondja Krisztus kiáltványa —, 
hogy a karácsony az ajándékozás és örömszerzés áldott ünne
pe. De nem csak azért, mert mi megajándékozzuk egymást, 
hanem azért, mert Isten megajándékoz bennünket a legnagyobb 
ajándékával: az ő szent Fiával, akiben az ő országának min
den örökségét megigéri. Azért kell tehát adnod, mert te is kap
tál — az Istentől. Nem lehetsz szűkmarkú, önző, fösvény, mert 
a  te Istened sem mérlegelte kicsinyesen annak a súlyát és ér
tékét, amit az ő szent Fiában adni akart, hanem csak adta, 
nyújtotta, boldogan, örömmel az ő atyai cselekedetéből. Ha 
még karácsonykor sem érzed át, hogy olyan ajándékban része
sültél, amelyért cserébe sohasem adhatsz eleget, akkor soha
sem. De ne felejtsd el azt se, hogy Isten drága karácsonyi 
ajándékát: az örömöt, az igazi boldogságot csak úgy nyerhe
ted meg, ha megtanulod Istentől — karácsonykor — az öröm 
titkát, ami ez: jobb adni, mint kapni — és teljesítsd azt. Aki 
adni tud, szeretetből, örömöt szerezni akarván a segítése által, 
aki igy tud adni, az megnyeri, az részesül az Isten örömében. 
Istennek pedig csak az az egyetlen öröme van, lehet ezen a 
világon, hogy adhat és ad szüntelenül.

Mikor lesz igazi, isteni a te karácsonyi örömöd tehát, ha 
adni tudsz mindent — szeretetből —, hogy általa másokon is 
segíts és terheit könnyítve örömöt szerez. — A mai karácsony 
pedig bőséges alkalmat ad arra, hogy segíthess. Hiszen egyre 
nő a nyomor és nincstelenség és egyre többen vannak, akik 
segítségre szorultak. Teljesítsd tehát a legfőbb parancsot — 
értsd meg a legfőbb parancs szavát — hisz ebben lesz legna
gyobb jutalmad is, ha teljesíted: jobb adni, mint kapni.

Állást keres - állást kap.
A Brassói Magyar Népközösségi iroda munkás elhelyező 
szolgálata közli: Munkaalkalmat keresnek : 1 tisztviselő, 
1 raktárnok, 1 sofför, 2 portás, 2 üzleti szolga, 2 éjjeli őr, 1 
kifutó fiú, 1 nyomdászinas, 1 villany és rádiószerelő, 2 

mosónő, 2 bejárónő, 2 szakácsnő.

Munkát kaphatnak: 1 női fodrásznő, 3 ügyes kifutó fiú, 
1 újságkihordó.

Érdeklődni lehet a Brassói Magyar Népközösségi Irodában, 
a hivatalos órák alatt: d. e. 9—1-ig, délután 4—7 óráig. 

T e l e f o n :  17-97.
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Beszámoló.
A brassói egyházmegye 1941 november 27-én tartotta 

idei rendes évi közgyűlését. Az itt elhangzott esperesi jelentés 
nemcsak hü beszámolója volt egyházunk elmúlt esztendei ese
ményeinek, de egyben igen tanulságos és megszívlelendő gon
dolatokat és útmutatásokat is tartalmazott. Hogy olvasóink ezek
ről tudomást nyerhessenek, k i v o n a t o s a n  közöljük ezt a 
Jelentést.

*
„Komoly időkben, komolg érzések és gondolatok között 

ültünk össze ezévi rendes közgyűlésünkre. így volt ez már az 
utóbbi években mindig, de az idők súlyosságát mégsem érez
tük annyira, mint most. Az előző esztendőkben ugyanis inkább 
a háborús feszültség és bizonytalanság tartott fogva, ezúttal 
maga a  háború ténye és az ezzel járó gondok, aggodalmak, 
nélkülözések és szenvedések kötnek le.

Hazánkat s igy minket is ez a most folyó év sodort a 
háborúba. 1941 junius 22-ike volt az a nap, amelyen ki kellett 
állani és meg kellett indítani a kemény és véres küzdelmet a 
régóta reánk leső és megsemmisítéssel fenyegető bolsevizmus 
ellen. Tudott dolog volt, hogy"az orosz szovjet csak alkalmas 
pillanatra vár, hogy erős ellenfelére, a Németbirodalomra és 
szövetségeseire vesse magát s az istentelenség pestisét hintse 
el Európa valamennyi államában. Ez a kedvező időpont ez év 
derekán mutatkozott elérkezettnek. Ekkor kellett volna rohamra 
indulniok az utóbbi két évtized alatt tervszerűen és céltudato
san felkészített hatalmas szovjet haderőknek, hogy maguk előtt 
minden ellenállást lehengereljenek és gonosz tervüket meg
valósítsák.

