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Tudom kiben hiszek!
„Az Isten az én erősségem, Őbenne bízom 
én. Paizsom nekem Ő s üdvösségemnek szarva, 
erősségem és oltalmam. Az én Udvezitőm, ki 
megszabadítasz az erőszakosságtól." Sámuel 
könyve 22, 3.

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, 
mennynek és földnek teremtőjében! Bizodalmát te
hát földi vagy égi teremtmény helyett egyesegyedül 
a láthatatlan, felfoghatatlan egy Istenbe vetem, ki 
az eget-földet teremtette s egyedül mindenek felett- 
való. Nem is esem kétségbe az ördög valamennyi 
Iindának gonoszságán  sem, mert az" eh istenem mind
ezeknél feljebb való. Mert a hitem föléje szárnyal 
mindennek: annak is, ami van, annak is ami — 
nincs: bűnnek, erénynek, hogy mindeneken túl csak 
Istenen csüngjön.

Csodajelet sem kívánok tőle, hogy kísértsem 
Őt. Egészen ráhagyom, hogy meddig akar késni és 
nem szabok eléje sem célt, se időt, se eszközt, se 
módot, hanem mindezt önkéntes, igazi hittel aka
ra tá ra  bizom.

Ha egyszer mindenható, mi fogyatkozásom 
lehet, hogy megadni, megtenni ne tudná? Ha ég
föld teremtője s mindenek ura, ki árthat nekem ? 
Hogyne válnék javamra minden, mikor javamat 
akarja, akinek engedelmes alattvalója minden?!

Isten tehát tudja, hogy cselekedjék javamra. 
S mert Atya is mindezt meg is teszi szives örö
mest. Mivel pedig én ebben semmit sem kételke
dem, bizonnyal gyermeke vagyok, szolgája és örö
köse s lészen nékem az én hitem szerint . . .

Énekelni akarok tehát neki — énekelni. Fen
nen kezdem : senki a világon nem kezdheti feljebb, 
szebben sem zengheti. Legszebb énekem, leggyö
nyörűbb mondanivalója Isten első parancsolata. 
Hogy egy Istent dicsőítsük, szívből féljük, — sze
ressük, egyedül benne bizzunk, — reá építsünk.

Énekem im igy szó l: Legyen Istené a  dicső
ség ! Égen-földön csakis az egy igaz élő Istent illeti 
a dicsőség és magasztalás. Minden istenek Istene, 
valamennyi urak-ura Ő, aki teremtette az eget-földet, 
és minden rajta levőt. Kezében a föld minden biro
dalma : felemeli vagy leejti őket, ahogy akarja. 
Tőle van lélekzetünk s életünk. Királyok szivét, min
denek bensőjét tetszése szerint formálja. Mindenünk 
tőle van. Nélküle testünk, életünk, eszünk, erőnk, 
egészségünk, birtokunk, — semmink nem is volna, 
megtartható se volna . . . mindenünket Tőle vettük 
s az ördögtől pillanatig se maradhatnánk meg, ha 
Isten meg ne oltalmazna.-

LUTHER MÁRTON,
Jer, örvendjünk keresztyének.

Uj szántásban . . .
Keresztelő János, mikor meghallotta a  börtönben, hogy Krisztus meg

kezdte működését, két tanítványát küldötte hozzá, hogy megkérdjék ő t : 
„Te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk?“ Jézus pedig szere
tettel fogadta a keresztelőnek tanítványait s az írás szerint a következő 
választ küldötte Jánosnak: „Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, amiket 
hallotok és láttok: a vakok látnak és a sánták járnak; a poklosok meg
tisztulnak és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak és a szegé
nyeknek evangéliom hirdetíetik. . így kezdte munkáját Jézus s igy vég
zi és véger'TS-el azt Ő ma is. Az élet telve van csodákkal. Hit és szem 

-kai! "< 8̂ °  „-iJogjuk foton {fiadéit.-A ic3n.55yc.bb -és 2&*ba!du«ab& 
csodája istennek’ ellenben mégis ̂ csak az, hogy Jézus óta szüntelen. . . 
„szegényéknek evangélium hirdettetik. “

Krisztus egyháza életének legnagyobb csodája az evangélium. Ez 
egyben pedig az egyháznak örökre megmaradó feladata és hivatása is. 
Valamennyi más csodánál fontosabb és előbbrevalóbb e z : az evangélium 
hirdetése. Hiszen semmi másra nincsen annyira szüksége az emberiség
nek, mint az evangéliumra. Nehéz időkben és nehéz helyzetekben, bűn
ben, kétszeresen fontos az az ember számára.

Korszakalkotó nagy időt él ma az emberiség. Egy uj világ van ki
alakulóban. Uj korszakok születése is, akárcsak minden más születés, 
nagy fájdalmakkal, vajúdásokkal jár. Természetszerű viszont ezzel kap
csolatban az is, hogy a nagy időkben élő emberiség érzékenyebb, mint 
a más korszakok embere. Eszmék ellentétében állva döntenie kell, hogy 
hová fordul és kit követ. S különösképpen nehéz számára megtalálni a 
helyes ítéletet. Hiszen nagyon jól tudjuk: nem minden mi uj jó s nem 
minden mi régi rossz, sem pedig megfordítva. Van azonban egy csalha
tatlan mértékünk s ez az Isten igéje. Soha nem lehet jó az, ami ellent, 
mondásban áll Isten igéjével!

Szüksége van a mai emberiségnek Isten evangéliumára azért is. 
mert nehéz idők fellege jár felette. Az uj Európáért nehéz harcokat kell 
megvívni. S mi ezeket nem kerülhetjük ki s nem is szabad vonakodnunk 
vállalásuktól sem, mert hiszen döntőjelentőségük van jövendő sorsunk 
kialakulására, Hogy vállalhassuk, ahhoz erőre s különösképpen hitre van 
szükségünk. Ezt a hitet és erőt is az evangéliumból kell mentenünk.

Uj esztendő küszöbén állunk. Uj szántásba bocsátjuk ekénket. Hogy 
lesz-e áldott termés, s hogy lesz-e erőnk végig kitartani: mindez attól 
függ, hogy mennyire tudjuk megnyitni szivünket az evangélium előtt.

Lapunk munkásságának VII. évfolyamába lépett. Eddig is azért dol
goztunk, mert szent meggyőződésünk volt, hogy semmire nincs annyira 
szüksége az emberiségnek, mint evangéliumra. Ma kétszeresen érezzük 
ezt a hivatásunkat s ennek fontosságát. Evangélium nélkül összetörünk 
az áldozathozatalban. Evangélium nélkül nem lesz boldogabb uj idő! 
Vállaljuk tehát, mert vállalnunk kell az uj szántásban való szorgalmat. 
Ti pedig testvéreim: fogadjátok továbbra is szeretettel az írott betű alak
jában hozzátok jövő evangéliumot s legyetek segítségére munkánknak! 
Mindenkinek hálásak leszünk, aki véleményt nyilvánít s tudomásunkra 
hozza, hogy mit vár, hogy mit szeretne másként s hogy mi az, ami tet
szését nyerte meg. Vállvetve kell dolgoznunk a szebb és áldottabb jö
vendőért, melyet áldozataink révén meg fog adni nekünk az Isten : ke
resztyén lelkiséggel telitett uj világot! Gillich Fülöp.
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ü z e n e t  testv ére in k n ek .
Isten, ma különös szerepet szánt minden egyes evangéli

kus testvérünknek. Ez nem más, mint a láncszem szerepe. 
Mindenki nagyon jól tudja, hogy mit jelent a láncban az egyes 
szem. Jelenti a [lánc erejét. A z egyes láncszemek kitartásán 
múlik, hogy mennyit hir el a lánc. Ha csak egyetlen egy lánc
szem hibás és elpattan, amikor a terhet ráakasztják, az «gész 
lánc hasznavehetetlen lesz.

Ne felejtsétek el, ti is ilyen szemek vagytok abban a hosz- 
szu testvéri láncban, amely fiainkat és leányainkat egy elsza-^ 
kithatatlan, szent közösségbe fogja össze. Nem véletlen, hogy 
te is egy láncszemét képezed ennek a nagy közösségnek. Nem 
is magad választottad ki helyed a láncban, hanem Isten ková
csolt bele és forrasztott össze a többiekkel. Ahogy az egyes 
láncszemek szorosan és elválaszthatatlanul összefüggnek egy
mással, igy állok én is testvéreim között. Egy a sorsom ő velük. 
Nem választhatom el tőlük, és nem élhetek nélkülök. Hiába 
akarnék kiváltani közülök és elszakadni tőlük, nem tehetem 
meg, mert sehol sem találnám helyemet és idegen volnék min
denütt. A láncszem ott kell maradjon, ahova a kovács befűzte.

Erezzed, te is mindenkor a sorsközösséged, a te evan
gélikus testvéreiddel. Nem lehet közömbös számodra, hogy mi 
van a testvéreiddel. Nem lehet idegen számodra az ő örömük 
és az ő szenvedésük. Te nem vigadhatsz, amikor testvéreid 
gyászolnak. Nem dúskálhatsz és nem pazarolhatsz, amikor má
sok éheznek és nyomorognak. Nem élhetsz gondtalanul, ami
kor mások a  kétségbeeséssel küzködnek. A lánc mindég egy
séges kell maradjon. Ha egy szemet megmozdítanak benne, a 
rezdülés végig hullámzik az egész láncon. Ez ma a mi életünk 
képe. Nem lehet senki sem oly messze tőlünk, hogy ne tud. 
junk róla és nem lehet senki olyan alacsony, hogy ne érez. 
zük testvérnek és ne vállaljunk sorsközösséget vele.

A láncszemnek éppen az a legfontosabb szerepe, hogy 
összekapcsolja a többit. Ez a te szereped is a -te közösséged
ben, amelybe Isten beléhelyezett téged. Összekötni és nem el
választani ! Mindenütt keresni a közös érzést, a közös érdekg^ 
Imndénuu és miixáerrtböbeí'xt'öréÚ ékséyft‘̂ i^ '^^eiM W úC  az 
összefogási és az együvétarlozást. Megakadályozni a széthú

zást, a veszekedést, a bomlasztó testvér harcokat. Ezt a  sze
repedet kell betöltened a családodban, az egyházadban, a 
szomszédságodban, barátaid körében, a népi közösségben.

Lehet-e áldottabb, szebb feladat ennél ? 1 Vállaljátok hát 
örömmel és boldogan ezt a szerepet, amire Isten rendelt. Le
gyetek mind láncszem és összekötő kapocs azok között, akik
kel együtt éltek. Nem csak az egyházadat, hanem magadat is 
erőssé teszed azáltal. Óh, milyen nagyszerű érzés az, ha az 
ember egy ilyen erős, eltéphetetlen lánc egyik szemének tudja 
magát. Tudni, hogy nem vagyok egyedül. Mások is, nagyon 
sokan vannak még jobbról, balról mellettem. Ők tartanak en
gem s a terhet segítenek hordozni. Azon kell hát lenni min
den egyes tagnak, hogy a lánc minél erősebb legyen és minél 
több súlyt és terhet elbírjon.

Az  csak úgy lesz, ha minden egyes láncszem külön-kü- 
lön is erős és megbízható. A gyenge, hasadt és hibás láncsze
mek gyengévé teszik az egész láncot. Ha terhet akasztanak rá. 
a hibás láncszemnél elszakad a lánc és semmivé válik az 
egész. Azon légy, hogy erős és megbízható láncszeme légy kö
zösségednek. A könnyelmű, dologkerülő, tékozló, részegeskedő, 
hitvány emberek hibás láncszemek, megbízhatatlanok és gyen
gítik az egész közösséget. A munkás, józanéletü, takarékos, 
szorgalmas, becsületes, müveit, békességszerető, Istenfélő derék 
emberek azok, akikre építhetünk s akikben megbízhatunk. Mi
nél több van ezekből egy-egy közösségben, annál erősebb és 
értékesebb az, a mi egyházunkra nézve.

Szeretném, ha a mi gyülekezeteink mind ilyen megbízható 
és erős láncszemekből fonódnának össze. Az ilyen acélsze
mekből álló láncot lehetetlen eltépni, még ha olyan terhet is 
akasztanak reá. Mi is belekapcsolódunk ebbe a láncba, mint 
egyszerű szemek s minden szavunkkal és cselekedetünkkel 
csak azt akarjuk, hogy a lánc minél erősebb legyen. Azért ki
nyújtjuk felétek drága testvéreink kezünk s köszöntünk vala
mennyiteket meleg szeretettel s az Ur szavával: b é k e s s é g  
n é k t e k !

Arad, 1942. január 1-én. 
argay-qyorgy

püspök
furg\y László
kerületi felügyelő.

A csempész.
I r ta : Töm örkény István.

Nem sok idő már a  husvét. Jegenye 
Jánossal az a mindennapi eset történt, 
hogy elfogyott a tanyában a pénz. (Biz az 
máson is megesik, nem csak azon, aki a 
pusztai világot lakja.)

Ámde más baj is van.
Mert ha csak a pénz fogyott volna el 

a tanyában, azért még meg lehetne lenni 
anélkül, mert étel és ital csak akad, mag 
is a tavaszi vetéshez, — ellenben a hus
vét husvét s ekkora ünnepet pénztelen
ségben elszenvedni nem lehet. Ilyenformán 
bár János úgy gondolkozott, hogy jobb 
utak idejéig nem mozdul eladni való hol
mival sehova (különösen, hogy még az 
adóért sem hajkurásszák ilyen tavaszi idő
tájban az embert), most mégis gondolí va
lamit.

Bárány van már, elég szép, elég ren
des. A bizon ! Egyet be lehetne a  városba 
vinni eladni. Mivelhogy a dohány is na
gyon rossz mostanában s annyi rágyújtást 
igényel egy pipára való tömet, hogy tisz
tára kifogyott a masina a házból.

Miután a városba eszerint mindenkép 
be kell menni, János nagyha.nar belegyő
ződik a dologba s a  kamrába megy, ahon
nan zsákot szed elő. Most a zsákkal a 
juhok közé vonul s a leghitványaLbat ki 
is választja azok közül. (Bolond ember az,

•f ~ki a jószága legszebbjét adja el.) A bá- 
Ü rány a zsákba kerül, János mindkettőt a 
iá  vállára veti s megindul a tanyából csak 
0 ugy gyalogosan. Nem lakik a várostól 
. messze, másfél óra alatt odaér s akkora 

utért nem érdemes a lovakat befogni.
Ámbátor, hogy ehhez az aktushoz ló 

nem kell, hanem kutya.
Mondja is János a kuvasznak, mikor 

az asszonytól elköszön s halad ki a ta
nyából :

— Gyere no. Puli.
Ez annak fölöttébb hizeleg. Ugrik azon- 

nal s megy vidáman előre az utón. így 
haladnak, János néha egy vállról a más 
vállra teszi a zsákot. A bárány ilyenkor 
azt mondja: Bé. . .

— Ne bégess, szamár — mondja neki 
nyugodtan János —, hiszen a gazdád visz.

Evvel a város széléig érnek, ahol a 
vámvonal kezdődik s János most már le
tér az ut közepéről a szélre, hogy szem
lélődjön. A vámvonalon kívül van a töl
tés s a töltés előtt a kubikgödrök. Azok 
közül kinéz egy igen alkalmatosai

Ez éppen jó lesz, — m ndja magában 
óm-V' füstöket ereszt a pipából. Le is 

megy abba a gödörbe, ott leteszi a zsá
kot s hívja Pulit.

— Puli ne, — szól neki.
A puli nincs ilyen szives híváshoz szokva 

s szerfölött meglepődik a hangon. Csak 
myi módon oídalog előre-hátra, a farká-

igen mutatja bizalmas szó felett való 
örvendezését, de a füleit hátra csapja s a 
derekát meggörbíti, amint ott jár-kel s min
denféleképpen azt igyekszik látszatra hozni, 
hogy közeleg a gazdájáhu , pedig volta
képpen egy szikra kedve sincsen hozzá.

Elég a tanyai kutya bizalmával kétszeri 
háromszor visszaélni olyformán, hogy hivó 
szóval magához csalja az ember s azután 
elrúgja: akkor aztán ilyen lesz — elvesz 
a hite a gazdában. Jegenyének többször 
s egyre hizelkedőbb hangon kell beszélni 
hozzá, hogy magához csalja.

— Gyere ide, Puli, kis Puli, — szólt 
neki lágyan.

A puli egyre közelebb oldalog, mígnem 
egyszer aztán János elkapja a fülét.

— Au I — mondja a Puli.
— Ne vonyits, majom, — felel neki Já

nos — hiszen semmi bajod nem lesz.
Mig a Puli fülét fogja, a másik kezével 

kirázza a zsákból a bárányt. A kubikgö- 
dörből széttekint figyelmesen, hogy látja-e 
valaki ? Mikor látja, hogy senki sem látja, 
nyugodtan fog a munkához. A Pulit bele
vezeti a zsákba, ennek a végét gondosan 
összecsomózza, beköti: a bárányt pedig a 
földbe ásott bánya sarkába helyezi. Az ott 
megmarad, mert sással egymáshoz van bo
gozva a lába.

Most újra mondja Jancsi: Gyere no, 
de ezúttal a Puli nem megy, hanem viszi 
a János. Kissé ténfereg a zsákban a  ku
tya, mert szokatlan a helyzet, meg viny- 
nyog is, de a gazda ilyenkor megrázza a 
hátán s arra elcsöndesül. Ilyen harcok 
közben haladnak a vámig, ahol János ki
egyenesedik s végtelen méltósággal vonul 
el a kardos emberek előtt.

— Ohó I Hát kend ? — kiáltják rá ama
zok. János nem hall semmit, csak megy 
odább.

— Ember, hé. hé I — kiabálják megint 
utána. Egy vámőr még utána is szalad.

Jegenye nyugodtan fordul meg: — Mi 
kő ? — kérdezi.
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Egy asszony halálosan megharagudott lelkipásztorára, 
mert az testvérének a koporsójánál csak annyiban emlékezett 
meg róla, hogy „az elhunyt mellett állott testvére és ápolója.“ 
Ebből és sok más hasonló esetből az következik, hogy híveink 
közül nagyon sokan félreértik az evangélikus temetés lényegét. 
Sokan ugyan még a katholikusok közül is felemelőbbnek és 
megrázóbbnak tartják az evangélikus temetést, mert ott min
dent megértenek, amit a lelkipásztor mond, de gyakran a gyá
szoló gyülekezet más gyászbeszédet várt volna a lelkipásztor
tól. Legtöbbször az elhunyt egekig való feldicsérését és ma- 
gasztalását várják, azt, hogy a lelkész eyyedül csak a halott
ról mondjon szépeket. Vannak, akik még ezzel sem elégednek 
meg, hanem amint ezt a fenti példa is mutatja, azt iü elvár
ják a lelkipásztortól, hogy a halott mellett az élőt is dicsérje 
és magasztalja. Olyan emberekkel is volt már dolgunk akik 
teljesen meyakarták határozni azt, hogy mit mondjon, illetve 
mit ne mondjon gyászbeszédében a lelkész

Minket azonban az ember, akár él, akár meghalt, egye
dül csak Istenhez való viszonyában érdekelhet. Egy lelkipász
tor sincs feljogosítva arra, hogy rikasson, könnyeket facsar
jon, mert nem hízeleghet sem az élőknek, sem a megholtnak. 
Egyedül Isten dicsérete és magasztalása áll szeme előtt. A z  
elhunyton át is Isten jóságát, kegyelmét és irgalmát hirdeti, 
Aki megmutatta végtelen szeretetét az elhunyttal és hozzátar
tozóival szemben is rövid vagy hosszú életében.

De minden koporsó mellett ott áll az életnek és a feltá
madásnak Krisztusa is, Aki, amint tudjuk, minden koporsó 
mellett tanított és vigasztalt. A z Ur Jézus Krisztus érdemeden 
és méltatlan szolgáitól, a lelkipásztoroktól is csak ezt várja és 
kívánja minden gyászoló hivő.

Fentieket az Üzenet cimü evangélikus egyházi lapból vet
tük. Hasonló dologról irtunk többszörösen mi magunk is. Nem 
szórvány jelenség ez tehát, hanem a természetes embernek fel
fogása. Hitnek hiánya az, amikor temetéseinknél nem Istenre 
és örökéletre gondolunk és nem annak igéit várjuk, hanem 
dicsérő beszédet!

Amazok visszakérdezik: — Mi van a  zsákban?
János éktelen nyugalommal feleli: — Kutya!
No erre nagyot nevetnek. Micsoda szamár beszéd. — Nem 

igaz — mondják. Csak nyissa kend ki azt a zsákot. Minket 
ugyan be nem csap.

— De mikor mondom, hogy kutya, — szól János érzé
kenyen.

A vámost elfutja a méreg: — Hallja, kiabál most már, 
— hát velem ne komédiázzon, mert rosszul jár.

— Ugyan 1
— Ugyan ám.
— No, no — véli János — ismerőm én a törvényt.
— E jha! — kiált a vámos, akit ez a kötözködés nagyon 

bosszant — nem tudom, kitől tanulta volna kend?
No, adja a szót tovább emez — tanulni nem tanultam 

senkitől, hanem csak úgy hallottam.
— Nem tudnám kitől? — feleli a vámos.
— Hát azt nem tudnám megmondani, hogy kitől hallot

tam. Gondolom, maga is tuggya, hogy ki a mostani kiráj az 
országon, de nem tudná megmondani, kitől hallotta?

A vámos le van fegyverezve a disputában s most már 
csak arra szorítkozik, hogy a zsákot átvizitálja.

— Bontsa ki I — parancsolja.
— De elugrik, — védekezil János. — Nem bontom én ki.
Hanem hát muszáj. Ez az óhajtott szó a legnagyobb ha

talom a világon, a muszáj. János leveszi a válláról a zsákot, 
az alját a földre helyezi s mikor a tetejét megbontja, lent rúg 
egyet titokban az ebhez. Az azután vonyitva ugrik ki a 
zsák száján, szinte repül s úgy fut, hogy lehetetlenség utolérni.

Jegenye János káromkodva lohol utána s mig a töltésen 
túl nem jut, folyton szitkozódik. Amint azonban a vámosé 
elől födve van, nyugodtabb a lépte. Látja, hogy a Puli ír 
egyenest száguld hazafelé.

— Szögény — mondja — de mög van ijedve.
Azzal a kubikgödörbe megy, beteszi a zsákba a bárányt 

s halad újra a vámosok felé. Mikor elibük ér, haragosan inte
get s megfenyegeti a vámost az ujjával. — Köszönjék az Is
tennek — mondja — hogy elfogtam.

A vámos érzi, hogy hibás s nem felel, inkább lehajtja a 
fejét. János pedig méltósággal halad befelé az utón, a komá
val találkozik. — Hát kend — kérdi a koma.

— Ehuné — felel János. Késésbe vagyok. Egy kis sorom 
volt. Ezököt a népeket oktattam ki itt a kalickás házba, hogy 
a fületlen csizmát is föl lehet huzni.

— No, no — válaszol menőben erre meggyőződéssel a 
koma.

A mai helyzel áldásai.
Köztudomású, hogy amióta háború van, azóta egyházi 

összejöveteleinknek is szünetelniük kell. ltt-ott kifakadásokat is 
hallunk emiatt. Kétségkívül, ebből a szempontból bizonyos tét
lenségre késztet ez a helyzet. De vájjon olyan nagy-e ez a 
veszteség, mint amilyennek látszik ? Valóban tétlenségre van
nak-e az engedélyek hiánya miatt az egyházak kárhoztatva? 
Nekem úgy tűnik fel, hogy ez a szükségidő bizonyos szem
pontból Isten akarata. És bizonyos szempontból az egyházi 
munkák eddig megszokott kereteinek a megbénulása áldásos. 
Mert ezáltal megszűnt egyházi életünknek egy óriási kisér
tése I

Miben állt ez a kisértés ? Abban, hogy egyéb tennivalóink 
közben megfeledkeztünk Krisztus azon mondásáról, hogy „egy 
a szükséges dolog“, az I g e hallgatása ! Rendeztünk színdara
bokat, virsliestélyeket, talán magas színvonalú irodalmi előadá
sokat, ifjúsági, nőegyleti összejöveteleket, amelyeken kétségkí
vül sok értékes és tanulságos hallani és látnivaló volt, de váj
jon eközben nem e került háttérbe az Igének a hallgatása? 
Vájjon ez a  munka nem keltette-e azt a látszatot, hogy min
den egyéb fontosabb az Igénél I Mert színdarabjainkat telt ház 
előtt játszottuk és egyesületeinkben sokan voltak, de templo
maink üresen tátongtak!

Vájjon ez a mai kényszerhelyzet nem Krisztus szavának-e 
az intése: Márta, Márta, szorgalmas vagy és sokra igyekszel, 
de Mária a jobb részt választotta ! ?

Mert ma nem lehet összejöveteleket tartani, az igaz. De 
viszont korlátozás nélkül lehet Igét hallgatni! A politikai ható
ságoknak eszük ágába sem jutott, hogy a templombamenést 
megakadályozzák. Tehát megmarad számunkra ebben a nehéz 
időben az, ami a legszükségesebb, ami Krisztus szerint egye
dül szükséges dolog: az Ige. Gyermekek, ifjak, felnőttek egy
aránt korlátozás nélkül hallgathatjuk az Igét és nekünk nem 
kell félnünk azért, hogy a „más dolgok“ elvonják a figyelmet 
az egyedül szükségestől!

Egy fiatal szász lelkésszel beszélgettem nemrég. Kérde
zősködtem helyzetükről. Elmondta, hogy a felekezeti iskolák 
megszűntek, a nőegyletek jótékonycélu munkáját a népközös
ség vette át, az ifjúság képzését szintén, stb. És amikor — 
eléggé meggondolatlanul azt találtam mondani, hogy hiszen 
ezzel megölik az egyházat, elmosolyodott és lassan, megfon
tolva azt mondta: Én azt hiszem, hogy ezzel az egyházat meg
erősítik. És amikor szinte értelmetlenül bámultam rá, kifejtette, 
hogy a szász népnél milyen nagy kisértés volt, hogy csak a 
kultúrintézményein keresztül tudta az egyházat becsülni. Az 
Ige nem számított, csak az iskola és a Jugend verein, a Frauen
verein és igy tovább. Most már — fejezte be beszédét a szász 
lelkész — ettől a  kisértéstől megszabadultunk. A mi népünk 
most fogja megtudni, hogy mi az az Ige és meg fogja tanulni, 
hogy az egyház értékét nem a kulturális és szociális munka 
teszi, hanem Isten Igéje 1

Nálunk is nagy hiba volt, hogy az egyház rovására érté
keltük a  kultúrintézményeinket. Hányszor hallottunk ily kifeje
zéseket: amelyik egyház nem tart fenn iskolát, nem ér sem
mit ! Hát az iskola több, mint az egyház ? Nagyon jól tudjuk, 
hogy milyen szükségünk van kulturális és szociális intézmé
nyekre, nem ellenük beszélünk, de tiltakozunk az ellen, hogy 
ez a munka mindennek és az Ige semminek minősíttessék!

Oroszországban megmaradtak az iskolák. Voltak kulturá
lis intézmények is. És mégis mindenki üresnek, értéktelenek 
érezte az életet. Mert nem volt Ige!

Viszont Finnország a hangsúlyt mindig az Igére helyez
te és olyan kultúrája és társadalmi szervezete van, amelyik 
példátlan az egész világon!

Nekünk hát megmaradt az Ige hirdetésének és hallgatá
sának a lehetősége F zzel minden megmaradt. Az lett vol- 

a baj, ha egyéb marad meg és a templom záratik be. De a  
templom nyitva áll. És sajnos, hiába áll nyitva. Husz-harminc 
ember szomjazik néhány ezer közül az Igére! Ez a  mi nagy 
nyomorúságunk. Hogy az Ige hiába hangzik! Ezért nem nő
nek ki kulturális és szociális megmozdulások sem a lelkűnk
ből. Mert ha a forrás eldugul, nem lesz patak sem !

Egy a szükséges dolog! A z  Ige! Jönnek-e a „jobb részt“ 
választó, az faehallgaló Máriák? Mert ha jönnek, bizony meg
szégyenülnek az Igét megvető Márták!

KISS BÉLA.

L a p u n k a t  e l ő f i z e t é s i  i líj  a k b ó l  t a r t j u k  f e n n  Evan
gélikus kötelesség tehá: '.agy minél előbb rendezzük előfizetésünket, 
amely a lap zavartalan megjelenését biztosítja!!!
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— Az a r a d i  g y ü lek eze t 
k a rácso n y fa  - ü n n e p é ly e ,
December 21-én délután ren
dezték meg vallásosest kereté
ben. Prédikált Dénes Béla püs
pöki titkár-lelkész. Az ünnepély kedvességét emelték az iskolás 
gyermekek szavalatai. Kiosztottak a gyermekek között 200 sze- 
retetcsomagot. Segélyben részesült 80 felnőtt szegény.
— A zajzoni gyülekezet hirei. November 30-án tartotta az egyházköz
ség második vallásos-estjét, mely alkalommal advent esti istentisztelet 
után Dávid Károly: lelkész El lehet-e a vallásokat törölni? cimen tartott 
előadást. Jakab Anna, Taizs Anna és Kajcsa Kató szavaltak, — D e c e m 
b e r  21-én gyermekistentisztelettel egybekötött vallásos-est volt, melyen 
a lelkész A vallások fonásáról tartott előadást. Vajda Irén, Kajcsarácz 
Sára és Rab Sára tanulók szavaltak. Mindkét estén az iskolások énekkara 
énekelt Pajor Árpád kántor vezetésével. Az utóbbi vallásos est alkalmá
val került sor a gyermekek karácsonyi megajándékozására. Összesen 128 
szeretetcsomagot osztottak ki. Karácsony ünnepére 10.750 lej pénzsegélyt 
és 1 szekér fát osztott ki az egyház a szegények között. A karácsonyi 
ünnepek alkalmából Tótbpál Béla teológust küldötie ki legátusként a 
gyülekezetbe egyházkerületünk szuperintendense. A legátusnak a gyüle
kezet a gyűjtésből 5000 lejt juttatott.

— C saládi é r te s ítő . Gillich Fülöp, bácsfalui lelkész, lapunk 
szerkesztője és nejének házasságát Isten egészséges leánygyer
mekkel ajándékozta meg. Isten áldása legyen é le tén !
— Hosszufalu-fürészmező. Az egyházközség az iskolás gyermekek és 
szegények részére ebben az évben is megrendezte szokásos karácsonyfa 
ünnepélyét. Advent negyedik vasárnapján délután ment végbe a lélek
emelő ünnepély, amelynek sikere érdekében az Evangélikus Nőegylet 
fáradhatatlan tagjai buzgólkodtak. Ők gyűjtötték össze a segélyezéshez 
szükséges pénzösszeget, ruhaneműt, élelmiszert, kiváltképpen lisztet. Pénz
beli segélyben részesült az egyházközség szegényei közül mintegy 25 
egyén. Többen lisztet kaptak, mig a szegény iskolás gyermekek ruhane
műket, végül az evangélikus iskola valamennyi növendéke egy-egy sze
retetcsomagot. Az ünnepélyen a felekezeti iskola növendékei énekszá
mokkal és alkalmi szavalatokkal működtek közre.

— V allá so s-e s t a  tem esv ári g y ü lek e ze tb e n . Szép' 
meleg, kedves és bensőséges ünnepe volt a temesvári gyüle
kezetnek december 14-én. Felkereste ezalkalommal a gyüleke
zet volt lelkésze, egyházkerületünk szuperintendense, Argay 
György, hogy egy a gyülekezet által rendezett vallásos-est ke
retében igét hirdessen. A gyülekezet vezetői és hívei meleg 
szeretettel köszöntötték a körükben megjelent főpásztort, aki a 
vasárnap délelőtti istentiszteleten magyar nyelven hirdetett 
igét, majd pedig a  délután tartott német nyelvű műsoros val
lásosestén is előadást tartott. Ennek a vallásos-estnek további 
számait művészi ének, orgonajáték, valamint szavalatok ké
pezték.
— Karácsonyfa-ünnepély a bácsfalui gyülekezetben. December 24-én, 
az ünnep előestéjén tartottuk meg a karácsonyfaünnepélyt. A program 
oltári szolgálatból, igehirdetésből, gyülekezeti énekből, valamint szavala
tokból állott. Szavaltak: Szén Kati, Gillich Gitta, Jakab Ilus, Jakab Árpád, 
Köpe András, Musáfh Ibi, Erdélyi Anna, Musát Sándor, szavalókórusban 
szerepeltek: Bálint Anna, Gosuly Berta, Sára Anna, Ancsa Eszter, Szabó 
Gyöngyi, Bálint Mihály, Veres János, Gödri Gábor, Balogh Mihály, Páll 
Vera, Benedek Mária, Domokos Anna, Lőrinc Piroska, Giroszász Sára, 
Lebedeu Etel, Gyerkó Mária és Gödri Kati. Angyalok voltak: Musát Ibi, 
Girószász Sára, Domokos Anna és Gosuly Berta. Énekelt az iskolás gyer
mekek énekkara, valamint szépen sikerült énekkettőst adott elő Köpe 
Jolán és Bacsó Anna. Kiosztottunk 145 szeretetcsomagot a gyermekeknek 
20-atj a felnőtt szegényeknek. E célra tartott gyűjtés pénzben és termé
szetbeni adományokban kb. 25 000 lejt tett ki. Ezenfelül résztvett az egy
ház az állami hatóság által elrendelt téli-segélyakció gyűjtésben is, amely
nek eredménye 30.000 lej volt. Ebből egyforma részben kaptak a község 
román és magyar szegényei.

— C sernátfa lu . A Nőegylet a karácsonyi ünnepek alkalmá
ból mintegy 40 szegény felnőttet és 20 iskolás gyermeket ré
szesített ruha- és pénzsegélyben, kb. 3800 Lei értékben. A hivek 
adománya 19,600 Lei. A gyermekek 200 s z e r  etet-csom agot 
osztottak ki.

A N A G Y V I L Á G B A N

— Élénk egyházi élet Németor
szágban. Az áttelepülés folytán meg
erősödött Warthegau evangélikus 
gyülekezeteiben oly nagy az érdek
lődés az istentiszteletek iránt, hogy 

a régi templomok kicsinyeknek bizonyulnak. E tartomány 44 evangélikus 
gyülekezetében 62 lelkész működik s ez sem bizonyult elegendőnek.

— A m ag y aro rszág i ev an g é lik u s  M ísszióegyesü le t 
közgyű lése . November 5-én tartották Budapesten dr. Mol
nár Gyula és Németh Károly elnökök vezetésével. A titkári je
lentésből kitűnik, hogy az egyesület lapja 2000 példányban je
lenik meg. Évi bevétele 10.280 pengő, kiadása 7599 pengő 
volt. Az oroszországi missziói munkára 5 jelentkező van.
— Kiket segélyezett a dán evangélikus egyház ? A dániai evangéli
kus egyház az elmúlt esztendőben is nagyobb összegeket fordított ide
gen országbeli evangélikus egyházak segélyezésére. így a finnországi evan
gélikus egyház kapott 174 000 koronát, a norvégiai 4355 koronát, a fran
ciaországi evangélikusok 2362 koronát, s ugyancsak nagyobb összegeket 
szántak a németországi Bodelschwing - szeretetintézmények támogatá
sára.

N épszám lálás vo lt In d iáb an . A népszámlálás ered
ménye szerint Indiának 388 és fél millió lakosa van. Ez 15 
százalékkal több, mint volt a legutóbbi népszámlálás alkalmá
val.
— Ha ezt a canterbury-i érsek.látta volna? Been svéd udvari lelkész 
Göteborgban előadást tartott. Előadásában megrázó képet rajzolt a szov
jet uralomról, amelyet finnországi és karóliai utazásán ismert meg. „Ha 
a canterbury-i érsek Játfa volna azt, amit én láttam, akkor valószínűleg 
másképpen gondolkodnék az angol-szovjet barátságról.“ Megemlítette töb
bek között azt is, hogy a svéd cenzúra megtiltotta neki, hogy az általa 
felvett képeket a hallgatóság előtt bemutathassa s ugyancsak nem enged
ték meg neki, hogy a rádió utján közölje tapasztalatait a közönséggel.

N ép fő isk o la  leán y o k  ré sz é re . A magyarországi 
Phöbe diakonissza egyesület vezetése alatt működik. Jelenleg 
20 leánynövendéke van.
— Norvégia evangélikus egyháza. Az elmúlt esztendő kimutatása sze
rint van 7 püspöksége, 529 parochiája, 117 s. lelkészi állása, 31 másjel- 
legü lelkészi állása, tehát összesen 775. Lélekszáma 3 millió, lelkészek 
száma 1370. Amíg a világ számos más országaiban leliészhiány van, itt 
túltermelés mutatkozik.

L elkészválasz tás. A székelyföldi misszió december 7-én 
egyhangúlag Kovács László missziói s. lelkészt választotta meg 
rendes lelkészévé. Beiktatása december 28-án volt Sepsiszent- 
györgyön.
— Mi a helyzet a fronton? A hideg téli idő ellenére is változatlan he
vességgel folyik a háború. Oro «országban a szövetségesek hadseregei 
téli hadállásokat foglaltak el. Az oroszok utolsó erejüket összeszedve tá
madást kíséreltek meg. Afrikában heves harcok folynak. A távolkeleten 
a japán hadsereg gyors harcmozdulatokkal meglepetésszerü győzelmeket 
aratott. Több fontos angol is amerikai birtokban levő támaszpontot fog
laltak el. .. Ae angol-szász plutokrata államok szövetségbe tőmöritették 
az uj rendszer ellenségeit. Az okmányt 26 állam kormányai Írták alá. 
Értéke kevés, mert ezen kormányoknak egy része olyan, amelyiknek 
nincsen országa, mások viszont a két plutokrata nagyhatalom járszalla- 
gán vannak s nem rendelkeznek igazi függetlenséggel.

— Nő a  h ite tle n sé g  A n g liában . Egy angliai katolikus 
lap jelentése szerint az angol tanulóifjúság között egyre nő a 
hitetlenség. Az ifjúság jobban ismeri a  pogány mitológia alak
jait, mint a keresztyény hit igazságait. A munkásság között 
pedig egyre jobban terjed a kommunizmus.
— Jól jegyezzük meg! Valamelyik újság közölte előfizetői számára a 
következő érdekes felhívást: „Megengedhető, hogy valaki anyakán levő 
szemölcsöt inggombnak használja. Leállíthatja valaki éjszakára óráját, 
hogy ne kopjék Tinta megtakarításból elhagyhatja az i betűről a pontot. 
Felesége sírjára krumplit ültethet virág helyett, hogy haszna lehessen 
belőle. Ezt mind megteheti valaki . . .  és úri ember fog maradni, ellen
tétben azokkal, akik lapunkat járatják és nem fizetik meg előfizetési 
dijaikat.“

— E gyetem es p a p s á g  N ém eto rszág b an . A németor
szági evangélikus egyházban nagy a lelkészhiány. Ennek oka 
abban keresendő, hogy az ifjú lelkészek nagyobb része kato
nai szolgálatra vonult be. Ennek ellenére az egyházi életben 
nincsen semmi fennakadás, mert a hivek részéről sokan je
lentkeztek egyházi segédszolgálatra, akik az istentiszteletek al
kalmával egy-egy prédikációt olvasnak fel. Ezek között az ön
kéntes egyházi munkások között igen szép számmal vannak 
egyetemi tanárok, orvosok, irók, stb.

Állást keres - állást kap.
A Brassói Magyar Népközösségi iroda munkás elhelyező 
szolgálata közli: Munkaalkalmat keresnek : 1 mozigé
pész, 2 sofför, 1 villanyszerelő, 2 házmester, 1 pincér, 2 

gyárimunkás, 1 kötélgyártó, 1 üzletiszolga.

Munkát kaphatnak: 1 faesztergályos tanuló, 1 főznitudó 
mindenes, 1 bejárónő, 1 szakácsnő, több gyárimunkás.

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.

— 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.

Tip. BODOR Brainy, S*r. Lungä 3. — Telefon 31-74CENZUBAT Inscris Tribunaiui Br. ?ov sub Nr. 1038/1938



VII. ÉVFOLYAM.
3 lej.

1942. Március hó.
A u to ritä t de M lnlstergl do In terne «ub No. 14,850 Anul 1986

3 szám.

Administratis
Szerkesztősig és kiadóhivatal:
B a c i u ,  ju d . B rasov.

A Romániai zsinaípresbyteri ág. hitv. ev. magyar egyház lapja
Kiadja: az Evangélikus Élet Baráti Munkaközössége
Szerkeszti: GILLICH FÜLÖP. — Felelős kiadó: MÁTYÁS BÉLA

Évi előfizetési dij 80 Lei 
Külföldön 3 Pengő

Külföldi előfizetések cime : 
Rolik L. Eger, Szt. János u. 12.

És beteljesedik minden . . .
„Íme felmegyünk Jeruzsálembe és beteljesedik
minden az embernek Fián". Luk. eu. 18, 31,

Böjt van. Komor, igazi nagy böjt. Nemcsak a 
templomokban, hanem kint az uccán is. Nem kell 
felidézni a szenvedést, mert itt jár közöttünk. Sokan 
most ismerik meg először. Most tanulják meg, hogy 
mi az szenvedni. Nem a saját jószántukból, hanem 
hanem kénytelenségből. Ők, a maguk részéről elkö
vettek mindent, hogy elkerüljék. De semmi sem se
gített. Sem óvatosság, sem bölcs előrelátás, sem oénz 
sem imádtó » -*  y  — / ^ r  V
tette erőszakkal, minden ellenkezesed, irtózásod es
tiltakozásod ellenére. És most cipeled, mint Kirenei 
Simon a Krisztus keresztjét: sírva, átkozódva, fenye
getőzve, lázadozva és kétségbeesve. Akkor van ez, 
amikor beteljesedik minden az ember fián, amit 
Isten felőle határozott. A „minden“ között ott van 
a szenvedés is: a baj, betegség, bánat s a borzal
mas halál. Egyszer beteljesedik minden . . .

Beteljesedett a Krisztuson is. Ebben is vállalta 
a sorsközösséget testvéreivel. Nem kénytelenségből, 
hanem a maga jószántából. Vállalta nem vakon, 
meggondolatlanul, könnyelműen, mintahogy mi szok
tunk a szerencsétlenségbe rohanni. Vállalta mind
ennek a teljes tudatában, hogy mit vesz magára.

És amikor beteljesedett minden, „alázatos volt, 
és száját nem nyitotta meg, mint a bárány, melyet 
a mészárszékre visznek“. — „szidalmaztatván, vi
szont nem szidalmazott, szenvedvén, nem fenye
getőzött“, hanem tűrt csendes megadással. Hiszen 
ami ott beteljesedett, az nem a sötét végzet, nem is 
a vaksors volt, hanem a mennyei Atya akarata. Ke
gyelmes, bölcs, örök és jó akarata. A z e'len pedig 
nem lehet lázadozni, csak alázattal ráhagyatkozni. 
Óh nehéz, nagyon nehéz volt ez. Vérrel verejtéke
zett, de mégis kérte, engedte, tűrte, magára vette, 
nem az ember gyarló, hanem az Atya kegyelmes 
és jó akarata teljesedjék be.

Milyen megrázó nagy ennek a Krisztusnak ez 
a hűsége, odaadása és engedelmessége az Atya 
örök és szent akaratával szem ben! Ezt Isten, mióta 
a világ fennáll, soha senkitől sem érte meg. Azért 
ez az egyetlen mindhalálig engedelmes váltotta meg 
az engedetleneket és hűtleneket hogy beteljesedjék 
minden az embernek fián . . . minden — az is, a 
mi túl van minden emberi tudáson és elképzelésen: 
„miket szem nem látott, fül nem hallott és ember
nek szive meg se gondolt, amiket Isten készített 
az őt szeretőknek !“ — dns. —

Az élő Krisztus élő egyházat akar !
Mit határozott a kerületi közgyűlés ?

A kerületi közgyűlés ma egyházunkban az a legmagasabb testület, 
Snkl: kerületi f^ügyelő és püspök felett áll, gyakorolja a Ieg- 

t°bb hatalmat, intézi és irányítja egyházunk ügyeit. Ez a testület viseli 
a felelősséget mindenért, ami egyházunkban történik, viszont a döntő szó 
is mindenben az övé, amely ellen nincs aztán tovább felebbezés.

Lássuk tehát, mit határozott a kerületi közgyűlés a gyülekezetek hit
életének az emeléséről? Jegyzőkönyv 6 szakasz, h pont.

„Szuperintendens jelenti, hogy legszentebb kötelességének tekinti, az
eírdíu^lelőség tudatának népünk széles rétegeiben való felébresz- 

ápolását. Ézeri a tererr ■eziaeigSorientöK ni ~b& un s25i 
nyezésok és megmozdulások, de egységes, jól beszervezett építő munka 
sem az egyes egyházközségekben, sem pedig az egyházmegyékben nem 
volt. Az ősz folyamán Bragov-Brassóban a  lelkészekkel és tanítókkal kü- 
lön-külön tartott megbeszéléseken nagyjában megállapították a beindítandó 
belmissziói munka körvonalait, most aztán az igy leszögezett munkater
vet kell feldolgozni és megvalósítani az egész vonalon. Ehhez kéri a köz
gyűlés határozott állásfoglalását és rendelkező határozatát.

Sipos András bragovmegyei főesperes, a maga részéről is rendkívül 
fontosnak nyilvánítja a hitélet mélyítését. Úgy tapasztalta, hogy errenézve 
egyáltalán nem elegendő sem a szószéki szolgálat, sem pedig általában 
véve a lelkipásztorkodás eddig gyakorolt módozatai. Igen fontosnak tartja 
a hívekkel való gyakori találkozást, gazdasági ügyeik iránt való érdeklő
dést és anyagi természetű ügyeik felkarolását. Ily módon híveinket köze
lebb lehet hozni a templomhoz és iskolához s általában véve jobban fel 
lehet kelteni az érdeklődést és az áldozatkészséget, mint ezek nélkül. 
Ajánlja az egyház munkásainak, hogy ilyen meggondolásokkal és lehe
tőségek kihasználásával is igyekezzenek mélyíteni az annyira kívánatos 
hitéletet.

H a t á r o z a t :  Kerületi közgyűlés örömmel üdvözli az egyházi élet 
felrázására és a hitélet elmélyítésére irányuló gondolatokat s határozatilag 
kimondja, hogy az ideirányuló munkát minden lelkésznek elsőrendű kö
telességévé teszi. Ennek a munkának az irányítására a szuperintendenst 
kéri fel, ellenőrzésével a főespereseket bízza meg.

Mit jelent ez a  határozat a  gyakorlatban ? Azt, hogy minden egy
házban eleven gyülekezeti élet kell folyon. Vagyis nem elég, hogy az 
istentiszteleteket vasárnaponként megtartsák, a hitoktatást jól-rosszul el
lássák, a felmerülő lelkészi szolgálatokat és az irodai munkákat elvégez
zék. Ennél több kell m ost! Kell vasárnapi iskolát és gyermek istentiszte
leteket beállítani az ifjúság nevelésére, kell bibliaköröket alapítani a gyü
lekezet legkülönfélébb tagjai részére, kell mélyreható nőegyleti munkát 
végezni, vallásos estéket, ünnepélyeket, építő jellegű vallásos tárgyú ösz- 
szejöveteleket rendezni. A szuperintendens ezt a  munkát minden egyház- 
községben elrendelte. Annak most mindenütt folynia kell. Ahol ez nincs 
meg, ott a felügyelőnek és a presbitériumnak joga van ezt a munkát a 
lelkésztől a leghatározottabban megkövetelni. Minden lelkész, aki ezt a 
munkát elhanyagolta, kötelességeinek elmulasztása miatt a legszigorúbb 
és a legkönyörtelenebh felelősségrevonás alá esik. — dns. —
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Egy szórvány-gyülekezet élete.
Kogler Károly satul-noui simonyifalvi levita lelkész jelen

tése, amit a maga határmenti szórvány-gyülekezetének a múlt 
évi életéről beküldött:

„Egyházunk számára az 1941-es esztendő az isteni gond
viselés és kegyelem esztendeje volt, mert szorgalmas munkával 
és nagy áldozatkészséggel a  gyülekezet templomot emelt Isten 
dicsőségére. Felszentelése 1941. május 25-én ment végbe, szép 
és lélekemelő ünnepség keretében, melyen egyházkerületi el
nökségünk is résztvett. Utána 300 terítékes közebéd követke
zett, melynek összes kellékeit a hívek adták össze nagy áldo
zatkészséggel és állították elő nagy szeretettel.

Rendes istentiszteletet tartottunk minden vasár- és ünnep
napon. Az istentiszteletek mindég szép látogatottságnak örven
dettek, de amióta saját hajlékunkban dicsérjük az Urat, száz 
százalékkal emelkedett a templomlátogatók száma.

Ifjúságunk és a  gyülekezet lelkikiépitésére vallásos estéket 
rendeztünk, számszerint négyet, melyeken ifjaink és leányaink 
szavalatokkal szerepeltek. Május 25-én a templomszentelés, jú
nius 2-án volt a konfirmandusok fogadalomtétele és ünnepélyes 
felvétele a  gyülekezetbe. Junius 22-én este 6 órai kezdettel az 
„Anyák napját“ ünnepeltük, amikor is iskolás gyermekeink adtak 
elő alkalmi költeményeket. Október 26-án vallásos-est kereté
ben ünnepelte a gyülekezet a R e f o r m á c i ó  e m l é k n a p j á t ,  
mely alkalommal Nagy István vánatori-vadászi református lelki- 
pásztor hirdette az igét, mint vendégszónok. November 2-án 
vallásos-est szavalatokkal. November 20-án ünnepélyes gyer
mekistentisztelet d. u. 3 órai kezdettel, 
melyen iskolás gyermekeink szavaltak 
és énekeltek. November 30-án, vallásos 
est szavalatokkal. December 24-én ka
rácsonyfa-ünnepély, amit a múlt évek
hez hasonlóan ebben az esztendőben is 
megrendeztük. A hívek áldozatkészsége 
folytán 113 szeretet-csomagot osztottunk 
ki. Egy szeretetcsomag tartalma igy ala
kult : fél kg. fonottkalács, apró süte
mény, dió, alma, cukorka. Az egész 1 
kg. súlyban. Három szegény család lisz
tet és kalácsot kapott ajándékba. A 
templomban karácsonyfa állott, mely 
körül iskolás gyermekeink énekeltek és 
szavaltak.

• ‘J-njwánv. munkát is vé_o^jynkOJ m e n n y i L _ _ ~ - -• •
II. vasárnapján „Tulkörösi“ híveink ré

szére úrvacsorával egybekötött tanyai istentiszteletet tartottunk 
kint a tanyákon.

Tekintettel arra a  körülményre, hogy híveink és a refor
mátus testvérek között sok a vegyes házasság, lehetővé tettük, 
hogy református testvéreink részére minden hónap utolsó vasár
napján református istentisztelet tartassék olyformán, hogy akkor 
a vánátori-vadászi református lelkipásztorral szószéket cseré
lünk. Ő nálunk, én meg az ő gyülekezetében hirdetem az igét. 
Református testvéreink a templom használatáért évi 3000 lejt 
ajánlottak fel.

Születések száma 5, megkereszteltek száma 8, (3 felnőtt, 
kik a lelkész hiány miatt elmaradtak volt a keresztségtől). El
halálozott 3 egyháztag. Konfirmáltak 2. Úrvacsorával élt 89 egyén. 
Esketés egy volt. Kitérés, betérés nem volt. A gyülekezet 6 lé
lekkel szaporodott, összes lélekszáma 301 lélek.

Újonnan épült templomunkat az évfolyamán kifestettük, 
kályhával, függőlámpával, szószék ajtóval s egyéb szükséges 
felszereléssel láttuk el. A papilakot Isten segítségével tető alá 
hoztuk. Felekezeti iskolánk létesítésére azonban a szükséges 
engedélyt nem nyertük el.

A gyülekezet anyagi ügyei igy alakultak: bevétel 124.987, 
kiadás: 122.536, készpénzmaradvány: 1951 lej. A bevétel a kö
vetkező tételekből adódott össze: kerületi segély: 40.000, egy
házi adókból: 69.478, adományokból: 12.210, perselypénz 3200, 
kepehátrálékokból: 10.000 lei.