S ha nem olyan éber és nem olyan villámgyors elhatá
rozása a  Vezér és az ő vezérkara és nem olyan hihetetlenül 
erős és elszánt a német haderő, bizony igen szomorú és ve
szélyes helyzetbe kerültünk volna. Ma talán itt is istállók és 
raktárak lennének az apáink által épített s általunk féltő gond
dal őrzött szép templomok s mi, az egyház szolgái és tisztvi
selői talán börtönökben ülnénk, vagy életünkkel fizettünk volna 
hitünkért.

Az a számokban alig kifejezhető óriási hadsereg, amely 
az Északi Jeges Tengertől a Fekete Tengerig már felvonult a 
határra s az a  teméntelen ágyú, harcikocsi és repülőgép, mely 
készen állott a támadásra, félelmetesen mutatja, hogy mekkora 
veszedelemben voltunk. Isten csudája, hogy nem vesztünk el 
és fordítva történt, mint azt az istentagadók gonosszul kiter
vezték. Nem ők rohantak le és ők tiportak el, hanem a keresz
tyén Európa haderői élén a  páratlan német hadsereggel, mér
tek halálos csapásokat rájuk s ma már a bolsevizmus veszélye 
messzebb űzetett keletre, semmint gondolni is mertük volna. 
Ezer, ezerötszáz km.-nyire nyomultak be katonáink a nagy 
orosz mezőkbe és rengetegekbe s ott fojtogatják a hitetlen Gó
liátot a Volga és a Don táján.

Természetesen ez nem ment könnyen. Nagy erőfeszítés és 
véres áldozat kellett hozzá. Minden erkölcsi és anyagi erőt latba 
kellett vetni a sikerért s ma is mindenre elszántan helyt kell 
állni és a küzdelmet folytatni. Jaj lenne, ha megtorpannánk, 
vagy a kemény harccal alább hagynának. Ellenkezőleg: Itthon 
is olyan megbonthatatlan erkölcsi frontot kell alkotni, melyre 
az otthontól távol harcoló katonák biztosan támaszkodhatnak, 
mellyel a háborúval járó és ki nem kerülhető nehézségek és 
nélkülözések elhordozhatók.

Az egyházre e tekintetben súlyos kötelesség hárul. Meg
erősíteni mindenkit abban a tudatban, hogy nemcsak a nem
zet, nemcsak az emberiség szebb és boldogabb jövőjéért folyik 
a  harc, hanem az Isten üdvtervéért is. És bizakodóvá tenni 
mindenkit, hogy nemcsak mi emberek küzdünk, de küzd ő, az 
Úr is velünk s a diadal el nem marad.

A hit mindig igen megbízható és igen erős fegyvertársa 
volt az igaz ügyért harcoló embernek. S ez igy van ma is. E 
nélkül lehet bármennyi és bármilyen kitűnő fegyvere, mégis el 
kell buknia és meg kell semmisülnie. Semmi kézzel foghatób
ban nem bizonyítja ezt, mint a roppant nagy szovjet haderő 
állandó visszavonulása, f o l y t o n o s  v e r e s é g e  és gyászos 
pusztulása.

Vajha, ott is felocsulnának a szörnyű tévelygésből, a Krisz
tus gyalázás átkos állapotából s maga az egyébként jámbor 
és istenfélő orosz nép űzné el megcsufolóit és tönkretevőit s 
kezdene uj és békés életet Európa más népeivel s helyreállana 
a különböző nyelvű és fajú nemzetek között a Krisztus által 
megváltott emberekhez méltó viszony 1

Hogy ez mikor lesz, nem tudjuk, a magunk részéről azon
ban egyengetni kell ehhez az utat. Híveinket nem gyűlöletre, 
hanem türelemre és szeretetre" kell tanítanunk. Eljő az idő, 
mert el kell jönnie, amikor Kelet nagy népe is bűneiért meg- 
bünhödve, alázattal borul le Krisztus keresztjéhez s újjászü
letve és megtisztulva együtt menetel majd az Európát felépítő 
népekkel . . .“

Ezekután felteszi a kérdést : vájjon mit végzett ezen a 
téren egyházmegyénk ? A  feltett kérdésre többek között igy 
válaszol: „Mint hivatali elöljáró, aki kötelességből is figyelem 
ésr szemmeh"tartom az eseményeket,1'megállapítom, hogy nem 
folyt olyan hiterősitő és építő munka, mint amilyent a mi Urunk 
elvárt és amilyent a nagy idők megköveteltek tőlünk. Az igaz
ság érdekében azonban“nyomban meg kell jegyeznem, hogy 
ennek oka nemcsak bennünk rejlik, hanem abban a sajátos 
lelki helyzetben is, amelybe az utóbbi időkben akaratunkon kí
vül sodródtunk. . . Csak igen korlátolt eszközökkel és módok
kal foglalkozhattunk evangélikus népünkkel. Jóformán egyedül 
a templom áll rendelkezésünkre. A más helyeken való össze
jövetel, a valláserkölcsi, gazdasági, jótékonysági és kulturális 
kérdések megbeszélése — lehetőség hiánya miatt, már évek 
óta a legnagyobb nehézségekbe ütközik. . .“ Nagy baj az, hogy 
megfelelő lelkihangulat hiányában híveink a templomlátogatás 
terén is ellanyhulást mutatnak, valamint, hogy egyleteink nem 
fejthetnek ki tevékenységet. „Pedig, hogy milyen mérhetetlen 
kár származik ebből, alig lehet elmondani. A  nőegyletek fel
adata lenne a megszaporodott nincstelenségek enyhítése s az 
egyházi élet élénkítése. Az ifjúsági egyletek szárnyaszegett if
júságunknak adnánk teret és alkalmat, hogy egészségesen szó
rakozzanak s idejüket ne az utcán, vagy kocsmában, hanem 
kulturházban vagy gyülekezeti termekben töltsék tanulva és 
művelődve, hogy az életre felkészülten vehessék át az apák 
örökét a községi és egyházi ügyek vezetésében. A gazdakörök 
pegig az okszerűbb és több haszonnal járó gazdálkodás lehe
tőségeivel ismertetnék meg gazdáinkat, hogy ezáltal könnyeb
ben birkózzanak meg a megélhetés nehézségeivel és életszín
vonalukat is magasabbra emelhessék s jobb szívvel és jobb 
móddal áldozhassanak egyházért, iskoláért s más közügyek
ért. . . “

Talán egyedül nőegyleteink voltak azok, akik némi mun
kát tudtak mégis végezni. „Megrendezte a szokásos karácsonyi 
gyűjtést és segélyezést, az év más szakaszában is, elsősorban 
ez segítette a segítségre szorulókat. Jórészt ez egyesület érde
me, hogy az iskolás gyermekek részben ingyen, részben igen 
jutányosán délelőttönként egy-egy csésze tejben és egy-egy da
rab kenyérben részesültek Brassóban, Csernátfaluban és Hosz- 
szufalu-alszegen. . .“ A hosszufalu-alszegi gyülekezet nőegylete 
pártfogásába vette a szegény anyák megsegítését, a  türkösi 
gyülekezet nőegylete egy szegénysorsu középiskolai tanulóleány 
tanittatási költségeit vállalta el. „A gyermekelőadások, szere- 
tetvendégségek, ünnepi közebédek megrendezése legtöbb he
lyen a nőegyletek müve. . . Általában alig lehet az egyházi és 
társadalmi kérdéseket nőegyleteink nélkül sikeresen kezelni és 
megoldani. . .“

A hitéletről szólva a vasárnapi iskolák, biblia-órák s is
tentiszteletek megtartásáról számol be. „A hitélet mélyítését 
szolgálják a legtöbb helyen meglevő vasárnapi iskolák és bib
lia-órák. Ezek sikere azonban nemcsak a lelkésztől függ. Szü
lők is felelősek azért, hogy gyermekük eljár-e a vasárnap dél
utáni gyermekistentiszteletre vagy vasárnapi iskolába.. . E té
ren az együttműködés még sok kívánnivalót hagy maga után..." 
A bibliaórák megtartása elé nehézségek hárultak a gyűlési ti
lalom folytán. Itt a helyzet enyhülésére kell várni. Majd ezt 
mondja: „Mindezeket, ha nem is egészen, de mégis megnyug
tatóan pótolhatná az, ha a vasárnapi istentiszteleteken lehe
tőleg minden felnőtt és gyermek lelkkismeretesen részt venne. 
Ma amikor nincs mód a találkozásra, a közös öröm és közös 
bánat kinyilvánítására, mi lehetne szentebb kötelessége minden 
evangélikus testvérünknek, minthogy önként és valósággal vá
gyakozva ragadja meg az istentisztelet drága alkalmát s arról 
el ne maradjon. . .“

Gyengítőén hat az egyházi életre az is, hogy nem lehet 
népes gyűléseket tartani. Pedig ...... valamit jól elintézni keve
sen is lehet, sőt néha jobban, mint sokan, de életet, mozgást 
és nagyvonalúságot, csak a tömegek jelentenek. Nekünk arra 
kell törekednünk, Hogy a gyülekezeti életben mindenki részt
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vegyen s a gyülekezet életéért és ügyviteléért mindenki fele
lősséget érezzen. Csak igy lehet nagyobbszabásu dolgok meg
valósításához fogni s csak igy lehet teljes sikerre számítani. 
Képzeljük el, hogyan lehetne például iskolát vagy kulturházat 
építeni, ha azért nem vállalja az egyháztanács és közgyűlés a 
felelősséget s abból nem veszi ki mindenki a részét, aki a gyü
lekezethez tartozik.“