Még sok tennivaló volna: nőszövetséget, bibliakört, ifjú
sági egyletet stb. alapítani, amellett in
tenzivebb egyházi munkát végezni. Azon
ban az iskola mindennap délután 4 óráig 
leköt Vanátorin-Vadászon, tehát gyüle
kezetemnek csak délután 4 óra után 
adhatom át magamat, ami gyakorlatilag 
azt jelenti, hogy egyetlen nap sem ke
rülök haza este 8 óra előtt. Híveinket 
látogatom rendszeresen. Kár, hogy en
nek a gyülekezetnek nem szentelhetem 
az egész időmet és erőmet. Annyira 
egyházszeretők, áldozatkészek és buz
gók, hogy ebben bátran példaképei le
hetnek a nagyobb egyházaknak is. — 
Bizony ez a gyülekezet s az ő pásztora 
sokakat megszégyenít.

Az Isten áldását kérjük gyülekeze-
— dns —

200 esztendőnél tovább lengyel főhatóság 
alatt volt. A XVIII. században folyó har
cok következtében Oroszországhoz került. 
A világháború idején német csapatok 
szállták meg. 1918 november 18-án pedig 
megalakult a független lett köztársaság. 
Szabadságát fegyveres erővel kellett vé
delmeznie s külső támogatás révén sike
rült is teljes szabadságát kivívnia. 1920 
óta békét élvez s ennek hatása alatt ör
vendetes fejlődés indult meg. Társadalmi 
és gazdasági téren különösebb figyelmet 
érdemel a földreform. Megszüntették a 
nagybirtokokat s helyükbe jólétről tanús
kodó kisebb gazdaságok létesültek. A föld 
népe tényleges birtokosává lett a honi ta
lajnak.

A lett állam alkotmánya radikálisan 
demokratikus. Ennek viszont az lett a kö
vetkezménye, hogy idővel hatalmas mére
teket öltöttek a pártharcok, amiért is 1934 
május hó 15-én Ulmanis K. miniszterel
nök az ország érdekében megszüntette a 
parlamentárizmust.

Lettországnak 1,950.000 lakója van. 
Nemzetiség szerint ezek a következőkép
pen oszlanak meg : lettek 75%, oroszok 
12°/o, zsidók 4.8°/o, németek 3.2‘7°i len
gyelek 2.5%,, s egyéb 2 Vo. Felekezetek 
szerint: evangélikus 55.1%, római kato
likus 24.5%, ortodox 8.9%, óhitű ortodox 
5.5p/a, izraelita 4.8%, egyéb 1.2%. A lelt 
nemzetiségűek a következő felekezetekhez 
tartoznak: evangélikus 68.3%, katolikus 
26.4° o. ortodox 3.9%, egyéb 1-4 százalék.

Fenti kimutatás alapján megállapítható 
az a tény, miszerint Lettországban az 
evangélikus egyház hívei abszolút többsé
get alkotnak. A hitjavitás munkáját 1521-

A lettországi
evangélikus-lutheránus egyház.

Irta: ROZENBERG P. lelkész.

Lettország a Keleti tengernek keleti 
partvidékén terül el. Az ország területe 
65.800 négyzetkilométer. Fővárosa Riga kb. 
385.000 lakossal.

Régi történelmi adatok tanúsága sze
rint lett törzsek még a Krisztus születését 
megelőző időszakban telepedtek itt le. A 
világ csak a XII. században vett tudomást 
ennek az országnak a létezéséről, amikor 
német kereskedők és szerzetesek, kiket a 
vihar sodort hajóikkal együtt annak part
jaira, felfedezték. A német terjeszkedés
nek vonalába esett. A pogány letteket ke- 
rereszlyéni hitre téritették s egyben hatal
muk alá vonták. A lett nép fegyvert fo
gott szabadságának védelmében s ezek a 
harcok évtizedekig húzódtak e l; sőt egyes 
törzsek egy teljes évszázadon át folytat
ták ezt a küzdelmet Végül mégis az ide
genek győztek. Livonia néven uj államot 
alkottak. Később hatalmi versengés ütött 
ki a rigai érsek és a  német lovagrend kö
zött, amelynek eredményeként ez az ál
lamalakulat feloszlott s végül is lengyel 
uralom alá került. Függetlenségének bi
zonyos látszata megmaradt, amennyiben 
mint hercegség szerepelt. A XVI. század 
elején Gusztáv Adolf svéd király foglalta 
el területének egy részét, mig a többi még

ben indították be. Gyorsan terjedt. A len
gyel uralom alatt volt részen sokat kellett 
szenvedniök a reformáció híveinek. Az 
ellenreformáció erőszakkal kényszeritette 
vissza a híveket a katolikus egyházba. In
nen van az, hogy ma a lett népnek egy
negyede katolikus. A múlt század közepe 
táján pedig kitérési mozgalom indult meg 
az evangélikus egyházban. Ezért van ma 
4 százalék ortodox hitü.

A katolikus egyháznak két püspöksége 
van. Ugyanennyi van az ortodox egyház
nak is.

A lettországi evangélikus lutheránus egy
ház 1928-ban uj egyházi szervezetet ka
pott, amely püspöki és synodalis alapra 
épül. Az egyház jelenlegi vezetője D. 
Grünbergs Theodor érsek, aki egyben a 
rigai teológiai fakultásnak gyakorlati teoló
giai tanára. A zsinat egyenlő arányban áll 
lelkészi és világi képviselőkből. A legfel
sőbb egyházi tanácsnak 10 tagja van. A 
német evangélikusok teljes mérvű önál
lósággal rendelkeznek s külön püspökük 
van.

Az evangélikus egyháznak 270 lett, 52 
német, 2 észt és egy svéd gyülekezete 
van. A lett lelkészek száma 249, a néme
teké 60. A lett lelkészek száma nem felel 
meg a tényleges szükségletnek. Pedig az 
utóbbi 20 esztendő alatt számuk az eredeti
nek kétszeresére emelkedett. Nagy nehéz
séget jelent éllenben az egyháznak gyen
ge anyagi helyzete. Birtokait a  földreform 
következtében nagyrészt elvesztette s igy 
teljes mértékben a hívek áldozathozatalá
ra van utalva. Ezen a téren örvendetes 
haladás észlelhető.
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Még egyszer a tehetség kutatásról!
A z  iskolai év vége felé közeledik. A  tanítás mindenesetre 

mindenütt előre haladt annyira, hogy az ismétlések közelesen 
megkezdődhetnek, ha ugyan már is meg nem kezdődtek, sőt 
esetleg befejezésükhöz is nem közelednek.

A z  összefoglaló ismétléseknek az ideje a legalkalmasabb 
idő arra, hogy a kibontakozó tehetségek erejét és irányát meg
figyelhessük. Egyik gyerek a számtanban, másik a nyelvekben, 
harmadik a földrajzban, történelemben győzi le játszi k ö n 
nyedséggel a tárgy nehézségeit. S vannak akik az írásban, 
rajzban, kézimunkábae mutatnak fel az átlagot jóval megha
ladó ügyességet és arravalóságot.

Bár az iskola alsó, sőt középső fokozatain is arra kell 
törekedni, hogy a gyermeki létek minden irányban egyaránt 
kimüvelődjék, — mégis a különleges képességek irányában egy 
kevés ösztönzéssel, minden nagyobb megerőltetés nélkül útmu
tatással könnyű lesz elérni olyan eredményt, amely elhatáro
zóvá lehet a gyermek tehetségének további fejlődésére és ki
bontakozására.

Kívánatos dolog, hogy az elemi iskolákban legalább a 
4-ik és 7. osztály növendékei számára legyenek jutalomdijak 
kilátásba helyezve azok számára, akik a számtanból, vagy a 
nyelvekből, vagy az emlékeztető tárgyakból a legkiválóbb 
eredményt érik el, s legyen egy nagyobb jutalom azok szá
mára, akik minden tárgyban kiválnak valamennyi osztálytár
suk közül. Mondanom sem kell, hogy a jutalmak minden eset
ben csak olyan növendékeknek adhatók ki, akik úgy a szor
galom, mint a magaviselet tekintetében kifogástalanok és pél
daképül szolgálhatnak tanuló társaiknak.

Ezek, vagy ehhez hasonló meggondolások vezették Kocsis 
Béla parkettgyárost, a brassói magyar evangélikus egyházköz
ség főgondnokát, aki 150.000 Leit kitevő követelésének évi ka
matját : 6—8000 Leit a brassói magyar ev. elemi iskola 4-ik 
osztályába járó legjobb fiútanuló jutalmazására az egyházköz
ségnek adományozta s úgy intézkedett, hogy ez a kamat ha
sonló célra a következő évekre is rendelkezésére álljon az 
egyházközségnek. Isten áldása legyen a nagylelkű adományon. 
A z adakozó számára ez lesz a l e g s z e b b  és legnagyobb 
jutalom. Nikodémusz Károly.

Az egyes gyülekezetekben a lélekszám néha 3000 —4000 
között mozog. Ezeknek gondozása nagy nehézségekkel jár. A 
lelkészeknek kocsin kell eljárniok az egyes helységekbe, néha 
20 km. távolságra is.

Valamennyi nehézségünk ellenére is sok hálával tartozunk 
Istennek. Egyházi életünk erősödést mutat. Az utóbbi 20 esz
tendő alatt 26 uj templom épült s a világháború alatt megron
gált templomokat kijavítottuk. Rigában gimnázium létesült.

Az állam részéről az egyház erkölcsi és anyagi támoga
tást élvez. Az anyagi eszközök nagyobb részét azonban mégis 
a  híveknek kell előteremteniük. A lelkipásztor számára min
dig jóleső örömet jelent, amikor tanúja lehet a hívek áldozat- 
készségének. Itt különösen Nőegyleteinket kell megemlíteni, akik 
az egyes gyülekezetekben felbecsülhetetlen szolgálatot végeznek.

Az ifjúsági munka terén is örvendetes a fejlődés. Az ifjú
sági munka az ifjúsági egyesületek keretében történik. Ezeknek 
vezetői a  lelkészek. Az ifjúsági vezetők kiképzésére konferen
ciákat és kiképző tanfolyamokat rendezünk.

A külmisszió terén még nem tudunk érdemlegesebb ered
ményeket elérni. Az elmúlt században Afrikában dolgozott egyik 
misszionáriusunk; jelenleg írbe Anna asszony.a  svéd egyház
hoz tartozó Tamulmisszióban tevékenykedik. Örvendetes jelen
ségként kell ellenben tekintenünk, hogy gyülekezeteinkben egyre 
jobban nyilvánul meg az érdeklődés a missziói munka iránt. 
Egyházunk belekapcsolódott a külmissziói munkába.

A belmissziói munka is egyre több megértésre és mél
tánylásra talál. E téren első helyen áll Riga. Itt a vasúti misz- 
sziói szolgálat is be van szervezve.

Az egyházi szokások terén fel kell említenünk a  temető 
ünnepélyek tartósát. Nyári vasárnapon a temetőben gyűlnek 
össze a gyülekezet tagjai, ahol aztán prédikációban, énekben 
és imában az elköltözöttekről emlékeznek meg s Isten igéjének 
fényében keresnek feleletet az élet nagy kérdéseire. Az utóbbi 
időken szokásba jöttek a  temetőkertben tartott esti imaórák. 
Vannak, akik ebben katolikus szokást látnak, de utóvégre nem 
lehet minden rossz csak azért, mert katolikus.

A teológiai képzés a rigai egyetemnek megfelelő fakultá
sán történik. *

Két esztendeje, hogy kezemhez jutott ez a beszámoló. 
Azóta nagyot fordult a világ kereke. Lettország, a többi balti 
állammal együtt, a kommunizmus prédájává lett, majd ismét 
felszabadult a súlyos járom alól. A lett egyháznak pedig ezen 
idő alatt nehéz próbát kellett kiállania. Véres bizonyságot kel
lett tegyen a Krisztushoz ragaszkodó hűségéről. Gillich Fülöp.

Apáink örökségét meg ne vessük!
Vannak az életnek igazságai, miket mindig újra fel kell 

eleveníteni, mert elfelejtjük őket. Ilyen, ma sokszor hangozta
tott, igazság az is, hogy meg kell becsülnie minden népnek Is
tentől kapott népi sajátosságait, mert olyan kincsek ezek, ame
lyekre egyedül építheti fel jövendőjét. Magyar népünknek igazi 
ereje a múltban mindig az volt, hogy sorsát Istenre tudta bíz
ni s hogy e hite alapján Isten iránti engedelmességből vállalta 
a reá mért feladatokat. Népünk öntudatra ébresztésének nagy 
munkájában nem szabad erről elfelejtkeznünk, mert e nélkül 
előbb-utóbb csődbe jut minden más értékes kezdeményezés is.

Az alábbiakban vázlatosan közöljük egy a bácsfalui gyü
lekezetnek egyik vallásos estéjén elhangzott felolvasást, amely 
a fent említett célt kívánta szolgálni, azaz reámutatni arra az 
erőre, amely az apákat, nagyapákat, dédapákat lelkesítette s 
az életnek minden nehéz küzdelmeivel szemben ellenállóvá 
tette. *

*  *

Ma is, mint régen, igy hiv az Ur: „Jöjjetek énhozzám  
mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve és 
megnyugosztlak titeket!“ Ezt zengi nap-nap után ma, mint 
egykor, a harangok csengő éneke. De vájjon hányán veszik 
észre ? ... S hányán hallgatnak hivó szavukra ? Egyre keveseb
ben és kevesebben.

Édesapám gyakran beszéli el nekem, hogy régente, ez
előtt 50—60 esztendővel, amikor még együtt dolgozott nagy
apámmal a kerekesmühelyben, esténként, ahogy meghallották 
az estéli harangszót, nagyapám rögtön letette a bárdot, amivel 
a fát faragta és ezt mondta: elég, fiam, ma nem dolgozunk 
többet. Letették a munkát, megvacsoráztak s utána kiültek a 
kapuba s beszélgettek, meg gyönyörködtek Isten természetének 
csodás szépségében. Szombaton pedif, olyankor mindenki -el
ment a  templomba. Annyian gyűltek össze, hogy annak elle
nére, hogy ma falunk lakossága szinte kétszerese az akkoriak
nak, mégis többen voltak akkor a szombat esti hálaadáson, 
mint ma, vasárnap, az istentiszteleten.

Mit mondjak erre? Mondjam el azt, hogy ma bizony a 
szombat esti és vasárnap délutáni vecsernyére alig jön el egy
két öregasszony ?! Igen, mi következetesen elfelejtjük, hogy a 
vett jókért hálát is kell adni az Istennek.

Ugyan miért is adnék hálát ? — mondogatják ma nagyon 
sokan. Mit segített nekem az Isten? Mindent magamnak kel
lett elvégeznem. Vájjon tényleg hiszed-e ezt ? Én úgy gondo
lom, hogy Isten gyakran megsegített, pedig te nem is kérted 
az Ő segítségét. Csak mikor egymásután sújtanak le rád a csa
pások s te hiába menekülsz előlük s hasztalan szaladsz az is
merősökhöz, mert nem tudnak tanácsot adni, olyankor aztán 
feltör szivedben és talán még az ajkadon is a kiáltás : Istenem, 
segíts meg! S mikor aztán újra megváltozik a  helyzet, közbe
jön valami, történik valami, ami kiment a bajból, akkor te is
mét csak elfelejted, hogy mit kértél Istentől s mikor elbeszéled 
a dolgot másoknak, már úgy mondod el az eseményt; Ugy-e, 
milyen ügyes voltam ? Kimenekültem a bajból. Egy pohár bor 
s te ismét csak káromlod az Istent.

Nekem, mint ifjúnak, különösen az ifjúságnak félrehuzó- 
dása, egyháziatlansaga, hitetlensége fáj. Nehány esztendeje 
a sátoros ünnepek alkalmával annyian voltunk a templomban, 
hogy az ifjúság megtöltötte a karzatot, hogy az alatta levő aj
tót sem lehetett kinyitni. Ez évben félig sem telt meg a karzat. 
Mit jelent ez? Tudom, sokan elmentek. Féltek a nehézségektől. 
Nem éreztek magukban elég hitet és erőt megbirkózni ezekkel. 
Az apáink hűségesen megőriztek mindent: házat, földet. Mások 
azt mondják, hogy semmi kedvük, semmi örömük. Nem tudnak 
imádkozni s különben is felesleges és haszontalan az egész.

Ne higyjétek, hogy apáink élete könnyebb volt. Az élet 
küzdelem. Küzdelem minden korban és minden ember szá
mára. Apáink állták a harcot, mert volt hitük, mert bíztak Is. 
tenben. Ne legyünk mi se rosszabbak, se gyávábbak. Becsül
jük meg apáink örökségét. Házat is, földet is, meg hitet is. Itt 
e templomban erősítették meg lelkűket az életharcra. Itt a he
lyünk nekünk is. M eneküljünk Istenhez, Atyánkhoz, mert ő 
megsegít s megbátorit s mi állni fogjuk az élet küzdelmét s 
becsülettel végezni munkánkat. SZÉN GYULA orgonista-kántor.
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— V a llá so s-est. Különleges 
örömöt jelentett a varsándi gyü
lekezet híveinek az advent har
madik vasárnapján rendezett 
vallásosest. Argay György egy
házunk szuperintendense, kereste fel ez alkalommal a gyüle
kezetét, hogy az ott rendezett vallásos ünnepélyen szolgáljon. 
A gyülekezet meleg szeretettel köszöntötte a főpásztort. Az ün
nepély programmjának többi része: Szilágyi Sándor református 
lelkész igehirdetéséből, művészi énekszámokból, az iskolás gyer
mekek énekkarának énekszámaiból, valamint szavalatokból állt. 
Külön is meg kell emlékeznünk Mód Györgyről, az Ifjúsági Egy
letnek ezen tehetséges tagjáról, aki saját versét szavalta el 
nagy hatással.
— Rapp Károly bukaresti lelkész gyásza. Lelkész testvérünket szo
morú gyász érte, u. i. édesapja, aki a nagyenyedi kollégiumnak volt ta
nára, váratlanul elhunyt. Testvérünk fájdalmában résztveszünk s Istentől 
vigasztalást kérünk. F e l t á m a d u n k !

— t  P á l A ndráSIlé. Február 18-án hunyt el, hosszas szen
vedések után Pál Andrásné, született Neumann Jozefin. Az el
hunytban Pál András ny. igazgaló-tanitó testvérünk élettársát 
vesztette. Férjén kívül gyermekei és rokonai gyászolják. F e l
t á m a d u n k !
— Miniszteri rendelet a bevonultak házasságának rendezésére. A
belügyminisztérium rendeletet adott ki, amelyben arra utasitja az anya
könyvi hivatalokat, valamint egyházakat, hogy ingyenesen álljanak azok
nak a katonáknak szolgálatára, akik törvénytelen együttélésüket törvény
szerű házasságkötéssel akarják rendezni.

— F elügyelő  vá lasz tá s . Az aradi egyházközség, a lemon
dás folytán megüresedett egyházközségi felügyelői állásra Pa- 
l á g y i  Jenő dr. egyházkerületi másodfelügyelőt választotta meg, 
aki a gyülekezetben eddig a  másodfelügyelői állást töltötte be. 
Másodfelügyelügyelővé Guld Emilt választották. Az uj egyházi 
vezetők beiktatása szép ünnepség keretében történt. — Isten 
áldása legyen munkájukon I
— Kiigazítás. A naptárunkban megjelent H a t á r - k é r d é s  cimü elbe
szélés szerzője P á l l  A n d r á s  ny. igazgató-tanitó, akinek kitűnő népies 
elbeszéléseiből ismételten közöltünk úgy lapunkban, mint naptárunkban.

— Uj egyház i m unkás. Szén Gyula bácsfalui ifjú, a bács- 
falui gyülekezetnek ideiglenesen alkalmazott orgonistája, az egy- 

'hazmégye "Orgonista és kántof képesítő bizottsága előtt vizsgát 
tett és oklevelet nyert.
— Karácsonyfa-ünnepély. Az ujvarsándi gyülekezet az ünnep előestéjén 
rendezte karácsonyfa-ünnepélyét, amikor is 200 szeretetcsomagot osztot
tak ki az iskolásgyermekek között. — Karácsony első ünnepén dél
után az iskolásgyermekek szolgáltak színdarabokban, szavalatokban és 
énekszámokban gazdag műsorral.
— A ntonescu  tá b o rn a g y  á llam v eze tő  k itü n te té se .
A német főhadiszálláson történt látogatás alkalmával Hitler bi
rodalmi vezér és kancellár az államvezetőt a német sas lovag
rend nagykeresztjével tüntette ki.
— Testvéri együttmunkálkodás. Az országos egyház hivatalos lapja 
egyik utolsó számát a bánsági német evangélikus egyházmegye élete le
írásának szentelte. E számban cikket irt Argay György, egyházunk szu- 
perinfendense is, aki az ottani két esperesség testvéri együttmuukálko- 
dásáról ad beszámolót. Ennek a munkának kezdeményezője u. i. Argay 
György volt, aki a bánsági magyar egyházmegyének volt az esperese.
— A v é g ső  győzelem  k iv ív ásá ig  kell fo ly ta tn i a 
harco t. Nikodem pátriárka, az ortodox egyház feje, pásztor
levelet adott ki. Pásztorlevelében annak a meggyőződésnek ad 
kifejezést, hogy országunk hadseregének nem szabad megelé
gednie a bolsevikiektől elrabolt területek visszaszerzésének ered
ményével, hanem a harcot a végső győzelem kivívásáig kell 
folytatni, Az otthonmaradottaknak pedig az a kötelességük, 
hogy komoly áldozatok és munkák vállalásával segítség elő a 
katonaság győzelmét.
— Fontos intézkedések. Február 25 iki hatállyal ismét bevezették az 
utazási igazolványokat. Ezek szerint államvasuton és az államvasut autó
buszain csak az utazhafik, akinek erre szóló igazolványa van. — Cipő
ket vásárolni, cipőket talpalni csak a községi elöljáróság által kiadott 
jegyek ellenében lehet.
— M unkaközvetítés. Munkát keres: kezdő tisztviselő, 2 
tisztviselőnő, 2 elárusitónő, 2 pénztárosnő, vizsgázott gőzgépész, 
sofför, üzleti vagy irodai altiszt, asztalos, géplakatos, bútor és 
épületmázoló, 2 házvezetőnő, 2 szakácsnő, bejárónő egész vagy 
félnapra. — Munkát kaphat: géplakatos, lakatos, vasesztergá
lyos, cipészségéd, asztalos tanonc, asztalos segéd, villanysze
relő tanonc. Érdeklődni a brassói Magyar Népközősség Irodá
jában.

— F ig y e lem ! Temesvári vállalat, állandó munkára, üzeme 
részére, jólképzett és gyakorlattal biró f é m n y o m ó t  keres. 
Kezdő órabér 35—40 lej. Útiköltség megtérítés. Cim : Fabrica de 
articole de metal Proprietär B o d n á r  F r a n c i s c. — Telefon 
85-143.

A N A G Y V I L Á G B A N

— Egyházi élet Németországban.
A háború ellenére sem szünetel az 
egyházi munka, az ige iránti érdek
lődés pedig fokozódott. Bizonyság 
az utóbbira, hogy az elmúlt eszten

dőben is több mint 3000 gyülekezetben megtarfották a bibliahetet.
— F in n o rszág b ó l k ü ld ő ite k  b ib liá k a t a  ru té n e k 
n ek . Finnországban, mint ismeretes, orosznyelvü bibliákat 
nyomattak az orosz hadifoglyok részére. Ezekből a bibliákból 
küldöttek a Kárpátalján lakó ruszinok számára is.
— A házassági válások megszigorítását követelték Svédországban.
Az evangélikus egyháznak nemrégiben tartott egyetemes gyűlésén szó
többséggel hozott határozat alapján a házassági válások megszigorítását 
követelték. Indok: a világháború óta a házassági válások esetei az előb
bieknek háromszorosára emelkedtek. Az indítványt nemcsak az egyházi, 
de a napisajtó is támogatja.

— R eggeli á h ita to k  ta r tá s á t  k é rték . A magyarországi 
evangélikus nőegyletek országos szövetsége kérést intézett a 
rádióhoz, hogy reggeli áhítatokat közvetítsen harangszóval, or
gonajátékkal és egyházi énekkel.
— Spanyolország és Portugália közös arcvonala a kommunizmus 
ellen. Azoknak a nagyfontosságu tárgyalásoknak eredményeként, amiket 
a spanyol és portugál vezetöiérfiak folytattak le egymás között, a két 
ország megerösitetfe egymás iránti barátságát, valamint azt az elhatáro
zást, hogy a kommunizmus veszedelme ellen közösen fognak védekezni.

— Sztálin  te le p íté s i te rv e . Sztálin, a  bolsevizmus véres- 
kezű hóhéra, győzelme esetén nagyszabású áttelepítéseket 
akart keresztül erőszakolni. így többek között át akarta telepí
teni finneket, lengyeleket és magyarokat, akik — Sztálin sze
rint — Szibériában kaptak volna uj hazát.
—■ A magyarországi evangélikus egyház lélekszáma. összlélekszám 
620.000. Van 342 anyaegyháza, 135 leányegyháza, 240 fiókegyháza és 2934 
szórványa. Lelkészeinek száma 371 parochus lelkész, 67 vallástanár és 
136 s. lelkész. Az elmúlt esztendőben összesen 231.000 en éitek úrvacso
rával. 4618 megkötött házasságnál 849 esetben adtak reverzálist az evan
gélikus egyház javára s 732 esefben kárára.
— P ro te s tá n s  M agyarország  uj ko rm ányzóhelyet-
te se . A magyar országgyűlés két háza közfelkiáltással Horthy
Miklós kormányzó fiát, vitéz Horthy Istvánt választotta meg 
kormányzóhólyettesnek. Horthy István, az uj kormányzóhelyet
tes a református egyháznak tagja.
— Népkönyvtárak Németországban. A nemzeti szociálista uralom 
nemcsak a népnek testi, de szellemi fejlődése érdekében is nagy muukát 
végzett. Egyik bizonysága ennek a népkönyvtárak ügyének hathatós fel
karolása. 1933-ban 6000 népkönyvtár volt. Ezeknek száma felemelkedett 
21.000-re.

— E urópai Írók  szö v e tség e . A németországi Weimarban 
tartottak összejövetelt az európai irók. A szövetség elnökévé 
Hans Carossa német írót választották. A magyar irók részéről 
Szabó László és Nyirő József vettek ezen részt.
— Uj református püspök. A tiszáninneni református egyházkerület uj 
püspökévé Enyedy Andor miskolpi lelkészt választották.
— M egszigo ríto tták  a  h á za ssá g i v á lá s t F ranciao r
sz ág b a n . Franciaországban az utóbbi esztendők folyamán 
igen megszaporodtak a házassági válások. Évente kb. 25.000 
házasságot bontottak fel. Petain marsall, ki az országnak er
kölcsi újjáépítését vette programba, most újabb törvényt hozott, 
amely megnehezíti a házasságok felbontását.
— Egyházi munka hadifoglyok között. A német katonai hatóságok 
engedélyt adtak a németországi orosz-orthodox egyházi vezetőknek, hogy 
orosz nyelvű bibliákat osszanak szét az orosz hadifoglyok között.

— É rdekes p e r . Franciaországban most folyik az a per, a 
melyet az országnak ama volt katonai és politikai vezetői ellen 
indítottak, kiket az ország háborubakergetésének, valamint az 
ország összeomlásának felelőssége terhel. Az eddigi tárgyalások 
során, valamint a vádiratokból kitűnik, hogy Franciaország ké
születlenül sodródott bele a háborúba. A politikusok a katoná
kat, a katonák a politikusokat okolják.
— Anglia hálája. Franciaországnak tudvalévőén nem volt semmi érde
ke, hogy beleavatkozzék a háborúba. Anglia hajszolta bele. A francia nép 
tehát angol érdekekért áldozott vért és életet. Joggal háborodott fel te
hát a világ azon, hogy Anglia Franciaország összeomlása után arra tö
rekedett, hogy minél többet vehessen el Franciaországtól. Fontos fran
cia gyarmatokat szállt meg s még fontosabb támaszpontokat próbált 
birtokba venni. S most mindezeknek tetejébe emberteien légitámadást 
intézett Páris ellen, amelynek 700 halott, 2000 sebesült áldozata van s 
200 épület pusztult el. íme igy hálálja meg Anglia volt fegyvertársainak 
;; vlgálatát.
— D öntő harcok  k ü szö b én . Közeledik a tavasz s ezzel 
erőteljesebben fog megindulni a harc is. Már most is érezni az 
eljövendő nagy csaták előrezgéseit. — Á z s i á b a n  a japán 
hadsereg feltartóztathatlanul folytatja előnyomulásait, egyjk szi
getet a másik után hódítanak el az angoloktól.
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Boldog bűnbánat.
„És mikor közeledett, látván a várost, 
sira azon, mondván: Vajha megis
merted volna te is, csak a te mostani 
napodon is, amik neked a te békes
ségedre valók. Lk. 19, 41—42.

A németek nagy költője, Claudius Mátyás, a 
kinek nagyon fontos hatása volt az ifjúság nevelé
sére, fiának irt levelében ezt írja: „Senki nem jött 
tudósként erre a világra. A z  idő és a tapasztalat a 
legjobb tanítómesterek. Régebb ismerem a világot 
mint te. Nem mind arany ami fénylik, s én sok 
tündöklő csillagot láttam már magas égből aláhull- 
ni s sok pálca tört már ketté éppen akkor, amikor 
leginkább kellett volna támasztékul szolgáljon . . . 
Ne társalogj a gunyolódókkal, mert ezek a legutá. 
latosabb emberek a világon . . .  Ne a képmutatókat, 
hanem az igazán kegyeseket tiszteljed. A z  igazán 
vallásos ember a fénylő naphoz hasonlít, amelyik 
nem beszél, de m elegít. . ,  Ne távozz el ebből a vi
lágból anélkül, hogy szeretetedet meg ne bizonyí
tottad volna a keresztyénség alapítójával, Krisztus
sal szemben“

íme. aki Krisztusban felismerte a világ meg
váltóját, az nem is érezhet és nem is irhát és nem 
is beszélhet másként, mint Claudius Mátyás. A  böjt, 
a nagyhét és husvét is állandóan ezt tették. Krisz
tusra mutattak, mint akiben egyedül van üdvössége 
ennek a világnak, Ű reá mutattak, hogy megértse 
mindenki, tisztviselő és mankás és földműves, öreg 
és fia ta l: itt van az én üdvösségem. Valóban nin
csen számunkra semmi alapja a mentségnek: a 
meglátogatás ideje itt van s nekünk azt fel kell is
mernünk. De vájjon mi észrevesszük-e ? Ágyuk dü
börgése, rerülőgépek vészt és halált jelző bugása 
közben észrevettük'e őt, aki minden népnek békes
ségére adatott nekünk ? S a mi népünk ? Vájjon a 
mi népünk reá figyelmez-e a Krisztusra ? Kicsiny 
a mi egyházunk. Kevesen vagyunk magyar evan
gélikusok. A  mi szerepünk nem az, hogy nagy dol
gokat cselekedjünk. Egy a mi kötelességünk: Jézus 
szavaira figyelni s megtérés útját járni. Isten erős
ségül adta nekünk az igét. Becsüljük meg azt. Mert 
jaj nekünk, ha a Krisztus felettünk is elmondani 
kénytelen a lesújtó ítéletet: „ . . .  Ki megölöd a 
prófétákat és megkövezed azokat, akik tehozzád kül
dettek, hányszor akartam egybegyüjteni a te fiaidat, 
miképen a tyuk egybegyűjti kis csirkéit szárnya 
alá; és te nem akartad.“ Menekülj Istenhez, amíg 
nem késő ! MOLNÁR REZSŐ.

A mostoha gyermek.
Mit határozott a kerületi közgyűlés az egyházi sajtóról ?

„Mert nem beszédben áll az Istennek országa, 
hanem erőben!“ I. Kor. 4. 20.

Jegyzőkönyv VI. szakasz, j. pontja: „Szuperintendens megbeszélés tár
gyává teszi az egyházi sajtó ügyét. Ezt némelyek mindezideig jóformán 
néhány fiatal lelkész magánügyének tekintették s az általuk szerkesztett 
s kiadott lappal és naptárral szemben az elutasítás álláspontjára helyez
kedtek. Tekintettel arra, hogy az év folyamán úgy a  naptár, mint az 
Evangélikus Elet cimü egyházi lap az egyházkerület tulajdonába ment 
át és felügyelete alá helyeztetett: kéri az egyházi élet minden munkását, 
hogy mindent félretéve, közös összefogással használják ki azt az áldott 
lehetőséget, melyet az eayházi sajtó jelent számunkra s vegye ki min
denki részét úgy sajtó termékeink szerkesztéséből, mint azoknak ter

jesztéséből."

H a t á r o z a t :  „Közgyűlés többek hozzászólása után felkéri a 
szuperintendenst, hogy a lap szellemi irányítását és vezetését vegye a 
kezébe. A főespereseket pedig arra kéri, hogy megfelelő hivatalos hír
anyaggal lássa el az Evangélikus Életet s azon túl is tegyenek meg min
dent úgy a lap terjesztése, mint pedig tartalmának gazdagítása és válto- 
zalosabbá tétele érdekében.“

Hit Je len t ez  a  h a tá ro z a t a  g y a k o rla tb a n  ! Jelenti min
denekelőtt azt, hogy egyházunk felelős vezetői teljes tudatában vannak, 
hogy a mai helyzetünkben az egyházi sajtó szolgálat milyen óriási nagy 
fontossággal bir. Népünket nevelni és tanítani nemcsak szóban lehet, ha
nem még sokkal inkább és sokkal hatásosabban a nyomtatott betű se
gítségével. A nyomtatott betű a nép előtt a megfellebezhetetlen igazságot 
jelenti s abban vakon megbízik. Népünkkel szemben a  legbünösebb mu
lasztás lenne, ha tétlenül néznők, hogy szellemi táplálékát a neki idegen 
forrásokból meríti s megbocsáthatatlan bűn volna, ha még csak kísérletet 
sem tennénk arra, hogy egészséges és építő, nevelő hatású olvasni valót 
juttassunk a kezébe. A kerületi közgyűlés felismerte e kérdéssel szemben 
való felelősségét s elrendelte, hogy egyházi sajtónk fenntartása, terjesz
tése érdekében minden evangélikus ember mindent megtegyen, amit egy
szer csak megtehet, mert az népünk ügye s igy valamennyiünk szent 
érdeke.

Mi tö r té n i az egyházi sa jtó n k  é rd e k é b e n ! Szuperinten
dens a kapott utasiiáshoz híven, az eddiginél is hathatósabban vette ke
zébe a sajtó ügyét. Két intézkedést tett: megindította az eljárást, hogy az 
Evangélikus Elet cimü egyházi lapunkat Aradra, a kerület székhelyére 
hozhassuk és itt nyomathassuk. Ez két nagy előnnyel járt volna: a lap 
sokkal olcsóbba került volna és igy nagyobb, tartalomban gazdagabb le
hetett volna az eddigi költségek mellett. Másodszor pedig a szuperinten
dens sokkal hatékonyabban folyhatott volna be a lap szerkesztésébe s 
annak a szellemi irányításába. A helycserére az engedélyt nem kaptuk 
meg s igy a lapot ezentúl is az eddigi megjelenési helyén kell nyomas
suk. Ez megfelebbezhetetlen tény és ebbe bele kell törődjünk s számol
nunk kell vele, mint amelyen nincs erőnk változtatni, noha az sajtónk
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szempontjából nagy hátrányt jelent. A másik intézkedés az volt, 
hogy az esperesek révén felhívta a  lelkészeket és presbyté- 
riumokat, hogy a kerületi közgyűlés rendelkezése értelmében 
indítsák meg a lap legszélesebb körben való újbóli beszervezé
sét .Vagyis hogy egyházi újságunk érdekében minden egyház- 
községben a legmesszebbmenő propaganda induljon meg, azt 
szóvá tegyék a gyűléseken, hívják fel rá minden alkalommal 
híveink figyelmét, buzdítsák őket, hogy lépjenek a lap előfize
tői közé, vagy vegyék meg számonként és olvassák s ter
jesszék ismerőseik között is. Ezzel azt akartuk elérni, hogy a 
lap eljusson népünk közé s egyidejűleg ezzel anyagilag is 
megerősödjék, hogy ennek folytán gazdagabb tartalmú is le
hessen. Erre a  fokozott beszervezésre különösen most van 
nagy szükség, miután a  lap terhein és anyagi kiadásain a 
helycsere által nem tudtunk könnyíteni. Ez az intézkedés is 
csődöt mondott. A Bánságban még lett némi kis visszhangja, 
de híveink nagy zöme eddig még semmi választ sem adott a 
felhívásra, noha azóta jó három hónap telt el.

Mi lesz  ezek u tá lt az  egyházi sa jtó v a l 1 A termé
szetes az volna, hogy felhagyjunk a további kísérletezéssel. 
Nem megy, hát nem megy! Megpróbáltunk mindent, de ha 
nem megy, nincs mit csináljunk. Nem ezt tesszük! Számba 
vesszük az összes nehézségeket és szembeszállunk velük. A 
lapot csináljuk ott, ahol lehet és csináljuk úgy, ahogy lehet, 
de csináljuk! Annyian csináljuk, ahányan égünk népünk meg
maradásáért és annyian olvassuk, amennyiünknek drága és 
szent a magyar betű — de csináljuk! És ha csak ketten leszünk 
és ha csak két embernek csináljuk, csináljuk ennek a kettőnek! 
Mert ez már többé nem egy rongyos újság sorsa, léte vagy 
nem léte. Ez az újság az egyházunk! Ez az újság a népünk! 
Erről van szó. Ezért nem hagyhatjuk. Valljon hát ki ki szint 
és mi tudomásul vesszük a z t !

Kitől m it v á ru n k ! Magamtól elvárom a legteljesebb 
odaadást, a  legmesszebbmenő szellemi, erkölcsi és anyagi szol
gálatot. Szivemen viselem féltő gonddal és a fiait védő anya 
dühös elszánásával. A legszemélyesebb ügyemmé tettem és a 
vele szemben való minden állásfoglalást igy ítélek meg és 
könyvelek el.

Lelkészeinktől elvárom a legteljesebb szolidaritást. Ma 
minden az ő kezükbe van letéve. Tiltakozom az ellen, hogy 
valaki igyekezzék a  népünket kulturátlannak, tudatlannak, bu
tának, hitványnak, kommunistának kikiáltani, akit nem érdekel 
az olvasás és akinek nem kell egyházi lap ! Szomjazik a betű 
után. Elolvas mindent, ami egyszer a keze ügyébe kerül, még 

véres ujságlapot is, amibe a  mészáros a húst csomagolta, 
sak adjátok a  kezébe, segítsétek hozzá 1 Ha nem jutott el a 

lap a nép közzé, nem azért volt, mert a népnek nem kellett,

de mert ti, lelkészek nem vettétek magatoknak a  fáradságot, 
hogy szivetek ügyévé tegyétek és terjesszétek úgy, mint azt 
csinálták külföldi testvéreitek, amikor a Harangszót évekkel 
ezelőtt egy egész ország minden evangélikus emberének el
vitték és felajánlották. Szekereztek, gyalogoltak, esőt és verő
napot tűrtek, mint az apostolok, mert tudták, hogy ezzel né
püket .szolgálják. Te megtetted ezt a te gyülekezetedben?

És ki a hibás abban, hogy a lap évek óta, nap-nap után 
mindég csak 3—4 nevet hoz a cikk alján? Ézek a  hiú em
berek talán, akik folyton szerepelni akarnak, mint azt egyné
hány félrevezetett, jámbor hivünk hiszi? Ezek nem engedik, 
hogy mások is szerepeljenek az újságunkban ? A kerületi köz
gyűlés az espereseknek a lapban külön rovatot rendelt el biz
tosítani. Ez a rovat eddig nem tudott megjelenni/ De kritika 
annál több. A lap gyenge. Csupa érdektelen írás. Ezért nem 
kell senkinek. Hála Istennek, hogy csak ez a hibája, mert ezen 
aztán egyszerűen segítünk. Írunk bele mind. Megmutatjuk, mit 
kell Írni, mi kelj a népnek és azt hogyan kell megírni! Én 
évek óta várom azt a hivatott sajtóvezért, aki félrelökdösi a 
tacskókat s szerkeszt nekünk olyan újságot, amire aztán büsz
kén lehet ráírni Evangélikus Elet! De csak arcfintorokat látok, 
cselekedetet nem ! így nem lesz jobb, elevenebb, tartalmasabb, 
színesebb és hasznosabban építő a lapunk. Csak akkor lesz 
az, ha mind neki vetjük a vállunkat, tollat ragadunk és írunk. 
Akkor lesz igazi újság, amikor a szerkesztő a  lap összeállítá
sakor válogathat a nagy halom irás között és nem kell ide-oda 
kapkodnia, hogy legyen mivel a lapot megtölteni.

És itt már nemcsak a lelkészeinkhez szólok, hanem a ta* 
nitóinkhoz és egyházunk minden intelligens, tanult és müveit 
emberéhez. Mi ma 30.000 vagyunk magyar evangélikusok. Eb
ből a számból csak egy tízezred rész képes néhány mondatot 
papírra vetni? Minden 10.000 magyar evangélikus emberre esik 
egy, aki újságba tud irni 1 Uramisten, hát ennyire lezüllöttünk ? 
Ennyire szegények lettünk?! Hiszen mi mindég azzal dicseke
dünk, hogy a legműveltebb egyház vagyunk. No, az újságun
kon ez ugyancsak nem látszik meg, mert miféle müveit egy
ház az, amelynek a lapjába három ember ir évek óta?! Nem 
mindnyájunk szégyene ez ? Ennyire közömbös lett a müveit 
osztályunk, hogy már semmi felelősséget nem érez sem né
pünkkel, sem egyházunkkal szemben és nem akar neki szel" 
lemi kincseivel szolgálni ?! Evek óta elnéztétek, eltűrtétek, hogy 
három ember tépje magát 30.000 emberért! Vájjon megbo
csátják ezt egyszer nekünk ?

Utoljára szóltam. Utoljára hívok. Kezemet az ekeszarvára 
vetem és nem nézek hátra, ki jön utánam és ki nem ? Aki 
jön, jutalma lesz és aki nem jön — annak is jutalma lesz.

A R G A Y  G Y Ö R G Y
szuperintendens.

Páll András.
A volt tatrangi felekezeti iskolai igaz

gató, küzdelmes, harcos évek után Bras- 
ióba került. Arcára ráncokat szántott a 
szenvedés, haja is őszbe vegyült, teste is 
negfáradt. Szerényen, csendesen járta a 
/áros utcáit, lelkében a holnap gondjával 
ropogtatott be egy-egy evangélikus család
hoz, hogy az egyházközség részére bevé- 
elezze az egyházi járulékot. Az egyházi 
árulékszedés juttatatott már csak számára 
így kis jövedelmet, adott neki és család
énak egy darabka kenyeret. Az utóbbi 
dőkben sok nélkülözésen és szenvedésen 
nent keresztül, de gondterhes napjaiban 
sem tette le végleg kezéből a t o l l a t ,  a 
nellyel annyi kedvvel irt hajdanában. Meg- 
negjelent egy-egy írása az Evangélikus 
Életben, vagy a Csángó vagy Luiher-nap- 
árban. Sokan csak ezekből az írásaiból 
smerték. Eredeti csángó népi nyelvezettel 
rt. írásaiban zamatos Ízzel örökitette meg 
i csángó nép életének egy-egy jellegzete
sebb darabkáját. Sirkóék szénát hoznak . . .  
Csángó express, Andris, Mucsa mányi és 
i trikó . , . Tatrang vize . . . cimü elbe
széléseiben a  csángó falusi élet hangula- 
át festi meg eredeti színekkel.

Páll András tragikus körülmények kö
rött veszítette el állását, s torpant meg 
nunka erejének derekán. Igazságáért küzdő 
;s hevülő lelkesedésével sodródott egyre

erősebb harcba azokkal, akik őt nem ér
tették meg. Pedig valamikor, pályájának 
legelején, költői lendülettel indult el a mú
zsáktól ihletett csángó leikével szándéká
ban volt megénekelni ennek a népnek min
den örömét és bánatát. Kár volt, hogy a 
sors annyira mostoha volt hozzá s hogy 
kora nem ismerte fel benne az irót és köl
tőt s engedte, hogy harcaiban, szenvedé
seiben önönmagát feleméssze.

Még mint fiatal tanító fogott hozzá nép
rajzi adatok gyűjtéséhez s irt különböző 
tanulmányokat a csángó nép életéből. Dol
gozatait több rendben leközölte a Magyar 
Nyelvőr, az Etnográfia a Csángó nép ere
dete, a Csángó nép gyászának humora, 
Csángó babonák, Csángó növénynevek 
címmel. Egy-egy tanulmánya a további ku
tatások számára forrásmunka értékével bir. 
Nagy értékkel bir különösen néprajzi adat
gyűjteménye, amelyet még fel sem dolgo
zott. Élete kemény volt és küzdelmes, olyan, 
mint amilyennek egyik versében áhítozta :

Vánkost adjatok kőkeményet 
Rossz darócot kérek alám,
Ágyam vetője ne legyen gőg 
Csupán egy szikra szeretet 
S megcsókolom azt a kezet.

Sóvárogta a szeretetet, a megértést, de 
minnél jobban vágyódott utána, annál job
ban mélyült a szakadék közte és felettes 
hatósága között. Fiatal tanító korában több 
helyen megfordult, mig végre szülőföldje, 
Tatrang község magyar evangélikus egy
háza hazahívta tanítónak. Ifjúi lelkesedés
sel jött haza arra a tájra, amelyet sok szép 
versében dicsőített és magasztalt.

A zajzoni erdőt be sokszor bejártam, 
Virágfakadáskor arany napsugárban

A rigó dalára visszafeleltem s vadgalamb
c , szavára.
oon.se irigyeltem a nevető gerlét
Sem a fülemile ábrándos szerelmét 
Ragyogó szép álom
Enyém volt a legszebb lány a világon . . .

Egyik versében igy szól a Tatrang vi
zéről :

Járok, kelek
Zugó, habzó folyó partján,
Elmélázok . , .
Andalító, méla hangján.
Néha, néha.
Omlik a part, kavics zörren , . ,
Széthull a viz
Ezer kristályharmatcsöppben.
A virágok
Eltikkadva meghajolnak,
Kristálytiszta
Habzó vízben mosakodnak.
Hajlong az ág,
Lágyan susog a fa lombja . . .
Kósza szellő
Széttépi, majd egybefonja.
Bele-bele
Kapaszkodik s regél, mesél . . .
Úgy hallgatja 
Valamennyi virág, levél.
A bokorból
Fülemile-dal csendül lágyan . . ,
Én Istenem,

Mennyi bűbáj e nótában I 
Mennyi bűbáj,
Mennyi érzés, mennyi bánat I 
Fájó gyönyör.
Amit sir a néma tájnak.
Én hallgatom
S elmerülök mélyen, mélyen . . . 
Tündérálom,
Úgy tűnik fel minden nékem.
Térdem hajlik,
Szivem rezdül, leroskadok,
Érzem, látom•
Porszem vagyok, kicsiny vagyok.
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Mindnyájan jól ismerjük Hamupipőke történetét. Gyer
mekkorunknak kedves emlékei közé tartozik ő, ez a mostoha 
sors közé jutott kedves kisleányka, akinek aztán mégis csak 
sikerült kiemelkedni mostoha körülményei közül s az őt meg
illető helyre jutni.

Hamupipőke sorsa, ez volt nagyon sokáig az egyházi saj
tónak szerepe egyházunk életében, Lenézték, lebecsülték, félre
dobták s mindent elkövettek ellene, nehogy eljuthasson arra a 
helyre, mely fontosságánál fogva megilletné. Valaha az egy
ház, s nem csak a mi egyházunk, könnyelműen elhanyagolta 
a  sajtónak ügyét. Mások ragadták azt kezükbe. A nép pedig, 
mint az ópiumot úgy szívta magába az idegen szellemet, azt 
a  lassan ölő mérget, amit betűk formájában tálaltak elébe. Az 
utóbbi időben egyre többször nyílt alkalmunk reá megtapasz
talni, hogy micsoda borzalmas károk származtak abból, hogy 
az egyház és az állam is hitetleneknek, üzéreknek és lélekölő 
kufároknak engedte át ezt a területet. A legújabb időkig telje
sen idegen szellem uralta a sajtót. Az idegen szellem pedig 
nemcsak üzletet akart, de önző céljai érdekében megmérgezte 
népünk lelkét. Arra kellett ébrednünk egy szép napon, hogy 
népünk nem keresztyén, nem nemzeti eszmékért lelkesülő, ha
nem idegen eszméknek gyáva szekértolója. így terjeszkedhetett 
a  hitetlenség, a szektáskodás, a kommunizmus stb. Az egyhá
zak pedig csak elkésve ragadták kezükbe ezt a fontos fegy
vert, s amikor megtették, akkor az egyházi sajtónak, már csak 
a Hamupipőke sorsa jutott. Évtizedes mulasztások boszulták 
meg magukat. Az egyházi sajtó azonban merészen vállalta ezt 
a szerepet. Megtehette, mert nem üzletért, hanem hivatásból 
szolgált. Lassan-lassan csak felvergődött. .  . s megszűnt Hamu
pipőke sorsa.

Egyházunkban csak a közelmúltban történt meg ez a vál
tozás. Egyházkerületünk elnöksége, ismerve ennek a munka
ágnak nagy jelentőségét, felkarolta magáévá tette azt. Azok, a 
kik eddig végezték jóleső örömmel fogadták egyházunk veze
tőségének lépését. Szívesen adjuk azt át az illetékesek kezébe, 
hogy az eddigieknél eredményesebb lehessen: a s z o l g á l a t .

GILLICH FÜLÖP.

És áldalak
Téged, te jó, te nagy Isten,
Mert nagy vagy Te 
Nagyokban és kicsinyekben I

Ifjúkori verseiben panaszosan kesereg szerelméről, vagy 
vidám hangon sejteti egy munkás élet Ígéretét, az alkotni vá
gyás óhaját. Nemrégen irt J e g e 1 é s cimü elbeszélésében már 
hazatérő lelkülettel szólaltatja meg gyermek és ifjúkori emlé
keit: „Óh az áldott Tatrang vize. Gyermekkori emlékeimnek 
kimeríthetetlen kincsesháza. Deresedő fejjel, a mindent beara
nyozó emlékezés ködén keresztül, nézek reád — partjaidtól 
távol — Tatrang vize. Locsogó hullámaid most is itt duruzsol
nak fülembe, zugó habjaid most is játékos kedvvel jönnek, 
jönnek a végtelenségből és mennek végtelenségbe, mint akkor 
régen. Szivemnek minden dobbanása utánad vágyódik, utánad 
sóvárog, hogy körülölelj, mint szerető anya egyetlen gyerme
két, hogy elsírjam neked tengernyi keservem, sorscsapásos éle
tem folyását, hogy megvigasztalj, uj erőt önts csüggedő, fáradt 
testembe lelkembe. Emlékeid raja mint csattogó szárnyú galamb
sereg, vagy talán, mint sárgult falevelek sokasága, miket őszi 
szél kavart fel a földről, zugnak, kavarognak agyamban. Egyet- 
egyet megpróbálok elcsípni s gyönge erőmtől telhetőén — éle
tet lopni beléje, Neked küldöm őket Tatrang vize, fogadd őket 
szeretettel . . . "

Páll András tolla még nem esett ki kezéből. Fáradt kéz
zel, de bizakodó lélekkel ir most is. Jóakaratu barátai, ismerő
sei, testvérei segítségére jöttek, megfogták fáradt jobbját s biz- 
tatólag üzenték:

„írj Páll András tovább rólunk, életünkről, gondjainkról, 
örömeinkről, falvainkról, hegyeinkről, népi szokásainkról, temp
lomainkról, iskoláinkról és arról a  sok jóról ami bennünket kö
zelről érdekel. írj ami népünk szeretetéről, áldozatkészségéről, 
felebaráti szeretünkről, őseinkről, gazdasági életünkről, a csángó 
nép faj szeretetéről, szorgalmáról és gyermekeink jövőjéről, 
taníts nehéz időkben is viselni sorsunkat. írj csak tovább 
nekünk hadd üdüljön fel a mindennapi élet küzdelmeiben el
fáradt lelkünk betűid olvasásán.