Az építkezésekről szólva bejelenti, hogy nagyobbszabásu 
építkezés nem volt. Az egyházak csak a kikerülhetetlen javí
tási munkálatokat végeztették el. így Bácsfalu a földrengés ál
tal erősen megrongálódott templomát javíttatta, ugyanezt tette 
Türkös is. Krizba, Apáca és Hosszufalu-alszeg a papilakon 
végeztetett javításokat. Mindemellett nem hiányzott az áldozat- 
készség. „. . .  az adakozásnak és a nemes érzületnek egy-két 
igen szép megnyilvánulásával is találkozunk.. . “ Első helyen 
említi a jelentés a bukarestieket. Itt a nőegylet 50.000, az ifjú
sági egylet pedig 10.000 lejjel járult hozzá, hogy a gyülekezet 
régebbi adósságát rendezhesse. Egy temetőnek vásárolt telek 
értékesítésével kapcsolatban a vásárló hívek és presbiterek 
közül többen egy-egy 6000 lej adományt ajánlottak fel az egy
háznak, Dakó Samuné pedig 10.000 lejes alapítványt tett, hogy 
annak kamataiból szegényebbsorsu konfirmándusok évenként 
bibliát és énekeskönyvet kapjanak. Egy özvegy asszony: Jakab 
Kata 30.000 lejes követelését hagyta a bukaresti egyháznak. 
Hasonló szép és példás áldozatkészség nyilvánult meg Brassó
ban is, ahol egy egyházszerető nő a templomnak kifestési költ
ségét, 30.000 lejt, vállalta el.

Az egyházi tisztikarban történt változások terén megem
lékezik a  jelentés a nyugalomba vonult lelkészekről: Szórády 
Lajos tatrangi és Bohus Pál apácai lelkész tb. főesperesekről, 
valamint a helyét elhagyott Sexty Zoltán bukaresti lelkészről. 
Az előbbiek érdemeit kellő méltánylásban részesíti s aztán be
számol a megüresedett állások betöltéséről. „A megüresedett 
lelkészi állások betöltésére megtörténtek az intézkedések s el
mondhatjuk, szinte hihetetlen gyorsasággal ment végbe a lel
készcsere. Magyarázata ennek abban rejlik, hogy a gyüleke
zetek Krizba kivételével, meghívás utján töltötték be a lelkészi 
állásokat. Tatrang Mezei István, Bukarest Rapp Károly és 
Apáca Krajcsovitz Tibor s. lelkészt hívta meg. Krizba viszont 
kétszeri pályázati hirdetés után úgy döntött, hogy megvárja 
Máthé János bibliaiskolát végzett kisegítő-lelkész tanulmányai
nak befejezését s azután az ő személyével fogja betölteni a 
lelkészi állást. A  lelkészválasztásról szólva, szükségesnek tar
tom kiemelni azt az örvendetes tényt, hogy a meghívások 
teljes egyhangúsággal történtek igy pártoskodások és egyenet
lenségek nem támadtak. A  leváltás, illetve lelkész-csere simán 
teljes egyhangúsággal történtek s igy pártoskodások és egye
netlenségek nem támadtak. A leváltás, illetve lelkészcsere si
mán és gyorsan ment végbe. A beiktatok igazi örömünnepek 
voltak s azokon a hivek nagy számban jelentek meg... ezek 
voltak a derű és mosoly napjai, melyek mindnyájunknak, kik 
résztvettünk, felfrissülést, élénkséget és lelki megerősödést hoz
ták. . .“

Megemlíti a jelentés, Máthé János, valamint Bálint Mi
hály és Simon András tanítók felavatását. „Történt ez azért, 
hogy nevezettek szükség szerint lelkészi szolgálatot végezhes
senek olyan helyeken, ahová a mai rendkívüli időben nem jut 
akadémiát végzett lelkipásztor. . .“ Ugyancsak beszámol az el
múlt esztendei közgyűlés által tervbevett orgonista-képző tan
folyamok megtartásáról. Ezekre annál is inkább szükségünk 
var,, mert több gyülekezetben hiány állott elő.

A lelkészi és tanítói utánpótlás kérdéséről szólva ezeket 
mondja: „Bizonyos aggodalommal töltött el mindnyájunkat az 
a kérdés, hogy lesznek-e, akik lelkészi és tanitói pályára men
nek. Most örömmel jelenthetem, hogy már vannak is. Egyház
megyénkből két ifjú: Bálint Mihály és Tóthpál Béla iratkozott 
be a nagyenyedi teológia első évfolyamára. A szebeni tanító
képzőben pedig több leánynövendék készül a tanitói pályára, 
úgy hogy pár év múlva, Isten segítségével lesznek uj lelké
szeink és tanítónőink. Tanítójelöltünk, sajnos, ezidőszerint 
nincs. Pedig ezekre ugyancsak nagy szükségünk lenne. Már 
csak azért is, hogy egyházaink ne maradjanak egyházsegéd- 
kezők és kántorok nélkül. . .“

Egyházi intézményeinkről szóló beszámolójában megem
líti a jelentés az Evangélikus Elet sajtószolgálatát, a Gyámin
tézetet, a Hétfalusi Temetkezési Egyletet és a Segélyző-Intéze- 
tet. Ezek számára kéri híveink és egyházi vezetőink támogatását.

Jelentősebb mozzanatok cim alatt megemlíti az egyház
kerületi elnökségnek egyizben, a szuperintendens-helyettesnek 
pedig két ízben tett látogatását. Beszél a szuperintendes vá

lasztásról s ismerteti annak eredményét úgy egyházmegyénk
ben, mint pedig az egész egyházkerületben, amelynek alapján 
az egyházkerület szuperintendense Argay György esperes lett. 
„A jó Isten adja, hogy egyházkormányzása legyen az egész 
egyházkerület javára és előmenetelére ! .  . .“

Szól a  jelentés aztán arról, hogy a  jelen körülmények 
között n e h é z s é g b e  ütközött a lelkészi értekezletek 
megtartása. „Egyébként belekapcsolódtunk a magunk módján 
és lehetősége szerint abba az összes anyagi és erkölcsi erőket 
egyesitő munkába, melyet a haza elvár minden polgárától és 
minden intézményétől.“ A lelkészek havi fizetésüket ajánlották 
fel helyreállítási kölcsönre s a hivek között is ilyen irányú pro
pagandát fejtettek ki. „A szószékről sokszor hívjuk fel a fi
gyelmet az időszerű ügyekre s mindent elkövetünk, hogy hí
veink tisztán lássanak a mai helyzetben, helyesen ítéljenek és 
fegyelmezetten viselkedjenek. “

Szomorú tünetként említi meg a jelentés az elköltözés 
folytán szenvedett lélekszámapadást. „Csak szét kell nézni va
sárnaponként a templom-karzaton s a szivünk összeszorul, 
hogy mi lett a  mi ifjúságunkból. A fiuk hiányzanak. Sokan el
mentek s még egyre mennek. A jelen pillanatban talán nem 
látjuk, mit jelent ez, de eljő az idő, amikor döbbenetes lesz 
ennek a következménye, mert jaj annak a  népnek, amelynek 
nincs ifjúsága. S minket ez a veszély fenyeget.. .“ Egyéb nép
mozgalmi adataink az előző évi keretek között mozognak.

Egyházmegyénk halottairól megemlékezve, névszerint is 
felemlíti Horváth Gyula apácai egyházsegédkező, valamint özv. 
Horváth Lászlóné lelkészözvegy elhunytét. Ugyancsak megem
líti Reményik Sándornak elhalálozását is. „Bár nem közöttünk 
élt és nem egyházmegyénkhez tartozott, de mégis egészen a 
mienknek éreztük és tudtuk az erdélyi magyarság koszorús 
költőjét: Reményik Sándort, akit a múlt hónapban szólított el 
hosszú szenvedés után az Ur. Nem pap volt, de Isten igéjét 
alig ismerte jobban valaki, mint ő és alig volt valaki, aki ná
lánál ékesebb tolmácsolója lett volna annak. Úgy olvastuk ver
ses könyveit, mint a Bibliát. Tisztultunk, épültünk, erősödtünk 
és gazdagodtunk azokból és megtanultunk állni a viharban és 
a gátszakadásban rendületlenül, megfogózkodni a  fagyökérben, 
a sziklában, a rögben, a fűszálban. . . ahogy lehet.. . A tem
plom és iskola mindig drága volt nekünk, de azóta, hogy ő is 
szivünkbe irta: még többnek, még nagyobbnak érezzük s nem 
hagyjuk még életünk árán sem : a templot és az iskolát... Tu
dom, ha ezt tesszük: ez lesz a legszebb emlék, amit neki ál
lítunk. így hódoljunk a nagy evangélikus költő-fejedelemnekI“

Részletes beszámolót nyújt ezek után a jelentés az espe
res hivatalos intézkedéseiről, valamint útjairól. Majd pedig is
merteti az énekeskör.yv kiadásával kapcsolatos helyzetet. Ugyan
csak megemlékezik az esperesi jelentés Széchenyi István gróf 
születésének 150-ik évfordulójáról is, s vele kapcsolatban eze
ket m ondja: „Áldoznunk kell nekünk is, nem hangos szóval 
és nem fényes ünnepséggel, hanem szent fogadalommal: dol
gozni fogunk népünk anyagi és erkölcsi megszépítéséért, hité
ért, kultúrájáért, nemzeti jellegének sértetlen megmaradásáért, 
hogy ez a  nép bárhol éljen, az emberiség díszére váljon. Egy 
nép értékét nem a számbeli nagysága, hanem faji kiválósága, 
műveltsége és alkotóereje dönti el. A kicsiny finn nép alig 3-4 
millió lélekből áll, de hire és dicsősége a világ első népei kö
zé emeli. Mi is ilyen értékek felé vigyük népünket. S ha ezt 
tudatosan, hűséggel és szeretettel tesszük: szép falvak, virágzó 
gazdaságok, gondosan kezelt iskolák és templomok fogják hir
detni emlékét.“