Dr. PAPP BÉLA.

Asszonyok tavait.
T e j a k c i ó .

Mint az előző iskolai években, 
akként az 1941—42-ik iskolai eszten
dőben is megszerveztetett a Hosszu- 
falu—alszegi ev. egyházközségben 
a 2 úgynevezett „iskolai tejakció“. 
Ennek célja az, hogy az egyház- 
község által fenntartott elemi isko

la tanulói n a p o n k é n t  a 10 órai szüneten egy-egy 
szelet ízletes házikenyérben részesüljenek. Elsősorban olyan 
gyermekek tejjel való ellátásáról van szó, akik annyira szegé
nyek, hogy otthon nem tudnak tápláló tejhez jutni. Kivülök 
azonban tejben részesülnek azok is, akik jobbmóduak ugyan, 
de az iskolába való sietés miatt, vagy pedig mert otthon nem 
ízlik külön a tej, a közösségben kívánják elfogyasztani a 10 
órai uzsonnájukat. S valóban egymást szuggerálva, kitűnő ét
vággyal és örömtől csillogó szemekkel szokták meginni az izes 
tejet és megenni a jó kenyeret.

Átlag 40 gyermek részesül rendszeresen ilyen módon tör
ténő táplálásban az iskola 78 tanulójából. 25 teljesen díjmen
tesen és 15 heti 40—40 lej táppénzért. Elfogyasztanak napi 8 
liter tejet és egy 4—5 kg.-os házikenyeret. Nem ritka eset, 
amikor 50—60 tanuló, sőt valamennyi uzsonnához jut, mert a 
szülők, illetőleg a  hívek rendkívüli tejmennyiséget küldenek az 
iskolába kiosztásra.

E tejakció munkáját és költségeit a  nőegylet vállalta ma
gára és a megoldás zavartalanul történik. Az iskolás gyerme
kek reggelenként maguk hozzák el a megrendelési helyekről a 
forralatlan friss tejet. A felforralásról a nőegylet elnöknője gon
doskodik. A kiosztást ugyancsak a nőegylet elnöknője jelenlé
tében a nőegyleti tagok végzik rendszerint hármasával. Megté
rítik szép tiszta fehér abroszokkal az asztalokat abban a he
lyiségben, amelyben az étkezés történik, egyforma fehér csé
székbe kitöltik a tejet és minden csésze mellé egy-egy darab 
kenyeret helyeznek. így várják a tanítónő vezetésével-ftjvu- 
gyermekeket. Evés előtt közösen imádkoznak, evés után kö
szönnek és úgy mennek a szünet örömeit kihasználni. A je
lenlevő nőegyleti tagok felmossák a használt edényeket, elrak
tározzák és a  helyiséget rendben hátrahagyják. A következő 
héten más három nőegyleti tag végzi ugyanezt a  munkát szi
ves készséggel. Szinte állandóan az elnöknő mellett jelen van 
és a szétosztásban s egyéb munkában részt vesz egy buzgó 
és áldozatkész nőegyleti választmányi tag.

Mint rendkívül dicséretes dolgot kell kiemelni, hogy a ke
nyeret a  nőegyleti tagok és hivek önként és minden ellenszol
gáltatás nélkül díjmentesen ajándékozzák a  gyermekek részé
re. Ez ideig még nem fordult elé, hogy a  tejkiosztás kenyér 
nélkül történt volna. Valahogy kedves kötelességnek érzik az 
asszonyok, hogy frissen sütött kenyerekből rendre-rendre jut
tassanak az iskola tanulóinak. Hasonló némileg a helyzet a  
tejküldéssel is. Sokan küldenek díjmentesen egy-két liter tejet, 
sőt vannak asszonyok, akik mindennap rendszeresen küldnek 
egy vagy több hónapig ingyen, vagy mérsékelt árban. Viszont 
mások pénzadományokkal támogatják az akciót, úgyhogy vég
eredményben közös munka és közös áldozat gyümölcse a 
gyermekekre és szülőkre egyformán áldásos „tejakció“. Külön 
költségbe se az egzháznak, se a nőegyletnek nem kerül. Pe
dig elég tekintélyes értéket jelent az elfogyasztásra beküldött 
kenyér és tej. De talán még nagyobb az ügy erkölcsi jelentő
sége: a felelősség és kötelességtudat egymás terheinek a hor
dozásában. S az örömérzés, mely sok szivet megdobogtat 1

SIPOS ANDRÁS
főesperes, lelkész.

Kedves testvéreink!
Lapunk további munkássága érdekében egyházkerületünk 

elnöksége, az egyházkerületi közgyűléstől kapott megbízása ér
telmében, a következő intézkedéseket te tte: a lap továbbra is 
Brassóban jelenik meg. Szerkesztőségi cime a régi. A lap anyagi 
ügyeinek kezelését az egyházkerületi pénztár fogja végezni. Elő
fizetési dijakat stb, oda kell küldeni. Magyarországi előfizetése
ket a kolozsvári magyar evangélikus egyház címére kérjük. 
Ezeket ott fogják intézni. A lap ismét rendesen fog megjelenni, 
tehát minden hó 1-én és 15-én. Az árak emelkedése miatt a 
lap idei előfizetési dija 100 lej, példányonkénti ára pedig 5 lej lesz
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— S zere te tm unka. A buka
resti gyülekezet tevékeny Nő
egyletének rendezésében tartot
ta meg annakidején karácsony
fa-ünnepélyét, amikor is 20.000 
lej segélyt osztottak ki a gyülekezet szegényei között. A szere
tetmunka tovább folyik, a Nőegylet több szegényt állandó gon
dozásába vett.
— Vallásos ünnepélyek. A bukaresti gyülekezetben ádvent első vasár
napjától böjt első vasárnapjától a következő vallásos ünnepélyeket ren
dezték : advent első vasárnápján d. e. urvacsoraosztás. Ez alkalommal 
az aggmenházban lakó magyar evangélikus testvéreknek is osztottak úr
vacsorát, d. u. vallásos est volt, amelyen Az a d v e n t  cimmel Takács 
Pál református elemi iskolai igazgató tartott nagy figyelemmel hallgatott 
előadást. A program többi részét szavalatok és énekszámok alkották. — 
Advent második vasárnapjának istentisztelete a bünbánat jegyében folyt 
le, d. u. a gyülekezet résztvett a reformátusok vallásos estélyén. — Ad
vent harmadik vasárnapján újból valláses estét rendeztek, amikor is Ha
mar Béla református lelkész K r i sz t u s p r o g r a m j a  cimmel tartott 
értékes előadást.
— A v a rsá n d i g y ü lek eze l Ifjúsági E gy le tének  mű
s o ro s  d é lu tá n ja . Február 1-én rendezték. A program sza
valatokból, tréfás jelenetekből, ének szólókból, valamint az if
júsági dalárdának négyszólamú férfi- és vegyeskarának ének
számaiból állott. Az anyagi sikert nagyban elősegítette az asz- 
szonyok és leányok fáradozását dicsérő tombola-játék.
— Veszteségek. Szomorú gyász sújtotta Mezei István tatrangi lelkész- 
testvérünket. Forrón szeretett édesanyja, hosszas betegség után, Isten 
akaratába vetett reménységgel távozott el a földi életből. — Ugyancsak 
mélységes fájdalom érte Raduch György barcaujfalusi lelkésztestvérün
ket is, aki édesapját vesztette el. Testvéreink fájdalmában együttérző 
szeretettel veszünk részt, Istentől kérve vigasztalást számukra. F e l t á 
m a d u n k !
— ü j  g y ü lekeze ti v eze tő k . A bukaresti gyülekezet egy
háztanácsa a megüresedett felügyelői, illetve egyházgondnoki 
állásra a következőket jelölte: egyházfelügyelői állásra Kapi
tány Pétert, az első gondnoki tisztségre Jónás János építészt. 
Munkájukat kisérje áldás és előmenetel!
— A zajzoni gyülekezet vallásos estéi. A böjti időszakban rendezte a 
gyülekezet ez évi 4. és 5. vallásos estjét. Első alkalommal Dávid Károly 
lelkész A k e r e s z t y é n  e m b e r  m u n k a s z o l g á l a t á r ó l  tartott 
előadást, a másodikon pedig a közeli ünnepekre való tekintettel az Úr
vacsoráról beszélt. Mindkét alkalommal Pajor Árpád kántor és vallásta- 
nitó vezetésével a konfirmandusok és iskolásgyermekek énekkara éne
kelt. Szavaltak: Buna István, Bálint István, Buna Sándor, Jakab István, 
Szakái Endre, Máthé Vilma, Máthé Ilus, Tóth Sára, Bálint Irén, Simon 
Anna, Orbán Irén, Taizs Vilma és Veres Ilus.
— UJ egyház i m u n k áso k . Isten áldó kegyelme folytán 
egyházunk lelki munkájának végzésére 3 uj munkaerőt nyert. 
Gödri János, a türkösi gyülekezet egyházsegédkezője, Deák 
János pürkereci tanító, valamint Pajor Árpád, a zajzoni gyü
lekezet egyházsegédkezője, egyházkerületünknek lelkészvizs- 
gáztató-bizottsága előtt lévita-lelkészi vizsgát tettek s erre a 
tisztre felavatást is nyertek. Isten áldása kisérje szolgálatukat!
— A bácsfalni gyülekezet vallásosestje Március 8-án rendeztük, a mü. 
sor oltári szolgálatból, előadásból, szavalatokból, valamint énekszámok, 
ból állott. Az oltári szolgálatot végezte és A kereszt tanítása cimmel 
előadást iartott Gillich Fülőp helybeli lelkész. Szavaltak: Szén Berta, E r
délyi Anna, Mártis Sári, Gödri Kata, Bacsó Anus, Gödri János, Köp* An
drás, Páll Gyula és Veres János. Énekelt az iskolás gyermekek kétszólamu 
énekkara. Énekkettőst adtak elő: Köpe Jolán és Bacsó Anna, majd Musát 
Ibi és Lebedean Etelka.
— Az egyház i sa jtó é r t. A hétfalusi ortodox lelkészek ve
zetője, Petru Leuca lelkész javaslatára az egyes községek elöl
járóságai 10, 15, 30 példányban rendelték meg a Lumina Sa- 
telor cimü egyházi lapot, hogy ezt azután a szegényebb hívek 
között szétoszthassák. Szép és megértő cselekedet!
— A szekták és a bolsevizmus Érdekes tapasztalatokról számol be a 
Lumina Satelor cimü román egyházi lap. A bolsevisták annak idején, a 
mikor megszállották Besszarábiát, legelőször is a keresztyén papokat ül
dözték, akik közül nagyon sokan életüket áldozták fel meggyőződésükért. 
Ezzel szemben : a szekták vezetői rögtön csatlakoztak a kommunistákhoz 
és vezetőszerephez is jutottak. Ezzel beigazolódoit az a régi gyanú, hogy 
a szekták a kommunizmusnak titkos utkészitői.
— N épm ozgalm i a d a to k . A bukaresti gyülekezetnek az 
elmúlt esztendőről szóló n é p m o z g a l m i  adatai a követke
zők: keresztelés 12, konfirmált 1.4, házasságot kötöttek 6, te
metés 17, úrvacsorával éltek 312-en.
— M unkaközvetítés. Munkaalkalmat keresnek: tisztviselő, 
cukrász, kazánfűtő, gépkezelő, raktárnok, sofőr, házmester, 3 
boltiszolga, 2 irodai altiszt, portás, 2 éjjeliőr, kocsis, 2 bejáró
nő, 2 irodai kisasszony, 3 elárusitóleány, 3 pénztár kisasszony, 
fogorvosi aszisztensnő, 2 szakácsnő, 2 házvezetőnő, dada, ki
futóleány, 3 gyárimunkásnő. — Munkát kaphatnak: könyvelő, 
fodrászsegéd, 2 asztalossegéd, szobafestő inas, kerékgyártó inas, 
varróleány, házvezetőnő, 2 háztartási alkalmazott. Érdeklődni a 
Brassói Magyar népközösségi irodában. Telefon: 17-97.

A N A G Y V I L Á G B A N

— Iskolai helyzet Németország
ban. Az elmúlt esztendőben 57.255 
tanintézetben összesen 8,240.319 gyer
mek nyert oktatást. Felekezeti hová- 
tartózandóságuk szerint ezek a kö- 

vetkezőképeu oszlottak meg: 4,454.237 evangélikus, 3,602.181 katolikus, 
26.978 cgvéb keresztyén felekezethez tartozó és 119.964 istenhivő. (Olya
nok, akik nem tartoznak egyetlen keresztyén egyházhoz sem, de hisznek 
Istenben.) Az elemi oktatást végző tanerők száma: 137.469 férfi és 61.772 
nő. Felekezetűk szerint; 76.168 tanitő és 23.741 tanítónő evangélikus, 47.570 
tanitó és 34.486 tanítónő katolikus, mig 13 229 tanitó és 3.318 tanítónő 
felekezetnélküli hivőnek s 367 egyéb keresztyén felekezethez tartozónak 
vallotta magát.

— t  Kovács S á n d o r d r. ev an g é lik u s  p ü sp ö k . 71 éves 
korában hunyt el a dunáninneni evangélikus egyházkerület 
püspöke. Kovács Sándor püspök, mint kiváló teológus és tör
ténész szerzett nagy nevet. Á soproni evangélikus hittudomá
nyi fakultásnak volt tanára s innen hívták meg 1935-ben egy
házkerületének élére.
— Megnyitnak a templomok a felszabadított orosz főidőn. Csodála
tos megfigyelni, hogy milyen erővel jelentkezik a bolsevikiektől felsza- 
baditett területeken a telkeknek az ige utáni szomjúsága. A felszabadító 
hadsereg katonái segítségével a hivek azonnal megnyitják a régóta zárva 
tartott templomokat s együtt adnak hálát Istenek. „Itt szertehullanak a 
felekezeti válaszfalak, miket emberek emeltek“ — irja egy katona lelkész. 
Ortodox lelkész és protestáns prédikátor együttesen tartanak istentiszte
letet. Az ortodox lelkész végzi a liturgiát, a protestáns lelkész pedig Isten 
győzedelmes igéjét hirdeti. S nem egyszer történik az is úgy, hogy a hivek 
szinte kivétel nélkül mind katolikusok. Igen, a háború elvégzi ezt is : job
ban megtanuljuk egymást becsülni s megérteni, hogy bizonyos formai és 
hitbeli eltérések ellenére is mind egy Atyának vagyunk gyermekei!

— Igazgató i k in ev ezés . A magyarországi Evangélikus 
Élet-bői arról értesülünk, hogy Turóczy Zoltán tiszakerületi püs
pök igazgatói cimmel tüntette ki Mátis Béla nyíregyházi taní
tót. Mátis Béla csángó származású. Kitüntetése rokonai és is
merősei körében is őszinte örömet keltett.
— Egyházi élet Horvátországban. Ismeretes, hogy az immár megbol- 
dognlt régi Jugoszláviában, a kormány a horvát nép ellentállásának letö
rését azzal ii próbálta elérni, hogy erőszakosan téritette a katolikus 
horvátokat az ortodox-szerb egyházba. Ezek a horvátok most tömegesen 
térnek vissza a katolikus hitre.

— Milyen lesz  a  v ilág  a  h á b o rú  u tán  1 Ezt a  kérdést 
vetette fel a svájci evangélikus egyház ifjúsági folyóirata. A 
beérkezett válaszok alapján megállapítható, hogy a következő 
szempontokat kell figyelemre méltatni: készülni kell a békére^ 
bünbánatot tartani és igazsággal közelebb kerülni egymáshoz.
— Emberhúst árultak Szovjetoroszországban. Schulek Tibor dr. ma
gyar tábori lelkész oroszországi tapasztalatairól tartott előadásában töb
bek között azt mondotta, hogy hiteles tanuk állítása szerint, az 1922 és 
1933 évi nagy éhinség alkalmával emberhúst mértek a mészárszékekben. 
Az utcán elfogott gyermekeket lebunkózták. Minden házban lehetett füs
tölt emberhúst találni.

— Házi á h ita to k  b e v ez e té se . A bajor evangélikus egy
ház vezetősége felkérte az egyház tagjait, hogy ez évben ve
zessék be újra minden családban a házi áhítatok megtartását.
— Mi vau Indiában? Az egész világ meleg érdeklődéssel figyeli az in
diai eseményeket. India népe a legújabb időkig Angliának nehéz jármát 
viselte. Minden szabadságmozgalmat vérbe fojtottak. A japán hadsereg 
India határához közeledik s India népe számára ezzel közeledett a sza
badságnak nagy órája. Anglia látva a veszedelmet, tárgyalásokat kezdett 
India bennszülött vezetőivel füt-fát Ígérve, hogy ezzel maga mellé lán
colja. Kérdés most máraz, hogy mit fog India népe választani: él-e a 
pillanat kinálta nagyszerű lehetőséggel, vagy pedig bedől az angol masz
lagnak ?
— M agyarok H o rv á to rszág b an . A jugoszláv állam fel
bomlása után önállóságra jutott Horvátországban kb. 85—90.000 
magyar él. Helyzetük még nem rendeződött s ennek oka nagy
részt abban rejlik, hogy nincsenek vezetők s nincsen sajtója. 
A vezetők átköltöztek Magyarországra s átköltözött az addig 
kiadott hetilap szerkesztősége is.
— 300 éves a finn nyelvű biblia. Ebben az esztendőben lesz 300 esz
tendeje annak, hogy megjelent az első finn nyelvű biblia. Ez alkalom
mal a finn evangélikus [egyház mély hálaadással emlékszik meg Isten ál
dó kegyelméről, amely életnek ereje és útmutatóként adta a finn népnek 
a kőnyvek-köuyvét, a Bibliát, amelyből csodálatos áldás származott.
— A v ilág  m áso d ik  le g n a g y o b b  tem p lo m a. Ame
rikában, New-Yorkban, felavatták azt a  most épült anglikán 
templomot, amely nagyságát tekintve, a világ második legna
gyobb temploma. Összesen 60.000 ember fér el benne.
— Hollandia. Statisztikai kimutatások szerint Hollandiában a lakósság- 
nak mintegy 43.4°/0 tartozik a holland-református egyházhoz, 9%-a a la- 
kósságnak a független református egyházhoz, 36.4°/0 a római katolikus 
egyház tagja s 5.20Vot tesznek ki a más felekezetekhez tartozók Fele
kezetnélküli 14.4 százalék.
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Munka, mit megáld az Isten.
Aki lopott, többé ne lopjon, hanem 
inkább munkálkodjék, hogy legyen mit 
adnia a szükölködöknek. Efezeus 4,28

Isten nagyon komolyan veszi a munkát. Nem 
tűri, hogy valaki dologtalanul, léhán éljen. De azt 
sem tűri, hogy önző módon csak saját magunkért 
munkálkodjunk. Munkámnak kettős célja van: dol
gozni, hogy fenntarthassam a  családomat és dol
gozni, hogy legyen mit adnom a  szegényeknek.

Vess számot magaddal, hogy munkádnál meny
nyire érvényesült ez a második szempont: juttatni 
munkánk gyümölcséből a szükölködöknek. Mennyire 
jutott belőle azoknak, akik nem bírták megkeresni 
a maguk kenyerét, vagy azoknak, akiknek nincsen 
kenyérkeresőjük ? Isten ezekre is visel gondot. Kiadta 
az ő részüket is, amikor neked adott. Nem csodál
koztál te egyszer sem azon és nem tűnt fel neked, 
hogy Isten milyen nagyon megáldotta munkádat 1 
Jobban, mint vártad volna. Megőrzött minden kár
tól. A  mások termése elpusztult, a tiéd megmaradt. 
Isten nem engedte, hogy munkád és verejtéked ered
ménye elvesszen. Mig mások hiába dolgoztak egy 
éven át, te örömmel takaríthattad be fáradságod 
gyümölcsét.

Most érted ugy-e, hogy miért volt ez. Nem 
azért, mert te különb voltál, mint a többiek, és job
ban megérdemelted, hogy Isten megáldja munkádat. 
Nem. Egyszerűen csak azért, mert Isten neked adta 
á t az özvegyeknek és az árváknak a  részét is.

Vájjon te kiadtad-e nekik az ő részüket ? Váj
jon nem tartottad meg magadnak azt is ? Nem 
csak hitvány morzsákat juttattál jótékony célra, test
véreid nyomorúságának enyhítésére, hogy azzal ki
töröld az Isten szemét ? Csakhogy Istent nem lehet 
megcsalni. Isten Jól tudja, hogy kinek mit adott és 
mennyit adott. És azt is jól tudja, hogy ki csele
kedett az ő parancsa szerint és ki nem. A zt hi
szed, hogy sokáig nálad hagyja, amit a szükölkö- 
dőktől ellopjál? Bizony nem! Elveszi egy szempil
lantásban. És elveszi vele együtt a tövbit is, mert 
arra sem voltál érdemes. Tolvaj és csaló voltál I A z  
Istent akartad megcsalni s a nyomorultakat loptad 
m egl Ezt nem tűri Isten! Ezért bosszút áll!

Látod, ezért maradt el eddig az áldás a mun
kádnál. Hogy'kínlódsz és semmire se mész. Szá
mításaidból már eleve kihagytad a szükölködőket. 
Azzal az eltökélt szándékkal fogtál a munkához, 
hogy az ő részüket is magadnak tartod meg. Isten 
ismeri a szivek indulatját s azt tette, hogy hiába 
fáradtál. Nem engedte, hogy tolvaj és csaló légy s 
még nagyobb bűnöd legyen.

Megrendítő tanítása ez az Istennek. Fogadd 
meg nagyon komolyan. Többé ne lopj! Ne lopd 
meg a szükölködőket. Add ki nekik mindég becsü
letesen a részüket úgy, ahogy azt Isten kimérte, sőt 
még azon felül is! Most megindul a munka szerte 
az országban. Fogjatok hozzá ezzel a fohászko
dással : Uram, áld meg kezeim munkáját, hogy le
gyen mit adnom a szűkölködnek. Ámen. —dns—

A munka zsoltára
Május elseje a munka ünnepe. A sok között kell ilyen is, amikor 

Istennek azért adunk hálát, hogy dolgozhatunk. Jótétemény az, hogy dol
gozhatom. Jelenti, hogy Isten egészséges tagokat és erőt adott, mert csak 
az egészséges, ép ember tud dolgozni. Jaj annak, aki már nem tud dől 
gozni. Nem . tudok nagyobb csapást elképzelni, mint betegnek lenni ak
kor, amikor rengeteg a munkád. A munka égetően sürgős, itt az aratás, 
vagy a hordás ideje. Egy percig sem lehet várni vele. Mindenki talpon 
van, minden munkáskézre szükség van és te kénytelen vagy az ágyban 
feküdni, mert levert a gonosz betegség. Ilyenkor tüzes pokol az ágy és 
százszoros kint jelent a betegség. Ilyenkor tudod csak igazán, milyen ál
dásos a m u n k a  és m i l y e n  b o l d o g ,  aki e g é s z s é g e s  és t u d  d o l 
g o z n i .  '  ■■'7T~ - **

Ezt köszönjük meg a munka ünnepén. Az áldást, amit a munka az 
életünkben jelent. Mert az Isten megáldani akart vele, és nem megverni, 
Széppé akarta tenni az életet általa. Célt és tartalmat adott az életünk
nek. Adta a munkát, hogy örülni tudj az ünnepnapnak. Adta a fáradsá
got, hogy édes legyen a pihenés. Adta az elfoglaltságot, hogy szabadulj 
gyötrő gondolataidtól. Adta a kötelességek ezerféle faját, hogy a nyomo" 
ruságodat legyen mibe beletemetni. A nagy feladatok felemelik és nagy- 
gyá teszik az embert. A sok elfoglaltság nem enged sem tétlen búsla
kodni és emésztődni, sem pedig léháskodni és rosszá lenni. Az Isten a 
munkában vigasztalást, orvosságot, gyógyirt, támaszt és erőt adott az em
bernek, ami tartja az életét, mint az erős betoncölöp és nem engedi el
dőlni. Ezt jelenti a  munka. És ez mind nagy áldás. Az Isten adta, le
gyen áldott érte!

És legyenek áldottak, akik ennek az istenakarta, szent munkának 
a hős katonái. A munka ünnepén rájuk is gondolunk és megáldjuk őket. 
Mindegyiket külön-külön, aki a maga verejtékével hozzájárult annak a  
gyönyörűséges, nagy dómnak a felépítéséhez, amit emberi kultúrának ne
vezünk. Mennyi kéz együttes, testvéri munkája emelte azt abba a  ma
gasságba, ahol ma áll. Közte volt a szántó-vető ember kérges keze, a  
bányamunkás feszitő vasa, az olvasztó kohók elviselhetetlen hősége, et 
mérnökök végeláthatatlan számoszlopai, a tudósok teremtő, nagy gondo
latai, költők délibábos álma, művészek ihletett alkotásai. . .  minden, min
den, amit az Úristen olyan pazar kézzel szétszórt a  lelkekben. Mindegyik 
elhozta a maga külön ajándékát ehhez a dómhoz. Az egyik nem több, 
mint a másik. Mindegyik áldott és szent. Mert mindegyik munka volt és 
a  munka szent. Az eszköz sokféle, mellyel végezzük és sokféle a tér, 
ahol fotyik, de a munka mind egy: szolgálat és engedelmesség az egyet
len urnák: az Istennek, aki maga is szüntelen és megállás nélkül mun
kálkodik. Különbség csak egyben v a n : a hűségben, hogy ki milyen oda- 
adással végzi a munkáját. De a hü munkásokban nincs különbség. Azok 
mind egyformák. Istennek egyformán kedves és m e g b e c s ü l t  g y e r 
me k e i .

A munka e szent ünnepén lehull minden gát, minden válaszfal, 
mely ember és ember közé emelkedett. Nincs ur és paraszt, nincs meg
vetett és lenézett, csak dolgozó testvér van. Csak egy nagy, szent mun
kaközösség van, ahol egyik kéz a másikat kiegészíti és segíti, ahol az 
egyik nem lehet el a  másik nélkül, ahol minden egy közös, nagy cél felé 
tör: széppé tenni az életet és boldoggá az embert. Áldjad az Istent, hogy 
ebbe a munkaközösségbe téged is beállított valahová és öleld a szivedre 
kikkel együtt dolgozol és társuk lehetsz egy ideig. — dns —
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„ . . avagy őrizője vagyok-e én az én atyámfiának?“
Krisztus egyházának elsőrendű, szinte kizárólagos feladata 

az igehirdetés. Ez az a munkaterület, ahol senki más nem 
pótolhatja. Egyéb kérdések, bármennyire fontosak is legyenek 
azok, nem tartoznak szorosan hozzá. Ezekben feladata az, 
hogy só legyen, meg fény, meg kovász s hogy ítéletet hangoz
tasson ott, ahol arra engedhetetlenül szükség van.

Bár az egyház hivatása az igehirdetés, nem zárkózhatik 
el az életnek más nagy kérdései elől sem. S itt elsősorban a 
szeretet és segítés szolgálata az, amit fel kell karolnia. Meg is 
tette ezt az egyház mindig. Az első keresztyén gyülekezetek 
tagjai szép testvéri egyetértésben éltek s segítették egymást. Az 
apostolok az igehirdetés mellett gondját viselték a betegeknek 
is, majd pedig, amikor ez túlságosan leketötte őket, akkor kü
lön munkásokat bíztak meg ezzel a szolgálattal. Pál apostol 
pedig, amikor Jeruzsálemben éhínség pusztított, gyűjtést rende
zett a  macedóniai és görögországi hívek között s azok adomá
nyát személyesen szállította el Jeruzsálembe. S ugyancsak jó 
tudnia minden keresztyén embernek azt is, hogy kórházak, 
árvaházak stb. szintén mind-mind a keresztyén szeretetnek kö
szönhetik életrehivásukat.

Egyházkerületünk közgyűlése, felismerve a mai helyzet 
súlyos felelősségét és kívánalmait, nyomatékosan hivta fel a 
gyülekezeteket a társadalmi segélyezésre. Céltudatos és terv
szerű beindítására Sipos András bragovmegyei esperest állítot
ta annak élére, hogy ennek a munkaágnak állandó figyelője 
és irányitója legyen. Most elkészült az első kimutatás az e té
ren végzett munkánkról. Érdekes ez a kimutatás. Megtudjuk 
belőle, hogy egyházaink a karácsonyi ünnepek alkalmával 
535.861 lejt gyűjtöttek segélyezésre. S még ez a szám nem is 
teljes, mert nem minden gyülekezet küldött be jelentést s nem 
mindenik értékelte fel a természetben kapott adományokat. A 
szám — félmillió lejt meghaladó összeg — ellenben igy is 
eléggé tekintélyes. A pénz részben arra szolgált, hogy az isko
lás gyermekeknek szereztünk vele kedves örömöt, nagyobb ré
sze azonban szegények segélyezésére lett fordítva. Érdekes len
ne itt is számokat sorakoztatni fel, de a kimutatások ezen a 
téren is hiányosak.

Mit mondanak ezek? Először is azt, hogy lehet és kell

tenni. Meg azt, hogy nem mindenütt, de legtöbb helyen az az 
igazság, amiről Ponyiczky László ésperes ir jelentése elején:
......... Valahogy életbe lépett a bibliai egymás terhét hordozás.
Megnyíltak a szivek és megnyíltak a zsebek . . .  Isten felrázta 
népünket a lelki közönyből. Igaz, nagy árat adtunk és adunk 
érte, de gazdagabbak lettünk, összekovácsolt elválaszthatatlan 
egységbe a közös szenvedés s az egymásratalálás, az egymás
megbecsülésének érzetét ébresztette fei.“ S ugyancsak fontos 
az a másik tanulság is, ami sürgetően hangzik ki mindkét es- 
peresi jelentésből: „Kívánatos lenne rendszeres és állandó jel
legű segélyezés. Értve úgy, hogy ne csak karácsonykor, ha
nem az egész év folyamán részesüljenek segélyezésben a ma
gukon segíteni nem tudó szegények, betegek, aggok. . .  Milyen 
felemelő lehetne, ha a jobbmóduak állandó jótékonysággal se
gítenék az elesetteket.“ (Sipos András esperes jelentéséből.) Szük
séges itt megemlékeznünk arról, hogy ezen a téren is vannak 
szép kezdeményesek. így: a  csernátfaiusi és a hosszufalu-al- 
szegi gyülekezetek nőegyletei tejakció révén gondoskodnak a 
szegény iskolás gyermekekről, a nagyszentmiklósi egyházköz
ség nőegylete a nyáron 56 gyermek részére napközi-otthont tar
tott fenn, az aradi gyülekezet nőegyletének tagjai tevékenyen 
résztvesznek az ottani magyar társadalom által szervezett nép
konyhák vezetésében és fenntartásában.

Nagy időt élünk. Korszakalkotó mi körülöttünk történik. 
Régi világ halálos ágyánál s uj világnak bölcsője előtt állunk. 
El kell tűnnie annak a régi világnak, amelyiknek nem volt 
szive, mert istene volt a pénz. Nem tudta éppen ezért látni em
bertársa nyomorát sem, hanem elve a kizsákmányolás volt. S uj 
világ akar születni. Az uj rendszer pedig a társadalmi igazság
szolgáltatást irta fel zászlajára. Ebben pedig találkozik a keresz- 
tyénséggel. Az evangéliumnak tanítása is az, hogy felelősök 
vagyunk egymásért, meg hogy vagyonunk felett nem rendel
kezhetünk korlátlanul, mert vagyonúnknak csupán sáfárai va
gyunk. Keresztyén ember nem imádhatja a v a g y o n t  és nem 
lehet rabja a pénznek. Uj idők felé haladunk s az uj idő em
bere nem kérdezi csodálkozva:....... avagy őrizője vagyok-é
én az én atyámfiának?, hanem tudja és boldogan vallja az egy
másért való felelősséget: Az éheZőzőket, a szomjazófeat, a me' 
ziteleneket Isten is számon kéri tőlem! Gillich Fülöp.

Körösi Csorna Sándor.
Ez esztendő április havának 11. napján volt 

száz esztendeje, hogy a messzi Ázsiában, ;örök 
álomra hunyta le szemét a nagy magyar világ
járó, Körösi Csorna Sándor. A magyar nép ős
hazáját kereste és a magyar nép rokonait, test
véreit kutatta A róla való megemlékezésül kö
zöljük Ujfalvy Sándornak alábbi napló jegyzeteit. 
Ujfalvy u. i. közelről ismerte Körösi Csorna Sán
dort, a világhírű tibeti kutatót, aki Darzsilingben 
van eltemetve s akiről a legújabb utazók — igy 
Sven Hédin is — a legnagyobb tisztelettel em 
Iékeznek meg. 1799-től 1811-ig tanult együtt Uj
falvy Sándor és Körösi Csorna egy osztályban, 
íme, ezeket Írja róla:

Éa közelről ismerem . ..  Atyja tiz éves 
korában gvalog kiséré Enyedre, egy ma
gyar forintot költött rá, de sohasem töb
bet azután. Pár évig szolga volt Viski Sán
dor és Elek tanulók mellett. Kilencven ta
nuló közt már az első évben legelső volt. 
Kis Marci egyedül versenyzett vele de 
csak kezdetben, ez is elmaradt s többé 
utói sem érte. Emlékező tehetsége szint- 
oly nagy volt, mint szorgalma : amit ol
vasott, soha sem feledte. Ritkán beszélt, 
többnyire röviden s mint gyermek is min
dig megfontolva : figyelmét legcsekélyebb 
tárgy sem kerüite ki. Termete közepes, 
zömök, vállas, izmai, csontjai kemények, 
ínindnyájunk közt a legerősebb, arcí sza
batos szép idomú, és férfias ; nézése mé 
lyedt, jelentékeny, hallgatag, .Rendszerinti 
eledele cólegyöm c pó, gyümölcs, túró, 
vagy öntött saláta. A vizitdtól napokig el- 
tartóztatta magát „Nekem, söfiari párán-, 
ásóinak — mondá — hadd parancsolhas- . 
safe én is a gyomromnak Ti is tehetné-

tek, de nincs akaratotok.“ Rendesen a 
kopac földön vagy deszka-padlózaton hált. 
Beteg soha, , még kornyadozó sem volt. 
Egykedvű, se vigabb, se komorabb. Nagy 
kedv, bu, harag, bosszú, félelem vagy 
csak megrebbenés is, szolgaiság vagy el- 
hittség . . . szóval az indulatoknak bármi 
neme arcán vagy taglejtésein soha sem 
volt látható. Lapta, cigié vagy más gyer
meki játékban nem vett részt, de az ügye
sebb játékost nagyon .helyeslé. Úszás és 
birkózásban nagy Tészt vett s mindnyá
junkat felűlmut. A szerencsejátékot bo
londságnak nevezte gyűlölte . . .  Énekelni, 
táncolni, vagy csak ugrálni is sohasem 
láttam, de a jó táncost gyönyörűséggel 
nézte. Tanulás vagy foglalatosság nélkül 
bár pillanatig sem volt. Mint szolgagyerek 
ä szobát kiseperve s a szemetet a kije
lölt dombra vivén, ezalatt is szorgalommal 
tanult : tanítónk pedig ilyenkor az ablak
hoz szólilván feddő hangon figyelmezte
tett, hogy a szolga fiú. ami kevés időt kö
telessége megenged, tanulásra s nem lé
haságra fordítja : mi pedig a drága időn
ket elleshetjük.

0  független volt a szó szoros értelmé
ben, mert akaratján s indulatján uralkod
ni tudott Iskolai éveit is megrovás és bün
tetés nélkül járta le ; mivel sok van mond
va, mert a szoros szabályokat akkor mind 
mind megtartani, főleg a durva diák sze
szélyeit eltalálni... nem kis fal- dat vala

Szorgalmas tanulás után annyit tudott, 
hogy a prób.téteken ritkán szóiittaték. 
Néha megképeztetvén, a tanu’ót meg
akasztotta s tudományos értekezéseivel za- 
varodásba hozta. Ennyi kitüntetés mellett 
sem volt elhitt vágy tulbizakodó.

Hazulról néha székelypogácsát kapván, 
nem költötte el, hanem feldarabolva, pén
zen eladta. Pénze mindég volt, mi gyak
ran kölcsönöztünk tőle, ő soha senkitől. 
De szigorúan megbírálta elébb, akinek 
pénzt hitelezett; ha meg volt győződve, 
hogy pontosan fizet és korhelységre nem 
fordítja, mert akkor kérlelhetetlen vala. 
Jó gazdaságát szép eredmény koszoruzá, 
mert az iskolából 5000 forintot vitt ki ma
gával: és azt mind követésre méltó pél
dát mutatta fel, mondván : hogy erős aka
rat előtt minden, még a szegénység is 
meghajol és független állást szerez.

Gondolkodó, mély eszü, de sebes felta
láló eszü nem volt : akibe ilyet ismert, 
respektálta. É'cef, furfangos szókat moso
lyogva hallgatott : de ő soha sem mon
dott. Öltözetére kevés gondot fordított, de 
rongyos vagy piszkos sem voll; inge nyak
kendője, mindég tiszta. Télbe nyárba egy
formán posztó gúnyát viselt. A legnagyobb 
hőségben sohasem izzadott, csikorgó hideg
ben sohasem fázott. Ily lángész, erős jel
lem és testi erő tulnyomósága mellett is 
elhitt, vagy felsőnbségét mással éreztető 
nem volt. A tanároknak kiválasztottjuk, 
tanulótársainak bámulás tárgya volt. Mind
ezt jól tudta, de egykedvüleg 'vette ezt is, 
mint minden egyebet A jó tanuló s er
kölcsös fiút bec-ü te, de barátsági viszony
ban bár eggyel sem volt. A barátság bol
dogító érzése szintoly ismeretlen volt előtte, 
mint gyűlölet vagy irigység Jővőiről nagy
szerű jóslatok szárnyaltak : vitéz hadvezér, 
nagy államférfim hazájának disze leend. 
1816 ik évben a göttingeni egyetemre utaz
ván, Bécsben meglátogatott: szállásra ma
gamhoz hi vám, nem kis bámulatom! a el is 
fogadá: mert másszor legcsekélyebb elköte-
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Napközi otthonok.
A háborús idők rendkívüli követelményeket támasztanak 

népünkkel szemben. Sok helyen hiányzik a férfi munkaerő s a 
hadbavonult férfiak helyett, nők kell helyt álljanak. Gyönge 
asszonyi vállakra szakad nemcsak a család eltartása, a háztáj 
gondja, hanem a földek megművelése is. Ilyenkor az egyik nagy 
gond, hogy mi legyen a kis gyermekekkel, amig az anyjuk 
munkában van ? Hol hagyja, kire bizza, hogy nyugodtan dol
gozhasson ? Gyülekezeteink is tudnának hathatós segítséget 
nyújtani sok gonddal, bajjal látogatott családainknak, napközi 
otthonok létesítésével, ahová minden dolgozó édesanya nyu
godtan elhozhatná gyermekét, mert jó helyen volna és szere
tettel elgondoznák, amig ő a család részére keresi a kenyeret.

A Sánmiclo§ul Maré i kicsiny gyülekezetünk átérezve ezt a 
szükséget és a szolgálat vágyától eltelve, már a múlt évben fel
állította, nőegyletének önfeláldozó buzgóságából, napközi ottho
nát, hova minden szegény édesanya, aki arra rászorult elhoz
hatta maga gyermekeit. Áldott és szent munka volt ez és min
denekelőtt megfizethetetlen nagy segítség. Ezt a szolgálatot eb
ben az évben is tovább végzi. Sőt társai és követői is akadtak 
ebben a szép munkában. Most a cernatu-i gyülekezet is 
megszervezte a maga napközi-otthonát, melynek fenntartásáért 
a gyülekezet és annak lelkes nőegylete tetemes áldozatot vett 
magára, mert azt mintaszerűen és minden igénynek megfele
lően rendezték be, hogy a gyermekek ne csak szállást és ételt, 
hanem nevelést is kapjanak. Az egyházkerület elnöksége nagy 
elismeréssel és megértéssel üdvözölte ezt a kezdeményezést és 
felszólítást küldött az esperesek utján valamennyi egyházunk
nak, hogy azt a többi gyülekezeleinkben is megvalósítsák s 
ezzel is munkálják és elősegítsék népünk boldogulását. Hisz- 
szük, hogy a mutatott példának meglesz mindenütt a maga 
termékenyítő hatása. Lelkipásztoraink és híveink megértik jelen
tőségüket és saját érdekükben hozott áldozatok vállalásával 
mindenütt meg is fogják valósítani ezt a s z é p  és h a s z n o s
eszmét. ------——  .. ——  ___dns—

lezettséget sem fogadta el. Ö tve pedig a számára készitelt ágy 
mellett a padlózatra terité úti köpenyét s nadrágját feje alá téve 
hosszan nyúlt rajta. Ellenvetéseimre azt f -leié : hogy hosszú 
ut áll előtte, szoktatni kell a rossz testet nélkülözéshez, mert a 
test hálátlan s minden kényeztetést megboszu'ó. Öt napot mu
latott Bécsben, a bucsuvételkor mo olyogva szólitám meg. hogy 
Göttingába rai okból megy. mert hitem szerint már mi idén 
tudományt kimerített. „Nem meggzőződésem visz: az emberek 
előítéletét akarom kielégíteni . . .  de nem mulatok soká. mert 
nálam drágább az idő, mint másoknál /“

M ntegy pár év múlva jött vissza Göttingából, de szokása 
ellen kedvetlen hangulatban. Másn»p elbeszélő nekem, hogy 
Göttingában Kanyaró nevű fő díje 100 darab ar ny t vett el 
tőle, szentül megígérvén, hogy Bécsből pontosan megküldi, da 
féléve már, hogy semmit sem tud róla s ha E chorn göttingeni 
tanár 30 aranyat nem kölcsönöz neki, le sem uLzhatiic . . “ 
a pénz még hadján, de mindég őszinteséget színlelt, s utóbb 
úgy rászed: iskolás pajtástól s főleg földitől ily gyalázatosán 
lefözetni, annyira kedélyemre hatott, hogy vastag hypocóndriát 
kaptams az Eichorn lelkes felrázására lehettem képes kiocsudni.“

Kérdém azután, hogy a göttingsi tudományos aknában 
mi nemes érceket zsákmányolt ki? „Reménységem fölött — 
mondd a zsidó exegesist.Jőleg az arab és török nyelvet, 
mik tervemnek főtényezői.u Es akkor pendité meg elöltem keleti 
útitervét; de amit én akkor a megcsaiatás szülte vastág vérnek 
tulajdoniték.. 1820 ik év utolján romladéki lakomban búcsút venni 
meglátogatott. Szokott csendes kedé yén újra változást ti pasz
talék. Békéden és szavaiban némi dacoló modort váltott. Köz
lém vele észrevételemet, fejét rázva busán rrondá : „Sietnem 
kell e földről, ho! még érettebb emberek is telve vannak elő
ítéletekkel. Megtámadtak mindenfelől, hogy útitervemmel hagy
jak fel, mert kivihetetlen s hogy eszelősség szüleménye. És én 
keblemben fiatal éveim óta táplált vágyaimat értek feláldoz
zam: amire tizenhárom élő és holt nyelvet szereztem meg, 
mire annyi nélkülözés és sanyargatással készitém el testemet: 
soká viaskodtam balitéletjeik ellen s utóbb béketürésem rová
sán végződött.“ . . . i gy  nem jó ! ; , . mondám. Gőtlingtból el
csüggedve, most meg hazádból bekétlen h ngul than indülsz 
k i : e két szó régen nem lélezett szótáradban s én azt javas
lom, hogy rögtön törüld ki, mert ezentúl nagyobb szükséged 
lesz béketürésre, mint nekem vagy másnak . . . Nem felelt, de 
arca felderült s jobbomat hévvel rázts meg : a bucsuvételkor 
lelkesedve volt. ahogy sohasem láttam ezelőtt „Barátom! a 
nagy kérdés megoldása. . . elődeink ősi lakhelyét felfedezni. . .  
az én feladatommá vált A  nagy célnak megfelelő lesz egy
kor jutalmam. Élj boldogul, barátom . . . “

Tessedik Sámuel a népnevelő 
lelkipásztor.

Kétszáz évvel ezelőtt egy derék szarvasi evangélikus lel
kész különös gondolatokra határozta el magát. Hívei meg is 
rótták érette, de a hatóságok is idegenkedve nézték a különös 
vállalkozást, ez pedig abból állott, hogy egy szép napon Tes
sedik Sámuel beállított a szarvasi földesurhoz és kért tőle 6 
hold szikes földet. Minden különösebb nehézség nélkül meg
kapta. Erre Tessedik iskolát kezdett építeni, kertet kezdet ala
pítani, könyvtárat szervezni, — mindezt a saját költségén — 
szerzett különböző gépeket is és amikor mindezzel készen volt, 
fiukat és leányokat hivott az iskolájába és elkezdte tanítani 
őket minden olyan szükséges dologra, ami az iskolai nevelés
ből kimaradt: földművelésre, talajnemesitésre, gazdaságtanra, 
szóval mind olyan dologra, amire az életben nagy szükség van. 
S mindezt azért, hogy kiváló gazdákat és tanult néposztályt 
neveljen a nemzet számára.

Miért? Mert nagyon bántotta népe elmaradottsága. „Vizs
gáló szemmel tekintettem magam körül“ — írja — „kerestem 
a költők által oly elragadó színekkel festett falusi élet egysze
rűségét és találtam együgyüséget, ostobaságot, bizalmatlan
ságokat még a leghasznosabb javaslatok iránt is. Hamisságot, 
gonoszságot, rögzöttséget és hiányt még a legszükségesebb dol
gokban is. Kerestem cselekvő keresztyénséget és találtam a 
vallás álcája alatt borzasztó zavart, hamis néphitet, babona- 
ságot, előítéletet, ferde vallásos nézeteket, melyek a földmivelő 
nép lelkében sötétséget, a szívben aggodalmat és az életben 
nyomort terjesztenek“.

Szóval Tessedik az elmaradottság ellen és a műveltségért 
küzdött. Fel akarta emelni a népet elmaradottságából, ki akarta 
rázni bűneiből, le akarta vetkeztetni bűnei ruhájából, művel
tebb, felelősségteljesebb, keresztyénibb földmives réteget akart 
teremteni első népfőiskolájában. Mennyi gyűlöletet, üldöztetést 
kellett ezért és áldott törekvéséért szenvedni. Maradhatott volna 
kényelemben is, a nép tetszését kereshette volna és akkor sze
rették volna és dicsérték volna, de mert orvosolni akart, mert 
a népet fejleszteni akarta, megrótták, megrágalmazták, üldöz
ték. Még azért is megszólták, amiért szerette a könyveket. „Úgy 
látszik, nem tanult eleget, amikór kellett volna“ *— mondo
gatták.

De Tessediket mindez nem gátolta, kitűzött céljában nem 
akadályozta. Nem a tetszésért, hanem a népe fejlesztéséért dol
gozott és tudta, hogy ez nem megy áldozat nélkül. Megterem
tette a  népfőiskolát és ma áldják emlékezetét mindenütt. Az 
igazság elveszi a jutalmát!

Műveltebb, komolyabb, keresztyénebb földműves réteget 
— ez a  mi vágyunk is. A földműves a nemzet alaposzlopa. 
Az ő munkája után él a nemzet. Nem kötelessége-e hát min
den felelős tényezőnek nem üres frázisokat dagasztani a nép
ről, hanem egyszerű, becsületes, és igazságos munkával nevelni 
a népet, hogy külömb legyen, ellenállóbb legyen, erősebb, igaz
ságosabb legyen ? Mert amilyen a nép, olyan a nemzet élete is.

Műveltség, keresztyénség, haladás, tanulás, ez a mi tö
rekvésünk is. Értsük meg ezért az idők szavát és a múlt bölcs 
tanítását: ne elégedjünk meg azzal, hogy ismeretekben csak 
annyit kapjanak gyermekeink, amennyire apáik és nagyapáik 
rendelkeztek. A mostani erős versenyben csak azok a népek 
fognak tudni boldogulni, amelyek tudásban és erőben állni tud
ják a harcot. Tanultabb és műveltebb, meg hívőbb nemzedéket 
kell nevelnünk, hogy népünk megmaradása és jövője biztosítva 
legyen. KISS BÉLA.

EVANGÉLIKUS ÉLET.
belmissziói, társadalmi, kulturális és világnézeti hetilap, 
a Romániai zsinat jresbiteri ág. hitvallású evangélikus 
magyar egyház lapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Ág hitv. ev. lelkészi hivatal B A CIU, jude{ul Bra?ov. 

Pénztár: Szuperintendensi hivatal, ARAD, Piafa Luther 2, — Min
dennemű pénzek ideküldendők. — Magyarországi előfizetések 

íb iszére: Ág. hitv. evangélikus lelkészi hivatal KOLOZSVÁR.
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— Felügyelő  b e ik ta tá s . Az
apaja-i gyülekezel, a megürese- 
det egyházközségi felügyelői ál
lásra Papp Béla dr. egyházkerü- 
leti világi jegyzőt választotta meg, 
akinek beiktatása husvét második ünnepén volt. Ugyanakkor 
tettek esküt az egyházközségnek újonnan választott presbiteréi 
és tisztikara is. Isten áldása kisérje szolgálatukat!
— Uj intézkedés az illeték adóra. Az uj bélyegtörvény intézkedése sze
rint az egyházi vagyon falusi gyülekezetnél 2,000.000 lejig, városiaknál 
5.000.000 lejig nem esik illetékadózás alá. Az adókulcsot 0.50 százalékról 
0.25 százalékra szállították le.
— A dventi é s  bö jti le lk i m unka a  B ánság  e g y h á 
z a ib a n . Az ádvent és a böjti szent időben igen élénk lelki
munka folyt az arad—banatul-i egyházmegye gyülekezeteiben. 
Ennek irányát és ütemét Ponyiczky László esperes szabta meg. 
Minden gyülekezetben vallásos-estélyek voltak, melyeken a lel
készek kölcsönösen beszolgáltak egymásnak. Úgy szuprrinten- 
dens, mint az esperes több gyülekezetét személyesen is felke
resett és ott igehirdetéssel és előadással szolgált. A szerzett ta
pasztalatok alapján megérlelődött az az elhatározás, hogy a 
szőszékcserét továbbra is gyakorolják s ennek keresztülvitelé
re Ponyiczky László esperes már tervet is készített.
— Säcädate. A sacádate-i gyülekezet közgyűlése határozatot hozott, a 
.melynek értelmében az országos egyházból való kiválását és a romániai 
zsinatpresbiteri ág. hitv. ev. egyházkerületbe való felvételét kéri. Egyház- 
községeink száma igy egy uj gyülekezettel gyarapodott s már csak a hal- 
mágyi magyar evangélikus gyülekezet áll kívül a magyar evangélikus egy
házi közösségen.
— Az a ra d i  n ő e g y le t m unkája . Az aradi gyülekezet nő
egylete, agilis elnőknőjének, Nagy Imrénének indítására szövő
széket szerzett, amelyen most az asszonyok részéről serény 
munka folyik. Az igy előállítóit anyagok az egylet bevételeit 
gyarapítják s ezen felül az asszonyok hasznos foglalkozásra 
nyernek kiképzést.
— A Hétfalusi Takarékpénztár bözgyüláse, Április hó 12-én tartotta 
rendes évi közgyűlését a Hétfalusi Takarékpénztár. Az intézet vezetősége 
beszámolt a múlt esztendő munkájáról, valamint előterjesztette az inté
zet pénztári és vagyoni mérlegét. A megejtett választás eredményekép
pen az igazgatóság tagjai : László Kálmán, Bálint István, és Gocsmán Mi
hály, a felügyelőbizottság tagjai pedig: Orbán Balázs, Vigh Gábor dr és 
Dobri István. A rendes közgyűlést követő rendkívüli közgyűlés pedig az 
intézetnek a Bra?ovi Közgazdasági Bank R. T.-sal való egyesítését mon
dotta ki. Ezzel megszűnt Satülung egyik jelentős intézménye, amely 
több mint 40 évig fejtett ki áldásos tevékenységet. Reméljük, hogy a 
helyzetdiktálta okosság valóban üdvös és hasznos uj útnak fog bizonyul
ni s az uj intézmény, mely most már a bra?ovi Közgazdasági Bank fiók
jaként fog működni, hathatós tényezője lesz népünk gazdasági életének.