Előterjesztett javaslataiból kiemeljük a következőket :
1. Vegye ezen jelentésemet jóváhagyó tudomásul.
2. Mondjon köszönetét az egyházmegye minden rangú és 

rendű munkásának. . .
3. Bizalommal köszöntse az egyházmegye uj munkásait.
4. Fejezze ki elismerését a nőegyleteknek buzgóságukért.
5. Mondjon köszönetét az egyház nagylelkű adakozóinak.
6. Elfogadja az Evangélikus Énekeskönyv kiadásából szár

mazott jövedelem olyan szétosztását, hogy 20.000 lej adassák 
a jubileumi alapnak iskolaépitési célra, 10.000 lej fordittassék 
a  Csángó-Muzeumra, 10.000 lej Zajzoni Rab István válogatott 
költeményeinek kiadására és 10.000 népkönyvtárak létesítésére.

7. Elismerését nyilvánítja jólvégzett munkájukért Bohus 
Pál és Szórády Lajos tb. főesperes-Ielkészeknek nyugalomba- 
vonulásuk alkalmából.

8. A rendkívüli időre való tekintettel továbbra is fenn
tartja az Elnöki-Tanácsok intézményét.

9. A népnevelés érdekében népkönyvtárak létesítését ren
deli el.
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— H alo ttak  v a sá rn a p ja .
Gyülekezeteinkben n o v e m b e r  
23-án, az egyházi esztendő utolsó 
vasárnapján tartottuk meg a ha
lottak vasárnapját. Gyülekeze
teink ezzel mindjobban alkalmazkodnak az evangélikus egyház 
egyetemes szokásához.
— Yallásosest a pürkereci gyülekezetben. A pürkereci gyülekezet de
cember 7-én rendezett szépen sikerült estélyt, amelynek programmja litur
gikus oltári szolgálatból, előadásból, szavalatokból és gyülekezeti, vala
mint karénekből állott. Oltári szolgálatot végzett Mátyás Béla helybeli 
lelkész, előadást tartott Gillich Fülöp bácsfalui lelkész, szavaltak: Piroska 
Kati, Fejér Irén, és Kajcsa Gizi.

— T éli-segélyakció . Antonescu marsall államvezető rende
letére az egész ország területén nagyszabású segélygyüjtést 
eszközöltek. Az akció célja: gondoskodni a szegényekről, első
sorban a hősi halottaknak és behívott katonáknak családtag
jairól. A nemes eszme a lakosság részéről megértésre talált.
— Halottak vasárnapja a csernáitalui gyülekezetben. Szép vallásos 
ünnepély keretében emlékezett meg a csernátfalusi gyülekezet az elmúlt 
esztendőben elhunytakról. A program liturgikus oltári szolgálatból, bib
liamagyarázatból, szavalatokból, szépen sikerült énekszámokból, valamint 
emlékbeszédböl állott. Bibliamagyarázatot tartott Gillich Fülöp bácsfalui 
lelkész, az elmúlt esztendő veszteségeit ismertette Ki ss  Bél a  helybei1 
lelkész.

— C saládi é r te s ítő . Krajcsovitz Tibor apácai lelkész és 
Gáli Izabella urleány december 7-én tartották esküvőjüket a 
brassói egyház templomában. Életükre I s t e n  gazdag áldását 
kérjük !
— Bűnbánati vasárnap. Egyházközségeinkben december 7-én bűnbánati 
vasárnapot tartottunk. Az egyház bünbánata volt ez azokért a mulasztá
sokért és hibákért, amelyekkel megakadályoztuk Isten ügyének közöttünk 
való előrehaladását. Bár komoly megtérések útját készítette volna ez elő!

— G yerm ek isten tisz te le t S im onyifaiván. November 
23-án gyermekistentiszteletet tartottunk, melyen az elemi iskolai 
növendékek cselekvőén kivették részüket szavalatokkal és szép 
énekszámokkal. Kogler Károly lelkész-tanitó A gyermek mun
kája Isten országáért címen tartott előadást. Szavaltak: Szabó 
Bözsike, Varga Gizi, Csordás József, Gál Mariska, Szakács 
Manci, Hoff Lili, Horváth Mihály, Nagy Erzsébet, Hoff Ilonka— 
Göröngyi Bözsi, Korompáky Juci, Borsi Eta és Huszár Péter. 
Az istentisztelet keretében a  gyermekkar Gyermekhad zengd 
Megváltódnak és a Júdeábán sok gyerek cimű énekeket éne
kelték. A hívek szép számban jelentek meg a gyermekek 
ünnepélyén.
— Átadta felekezeti iskoláit az országos egyház. Az elmúl hónap 8-án 
megjelent rendelettörvény elismerte a Romániai német népcsoportnak 
iskolafenntartó jogát. Az országos egyház vezetői ennek alapján feleke
zeti iskoláikat átadták a német népcsoportnak.

B arcaujfalu . November 2-án rendezett reformációi emlék- 
ünnepélyt, vallásos est keretében, amikor is a gyülekezet lel
késze tartott előadást: A világ katonái és a Krisztus katonái 
címmel; az iskolások énekkara az Erős várunk erőteljes énekét 
énekelte, s szavalatok egészítették ki a műsort. — December 
7-én tartott vallásos estélye kapcsán pedig Reményik Sándor 
emlékének áldozott a nagyszámú hallgatóság.
— Adventi vallásos-est az aradi gyülekezetben Az aradi gyülekezet
ben december 7-én rendeztek vallásos-estét. Bevezető oltári szolgálatot 
végzett Dénes Béla másodlelkész, igét hirdetett Essig József varsándi lel
kész. Szavalt: Prath Juliska, ének- és zene számokkal szerepeltek: Nagy 
Aranka énekművésznő, Kabdebő Marianna zongoratanárnő és Zalay Sán
dor hegedűművész.

— V a llá so sest a  b ra s só i g y ü lek e ze tb e n . Szépen sike
rült vallásos estélyt rendezett a brassói gyülekezet november 
30-án. A gazdag progyramu ünnepség egyben Reményik Sándor, 
egyházunk nagy költő fia emlékének jegyében állott. Alkalmi 
beszédet mondott Nikodemusz Károly helybeli lelkész, Reményik 
Sándorról Gyerkó Anna tanítónő emlékezett meg. Reményik 
verseket szavaltak: Bölöni Anna, Kocsis Béla, Gál Sárika, 
Papp Endre, Barti Ilona, Gál Irén, R. Gyerkó Anna tanítónő, 
és Liné Zoltán. A műsort gyülekezeti ének, valamint zeneszá
mok egészítették ki.
— Simonyifalva. A simonyifalvi gyülekezet hívei példás áldozatkészséggel 
fáradnak egyházközségük felvirágoztatásán. így: az elmúlt esztendőben 
templomot építettek, a folyó évben papilakot emeltek s templomukat 
kifestették. Egyházkerületünk közgyűlése, látva a gyülekezet tagjainak 
életrevalóságát, engedélyt adott a simonyifalvi leány egyháznak önálló 
anyaegyházzá való kiépítésére. Legyen Isten áldása ennek a gyülekezetnek 
életén és munkáján, hogy a buzgóságban meg nem lankadva dolgozhassanak 
a jövőben is.

— S eurat e s t. Az Evangélikus Élet Baráti Munkaközössége 
idei munkaprogramját, seurat estélyek rendezését, Bácsfaluban 
kezdte meg. Az előadássororat címei voltak: Advent az egyes 
ember életében, Advent a családban, Advent a társadalomban, 
és a világ adventje.

— f  Gaudy András ny. igazgató- 
tanító. Október 31-én hunyt el hosz- 
szas betegség után 76 éves korában 
Mezőtúron Évtizedeken keresztül 
mint tanító működött a brassói egy

házmegye területén, ahol mindenkoron tevékeny részt vett az egyházi 
munkában. Legyen emléke á ldott!

— Uj n ém et ev an g é lik u s  tem plom  Szófiában . Szófia 
polgármestere s a város vezetősége a város német evangélikus 
gyülekezetének templomépités céljából felajánlotta a főváros 
legszebb terének egyik részét.
— Kiszélesedett Európa népeinek bolsevista-ellenes frontja. Berlin
ben tartott nagyfontosságu tárgyaláson kibővítették a komintern-ellenes 
szerződésben résztvevő tagállamok számát. A szerződésnek eddigi alá
íróihoz : Németország, Olaszország, Japán, Magyarország, Mandzsukuo és 
Spanyolország csatlakoztak: Románia, Finnország, Bulgária, Dánia, Hor
vátország, Szlovákia, valamint Kina nemzeti kormánya. Ezzel kiszélese- 
sedett azoknak a nemzeteknek frontja, akik felismervén a hittagadó kom
munizmus veszélyét, annak leküzdésére, valamint egy uj rendszer felépí
tésére fogtak össze.