— L elkészeink  licenziátusi fo k o za ta . A kultuszminisz
térium mindazon lelkészeinknek, akik gimnáziumi érettségivel 
és teológiai főiskolai végzettséggel bírnak, 1941 évi október 
1-i hatállyal, megadta a licenziátusi fizetési fokozatot és az igy 
előállott fizetésbeli különbözetet ki is utalta.
— Uj ezer és kétezer lej es bankjegyek. A Nemzeti Bank április 15-től 
julius 15-ig becseréli, illetve kivonja a forgalomból a II. Carol volt király 
arckepét viselő 500 lejes bankjegyeket s azokat uj kibocsátású ezer és 
kétezer lejes bankjegyekkel helyettesíti.
— A g y e rm e k ek é rt. Minden népnek boldogabb jövője a 
gyermekeiben van. Ezért is igyekszik ma minden nép védeni 
gyermekeit, hogy ne kallódjék el egyetlen egy sem. Példaadó 
buzgósággal dolgozott ezen a téren, az elmúlt téli időszakban, 
a timi$oarai magyar társadalom, amikor a szegény gyermekek 
részére ingyenebédeket osztott. Naponként 800 szegény ma
gyar gyermek kapott ingyenebédet.
— Kivonták a forgalomból a repülőbélyeget. A Hivatalos Lapban 
megjelent rendelkezés értelmében kivonták a repülőbélyegeket a forga
lomból s igy azok értékét rendes okmánybélyegekkel helyettesítendő.

- E L H Í V Á S !  ---------------------------------------------------

Felhívom mindazoknak figyelmét, akiket a csángó 
nép sorsa és múltja érdekel, hogy a következő pályaté
teleket tűzöm ki bárki részére: 1. Eredeti, a nép ajkáról 
hallott csángó vonatkozású monda. 2. Nép ajkáról vett 
népmese. 3. Eredeti régi c s á n g ó  népdal. A  beküldött 
dolgozatokat 1000 leiig terjedő tiszteletdijban részesítem, 
ha azok a feltételeknek megfelelnek. Fontos, hogy ne 
könyvből szedje ki az illető, hanem lehetőleg egy-egy 
öreg elbeszélése alapján jegyezze le. Külön jutalmat kap
nak, akik olyasvalakit tudnak megjelölni, aki régi csán
gó népdalokat ismer. Ugyancsak kérem mindenki közre
működését minden, a csángó népet érintő régi kéziratok 
beszerzésére. Kiss Béla cernatu-i lelkész.

— Finnország. A bolsevikektől fel
szabadított finn területen levő- 42 
evangélikus templomból 30 teljesen 
el van pusztítva, 40 görögkatolikus 
templomból 18 eseti a vörösök garáz

dálkodásának áldozatául. A lenti okok miatt legtöbb helyen az istentisz
teletet iskolákban és egyéb termekben tartják.

— A m ag y aro rszág i e v an g é lik u s  egyház  sze re te t-  
in tézm ényei. Szegények és elaggottak gondozását végző s z e 
r e  t é t  h á z  van Balassagyarmaton, Békéscsabán, Budapesten, 
Győrött, Jolsván, Kassán, Klotildligeten, Nyíregyházán és Pé
csett. Á r v  a h á z  a t tart fenn: Békéscsaba, Börcs, Főt, Győr, 
Hódmezővásárhely, Pihenőpuszta, Rákoskeresztúr, Sopron és 
Szarvas. Ezeken kívül van még egy otthon nyomorék gyerme
kek számára s egy, amelyik epileptikusok gondozásával foglal
kozik.
— Evangélikus egyházi énekkar olaszorsiági körúton. A hires leip- 
zigi evangélikus egyházi énekkar, az u. n. Tomaschor, olaszországi kör
utazást tett, hogy megismertesse az olasz néppel az evangélikus egyházi 
zenének szépségeit. Az énekkar vezetője Ramin tanár, a Bach-zene kitű
nő ismerője és művelője..
— M agyar tan n y e lv e  o k ta tá s  S z lovák iában . Az 1942. 
évi költségvetés tárgyalása során Eszterházy János gróf telte 
szóvá a magyar oktatás ügyét. Kérte többek között, hogy az 
iskolai ügyeket Intéző bizottság tagjai közé nevezzenek ki ma
gyar tagot, az iskolai tanácsokban pedig biztosítsanak megfe
lelő számú képviseletet a magyar lakosságnak, egyben .pedig 
tiltakozott a névellemzés ellen.
— Mi lett a sorsa 250.000 lelkésznek? A szovjet istentelenek ligájá
nak lapja dicsekedve irta 1938 decemberében, hogy az orosz nép szelle
mi vezetősége immár teljesen megváltozott. Azt irta ez a lap, hogy a 
cári Oroszországban 295.000 pap, 16.956 orvos és 13.095 kuruzsló volt. 
Most pedig — Írja — eltűntek a kuruzslók, megszaporodtak az orvosok 
és papot még mutatóba sem lehet találni. Ezzel beismerte, hogy a bol
sevisták 295.000 egyházi férfiút tűntettek el. Bár sorsukról nem lehet pon
tos értesülésekéi szerezni, mégis tudott dolog, hogy nagyrészüket meg
ölték, másokat száműzetésbe küldtek, akik aztán ott pusztultak el s csak 
egészen kicsiny hányadának sikerült megmenekülni. Milyen érdekes, hogy 
Churchill, meg Roosevelt urak mindezeknek ellenére mégis a keresztyén- 
ség bajnokává szeretnék avatni Sztálint s többi hóhértársait.

— Uj u tó n  a  franc ia  p o litik a . Franciaország életére dön- 
tőjellegü hatása lehet annak a mostanában történt kormány
alakításnak. amelynek elnöke Laval, a neves németbarát poli
tikus lett. Franciaország vezetői és népének szélesebb rétegei is 
reájöttek arra, hogy Franciaországnak bele kell kapcsolódnia az uj 
európai szellem ütemébe. Ehhez pedig valóban a legmegfele
lőbb ember az a Laval, aki már a háború megkezdése előtt 
is a francia-német közeledés hive volt.
— Az öntudatos evangélikus ifjúságért! Felette értékes az a munka, 
amit a főiskolai hallgatók körében végez a magyarországi evangélikus 
egyház. E munka érdekében egyetemi lelkészi állást szerveztek. Ez az 
állás most került betöltésre s az arra kinevezett lelkészt, Dezséry Lász
lót, a közel múltban iktatták be. Március hő folyamán pedig megtartot
ták a főiskolai hallgatók Luther-Szövetségének idei rendes évi kongresz- 
szusát, ahol időszerű és értékes kérdések kerültek megvitatásra. Az egy
ház sokat vár ettől az ifjúságtól.

— P a p n é k  sz o lg á la ta  N ém eto rszág b an . Ismeretes, 
hogy a németországi evangélikus lelkészikar fiatalabb tagjai 
katonai szolgálatra vonultak be. Ahogyan most értesülünk róla, 
igen sok helyen a lelkész felesége látja el férje helyett a szol
gálatot. Az egyházi vezetőség pedig elhatározta, hogy ezeknek 
a bátor papnéknak a részére továbbképző konferenciákat 
rendez.
— Uj egyházi helyzet Franciaországban. Petain tábornagy, a jelenlegi 
francia államfő, rendeletet bocsátott ki, amely szabaddá teszi az egyhá
zat Franciaországban, visszaadja az elvett egyházi javakat és megengedi 
a szerzetes rendek működését. Ezzel régi viszás helyzet kapott megfe
lelő orvoslást. Franciaországban u. i, a szabadkőműves uralom idejében 
nemcsak hogy elvették az egyházi vagyonokat, de rendre megnyirbálták 
az egyháznak egyéb jogait is s szinte teljesen megbénitolták életlehető
ségét.
— A k e re sz ty én sé g  h e ly ze te  J a p á n b a n . Japánban 
1940-ben uj vallásügyi törvényt hoztak. Ez három vallásnak biz
tosit szabad gyakorlatot és állami védelmet, még pedig a shintó 
vallásuak, a japán nép ősi vallásának, a buddhizmusnak és a 
keres2 tyénségnek. Érdekes talán tudnunk azt. hogy Japán la
kosainak szinte csak 1 százaléka keresztyén. Ezek mellett kb. 
7—8 millióra tehető azoknak száma, akik ismerik a bibliát s 
szeretettel olvassák is, de akik nem léptek ki régi egyházukból. 
A japán nép megbecsüli s nagyra értékeli a keresztyénséget. 
Igen jó hatással volt ebben az irányban az is, hogy a japán 
katonaság a most folyó háborúban ismételten tapasztalhatta a 
keresztyén szeretet áldásait.
— Vallásos irodalom Németországban. Németországban egyre foko
zódó érdeklődés nyilvánul meg a vallásos tárgyú könyvek iránt. 1936-ban 
a megjelent könyveknek ll°/0-a volt egyházi és vallásos jellegű.
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„És az erős lelket újítsd meg 
bennem.“

(Zsolt. 51. 12.)

Istennek sok drága adományáról igen gyakran 
csak akkor veszünk tudomást, mikor kezdünk ki
fogyni belőle.

így vagyunk a mindennapi kenyérrel, a mun
ka lehetőségével és áldásával, a testi és lelki erő
vel, az egészséggel és — magával az élettel is 
Amikor mindennek a végére jutottunk, akkor tudjuk 
meg. milyen jó volt, ameddig volt s milyen nagy 
baj, hogy elfogyott.

Láttam egy embed, akinek levágták a lábát és 
mülábat kapott. Úgy örült, úgy örvendezett a jól
sikerült mülábnak, hogy a két lábának bizonyosan 
nem örült úgy, amig megvolt mind a kettő.

Bizony, ha számba vennénk és eszünkben tar
tanánk Istennek mindazt a sok áldását, amit ránk 
pazarolt születésünk óta, soha se fogyna ki ajkunk
ról a hálaadás. De igy . . .

így a jó Isten kell, hogy figyelmeztessen ben
nünket újra és újra egy-egy áldásának megvonásá
val arra az igazságra, hogy „minden jó adomány 
és tökéletes ajándék Tőle száll alá, a világosságnak 
atyjától.'“ (Jak. 1, 17.)

Ma hangossá vált ez a figyelmeztetés. Oda van 
a béke. Nincs nyugodalma egyikünknek sem. Szü- 
kebb és keserűbb lett a kenyér Fogyó félben van 
a zsírozó, meg a jó kedv. Több q  gond. Nehezebb 
a gyász. Gyávább a reménység. És jajj „a mi szi
vünk is elhagyott bennünket!“ (Zsolt. 40, 13)

Mi tévők legyünk ?
A  sok nyomorúságot nem vagyunk képesek 

elfordítani fejünk felől, És nem tudunk kitérni elő
lük. Vállalnunk kell és vinnünk kel!, — de nem 
bírjuk. Tehetetlenségünk tudata egész valónkra rá
nehezedik.

A z  a pár szóból álló imádság, amelyet e rö
vid írás fölött olvashattok ma — ez az imádságunk. 
Ez mindnyájunknak az imádsága. rAz erős lelket 
újítsd meg mi bennünk !“

De a lélek csak lélekből meríthet erőt. Elfáradt 
lelkünket csak Istennek lelke újíthatja meg.

Istennek lelke. Lám ez is azok közé a drága 
ajándékok közé tartozik, amiről szinte egészen el
feledkeztünk már. Isten önmagát adja nekünk, s 
lelkünk az ő leikéből merit erőt. — Hogy is volt 
csak ez a dolog ?

így  pünköst táján hallunk hébe-hóba valami 
különös történetet „zúgó szélvészről, s holmi egye
bekről, de hogy ez a történet nekünk is szólna, s 
hogy a Szent Lélek az erőnek lelke, — arra igazin 
sohasem gondoltunk.

S most itt a kemény lecke. — Erőre lerne 
szükségünk — és nincs. Testvérem, hogyan állcsz 
meg ? hogy bírod végig ? hogy kerülsz föléjül a 
feltornyosuló bajoknak ?

Ami engem illet, nekem nincs semmi erőn. S 
tudom, hogy neked se igen van. De azt is tud»m, 
hogy Isten az erőnek, a hatalomnak s a kegyekm- 
nek az Istene. Boruljunk le előtte és kérjük őt: A  
te Szent lelkedet add nekünk és az erős lelket uitsd 
meg mi bennünk. Ámen. NIKODEMUSZ KÁRJLY.

Hittel, bízó dalommal előre . . .
Az egyházi évnek abban a szakaszában vagyunk, amely husvét és 

pünkösd közé esik. A várakozás, a félelém, a kétség és bizonytalanság 
ideje ez. A feltámadt Ur Jézus ugyan a tanítványok közt van, de ilyen 
bejelentéseket tesz nekik: „Most pedig elmegyek ahhoz, aki küldött en
g em . . “ „Egy kevés idő és nem láttok engem; és ismét egy kevés idő 
és megláttok majd engem.“ Majd pedig igy szól hozzájuk: „Bizony, bi
zony. mondom néktek, hogy sirtok és jajgattok ti, a világ viszont örül.“'

Eddig is meg-megremegtette a tanítványok Szivét az a gondolat: 
hátha vége lesz a békés és boldog együttlétnek! Amikor pedig ezt éppen 
Mesterük szájából hallják, lelkűk mélyéig megrendülnek s csüggedten 
hajtják le fejüket. Mind arra gondolnak: mi történik velük ebben a go
nosz világban? Ki védi meg őket a hitetlen tömegek bosszújától? Egy
előre még nem értik : „Jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem 
megyek, nem jő el hozzátok a vigasztaló ; ha pedig elmegyek, elküldöm 
azt ti hozzátok.“ A mennybemenetel napján meg szinte gyökeretlvert ál- 
buk az elválás fájdalmától: úgy néztek az égre.

T íz nap múlva azonban minden megváltozott. A Vigasztaló, az Ur
nák lelke sebesen zugó szélnek zendülése között megjelent s világoság
gal, hittel, erővel, bizodalommal és bátorsággal töltötte meg őket. A fé
lénk és kétkedő tanítványokból pillanatok alatt hősök, elszánt apostolok 
és haláltmegvető vértanuk lettek. Többé nem a testi, a  földi élet megtar
tása fontos számukra, hanem a lélek üdvösségének az elnyerése. Nem 
számított már, hogy elfogják, megverik, börtönbe vetik vagy megölik. 
Mindez csak a test gyötrése lehet, a léleknek semmiféle megpróbáltatás 
nem árt, Ellenkezüleg: a szenvedések tüzében tisztul és acélosodik meg. 
S valóban: ez a lélek hordozta őket bátran és lebirhatatlanul s vitte 
Krisztus szent ügyét diadalról-diadalra.

Azóta hányszor mutatkozott a hivő keresztyén emberben a lélek 
minden akadályt és minden náhézséget leküzdő ereje! Hány szegény és 
hány beteg hordozta türelmesen az élet keresztjét. A földhözragadt nyo
morúságból hány küzdő munkás emelkedett fel a gondtalanabb megél
hetés szintjére s a hosszú hónapokig tartó betegséget hány szenvedő vi
selte a gyógyulás reményével és azzal a tudattal, hogy az Ur megpró
bálja az embert, de el nem hagyja. És a Kisértőt hány ifjú s hány idő
sebb győzte le s mentette meg magát a tisztességnek és a közbecsülés- 
nek! Mindezt hittel, bizodalommal, a Lélek erejével.

Úgy még a nemzet vagy az emberiség haladását, jólétét és boldo- 
gitását szolgáló nagy müvek nem születtek, hogy azokban része ne lett 
volna Isten akaratának és kegyelmének, ami az emberi munka szívóssá
gában, az emberi ész alkotóképességében és emberi s z í v  szeretetben va
ló lobogásában nyilvánult meg.

Vájjon abban a minden eddigit felülmúló küzdelemben, mely Euró
pa népeit a keresztyén kultúra védelmében összefogta, nem érezzük-e az 
Ur lelkének hatalmát és győzelemre segítő lendületét?

Ezt a hitet a pünkösdi Szentlélek gyújtotta fel a tanítványokban és 
ez gyújtja fel bennünk is. Ez tette reformátorrá Luther Mártont és adott 
nekünk egy Dévai Biró Mátyást, Bocskait, Bethlent, Rákóczit ez a Létek 
hordozta a szárnyán s tette naggyá és örökemléküvé. A bolsevizmus el
len folyó rettentő mérkőzésben anyagi és erkölcsi erőink megfeszítésére 
ez késztet és ez kell hogy késztessen, ha élni és győzni akarunk. Éppen 
ezért ne szűnjünk meg soha igy fohászkodni: „Jövel Szent-Úristen, töltsd 
be sziveinket bőven mennyei ajándékoddal, szivbeli szent buzgósággal I“

Hittel, bizalommal előre!
SJPOS ANDRÁS főesperes.
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Május hó második vasárnapján ünnepeljük ezt a kedves 
ünnepet. Beszédben s írásban méltatják ilyenkor az anyai hiva
tás fontosságát s a családvédelem jelentőségét. Az egyes orszá
gok kormányai pedig akkor osztják ki jutalmaikat a 8 -  10 gyer
mekes édesanyáknak. Ez a nap teljesen az anyák tiszteletének 
szolgálatában áll s arra van hivatva, hogy emlékeztessen min
den nőt arra, miszerint életének legmagasztosabb szerepe: hű
séggel tölteni be anyai hivatását. A kenyérért robotoló társa
dalom pedig szeretettel emlékszik meg arról az édesanyáról, aki 
gyermekét dajkálja és neveli s a család és a közösség számára 
uj nemzedéket formál. Anyák napján a nemzet és társadalom 
lelkiismerete megszólal és reátekint az édesanya arcára meg
nézi, hogy tiszta-e s megelégedett-e az az arc? Olyan-e, 
mint a gyermekeit féltő gonddal ápoló 
s őket szeretettel körülölelő édesanya 
arca?

E z e n  n a p  n a g y  ü n n e p i  je
lentőségének nemcsak külsőségekben 
kell megnyilvánulnia, hanem bele kell, 
hogy szóljon egész emberi és népi éle
tünk formálásába. Az édesanyák nap 
ján adunk számot arról, hogy mit tet
tünk a család- és gyermekvédelemért, 
vagy mit nem tettünk még meg? Kö
zösségek, intézmények, egyházak, isko
lák vezetői számot kell adjanak arról, 
hogy a  vezetésük alatt álló társadalom
ban milyen eredménnyel szolgálták s 
hogy elvégezték-e felelősségük tudatá
ban a népvédelem ügyét.

Nagyon messze vagyunk ma még 
attól, hogy az anyák napja megnyugtató 
ünnep lehessen számunkra. A régi, 
anyagias társadalom rendszerében nem 
sok idő jutott a családnak egészség- 
ügyi és szociális kérdéseire. A gyermek- 
áldástól félő városi polgár kényelem
szeretete eljutott a falu határáig, meg
hódította a falu értelmiségét és módo
sabb lakosságát. Ilyen felfogás mellett 
az anyák kultusza csak abból állhatott, 
hogy évenként megjutalmaztak egy-egy 
10 gyermekes anyát, de ugyanakkor jár- 
ványszerüen terjedett az anyságtól való 
irtózás s városok, falvak elnéptelenedtek.

Az uj európai szellem hatásaként az egyes népek ma már 
intézményesen gondoskodnak a gyermek- és anyavédelemről. 
Nagy utat kell azonban még megtennünk, hogy a múlt mulasz
tásait és bűneit jóvátehessük. Sok időnek kell még eltelnie 
hogy az' egész társadalom magáévá tegye azt az egészsé
ges világnézetet, melynek teljes elfogadásán épülhet föl a nép 
biztos jövője és nemzeti léte.

Nemrégen két bra§ovmegyei községünkben fordultam meg. 
Az egyikben csodálkozva bámultam az uccákon és a házak 
kapuja előtt játszó gyermekek sokaságára. A társaságomban 
levő egyik gazda megjegyezte : „Mifelénk minden családban leg
alább 6—8 gyermek van.“ A másik községben vélt nagy élet
bölcsességgel jelentette ki az egyik gazdaember: „Minálunkaz

az p szokás, hogy a szegény embernek 
sok gyermeke van, a gazdagnak pedig 
egy, vagy kettő . . . Dehát miért is legyen 
több, mikor a papnak és a tanítónak 
sincsen több.“ A két ellentét megrendi- 
tően hatott reám. Az első falu messze 
van a várostól s népe megőrizte régi 
egészséges hagyományait. Mint egy kis 
sziget szeplőtelen lélekkel éli a maga 
természetes életét. A másik, amely kö
zelebb esik a városhoz, elsajátította an
nak hazug életbölcsességét, amely az 
élet célját a kényelem szeretetben és 
gazdagságban látja. Pedig egyetlen egy 
nép sem nélkülözheti a hiányzó har
madik, negyedik stb. gyermekét, mert a 
természet törvényének vaslogikája sze
rint a családban és a fajban mindenik 
gyermeknek meg van a maga szerepe, 
sőt éppen a legértékesebb utódoktól foszt* 
ja meg népét az, ki megakadályozza ezek
nek születését. Mert szükség van a har
madik gyermek okosságára, a negyedik 
gyermek ügyességére s az ötödik gyer
mek elevenségére.

Egy fajnak lelkülete nem egy vagy 
két gyermeken keresztül tükröződik visz- 
sza, hanem a többgyermekes családok 
képviselik azt a legtökéletesebben s örö
kítik meg az édesanya arcával és leiké
vel benne a közeli és távoli ősöket. 
__________ Dr. PAPP BÉLA

É D E S A N Y Á M !

Ma újból hálát adok néked Istenem, 
Hogy van nékem áldott jó anyám, 
Hogy van kit szivem szeressen 
Kiért zengjen hő imám.

Ő volt, ki bölcsőm ringatta,
Ki betegágyam mellett virrasztott.
Ű, ki lépéseimet igazgatta,
Ki értem oly sok könnyet hullatott.

Ő tanított meg imádkozni 
Es benned bízni édes Istenem.
Ő tanított meg mindenkit szeretni 
Es arra, hogy mindig a jót tegyem.

Imár engedd meg jóságos Istenem 
Hogy legyen élete csupa napsugár 
Hogy lelkében bánat ne legyen 
S szomorú könnyei ne hulljanak már!

GÖNDISCH GUSZTÁV.

A szent sátor.
Csillagvilágos szép koratavaszi este 

volt, amikor Mózes, az istenes vénember 
megállóit a szent sátor előtt, amelyet Isten 
dicsőségére épített népe a pusztai vándor
lás idején. Valób n pompás volt az épü
let, amelyet földi lakóhelyül szántak az 
Urnák. Mindert- egyes részén meglátszott, 
hogy két olyart kitűnő méster, mint Bésa- 
léel és Oholiáb vezették az építést, akik 
nemcsak Egyiptomban örvendettek jóhir-

nek, hanem külső országokban is megfor
dultak. Amikor Babilóniában építették a 
nagy király palotáját, oda is őket hívták 
meg, hogy útmutatással szolgáljanak az 
ottani mestereknek. Nem csoda hát, ha 
most, midőn a saját népük Istenének épí
tettek, kitettek magukért.

Két részből állott a szent sátor. Egy 
száz rőf hosszú és ötven rőf széles pit 
varból s magából a szenthelyből. Ez har
minc rőf hosszú, tiz rőf magas és tiz rőf 
széles voit. Függöny osztotta két részre : 
a szentek szentjére s magára a szenihely- 
re. Ide szánták a frigyládát, azzal a két 
kőtáblával, melyre rá voltak vésve azok a 
felejthetetlen szavak, melyekben az Ur 
csak némrég jelentette ki akaratát. A pit
vart hatvan darab sittimfa oszlop vette kö
rül, melyekre sodort lenből készült hófe
hér szőnyegeket feszítettek. A héber asz- 
szonyok talán sohasem voltak olyan buz
gók a munkában, mint amikor ezeket a 
szőnyegeket készítették. Éjjelt napollá té
ve fáradoztak, csakhogy a mondotí napra 
mindennel elkészüljenek.

A pitvarnak keleten volt egy húsz rőf 
széles bejárata, amelyet oszlopok lontot
tak négy részre. A bejárat tarka szövésű, 
né yszinü függönnyel volt ellátva, ugyan
csak héber asszonyok remekbe ktszült 
alkotása. A Miskán (a sátor héber reve) 
negyvennyolc darab sittimfából készült 
oszlopból volt összetéve. Az oszlopot érc
talpazattal és ezüst oszlopfővel voltai el
látva. Valahányszor a lealkonyuló nap 
aranysugarai, mielőtt végkép eltűnt« a 
Sinai hatalmas orma mögött, — még ;gy- 
szer rávetették fényüket a gyönyörű írc- 
öntvényekre, azok úgy csillogtak és ra

gyogtak, hogy Mózesnek káprázott tőlük a 
szeme. Ilyenkor megelégedetten mondotta 
a nagy népvezér: „Bizony tetszeni fog 
Jahvének ez a hely.“ Hiszem, hogy hű
séggel eleget tettem annak a szent pa
rancsnak, amelyben ezt mondotta -.Mondd 
meg Izrael fiainak, hogy készítsenek ne
kem szenthelyet és közöttük fogok lakni 
és lesznek az én népem és én Istenük leszek 
és megtudják, hogy én vagyok az ő Uruk 
és Istenük.“

Gyorsan repültek a napok, mint a haj
nali ólom. Négyszer sem alkonyodott és 
virradt, mire elkészült az oltár is. Ez há
rom rőf magas, széltében-hosszában öt 
rőfös állvány volt, melynek belsejét föld
del és kövekkel töltötték ki. Béselaél és 
Oholiáb mesterek az oltárt ugyanolyan 
rézlemezekkel vonták be, mint amilyenek
ből a szentedényeket: a vér felfogására 
való medencét, fazekakat, lapátokat és 
szenes serpenyőket készítették. Az épít
mény sarokoszlopai egy rőffel az oltár 
szintje fölé emelkedtek és olyan formát 
mutattak, mintha az oltárnak szarvai vol
nának. Nagy dolgokat jelentett ki az Ur 
ezekről a szarvakról. Azt mondotta, hogy 
valaki azokat akár készakarva, akár vé- 
letlenségből eltávolitaná, megszentségtele- 
nitette az oltárt, amelyért kemény bünte
téssel kell bűnhődnie. Kijelentette Isten 
ezekről az oltárszavakról azt is, hogyha 
valakinek véletlen emberölés után a meg
ölt hozzátartozóitól üdvöztetve sikerül meg
fogni azokat, az illető mentes legyen a 
vérbosszútól. Senki őt többé ne bántsa és 
mentve legyen a meghalt, rokonainak ha
ragjától.

Mikor mintegy három hét múlva a

A n y á k  n a p j a .
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Evangélikus v a g y o k :
"tehát nem bűnös ösztönöm, természetem, lelkiismeretem vagy 
emberek szavára hallgatok, hanem egyedül Isten tökéletes és 
igazságos beszédére .. .

ezért viszont naponta olvasom a Bibliát és nem mulasztom el 
soha az istentiszteletet.

a  templomban úgy hallgatom Isten Igéjét, mint Istennek hoz
zám küldött személyes üzenetét,

az úrvacsoráról tudom, hogy az Isten drága ajándéka, amikor 
az Ő Fia testét és vérét adja számomra, ezért minél többször 
élek vele. ____
igy lelkem mindig örvendező, nyugodt, türelmes és boldog, mert 
Isten szüntelenül megvidámitja. Senki és semmi ellen nem zú
golódom. ____
és mert sajnálom azokat, akik Isten gazdag kegyelme nélkül 
élnek, mindig és mindenütt, mindenki előtt bátran bizonyságot 
teszek arról, hogy az Urban van az egyedüli élet.
de nem csak szavakkal, hanem tettekkel is. Vagyonomat úgy 
logom fel, hogy az Isten ajándéka. Tehát Isten akarata szerint 
is használom. ____
ezért az anyaszentegyház szükségeire erőmön felül is áldozok. 
Érdeklődöm lelkipásztoromnál az egyház szükségei felől, — mert 
tudom, hogy az egyház Isten országa, terjesztésének áldott esz
köze — és kiveszem részemét az áldozatból.
erre barátaimat és ismerőseimet is ösztönzöm.
az egyházi gyűléseken ott vagyok és minden megbízatást öröm
mel vállalok. Az Űrért, aki értem szenvedett 1
segítségére vagyok embertársaimnak is, mert ez az I s t e n  
a k a r a t a .  ____
rosszat és rágalmat nem beszélek senkiről. Utálatos az !

KISS BÉLA.

szent sátor már teljesen fel volt szerelve a szükséges szent 
dolgokkal, Isten a főpapi szolgálatra Amrám és Jokébed fiát 
hívta el, aki testvére volt Mózesnek és három évvel idősebb 
volt nála. Áron úgy vélte, hogy terhes lesz neki ez a szolgá
lat, hiszen betöltötte már a nyolcvanhárom évet. Szerette volna, 
ha ezt a sok felelősséggel járó munkát ifjabb emberre bízza 
az Ur, aki könnyebben hordozza a terheket. Midőn azonban 
Jahve kijelentette, hogy őt akarja látni a magas tisztségben 
többé nem vonakodott, hanem alázattal mondotta: „Legyen 
úgy, amint Isten akarja. Szólj Uram és a te szolgád engedel
meskedik néked.11

Adár hónapjának 14-ik napján ragyogó verőfényben úszott 
minden. A hatalmas homokpuszta olyannak tűnt fel, mintha 
óriási tündérfátyol lebegett volna felette. A messze távolból 
szelíd pálmafák integettek zöldelő lombjaikkal; itt-ott pacsirta 
röppent az ég felé, hangos énekkel dicsérve az Urat. Az egyik 
mocsár szélén néhány eszterág busongott, mintha nem kapott 
volna reggelire való falatot. A szent sátor előtt mozgás volt 
észlelhető. Áron hatalmas alakja magaslott fel a pitvar bejára
tánál. Őszes szakállát meglibegtette a könnyű szellő. Belefujt 
vertezüstből készült kürtjébe. Harsogott a kürt. szava diadal
masan zengett a homokpuszta felett, mígnem beleütődöd a Si
nai ormába. Mintha ezt zengette volna: „Jöjjetek, ez a nap 
az, amelyet az Ur rendelt. Örvendezzünk és vigadjunk ezen.“ 
És özönlött a tengersok nép a szent sátor felé. Jöttek a férfiak 
és asszonyok, jöttek a gyermekek és jött a nép mind.

Áron fiai: Nádább és Ábihu elővezették az áldozatra ki
választott hófehér bárányt. Áron reáhelyezte kezét az állat fe
jére, hogy igy vegye az el népének bűneit. Majd elmetszette a 
bárány nyakát s a megölt állatot reáhelyezte az oltáira. Ekkor 
csodálatos dolog történt, amitől megremegtek a hébe'ek vénei. 
Tűz szállott alá az égből és megégette az áldozatra való bá
rányt. Majd szólott az U r: „E tüzet örökké ápoljátoz, mert az 
én oltáromon sohasem éghetnek idegen tüzek.“ És mondá a 
nép : Úgy legyen, amint Jahve szája szólott. És ujjcngának és 
arcra esének az Ur előtt. Hatalmasan cselekedett az Ur!

BIRO LÁSZLÓ.

Egyházkerületünk elnökségé- 
J U f m  f f .  nek rendeletére n á  j u s h ó

3I-én valamennyi gyülekeze
tünkben sajtó vasárnapot tartunk, amelynek:élja a hívek
figyelmét felhívni az egyházi sajtó jelentőségére. Ugyanakkor 
valamennyi gyülekezetben oííertóriumot is tartunk az egyházi 

sajtó-alap ja já ra .

Asszonyok tovata.
Amikor H a n n t o f f e l  
más nyelveken szólott.

Hantoffel egyszerű ember. Kint la
kik az érdőszélen. A tudományban 
annyira vitte, hogy vasárnaponként 
valahogy kibetüzi az evangéliumot. 
De azt aztán a lelkiszegények azon 

jámbor együgyüségével cselskszi, mely őket végtelen gazda
gokká teszi.

Ha az istenigéjét kibetüzgette, azt mindjárt szivébe is vési. 
Lassan utána mondogatja: És amikor a pünkösd napja eljött. . .

így volt tehát. Ide van irva. És elgondolkodik hosszasan 
rajta még akkor is, amikor már kint jár a fakadó, gyönyörű
séges pünkösdi világban. Fűz hozzá egyet-mást a saját gon
dolataiból is s az mind olyan jól talál hozzá.

Hanntoffel mellett ott lépked a felesége és a leánya is 
kéz a kézben. Azaz Angelika nem is az ő tulajdon édes 
leánya. A gyermeket az Isten vezette hozzá.

25 éve annak. A leányka mindössze néhány hetöske volt. 
Mais látszik még rajta, hogy szülei nem a mi napunk alatt éltek.

Hanntoffel az istenigéjén még eligazodik valahogy; ha 
néha üggyel-bajjal is, de elmegy rajta. Csak a pünkösd üze
netével nem boldogul. Az a „más nyelveken“ való szólás, az 
sehogysem megy a fejébe, hogy az, hogy is lehet 1 „És kezdő
nek szólni más nyelveken . . .  s mindegyik a maga nyelvén 
hallá őket szólni . . .“ Aztán következnek egymásután nevek, 
hogy azokat senki emberfia sem képes megjegyezni: pártusok 
és médek és elámiták s a jó Isten tudja még, hogy miféle em
berek. Az apostolok tudtak mind ezeknek a népeknek a nyel
vén szólani! ?

Az sehogysem akar a Hanntoffel fejébe menni. Azt már 
mégis csak nehezen lehet elhinni, hogy minden nyelven tudtak 
volna szólani. Ezen annyira eltöpreng, hogy az Úristen maga 
is megszánja.

Azon az éjszakán Hanntoffelnek nagyon különös álma 
volt. Látta az Úristent. Ott ült a magas trónusán, tenyerébe 
támasztotta az állát és hosszan, sokáig nézte Hantoffelt, aztán 
nagy komolyan megszólalt :

— Hát Hantoffel barátom, nem mondhatom, hogy te va
lami nagyon kegyes ember lennél. Többször is járhatnál a 
templomba. Egy szót se! Tudom: két órai ut. Mégis eljöhet
nél. De legalább otthon elolvasod az evangéliumokat. Ellenben 
nagyfejü vagy és sok minden egyéb áll a rovásodon ! De mon
dok én neked valamit, Hanntoffel. Én azt mind elengedem 
neked, mert egyszer olyan szépen szólottái más nyelveken.

No ha ez, Uramisten, akkor jól vagyunk! Hiszen éppen 
ez volt mindég az én nagy bajom, a más nyelveken való szó
lás. Ezt nem tudtam én soha, hogy, mi az?  És elönti a forró 
veríték, hogy csak úgy csöpög az üstöké.

— Úgy? — szólt az Ur — hát akkor nincs más hátra, 
minthogy behívjam az Angelika édesanyját.

Teremtő Isten, nini — már itt is van a jóasszony 1 No de ilyet 1
Az Ur megszólítja az asszonyt: Mondd csak, mit szóltál te 

Hanntoffelnek, amikor téged ott a hóban félig megfagyva megtalált?
— Jó ember 1
— Megértetted azt Hanntoffel ?
— Nem, Uram, de gondoltam magamban, hogy azt mondja, 

mert az asszony folyton simogatta a kezemet.
— És te mit mondtál neki, Hanntoffel ?
Hanntoffel elgondolkozik: Oh, te szegény féreg — mond

tam neki — gyere, elvezetlek én mindjárt az én házamba, ott 
megmelegedhetsz kicsikéddel együtt.

— És mit mondott az asszony, mikor meghalt ?
— Arra kért, hogy vegyem gondjaimba a gyermekét. .
— Megértetted azt, Hanntoffel?
— Nem, Uram. De ahogy ott sikoltozott és sirt nagy kín

jában, gondoltam, hogy mit akar. Karomra vettem a gyerme
két, a  szivemre mutattam, hogy ott fog az ezentúl lakni.

— Látod, Hanntoffel. Akkor mégis csak más nyelven szólottái 1
Ha ez igy van, szinte én is azt hinném.

Szinte ? Hidd csak egészen, te ostoba Hanntoffel 1 
Mert nézd csak Hantoffel, az úgy van, hogy a s z í v  az mindég 
a szeretet nyelvén szól és azt megérti minden emberfia, bár
hová való is, akár Frigiában, akár Pamfiliában, akár az erdő
szélen lakik. Arra felébredt Hantoffel. De ez volt a legboldo
gabb pünköstje, amit életében látott. . ,

Schröder Gusztáv után németből fordította : —dns.
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— H írek h e ly e tt közöljük 
gyülekezeteinknek a karácsonyi 
időszakban végzett társadalom
segélyezési munkálataikról szóló 
beszámolóit.
— A rad. Nőegylet gyűjtése 66.000 lej. Kiosztottak 200 sze- 
retetcsomagot az iskolásoknak, 80 szegény é l e l m i s z e r  ado
mányban részesült. Nőegylet ezenfelül több iskolás gyermeket 
állandóan segélyez s résztvesz a szegények részére tartott nép
konyha vezetésénél.
— Sánnicolaul-mare. Nyáron 56 gyermek részére napköziotthont tartott 
fenn. Karácsonykor a nöegylet 3 gyermeket teljesen felruházott, 3 felnőtt 
szegénynek élelmiszert adott s 20 iskolás gyermeknek szeretetcsomagot 
juttatott. A szerb hadsereg kötelékében hadifogságba jutott magyar fiuk
nak 12.000 lejt juttatott. Február hónapban tartott tea-estélyének tiszta 
jövedelme 22.415 lej volt, napköziotthon részére tartott gyűjtés ered
ménye 46.000 lej.

— T im ifo ara . Gyermekeknek ruha és cipőre 22.900 lej, sze
gények részére kiosztva 10.000 lej, katonaság részére 4000 lej. 
Évközben kb. 15.000 lejt fordít jótékony célra. Mindezen mun
kát a nőegylet végzi.
— Satulnou. 113 szeretetcsomagot osztott ki s 3 szegény családot aján
dékozott meg.
— O lari. A községi hatósággal karöltve tartja fenn az iskolai 
kantint, amelyben az egyház 25 iskolás gyermeke és 2 magá
val tehetetlen egyháztag kap ebédet. Karácsonykor 160 szere
tetcsomagot osztott ki.
— Steierdorf és Orsóvá nem végzett külön szociális munkát, mert itt 
ezt a német népközösség végzi.

— A pafa. 360 gyermeknek adott szeretetcsomagot és tiz sze
gényt segélyezett összesen 11.600 lej értékben. Nagyobb mun
kateljesítmény nem volt elérhető, mert a hívek részéről kevés 
a megértés az ilyen iránt.
— Sstu-nou. Segélyezés összege 16.000 lej. Kiosztott 220 szeretetcsomg- 
got az iskolás gyermekek között s 5 gyermeknek juttatott uj cipőt.

— Baciu. Az egyház résztvett a hivatalosan rendezett téli
segély akcióban. A közös gyűjtés eredménye meghaladta a
30.000 lejt készpénzben és természetben. 17 szegénysorsu ma
gyar család kapott ebből. Karácsonykor 140 gyermeknek osz
tott szeretetcsomagot. Segélyt adott 25 felnőtt és 25 gyermek
nek. Gyűjtés összege 25.235 lej. Katonaság részére 21 darab 
holmit küldött.
— Bra§öv. Gyűjtés eredménye: készpénzben 90.950 lej, természetben
30.000 lej érték. Kiosztott 12 pár cipőt, 4 téli kabátot, egy öltözet ruhát. 
20 szegény egyháztag egyenként 150—200 kg tűzifát kapott. Katonaság 
részére 6000 lejt adományozott. Napköziotthon felállításának tervével 
foglalkozik.
— B ucuresti. Gyűjtés összege 20.750 lej és 4000 lej értékű 
természetbeni adomány. Segélyben részesült 25 szegény.
— Cernatu. Az iskolai év folyamán 20 szegény iskolás gzermek kapott 
naponként tejet és kenyeret. Karácsonyi segélyképpen 40 szegény felnőtt 
és 26 szegény gyermek között 29.177 lej osztott ki. Napközi otthon fel
állításának terve merült fel

— S atu lung -jo sen i. Nőegylet által szervezett tejakció kere
tében naponként 40 iskolás gyermek kapott egy-egy csésze te
jet s egy-egy darab kenyeret. Karácsonykor készpénzben 19.460 
lejt és természetben 20.000 lej értéket gyűjtött. Segélyben része
sült 41 szegény. Iskolás gyermekek között 350 szeretetcsoma
got osztott ki. A Nőegylet egy gyermekágyas édesanyát 6 hé
ten keresztül naponként egy liter tej adományban részesítette. 
Katonaság részére 199 drb. holmit gyűjtött.
— Satulung-suseni. Karácsonyi gyűjtés eredménye : készpénzben 8500, 
természetben 5750 lej. Segélyben részesült 25 szegény.

— P u rcáren i. Segélyezés összege 16.321 lej. Gyermekek kö
zött kiosztott 210 szeretetcsomagot. Segélyben részesített 19 
szegény családot.
— Turches. Nőegylet által végzett gyűjtés eredménye: készpénzben 
25 833 lej, természetben 2100 lej. Kiosztva: készpénzben 7800 lej, ruha- 
nemflekben 12.877 lej, iskolásgyermekek karácsonyfájára 4723 lej, szegény 
gyermekek segélyezésére 7000 lej.

— Zizln. Gyűjtött 10.670 lejt. Kiosztott 14 szegénynek 7200 
lejt, gyermekeknek szeretetcsomagot és a szegények között 2 
szekér tűzifát.
— Tár'ungeni. Gyűjtés eredménye készpénzben és természetben 37 038 
lej. Kiosztott 400 szeretetcsomagot az iskolásgyermekeknek. Élelmiszer 
segélyben részesített 35 családot. Ruhasegélyben részesült 49 szegény 
gyermek.
— Crizbav. Nem küldött jelentést.

A N A G Y V I L Á G B A N

— Diakónus szolgálat. A poroszor
szági evangélikus egyházban mozga
lom indult meg, amelynek célja a 
diakonusi szolgálat intézményes be
szervezése, amennyiben egyre na

gyobb szükség mutatkozik egyházi segéderőkre. Elhatározták, hogy a 
kántorképzést kiszélesítik s a diakonusi szolgálathoz szükséges tanulmá
nyokkal kiegészítik.

— Uj e v an g é lik u s  p ü sp ö k . A szerb-bánságban levő né
met evangélikus gyülekezetek önálló püspökséggé szervezked
tek s megválasztották első püspöküket, Hein F. franzfeldi lel
kész személyében. Az uj püspök beiktatása március 15-én volt,
— Mindent a győzolemért. Hitlfr Adolf, a német birodalom vezére és 
kancellárja, hatalmas beszédet mondott a német birodalmi gyűlésen. Be
szédében rámutató t a háború okára: Anglia egész Európa terhére 
akarta fenntartani nagy ravaszsággal szerzett világhatalmát. Ezért ját
szotta ki Európa népeit egymás ellen, hogy a zavarosban halászhasson. 
Ebben szövetségese lett a nemzetközi zsidóság. A zsidóság a világ népei
nek élősdijei. A kommunizmus veszedelmét ők hozták a világra. Európa 
népei most felébredtek s szembe szállnak az őket fenyegető veszede
lemmel, s le is fogják azt győzni. De meg is kell értse ma mindenki, 
nogy minden erőt a győzelem szolgálatába kell állítani. Ez alól nem sza
bad senkinek sem kivonnia magát.

— Luther-A gricola tá rs a sá g  m unkája . A két reformá
torról elnevezett társaság, amely a német és finn evangélikus 
egyházak közti barátság kimélyitését tűzte ki céljául, a finn re
formátor, Agricola Mihály, terjedelmes életrajzát adta ki.
— Feltartóztathatatlanul nyomul előre a japán hadsereg. Sem az an
gol, sem az amerikai, sem pedig a kinai hadseregnek nem sikerült meg
akadályozni a japán hadseregnek bátor előnyomulását. A japánok egyik 
szigetet a másik után hódítanak meg s már India kapui előtt állanak. 
India és Ausztrália is a japán hadsereg várható támadásainak izgalmá
ban él, Anglia távolkeleti helyzetét nehezíti az is, hogy nem sikerült in
diai terve.

— T eo lóg ia i n ap o k . A magyarországi evangélikus egyház 
lelkészi egyesülete április 8—10-ig konferenciát rendezett. A há
rom napig tartó tanácskozás az evangélikus istentisztelet alap
vető és gyakorlati kérdéseivel foglalkozott. A győri gyülekezet
— itt tartották a konferenciát — bemutatta Luther Mártonnak 
egy hétköznapi és egy vasárnapi dicséretét.
— Anglia fenyegetése. Anglia, különösen Amerikának hadbalépése óta. 
állandóan azt hangoztatja és harsogja az egész világnak, hogy neki győz
nie kell, mert óriási ember és anyag fölénnyel rendelkezik. Vájjon ho
gyan is van ez a valóságban? Ma Anglia és szövetségeseinek rendelke
zésére állanak : Anglia nagyon is megviselt üzemei, Amerika, Kanada s a 
dominiumok üzemei Itt is azonban óriási nehézségeket okoz a szállítás, 
mert a tengelyhatalmak tengeralattjárói egészen az amerikai kikötőkig 
merészkedtek. Ezzel szemben a tengelyhatalmak részére dolgo nak Eu
rópa valamennyi államainak üzemei s Ázsia üzemeinek nagyrésze. Az 
Anglia oldalán állók népessége 190 millió, a tengelyhatalmakhoz tarto
zóké 500 millió.

— Egyházi z e n e  F ranc iao rszágban . Párisban 12 év óta 
fejt ki áldásos működést a franciaországi protestáns egyházak 
zene szövetsége. Ez most újra megkezdte munkáját. A szövet
ség magába foglalja az összes protestáns egyházak ily irányú 
egyesületeit.
— Hitler és Mussolini találkozó. Az egész világ élénk érdeklődését von
ta magára Hitler német birodalmi vezér és kancellárnak Mussolinivel, 
az olasz állam ducejával való találkozása. Bár nem lehet semmi bizo
nyosat sem tudni az itt folytatott beszélgetések anyagáról, azonban aki 
tudja azt, hogy ezek a találkozások rendszerint nagy horderejű politikai 
és katonai megmozdulást szoktak eredményezni, tisztában lehet ennek a 
mostani találkozónak fontosságával.

— Krisztus, m int e lső  szám ú e lle n sé g . Még az orosz 
háború megindulása előtt történt. Saratovban gyűlést tartottak 
az isten;elenek ligájának tagjai. Ezen a gyűlésen határozatot 
hoztak, amely szerint a szovjet állam első számú ellenségévé 
nyilvánították Jézus Krisztust. A világ istenteleinek száma, akik 
beiratkozak ebbe a ligába 6,900.000. Ebből 5,600.000 Szovjet- 
oroszorszigban, 500,000 az amerikai Egyesült-Államokban.
— Nyílt virosokat bombáznak az angolok. Anglia dühös tehetetlensé
gében, hogj katonai sikert nem tud elérni sehol, most a városi lakosság 
ellen irányibtt kegyetlen támadásokat. így repülő támadást intéztek Köln, 
Lüöeck és íostock német városok ellen. Ennek a támadásnak több mü- 
értéket képvselő templom és épület, valamint asszonyok és gyermekek 
estek áldozaául. Németország figyelmeztette Angliát, majd boszuló táma
dást intézett több angol város ellen.

— K öszöne tny ilván ítás . Hálás köszönetét mondunk mind
azoknak, akik felejthetetlen drága halottunk idb. Mezei Istvápné 
temetése alkalmával megjelenésükkel, illetve részvétnyilvánitá- 
sukkal fejezték ki együttérzésüket. A gyászoló család. *

PÁLYÁZRT._______  ___ ___________________
Egyházsetédkezői, kántori, hitoktatói minőségben keres alkal
mazást, evagélikus vagy testvér egyháznál idb. OSGYÄNI ISTVÁN 
58 éves nyigdijas testvérünk. Nevezett kitűnő jártassággal bir iro

dai nunkákban, valamint ének és dálárda vezetésLen.
Cim: O s g y á n i  I s t v á n  Crizbav, judetul Bra$ov.
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Tudakozzátok. . .
„Ha valaki újonnan nem születik, 

nem láthatja az Isten országát.“
János III. 3.

Vas pennával irta fel hajdan az Ur luda bű
neit í az engedetlenséget, a pártoskodást, a parázna- 
ságoá, a bálványozást, a hamisesküvést, a hazug
ságot, egyszóval mindazokat a vétkeket, amelyek 
ezt a népet kárhoztatták. A  felirt bűnök 'miatt sok
szor érezte Juda az Ur sujtoló keze erejét, hatal
mát. Gyakran hallott ilyen kemény ítéleteket: „EI- 
szakittatól a  te örökségedtől.“ „Szolgáltatni fogom 
veled a te sllenségeidet. „A te fiaid és leányaid 
fegyver f . -----

Va- pennával vértengerrel írja az Úristen a 
mi vétkeinket is. Tart is velük azok miatt napról- 
napra olyan nehéz leszámolásokat, hogy beleremeg, 
belejajdul azokba az egész világ.

A z  Isten irt hajdan, ir ma is és Írni fog mind
örökké! — Legelőször „legyen“ szavával irt, ami
kor megírta az eget, a földet, a tengert s mind
azokra az élő teremtményeket. Azután az Özönvíz
zel irta fel: „Eltörlöm az embert a  földnek színé
rő l“. Majd szivárványba mártotta pennáját s ke
gyelemmel irta : „Ennek utána mig a  föld lészen 
vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap
pal és éjszaka meg nem szűnnek-“ Irt az Ur örök
érvényű törvényeket a sinai két kőtáblájára. Égbe- 
emelő történeteket az ősatyák, a próféták életében. 
Megírta a testé lett Igét. Egyszülött Fia vérével rá
írta a keresztfára megváltásunkat. Irt csodás dolgo
kat az apostolok, a hithősök, a reformátorok, a gá
lyarabok életében. ír minden csecsemővel, minden 
fűszállal, minden harmatcseppel, a hold világával 
és a napfénnyel.

Boldog ember, aki Isten írásait olvasni meg
tanulta és boldog nép, amely Isten írásaira felfigyel 
és azokat tudakozza. De aki csak olvas és meg
elégszik azzal, annak mondotta az Ur Jézus Krisz
tus: „Ha valaki újonnan nem születik, nem látja 
az  Isten o rszág á t. . De hát mi az újjászületés ? 
A z  Isten írásainak megtartása. Isten írásaiban nyi
latkoztatta ki magát, azokban ismertette meg velünk 
akaratát. Aki tehát Isten Írásait olvassa és azokat 
megtartja, újjászületett s az Isten országában él. 
A z ilyen emberrel egy nagyot fordul a világ, benne 
és körülötte minden megváltozik, érzi: „Élek többé 
nem én, de él bennem a  Krisztus !“j

Érzed-e ezt Testvér ?! Ha nem : Tudakozzad 
az írásokat s menj el Krisztusodhoz, hogy tanítson 
meg megtartani is azokat és élni fogsz te is az 
Isten országában. D á v i d  K á r o l y .

V I G Y Á Z Z !
Ez} a feliratot olvashatjuk minden útkereszteződésnél elhelyezett 

táblán, ahol vasúti sinpár halad keresztül. Ezek a figyelmeztető táblák 
azoktól a  veszélyektől akarnak óvni bennünket, amelybe vigyázatlansá
gunk következtében kerülhetünk. Nem egy ember életével fizetett már 
azért, mert az ilyen vasúti átjárónál nem tanúsított kellő óvatosságot. Ha
ladt gondtalanul az utón, sietett boldogan kitűzött célja felé, de mielőtt 
azt elérhette volna, vigyázatlansága következtében belerohant a halálba.

Vigjázz! Ez a szó szemünk előtt lebegjen életünknek minden pil
lanatában, különben a szerencsétlenséget ki nem kerülhetjük. Mert a ve
szélyek minden oldalról leselkednek ránk. Vigyáznia kell a családapának, 
hogy a mai idők megnehezedett életkörülményei között helyes beosztás
sal biztosítani tudja, családj^^zámára^a. mindennapi kenv^m! Vipy 
Keil árliu<!?Wiernek, mert ieiaaata nemdsak az, hogy az ellenség erejét 
megtörje, hanem hogy katonái étetét is megóvja s a  reábizott feladatokat 
úgy oldja meg, hogy a hadműveletek minél kevesebb veszteséggel jár
janak.

Testi életére vigyáz is az ember. E téren talán túlságosan is óvatos, 
Ha beteg, mindent megtesz, hogy egészségét visszanyerje. Egyik orvostól 
a másikig fut, hogy minél előbb gyógyulást találjon. Szomorú, hogy ezzel 
szemben a lélekkel alig törődik. Ezt lehet elhanyagolni I Ám aki igy gon
dolkozik, az keservesen meg is lakói. Mert a  lelki életnek az elhanya
golása ugyanúgy szerencsétlenséghez vezet, mint a vaguti átjáróknál ta
núsított vigyázatlanság. Itt ugyanoly könnyen belerohanhatunk a halálba, 
mint ott.

De hát hogyan vigyázhatunk a lélekre? Mikor tanúsítunk a lelki 
élet terén kellő óvatosságot ? Oly egyszerű a  felelet erre a kérdésre: 
Ha szorgalmasan hallgatjuk Isten igéjét és kellőkép megválogatjuk 
olvasmányainkat. Mind a kettő nemesíti a  lelket, mint ahogy az áldott 
májusi eső és napsugár elősegíti földünkön a növényvilág fejlődését. Váj
jon ebben az értelemben kellő óvatosságot tanúsítunk mindig?

Bizony sok ember válogatás nélkül olvas el mindent. Sok pedig 
egyedül a pénzt szereti olvasni és ezen kivül más nem érdekli. Bírósági 
tárgyaláson hallottam egy rablógyilkos szájából, hogy olvasmányai jut
tatták szomorú és szerencsétlen helyzetébe. Pásztorgyerek korában a 
földre kihordott trágyadombon talált egy könyvet. Unalmában felvette és 
elolvasta. Ponyva volt. Ez juttatta végül is a  börtön fenekére.

De a betű nemcsak öl, hanem meg is elevenít. A jó olvasmányok 
építenek. Széppé, jóvá és nemessé teszik a lelket. Ezért énekelt igy nem
rég elhunyt kiváló költőnk: „Úgy beszéljen ma ki-ki magyarul, mintha 
imádkozna. Mintha aranyat, tömjént, myrrhát h o zn a! És aki költő, az 
legyen király, és pap és próféta és soha más. Nem illik daróc főpapi 
talárhoz, s királyi nyelvhez koldus-dadogás!

Evangélikus egyházunk tudatában van a  kérdés nagy fontosságának. 
Minden áldozatot meghoz, hogy a lelkeknek őrizője legyen s ezért a  szép, 
a jó és nemes gondolatot nemcsak az élő szó, hanem a nyomtatott betű 
utján is terjeszti. Teszi ezt az Evangélikus Élet hasábjain, mely mint jó 
barát szeretettel kopogtat minden számával hittestvéreink ajtaján, hogy 
mostani szomorú és kietlenül sivár világunkban a  mi kis körünkben való
ban keresztyén és evangélikus életet teremtsen. Bárcsak megnyílnának 
előtte a szivek, hogy teljesedésbe menjen rajtunk a próféta szava: „Felha
sad, mint a  hajnal a  te világosságod, meggyógyulásod gyorsan kivi
rágzik és az Ur dicsősége k ö v e t!“ BÍRÓ LÁSZLÓ.

\
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É l e t a d ó  b e t ű k .
A jó könyv a legjobb barát — tartja a régi közmondás. 

Barátunk a jó könyv nemcsak azért, mert a legnemesebben 
szórakoztat, hanem barátunk elsősorban azért, mert tanácsadó, 
mert tanít és nemesit. A világ első népei azok, akik szeretnek 
olvasni. Nekünk peflig egészen különös büszkeségünkre szol
gál, hogy éppen az evangélikus egyházunkhoz tartozó népek 
azok, akik e téren előljárnak. Németország, Dánia, Finnország, 
Svédország és Norvégia népei előtt van legtöbb becsülete a 
könyvnek, itt a legkevesebb az írástudatlan s itt a legművel
tebbek az emberek.

A reformáció ügyének kitűnő szolgálatot teljesített a 
könyvnyomtatás. Luther Márton megbecsülte és bőségesen ki 
is használta az itt kínálkozó lehetőségeket..Rengeteget irt. Csak 
igy ismerhették meg oly gyorsan és olyan sokan az általa vi
tatott igazságokat. Ha megelégedett volna Luther Márton az 
igének csupán csák személyes hirdetésével, csak nagyon kicsi 
hányada annak ismerhette volna meg és szerezhetett volna tu
domást róla, mind akikhez igy jutott el az evangélium tiszta 
üzenete.

Az élet tempója meggyorsult. A ma embere örökös roha
násban él. Reggeltől estig vad hajszában fárad. De, amikor 
haza jön, amikor megpihen, akkor keze újság után kap. Mi
lyen jó, ha ilyenkor gonosz csábitó helyett, jó barát az, ki 
kezébe akad. Romlás helyett életet s z í v  magábá szomjas lelke!

Egyházkerületünk Elnöksége, tudatában az egyházi sajtó 
jelentőségének, komoly lépéseket tett, hogy kiépítse és fellen
dítse egyházunknak ezt a szolgálatát. Intézkedések történtek 
erre vonatkozóan, amely intézkedéseket egyházkerületünk köz
gyűlése is megerősítette. Ezekről ismételten irtunk lapunkban. 
Beszámolt róluk egyházunk lelki vezetője, szuperintendes urunk 
is. Ugyanezt a célt kívánta szolgálni az a körirat is, amelyet 
az egyházkerület vezetősége küldött szét a lelkészi hivatalokhoz 
annak kimutatására, hogy van-e az egyes gyülekezetekben 
népkönyvtár s hogy ezek a könyvtárak híveinknek rendelke
zésére állanak-e s milyen az érdeklődés e könyvek iránt s 
hogy gyarapitja-e rendszeresen a gyülekezet könyvtárát. Ha- 
sonio1#ppen kérdést tartalmazott '.-a-— LíuMA ki. cgy-Uásij-eJfci 
és iratterjesztésre vonatkozóan is. A válaszokat összegezve

igen érdekes eredményre jutunk. így : legtöbb gyülekezetben 
van valamilyen könyvtár, vagy egyházi, vagy az ifjúságé, vagy 
pedig valamilyen más intézményé. Sajnos, a jelentésekből az 
is kitűnik : a könyvek iránt nem nyilvánul meg a kellő ér
deklődés. Nem forognak közkézen, sőt igen sok helyen úgy 
látszik már csak muziális jellegű a gyülekezet könyvtára. Bi
zonyosnak látszik azonban az is, hogy a hiba nem egyedül a 
híveknél keresendő, hanem hiányzott a megfelelő propaganda 
és ajánlás. Többet kell tenni ezután ezen a téren is, úgyszin
tén szükséges, hogy könyvtárainkat bővítsük s újabb szerzők 
müveivel kiegészítsük. Ezt kötelességévé kell tenni minden gyü
lekezetnek.

Az egyházi sajtó terén is változatos a kép. Vannak gyü
lekezetek, ahol egészen jónak mondható az érdeklődés, de 
ugyanakkor van úgy is, hogy népes gyülekezetekbe kevesebb 
újság jut el, mint egyik-másik kis szórványunkba. Világos, hogy 
itt a hiba nem annyira az olvasóközönség oldalán van, hanem 
ezt az egyházunkban dúló egyenetlenségnek róvásárára kell 
jegyeznünk. Reméljük azonban, hogy a harc is s az abból 
származó hátrányok is már csak a múlté lesznek ezután s erő
teljes munka indul meg itt is. Egyházkerületünk Elnöksége leg
alább is mindent megtesz, hogy ez igy legyen.

Az egyházi irattorjesztés terén a múltból csak kísérle
tekről számolhatunk be. Közös vélemény, hogy szükség van 
erre. A megoldások terén az eddigi próbálkozások helyébe a 
rendszeresen beszervezett szolgálatnak keli lépnie. Alapos be
szervezésre van szükség, egyben pedig nagyon is tekintettel 
kell lennünk arra, hogy a népet érdeklő, számára hasznos dol
gokat ktVll kiadnunk. E téren is meg van minden reményünk. 
Egyházkerületünk közgyűlése Sajtó- és Iratterjesztési Alap 
felállítását mondotta ki, hogy igy anyagilag és szellemileg biz
tos megalapozást nyerhessen minden ily irányú munkánk. Bár 
érezné és látná be mindenki e téren való teendőinket, hogy a 
betű ismét élet legyen, életadó erő egyházunkban. Megértéssel 
és áldozatkészséggel valóban azzá is tehetjük. Kapjon népünk 
hasznos olvasmányt. A tudás élet, a tudás erő, a tudás fegy- 
?5T"S5T Siet' ben céhei IT-------——

GILLICH FÜLÖP.

Simon István.
Ott porladnak csontjai a baciu i te

metőben. Sírja mellett egy óbeliszkszerü 
terméskőbé vésett — amelyet még életé
ben helyezett oda —, egyszerű mondat 
hirdeti Baciu nagy szülöttjének emlékét: 
„Simon István szül. 1827-ben, meghalt 
1907-ben. Béke poraira.“ Az emlékkő pa
tinás külsőt kapott már, imitt-amott meg
repedezett, az eső a  betűk helyéről kimos
ta az aranyozott festéket s a járókelők sem 
sejthetik, hogy a  pázsittal fedett hantok 
kinek a  csontjait őrzik. A fiatalabbak vaj
mi keveset tudnak Simon Istvánról, az 
idősebbek is már alig emlékeznek azokra 
az áldozatokra, amelyeket községe és egy
háza érdekében hozott.

Simon »István ezelőtt harmincöt évvel 
halt meg 80 éves korában. Küzdelmes, 
munkás és gazdag életének gyümölcseit 
népének ajándékozva, távozott el körünk
ből, ezelőtt 35 esztendővel. De még halála 
előtt pár évvel rendbe hozatta a temetőt, 
uj temetőrész adományozásával megna
gyobbította annak területét, a 'temető vas
kapuja számár^ saját költségén megcsinál
tatta a kaput tartó oszlopokat s rávésette 
a  kapu homlokzatára a szép temetői fel
iratot: „Boldogok kik az urban halnak 
meg, mert megnyugszanak fáradalmaik
tól és jócselekedeteik jutalma követi őketa 
így tért be örök nyugalomra abba a te

metőbe, amelynek gondját annyira szivén 
viselte.

Élete tipikusan csángó élet volt. Hu
szonegy éves korában, a szabadságharc 
bukása után, nagy nehézségek árán meg
szabadul a katonai szolgálattól gyalogo
san, majd szekéren a predeáli hegytetőn 
elindul Bukarest felé. Abban az időben 
vette kezdetét a csángók bevándorlása a 
régi királyságba, regátba. Megtelepedvén 
Bukarestben, az első esztendőkben a  töb
bi csángó testvérei módjára kőművesmun
kát vállalt, téglát hordott, majd hat évig 
egy hires bucuresti orvos szolgálatában 
állott. Ez alatt az idő alatt összespórolt 
kis pénzecskéjével a mai Piata Victoria, 
az akkori Capul Pod, tájékán kisebb ven
déglőt vásárolt. Becsületes, szorgalmas 
munkával vendéglője egyre jobb hírnév
nek örvendett, az évek folyamán bővitette 
és tovább fejlesztette. A csángó fuvarosok 
a Simon István vendéglőjében találtak 
megbízható, nyugodt szállásra, amikor Bu- 
cure§tibe mentek. Ott nősült meg Bucu- 
re§tiben, feleségül véve a baciu-i szárma
zású Szén Annát. Vendéglője egyre híre
sebbé vált s abban az időben egyike volt 
Bucuregti legforgalmasabb vendéglőinek. 
Isten nem áldotta meg gyermekkel házas
ságát. Feleségének előbbi házasságából 
született leányát ő nevelte és gondozta, 
aki később Bucure§tiben ment férjhez. A 
vendéglőt harminchat évig tartotta, közben 
a város városrendezési célból a vendéglő 
telkét kisajátította. A kisajátítási összeggel 
nagy házat vásárolt magának a Poapa 
Tatu-utcában. Ezt a házat később mostoha 
leányának hagyta örökségben. Negyvenhat 
évi bucure§ti tartózkodás után, értékesítve

tartózkodása alatt szerzett ingatlanait, fe
leségével együtt végleg hazatért szülőföld
jére, Baciu-ba. 1896 tájékán. Abban az 
időben az egyházközség lelkésze a népét 
rajongásig szerető Borcsa Mihály volt Si
mon Istvánnak kortársa. A 48-as harcok 
küzdelmein és szenvedésein átesett Borcsa 
pap szorosabb barátságot kötött Simon 
Istvánnal és nagy hatással volt rá. Nem
sokára, hogy Bucure§tiből hazajött, uj or
gonát vett a templomnak, a régit 1200 ko
ronával kijavíttatja és az akkor nemrégen 
épült fürészmezei templomnak ajándékoz
ta. A templom rossz, régi harangját újra 
öntette. Megveszi az uj temetőhelyet az 
egyháznak 1600 korona értékben. Végül a 
község számára 38.000 korona költséggel 
megcsináltatja a vízvezetéket s Baciu köz
ség nagy jóltevőjének segítségével elsőnek 
jutott hozzá vízvezetékhez. A vízvezetéki 
munkálatok előkészítése és keresztülvite
lénél személyesen vett részt a  tárgyalá
sokban és sokszor erélyesen védte a köz
ség érdekeit azokkal szemben, akik önző 
érdekeiket akarták szolgálni. Az ő erélyé- 
nek eredményeképpen vezették fel a víz
vezetéket a község románlakta utcáiba is. 
Lepedeanu volt román iskolai igazgató, 
aki a románság érdekeit képviselte a  tár
gyalásokon, mindig tisztelettel és kegyelet
tel emlékezett meg Simon Istvánról. Halá
la után a nagy jöltevő mellképét, amely 
egy jóidéig a községháza falát díszítette, 
megőrzés végett a Casa de Citireben he
lyezte el. A vízvezetéki munkálatok 1899- 
ben kezdődtek meg és 1902-ben fejeződ
tek be. 1902 szeptember 14-én nagy ün
nepség mellett avatták fel a vízvezetéki uj 
kutakat. Ebből az alkalomból Borcsa Mi-
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K övetésre méltó p é ld a !
Ha körülnézünk templomainkban,, iskoláinkra, intézmé

nyeinkre gondolunk, mindenünnen a  múlt áldozatkészségének 
áldott szelleme köszönt. Hogy van valamink, hogy vannak 
templomaink, iskoláink s egyéb intézményeink : mind annak kö
szönhetjük, hogy valamikor híveinknek életszükségletet jelen
tett az egyházi célokra való adakozás. S jó, hogy ez igy volt 
s még jobb lenne, ha ma is igy lsnne. Sok-sok fontos kérdé
sünk találna gyors és biztos megoldást, ha ma is égne még a 
szivekben az áldozatkészségnek tüze! De mert ma már nincs 
úgy, vagy mert csak ritkán találkozunk vele, annál inkább is 
tudja megörvendeztetni lelkünket.

Egyházunknak ma igen nagy gondot kell fordítania a sajtó 
kérdésére. Mulaszthatatlan érdeke, hogy bőségesen felhasználja 
az itt kínálkozó lehetőségeket. Hogy megtehesse nemcsak szel
lemi, hanem anyagi áldozathozatalra is kell számítania. Nem 
lehet ezt a munkát másként végezni el, hanem csak úgy, ha 
akadnak, akik kellő pártolásban és támogatásban részesítik. 
Hiszen a cél az, hogy el kell juttatnunk egyházunknak üzene
tét azokhoz is, akik nem hajlandók azt megfizetni, sőt, akik 
nem is kívánják azt.

Isten iránti hálaadással kell megemlítenünk, hogy egyházi 
sajtónknak a múltban is és a jelenben is mindig voltak meg
értő s áldozatkész támogatói. Tanú reá aranykönyvünk, ame
lyikben évről-évre jelentős összegeket jegyezhettünk be. Tanú 
reá az alábbi levél is : „Főtiszteletü Szuperintendensi hivatal - 
Arad. Ma postautalványon címükre 1000 lejt küldöttem és ke
resztyéni alázattal kérem, könyveltessék ezen összeg a követ
kezőképen : 300 lei 3 évi személyes előfizetésem az Evangélikus 
Életre, 700 lei 7 hétfalusi anyagilag szegény evangélikus és ma
gyar testvérem egy-egy évi előfizetési dija fejében az Evangé
likus Életre. Hogy kik legyenek azok, azt Önökre bízom. Én, 
amint érzek, értek és élek e tekintetben, csak azt kívánom, 
hogy ezen apróság is Jézus Krisztus által, amint az Isten adja 
— szolgáljon az élet szent és teljessé tételére ! Keresztyén test
véri szerettei: Székely Pajor Mihály."

A  cselekedet magáért beszél. Nincs mit hozzáfűznünk. 
Megkapó módon nyilvánul meg benne a felelősség egyházunk

b a ] 'Ó3 n ép inkkel1 «zenibe». Bár -sokan éreznének és egélakéd-—
nének igy ! Gillich Fülöp.

hály lelkész a  nagy jóltevőhöz alkalmi ünnepi verset irt, Simon 
István címmel. Többek között eképpen köszönti a nagy jólte- 
vőt a templomban.

Éljen Simon István lelkes atyánkfia,
Kit Isten magának segédül választó.
Éljen Simon István, temető, orgona.
Harang és a kutak szives adománya.
Legyen e kutak neve Simon-kutja,
Őrködjék felettük az Egeknek Ura.
Ki e vizet issza mindig egészséges.
Csendes hajlékában vidám békességes.
Legyünk mi is ~készek áldozathozásra 
így tarthatunk számot halhatatlanságra . . .

Ezen jótéteményein kívül több rendben adott az egyház
nak, majd a község szegényeinek kisebb-nagyobb összegeket. 
Nagylelkűségének hire a királyi udvarig eljutott, ahonnan ma
gas kitüntetést is kapott. 1903-ban, felesége elhalálozása után 
egyedül élte aggastyán életét. A szintén öreg aggastyán Borcsa 
pap minden névnapja alkalmából személyesen fejezte ki jókí
vánságait a nagy jóltevőnek. Nem egyszer pedig külön levél
ben köszönte meg Borcsa Mihály lelkész az adakozónak ado
mányát. Egyik levélben igy szól Simon Istvánhoz: „Hadd le
gyen e levélben is megörökítve szivünk jókívánsága. Áldja meg 
az élet ura Önt, szeretett atyánkfiát minden szép, nagy és di
csőért lángoló, másokat is áldozatkészségre buzdító, soha el 
nem feledhető számos adományért, nyugalmas földi élettel. S ha 
eljön a  végnyugalomra intő nagy nap, töltse el szivét a vi
gasztaló szép temetőkapui felirat...

Ez a nagylelkű adakozó és Baciu község jóltevője mind
azok mellett egyszerű és szerény ember volt. Amikor a term 
plombán nagy adományaiért ünnepelték, nem ült le az első 
sorban, meghúzódott a karzatban öreg feleségével az orgona 
alá, amelyet ő adott a templomnak s könnyektől csillogó sze
mekkel, csendben hallgatta az uj orgona hangját.

Baciu népe tisztelettel, kegyelettel emlékezik nagy fiáról, 
aki dicső tetteivel annyit tett népéért s a  község lakosságáért. 
Szerény, becsületes, szorgalmas és munkás élete, páratlan áÉ~ 
dozatossága szolgáljon örökké intő például az utókor számára 
s kötelezzen emlékezetének tiszteletben tartására, emlékének 
megőrzésére.

A jó könyv jó barát
Az ember jellemére nagy befolyással van az, hogy mivel 

tölti az idejét. Ez vonatkozik minden emberre, de különösen 
az ifjúságra. A tétlenkedés mindenesetre káros az ember jelle
mére nézve. Abból az ifjúból — akár fiú, akár leány — aki 
az idejét semmittevéssel tölti el, nem lehet derék ember. Az 
ember az idejének legnagyobb részét munkában kell, hogy el- 
töltse. A munkaidő mellett azonban mindenkinek marad, kell 
is maradjon szabad ideje. Az ifjú ember életében döntő fon
tosságú az, hogy mivel tölti el a szabad idejét. E tekintetben 
igen káros a rossz társaság, hol minden rossz tulajdonság igen 
könnyen átragad egyik ifjúról a másikra és megfertőzi lelkét 
sokszor még a legjobbravalóbb gyermeknek is. Ezzel szemben 
valóságos áldás egy jóra buzdító igaz jó barát, kitől mindig 
csak jó hatást lehet nyerni. Egy igazi jó barát, amely minden
kihez közel áll, kitünően szórakoztat és minden jóra megtanít, 
a jó olvasni való könyv.

Vannak ifjak, akik az iskolai tankönyveket letéve kezük
ből, soha sem éreznek vágyat a  könyv után, mert minden 
könyvre úgy tekintenek, mint a régi, megunt tankönyveikre és 
nem szívesen vesznek többé könyvet a kezükbe. Ez az oka 
annak, hogy ,a falusi ifjúságnak az iskola után, csaknem tel
jesen megáll a művelődése. Sőt, szabadidejét többnyire ha- 
szontalansággal töltve el, inkább vissza felé, mint előre halad 
a  művelődés tekintetében, Az ifjúság tovább művelését a  jó 
olvasni való könyv eszközli legjobban, különösen a mi mai 
viszonyaink között.

A jó könyv szórakoztatva tanít. Annyira szórakoztat, any- 
nyira leköt, hogy az ember egészen belemélyed, mindent elfe
ledve, még éhsége is nehezen tudja rábírni arra, hogy félbe
hagyja fl7. olvasást, Így telnek el az olvasással egész napok,
sőt néha éjszakák, hogy a szülők kell sokszor veszekedéssel 
rábírják az olvasót, hogy letegye a könyvet.

A könyv jósága azonban nem attól függ, hogy mennyire 
köti le a figyelmet, mennyire szórakoztat, hanem attól,, hogy 
tartalma mennyire neveli jóra az olvasót. Mert van rossz könyv 
is, amelyik rémesen szórakoztat ugyan, de közben több rosszra 
tanít, érzésvilágunknak, jellemünknek többet árt talán mint egy 
rossz társaság. Az ifjú emberek ugyan szeretik az ilyen sem- 
mirevaló, vagy inkább tűzre való könyveket, mert megítélni 
nem tudják, csak annyit tudnak róla, hogy „rémesen“ érdekes 
az, amiről szól.

Kimondhatatlan nagy fontosságú, hogy az ifjúság jó köny
veket kapjon a kezébe. Mert egy tény bizonyos; az, hogy az 
ifjúság szeret olvasni. A jó könyv pedig némelyiket annyira 
elragadja, hogy annak olvasására rábeszéli azt is, aki külön
ben nem nagy hajlamot érez az olvasásra. így lassan aztán 
mindenki rászokik. Rászoktatja az embert az olvasásra a jó 
könyv.

Gondoskodni kellene tehát, még pedig sürgősen a falusi 
ifjúságnak megfelelő olvasni való könyvekről, különösképpen 
ott, ahol nincsen felekezeti iskola. A gyülekezetek ezt elsőrendű 
feladatuknak kellene tekintsék és megvalósítsák minden áldo
zat árán is, hogy népkönyvtárainkban ne csak az iskolás gyer
mekek részére való meséskönyvek, hanem a felnőtt ifjúságnak 
megfelelő jó könyvek is rendelkezésre álljanak. Viszont az arra 
hivatottak minden lehetőt el kellene kövessenek az irányban, 
hogy a falusi ifjúságnak megfelelő, olcsó kiadású, jó könyvek 
álljanak rendelkezésre. Könyvek, amelyek olvastatják magukat, 
amelyek gyönyörködtetve szórakoztatnak, szórakoztatva taníta
nak és nevelnek, könyvek, amelyek jó barátok. Mátyás Béla.

EVANGÉLIKUS ÉLET.

{Folytatása következik.) Dr.  Papp Béla.

belmissziói, társadalmi, kulturális és világnézeti hetilap,
a Romániai zsinat presbiteri ág. hitvallású evangélikus 
magyar egyház lapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Ág. hitv. ev. lelkészi hivatal BACIU,  judejul Bra?ov. 

Pénztár: Szuperintendensi hivatal, ARAD, Piaja Luther 2, — Min
dennemű pénzek ideküldendők. — Magyarországi előfizetések 
részére : Ág. hitv. evangélikus lelkészi hivataP'K O L O Z S V Á R.
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— A nyák -nap ja . Szuperin- 
tendensi rendeletre, május hó 
17-én, valamennyi gyülekeze
tünkben megtartottuk az anyák- 
napját. Alkalom volt ez arra, 
hogy hálát adjunk Istennek azért a  sók drága ajándékért, amit 
az anyai sziveken keresztül adott, egyben kedves alkalom is 
volt ez az ünnep édesanyánk iránti szerzetünknek kimutatá
sára. Akik pedig Istentől anyaságra hivattak el, azoknak újból 
érezniök kellett, hogy milyen nagy és fontos dolgot bízott reá
juk az Isten : népük jövője, családjuk boldogsága az ő kezük
ben van.
— Napközi-otthon. A cernatui gyülekezet május 1-én megnyitotta nap
közi-otthonát. A gyülekezet tagjai érdeklődéssel és szeretettel fogadták 
ennek a hasznos intézménynek munkáját. Áldott és jó munka folyik ott-

— K onfirm ándusok  p é ld a a d á s a . Az aradi gyülekezet 
április 12-én ünnepelte ifjúságának konfirmációját. Miután az 
ifjúság már értesülve volt arról, hogy a gyülekezetben felvető
dött a  felekezeti iskola felállításának terve, a konfirmándusok 
egymás közt gyűjtést indítottak és annak összegét 2000 lejt át
adták a szuperintendensnek, mint első adományt a létesítendő 
iskolára.
— Gyámintézetünk pályatételei. A tanuló ifjúságot segélyező Gyámin
tézetünk ez évben a következő pályatételeket tűzi k i: Középiskolák alsó 
tagozata: 1. Körösi Csorna Sándor élete és müve (legmagasabb dij 1000 
lej). 2. Pál apostol missziói munkája a Cselekedetek Könyve alapján 
(1500) Felső tagozat: 1. Apácai Csere János élete, müve és méltatása 
(1500) 2. István király alakja Kós K. Az országépitő és Makkai S. Magya
rok csillaga cimii regényében. (2000) 3. Tompa Mihály költészete (1500). 
4. Bartók—Kodály jelentősége. (1500). Tanítóképzősöknek: A tanitó nép
nevelő feladatai az iskolán kívül (1500). Inüsiskolásoknak: 1. Luther Már
ton élete. 2. Jónás próféta könyvének tartalma. 3. Hogyan készül a házi
szőttes? (300-500-300). Iskolába nem járó ifjaknak: 1. A templombajá- 
rás haszna. 2. Népszokások (hallomás után!). 3. Mit tudok Petőfiről? 
(500—500). Teológusok részére: A magyar reformátorok jellemzése. (1500) 
Dolgozatok beküldésének határideje: augusztus 1. Cim: Oficiul Parohial 
Evanghelic Cernatu, jud. Brasov. A dolgozatot jelige alatt kell beadni, 
külön borítékban mellékelni az illető teljes cimét.

— Ö sszeü lt az o rs z á g o s  eg y h áz  k ö zg y ű lése . Május 
hó 31-én ült össze az országos egyház közgyűlése. A közgyü- 
lés első ténykedése Staedel püspök beiktatása volt. Több fon- 
tos ügyben is kell határoznia, igy: a  felekezeti iskolák átadú- 
sának kérdésében, az egyházi egyesületek megszüntetéséről, 
illetve azoknak uj formában való működéséről, a lelkészi fize
tések újbóli rendezéséről stb.
— A satulung-suseni egyház anyáknapi ünnepélye. Szép és lélek
emelő ünnepség között tartotta meg a gyülekezet Exaudi vasárnapján az 
Anyák-napját. Az ünnepi igehirdetés ez alkalommal az anyai hivatás és 
családi élet nagy jelentőségéről szólott. A felekezeti iskola növendékei 
alkalmi szavalatokkal és énekszámokkal működtek közre. Majd az oltár 
köré gyűlt gyermeksereg a gyülekezet tagjait könnyekre fakasztva mon
dotta el az alábbi fogadalmat: »Isten és emberek előtt ünnepélyesen 
Ígérem és fogadom, hogy édes jó anyámnak engedelmes gyermeke le
szek. Magaviseletemmel arra törekszem, hogy megháláljam szeretetét, 
amellyel felnevelt és hibáimat megbocsátotta. El nem hagyom őt se 
szükségében, se betegségében, se öregségében, hanem minden erőmmel 
azon leszek, hogy segítsem, védjem, szeressem és boldoggá tegyem. 
Mindezeket ünnepélyesen Ígérem és fogadom! Isten legyen nekem ebben 
segitségül!“

— L elkész é rte k e z le t. A bra§ovmegyei lelkészek május 
13-án tartottak értekezletet. Bibliamagyarázatot tartott Mátyás 
Béla purcáreni lelkész. Kimondatott az értekezletek rendszere
sítése.
— Hangya-Szövetség közgyűlése. Szép és eredményes munkáról adott 
beszámolót a Hangya-Szövetségbe tömörített szövetkezetek idei közgyű
lése. A közgyűlés iránt nagy volt az érdeklődés, ami érthető is, hiszen 
népünk gazdasági szervezettségének egyik legjelentősebb erejét képezi. 
Az elhangzott felszólalásokból különösen két gondolatot kell kiemelnünk^ 
Az egyik, amelyik szerint a szövetkezetek munkájának célja nem a tisz
tára csak üzlet, hanem a felebaráti segítés. A másik ugyancsak nagyfon- 
tosságu megállapítás: a szövetkezetek hivatása keresztyén érzést és gon
dolkodást vinni üzleti szellemünkbe.

— Az a ra d i  eg y h ázk ö zség  Isko la  é p íté s i te rv e . Az
aradi egyházközség május 3-án tartotta évi rendes közgyűlését, 
melynek kiemelkedő mozzanata volt, hogy a hívek egyhangú 
lelkesedéssel elhatározták a  felekezeti iskola minél előbb való 
megteremtését. A gyülekezet minden anyagi erejét ennek a 
célnak elérésére fordítja. A hívek adományaiból és az egyház 
régebbi, kisebb alapjaiból már is megteremtette a Frint Lajos 
iskola-alapot, melynek összege 115.000 lej s az a megindult 
adakozás folytán állandóan növekszik.
— Téli segélyakció. Az országban megtartott téli-segelyakció a folyó 
évi március 31-ig 401,000.000 lejt e r e d mé n y e z e t t .  Segélyben része
sült 232.748 család, 7598 egyes személy, 13 274 iskolai kifőzés, 277 kór
ház és 5973 menhcly.

A N A G Y V I L Á G B A N

— Finnország. A németországi evan
gélikus lelkészek szövetsége ingyen 
küldi folyóiratát minden finnországi 
evangélikus lelkésznek. Ezzel a két 
nép és egyház közti barátság kimé-

lyitését akarják előmozditani.
— E lvesztett b iro d a lo m . Büszkén vallotta magát Anglia 
mindeddig a tengerek urának. Mikor most veszélyben látta 
ezt a birodalmát, segitségül hívta Amerikát, de ennek ellenére 
sem sikerült megállítania bukását. A német, olasz és japán 
buvárnaszádok tömegesen sülyesztik el hajóikat s a tengerek 
ura ma már csak félénken és bujdokolva merészkedik ki a 
tengerre.
— Észtország veszteségei. Még nem fejeződött be a bolsevista meg
szállás alatti veszteségek kimutatásának teljes összeállítása, azonban az 
eddigiekből is megállapítható, hogy igen súlyos veszteségeket szenvedett 
ez a kicsiny ország és nép a bolsevikieknek rövid uralma alatt. Igen na
gyok a veszteségei emberekben és épületekben. Lelkészek közül 24-en 
vesztették életüket s sokakat elhurcoltak. Az utóbbiak között van Raha- 
mägi püspök családjával, akiknek sorsáról semmit sem tudnak. A fiata
labb lelkészek nagyobb részét katonai szolgálatra vonták be. Ezek sor
sáról sem lehet biztosat tudni. Ugyancsak életét vesztette 23 presbyter, 
mig 150-et elhurcoltak. Rombolás áldozata lett 25 templom.

— Világi elem  m un k áb a  v o n á sa  F ran c iao rszág b an .
A franciaországi egyházi lapok egyre erőteljesebben szállnak 
síkra a nemlelkészeknek az egyházi munkába való bevonása 
érdekében. A vállalkozók részére külön kiképző kurzusokat 
rendeznek.
— Súlyos vereséget szenvedtek a bolsevikiek. Élénk érdeklődés előz
te meg a tavaszi támadást. Szovjetoroszország a hosszú tél ellenére, 
s bár minden kímélet nélkül hajszolta embereit támadásra, nem tudott 
sehol jelentős sikert elérni. A tavaszi hadműveletek első eseményének, 
a Kercs-félszigeten lefolytatott nagyobb csatát kell tekintenünk. Az oro
szok itt súlyos vereséget szenvedtek. A német és román csapatok len
dületes támadással megverték a vörös hadsereg itt tartózkodó egységeit, 
s elfoglalták Keres városát és erődítményeit, valamint kikötőjét. Hasonló 
sors érte az oroszokat Charkov-nál is.

— N ém eto rszág . Az evangélikus egyház l é l e k s z á m a  
42,116.052. Születések száma 845.218, kik közül 720.011-et ke
reszteltek meg. Knráhhan rzületeit gyermekek közül 20.57^-} 
kereszteltek meg u t ó l a g o s ain. 430.830 házasságkötés közül 
27/.Ő28 esetben vették igénybe az egyház áldását, 5151 koráb
ban kötött házasságnál utólag kérték az egyházi áldást. Úrva
csorával éltek 8,439.219-en. 13.521 gyülekezetben volt rendsze
resen gyermekistentisztelet s 8680-ban tartottak rendszeres ifjú
sági istentiszteleteket. Konfirmált 630.360 gyermek.
— Számok. Érdekes számadatokat olvashatunk ki a magyarországi 
evangélikus egyháznak 1940-ben megjelent Névtárából. így megtudjuk 
belőle, hogy az evangélikus egyház híveinek egyharmada él szórványban. 
A világháború idején az evangélikusoknak volt aránylag a legnagyobb 
veszteségük hősi halottakban: 1000-ből 47, mig a reformátusoknak 44, 
katolikusoknál pedig 42 volt az arányszám. 1000 evangélikusból főiskolát 
végzett 14. Reformátusoknál, katholikusoknál 8—8. Az irni-olvasni tudók 
száma az evangélikusoknál: 1000-ből 939, ugyanakkor a reformátusoknál 
859, katolikusoknál 825. Úgyszintén előnyös az evangélikusokra vonatko
zóan az elitéltek arányszáma is, amennyiben 100.000 evangélikusra 584 
elitéit jut s ez a szám a reformátusoknál 702, katolikusoknál 808.
— É szakeurópai ev an g é lik u s  eg y h ázak  g y ű lése .
Április hó 11. és 12. napjában tartottak közös konferenciát az 
északeurópai evangélikus egyházak. A konferencián résztvettek 
Finnország, Svédország és Dánia evangélikus egyházai.
— Távolkeleti hadszíntér. A távolkeleti hadszíntér legfontosabb ese
ményei közé tartozik Burma teljes elfoglalása s azt követően a japán 
hadseregnek déli irányból való támadása Kína ellen. Kina ezzel elvesz
tette a szövetségeseivel való minden kapcsolatát s teljesen magára ma
radt. Ugyancsak nagy fontossága volt a japán tengeri haderő győztes tá
madásainak is. Ezzel megkönnyebbült az ut Ausztrália felé. — An g l i a  
távolkeleti helyzetét pedig nagy mértékben megnehezíti, hogy India népe 
nem hajlandó magát feláldozni az angol érdekekért, sőt felszólították az 
angolokat India elhagyására, mert tudják, hogy Japán nem India népei 
ellen, hanem az angolok ellen harcol.

— Az á ld o z a tk é sz sé g  p é ld á s  c se le k e d a te . A magyar- 
országi Ermihályfalván özv. Csiri Sándorné 14 üzleti helyiség
ből, valamint több lakosztályból álló házát s 300 hold földet 
adományozóit az ottani református egyháznak abból a célból, 
hogy szegény diákok részére otthont állítsanak fel.

' — Anglia tovább folytatja rabló politikáját. Anglia, miután minden 
hadszíntéren csak vereséget szenved, egykori barátainak megrablásával 
próbálja magát veszteségeiért kárpótolni. Újabban Madagaszkár szigetét 
szállták meg az angolok, amely sziget Franciaország birtokát képezte.

— K op la lásbó l é p íte tt  isk o la . A budapesti református 
diákok egy hétig koplaltak, hogy az igy megtakarított pénzt új 
iskola építésére adhassák. A kezdeményezés nem maradhatott 
követők nélkül, amennyiben többen csatlakoztak ehhez a  moz
galomhoz s kb. 16-000-en tettek hasonló ajánlatot.
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Hirdessétek az Urnák hatalmas 
s dolgait !

„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, 
szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy 
hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötét
ségből az ő csodálatos világosságára hivott el tite
ket..“ I. Péter 2,9.

Akik az idők változásait lesik és az esemé
nyek latolgatásaival próbálnak tájékozódni a világ 
sötét útvesztőjében, azokra manapság is keserű 
csalódás vár. Tétlenül és közömbösen talán arra 
várnak, hogy a jelenvaló életnek minden fájó kér
dése és tagadhatatlan rejtélye — a háború meg a 
kommunizmus letörése — nélkülük s magától is 

.„ megoldást Quer. Kiváltságos helyzetben, és zouaxia- 
lanul szemlélődve szeretnék átvészelni a legnehe
zebb időkéi, f^aa egyszer majd simán, zökkenés 
nélkül tepjék át azt a korküszöböt, amelyen túl a 
o-ebb élet várja őket, amelyért mások vérüket on
tották a világ eme eddig nem látott legnehezebb 
küzdelmében.

Közülünk azonban senki nem vonhatja ki ma
gát bünhődés nélkül abból a küzdelemből, amelyet 
ma minden evangélikus keresztyénnek ereje egész 
latbavetésével azért kell megvívnia, hogy eljuthas
son arra a csodálatos világosságra, amelyre Isten
től kapott meghívást és amelyben az életnek és vi
lágnak uj, igazi arcát megláthatja. Hiábavaló és 
haszontalan dolog lenne itt azzal érvelni és men
tegetőzni, hogy az erre irányuló igyekezetünkben 
adottságaink igen szegényesek és hatáskörünk erő
sen korlátozott. Arra, hogy az Urnák hatalmas dol
gait épen mostanság és a legerőteljesebben hirdes
sük, nemcsak elhivatást nyertünk, nemcsak utasítást 
vettünk, hanem olyan indításokat és erőket is, ame
lyeknek meg kell mutatkozóiok. A  minden világos
ság Atyja, aki gyermekeivé méltatott minket akkor, 
amikor a sötétségből csodálatos világosságra hí
vott el, mindent megtett azért, hogy az életünk és 
világunk általunk is világosabbá legyen. Olyan igaz
ság ez, amely megdönthetetlenül szilárd és olyan 
mélyen van beleírva az életünkbe, hogy azon a 
földnek semmiféle hatalma sem változtathat.

Ha tehát vettük a Szentlélek világosság árasztó 
tüzét, dolgoznunk és küzdenünk is kell annak dia
dalmas kiáradása érdekében. Ne siránkozzunk és 
sopánkodjunk amiatt, hogy sötét a világ s hogy nin
csen az életünknek biztos tájékozódása. A  magas
ságok világosságában, a Szentlélek tüzében Jézus 
Krisztus munkálkodik, vesz hatalmat bennünk, hogy 
valóban azok legyünk, aminek az apostol tartotta 
a keresztyéneket: választott nemzetség, királyi pap
ság, szent nemzet, m egtartásra való nép . . .  „hogy 
hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétség
ből az ő csodálatos világosságára hivott el.“

DÉNES BÉLA

Mosolygó diák arcok.
Csapatban jönnek szembe velünk. Hangosak, hetykék, boldogok. 

Vakációzó diákok. Ez az ő idejük, a drága boldog nyár, — az öröm, a 
nagy -gondtalanság, az édes semmittevés gyönyörű ideje. Milyen elérhe
tetlen messze veit még néhány hónap előtt és mennyi mindenen kell'át- 
mennie a diáknak, amig eljön a nagy felszabadulás. Mennyi izgalmat, 
mennyi idegfeszültséget kellett átélni. Mennyi fellángolás és mennyi csa
lódás, mennyi sóvárgás és mennyi lemondás, mennyi keserűség és elfoj
tott könny, mennyi kemény tusa és mennyi szorongás fekszik e mögött 
a hangos, szivárványos öröm mögött.

Mosolygó diák arcok mámoros öröme fennen hirdeti, hogy ennek 
most mind vége. Elmúlt. Egy szempillantás alatt elfelejtődött minden, ami 
kellemetlen és kinzó volt, A napsugaras diák lélek ráteritette színes fáty
lát s csupa mosolygó élmény, derjis sugárzó emlék díít^as-rirb^-

lyébe — mulatságos mesék kifogyhatatlan forrása. Ifjúság, ez a te erőd. 
Ez tesz'mosolygóvá és legyőzhetetlenné !

- Mosolygó diák arcok, szeretettel fordulunk felétek s melegen köszön* 
tünk. Kincsünk vagytok s mi nagy gazdagságunk. Mosolygó jelenünk és 
ígéretes jövőnk. Vigaszunk vagytok s tartó erőnk. Támaszunk s egyben 
életcélunk. Könnyebb a munkánk, mert értetek tesszük, boldogabb az ál
dozatunk, mert nektek szól, szívesebb az álmunk, mert rólatok szőjjiik, 
szebb az életünk, mert ti vagytok ragyogó koronája. Boldog megnyug
vással pihen meg lelkünk rajtatok. Büszke örömmel tekintünk rátok, mint 
anya gyermekére. Gőggel hordozunk, mint vén fa ékes virágát. Féltő sze
retettel szorítunk szivünkre. Lehet, másnak fényűzés, pazarlás, nagyra- 
vágyás vagytok — nekünk az élet, a megmaradás, a jövendőnk! Mi ab
ból élünk majd, amit ez évben végeztetek: munkátok és erőfeszitéstek 
gyümölcséből. Életünk aszerint lesz sanyarú vagy bőséges, amilyen a 
szorgalmatok és igyekezetetek volt. Aszerint, hogy mi acélozta akarat
erőtököt ; a nagy vakáció délibábos álma, vagy pedig a saját és népe
tek jobb sorsa és boldogulása. Hiszen minden azért történik, hogy a né
pek nagy vizsgáján becsülettel megállhassuk mi is a helyünket. A vizsga- 
biztos maga az Úristen, ki igazságosan és részrehajlás nélkül mér s szó 
nélkül is jól ismeri, ki mit tud s aszerint oszt sorsot, kenyeret, boldogu
lást és életet. Mi bízunk bennetek, hogy ezt a nagy életvizsgát is becsü
lettel álljatok meg.

Mosolygó diák arcok, milyen kevesen vagytok! A diadalmas nagy 
menetben a legkisebb csapat. A szomjazó seregből kicsi töredék, mely 
odajuthatott a bűvös forráshoz, mit tudásnak hívunk. A többit a szegény
ség nem engedte veletek menni. Ti többek vagytok, mint ő k : boldogab
bak, gazdagabbak, irigyeltebbek, mert az élet titkaiból többet ismertetek 
meg. Mégse tartsátok többre magatokat. Ne nézzétek le őket, kikhez 
mostohább volt az élet. Érezzétek meg az ő szomjúságukat is és legye
tek velük szemben irgalmas Lázárok: bár epedő ajkukat nedvesítsétek 
meg ujjatok hegyével. Bár ennyivel háláljátok meg lemondásukat, hogy 
önfeláldozó módon magasan maguk fölé emeltek a fénybe s ti elérhetté
tek a vágyott forrás peremét. — dns —

Igaz beszéd ez, hogy ha meghalunk vele együtt, élni is fogunk 
vele, ha kitartunk vele uralkodni is fogunk vele; ha megtagadjuk őt, 
ő is megtagad minket; ha hütelenek leszünk ő mégis hű marad, mert 
nem tagadhatja meg önmagát. Timotheus 2, 11—13.

A legnagyobb kincs a s z ív  békessége. Ez a kincs örök boldogság 
és élet, elrejtve a mennyben. Ehhez viszonyítva a világ minden országa 
és gazdagsága csak szemét. Luther
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N a p k ö zi-o tth o n .
Az uj idő sok minden újat hozott. Eszméinek egyik leg

értékesebb hajtása a társadalmi felelősségnek öntudatraébre- 
dése. Felismertük ezek szerint u. i. azt, hogy nem áll jogunk
ban elzárkózni a mások bajától s csak önmagunknak élni, ön
magunkkal törődni, mert belevagyunk ágyázva a közösség éle
tébe, amiért is kötelességünk életünket a közösség szolgálatába 
állítani. A mának jelszava: minden ember annyit ér, ameny- 
nyire hasznos tud lenni népi közössége számára. Az önző, 
boldoguláskeresésnek ideje lejárt, a ma embere a jövőnek dol
gozik. Nem a pénze, sem pedig a tudása határozza meg vala
kinek az értékét, hanem egyedül az, hogy mivel és hogyan 
szolgálja a közösség előmenetelét.

Ugyancsak meglátta a ma embere azt is, hogy népe jobb jő 
vőjének szolgálata kötelességévé teszi a gyermeknek, a jövő gene
ráció, egészséges neveléséről való gondoskodást. Egészséges, 
testileg-lelkileg jól táplált és jól nevelt ifjúság képezi a jövő zálo
gát. Éppen ezért nem szabad elkallódnia 
egyetlen egy gyermeknek sem, mert min
den gyermek kincse, gazdagsága fajá
nak s minden elvesztett gyermek meg- 
szegényiti a közösség életét.

A fenti megfátás vezetett az u. n, 
napközi-otthonok felállítására, ahol gon
doskodás történik a szegény gyermekek 
egészséges testi táplálásáról. Ne vesz- 
szenek el s ne legyenek csenevész, te
hát értéktelen tagjai fajuknak, avagy 
éppen teher népük életén.

A társadalmi felelősségnek gondolata 
keresztyén gondolat. A keresztyén em
ber vagyona sáfárjának érzi magát, aki . 
eszközt lát abban, mely által testvéreit 
kell szolgálnia. A szegény gyermekekről 
való gondoskodás úttörői is a keresz
tyének voltak. Keresztyén férfiak keres- 
ték fel annak idején a pogány Róma 

uccáit s felszedték a kidobott csecse
mőket s felnevelték őket. Borcsa Mihály néhai baciu-i lelkész

Gyülekezeteinkben a közel múltban merült fel először a 
napközi-otthonok felállításának kérdése. Lelkészi értekezleteken 
behatóan foglalkoztunk vele, mert hiszen az előbbi ok mellett 
ott van ma a másik is : férfiaink katonai szolgálatra való behí
vása folytán a mezei munka elvégzésének tetemes része az 
édesanyák vállára sulyosodott. Hogyan lássák el munkájukat, 
amikor ott vannak kis gyermekeik s nincsen kire bízni őket? 
Ezen is kellene segíteni a napközi-otthonok felállításával. De 
bár láttuk szükségességét, nem került még sem sor a megva
lósítására. Legtöbben attól féltek, hogy népünk nem fogja kel
lően méltányolni ennek jelentőségét s nem fogja ezt az akciót 
a megérdemelt támogatásban részesíteni.

Cernatui egyházközségünk Nőegylete vállalta magára azt a 
szerepet, hogy megteszi e téren az első kezdeményezést. Felállí
totta napközi-otthonát s megmutatta, hogy igenis lehet csinálni s 
hogy népünk megérti ezt az ő érdekeit szolgáló munkát. S ezzel

megszerezte mindannyiunk elismeré
sét és háláját. Volt alkalmam nehány 
órát tölteni a cernatui gyülekezet nap
közi-otthonában. Ott volt egyházkerüle
tünk Elnöksége s többen a lelkészi 
karból. Meghatottság örömkönnye ra
gyogott a szemekben, amikor ott láttuk 
a játszodozó gyermeksereget. Hiszen 
alig is tudunk magunknak ennél kedve
sebbet képzelni. S aztán mikor láttuk 
őket jóízűen enni. A gondoskodó sze
retet megnyilvánulása pedig egyenesen 
élményt jelentett valamennyiünk szá
mára. Milyen szép, hogy vannak szép 
szómmal értelmes és ügyes asszonyok, 
akik megértik, hogy az itt vállalt és vég
zett munka népi szolgálat. Örömmel és 
szeretettel vállalják. Ott érezzük lüktetni 
mindenütt a szeretetet és felelősséget. 
Mert szeretet és felelősség hívta életre 
'és  tartja' lenn ezt az oÜfiohTTb'szereféfes 
felelősség építi a jobb jövőt. Gillich Fülöp.

Simon István.
Simon István Bsc’u község és a ba- 

ciui magyar evangélikus egyházközség 
nagy jőltevője 68 éves volt, amikor visz- 
szatért Bucurestiből szülőföldjére. Bucu- 
re?!iben töltött utóbbi éveiben, abban a 
házban lakott, amelyet vendéglőjének ki
sajátítása után vásárolt meg, s amelyet 
később leányjának ajándékozott. Egy ideig 
Bucur<?tiben férjhez ment leányjával la
kott együtt s úgy vélte, hogy öreg felesé
gével a kemény munkás idők után itt bé
kés nyugalomra talál. De nyugalom és 
béke helyett hálátlanságra talált gyerme
keinél. Egyre keserűbben érezte, hogy a 
mire szüksége volt megfáradt testének, 
lelkének, nem kapta meg, s lassan megér
lelődött benne a hazatérés gondolata. 
Megtakaritott pénzével hazatért Baciuba 
öreg feleségével együtt. Mondj áfc, akik em
lékeznek arra a napra, amikor végleg 
visszatért szülőföldjére, könnyezett a szü
lőföldjével való találkozás örömétől.

Simon István küzdelmes munkás éle
tében szép beigazolást nyert a csángó em 
ber szívóssága, szorgalma, takarékossága, 
alkotó- és áldozatkészsége. Végigjárta a 
nehéz testimunka lépcsőit s amikor nagy
hírű vendégfogadóját megteremtette, azt 
teljes hozzáértéssel úgy irányította, hogy 
abban az időben, amikor még vasút nem 
volt, úgy a csángó mint a regát-vidéki

fuvarosoknak biztos menedéket nyújtott. 
Vendéglője négy őt szobás helyiségből ál
lott, kiszolgáló személyzete nyolc tiz körül 
volt Simon István bucuresti tartózkodása 
alatt is hü és áldozatkész tagja >Á>lt az ot
tani református evangélikus egyházközség
nek, annak hosszú időn keresztül presbi
tere is volt s több Ízben támogatta tekin
télyes adományokkal ott is egyházát. — 
Amikor gyermekének hálátlansága miatt 
érzett keserűségével leikében visszatért 
szülőföldjére, már megfogant elhatározása, 
hogy még megmaradt egész vagyonát jó
tékony célra fogja fordítani. Hazatérése 
uíán a nyolcvanas évei felé közeledő, köl
tő lelkületű Borcsa lelkésszel felújítja gyer
mekkori b rátságát, együtt tervezgetik meg 
hogy mire volna szüksége a községnek, a 
templomnak s miként iehttne mindezeket 
megvalósítani. Kezdetben az volt a szán
dék«, hogy a teljesen szegény gyermekek 
számára otthont alapit B ciuban, csakami- 
kor meggyőződött Borcsa lelkész érvelése 
u árj, a vízvezeték fo ltosságáról, tett le er
ről a szándékáról s határozta el a vízve
zeték eikészitését a község számára.