— A n ém e to rszág i L uther-A kadém ia g y ű lése . Au
gusztus 3—16-ig tartották Sonderhausenben. A gyűlésen a világ 
evangélikusainak legjelesebb egyházi vezetői és tudósai vettek 
részt, akik itt az evangélikus egyház helyzetét vitatták meg, 
valamint annak a más egyházakhoz való viszonyát és a teo
lógiai tudományok időszerű kérdéseit tárgyalták. Értékes újítása 
volt ennek a gyűlésnek az, hogy résztvettek azon az evan
gélikus egyházhoz tartozó irók is.
— Magyar B'bliatársu'at alakul. A Budapesten tartott Országos Protes
táns Napok tanácskozásain egy Magyar Bibliatársulat felállításának kér
dése vetődött fel. Gondoskodni kell magyar nyelvű bibliák kiadásáról, 
mert ezek eddig a Britt- és Külföldi Bibliatársulat kiadásában jelentek 
meg. A Magyar Bibiiatársulat megalakításához kb. 100.000 pangőnyi alap
tőkére van szükség.

— Bölcs szavak . Kallio Kyösti, a finn nemzetnek egyszerű 
földművesből lett néhai miniszterelnöke mondotta: „Mindenkit 
felhívok, aki ebben a nehéz időben a hazát szolgálja, hogy 
olvassa a bibliát. Őseink évszázadokon át mind a szorongat- 
tatások, mind a béke napjaiban életet és vigasztalást merítet
tek a bibliából. Népünknek jelenleg szüksége van Isten igéjé
nek megújhodást adó erejére. Vegyük magunkra szivünk en
gedelmes hitével az ő áldását. A jámborság felemeli a  népe
ket, de a bűn szégyene a népeknek.“
— Uj területeket Iobbantott lángra a háború tüze. A jelen háború 
egyre fokozódik hatásában és kiterjedésében. Újabb döntő csaták zajlot
tak le Szovjetoroszországban — a vörös hadsereg ismét kísérletet tett a 
megállásra, s ugyancsak heves ütközetek voltak Északafrikában is, ahol 
az angolok kíséreltek meg erőteljes támadást. A támadásokat itt is, ott 
is, a szövetséges hatalmak haderői visszaverték. Újabb területen indult 
meg a háború azáltal, hogy Japán hadat üzent Angliának és az amerikai 
Egyesült Államoknak. Az uj küzdő felek között azonnal meginduliak a 
heves tengeri és légi ütközetek. A hadüzenethez csatlakoztak a teDgely 
többi államai i s : Románia, Bulgária, Magyarország, Szlovákia, Horvátor
szág és Finnország.
— S zeren csé tlen ség  á ld o z a ta  le tt a  lé g ih á b o ru  k é t 
le g e n d á s  h ő se . Repülőszerencsétlenség áldozata lett Né
metországban előbb Udet repülőtábornok, majd Mölders ezre
des is. Udet tábornok a világháborúnak volt az egyik ismert 
repülő hőse. Sok érdeme van a mai német légihaderő kiépíté
sénél. Mölders ezredes a mostani háborúnak volt legismertebb 
repülő hőse. Összesen 115 ellenséges gépet semmisített meg.
— Egyetemes egyháii közgyűlés A magyarországi evangélikus egyház 
egyetemes közgyűlése november 7-én volt. A közgyűléssel kapcsolatban 
ugyancsak közgyűlést tartottak: a Nőegyesületek Országos Szövetsége, 
az Evangélikus Papnők Országos Szövetsége, a Magyarországi Evangéli
kus Lelkészek Egyesülete, a Gusztáv Adolf Gyámintézet, az Országos 
Luther Szövetség, a Misszióegyesület és a Tanárok Egyesülete. Este a 
Luther-Szövetség szokásos Luther-serlegvacsoráját tartották meg. A ser
legbeszédet D. Raffay Sándor püspök mondotta.

— M ennyi rá d ió h a llg a tó ja  v an  E u ró p án a k ! A rá
diósok nemzetnözi egyesületének kimutatása szerint Európában 
kb. 200 millió rádióhallgató van. Első helyen áll Svédország, 
ahol 1000 lakosra 231 bejelentett rádiókészülék esik.
— Értékes határozatok. A magyarországi evangélikus egyházban két 
igen értékes határozatot hoztak: az egyik az, hogy a szórványok gon
dozásának költségeire külön egyházadót szednek, a másik pedig gyüleke
zeti könyvtárak felállítását teszi kötelezővé.

— H ath a tó san  g o n d o s k o d n a k  a h á b o rú  á ld o z a 
ta iró l G ö rö g o rszá g b an . A görög kormány törvényt ho
zott, amely szerint a háború hősi halottjainak hátramaradottjai, 
valamint a hadirokkantak között kisebb birtokokat osztanak szét.
— Lemond a canterbury érsek. Egy svéd lap jelentése szerint a can
terbury érsek, az anglikán egyház feje, aki kommunista barát magatar
tása s h á b o r ú s  uszításai révén tűnt fel, a lemondás gondolatával fog
lalkozik. Az érsek, aki Churchill háborús politikájának szekértolójává 
szegődött, magatartása következtében nagyon népszerűtlen lett.
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