Simon Istvánnak Borcsa lelkésszel való 
barátsága egyre jobban elmélyült a két 
öreg sokszor órákat töltött el egymás kö
zölt, ilyenkor elevenítették fel egymás szá
mára a múlt szenvedéseit és fájdalmas 
emlékt. Borcsa lelkész tisztelete kortársa 
iránt egyre nagyobb lett, amikor tejesen 
megismerte őt. Többször emlékezett meg 
prédikációjában róia a templomban Ün
nepek alkalmával személyesen kereste fel 
és fejezte ki jókívánságait, vagy levélben, 
versben köszöntötte a nagy jóltevőt ; le
veleiben rokon öcsémnek szólítja s Baciu

nagy jótevőjének nevezi őt s mosható 
szavakban fejezi ki a község és a nép Há
láját azokért az adományokért, amelyeket 
Simon István adományozott, Minegyik le
vélből kiárad a csángó Borcsa pap mély
séges testvéri szeretete csángó kortársa 
iránt. Egyik ilyen megmaradt versben kö
zölt köszöntése Borcsa lelkésznek népe 
iránt érzett szeretetének és ragaszkodásá
nak gyönyörű bizonyítékát szolgálja.

„Húsvéti üdvözlet Simon István rokon- 
öcsémnek, Baciu nagy jótevőjének:

Te tudod Baciufalu, hisz Te ismersz minket 
Együtt játszó szegény csángó gyermekeket. 
Napok évek múltak, az idők változtak 
Szerető szüléink tőlünk elbúcsúztak:

Legyetek boldogok, példánk kövessétek, 
Becsületes szivünk hiven őrizzétek.
Bárhova vessen sors, nem hágy el az Isten 
Legyetek megáldva e földi életben.

Két pályán haladtunk, küzdelmekkel telve, 
Isten segélyével mindig becsülettel. 
Mindkettőnknek jutott öröm s fájdalomból,
S élünk a kegyelmes Isten jóvoltából.

Oh ki kitte volna, hogy még együtt leszünk, 
Szépért, jólétért, tervezgetünk, teszünk“?
Tüzbe gonosz nyelvet, fogadva a bálát, 
Szeműnk előtt tartva a Jézusi példát.

Isteni a bála, én tanúja vagyok 
Öcsém jótettének s köszönetét mondok. 
Hirdetem mindenütt szive gazdagságát. 
Jótékony lelkének magas szárnyalását.

Kedves Öcsém Vérem, segitse az Isten,
A nép javát célzó feltételeiben.
És ha jön a halál, Ön nem hal meg soha,
Szép nevét hirdeti sjtfzadoknak sora.

De mig a végóra elhangzik közöttünk,
Hozzon husvét ünnep sok örömet nekünk. 
Örömet a sirban, örömet az égben,
Boldog találkozást édes kedveseinkkel.
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MIT A D S Z  É R T E ?
Evangélikus keresztyéneknek valljuk magunkat s büsz

kék is vagyunk erre a névre. Pedig . . .  de sokszor van úgy, 
hogy életünk nem fedi azt, amit elnevezésünk jelent. Bizony 
igen sokszor megszégyeníthetnének bennünket az egyszerű po
gány lelkek, akiket megérintett Isten kegyelme. íme, figyelje
tek csak ide a következő kis történetekre:

A z  egyik misszionáriusnál egy éjszaka kopogtattak a 
kapun: „Azonnal nyissa k i!“ Fiatal házaspár volt. — „Ké- 
rem kereszteljen meg bennünket mindjárt, mert már nyo
munkban vannak!“ A  szoba világosságában látja, hogy brah- 
manok, tehát árják. — „Igen, de számbavettétek-e a költ
ségeket ?“ kérdi a misszionárus. — „Bizonyára mindenünkbe 
kerül, a rajtunkvalón kivül semmit se mentettünk meg és
— fűzi hozzá a fiatal asszony — még ékszereimet se hoz
hattam magammal, hogy gyanút ne keltsek, de nem tudunk 
ellenállni.“ A misszionárius kihallgatja, majd pedig megke
reszteli őket és a hajnali vonattal mennek is tovább dél felé, 
idegen országba, hogy ott keressék kenyerüket.

Egy másik történet. A  Bázeli-Missziónak sehol se volt 
nehezebb kezdete az Arany-parton, mint Akemben. A z éghaj
lat halálos, a lakosság magatartása elutasító, de legrosszabb 
az udvar ellenállása. A  király jobbkeze ooli sógora, akinek 
fia örökölte a trónt, az afrikai öröklési jog szerint. Hires volt 
nemcsak mint szónok, hanem mindenekelőtt mint népe törté
netének ismerője. A  ravasz ember rögtön felismerte, hogy 
befolyásának el kellene tűnnie, ha az evangélium megnyitja 
az emberek szemét így aztán dobolt, ha a misszionáriusok 
utcai prédikációra jöttek. Hányszor kiáltottak Istenhez, ez el
len az ember ellen!

Egy este, amikor a misszionárius be akarta zárni a ka
put, árnyék oldódott el a faltól. Ő volt. „Vedd könyvedet és 
tolladat és ird be nevemet!“ — szólt. „Mit jelentsen e z T  — 
„Azt, hogy keresztyénné akarok lenni." — „Igen, de hiszen 
mindig doboltál ?“ — „Tuldoboltam lelkiismeretemet, de nem 
tudok tovább ellenállni.“ — „Számbavetted a költségeket ?“
— „Igen, mindenembe kerül,“ Mindent elvesztett, állását a 
királynál, családját, szép birtokát s a király a keresztelés nap
ján sajátkezüleg tépte le a kendőt testéről. Már előbb is oda
ült az iskolapadba ö, az első ember a király után, hogy meg
tanulja olvasni a Bibliát. Amikor később prédikáló útra ment 
a misszionáriusokkal, a pogányok igy szóltak: „Egyáltalán 
nem kell prédikálnotok. Ha ez az ember, aki egykor leo
párdként pusztított és dühöngött falvainkban, most bárány- 
kéat ülJábetoknál: ez elég bizonyság nekünk Isten igéjé
nek erejéről.“ S ez az ember egyike lett az evangélium leg
buzgóbb bizonysáotcuőinek.

Könyörögj Baciufalu kedves magyar népe,
Simon István élte terjedjen több évre!
Isten adta nekünk, vérünkből való Ő,
Nem rabolhatja el ez a múló idő.

BOROSA MI HÁLY 
b. rokon.

Ez a vers gyönyörűen igazolja Borcsa lelkésznek Simon 
István iránt érzeti mély háláját és tiszteletét. Életük alkonyán 
találkoztak újból az egykori játszó pajtások. De ez a találkozás 
tele volt gazdag élményekkel, egy munkás élet szépségeivel. 
Ebben a találkozásban két nagy lélek nemessége és jósága 
nyilatkozott meg hittel és hűséggel és áldozatossággal. Ennek 
a lelki gazdagságnak és magyarságnak tanúja ma is az a temp
lom, az orgonájával, oltárképével, az a templom, ahol á’dásos 
imádsággá érlelődöd a két f;:hér hajú aggastyánnak lelkében 
az a sok jó, amely kiáradí innen a csángó népre, a község 
népére. Őrizze meg ez a templom örökké emlékezetüket, hir
desse követésre méltó dicső példájukat s buzdítson bennünket 
ezekben a nehéz időkben is egyházunk, népünk iránti á'doza- 
tosságra és szeretetre.

Simon István nagylelkű áldoz&tossága a csángó nép tör
ténetében nem egyedül álló, előtte és utánna. is voltak sokan 
akik jelentős adományokat adtak egyházi célokra. így Brasov- 
ban Türkösi Mihálynak több hold értékes földből álló ado
mánya, Tarlungeni-ben Szász Csabai az 1750 évek után Hétfa
luban minden egyházközségnek 1800 forintot adott, azonkívül 
Tárlungeniben nagy adományaival hozzájárult a Tarlungeni 
egyházközség megalapításához. Bucurestiben Toncoviceanuné 
Szász Biró Anna, akinek szüiei Turche?bői vándoroltak be Bu- 
cure?tibe 1942-ben 6 millió lei értékű ingatlant adományozott 
az ottani egyháznak, ugyancsak Bucurestiben B rtha Jánosné 
hagyta hagyatékában az egyházközségnek az örökösök igényei
nek kielégítése után házát. Mindezeken kivül még több kisebb 
és nagyobb adományokat tett csángó népünk különböző fal
vakban egyházunk és iskoláink javára. A csángó népnek ez az 
áldozatkészsége nemes leikéből fakadt és ősi vonása leik Öle
iének s tanúskodik arról, hogy szeretettel végzett vezetéssel és 
neveléssel az ál^ozatosságnak milyen gyönyörű megnyilatko
zásai születhetnek meg. PAPP BÉLA dr.

AssMMfúk tavaid.
Gyermeknevelés.

A z i f j ú s á g  a j ö v ő  — szokták 
mondani. Ifjúságában rejlik minden 
népnek jövője. Nem lehet közömbös 
senki előtt, hogy milyen ifjúság nő fel 
kezeink között. Hogy milyen lesz né
pünk, egyházunk, a magyar evangé

likus egyháznak jövője. Az élethez szükséges tudnivalók meg
szerzésének illetékes helye az iskola. E mellett azonban első
rendű fontossága van a családi nevelésnek, az otthonnak. Ke
vés a felekezeti iskolánk s ezért gyermekeink vallásos neve
lése, ha ezen a család vallásos lelkülete nem igyekszik segí
teni, nem kapja meg a megfelelő tápot és lassanként elsatnyul. 
Az ismeretek elsajátítására az iskolákban mind több és több 
időt forditanak, a vallásórára alig marad idő. Heti két órát ir 
elő a közoktatásügyi törvény a vallástanitásra, amely idő alatt 
a legtöbb vallástanitónak, lelkésznek, egyszerre több osztállyal 
is kell foglalkoznia. Hogy mit jelent ez 70—80 gyermeknél, akik 
különféle osztályobka járnak és igy egy és ugyanazon időben 
különféle bibliai történeteket tanulnak, arról csak az alkothat 
magának fogalmat, aki csinálta. Viszont e hiányt a családi ne
velés kell pótolja. A törvény ugyancsak erre épit. Feltételezi, 
hogy a gyermek a szülei házban gondos felügyelet alatt áll és 
példás keresztyén nevelésben részesül. A Szentirás tanítása 
szerint is a szülők elsőrendű feladata a gyermekeknek vallásos 
szellemben való nevelése. — A család mindig nagy szerepet 
vitt a vallásos élet terén: hiszen a család az egyház tes
tének egy élő tagja és soha nem lehet közömbös az egyház 
számára, hogy vájjon a keresztyén családok léha és könnyel
mű, avagy vallásos és engedelmes gyermekeket nevelnek-e a 
jövendő számára. A biblia hatásosan emeli ki a család jelen
tőségét. Krisztus tanítványait Izrael népének családjaihoz kül
dötte azzal a megbízással, hogy hirdessék a megtérés evangé
liumát. „És ha méltó a ház, szálljon a ti békességtek reá; ha 
pedig nem méltó, a~7i béEessegteE rátok térjen visszaT^Zékeus- 
nál azt mondja Jézus: „Ma lett idvessége ennek a háznak.“ 
Kornéliusz, a római százados, Lydia a biborárus asszony, Fi- 
lippi város börtönének őre házuk népével együtt keresztel- 
kedtek meg az Ur Jézus Krisztus nevében. Pál apostol pedig 
Timotheushoz Írott levelében arra figyelmezteti a gyermekeket, 
„hogy legyenek Istenfélők és adják meg szüleiknek a tarto
zást, mert ez szép és kedves dolog Isten előtt.“ A  Titushoz irt 
levélben meg arra figyelmezteti a keresztyén családokat, hogy 
óvakodjanak az olyan hamis emberektől, „akik egész házakat 
feldúlnak tanítván rút nyereség okáért, mint nem kellene.“ 
Az  újkori neveléstan egy hires írója azt Írja az őskeresztyén 
egyház keresztyén családjairól, hogy azok gyermekeiktől első
sorban alázatot és engedelmességet követeltek.

Befejeződött az iskolai tanítás, Gyermekeink a nyári va
káció ideje alatt egészen a mi kezünkben vannak. Nincs iskola, 
nincs ki ügyeljen rájuk, ki foglalkozzék velük. De, ne felejtsük 
el, hogy gyermekeink nevelésében nincs vakáció. A kertben 
ha nem gyomlálunk, kiver a burján, s talán el is lepi az egé
szet. Így járhat a szülő is, aki azt hiszi, hogy a vakáció ideje 
alatt nem kell foglalkoznia gyermekével s teljesen szabadjára 
engedi.

Szülők vigyázzatok, Isten tőletek kéri egykor számon gyér* 
mekeiteket. Virágoskert a gyermeki lélek. Tehát vigyázni kell 
reá, óvni és gyomlálni benne. Irtani a rossz tulajdonságokat, 
nehogy a tövis elfojtsa a tiszta magot.

Szülők, édesanyák: legyetek mindig tudatában annak, 
hogy a legbölcsebb dolog, amit a keresztyén szülő tehet, ha 
eleget tesz Krisztus felhívásának: „Engedjétek hozzám jőni a 
gyermekeket!“

Molnár Rezső.

EVANGÉLIKUS ÉLET._____________________ ,____
belmissziói, társadalmi, kulturális és világnézeti hetilap, a Ro
mániai zsinatpresbiteri ág. kitv. ev. magyar egyház lapja 

Szerk. és kiadóhivatal: Ev. Jelkészi hivatal BACIU, jud. Bra?ov. 
Pénztár: Szuperintendensi hivatal, ARAD, Piata Luther 2. — Min 
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— S a jtó v a sá rn ap . Egyház
főhatósági rendelkezésre május 
hó 31-én valamennyi gyüleke
zetünkben sajtóvasárnapot tar
tottunk. Alkalom akart ez lenni arra, hogy felhívjuk híveink 
figyelmét a sajtónak nagyfontosságu szerepére s az egyházi saj
tónak páratlan jelentőségére. Szükséges ezt tudni mindenkinek, 
mert nagy áldás forrása lehet ez számunkra.
— Egyházkerületi Elnökség látogatása. Egyházkerületünk Elnöksége, 
Pnrgly László egyházkerületi felügyelő és Argay György szuperintendens, 
látogatást tettek, a bra§ovi egyházmegyében. Látogatásuk során alkalom 
nyílt az egyes lelkészekkel, valamint a tanitó-testület tagjaival való be
szélgetésre, résztvettek a bra§ovi iskola évzáró ünnepélyén, valamint 
látogatást tettek a cernatui napközi otthonban.
— Kérni ke ll az ú jjá ép íté s i a d ó  a ló l v a ló  m en
te s sé g e t. Mindazok, akik újjáépítési kölcsönt jegyeztek, vagy 
más címen joguk van az újjáépítési adó alól való mentességre, 
az illetékes pénzügyi hatósághoz kérvényt kell adjanak, hogy 
altörvényben előirt kedvezményekben részesülhessenek. A kér
vényeket e hó végéig kell beadni.
— Középiskolásaink szép vizsga eredménye A bra$ovi katolikus fő
gimnáziumban az elmúlt esztendőben 38 magyar evangélikus fiú tanult. 
Fiaink nemcsak hogy becsülettel megállották helyüket, de miként az 
előző években, úgy most is, az elsők között voltak. így az idei első 3 
jutalomdijat is három csángó fiú nyerte e l: Bálint István VII es, Soós- 
lukács János V-es es Gábor István II os. Ezeken felül többen könyvjuta
lomban részesültek.
— V issza té rés  az egyházba . A szektáknak volt tagjai 
közül egyre többen térnek vissza egyházainkba. Az aradi ro
mán baptisták vezetői kiáltványban fordultak híveikhez és az 
ortodox egyházba való visszatérésre hívták fel őket. Ugyan
csak tömegesen térnek vissza a basarabiai román baptisták is.
— A Déli Hírlap irodalmi pályázatának eredménye. Összesen 129 pá
lyázó adott be munkát. A pályamunkákat 3—3 tagból álló bizottság vizs
gálta felül. A legjobb munkák szerzői jutalomdijban, illetve dicséretben 
részesültek. A dicséretet kapott pályamunkák között van Páll András 
testvérünk is. A róla irt bírálatból ideiktatjuk a kővetkezőket: .. . egy 
humoros jelenet ügyes filmesitése, gyakorlott kéz munkája, amely sem-

: ^ud teremteni. . .  Ezt a vékonyka történést azonban a pályázó 
annyi bájjal, elevenséggel, olyan fordulatosán Írja meg, hogy a maga 
nemét) ér elsőrangút alkotott . . ,h~tiaú knafas léslvbrilrik 
Feyen (lünk!
— M issziói m unka. Az országos egyház püspöke, a bol- 
sevikiektől felszabadított Transznisztriába, 11 lelkészt küldött, 
hogy az ott élő német evangélikusok között missziói munkát 
végezzenek. A kiküldött lelkészek között van Keintzel W al
demar a Lichter der Heimat cimü belmissziói lap szerkesz
tője is.
— Helyreigazítás. Lapunk ez évi 6. számában hírek helyett kimutatást 
közöltünk gyülekezeteinknek a karácsonyi időszakban végzett társada
lomsegélyezési szolgálatáról. A kapott kimutatásból hiányzott a erizbavi 
gyülekezet jelentése. A lelkészi hivataltól kapott értesülésünk szerint ez 
a jelentés annak idején be lett küldve, de úgy látszik elkallódott. Egyéb
ként az elvégzett munkáról a következő adatok számolnak be : gyűjtés 
9500 lei készpénzben s igen szép mennyiségű természetbeni adomány. 
Kiosztott 340 szeretetcsomagot. Pénzbeli adományban 5 szegény családot 
részesített.
— Az a ra d i N őegy let sz e re te tv e n d é g sé g e . Szépen 
sikerült szeretetvendégséget rendezett az aradi egyházközség 
tevékeny Nőegylete a konfirmációi ünnep délutánján. Ez a sze- 
retetvendégség egyben a Leányegylet újjászervezését is szol
gálta. A munka nagy lelkesedéssel indult meg s első tényke
déseként a Leányegylet egy szegény iskolás gyermeket ruhá
zott fel.
— Gyülekzetépités. Satu-Nou kis egyházunk életéről kaptuk a kővet
kező beszámolót: böjt első vasárnapján urvacsoraosztással egybekap
csolt istentisztelet T u l k ö r ö s i  hívek részére. Hívek utat és fáradsá
got nem sajnálva jöttek el a környező tanyákról. — Böj t  5-ik vasár
napján vallásos estet tartottak. Ezen Dénes Béla püspöki titkár lelkész 
hirdette az igét. Az ifjúság szavalatokkal szerepelt. — N a g y  h é t e n  
minden este bűnbánati istentiszteletet tartottak. Vendégszónoklíént Nagy 
István református lelkész hirdetett két alkalommal igét.
— Szám ok az o rsz á g o s  egyház  é le ié b ő l. Lélekszám 
1940 végén : 247.925. Születések száma 4419, az egyházba be
tért 92, kitért 81, meghalt 3406, elköltözött 157.373 (basarabiai, 
bucovinai és dobrodgeai németek hazatelepitése folytán.) Há
zasságot kötött 1130 pár, konfirmált 6521, úrvacsorával élt 
62.739. Iskolakötelesek száma: 33.717. Legényegyleti tagok szá
ma 11.793. Leányegyleté 8561. (A népközösség vezetőivel kö
tött megállapodás értelmében megszüntetve.)
— Tejakció. A ceruatui felekezeti iskola keretében működő tejakció so
rán 1942 január 15-től március 15-ig kiosztatott 157 liter tej, 52 kenyér, 
443 zsemle. Naponként 20 —25 gyermek részesült ennek áldásaiban. A fen
tiekből hívek adománya: 83 liter tej, 34 kenyér és 188 zsemle. A tejakció 
munkáját Herszényiné Simon Anna tanitónő végezte nagy körültekintés
sel és odaadó buzgósággal.

A N A G Y V I L Á G B A N

— Német gyermekek nyaraltatAsa.
10.000 német gyermeket nyaraltatnak 
Magyarországon. Ezekből 2000-t a 
magyar állam, 8000 pedig az ottani 
német népkőzösség lát vendégül. Az 

akció célja : a két nép közötti megértés szolgálata,

— A k ö lcsö n ö s m e g é rté sé n . Hollandiában érdekes könyv 
jelent meg. A könyv cim e: Mit hisznek ? Szerzője egy kato
likus és egy protestáns főiskolai tanár. A könyv a két egyház 
hitfelfogását ismerteti. Célja: megismertetni kölcsönösen egy
más hitbeli meggyőződését s a kölcsönös tisztelet alapján szol
gálni a két egyház közti megértést.
— Vereséget hozott a bolsevikieknek az első tavaszi támadás. A Keres 
és Charkovi ütközet eldöntése után ma már világos, hogy Oroszország
nak nem sikerült magához ragadnia a favaszi hadmozdulatok kezdemé
nyező szerepét. A szovjet pedig ezt akarta. Óriási csapatösszevonásokkal 
s szinte minden motorizált erejének latbavetésével akarta elérni. Próbál
kozása kudarcba fulladt s óriási veszteségeket eredményezett számára.
A szövetséges csapatok bátor magatartása folytán a bolsevikiek ember- 
ban és anyagban mérhetetlen sokat vesztettek. Keresnél 70.000 halottat 
és 150.0C0 foglyot, Charkovnál 210.000 foglyot. A szövetségesek kezébe 
került 1249 harcikocsi, 2026 ágyú, sokezer gépkocsi és nagymennyiségű 
más hadianyag.

íb r e d ő  h ité le t. A németországi protestáns egyházak kö
rében egyre komolyabb hitébredés jelei mutatkoznak. Jellemző 
erre az is, hogy az urvacsorázók száma állandó növekedést 
mutat. Vannak gyülekezetek, ahol az úrvacsorával élők száma 
80 százalékra emelkedett.
— Megélénkült a harc Afrikában is. A német és olasz csapatok erő
teljesebb támadásai folytán az angolok Afrikában újabb nagyobbarányu 
veszteségeket szenvedtek

— Az an y ák  v é d e lm é re . Uj törvényt hoztak Németország
ban az anyák védelmére. E szerint a gyermeket váró anyákat 
nem szabad ezután csak könnyű munkaszolgálatra tenni, a 
szülés után három hónapi szabadság jár az anyáknak, a szop
tató anyák pedig naponta másfélórai időt kapnak erre s mind
ezt úgy, hogy ezen idő alatt is meg kell kapniok teljes fizeté
süket. Az uj törvény célja: az anyák és gyermekek egészsé
gének hathatós védelme.
— Csangkaisek segítséget kér. A japán hadsereg gyors győzelmei foly
tan RííúT eTvCSziet’te összeköttetését szövetségeseivel. t^SsngkmTéí^tffiör^ 
nők helyzete egyre kilátástalanná válik, amiért gyors segélyt kér Angliá
tól és Amerikától. Az utóbbiak azonban saját magok i, szorult helyzetben 
vannak s igy nem igen lesz alkalmuk reá, hogy a kért »«citséget meg is 
adják. De még nehezebb lenne azt oda eljuttatni
— H orvá to rszág i m agyarok  h a z a k ő ltö z te té se .
Horvátországban élő magyarok közül sokan azzal a kéréssel 
fordultak a magyar kormányhoz, hogy tegye lehetővé számukra 
a Magyarországba való hazaköltözést. Az első csoport, 62 csa
lád, már meg is érkezett magyar területre.
— Lelkészek hadiszolgálata Németországnak 18.047 evangélikus lelkésze 
közül 6587 en teljesítenek frontszolgálatot. A folyó évi április 1-ig 698 
német evangélikus lelkész halt hősi halált hazájáért és az uj e u r ó p a i  
r e n d é r t .
— B olgár m e tro p o lita  lá to g a tá sa  N ém eto rszág 
ban . Paissy bolgár metropolita hosszabb időt igénylő látoga
tást tett Németországban, ahol Heckel dr. püspök vendége volt. 
Az ortodox hitü metropolita behatóan tanulmányozta a német- 
országi evangéjikus egyház életét s előadások során ismertette 
saját egyháza életét és munkáját. A bolgár ortodox egyház a 
többi egyházakkal egy fronton küzd a bolsevizmus ellen.

— Angol brutalitás. Anglia vezetői egyre inkább látják, hogy nem tud
nak harctéri eredményeket elérni. Dühös bosszújukban most ördögi ke
gyetlenséggel a védtelen lakosságra próbálnak halált és félelmet zúdítani." 
A múltban ismételten támadtak reá városokra, de Németország mind
annyiszor keményen visszafizette a kéretlen kölcsönt. Újabban ismét 
brutális támadást intéztek Köln városa ellen, ahol több épület, valamint 
3 templom és 2 kórház esett támadásuknak áldozatául. Németország en
nek megbosszulására az angol Canteburyt rombolta szét.
— R ózsafák  a hősi h a la tia k  Sírján. Bulgária külügy
minisztere arról értesitette az olasz kormányt, hogy a bolgár 
kormány, hálából az olasz katonák iránt, akik a Balkán uj rend
jéért vérüket ontották, 20.000 rózsafát ültet a görög-albán arc
vonalon elesett olasz katonák sírjára.
— Egyházi élet Németországban. Az egyházi élet állandó erősödésére 
mutatnak a következő adatok: sz önkéntes egyházi munkások száma az 
utóbbi két esztendő folyamán tízszeresére emelkedett. A húsvéti ünnepek 
alatt a berlini dóm zsúfolásig megtelt. Sokan kénytelenek voltak vissza
térni, mert már nem fértek be a templomba. Posenben a légihaderő zene
kara husvétkor templomi hangversenyt adott.

— F innország  ü n n e p e . Finnország népe meleg szeretettel 
ünnepelte a finn szabadságnak legendás hősét, Mannerheim 
tábornokot, aki a napokban töltötte be 75. életévét. Manner
heim tábornok most harmadizben áll a  finn hadsereg élén, 
hogy szabadságuk védelmében vezesse őket.
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A fekete pont. . . Ütközőpontban.
Azt szokták mondani okos és szép szavakat 

beszélő emberek, hogy az egész élet csak nyomo
rúságos mondat, ami után fekete pont a halál. 
Mégis akármennyire nyomorúságos is, szeretjük. 
Sőt legtöbbször az a baj, hogy túlságosan is ra
gaszkodunk hozzá. Nemcsak kibékülünk vele, ha
nem kedveljük. Valahol ebben a mondatban kike
resünk egy szót, ami már le van írva valahol, vagy 
a valóságban, vagy az álmainkban. Ezt a szót az
után aláhúzzuk, nézegetjük, simogatjuk, dédelget
jük. Úgy hívják ezt a szót, hogy öröm, esetleg úgy, 
hogy „remény“. És ez a szó teszi elviselhetővé az 
életet. De van a mondatnak egy része, amire min
denki gondterhes arccal gondol és ez a befejezés: 
ez -fekete—jz&nl. -halál. A rm ytra ' kellemetlen és
kétségbeejtő ez a fekete pont, hogy a legtöbb em
ber nem is szeret rágondolni, hanem olyan kör 
mondatban él, amelyiknek mintha nem is lenne vé
ge. Pedig a napokban megtanultam, hogy nem is 
olyan fekete ez a pont.

Beteghez hívtak a kórházba. A  nagy kórte
remben vagy tizenöten lehettek. A z  egyik ágyon 
harminckét éves fiatal ember, nős, három gyermeke 
van. Egy héttel ezelőtt hozták be a távoli szórvány
ból. Láttam rajta, hogy nagyon súlyos beteg és igen 
közel van a küszöbhöz, amelyen csak egyszer lép
nek át az emberek. A  szomszéd ágyakon beszélge
tés folyik, a sarokban egy lázas ágyból felszakad
nak a sóhajok. Oltárt terítek a betegnek a Krisztus 
vacsorájához. Áhitat simítja el a hangokat.

A  beteg nagy nehezen felül és csendben 
imádkozik velem. Magához veszi az úrvacsorát és 
az áldás alatt kisimul arcán a fájdalom. Már vége 
is van a szertartásnak, én még csendesen imádko
zom, amikor egyszerre csak magától megszólal és 
hangos imádkozásba kezd. Nyugodt mondatainak 
olyan a hangja, mintha valaki áhitatosan menne 
fel a templom lépcsőin.

„Édes jó Istenem, ha úgy határoztál, hogy 
pontot teszel az életemre, legyen meg a Te akara
tod. Csak arra kérlek, vigyázz az én feleségemre, 
három kicsi gyermekemre. Uram, ha Te akarod, 
akkor lesz kenyerük és imádkozni fognak . . . "

Egymás; után emelkednek fel az ágyakról a 
a betegek. Érzem, hogy valami egészen különös 
csönd árama száll át a levegőn. Mintha templom
ban lennénk, mindenki együtt imádkozik . . .

A  beteg folytatja: „Édes jó Istenem, ha pedig 
úgy határozol, hogy még nem teszel pontot az éle

lemre, akkor engedd meg, hogy mielőbb haza men
jek hozzájuk. — Én mindent és mindenemet Reád 
bízom és én nyugodtan és boldogan megyek Uram, 
amerre Te akarod . . . "

Szive csendes volt, arca nyugodt, a szemében 
égett a hit. Istennel járt mindig, a halálban sem ér
hette meglepetés. Hiszen Istent látta ott is, a fekete 
pontban.

Tegnap eltemettem. Sírján sokáig néztem a 
friss fejfát. — Ragyogott rajta a fekete pont.

FRIEDRICH LAJOS

Olyan valakikről lesz az alábbiakban szó, akikről az az általános 
vélemény, hogy „könnyű nekik“, hogy „semmi dolguk sincs“, hogy „ma 
már semmi szükség reájuk“. Ezekből az általánosan hangoztatott véle
ményekből, könnyen kitalálod, hogy lelkészekről fogsz olvasni, mert reá
juk szokták ezeket a megállapításokat tenni nagyon sokan. Holott! Nincs 
a világnak olyan fontos, dőntő jelentőségű és nélkülözhetetlen „munká
ja“, mint amilyent a lelkipásztor végez. Ez pedig nem más, mint Isten 
Igéjének hirdetése. Hogy ez miért olyan halálosan fontos? Azért, mert 
abban az életben, melyben boldogulásodért folytatsz küzdelmet, életed
nek egyetlen átalakítója s igy „boldogítója“ az Isten Igéje és azért, mert 
abban a világban, melyben annyit küzdesz és törtetsz s amelyben min
den, amit megnyerhetsz, mégis csak semmivé válik, ebben a múlandó 
világban az örök kincsne;k, az örök életnek útmutatója és egyedüli esz
közlője : az Isten Igéje. És ennek a mindennél nagyobb fontosságú ál
dott Jf»én- a-hirdetője,.íűlmácsoiója az jgehir jatő-JalltipáMto;_.A leM-f-
pásztornak feladata az Igehirdetés, azaz, hogy Isten örök időkre szóló 
üzenetét lefordítsa a jelenkor gyermekeinek, hogy Isten megtartó Igéjét 
tolmácsolja a mának, úgyhogy az Isten beszédétől elszokott emberi fül 
felfigyeljen reá és megértse, hogy az neki szól: tovább adja olyan mó
don, hogy az Istentől elszakadt ember meghallja belőle a hazahívó atyai 
hangot. A lelkipásztor tehát nem a világi okosság képviselője, nem ügyes 
és lelményes népvezér, nem gazdasági tanácsadó, nem elbűvölő, megri- 
kató, vagy valamire leíkesitő szónok, hanem, ha ezekből kell is, hogy 
valami benne legyen, mégis elsősorban és mindenekfelett mindenkor és 
mindenhol Isten Igéjének hirdetője kell, hogy legyen — szóval és csele
kedettel egyaránt.

Hiszen ez már aztán elég könnyű dolog: egyszer egy héten prédi
kálni ! Ennél könnyebb dolga a mai világban, ugyan kinek van ? — mon
dod magadban. Nem is olyan könnyű, mert a lelkipásztor állandóan üt
közőpontban áll. Nem arra gondolok, hogy voltak idők, amikor a lelki- 
pásztorokat még gályarabságra is elhurcolták s hogy a világ támadása 
most is őket éri a leghamarább és legkönnyebben ők kerülnek most is 
a világ itélőszéke elé. — Hanem arra, hogy a lelkipásztorra valaki majd
nem mindig haragszik. Vagy az emberek, vagy az Isten. Az emberek 
azért, mert azt az Igét kell hirdetnie, amelyik homlokegyenest ellenkezik 
a megromlott ember akaratával, amelyik sokszor megaláz és megszégye
nít, megítél és leleplez. És ha úgy hirdeti, hogy belehatoljon a szívbe, 
ez az Ige ott mindig előbb keserűséget okoz. A keserűséget pedig senki 
sem szereti, sem azt, aki által van a keserűség. Nekem már pofonokat 
is ígértek az Ige hirdetéséért. És ennek ellenére, ha csak egy kicsit is 
szereti, ha csak egy kicsit is fáj és vérzik a szive azokért, akikhez kül
detett, mint aki tudja, hogy el kell kiáltania a rábízott kiáltást, hangot 
kell, hogy adjon a benne felgyűlt jajoknak is, a lelkipásztor nem tehet 
mást, minthogy megmásitás, megalkuvás hátratántoródás és félelem nél
kül hirdesse Isten üzenetét. Azért rendelte az Isten, hogy szólja az Igét, 
hirdesse az Isten üzenetét és igy őre, vigyázója legyen a rábízott lelkek- 
nek, mert ha nem, akkor az Isten haragszik rá, Isten Ítéletében és táma
dásában fog részesülni. A haragvó Isten kezébe esni pedig rettenetes, 
Istennek minden lélek drága és olyan becses, hogy elsőtől az utolsóig 
mindeniket számontartja és számonkéri — azoktól, akikre bízta: a lélek- 
őröktől. a lelkipásztoroktól.

Mi a nehézségünk ? Nekünk vigyázni kell másokra, amikor ma
gunkra sem tudunk — a magunk erejéből. Vigyázni örökkévaló javakra: 
a lelkekre, amikor múlandó kincseket is nehéz megőrizni. És tudni azt, 
hogy akármilyen képtelen, vigyázni kell, mert Isten számon kér mindent. 
Oh, ennél remegtetőbb feladat nem hárul senkire, mint reánk: roskadozó, 
erőtlen, gyarló, fegyvertelen őrállókra : lelkipásztorokra !

Megérted talán ezek után, ha a költő Reményik vallomását sajá
tunkként irom le :

„Tudnod kell Népem, hogy én itt hogy
jártam,

Szédülő fejjel és halálra váltan !

Amíg Neked az üdvösség borát 
És az örökéletet prédikáltam.“

RADUCH GYÖRGY
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SAN
Egyházkerületünk egy gyülekezettel megszaporodott. A 

sibiu megyei Säcädate kimondotta az országos szász egyház
ból való kiválást és a  mi egyházkerületünkhöz való csatlako
zását. Bár a gyülekezet hivatalos átvétele néhány formaság el
intézése miatt még nem történt meg, mégis kötelességemnek 
tartottam, hogy a gyülekezetei meglátogassam s megismerjem 
ennek az uj egyházunknak a népét s jelenlegi helyzetét. Ezt 
annál inkább is szükségesnek tartottam, mert egy esztendő óta 
a  mi egyházkerületünk gondoskodott a gyülekezet ellátásáról, 
és iskolájának a  fenntartásáról, miután az országos egyház 
nem volt abban a helyzetben, hogy az ősszel megüresedett ta- 
nitó-lelkészi állást megfelelő emberrel be tudta volna tölteni. 
A gyülekezet hozzánk fordult segítségért és mi egyetértésben 
a sibiui egyházmegyei konsistoriummal, a bragovi egyházunk 
egyik derék, fiatal tanítóját, Simon Andrást küldtük ki az el
árvult gyülekezet ellátására s legfőképpen az ott működő evan
gélikus iskola megmentésére.

A gyülekezet átcsatlakozása számunkra inkább erkölcsi 
■O^ereséget, mint anyagi gyarapodást jelent. Egy gyülekezetét 

kaptunk, mely hathatós anyagi támogatásunk
ra szorul. Hiszen mindössze 245 lelket számlál 
s tagjai földhözragadt, szegény emberek, akik 
keményen viaskodnak az élettel. Az utolsó ne
héz évek lehetetlenné tették, hogy egyházi épü
leteiken a szükséges javításokat eszközöljék s 
azok bizony nagyon elhanyagolt állapotban van
nak. Minden a  pusztulás és a teljes elhanya
golás szomorú képét mutatja. Látszik, hogy a 
gyülekezet évtizedek óta csak tengődött, mint 
a  szegény ember, aki kenyéren és vizen él, 
csakhogy éppen éhen ne haljon. Osszeszorul az 
embernek a szive, amikor ezt a  pusztulást lát
ja, de megértjük azt is, hogy az idegen népkö
zösség nem tehetett érte többet, mint amennyit 
tett, mert erejét a saját népe javára kellett for
dítsa s a mostani nehéz időkben nem enged
heti-* Trrog'tn&gáriak azt-a fényűzést, hogy f-*s 
lag idegen népi közösségre költsön. Ezért icu

volna ajánlatos, ezt az egyház rendezést már sokkal ele> - .....
csinálni, hogy legyen mindenki otthon, a saját faj testek. Meiser 
zött, ahová tartozik. ispök írja

A gyülekezettel anyagilag tehát nem nyertünk s:eretle8ye' 
erkölcsileg annál többet. Hazatért egy kicsiny magyar 
mely hosszú évszázadokon keresztül, mindenkitől elhagyva és 
elfelejtve, teljesen magára hagyva élte a maga egyedülvaló, 
árva életét. Istennek egyik legnagyobb csodája, hogy ez a ma
roknyi nép egyáltalán meg tudott maradni. Megrendítő volt, a 
mikor megérkezésem alkalmával a papilak udvarára össze
gyűlt nép könnyezve énekelte az „Erős vár*-unkát, s amikor 
üdvözlő beszédjükben kiemelték, hogy amióta ez az egyház 
fennáll, tehát sok száz év óta, most először üdvözölhetnek kö
rükben főpásztort, aki az ő népükből való. És megrázó volt, 
amikor egy másik ember mondta: „Hívek maradtunk lelki ve
zetőinkhez, akiket nem ismertünk és sohasem láttunk“ ! Bizony 
ez a csodálni való nagy hűség és kitartás. Olyan valami, mint 
a mi hitünk az Istenben. Nem látjuk őt, de mégis bízunk benne 
és hisszük, hogy van. A nagy öröm, amellyel fogadtak, a szá

guldó bandérium, mely kisért, a fiatal nyírfákkal 
szegélyezett ucca, a sok virág, az ünneplő ru
hák, a könnyes arcok s a meghatott, végtelen 
nagy szeretet, mely mindenfelől felém sugárzott. 
Nem egy embernek szólt ez, hanem a testvér
nek, aki sok száz év után eljött a testvérekhez.

A gyülekezet szép földbirtok felett rendelke
zik. Sok egyházi épülete van, köztük a törté
nelmi nevezetességű temploma, iskolája, papi és 
kántorlakja, tanácsterme, ifjúsági egylete, ének
kara fúvós zenekara és hitelszövetkezete. A 
keret tehát megvan, csak életet kell belehozni. 
Ez nem is lesz nehéz, mert a nép romlatlan, 
hivő és minden jó iránt fogékony nyáj. Értel
mes és lelkes emberek, kik között öröm lehet 
dolgozni. Csak ilyen lelkes vezetőt is kell kap
janak, valakit, aki nagyon szereti őket s ki nem 
kenyérért mogy oda, hane.T> hogy szolgáljon a 
népének. — dns. —

Az áldott építő.
Valahányszor egyházi gyűléseink al

kalmával utunk Aradra vezetett, lelkünk 
mindég büszke őrömmel pihent meg az 
aradi r gyülekezet gyönyörű templomán. 
Kevés ilyen szép templomunk van. Nem
csak a gót stilban épült templom nyűgözi 
le az embert a maga szép vonalaival, 
karcsú, magas tornyával, hanem maga a 
fekvése is imponálóan szép. A város egyik 
legszebb és legforgalmasabb helyén épült 
és ennek a városrésznek az ékességét ké
pezi. Az aradiak népszerűén csak „vörös 
templomnak“ nevezik s jellegzetes piros 
téglás színével fontos szerepet játszik a 
város idegenforgalmában is, amennyiben 
tájékoztató támpontot jelent az idegenek 
számára.

Ép úgy megcsodáljuk az aradi gyü
lekezet kétemeletes^ két utcára nyúló, ha
talmas bérpalotáját. Ezért a két impozáns 
épületért nem egyszer irigyeltük az ara
diakat. Ez a két épület az aradi egyhá
zat, minden egyéb más értéke mellett, 
magasan föléje emeli a többi gyülekeze
teinknek s már eleve is vezér szerepre 
jelöli ki. Mikor a gyűléseken a terhek el
osztásáról volt szó, Aradnak jutott a leg
nagyobb rész s mikor kötelességének min
dég példás módon elegeit tett, s az áldo
zathozatal terén irányt mutatott, mindég 
azt hallottuk : ja, Aradnak könnyű, mert 
van miből fizessen, ott a nagy bérpalotája !

Bizony volt idő, amikor ez máskép 
volt. Amikor az aradi egyház is nyomo
rult, szerény, kicsi, koldus gyülekezet volt, 
mint annyi más egyházunk szerte az or
szágban. És hogy ebből a koldus keret
ből kiémelkedett és népünk vezető, mesz- 
sze ismert egyháza lett, az mind egyetlen 
embernek a szívós, szakadatlan és az Is
tentől gazdagon megáldott munkája volt. 
Ez az ember az aradi gyülekezet felejt
hetetlen, nagy lelkipásztora : áldott emlé
kű Frint Lajos püspök volt, ki 59 eszten
dei aradi szolgálatával örökre összeforrott 
ezzel a gyülekezettel úgy, hogy azt más
kép nem is nevezhetjük, mint Frint La
jos egyházának. Az ő imádsága, munkája, 
teremtése minden, ami ma itt áil. Az ő 
fénylő, munkás életéhez egyetlen egy jel
ző méltó ; az áldott építő. Örök, fénylő 
mintaképe az ideális lelkipásztornak nem
csak abban, ahogy a gyülekezetét nevelte, 
összetartotta és Isten hivő népévé formál
ta, hanem abban is, ahogy ennek a gyü
lekezetnek az anyagi boldogulását is mun
kálta s annak gondtalan eletét-s^ ezzel za
vartalan fejlődését minden időkre bizto
sította.

Ennek igazolására álljon itt csak 
nagy vonásokban annak a története: ho
gyan teremtette meg Frint Lajos a sem
miből az aradi egyház két büszkeségét: 
a templomot és a bérpalotát.

Amikor 1881-ben Aradra kerül, az 
egyház csak egy imateremmel rendelke
zik, amely mindennappal szükebbnek bi
zonyul Ez a gyülekezet tulajdonátképező 
egy emeletes házban van az iskolával, 
papi és taniíóiakkal együtt. Már ekkor 
megmozdul teremtő lelke és a kicsiny

gyülekezet elé egy olyan káprázatos ál
mot fest, hogy annak a valóságban csak 
az ő fanatikus lelke és törhetetlen akarat
ereje hisz. Már 1885 január 6 i közgyű
lésen felveti a templomépités tervét és 
egyhangú határozattal megteremti a temp- 
lomépitési alapot, melyre a hívek 30000 
koronát jegyeznek. Ettől a naptól kezdve 
csak ez az egy cél lebeg szemei előtt. 
Egy pillanatra sem feledkezik meg a nagy 
feladatról, mit Isten bízott reá, hogy gyü
lekezetét méltó templomhoz juttassa. És 
mesteri módon ért hozzá, hogy a gyüle
kezet szivében is állandóan ébren tartsa 
és évről-évre fokozza a templom utáni 
vágyat. Csodálatos érzés olvasni az erről 
szóló jegyzőkönyveket. Minden alkalmat 
megragad, hogy a tervet egy lépéssel 
előbbre vigye. A híveket állandó adako
zásra és mind nagyobb és nagyobb áldo
zathozatalra serkenti, amit szók példás 
megértéssel vállalnak újból és újból, min
den zúgolódás nélkül. A gyülekezet egy 
emberként és lobogó tettrekészséggel áll 
lelkes és fanatizálni tudó papja mögött. 
Szeretik, bíznak benne és vakon követik, 
mert érzik, hogy itt minden értük, az utó
daikért történik.

1903 őszén a várossal kötött előnyös 
egyezség révén az egyház birtokába jut 
a teleknek, amelyen a templom és bér
palota felépült. Közben a templomépitési 
alap is elérte a 90.000 koronát úgy, hogy 
a gyülekezet 18 évi készülődés és gyűj
tés után ott áll, hogy merész álma meg
valósítására kezd gondolni. 1904 január 
6 án az egyháztanács elhatározza, hogy a 
két épület terveire kiirja a pályázatot. A 
templomra hét, míg a bérpalotára 9 pá-

1
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Kerületi elnökség látogatása Bra§ov megyében.
A nehéz idők szükségessé teszik, hogy evangélikus test

véri közösségünket minél egységesebbé és szorosabbá tegyük 
s az összetartózandóság érzését állandóan erősítsük gyüleke
zeteinkben.

Ezt a célt szolgálta a bragovi egyházmegyénkben tett lá
togatásunk. Az a cél vezetett, hogy a helyszínen ismerjük meg 
az egyházmegyében uralkodó állapotokat s az egyes egyház- 
községek helyzetét.

A találkozón, amelyen az egyházmegye összes lelkészei 
résztvettek, bibliamagyarázattal szolgáltam, rámutatva istenigéje 
kapcsán azokra a kísérletekre, amelyeket a mostani idő rejt 
magában s kettőzött éberségre hívtam fel az őrtállókat, hogy 
népünktől és gyülekezeteinktől távol tarthassuk a romboló szel
lemet.

Sipos András esperes beszámolt az egyházmegye gyüle
kezeteinek a helyzetéről s a téli időszakban végzett lelki mun
káról. Megnyugvással vettük tudomásul, hogy a z «esperes erős 
kézzel vezeti a rábízott gyülekezetek sorsát, az egyházmegyé' 
ben rend és békesség van s minden 
emberileg lehető megtörténik, hogy evan
gélikus népünk a nehéz időkben egy
háza által segítséget és lelki támaszt 
nyerjen. A lelkipásztorok lelkiismerete
sen teljesitik kötelességüket és önfel
áldozó hűséggel állnak őrt nyájuk mel
lett. Megnyugtató az is, hogy híveink 
erős lélekkel és Istenbe vetett bizodal- 
mas hittel, türelmesen viselik a háború 
sokféle megpróbáltatásait és ragaszkodó 
szeretettel állanak mindenütt egyházuk 
s lelki vezetőik mellett.

A megbeszélések egyik legfontosabb 
pontja a Bra§ovban feállitandó diák
otthon kérdése volt. Vezetőink ennek 
a szükségességét mér évekkel ez 

-fetemerfék és megtették" már i kkor ír~ 
bizonyos lépéseket, hogy a gondolatot 
megvalósíthassák. Létesült akkoriban egy A Cernatu-i gyülekezet napközi-otthona

Lutherotthon-alap is, de a terv megvalósítása érdekében hi
ányzott az erőteljes megmozdulás. Pedig egy ilyen intézmény
re, tanult embereink utánpótlása érdekében, égető szükségünk 
van. A tervbevett diákotthon lehetőséget adna arra, hogy min
den gyülekezetünkből az arra érdemes gyermek tovább tanul
hasson, ha anyagi helyzete azt különben nem engedné is meg. 
Népünk számára mennyi értéket lehetne igy az elkallódástól 
megmenteni/ Kilátásba helyeztük a kerület legmesszebbmenő 
támogatását. Valósággá ez a szép terv azonban csak akkor 
lesz, ha az egész evangélikus társadalmunk megmozdul, ide
értve a falusi népet is, s mindenki elhozza a maga áldozatát, 
mert a feladat oly nagy, hogy azt csak közös erőfeszítéssel 
valósíthatjuk meg. Az idő rövid, mert az iskolai év megnyitá
sával ez az intézmény is meg kell kezdje a működését. Ezért 
határozatba ment, hogy egyházkerületünk Gyámintézete azon
nal megindítja a szükséges előkészületeket, felvilágosítja hí
veinket, hogy mit akarunk csinálni és kéri minden evangélikus 
ember hathatós támogatásál e cél érdekében. Egyben felkér

tük a bragovi egyházközség tevékeny 
vezetőségét, hogy a terv kivitelére ke
resse a gyakorlati megoldásokat. Most 
minden azon fordul meg, hogy gyüle
kezeteink hivatott vezetői milyen mér
tékben teszik ezt a kérdést szívügyük
ké. Erre 'a végtelenül fontos kérdésre 
azonban itt is felhívjuk evangélikus né
pünk figyelmét.

Azért merünk jó reménységgel ebbe 
a vállalkozásba fogni, mert ismerjük né
pünket, amely a maga istenadta értel
mével azonnal felismeri a maga élet
érdekeit s az erre irányuló megmozdu
lást teljes erejével támogatja is. Ezt lát
tuk, amikor meglátogattuk a  cernatui 
egyházközség nyári gyermekotthonát. — 
€sak meghatóit sfekks)--tetei agfr a 
m u n k á t  n é z n i ,  amit ott a p a p  né 
ü g y e s  vezetése mellett egyszerű fa-

lyázat érkezik be. Ezeket Pecz Samu pesti 
műegyetemi tanár elnöklete mellett egy 
szakértő bizottság vizsgálja felül és a ki
vitelre Szántay Lajos aradi építész tervét 
ajánlja. Az építési terv haladéktalan ke
resztülvitele érdekében a gyülekezet el
adja régi házát 48.000 koronáért és ezt az 
összeget is a templomépitési alaphoz te
szi, amely igy 97.008 koronára emelkedik. 
A templom építés összköltsége ellenben 
105.825 koronát tüntet fel. A gyülekezet 
habozás nélkül belevág a nagy tervbe.

Egyszerre határozzák el a templom 
és a bérház építését. Az utóbbira az egy
háznak nincs semmi fedezete. A lelkész 
ösztönzésére ennek ellenére is belefognak 
a bérház építésébe is, amelyre az egyik 
aradi pénzintézettől vesznek fel kölcsönt 
abban a reményben, hogy ha a bérház 
elkészül, sikerül majd valamelyik hazai 
pénzintézettől egy megfelelő, hosszabb le
járatú tőrlesztéses kölcsönt szerezni, hogy 
a ház a befolyó házbér jövedelem révén 
saját magát letörlessze. Szinte hazárd vál
lalkozás volt. Frint Lajos munkatársai te
le vannak aggódással s nem egyszer tel
jesen elcsüggednek a mutatkozó nagy ne
hézségek láttán, Frint Lajos nagy hite és 
erős bizodalma azonban mindenkor lel
ket ver beléjük. Pedig nem egyszer úgy 
állt a dolog, hogy összecsapnak a hullá
mok a fejük felett és minden odavész, a 
mit a merész terv megvalósítására eddig 
olyan fanatikus hittel áldoztak. Ahogy el
készült a bérház a pénzügyi viszonyok 
váratlanul kedvezőtlenre fordulnak. A ka
mat szinte-szinte hónapról-hónapra emel
kedik és már eléri a 8 százalékot. A hosz- 
szu lejáratú tőrlesztéses kölcsönt sok tár

gyalás és utánajárás ellenére sem sikerült 
megszerezni s az adósság évről-évre nő. 
1909 ben eléri már a 162 000 koronát. A 
hívek csüggedése bizony indokolt volt. De 
végre négy évi keserves küzdés után si
kerül egy pesti pénzintézetnél nagyon elő
nyös feltételek mellett a hosszúlejáratú 
tőrlesztéses kölcsönt megszerezni. Ezzel a 
bérház ügye tető alá került s a tartozást 
a lejáratnál sokkal előbb, még a világ
háború befejezése előtt, az egyház simáü, 
minden megerőltetés nélkül letőrleszti. 
így jutott az aradi egyház a semmiből 
ennek a hatalmas épületnek a birtokába.

A templom építését 1905 március 
15 én kezdik meg A lelkipásztor ekkor a 
kővetkező felhívással fordul gyülekezeté
hez : „Nem hagyhatom említés nélkül azt, 
hogy elsősorban nekünk magunknak áll 
érdekünkben, sőt az egyház iránti ragasz
kodásunknak a bizonyítéka, hogy mi 
hozzuk a legnagyobb áldozatot. Ha álta
lános volt a vágy a templom felépítése 
iránt, ha annak a felépítését egyhangúlag 
határoztuk el, ha egyhangú határozattal 
kimondtuk eddigi imaházunk eladását: 
akkor az uj templom és bérház felépíté
séhez sem szabad megtagadnunk az 
anyagi támogatásunkat. Azért most, köz
vetlen az építés megkezdése előtt — te
hát a 12-ik órában — tegye le ki-ki a 
maga áldozatát. A  gazdag ne sajnálja 
koronáit, a szegény fillérjeit. Aki még 
nem adott, adjon! Aki már adott és Isten 
vagyonnal áldotta meg, nyújtson még- 
egyszer ! Mindenki adjon; a gyermek ép- 
ugy hozzon egy téglára valót, mint a 
felnőtt. Magunknak építünk, hogy ezen 
templomban magunk gyönyörködjünk az

Isten nagyságos dolgaiban — utódaink
nak építünk; hogy látva az apák és elő
dök buzgóságát, ők is hasonlóra buzdul- 
janak fel!“ Terhet veszünk magunkra, ezt 
hordozzuk, de úgy, hogy utódainknak is 
jusson rész abból s igy a jelenben épí
tünk, hogy a jövő is részesüljön annak 
előnyeiben és áldásaiban !“

A felhívás nem volt pusztába kiáltó 
sző. A templom minden fennakadás nél
kül elkészül és azt 1906 szeptember 16-án 
Sárkány Sámuel bányakerületi nyugalma
zott püspök — lévén a püspöki szék üre
sedésben — nagy és fényes ünnepség ke
retében felszenteli. A zárókövet 1906 ju
lius 1-én helyezik el ünnepség keretében 
a templom falába. Ezen alkalommal mo
sód Institoris Kálmán. Arad város pol
gármestere és az aradi egyház felügyelője 
beszédében többek között ezeket mondja : 
„Kedves kötelességemnek ismerem, hogy 
mint ennek az egyháznak a felügyelője, 
úgy a magam, mint híveink nevében igaz 
elismeréssel, mélyen átérzett hálával és 
forró köszönettel megemlékezzem szeretve 
tisztelt és időszerinti főpásztorunkról, aki 
a templomépités eszméjének nemcsak tes
tet adott, de híveinek évtizedeken át hir
detve az Isten igéjét, ernyedetlenül buz
dította és lelkesítette őket a kitartásra és 
áldozatkészségre és aki lankadatlan, hit
buzgó fáradozásának nemes és magasz
tos jutalmát e templom zárókövének leté
telével a mai napon elérte.“

Fénylő alakját halála második évfor
dulója alkalmából újból oda vetítettem 
evangélikus népünk elé, okulására a lelki- 
pásztoroknak s buzdításul a nyájnak. „Eredj 
el és te is aképen cselekedj I“ Luk. 10,37.)

A. Gy.
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lusi asszonya
ink n é p ü n k  
megtartása és 
e g é sz sé g e s  
fejlődése ér
dekében vé
geznek. jCsak 
elragadtatás

sal lehet arról 
beszélni, amit 
ott láttunk: a 
tisztaságról és

G yerekek szó rakozása  a  Napközi-Otthon udvarán . rendről amely
a két teremben fogadott és arról az odaadó szeretetről, ahogy 
ott az odahozott kis gyermekek gondját viselik és foglalkoznak 
velük. Ha valamilyen munkán van Isten áldása, hát ezen bi
zonyosan kell legyen I Eddig mindég csak pusztulásról, sze
génységünkről és nagy elesettségünkről irtunk s nem csoda, 
ha a nép elvesztette minden kedvét, hogy egy ilyen pusztuló 
egyházért áldozzon. Milyen boldogok vagyunk, hogy egyszer 
evangélikus erőről és öntudatról is beszámolhatunk közvéle
ményünknek, hogy igenis, van élet bennünk, van áldozatkész
ség és megértés népünkben, csak fáradságot és elég türelmet 
kell vennünk, hogy azt megszólaltassuk szivében. Ez az egész 
áldásosán működő intézmény azon fordul meg, hogy egy két 
ember nem kímélte a fáradságot s az időt és ime elégtétellel 
látjuk, hogy az egész gyülekezet melléjük állt s mindenki se
gít. Ez az, ami nem tőlünk van, hanem amit az Isten a d : a 
jó szándék diadala.

Szeretettel és lelkiismeretesen végzett munka áldott gyü
mölcseiben gyönyörködhettünk a brasovi evangélikus elemi is
kolánk évzáró ünnepélyén is. A lelkész beszédétől és Bálint 
Mihály igazgató jelentésétől kezdve a tanulók gyönyörübbnél- 
gyönyörübb szavalatain át mindenütt azt az egyet láttuk, hogy 
a gyermekek lelkében olyan alapvetés történt, amely időtálló 
lesz. Milyen boldog az az egyház, mely igy tud felnövő ifjú
sága neveléséről gondoskodni I Lélekbemarkoló jelenet volt, 

9~~L~ amikor a Vll. osztályos nö  ̂
vendékek sürü könnyhullatás 
közepette búcsúztak drága is
kolájuktól és megköszönték 
szeretett tanítóik fáradságos 
munkáját s nemes szivük jó
ságát. Az evangélikus iskola 
munkája éveken át olyan 
szoros kapcsolatokat terem
tett a hívek és az egyház kö
zött, hogy azok vasmarok
ként tartják össze a gyüleke
zetei. Bizonyság erre az a lel
kes leánygárda is, amely ékes 
koszorú gyanánt körülvett minket s a hívek áhitatos serege, 
kiket minden alkalommal ott látunk a templom körül, ahány
szor csak ezt a gyülekezetét meglátogattuk.

Megnyugtató, biztató és boldog érzéssel távoztunk a bra- 
§ovi egyházmegyénk köréből. Lelkűnkben magunkkal vittük 
ezt az utolsó bra§ovi képet: az ősi templom s körülötte a 
gyermekek, ígéretes ifjúság és a buzgó hívek tömött sorfala. 
Ez a kép nem a pusztulás, hanem az élet Ígéretét hordja ma
gán és ez a kép a bragovi egyházmegye képe! — dns —

Lelkész- és tanitókarunk utánpótlása.
Kerületi közgyűlés jegyzőkönyve 11. pont: „Szuperinten

dens jelenti, hogy az 1940 év őszén bekövetkezett nagy hord
erejű politikai változások a lelkész és tanító utánpótlás kérdé
sének megoldását halaszthatatlanul sürgőssé és fontossá tették. 
A lelkészutánpótlás biztosítása egyházunkra nézve teljes siker
rel járt. A református egyház megkapta az engedélyt arra, hogy 
Aiudon theologiai akadémiát állíthasson fel s a református 
egyházzal történt megállapodás értelmében ezen a theologián 
nyernek kiképzést az evangélikus lelkészjelöltek is. Ezidősze- 
rint az aiudi református theologiai akadémián négy evangéli
kus lelkészjelölt van és pedig Bálint Mihály, Lányi Pál, Len
gyel Lóránd, Tóthpál Béla, kik mind az első évfolyam hallga
tói. Ezenkívül Domby Béla, mint IV. éves hallgató a soproni 
egyetemen folytatja tanulmányait és ezek végeztével egyházunk 
szolgálatába áll. Nevezetten kívül Máthé János bibliaiskolát

végzett s most a krizbai evangélikus eg'yház gondozásával 
megbizott kisegítő-lelkész is az aiudi theologiára küldetett, hogy 
hivatásának ellátására tanulmányait befejezhesse. A theologiai 
akadémia tanári kara ugyanis felülvizsgálva Máthé János lel- 
készjelőlt eddigi tanulmányait, nevezettet két félév lehallgatá
sára s a megfelelő kollokviumok és vizsgák letételére kötelezte.

Ily módon ha átmenetileg tapasztalható is némi hiány lel- 
készi szolgálatra képesített egyénekben, ez a hiány néhány év 
leforgása alatt teljesen megszűnik.

Szuperintendens jelenti még, hogy a lelkészi utánpótlás
nak ilyetén való megoldása számunkra azért is megnyugtató, 
mert az evangélikus tanok előadására Kiss Béla cernatui lel
kész, theologiai magántanár nyert megbízatást, akinek kineve
zését a református testvéregyház szintén örömmel vette tudo
másul. Lelkészjelölteink egyébként teljesen egyenlő elbánásban 
részesülnek a református hallgatókkal s lakásuk és ellátásuk 
diját az egyházkerület vállalta magára.

Sokkal kedvezőtlenebb azonban a tanítói utánpótlás hely
zete. Bár a kerület a tanítóképzést is ingyenessé tette, hogy 
ezzel is csalogassa az arravaló ifjúságot a tanítói pályára, sen
ki sem jelentkezett. Ezen a* hiányon keveset változtat az, hogy 
a sibiui római katolikus zárdái tanítóképzőben 5 leány növen
dékünk van az V. és a VI. osztályban, mert egyházunknak 
elsősorban férfi tanítókra lenne szüksége, nemcsak azért, hogy 
a kántori szolgálatot is vállalhassák, hanem azért is, mert az 
elemi iskolai törvény minden iskolára nézve kötelező módfbn 
előírja bizonyos számú férfi tanerőnek az alkalmazását. A már 
most is meglévő tanítói hiányon egyházunknak minden eszköz 
igénybevételével segíteni kell.“ >>

H a t á r o z a t :  „Közgyűlés a lelkészutánpótlásról szóló je
lentést megnyugvással veszi tudomásul. Örömének ad kifeje
zést afelett, hogy Máthé János kisegítő-lelkésznek törvényes le
hetőség adatott arra nézve, hogy szabályszerű lelkészi képesí
tést nyerhessen. Közgyűlés szükségesnek tartja és a theologu- 
sokat már most kötelezi arra, hogy tanulmányi idejükből lehe
tőleg két évet külföldi evangélikus egyetemen töltsenek s hogy 

-a-iítüfffWnyélvben ulyarr-gyakoriatn r tegyenek szert, hogy-egük-— 
ség esetén német nyelven is tudjanak szolgálni.

A tanítói utánpótlás biztosítása érdekében közgyűlés fel
kéri a lelkészeket, hogy az arravaló tanulókat irányítsák a ta
nítói pályára, nehogy a szükséges férfitanerők hiánya miatt 
kénytelenek legyünk szépen működő iskoláinkat visszafejlesz
teni, vagy éppen bezárni.“

Mi történt e határozat végrehajtása érdekében ? Lelkész
jelölteink neveltetése a fent nevezett főiskolán zavartalanul fo
lyik. Kiss Béla, az evangélikus tárgyak előadója a roppant 
nagy utazási nehézségek ellenére is havonként kétszer felke
reste az intézetet és az if jakkal az előirt és meghatározott 
anyagot átvette. Theologusaink a kötelező félévi kollokviumo
kat mind letették, Lányi Pál, mint a theologia első tanulója, 
kitűnő sikerrel állta meg ezeket a vizsgákat. Theologusaink 
evangélikus öntudatának az emelése és egyházi viszonyaink
nak megismerése céljából elhatároztuk, hogy fiainkat a köte
lező ünnepi legátusi szolgálat elvégzésére, az eddigiektől elté
rően, a saját gyülekezeteinkbe küldjük ki abban a sorrendben, 
ahogy azt a szuperintendens beosztja. A karácsonyi és a hús
véti ünnepi szolgálatot tehát mindegyik theologusunk már evan
gélikus gyülekezetben végezte. Hozzátehetjük azt is, hogy na" * 
gyón fényes anyagi eredménnyel.

A tanítóképzősök szaporitásáraa most folyó tanévben már 
nem tehettünk semmit. Szuperintendens azonban felhívással 
fordult az esperesekhez, kövessenek el mindent, hogy az ősz
szel megnyíló iskolai évben bár 4—6 fiút küldhessünk a kép
zőbe. A kerület ugyanis ennyi tanulónak vállalná a tandíj és 
ellátási költségeit. Hisszük, hogy e tekintetben minden lelkész 
megteszi a maga kötelességét, hogy a fenyegető tanítói hiány 
leküzdésére megtehessük bár az első lépést. A céltól igy is 
még nagyon messze leszünk, mert már most volna szükségünk 
férfi tanerőkre. A sok szeretettel és nagy erőfeszítéssel létesí
tett és gyönyörű várakozásnak indult Satulung-suseni iskolán
kat átmenetileg, éppen a fenti okból, egytanerőssé kellett ten
nünk, mert nem tudtunk a törvény előírásainak eleget tenni s 
az iskolához egy férfi tanerőt állítani. Uj iskolák létesítése is 
csak akkor lesz lehetséges, ha addig kellő számú férfi tanerőt 
nevelünk egyházunknak. Azért a kerület most minden anyagi 
erejét ennek a célnak a szolgálatába állítja és elsősorban is a 
tanítóképzős fiukat támogatja. Itt is előnyben részesülnek azok, 
akik az V. osztályba lépnek. — dns —

t

A bejára t előtt.
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Eljöttél mi hozzánk. . .
Eljöttél mi hozzánk, amikor nem is gondoltuk, nem is 

vártuk. Eljöttél, hogy eljöveteleddel a nagyvakáció örömeivel 
eltelt diákszivekbe egy sokkal nagyobb, reményteljesebb örö
met hozzál.

Az intézet az év utolsó napjait élte. Állandó készülődés, 
csomagolás és boldog diáknevetés váltották fel az addig csen
des, nyugalmas helyzetet. Váratlanul és szinte hihetetlenül 
hangzottak végig a meglepő, az „evangélikus szuperintendens“ 
érkezését jelző szavak. Nem hittük. Eljöveteledet szinte lehe
tetlennek tartottuk, mert tudtuk, hogy perces pontossággal be
osztott idődből aligha szakíthatsz pár órát távol levő kicsinyeid 
számára. És mégis igaz volt. Magunk előtt láttuk barátságos és 
jóságos arcodat. Egyszerű kérdéseiddel kifejezésre juttattad irán
tunk való összes érzelmeidet. Jóságodat és szeretetedet még 
jobban megnyilvánitottad akkor, amikor leereszkedtél közénk 
és végigjártad azt az intézetet, melynek falai között diadalmas 
nagy menetednek egyik legkisebb csapata tanul. Lépéseidet 
meleg érdeklődés és megelégedés kisérle. Látogatásoddal nem
csak nekünk evangélikusoknak, hanem többi társainknak és 
tanítónőinknek is boldog örömet - szereztél. Néhány pillanat 
múlva azonban tovább kellett menned, oda, ahol sokkal na
gyobb nélkülözés, de a szeretet lángoló és kiolthatatlan tüze 
várt. Forró késszoritás és meleg búcsúszó tették ielejtetetlenné 
a  hosszú útra való távozásodat.

Eljöttél mi hozzánk 1 Hisz ki más tette volna ezt meg 
érettünk? Reményt öntöttél sziveinkbe és boldogságot nehéz 
diákéletünkbe.

Kevesen vagyunk és mégis bátran, mosolyogva tekintünk 
a nagy jövő felé. Gyengéknek és erőtleneknek érezzük magun
kat, de szorgalmas és kitartó munkával arra törekszünk, hogy 
egyházunknak hűséges tanítónői és népünknek fáradhatatlan 
nevelői legyünk.

Vidámsággal és örömmel telt diák évek, milyen hamar, 
szinte észrevétlenül tűntök el a múltnak végtelenségében! Nem
sokára végbucsut kell vennünk tőletek és attól az iskolától, 
mely komoly pályánk előkészítője és lelkűnknek fölülmulhatat- 
Jan művelője volt.

A munka vár, az élet hiv. Istenben vetett bizalommal és 
erős akarattal vállalunk minden feladatot, amelyet a sors reánk 
bízott. Életcélunk nem a pazarlás és fényűzés, hanem egy ígé
retekkel és reményekkel koronázott b o l d o g a b b  jövőért való 
fáradozás.

Eljöttél mihozzánk, hogy benned megismerhessük gyer
mekeit hőn szerető, jóságos, gondos szuperintendensünket! Isten 
áldjon érte I Simon Etelka

t  Lőrincz Samuné szül. Bachmann Malvin.
Fájó csapás sújtotta Lőrincz Samu steierdorfi lelkésztes- 

vérünket. Hitvestársa, kivel 16 évig éltek boldog házasságban, 
junius hó 3-án, hosszas, de türelemmel elviselt szenvedés után 
elhunyt. Junius 5-én temették el nagy részvét mellett. A teme
tést Schemmel Viktor timi§oarai lelkész végezte. Férje, két 
leánykája, valamint a rokonok és ismerősök széles köre gyá
szolják. Lelkésztestvérünknek Istentől vigasztalást kérünk. — 
Feltámadunk I

— A bo lsev izm us e llen i h á b o rú  e ls ő  év fo rd u ló ja .
Junius hó 22-én volt egy esztendeje, hogy megindult a háború 
Szovjetoroszország ellen. Ezen egy esztendő alatt Románia 
visszavette a tőle elrabolt területeket, megszerezte Transznistriát 
s bátran kivette részét azokban a  nehéz ütközetekben, ame
lyek megsemmisítő erejű csapásokat okoztak az ellenségnek. A 
hivatalosan kiadott jelentés szerint országunknak eddigi vesz
tesége halottakban, sebesültekben és eltűntekben 5998 tiszt, 
2633 altiszt és 148.941 katona. Az ország az évforduló alkal
mából hálával és elismeréssel emlékezett meg vitéz hadsere
géről és az elesett hősökről.

EVANGÉLIKUS ÉLET._________________________
belmissziói, társadalmi, kulturális és világnézeti hetilap,

a Romániai zsinat jresbiteri ág hitv. ev. magyar egyház lapja 
•Szerk. és kiadóhivatal: Ev. lelkészi hivatal BAC1U, jud. Bra$ov. 
P énztár: Szuperintendensi hivatal, ARAD, Pi aj a  L u t h e r  2. 

Mindennemű pénzek ideküldendők.
Magyarországi előfizetések részére : Ev leik. hivatal KOLOZSVÁR.

Luther-Otthont létesít a Gyámintézet.
Az Erdélyi Evangélikus Magyar Gyámintézet, mint isme

retes, szegény sorsú jó tanulók és szegény egyházak támoga
tása végett alakult az 1886. esztendőben. Azóta kevés megsza
kítással állandóan végezte fontos munkáját és nagy összeget 
tenne ki ma az a pénz, amelyet az intézet segélyképpen ki
osztott az arra érdemesek között.

A változó idők azonban a Gyámintézet vállaira is egyre 
súlyosabb feladatokat rónak. Mig kezdetben megelégedhetett 
az anyagi támogátással, bizonyos segélyösszeg kifizetésével, ad
dig később már szellemileg is támogatnia kellett az ifjúságot. 
Ezt a célt szolgálta pár év előtt a pályatételek kiírásának a 
bevezetése és azóta e téren már igen szép eredményeket is 
sikerült elérnj.

Ezt a módszert intézetünk továbbra is megtartja, mert 
igen fontosnak látja a tanulók önképzésre való ösztönzése 
szempontjából. Azonban még ennyinél sem állhatunk meg. 
Még többet kell tennünk ifjaink taníttatása szempontjából. An
nál is inkább, mert az eddigi segélyösszegek nem tudják hat
hatósan támogatni az ifjúságot a magas áremelkedések miatt. 
Arra lenne szükség, hogy a Gyámintézet az eddiginél nagyobb 
mértékben tudja a gyermekeiket taníttató szülők vállairól a ter
het levenni és azután tudjon a Gyámintézet olyan igen tehet
séges gyermekeket taníttatni, akiknek szülei képtelenek a ta
níttatás, különösen a lakás és ellátás kültségeinek az előte
remtésére.

Ez és-njég több igen fontos szempont vetette fel azt a 
tervet, hogy a Gyámintézet igyekezzen a segélyelaprózások he
lyett Bra§ovban egy Luther Otthont felállítani, amely otthont és 
kedvezményes ellátást nyújthatna arra érdemes evangélikus ta
nulóinknak, ami által taníttatásukat az eddiginél sokkal na
gyobb mértékben teszi lehetővé. Ebben az intézetben evangé
likus nevelést is kapnának az ifjak, evangélikus szellemben 
nevelődnének és már ez az egy tény is bőven megéri a rá for
dított fáradságot.

Egyházkerületünk elnöksége, szuperintendens és felügyelő 
urunk a napokban értesítettek, hogy a tervet a legnagyobb 
örömmel karolják fel, hiszen egy Luther Otthon felállítása régi 
vágya egyházunk egyetemének. Természetesen igen sok ne
hézséget kell az útból elhárítani, mig a terv megvalósul, de 
semmire sincs szükség, csak — jóakaratra és akkor minden 
sikerül.

Mindenekelőtt arra van szükség, hogy híveink átérezzék 
ennek a létesítendő intézménynek a fontosságát és álljanak 
Gyámintézetünk mellé. Mozduljon meg egyházunk minden ön
tudatos evangélikus tagja. Akár hol légy testvér, Bra§ovban, 
vagy falvakban vagy Aradon vagy Timigoaran, hozd meg az 
áldozatodat a nemes ügyért. Ne .sopánkodj és ne töprengj 
azon, hogy hát vájjon meg lehet-e csinálni és hogyan lehet 
megcsinálni! ? Ez a mi dolgunk! A te dolgod csak az, hogy 
hozd meg a te áldozatodat. Menj el lelkipásztorodhoz és mondd 
meg neki, hogy te is ki akarod venni a részedet az építő és 
nagyfontosságu munkából. És adj át neki egy összeget, ha van 
kéznél. Ha pedig nincs, akkor egész héten vagy hónapon vagy 
éven át tedd félre a felesleges 5 és 10 lejeket, mondj le vala
mi szórakozásról, egy moziról, egy kirándulásról vagy vendé- 
geskedssről és a megspórolt pénzt juttasd el a lelkészi hivata
lon keresztül a Gyámintézet részére ! 0, ha csak minden má
sodik ember megmozdulna egyházunkban és a  lelkiismeret 
megmozgatná szivét, milyen könnyen menne minden!

Ugy-e, olvasóm, mi annyit szoktunk kritizálni. És annyit 
fáj a szivünk a mi szomorú állapotunkon. De vájjon megáll
hatunk a sopánkodásnál ? Talán inkább tenni kellene valamit 
és nem keseregni. Az emberek óriási kisértése a háborús idők
ben, hogy szünet nélkül politizálnak és a harctéri eseményeket 
tárgyalják. Pedig ez tisztára felesleges. A harctéren ott vannak 
a katonák és ott vannak a vezetők és ők tudják, hogy mit 
csinálnak. Te egy más szempontból gondolj a harcmezőkre. 
Abból a szempontból, hogy ott a katonák ezrei áldozzák fel 
magukat egy nagy célért. Te is tanulj tőlük! Te is hozz áldo
zatot, evangélikus testvérem, például ezért az ügyért, amelyről 
e cikkben szó van. Legyél földműves, iparos, kereskedő, tiszt
viselő, tanító vagy lelkész, halld meg az idők szavát és félre 
téve az eddigi magatartást, vedd ki részedet az áldozathoza
talból. hogy közös erővel megvalósithassuk nehéz és súlyos 
áldozatokat kívánó, de életbevágóan fontos tervünket: a Luther 
otthont. Ha néped sorsa neked drága, akkor nem lesz ez a 
kérés pusztában elhangzó szó ! Ha pedig az lesz, akkor meg
érdemeljük a nyomorúságot! KISS BÉLA

Á
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— G yám intézeti h írek . A
szegény d i á k o k a t  segélyező 
Gyámintézetünk anyagi támoga
tását híveink szeretetteljes jóin
dulatába ajánljuk. Diákjaink fi
gyelmét pedig ismételten felhívjuk a kitűzött pályatételekre. 
Dolgozzanak mind szorgalommal és szeretettel 1
— Vallásos ünnepély. Bensőséges keretek között ünnepelte meg a satul- 
noui (Arad megye) gyülekezet május 17-én az A n y á k-n a p j á t A hívek 
sokasága miatt kicsinynek bizonyult templomban imát mondott Kogler 
Károly tanitó-lelkész. Ezt követően szavaltak : Nagy Erzsébet, Varga Gi
ziké, Szabó Erzsébet, Gál Mariska, Mircsea Anna és Hoff Lili. Nagy Ist
ván református lelkész Ézsaiás 49, 14—15 versek alapján az édesanyai 
szeretetről beszélt. Ezt ismét szavalatok követték: Gombkötő Jolán, 
Gőröngyi Erzsébet, Huszár Péter, Hoff Ilonka és Korompaki Juci. A szép 
ünnepélyt ima és áldás zárta be.
— Szép e re d m é n n y e l v izsgáz tak  te o ló g u sa in k . Az
aiudi protestáns teológián tanuló teológusaink szép eredmény
nyel tették le az előirt kollokviumokat és az azt követő minő
sítő vizsgát. Az evangélikus tantárgyak kollokviumán résztvett 
az egyházkerületi Elnökség is és elismeréssel jutalmazta Kiss 
Béla teológiai tanár munkáját, valamint lelkésznövendékeink 
előmenetelét.
— Egyházkerületünk elnökségének tisztelgő látogatása. Egyházkerü
letünk elnöksége bra?ovi hivatalos útja alkalmával tisztetgő látogatást 
tett Aiudon, az erdélyrészi református egyházkerület elnökségénél, vala
mint Alba-Iulian, Márton Áron római katholikus püspöknél, hogy egyhá
zainkat közösen érdeklő ügyeinket megtárgyalja. Ezen alkalommal kü
lönösen a tanító utánpótlás kérdése került megbeszélésre, mellyel kap
csolatban mindkét helyen a legmesszebbmenő megértésre és testvéri tá
mogatásra találtunk. ígéretet nyertünk, hogy mindkét egyház tanítóképző 
intézetébe akadálytalanul küldhetjük a jövőben is tanulóinkat, ahol ezek 
eddig is szeretetteljes bánásmódban részésültek. A látogatás nagyban 
hozzájárult, hogy egyházaink között az eddig is szívélyes viszonyt és test
véri összetartást még jobban elmélyítsük.
— A cernafu-i g y ü lek eze t h íre i. Népmozgalmi adatok: 
18 keresztelés, konfirmált 32, házasságot kötött 6 pár, meghalt 
29, úrvacsorával élt 633, (14-el több, mint az előző évben), ki
tért 1. Felekezeti iskolájában 135 gyermek nyert oktatást. Va
sárnapi iskolát átlag 30 gyermek látogatta. Az ifjúság között 
végzett munka ifjúsági istentiszteletekből, valamint a Cs á n g ó -  
M u z e u m  számára végzett munkából állt.
— Az egyházi sajtóért. Az emberiség sorsdöntő időt él. Érzi ezt az egy
ház és érzik a keresztyén hívek is. Az egyházak felfokozták munkájukat, 
a hívek részéről pedig egyre nagyobb érdeklődés nyilvánul meg ezen 
munka iránt. Érezhető ez különösen az egyházi sajtó terén. Így: az or
szágos egyház keretében belmissziói munkát végző L i c h t e r  d e r  
H e i m a t  cimü egyházi lap előfizetőinek száma az utóbbi egy esztendő 
alatt háromszorosára emelkedett. Az egyes gyülekezetek nagyobb példány 
mennyiséget vásárolnak és kiküldik a fronton harcoló katonáknak.
— Szám ok a  baciu-i g y ü lek eze t évi je le n té sé b ő l.
Népmozgalmi adatok: keresztelés 17, esketés 8, temetés 29, 
úrvacsorával élt 309, konfirmált 24, iskolaköteles gyermekek 
száma 115. Pénztári bevétele: 294.188 lej, kiadása 257,852 lej. 
Bevétel adományokból: 43.410 lej, kiadás segélyre 30.418 lej.
— Végzett lelkészjelölt. D o m b y Béla, ki hittudományi tanulmányait 
a külföldön folytathatta, vizsgáját kitüntetéssel állotta meg. Egyházkerü
letünk a kiváló eredménnyel végzett theologusban nagyszerű képesítésű 
és sok szép reménységre jogosító lelkipásztort nyer. A szeptemberben 
tartandó lelkész vizsgája és felavatása után a timi$oarai gyülekezetbe 
nyer kiküldetést segédlelkészi minőségben, miután a német nyelvet is 
tökéletesen bírja.
— C saládi é rte s ítő . Dr. Papp János ügyvéd és Rab Dóra 
urleány házasságot kötöttek. A fiatal pár életére Isten áldását 
kérjük! — Családi öröm. Az Ur Essig József olari-i lelkipász
tor és neje házasságát fiú gyermekkel áldotta meg, ki a szent ke- 
resztségben a T i b o r  nevet kapja. A szülőknek sok örömöt 
kivánünk ebben a gyermekükben is.
— Anyáknapi vallásos-ünnepély. A timi$oarai gyülekezet szépen sike
rült ünnepély keretében emlékezett meg az édesanyákról. Ez alkalommal 
vendégszónokkénl Szepesi Nits István református lelkész hirdetett igét. 
Schemmel Viktor lelkész bibliamagyarázatot tartott. Pálfy Ilona művészi 
hegedüszámot adott elő Guggenberger Kornél orgonakiséretével. Szaval
tak: Berta Margit, Gündisch Gusztáv, Raupenstrauch Egon, Schemmel 
Károly, Szabó Erzsébet, Szép Ida, Szép Tamás és Wagner Erika. Az ifjú
ság pedig, Kőszegi Aranka ügyes betanításában, Anyámat keresem cimü 
szavalókórust adta elő.
— Lelkész! é rte k ez le t. A bra§ovmegyei esperesség lelké
szeinek legutóbb tartott értekezletein bibliamagyarázatot tartot
tak : Krajcsovitz Tibor és Mezei István lelkészek. Megbeszélés 
tárgyát képezték az úrvacsora és gyónás kérdése, hittankönyv 
és imakönyv kiadásának kérdése. Ezzel kapcsolatban elhatá
roztatott, hogy a Biró-féle hittankönyvet újból kinyomatjuk, va
lamint az imakönyv hiány leküzdésére kiadjuk a Kiss Béla által 
szerkesztett imakönyvet. Ennek az utóbb említett imakönyvnek 
ára előreláthatóan 100 lej lesz. Felhívjuk reá híveink figyelmét.

A N A G Y V I L Á G B A N

— Az egyház presbitereinek. Meiser 
D. német evangélikus püspök Írja 
többek között: „ÍV presbiterek legye
nek a lelkész tanácsadói, leghűsége
sebb munkatársai, biztos támaszai s 

vele együtt példaadók a gyülekezet előtt . . .  Ha presbitereink nem lesz
nek mindenkoron elsők az istentiszteleten s legszorgalmasabbak az úrva
csorával élők közölt s ha otthonaikban nem uralkodik keresztyén hit és 
érzelem, családjaikban pedig nem lesz Isten igéjének becsülete és nem 
ápolják a közös imát, vájjon akkor kitől várhatjuk mi mindezeket ?!“

— K onferencia . A magyarországi evangélikus egyház bél- 
missziói életében fontos szerepet betöltő Baráti Mozgalom jú
nius 4-én C e l l d ö m ö l k ö n  konferenciát tartott. Az előadások 
alapgondolata: „A hit által való megigazulás áldásai“ volt. 
Előadás hangzott el a következő címmel: „Min akadt el a 18. 
század elejei magyar evangélikus ébredés?“
— Komoly szó Angliának. Az észt evangélikus egyház beszámolót ké
szített és adott közre a bolsevikiek idején elszenvedett veszteségeiről. 
Ezzel kapcsolatban felhívással is fordul az angol birodalom népeihez és 
arra kéri őket, hogy a kommunista agitációval szemben adjanak hitelt az 
észt keresztyénség borzalmas szenvedéseinek és higyjék el, hogy a szen
vedő Észtország számára az volt a legboldogabb nap, amikor a német 
katonák felszabadították őket az istentelenek uralma alól.
— Az e lső  re fo rm átu s egyetem i tem plom  M agyar- 
o rsz á g o n . Nagy ünnepség keretében avatták fel a debreceni 
református egyetemi templomot, amelyik mint ilyen az első pro
testáns egyetemi templom Magyarországon.
— Súlyos vereséget szenTedtek az angolok Északafrikában. A Rom
mel tábornok parancsnoksága alatt küzdő német-olasz haderő lendületes 
támadással súlyos vereséget okozott az angoloknak. Tobruk elesett. A 
háború tüze igy elért és át is csapott Egyiptom határán, amelynek népe 
most életének döntő szakaszához jutott. Dönteniök kell afelett, hogy ki
használva a kellő pillanatot lerázzák magukról az angol igát. Rommel 
tábornokot érdemeinek elismeréséül tábornagyi rangra emelték.
— Szobro t á llíta n ak  K örösi Csorna S á n d o rn ak . A
magyarországi református egyház vezetői felhívást intéztek hí
veikhez, amelyben adakozásra szólítják fel őket egy Körösi 
Csorna Sándornak, a nagy magyar utazónak, állítandó szobor
javára.
— Magyar Biblia-Társulat. A folyó évi április 9-éa alakult meg a Ma------
gyár-Biblia-Társulat, amelynek célja a nép számára magyar nyelvű bibliák 
kiadásáról gondoskodni. Ezt a munkát xuavaievoen a múltban az angol- 
Brit és Külföldi-Bibliatársulat végezte. A jelen politikai helyzetben ez 
most lehetetlenné vált. Az újonnan megalakult társulat elnöke Soltész 
Elemér dr. református tábori püspök. Tagjainak száma 1034. Az ügyek 
vezetésére egy evangélikus és egy református titkár-lelkészt állítanak be.

— N orvég ia . Ellentét merült fel a norvég kormány és az ot
tani evangélikus egyház között. Az ellentétből kifolyóan a lel
készek nagyobb része lemondott állásáról. Újabb hírek szerint 
a kormány nem fogadta el ezeket a lemondásokat, hanem fel
szólította a lelkészeket munkájuk további ellátására, egyben 
pedig bizottságot küldött ki a felmerült ellentétek elsimítására.
— Amikor Belzebub az ördögökkel köt szövetséget. Anglia nagyot- 
akaró miniszterelnöke, Churchill, miután rendre mészárszékre küldötte 
Európa kis népeit, hogy Anglia érdekében vérüket ontsák, végső kétség- 
beesésében szövetséget kötött Szovjetoroszországgal. Számításai itt sem 
teljesedtek be, hanem tapasztalnia kellett, hogy aki odaadja Belzebubnak 
a kis ujját, lassan egészen karmai közé kerül. Ezt jelenti kb. az az uj 
szövetség, amely egyrészt Anglia és Szovjetoroszország, másrészt Amerika 
és Szovjetoroszország között kötetett. Más szóval: Belzebub szövetségre 
lépett az ördöggel. A politikai események kialakulására, azonban ennek 
sem lesz valami komoly jelentősége.

— Szerkesztő  v á lto zás . A Lelkipásztor cimü igehirdetői 
folyóirat felelős-szerkesztői és kiadói tisztét, melyet eddig Tu- 
róczy Zoltán püspök töltött be, Molitorisz János celldömölki espe
res vette át.
— Tengelyhatalmak győzelmi sikerei minden vonalon. Az utóbbi 
hetek folyamán is tengeren, szárazon és levegőben mindenütt újabb sike
reket értek a tengelyhatalmak. Tengeren ismét súlyos vereségeik voltak 
az angoloknak és amerikaiaknak. Szárazon: Északafrikában a Szuez-csa
torna felé nyomulnak előre Rommel csapatai. Szovjetoroszország újabb 
súlyos vereséget szenvedett. Szebasztopol körül voltak igen súlyos harcok.
A távolkeleten a japán hadsereg folytatja előnyomulását Kínában.

— M agyar nyelvű b ib lia  v ak o k  ré s z é re . A nemrégiben 
elhunyt dr. Matolcsy Miklósné életét a vakok részére készítendő 
Biblia munkájának szentelte. Önzetlen fáradozása folytán most 
nemsokára elkészül az első bibliai rész, a vakok által olvas
ható írással.
— Zsinati gyűlés. A magyarországi református egyház április 9-én tar
totta idei zsinati közgyűlését Ravasz László dr. püspök és Balogh Jenő dr. 
főgondnok elnökletével. Megemlékeztek a világban dúló nehéz küzdelem
ről, amely egyben a keresztyénség megmentését is van hivatva szolgálni. 
Áldoztak Széchényi István gróf, valamint Körösi Csorna Sándor emléké
nek. A tárgysorozat az egyház időszerű kérdéseit ölelte fel.
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O r á 11 á s
„Embernek fia ! Őrállóul adtalak én 

téged .. . hogy ha szót hallasz szám
ból, intsd meg őket az én neoemben." 
(Ezékiel 3, 17). __

Bizonyára láttatok már őrségváltást, láttátok, 
mint vezeti fel őrhelyére az őrparancsnok az őrt, 
átadva néki szolgálati helyét, hol rövidebb-hosszabb 
ideig kell őrt állania. Ez csak külső képe a szolgá
latnak, a parádés, a belső lényeges részével már 
csak kevesen ismerkedtetek meg. Nem tudjátok, hogy 
mily gondosan készítették elő az őrség tagjait szol
gálatukra, mily aprólékos vizsgálat előzte meg az 
őrségre állítást. A z  őrparancsnok meg egyszer meg
kérdi a jelszót, meggyőződik arról, hogy rendben 
van-e az őr fegyvere, meg vannak-e a töltényei, a 
ruhája szabálszerü-e, még egyszer elismétli felada
tát. Mert ez a lényeges szolgálatában; reá van bízva 
néhány órára százak élete, milliós értékek őrizete. 
Felvezetik az őrt, s magára marad őrhelyén, egye
dül minden veszély és megpróbáltatás közepette, s 
az őr áll rendületlenül, éberen figyelve minden ideg
szálával, mert tudja : életek és értékek bízattak reá.

Hasonló Péter apostol őrségre állítása is. Itt is 
gondos előkészítés előzi meg az őrségre állítást. 
Maga az Ur Jézus kérdi meg tőle: „Simon Jéná
nak fia szeretsz-é engem“ ? Csak a válasz elhang
zása után „Uram te tudod, hogy én szeretlek té
ged“ adja meg az Ur az engedélyt az őrállásra 
„legeltesd az én nyájam .“ Elhangzott felénk is e 
kérdés mikor a gyülekezetbe állítottak, hogy ott 
szolgáljuk az Urat, Milyen a mi őrállásunk 7 Bi
zonyságot tettünk é Krisztusról ? Van-e élő hitünk, 
mi nehéz és felelősségteljes munkánkban erősítsen, 
ha csüggedünk, életet öntsön belénk?! Elmentünk-e 
amaz örök forráshoz, hogy munkában eltikkadt aj
kunkat megnedvesitsük? „Menj el, erősítsd meg 
magad és vedd eszedbe és lásd meg, mit kelljen 
cselekedned.“ Elmondhatjuk-e magunkról és mun
kánkról: „Mindent megcselekszünk, amit parancsol
tál nékünk, és ahová küldesz minket, oda me
gyünk.“ Valljuk meg, nem tettünk eleget úgy e kö
telességnek, mint azt Krisztus kívánja tőlünk. Nehéz 
és felelősségteljes a mi őrállásunk, a hívek egy ré
sze ellenséges magatartást tanúsít, mert csak a pará
dés oldalát látja az őrállásnak, lényegét nem látja, 
nem ismeri s nem is akarja megismerni. A  másik 
része minden igyekezetével támogat, de a minden
napi élet sok nehézsége s harca között elfárad s 
magára marad a lelkipásztor az őrhelyén, pedig sok 
a tenni való; itt segélyre szorulót kell segíteni, ott 
szegény özvegyet vigasztalni, majd súlyos beteg el
vessző reménységét kell újraéleszteni, mások ügyes
bajos dolgát ellátni. Pedig a lelkipásztor maga is 
nyög és szenved az élet súlya alatt. Ponyiczky László.

A nemzet napszámosai 1
Egy népnek a sorsa nem azon fordul meg, hogy az Úristen píjlyen 

természeti kincsekkel áldotta meg a földjét és milyen erényeket ijlf^tett 
a leikébe, hanem hogy kik voltak a  lelki nevelői és azok milyen, 
kát végeztek. Éppen a mai háború mutatta meg, hogy a győzőinélÍHptjfy 
a hadigépek sokasága és nem a gyilkoló szerszámok tökéletessége1 döntj) 
el egyedül, hanem a gépeket kezelő és a fegyvereket forgató katonák 
személyes bátorsága, leleményessége és intelligenciája — tehát n é m a  
nyers erő, hanem a lelki beállítottság és a  lelki fegyverzet fölénye. 
Ennek a leiki „többlet“-nek köszönhetik a németek és szövetségeseik 
sorozatos és elsöprő diadalaikat olyan ellenséggel szemben is, amelynek 
nyers katona» ereje meghaladja az övékét. A történelem szállóigéjévé lett, 
hogy az i?s?ó-’'Tí-es nemei—francia háborút a német iskolamesterek 
nyerték meg, mert kezeik alól olyan ifjúságot bocsátottak ki az életbe, 
mely mindent megkapott, hogy a maga helyén mindennel szemben és 
minden körülmények között sziklaként megállhasson.

Ez az egyetlen példa megmutatja, hogy milyen fontos egy nép 
sorsának az alakítására az a  munka, amit a  tanítók végeznek. Fon
tosabb talán mindennél, ami különben egy nép megtartásáért történik. 
A tanító munkája sokkalta több és értékesebb, mint azt sokan hiszik. 
Nemcsak annyi, hogy a gyermeket megtanítja irni-olvasni-számolni s 
hozzásegíti az életben nélkülözhetetlen ismeretekhez. Nem, ennél sok
kalta több az. Lerakja a gyermek leikébe azt az alapot, amelyen aztán 
felépül az ő egész lénye, erkölcsi felfogása, lelki beállítottsága. Már az 
iskolában dől el, hogy ki milyen ember lesz : derék, becsületes, megbiz- 
ható-e, vagy pedig haszontalan, semmirekelő. A tanító keze alakítja ki 
bennünk az embert, amikor türelmes, szeretetteljes, nehéz munkával mind 
napfényre hozza és gondosan ápolgatja, amit az Úristen a lelkűnkbe, 
mint tehetséget és hajlamot elültetett. Minden gyermek lelke, amikor is
kolába viszik, egy-egy fehér lap s az lesz rajta, amit a tanító ráir. És ez 
az irás olyan, hogy sohasem törlődik ki, hanem megmarad mindvégig. 
Talán még sok minden más hozzájön később, de ezt nem szorítja ki 
soha semmi.

Népünk nagy része azzal az alappal marad, amit a tanító vetett 
a leikébe, mert nincs módja, hogy tovább képezze magát. Kézzelfog
ható módon látszik meg egy-egy községünkön egy-egy becsületes s 
derék tanitó áldott munkája. Erre a végtelenül fontos munkára gondolt 
az a nagy emberünk, ki tanítóinkat „a nemzet napszám osainak“ mon
dotta. Valóban ez a név illeti meg őket a leginkább, mert a legnehezebb, 
^legszükségesebb s egyben a legfontosabb munkát végzik a nemzet 
életében. S ezt is a legtöbb esetben éhbérért s úgy- hogy munkájuk nem 
találkozik kellő méltánylásban. Pedig nehezebb munka ez, mint amit a 
napszámos végez. Gondold meg, milyen hamar elveszted türelmedet a 
saját gyermekeiddel szemben, amikor tanítani akarod. A fanitónak pedig 
annyi sok idegen gyermekkel szemben sohasem szabad elveszítenie a 
türelmét! És azt egy egész életen át csinálja! Folyton, napról-napra, a 
mig ki nem d ő l!

S mindezekért, milyen gyarló a fizetsége. S milyen kevés jut ki az 
elismerésből is. Már a régi rómaiak is azt tartották, hogy akit az istenek 
gyűlölnek, azt tanítóvá teszik. Változtassunk ezen. Becsüljük meg taní
tóink munkáját s háláljuk azt meg elism eréssel s illő jutalma
zással. — dns —
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Pár hét még s kezdődik az uj iskolai esztendő. Milyen 
lesz ez, ki tudná előre megmondani ? Amit ma mondhatunk, 
csak annyi, hogy sok nehézséggel kell megküzdeni.

Háború van, még pedig rettendö háború. A keresztyénség 
szent ügye forog kockán. S ez számunkra a lét, vagy nemlét 
kérdése. Minden erőnket tehát össze kell tennünk és“meg kell 
feszítenünk, hogy él ne törültessünk, de fennmaradjunk s a 
krisztusi tanítások megvalósításával az életet megnemesitsük és 
és szebbé tegyük.

Az iskola nem maradhat ki ebből az óriási küzdelemből. 
Még az elemi iskola sem 1 Ezeknek az apró emberpalántáknak 
is tudniok kell, hogy miről van szó. Még inkább a tanítóknak, 
akiknek a keze alatt növekedik fel az uj nemzedék, melynek 
a  leikéért és jövőjéért folyik a világ legnagyobb és legvéresebb 
mérkőzése.

Úgy várja és úgy fogadja minden tanító az uj iskolai év
ben a gyermekeket, mint aki tudja, hogy megnövekedett a fe
lelőssége és kötelessége irántuk. Necsak tanítói szeretet, de 
szülői gond és áldozatkészség is legyen szivükben. Hiszen sok 
édesapa hónapok óta nincs itt
hon s lesz olyan is, aki többé 
vissza se térhet övéihez és igy 
kis fiának, vagy kis leányának 
nem lehet védelmező, biztató és 
vigasztaló gondviselője. Az édes
anya viszont egymagában erő- 
telen, hogy gyermekét úgy el
lássa és úgy nevelje, ahogy kel
lene. Nem lesz ruhája, nem lesz 
lábbelije, könyvre és Írószerekre 
sem fog úgy telni mint máskor.
Aztán sokszor talán éhesen jön 
az iskolába, mert a kenyér ke
vesebb lett, vagy fáradtan, mert 
édesanyjának kellett segíteni mi
előtt hazulról eljött volna. A fi
gyelemben és előhaladásban is 
lehet baj. Óh, mert ki tudja, hogy

abban a kicsi buksi fejben, milyen nehéz gone it
s abban az ártatlan gyermeki szívben milyen szon^. ;1-
mek kergetőznek.

Több törődés, több gyöngédség, több megértés és több jó- 
akaratu biztatás szükséges, hogy a hiányok kiegyenlítődjenek 
és a lelki zavarok elsimuljanak. Többet kell elnézni, de jóval 
többet is kell adni, küzdeni, fáradni, hogy a sok akadállyal és 
nehézséggel szemben sikeres legyen a tanítói munka.

Evangélikus iskoláink, hála Istennek eddig jók oldották 
meg a megnövekedett feladatokat. Se a fegyelemben, se a szel
lemben, se az eredményben nem mutatkozott a háború fegye
lembontó és erkölcslazitó hatása. A ruházkodási és élelmezési 
fogyatékosságokon is sikeresen átsegített a nőegyletek fokozott 
buzgalma, jótevése és áldozatkészsége. A nagy idők megérez
tették az összefogás és a segítés szükségét. Sokan jöttek az 
iskolás gyermekek támogatására. Ki pénzzel, ki természetbeni 
adománnyal.

Erre az uj iskolai évben még inkább szükség lesz. Azért 
már beiratkozáskor különös gonddal kell számon venni a ta

nulók anyagi helyzetét és csa
ládi körülményeit s akik tényleg 
rá vannak utalva a felkarolásra, 
azoknak már az iskolai év ele
jén biztosítani kell a sikeres ta
nulás feltételeit. Ne érezze lehe
tőleg senki, hogy ő azért van 
hátrányosabb helyzetben társai
val szemben, mert szegény, mert 
neki nincsen, vagy nincs itthon 
az édesapja.

Az egyház, mint iskolafenn
tartó járjon elől jó példával. Ad- 
íon könnyítéseket az arra rászo
rultaknak és amennyire telik, 
nyújtson más támogatást is. A 
tanítók pedig hívják fel az egy
házi és társadalmi intézmények 
vezetőinek figyélmét a mutatkozóLegszebb felekezeti iskolánk — a bra§ovi egyházközség felekezeti iskolája.

GYOMIRTÁS.
Irta : Vargha Gyula.

Mikor két levélkében kikéi,
Oly gyönge a gyom és paréj;
Meg nem halad vékonyka cérnaszálat,
Azt véled, semminek sem árthat.

De csakhamar mélyen, a tőidbe le,
Fúródik éhes gyökere,
S szívja mohón a drága nedveket,
Melyeket a föld rejteget.

Nő, izmosul, hajt sűrűn és sokat,
Árnyékos, ernyős ágbokat,
Közötte már a kerti vetemény 
Elfonnyad, elsárgul szegény.

Kezdő kertész, hát jól jegyezd meg ezt:
A gyomirtást későn ne kezd;
Ha már a kertben mindent elnyomott,
Irtani késő a gyomot.

Gyermek, a bűn is kezdetben kicsiny,
Azt gondolod, csak balga csíny;
De ha nem iptod, felnő, nagyra íöl,
S szivedben minden jót kiöl.

Képek a napközi otthonból
Amikor az otthont megnyitottuk, úgy 

voltunk vele, mint az anya a járni tanuló 
gyermekével: eleresztjük, aztán lássuk : 
elbukik-e vagy sem ! Mert sokan voltunk, 
kik bíztunk abban, hogy megél, de akad
tak olyanok is, akik közeli kimúlását jó
solták. Most, három hónapi működése után, 
örömmel állapíthattuk meg, hogy nem csak 
megélt, hanem meg is erősödött. Ma már 
széltében-hosszában hangoztatják, hogy ér
demes volt megcsinálni.

*

Az otthonban megfordult gyermekek

száma 110. Naponta 20 60-as csoportok
ban jönnek. Amilyen a münkaidő, Mert a 
szülők csak akkor küldik, amikor ők el 
vannak foglalva. S hogy mennyire nélkü
lözik, mutatja, hogy amikor kanyaró jár
vány miatt be volt zárva az otthon, foly
ton jöttek : mikor nyílik már meg ?

Büszke is otthonára a cernatui nőegy
let. Az egyik asszonytól hallom: amikor 
jöttünk a trájvánban, mindenkinek elmon
dottuk, hogy mit tudunk. Egy másik asz- 
szony.: Zizinben mindenkinek elmondtam :
miért nem csinálják meg maguk is?*

Kedves vezetője van az otthonnak az 
örökké jó kedvű Kuruc néni személyében. 
Nem csekély gondja van szegénynek: so
ha sem tudja, hogy hány személynek főz, 
mert egyre jönnek délig. Sokszor ki se lát
szik a nagy fazekak közül A gyermekek 
igen szeretik, némelyik szoknyájába ka
paszkodik s nem engedi semerre. Kényte
len azzal lerázni magáról: menj ki fiacs
kám, mert kint csokoládét osztogatnak. S 
a boldogtalan elhiszi! Mit tudja ő, hogy
a csokoládé kilója 1300 lej? . . .

*

Áldott jó lelkű asszony Éva néni ! 
Magától jelentkezett s nap mint nap ott 
van az otthonban, rendesen a legkisebb 
gyermekek jutnak osztály részül neki. Nem 
kíván fizetést, ingyen, jó akaratból vállal
ja a terhes munkát. Milyen sokan tanul
hatnának tőle ebben az önző világban! *

Öröm látni, hogy a szolgálat szelleme 
hogyan alakul ki a mai nemzedékben. 
Vannak kis lányok, akik napról-napra el
jönnek játszani az apróságokkal. Vajda 
Annus, Hátszegi Manci, szinte minden na
pos vendégek. Igen nagy hasznukat vesz-

szük. Annus még csak IV. elemista, de 
úgy cipeli a gyerekeket az ölében, mint 
egy nagy. *

Nem könnyű ennyi gyermekkel lenni. 
Néha átmegyek s úgy kell mozogjak, mint 
Gulliver a törpék között. Hol a lábaim kö' 
zött bújik át egy csöppség, hol szinte or" 
ra esem, mert előttem mászik négykézláb,
hol a lépcsőn kapálóznak.

*
A gyermekdaloknak nagy barátja va

gyok. De sokszor elég a jóból, Hátra me
gyek a kertbe. Hirtelen felharsan: Zöld 
fű, zöld fű. Futok tovább. Ott meg : Re
pülve jön egy m adárka ,.. Tovább. Ott 
m eg: Bársony ibolyácska, ugorj a Du
nába . . . Na, ha ez sokáigigy megy, mon
dom a feleségemnek, én csinálom meg az 
ibolyácska helyett . . .

*
„Az Ur csodásán működik“ — álla

píthatjuk meg naponta. Előre össze Írat
tuk, hogy kitől mit fogunk kérni az otthon 
fenntartásához. Nem kerül rá a sor. Alig 
van nap, hogy egy-egy asszony ne jelen
ne meg karján egy kosárral, mellyel a más 
napi élelmet hozza — csak úgy, a lélek 
indításából -  kérés vagy hívás nélkül 1 
Igazán, Isten tartja fenn az otthont! A se
gítők beosztásával, hivogatásával is any- 
nyi bajunk volt, hogy elhatároztuk: nem 
hívunk senkit. S lám: az Ur Isten naponta 
küldött valakit! *

Na, volt izgalom, amikor a püspök
látogatás volt. A gyerekek azt sem tudták, 
ki az a püspök, de tény, hogy nagy do
logban volt mindenki. Egyszer vigyázatla
nul átmentem. Szinte elgázoltak a rohanó
asszonyok. Alig tudtam megmenekülni . .. 

*
A püspök urék meg voltak elégedve 

a látottakkal. Elárulták a vonatban is, mert

Készüljünk az  uj iskolai évre.
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hiányokra s bent az osztályokban is mint megannyi családban 
szervezzék meg a kölcsönös segítés módját. A jobbmódu gyer
mekek maguk is segítsék szegényebb társaikat. Csak igy ala
kulhat ki az egymás iránti felelősség érzése és igy jöhet létre 
az a szép testvéri közösség, mely a keresztyén élet legdrágább 
gyümölcse.

A segítés egyik lehetőségét biztosítják az iskolai szövet
kezetek. A tömegesen beszerzendő füzetekből és írószerekből 
minden nagyobb áldozat nélkül jut a szegényebbeknek. Emel
lett e szövetkezetek már korán kifejlesztik a gyermekekben az 
egymásrautaltság gondolatát s megláttatják az egyesitett erők 
áldását. Hogy aztán ennek egyházunk és népünk életében mi
lyen összetartó és közös célok szolgálatára irányitó hatása lehet, 
alig tudjuk kellőleg méltatni.

Készüljünk fel az uj iskolai év előre látható nehézségeinek 
a leküzdésére. Gondolatokkal, tervekkel, kemény elhatározások
kal s különösen nagy ügyszeretettel és Istenbe vetett bizoda- 
lommal induljunk. A z Úr megsegíti és megáldja a b e n n e  
b í z ó k a t  ! SÍPOS ANDRÁS főesperes.

A tanítónő munkájáról.
Ha hivatásunk végzése közben gyakran megállanánk a 

láthatatlan biró előtt és lelkiismeretünk kapuját felnyitva, őszin
te vallomást tennénk arról, hogy hogyan teljesítjük a ránkbi- 
zott feladatot igen gyakran találnánk kivetni való hibát felada
tunk végzésében, amelynek kiküszöbölésével s talán egy-egy 
elért siker felcsillanásával saját munkánkat, sőt a másokét is 
szebbé-jobbá tehetnénk.

Nem haszontalan dolog tehát időnként számadást vetni 
önmunkánk felett igazságosan bíráskodó lelkiismeretűnkkel, 
mely talán jobb és hasznosabb, mint egy kívülről jövő, talán 
nem elég objektiv, gyakran lesújtó, vagy éppen elnéző bírálat.

Ha bármily munka végzésénél magunk felett igazságos és 
szigorú bírálatot tartunk, munkánk értékét-minőségét olyanná 
fokozhatjuk, amely megállja a helyét nemcsak a földi mérté
kek — gyakran ingadozó mérlegén, hanem azon túl egy tisz
tább és magasabb világ örök-igazságot és abszolút jót mérő 
isteni mérlegen is.

A tanítónak két irányban kell önmagát a legszigorúbb fi

gyelemmel kisérnie: milyen, mint tanító és milyen, mint em
ber? Jó tanítót és rossz embert ép úgy nehéz elképzelni, mint 
rossz tanítót és jó embert. Ha egy kisebb tehetségekkel meg
áldott tanító, mint ember példaképe lehet embertársainak, sem
miképpen sem lehet rossz tanító; de ép úgy nem hihető el, 
hogy a becsület és erkölcs terén ingadozó jellem — a legki
tűnőbb képességekkel is — jó tanító lehetne. Ez azért sem le
het, mert a tanítás nem állhat meg egymagában. A tanítás a 
neveléssel elválaszthatatlanul összefügg s igy a tanitói-egyéni- 
ség is oly szorosan összefügg a tanítói munkával, mint a gyü
mölcs a fával, vagy mint az áldott televény föld a rajta ringó 
buzakalászokkal.

Jól tanítani és helyesen nevelni. Ez a tanító munkájának 
az értékmérője. A feladat kettős, de eggyé olvadt és el nem 
választható.

Tanítani: ez a szó már magában is tudást jelent, mert 
hogyan taníthatna az, aki maga sem tud? Tehát előbb tudni 
kell, csak azután lehet tanítani. Tanítás által valakinek a  tu
datába helyezünk olyasvalamit, ami eddig nem volt ott, amit 
az illető nélkülözött, amire az illetőnek szüksége van.

A jó tanításhoz két dolog szükséges: a biztos tudás és 
az átadás helyessége. Hogyan taníthatna valaki, akinek nincs 
biztos és helyes tudása, aki maga is eltéved az ismeretek la
birintjában, kínosan vergődik, vagy éppen egy-egy jól, vagy 
rosszul megszerkesztett kézikönyvből lesi tudományát?

A tanítónál a  legelső dolog, mondhatnám a legelemibb 
követelmény, hogy ura legyen anyagának.

Sajnos, a mai élet nehézségei
— a tanítóság életében sok esetben bénitólag és csök- 

kentőleg hatnak a tanító — talán jól elkészült és sokoldalúan 
berendezett tudatvilágára s megtörténik a legjobb tanítónál is, 
hogy emlékezőtehetsége kikapcsol, itt-ott felmondja a szolgá
latot. Ennek az elkerülésére való az órákra való gondos elő
készület, amely fiatal és idősebb tanítóra nézve egyaránt fon
tos és elengedhetetlen követelmény.

A tanító tehát ura legyen anyagának — ezt mégegyszer 
hangsúlyozom, mert enélkül a tanítás: kongó üresség, az is
meretek száraz leadása, a könyv sorainak léleknélküli elkon- 
gatása.

De még az anyag helyes és pontos ismereténél nem áll-

együtt utaztunk. Purgly felügyelő ur is. Őt 
külön megemlegetik a gyermekek. Annyi 
cukrot kaptak tőle, hogy azt hiszem, az
nap valamennyinek fájt a hasa . .  .

*
Gyakran fordulnak meg látogatók is 

az otthonban. Nevüket is beírják az em
lékkönyvbe. Aki elfelejti, annak a nevét a 
szerkesztő ur utólag beszerkeszti. Mind 
igen gyönyörködnek a berendezésben. Csak 
egy bútordarab van, ami némileg kelle
metlen hatást vált ki. Egy — gyüjtőper- 
sely 1 .... *

Szegény Sára néni. Annyit mérgelő
dött egész éven keresztül azokkal az „át
kozott“ iskolásokkal, hogy már előre él
vezte a vakáció gyönyörűségeit, fáradt 
idegrendszerét rendbehozni. Nem sikerült. 
Jött az otthon. S ezekkel még több baj 
van. Hol a virágokat cibálják meg, (pedig 
mit szól majd Kanabé igazgató u r !) hol 
az ajtóra rajzolgatnak s más efféle go
nosztettek. *

Mihály bácsi nem haragszik. Botjára 
támaszkodva nézi őket, ő  az otthon „fér
fi-igazgatója* Legalább is a háza körül. 

*
Igen érdekes volt. Az egyik asszony 

kitámadja a kéregető nőszövetségi tagot, 
hogy ő nem ad semmit, felneveli a gyer
mekeit otthon nélkül is. Másnap reggel 
aztán jönnek a gyermekei, mintha mi sem
történt volna. Persze, jöhetnek nyugodtan. 

*
Az egyik szombatesti „vecsernyén“ 

arról beszéltem, hogy hitünknek tettekben 
kell megnyilvánulnia. Persze, minden cél
zatosság nélkül. Az egyik öregasszony

utána felkeresi a gyüjtőasszonyt: Jere te, 
adjak én is valamit, mert a tiszteletes ur 
kiprédikált, hogy nem adtam!

Bár csak mindenki ennyire magára 
venné az igét! *

Szomorú nap volt, amikor az otthon 
kedvencét, Benedek Janikát temettük. Tü
dőgyulladást kapott s két nap alatt haza
ment — Isten közelébe. Az otthon, egész 
személyzete ott volt a temetésen és si
ratta.

így tud az otthon testvériséget teremteni. *
Hűséges szolgálatot teljesítenek az ott

honban, tanítóképzős leányaink is. Egy-egy 
heti szolgálatra vannak „berendelve“, de 
máskor is ellátogatnak. Öröm nézni, ho
gyan készülnek jövendő hivatásukra ezek 
a fiatalok. Már most megkezdik a gyer
mekekkel való törődést és már korán meg

szeretik a gyermekeket. A tanítói pályán 
pedig ez a fő ! . . .

*
Némelyik férfi is igen érdeklődik az 

otthon iránt. Elég ritka dolog ez a mai egy
házi életben, mikor a férfiak padjai egész 
éven át üresen tátonganak a templomban. 
Az egyik iparos testvérünk hosszú pado
kat készített ingyen a gyermekeknek. S 
Iám : jótett helyébe jót várj! Másnap meg
jelent nála Buna bácsi — az adóért! Ér
demes ma jót cselekedni ? . . .

*
A gyerekek étvágya körül nincs pa

nasz. Némelyik a másikét is elszedné. Ki
csi Pozsár, akiből bizonyára színész lesz, 
mint az apjából," hangosan bejelenti: 
ákámics! Ami azt jelenti: nekem is! A 
kézmosást is megszokták valamennyien. 
Némelyik asztalteritéskor már kiabálja : 
kácsábácsi! (Kezet mosni). Kiss Béla.

Imakönyv!_______________
A mindennapi kenyérnél is d r á g á b b  és értékesebb a keresztyén ember 

számára Isten Igéje és az Imádság. Ahogy testünk nem élhet testi eledel nél
kül, lelkünk is elsenyved a lélek táplálékának hiányában. Nehéz és próbás idők
ben pedig kétszeresen van szükségünk Isten igéjének és az imának vigasztaló 
erejére. A z  élet harcában csak igy tudunk megállani. Önzetlenül szolgálni is 
csak az tud, aki folytonos bűnbánattal tisztítja meg lelkét.

Áldott szolgátatot vállalt tehát KISS BÉLA lelkésztestvérünk akkor, amikor 
híveink használatára imakönyvet szerkesztett és adott ki. Hiszen mindeddig 
az volt a helyzet, hogy hiába keresett valaki imakönyvet, mert nem volt. Rég 
érezzük ugyan egy jó imakönyv kiadásának szükségét, de a tervezésnél nem 
jutottunk előbbre. Most ime meg van. M e g j e l e n t  és bárkinek módjában lesz 
beszerezni lelkészi hivatalánál.

Az imakönyv 45 imádságot tartalmaz: reggeli, esti-imák, betegek számára 
való imádságok, valamint az egyházi és családi élettel kapcsolatos imák stb. 
Ára 140 lej. — A kenyér sohasem drága, mert az ember minden pénzt megad 
érte. Ne sajnáld tehát azt sem, amit lelkedért áldozol I
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hatunk meg. Még annál sem, hogy a tanító sokkal többet tud
jon az előirt anyagnál. Az anyag tudása csak alapja a jó ta
nításnak, de még sokféle kellék szükséges ahhoz, hogy a ta
nítás, jó tanítás legyen.

Ha a tanító sokat tud, de nem törekszik arra, hogy a tu
dott dolgokat úgy vigye át a hallgatóság leikébe, hogy azt a- 
tanítvány egyfelől biztosan és jól elsajátítsa, másfelől örüljön 
az uj ismeretnek — akkor a tanító csak olyan, mint az a gaz
dag, akinek sok kincse van ugyan, de rajta ül, hogy azt senki 
meg ne lássa, vagy úgy fecsérli el, hogy abból sem másoknak, 
sem magának öröme nem telik. A tudás csak akkor válik iga
zi közkinccsé, ha másoknak is juttatunk belőle és úgy jutta
tunk, hogy az átadásban az átadónak és az átvevőnek is örö
me legyen.

Gondoljunk csak a tanításainkra ? . . .  Mikor röpült el egy 
óra oly gyorsan, hogy alig vettük észre ? Mikor volt úgy, hogy 
gyermekeink talán a szünpercek kellemes örömét is feláldoz
ták volna, csak azért, hogy további részük legyen — a szá
mukra nagyon érdekes — tanításban? Mikor láttuk gyerme
keink arcán a tudás boldog örömét 
ragyogni? Mikor csillant össze a 
tanító és tanítvány szeme egyfor
ma boldogan? Nem-e akkor, ami
dőn egy-egy uj ismeretet úgy tud
tunk átnyújtani, hogy a kis gya
korlatlan gyermeki agyacska szinte 
játékos képzetkapcsolással ágyazta 
be a többiek mellé s az agy bol
dogan röppentette át szemre, szájra 
kezecskékre az uj ismeret ragyogó 
megszületését. Minél több arcon 
láttuk az uj ismeret ezen örömtel
jes kirebbenését, annál vidámab
ban fejeztük be az órát, Az igazi, 
jó tanításnak mindig ilyen boldog 
és örömteljes beteljesüléssel kell 
végződnie.

Azonban a helyes ismeret-nyúj
táshoz sok módszertani, nevelés- 
tani és tanitástani ismeret és sok

sok gyakorlat szükséges. De szükséges elsősorban az a szere
tet, amely a gyermeket a nagyon fáradságos munkától kímélni 
akarja. Nem akarja őt kínozni a középkori gépies magolással, 
hanem arra törekszik, hogy a tudást lehetőleg az óra keretén 
belül nyújtsa s a gyermek otthoni munkája pusztán a begya
korlás legyen. A begyakorlás sohase a könyvből való szósze
rinti magolásra szorítkozzék, hanem csak a könyvből való át
olvasásra, uj kapcsolatok teremtésére, az uj ismeretkör kibőví
tésére irányuljon. így nem lesz a tanítás üres- és léleknélküli 
szajkózás, hanem igazi és öntudatos tudás, amely alapul szol
gál és megállja a helyét minden időben és minden körülmé
nyek között.

Most pedig, amidőn eme rövid értekezés keretében a ta
nítói hivatásnak csak egy egészen kis részét ölelhettem fel, 
csak egy-két általános megjegyzést nyújthattam a tanítás mun
kájáról, nemcsak, hogy ezt a munkát sem merithettem ki, de 
ezen rövid kereten belül nem szólhattam a n e v e l é s  n a g y  
m u n k á j á r ó l ,  sem abban a formában és terjedelemben, a 
hogy r ó l a  s z ó l a n i  k e l l e n e ,  mert hiszen olyan az,

mely önmaga külön irodalmat fel
ölel. Ennek a nagy munkának nagy 
értékét csak akkor érezzük igazán, 
ha mélyebben tekintünk hitvallásos 
iskoláink életébe és meglátjuk an
nak áldásos, nemzetépitő és hitet 
erősítő értékét. Szeretettel és meg
értéssel álljunk iskoláink mellé, de 
azt megkívánjuk, hogy ott olyan 
tanítók működjenek, akik ennek 
a magasztos hivatásnak a magas
latán állnak, annak minden 'nevelő 
és épitő-értékát átérzik.

R. GYERKÓ ANNA.

Peng a kasza, hull az áldás, a drága életadó kalász

Minden jó evangélikus áldoz a 
gyámintézet céljára. Aki még 
nem adott, az tartsa kötelessé
gének mielőbb adni ezen jóté

kony célra.

Egy a sok közül.
Amikor tanítóink munkájáról szólunk, 

önkénytelenül is megelevenedik előttem 
egy férfiú alakja, ki már nincs közöttünk, 
de aki magában egyesítette a ió tanító és 
igazi népnevelő minden kiváló tulajdon
ságát. Néhai P a j o r  Mihály testvérünkre, 
a zizini egyházközség volt kántortanitójára 
gondolok.

Azok közé tartozott, akik egész életü
ket csángó népük szolgálatának szentel
ték s ki akkor sem tudott elszakadni tőle, 
amikor megnehezült felette az idők járása, 
s annyian elmentek, hogy jobb boldogu
lást keressenek. Pajor Mihály habozás 
nélkül vállalta az evangélikus tanító tövi
ses, küzdelmes, sanyarú sorsát s kitartott 
mellette mindvégig hűséggel, panasz és 
zúgolódás nélkül. Egyike volt azoknak, aki 
evangélikus iskoláink megteremtése és be
szervezése körül a legtöbbet fáradozott s 
megtartásukért a legtöbb áldozatot hozta. 
A maga munkájának a bélyegét rányomta 
a zizini egyházközségre amelyben a nem
zedékek egész hosszú sorát nevelte fel és 
nemcsak az iskolában, hanem nevelőjük 
maradt azután is mindvégig, amikor a 
gyermekek már régen maguk is apák és 
anyák voltak. Egy-egy táncmulatság alkal
mával, amikor a jókedv és a virtus túl 
magasra hágott, elég volt egy szava, vagy 
egy tréfás mondása, hogy rend legyen s 
a  tulhevült kedélyek lecsillapodjanak. Az 
Úristen páratlan jó kedéllyel áldotta meg. 
Jóízű adomái még ma is közszájon forog
nak a csángó földön s valóságos élmény 
volt a társaságában egy néhány órát el
tölteni. Nem is tudom magas, szálas alak

ját máskép elképzelni, mint vidáman csil
logó szemmel, derült, mosolygó ábrázattal 
és tréfára mindenkor kész kedéllyel.

És épen olyan élvezet volt hallgatni 
a tanítását, vagy pedig végig élni egy egy 
iskolalátogatását. Hogy fel tudta villanyoz- 
ni a gyermekeket s egyetlen szóval töb
bet nevelt rajtuk, mint más hosszú prédi
kációkkal. Mintaképe volt a jó, praktikus 
érzésű falusi tanítónak és népi nevelőnek, 
aki áldott és lelkiismeretes munkát vég
zett a maga községében.

Milyen tragikus sors aztán, hogy hát
rahagyott özvegye havi 1000 lej nyugdíj
ból kénytelen életét tengetni. Aki mindent 
odaadott s mint gyertyaszál el fogyott a 
másoknak való szolgálatban, hátramara
dottjainak nyomort és nélkülözést hagyott 
örökségül. íme ez a tanító sors. Egy a 
sok közül. — dns —

Gyámintézeti hírek
1. A tanulók munkászolgálatára való 

tekintettel a dolgozatok beadásának halár
idejét szeptember 1-ig meghosszabbítjuk.

2. A dolgozatokkal kapcsolaiban fel
hívjuk az ifjúság figyelmét, hogy a forrás
munkáit jelölje meg. Ha valaki forrásmun
ka megjelölése nélkül kimásol valamit, 
dolgozata semmisnek fog számítani.

3. A dolgozatok felülbírálásánál a val
lásos jellegűek, valamint a nehezebbek, 
tehát a több tanulmányozást kívánó dolgo
zatok nagyobb jutalomdijban részesülnek.

4. A növendékek hívják fel egymás 
figyelmét a pályázatra, mert lehetnek olya
nok, akiknek lapunk nem jár és igy nincs 
tudomásuk róla.

A búzának irigye nincs.
Irta : Gyökössy Endre

Szeretnék búza lenni,
Akit szeret mindig mindenki,
Akit szeménél simogat a gazda,
Ha vetőmagnak rostáltatja.
A  barázdába hogy veti!
Milyen sok szépei mond neki!
Anya a kis bölcső felett 
Picinyének se kíván szebbeket.

S mire lehull a fáról a levél,
A  barázdában már a búza é l ;
Csirája mozdul és egy szép napon 
Beteríti a mezőt gazdagon.
A z országoson gépkocsin s gyalog 
Röpülő és ballagó utasok 
Amerre járnak véges-végig,
A  más vetését hogy becézik:
— A szegény ember is megél,
Nézzétek, szép a búza, lesz kenyér!

Nem az övé, nem az enyém,
De mindenkinek az ős remény I 
Azért szeretjük s várjuk rá remegve 
A  jó hópaplant a hideg telekre ;
Azért ujjongnak az emberek,
Ha a májusi eső megered.

És nő a búza, nő. És nincs irigye,
Ki magát szebbnek, jobbnak, többnek

[higyje
Mig minden szeme csűrbe nem kerül, 
Senki se néz rá szeretetlenül.
S az áldás és a megáldott,
Ki átkarolja e világot.
Akit szeret mindig m indenki...
Szeretnék búza lenni . . .
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Mit várunk lelkipásztorainktól.*)
Az utóbbi években mi világiak is élénkebben kezdünk 

résztvenni egyházkerületünk életében. Akaratlan is felvetődik 
azon kérdés: vájjon mit is várunk mi világiak lelkipászto
rainktól és hogyan képzeljük el ideálisan egyházi életünket?

Nem kritizálni szeretnék, de valahogyan az a meggyőző
désem, hogy a pap és az orvos ténykedése igen sokszor majd
nem azonos s ezért ebből a gondolatból kiindulóan, szabadjon 
nekem — úgy is, mint egy egyházközség egyszerű tagjának, 
de úgy is, mint egy egyházközség felügyelőjének — pár szó
val elmondanom, hogy mit is várok én a lelkipásztortól.

Az egyházközséget egy családnak képzelem, amelynek 
lelki vezetője, lelki apja : a pap. Éppen ezért, nem tudom 
eléggé elitélni azt, amikor a papválasztásnál a személyes ér
dekeket, családi összeköttetéseket, vagy ehhez hasonló mást 
tartanak szem előtt, holott csakis azt kellene tekintetbe venni, 
hogy a megválasztandó megfelel-e azon gyülekezet lelki, er
kölcsi és tudományos követelményeinek, melyek alapul szol
gálhatnak egy olyan munkának, mely az egyházközség fejlő
dését, gyarapodását és minden tekintetben való. összefogását 
van hivatva szorgalmazni. Félre kell tenni ilyenkor minden 
egyéni érdeket és érzést, mert a pap nem egy emberé, nem 
egy érdekcsoporté, hanem az egész gyülekezeté. Egyformán 
kell gondját viselje minden hívőjének, tekintet nélkül azok tár
sadalmi helyzetére és állására. Mert ha még utópia az Ur Jé
zus azon mondása, hogy lészen egy nyáj és egy pásztor: az 
egyházközségen belül már ma is ennek az elvnek kell ural
kodnia.

A lelkipásztortól elvárnám tehát, hogy híveit maga köré 
gyűjtse, hogy mindenki teljes bizalommal és hittel tekinthessen 
feléje s hogy ne csak a hit kérdéseiben, hanem az életadta 
minden más kérdésben is tanácsadója, vezetője legyen nyá
jának.

Ne legyen a más hitűvel szemben türelmetlen, de az ő 
hite, az ő egyháza legyen az uralkodó mindenben és igy — 
hogy úgy mondjam — apostoli munkát végezzen. Élete mu
tassa hitét, hogy ő valóban Krisztus igaz követője.

Legelsősorban is különös gondjába fogadja jövendőnk vi
rágait, gyermekeinket. Öntse gyermekeinkbe a hit meggyőző
dését. Tanítsa őket hinni meggyőződésből és nem félelemből, 
hogy a gyermek már az ő gyermeki eszével megszeresse az 
Istenbe vetett hitet s a Krisztus szeretetét, hogy az egész éle
tének megdönthetetlen fundamentumává váljék.

Az ifjúságot pedig ebben a hitben erősítse és minden ki
sértéssel szemben megingathatatlanná tegye, mert akkor sem 
anyagi, sem a házassági, de sem semmilyen más érdek nem 
fogja eltántoríthatni és nem mi fogjuk ifjúságunk egy jó részét, 
pl. vegyesházasság révén, elveszteni, hanem csak mi fogunk 
nyerni és az újonnan épült otthonokban a mi hitünk fog ural
kodni s a gyermekek már odahaza a szülői házban meg fog
ják tanulni szüleiktől az igazi krisztusi szeretetet és hűséget.

A lelkipásztor pédig ne rabszolgája legyen gyülekezeté
nek, hanem szerető vezetője, lelki atyja, aki tanít, vezet, az 
elesettet felemeli és akkor nyugodtan nézhetünk jövőnkbe, 
mert akkor valóban Erős vár íesz a mi Istenünk!

Dr. Wachsmann Alvin
______. a timigoarai gyülekezet felügyelője.

*) Lapunk legutóbbi, júliusi számában a leikipásztori hivatásról, 
lelkipásztoraiuk munkájáról, nehézségeiről irtunk. Fenti cikk reflexió az 
ott tárgyalt kérdésre. A világi ember és egyháztag hozzászólása Komoly 
mondanivalók nekünk is, a lelkipásztoroknak, de híveinknek is komolyan 
meg kel! szívlelnünk. Nagy igazságok vannak abban. Hogy pl mit jelent
het egy egy felkavart vá aszlás, ismételten tar asztalhattuk. Ideje, hogy 
változtassunk rajta s valóban minden egyébnél előbbre helyezzük Isten 
országának s az egyháznak ügyét A komoly Írásért köszönetét mondunk, 
egyben nem mulaszthatjuk el az alkalmat arra; hogy (elhívjuk reá hí
veink és olvasóink figyelmét, hogy mennyire hasznos munkát jelentene, 
ha máskor is és mások is kifejtenék az egyes kérdésekben véleményüket.

Készülnek a népnevelő füzetek
Mintegy két éve már, hogy alig-alig jutunk újabb magyar 

könyvhöz és bizony sokszor nem kapjuk meg azt, amire leg
inkább szükségünk volna. Érzi ezt a mi népünk is, azért fo
gadja oly nagy szeretettel és mohó várakozással mindazt, amit 
neki nyújtani próbálnak. Szerény és nem nagy igényű ma a 
magyar irás Romániában, de lapokban, vagy vékony kis füze
tekben mégis a mi lelkűnkhöz szól, hiányokat akar pótolni, 
sebeket megsimogatni vagy bekötni és munkára serkenteni. 
Nemcsak szántóföldeinken, hanem Íróasztalaink mellett is fo
lyik, a mai időkben is, a munka, folyik megállás nélkül és 
egyre újra erőfeszítéssel, mert ezt kívánja az élet,

Egész Európában és a frontok mögött a világ minden tá
jain folyik a munka. Egy-egy helyt alig vonultak el a hadse
regek, már olt vannak az ekék, a traktorok, hozzáfognak a 
szántáshoz, mert biztosítani kell a kenyeret a jövő télire.

A feldúlt városok lessacskán újra épülnek, a gyárakban ismét 
íjnegindulnak a gépek, a megszakított munka frissebb lendü
lettel folyik tovább, hiszen pótolni kell az elmulasztottakat.

De a testi munka' mellett ma is éppen olyan nagy jelen
tősége van a könnyen szémbetünő eredményekkel nem dicse
kedhető szellemi munkának, amely sokszor észrevétlenül folyik 
zárt falak között. Németországban például soha olyan rend
szeres munka nem folyt, mint ma. Nem üres beszéd az, hogy 
a tudás hatalom, hanem mindnyájunk számára egyre ége
tőbb, nyugtalanítóbb igazság. Jól látjuk ezt a nagy népek 
példáján, amelyek tudása feltárta a természet és az emberi 
élet titkait és a nyert tudást okosan fel is használta. Micsoda 
jelentősége van például a táplálkozás tudományának 1 Hiszen 
az tanított meg reá, hogy a mai szűkös időkben is okosan 
tudjunk táplálkozni, hogy megtaláljuk a testünk számára leg" 
fontosabb anyagokat.

A tudásunkból úgy válik erő, ha valóban egész éle
tünket táplálja. A gazdasági kiadványok mellett azért van 
szükségünk olyanokra is, amelyek a léleknek erőt adnak, a 
Krisztus tanításaihoz vezetnek, vagy amelyekből megismerjük 
népünk kincseit, nemzetünk és az emberiség nagy tanítóit, 
vagy a helyes és egészséges élet parancsait. Amióta Aiudon 
működik a Bethlen-nyomda egy pár ilyen, főleg egyházi jellegű 
kiadványt tudott már népünkhöz elküldeni: most pedig a re
formátus és katolikus tanárság elhatározta, hogy együttesen fog 
népnevelő füzeteket kiadni. Nem tudunk díszes munkákat, 
vagy rendkívüli felfedezéseket hírül adó tudományos müveket 
kiadni, csupán egyszerű füzeteket, de azok majd a mi népünk
höz szólanak, az ő lelkét akarják táplálni. És hisszük, hogy 
olyan szeretettel fogja fogadni, mint amilyen buzgósággal 
végzik az irók a reájuk bízott munkát! VITA ZSIGMOND.

Dr. Luther Márton és a hitvallásos
iskola.

A „keresztyén iskolák állítása s fenntartása“ cimü leve
lében Luther Márton egy ma is igen időszerű és fontos kér
dést tárgyal. Ugyanis ezelőtt már 400 évvel felmerült a hitval-. 
lásos iskolák problémájának a fontossága. Akkor is éppen úgy, 
mint rfta, az égyházra hárult a nevelésnek nagy felelőssége. 
A különbség mégis elég nagy a mai idők és akkori idők vi
szonyai közt. Ugyanis, ma már természetes dolognak veszi az 
ember azt, hogy az államnak és az egyháznak kötelessége 
gondoskodni a fiatal nemzedékek neveléséről. Az 1500-as évek 
táján azonban a nevelés legtöbb esetben arra szorítkozott, hogy 
csak a legelemibb tudnivalók elsajátítására igyekezett nevelni 
a fiatalságot. Felsőbb iskolák csak csekély számban vagy egy
általán nem léteztek.

Nagyjelentőségű lépés volt az, amit Luther tett, amikor a 
klasszikus tanulmányok nélkülözhetetlen voltát úgy az egy
házra, mint az államra kifejtette és megokolta. E lépésre kü
lönféle körülmények inditották. Már mikor a cseh-morva atya
fiakkal 1523-ban tárgyalt, kifogásolta náluk a nyelvtudományok 
elhanyagolását, sőt megvetését. — S végre igen bántotta őt az 
egyes prédikátoroknak a tudományt megvető magatartása is. 
Elérkezettnek látta tehát az időt a beavatkozásra. Ki akarta 
mutatni, hogy tudomány-nélkül nem lehet a Szentirást helye
sen magyarázni.

Az iskolák felállítása végétt levelet intézett a németországi 
városok polgármestereihez és tanácsosaihoz. Ezt a levelet Lu
ther száműzetésből irta és a levél elején arra kéri és inti hí
veit, hogy fogadják el ezt a parancsát, mert e dologban nem 
a saját érdekeit akarja biztosítani, hanem engedelmes-és szol
gai szívvel Istennek az akaratára akarja inteni Németországot, 
azt az országot, ahová Isten állította.

Először is tapasztaljuk — mondja Luther levelében —, 
hogy Németországban az iskolák pusztulásba indulnak. Az ifjú
ság nem akar tanulni. Csak a testi élvezetekre gondol. Pedig 
elsősorban lelki nevelésre volna szüksége.

Ez a nemzetnevelő munka elsősorban az egyházra hárul. 
Mindenki felelős, hogy milyen szellemben nevelkedik a fiatalság.

Tanácsaival Luther a szellemi élet uj, nagy és fényes fel
lendülését kívánta szolgálni Németországban. Levelét atyai in. 
téssel fejezi be, amikor arra kéri híveit, hogy térjenek maguk
hoz jól megfontolva a nehéz idők nagyfontosságu parancsait.

Luther Márton darancsa a mai nemzedékre is érvényes. 
Az egyház kell legyen a mai nehéz időkben az ifjúság szel
lemi vezetője. Ma, mikor a keresztyénség a leggigantikusabb 
harcát vívja a bolsevizmussal, melyik intézmény lenne alkal- 
masébb az ifjúság szellemi vezetésére, mint az egyház ? Nem 
képzelhetünk el egy uj Európát más fundamentumra építve, 
mint a keresztyén szeretetre és egyetértésre. De, hogy mindez 
a szép elgondolás valóra váljon, szükségünk van igazi keresz
tyén szellemben nevelt ifjúságra, mely a Krisztus keresztjét 
hordozza és igazi testvéri szeretetben fonja össze a sokat szen
vedett Európa keresztyén nemzeteit.

SZEGEDI LÁSZLÓ
ref. thcol. hallgató.
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— K érelem  la p u n k  e lő fi
ze tő ih ez . Lapunk előfizetőinek 
ismételten látniok kellett, hogy 
magunk részéről mindent elkö
vetünk a  lap pontos megjelené
sére. Ugyancsak arra is törekszünk, hogy a lap tartalmas le
gyen s sok hasznos olvasnivalóval lássa el testvéreinket. Mun
kánk zavartalan menetele érdekében kérjünk olvasóinkat, hogy 
igyekezzen mindenki hamarosan rendezni az előfizetést, egyben 
pedig legyen minden testvérünk munkánknak igaz apostola: 
szerezzünk uj előfizetőket és ezzel támogatókat egyházunk 
ügyének!
— Mennyi tagja van Temetkezési Egyletünknek? A bra$ovi egyház
megye kebelében müködö Temetkezési Egylet jelenlegi tagjainak száma: 
296. Ebből községenként: Apata 82, Satulung-joseni 64, Baciu 41, Cernatu 
24, Turche? 22, Tárlungeni 15, Satulung-suseni 12, Zizin 10, Satulnou 10, 
Bra$ov 10, Bucure§ti 4, PurcSreni 2. Havi tagsági díj 24, illetve 44 lej. 
Halálozás esetén az Egylet 8000 lej segélyt fizet. H í v e i n k  f i g y e l 
m é t  i s m é t e l t e n  f e l h í v j u k  e r r e  a j ó l é t i  i n t é z m é n y r e .

— t  H áthé  A ndrás. Julius hó 29-én temettük el Baciuban, 
nagy részvét mellett, Máthé András testvérünket. Az elhunyt
ban Máthé János erizbavi helyettes lelkész testvérünk édes
atyját gyászolja. Feltámadunk!
— Helyettesítés. Bálint Mihály igazgató kisegítő lelkész két héten át 
teljesített szolgálatot a sScádatá i gyülekezetben.
— A rgay G yörgy sz u p e r in te n d e n s  nyári s z a b a d 
s á g a . Argay György, egyházunk szuperintendense egy hónapi 
gyógykezelésre Bazna fürdőn tartózkodott.
— Missziói munka Transzniszlriában. Beszámoltunk róla: az országos 
egyház több lelkipásztorát küldötte ki a bolsevikiektől felszabadított 
Transznisztriába, akik ott missziói szolgálatot végeznek a német evan
gélikus lakosság körében. Értesülésünk szerint a katolikus egyház is kül
dött ki most fiatal lelkészeket az ottani katolikus hívek pásztorálására. 
A hívek, akik több mint húsz esztendeig nélkülözték a hit vigaszát, me
leg érdeklődéssel és hálával fogadják a lelkészek munkáját.
— Az o rsz á g o s  eg y h áz  kö zg y ű lése . Junius hó 1-én és 
2-án tartotta az országos egyház 39-ik országos konzisztoriális 
gyűlését. A gyűlést megelőzően, május 31-én volt Staedel püs
pök ünnepélyes beiktatása. A beiktatáson egyházkerületünk 
képviseletében részt vett A r g a y  György szuperintendens. Az 
országos egyház idei konzisztoriális gyűlésének kiható jelentő
sége van az egyház további fejlődésére, amennyiben elfogadta 
az egyház vezetői, valamint a német népcsoport vezetői között 
kötött megállapodást, amely szerint az egyház átadta iskoláit a 
politikai vezetőségnek s a maga számára a csak tisztán egy
házi munkát tartotta fenn. Újból rendezték a lelkészi fizetése
ket is. Az egyházi tisztviselők fizetéséről s igy az egyházi adó
kezeléséről is a népi vezetőség gondoskodik.
— Uj evangélikus templom. Május 24 én avatta fel Staedel W. püspök 
a Ploestiben épített uj német evangélikus templomot.
— Szigorú b ü n te té s  a zo k ra , ak ik  ille tlen ü l ö ltö z 
k ö d n e k . A fővárosi rendőrparancsnokság rendeletet adott ki, 
amely szerint szigorúan megtiltja a fürdőruhában való sétálást, 
vagy vendéglők, cukrászdákban való tartózkodást. Az intézke
dés helyes. Az utóbbi esztendőkben egyre gyakrabban láthat
tuk, hogy sokan kényelmi szempontokra való hivatkozással 
illemet sértő öltözetben járkáltak nyilvános helyeken is.
— Uj ércpénz A hivatalos lapban megjelent törvényrendelet szerint a 
pénzügyminisztérium felhatalmazást nyert uj ércpénznek a kibocsátására. 
A 250 lejes ércpénz érmeket szeptember 30-ig kivonják a forgalomból és 
újakkal helyettesitik.

— Uj so ro z ás i tö rvény . Uj sorozási törvény jelent meg a 
hivatalos lap 157-iki számában. Uj ebben többek között az is, 
hogy megszünteti az egyéves katonai önkéntességet, a halasz
tásokat és felmentéseket. Közhivatalt nem tölthet be, aki nem 
teljesítette katonai szolgálati kötelezettségét. Ki vannak' zárva 
a  katonai szolgálatból a zsidók és a bűnügyek miatt elitéit 
egyének.
— Szövetkezetek statisztikája. Az elmúlt esztendőben Romániában ösz- 
szesen 7516 elsőfokú szövetkezet működött ezekből 282 volt kisebbségi. 
A kisebbségi szövetkezetek közül 321 volt hitelszövetkezet, 100 fogyasz
tási, 116 ellátó, 24 különféle célú és 12 tejfeldolgozó. A román hitelszö
vetkezetek tagjainak száma 844.984. a kisebbségieké 107.131.
— K isajátítják  a  z s id ó  h itk ö z sé g ek  v ag y o n á t. A ro-
mánositási államtitkárság rendeletet adott ki. amelynek alapján 
a  bucuresti zsidó hitközségek ingatlanait a központi románosi- 
tási hivatal javára kisajátították. Rövidesen pedig sor kerül va
lamennyi zsidó hitközségi ingatlan kisajátítására.

A N A G Y V I L Á G B A N

— Uj evangélikus templomok. A
magyarországi Mohács városának ki
csiny evangélikus gyülekezete temp
lomot épit. — Ugyancsak templom- 
építést határozott el a székelyföldi 

evangélikus missziós gyülekezet is. A templomot Sepsiszentgyörgyőn fog
ják felépíteni az erre a célra vásárolt telken.

— N ém et e v a n g é lik u s  p ü sp ö k sé g  S z lo v ák iáb an .
Az újonnan alakult német evangélikus egyházkerület most tar
totta első egyházkerületi gyűlését, amelyen beiktatták az uj 
kerület vezetőit, Scherer püspököt és Grün^berg V. egyházke
rületi felügyelőt.
— Fiatal hős. A finn hadseregnek van egy igen bátor s fiatal őrmestere 
aki mindössze 14 éves s résztvett már az 1939—40-ik évi finn orosz há
borúban isi A korán árvaságra jutott gyermek az első llnn orosz háború 
idején kiment kenyéradó gazdájával együtt a frontra s bátor viselkedése 
folytán káplári rangot kapott. A mostani háború kitörésekor azonnal je
lentkezett újból frontszolgálatra s ismételt bátor magatartása révén őr
mesteri rangot nyert.
— Egyre k ilá tá s ta la n a b b  S zo v je to ro szo rszág  he ly 
ze te . Miként előre lehetett látni, a keresi, majd a szevaszto- 
poli nehéz ütközetek csupán előkészítői voltak egy nagyobb- 
szabásu és hatalmas lendületű támadásnak. A szovjet hadse
reg ismét óriási területeket vesztett s helyzete is egyre súlyo
sabb lesz. Ha elvesztik a Kaukázus vidékét, úgy elvesztette 
nyersanyagának legnagyobb részét s válságos helyzetbe jut.
— Megnyíltak a protestáns templomok Spanyolországban. Az uj spa
nyol nemzeti kormány ismételten kihangsúlyozta a katolicizmushoz való 
szigorú ragaszkodást. Tudott dolog az is, hogy Spanyolországban a vö
rös terror legyőzése óta még mindig nem történt intézkedés arra vo
natkozóan, hogy a protestáns gyülekezetek újból megkezdhessék műkö
désűket. Újabb'hírek szerint most megengedték a fővárosban levő pro
testáns templomokban az istentiszteletek tartását.
— H ázasság i k ö lcsön  F ran c iao rszág b an . Német- és 
Olaszország mintájára most Franciaországban is bevezették az 
úgynevezett házassági kölcsönöket. Az állam u. i. ezzel akarja 
lehetővé tenni a szegényebb helyzetben levők házasságkötését 
s előmozdítani az egészséges népszaporulatot.
— India népe szabadságát követeli. Anglia évszázadokon át rabszolga
ságban tartotta a világ népeinek nagy tömegeit. Ezek a népek a tengely 
hatalmak győzelmei révén most elérkezettnek látják az időt arra, hogy 
kivívják szabadságukat. Anglia ezt a törekvést újabb Ígéretek csillogtatá
sával próbálja elódázni. India népének vezetői azonban kijelentették, hogy 
nem akarnak Ígéreteket, hanem szabadságot. Ha ADglia nem enged, fegy
veres erővel fogják azt kivívni.
— E vangélikus gim názium  n y e rte  az isk o lák  ta n u l
m án y v ersen y én ek  e lső  d ijá t. A Budapesten tartott ta
nulmányversenyen újból az ottani evangélikus gimnázium kapta 
az első dijat 233 ponttal. Második a budapesti piarista gimná
zium lett 189 ponttal, mig a harmadik helyet a budapesti refor
mátus gimnázium nyerte el 146 ponttal./
— Gyors iramban fejlődik a hadihelyzet a távolkeleten. A japán had
sereg töretlen erővel és lendülettel folytatja előnyomulásait. Csangaisek 
hadseregével együtt, válságos helyzetbe jutott s%a nem sikerül segítsé
get kapnia, csak rövid ideig tarthatja magát. Kínában egyre többen van
nak, akik a Japánnal való megegyezést sürgetik.

— B olgár nyelvű litu rg ia  a b o lg á r  o r to d o x  e g y 
h ázb an . A bolgár ortodox egyház szinodusa határozatot ho
zott, amely szerint az egyház liturgiájában ezentúl a görög nyelv 
helyett, a bolgár nyelvet fogják használni.
— Ukrán püspök nyilatkozata a szovjet egyház»llenez magatartásá
ról. Nemcsak Anglia és Amerika, de újabban maga a szovjet is ismételt 
kísérleteket tett arra, hogy tagadásba vegye azt az igazságot, miről az 
egész világ tud, hogy t. i. Szovjetoroszországban a hivatalos törekvés 
az egyház megsemmisítésére irányult. Metislav ukrán püspök nyilatko
zata halomra dönti minezeket az otromba kísérleteket. A püspök u. i. 
kijelentette, hogy szinte hihetetlen eszközökkel és makac; kitartással 
folyt az egyházak üldözése. Püspököket, papokat, tanitókat s egyéb egy
házi személyeket kegyetlen üldözésekkel sanyargatták, sokan életüket 
vesztették. Persze, indokolásként mindig egyebet hoztak fel. A cél azon
ban világos vo lt: az egyház megsemmisítése.
— C sütörlőköt m o n d o tt az  a n g o lo k  m in d en  tám a
d á s a  É szakafrikában . Az angolok ismételt támadások ré
vén akarták helyrehozni Északafrikában szenvedett vereségü
ket. Támadásaik kudarcba fulladtak s számukra csak újabb 
súlyos veszteségeket eredményeztek. .
— Finn gyermekek Magyarországon. A magyarországi Országos Lu
ther Szövetség mozgalmat indított finn gyermekeknek Magyarországon 
való nyaraltatása érdekében. A mozgalom sikerére mutat, hogy eddig 
összesen 500 evangélikus család jelentette be, hogy szívesen vállalna 
nyaraltatásra egy-egy finn gyermeket.

— G yerm ek isten tisz te le tek  isk o lá b a  m ég nem  já ró  
g y e rm ek ek  ré szé re . A németországi badeni tartományban 
vezették be ezt az uj intézkedést. Az istentiszteleteket diako
nisszák tartják Igen hálás munkának bizonyult.*•

EVANGÉLIKUS ÉLET. _________________
belmissziói, társadalmi, kulturális és világnézeti hetilap, 
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Mit vetsz ?
v „ . . . amit vet az ember, azt

aratandja is." (Gál. 6, 7).

Nagyon jól tudja ezt minden szántó-vető em
ber s  igyekszik is, hogy jól megmunkált földjébe, 
idejében jó magot vessen el. Akik igy cselekedtek, 
azok most Isten iránti hálás szívvel és boldogság-, 
gal aratják a termést: az istenáldotta búzát, a m in 
dennapi kenyeret. S mi is mindnyájan köszönjük
Istennek ezt a bölcs természeti törvényt, h o g y ...... a
mit vet az ember, azt aratandja is.“

Ez a törvény azonban nem csak a természet 
világában érvényesül. Áll ez egész erkölcsi s lelki 
világunkra is, S ilyen értelemben mindnyájan, bár

emberek is vagyunk .- szavaink, cselekedéiéink, é le | 
tünk példája akarva-akaratlan magvetés azoknak 
leikébe, akik között élünk és dolgozunk. S ami
lyen volt a vetőmag, bizony aratáskor olyan lesz a 
termés is. A z  apostol ez igén keresztül éppen erre 
a lelki vetés és aratás megcsufoíhatatlan törvényére 
akar figyelmeztetni bennünket. Mert, ha szükséges 
hogy legyen minél több jó vetés és bőséges aratás 
testünk .táplálására, ennél sokkal fontosabb, hogy 
legyen minél több jó vetés a telkekbe, mert valójá
ban ettől függ az igazi aratás: a  mi gyermekeink 
és népünk jövendő élete, boldogsága és békessége 
e földön s üdvösségünk a mennyekben.

Felmérhetetlen testvéreim az a felelősség, mely 
reánk nehezedik, ha tudjuk, hogy legyünk szülők, 
tanítók, vagy barátok, életünk példája hat, rosszra 
vagy jóra neveli környezetünket.

A  világ azért van tele annyi sok hitetlen, bol
dogtalan reményvesztett emberrel, mert nagyon ke
vés jó mag hullott lelkűkbe a családi hailékban, az 
iskolában, a műhelyben, a kereskedésben, az iro
dában, vagy társaságban, ahol felnőttek s nevelő
dött az életük.

S azok a kevesek és boldogok, at-ik e zűrza
varos világban megőrizték lelkűk békéjét s boldog
ságát s a gyűlölet erőszakkal szított tüze nem égette 
ki szivük szeretetét, akik ebben az erkö'csi fertőben 
is igyekeznek arra, hogy a tisztaság utján megma
radjanak, ezt mind valamely áldott magvetésnek 
köszönhetik : egy istenfélő, imádkozó éd s tnyának, 
egy áldott emlékű tanítónak, vagy egy drága ba
rátnak. De mindezek felett köszönik nz Úr Jézus
nak, a  nagy Magvetőnek, aki láthatatlanul dolgo
zott Lelke által ezeknek életében. M< rt egyedül Ő 
képes arra, hogy megcselekedje veled a tehetetlent: 
a te gyenge, minden jóra erőtelen, csak rossz vetésre 
kész életedbe elhullatni azt a jó magot, mely ott meg
gyökerezik s felnő sok áldott gyümölcsö terem s a 
te életed példája által jóra neveled « reádbizot- 
takat. ESS G JÓZSEF.

Akié az ifjúság, azé a jövő. .  .
Régi bölcs aranymondás, Nem kopott frázis, hanem bölcs, a törté

nelem által ezerszeresen igazolt életigazság. Sokak köszönhetik győzel
müket annak, hogy megszívlelték jelentőségét. S viszont: csatát kellett 
vesztehiök mindazoknak, akik róla megfeledkeztek, vagy lebecsülték.

Nekünk, mint egyháznak s mint népnek, két nagyon fontos dolgot 
kell belőle megértenünk. Az első az, hogy nihcsen ott jövő, ahol nincsen 
ifjúság. Elsatnyul és el is pusztul az a nép, amelyik nem veszi komolyan 
a gyermekáldást, ahol tehát nincsen gyermek, nincsen ifjúság. Amelyik 
nép akarja jövendőjét, akarja népe megmaradását, annak komoly fele
lősséggel kell akarnia a gyermeket is. Sőt, életének igen fontos feladatát 
kell lássa abban, hogy egészséges és életerős utódokat hagyjon maga 
után. Amikor annak idején oly meglepetésszerűen gyorsan roppant össze 
Franciaország, a kormány élére került Pétain marsall ennek okát kutatva, 
■n tgyHjdvtyjg^b védaí amelfft a franci« szülők. pH an . Akat *->«e 1 U  aftrOTO - 
a szen/ede. \vereségért, mert korcs nemzedéket neveltek. Felelősség nél
kül kötöttek názasságot, nem gondolva utódaik életére s lelkiismeretlenül 
akadályozták meg a gyermekek születését s azokkal is, akik életre jöt
tek, vajmi keveset törődtek. Az édesanyákat élvezetek keresése kötötte 
le, gyermekeikkel nem törődtek.

A második megszívlelendő igazság pedig az, hogy az ifjúságot rá 
kell készíteni a reá váró feladatokra. Népünk és jövendőnk szempont
jából fontosabb és értékesebb gyermekeink gondos nevelése minden földi 
vagyon gyűjtésnél. Azzal még nem tesszük boldogokká gyermekeinket, 
hogy vagyont örökítünk reájuk. A vagyon nem boldogít. Sőt, igen sok
szor egyenesen ártalmas is tud lenni. A könnyen, más verejtékéből szer
zett jólét könnyelművé tesz. Tapasztalhattuk nem egyszer az életben, 
hogy gazdag szülők gyermekei hamarosan elherdálják az örökölt vagyont. 
Népek életében is igy van ez. Nem csupán az egyes embereknél, de a 
népek életében is megáll: amit nem szereztünk verejtékkel, azt nem is 
becsüljük meg! Az egykori hatalmas római birodalom akkor pusztult el, 
akkor kellett elpusztulnia, amikor népe feles módon meggazdagodott, a- 
mikor a régi harcosok utódai lukulluszi lakomákat rendeztek s egymást 
főzték le az élvezetek hajhászásában. S velük szemben azok a népek 
győztek, amelyek még nem puhultak el.

Szeptemberben, az iskolai esztendő megkezdésének hónapjában, ré
szint a gyermekeink iskolába küldése folytán, gondolataink a gyerme
keknél időznek. Ne legyen ez csupán visszavágyó álmodozás, se pedig 
az iskolai kiadások feletti aggodalmaskodás, de szolgáljon ez számunkra 
alkalmul arra is, hogy komolyan foglalkozzunk a gyermekáldás és a 
gyermeknevelés nagyfontosságu kérdésével. Ismerjük meg mindkettőnek 
jelentőségét. S érezzük m eg: Istennel és népünkkel szemben is óriási 
felelősség terhét hordozzuk. Isten előtt és népünk jövendőjével szemben 
F e l e l ő s e k  v a g y u n k  minden elmaradt s minden rosszul nevelt gyer
mekért. Megkárosítjuk vele Istm egyházát és népünket. Mert bármilyen 
hősies is legyen valamely nép, ha ezer csatát is nyer s nem vészit el 
egyetlen egyet sem, ha nincsen ifjúsága, vagy gyenge és erőttelen s el
kényeztetett az ifjúsága, a jövő harcát már is elvesztettel

Jól szívleljük h á t m eg : Akié az ifjúság, azé a jövő! G1LLICH FÜLÖP

Megjelent az Imakönyv!
KISS BÉLA lelkésztestvérünk imakönyyet szerkesztett és 
adott ki. Az imakönyv 45 imádságot tartalm az: reggeli 
esti imák, betegek szám ára való imádságok, valamint az 
egyházi és családi élettel kapcsolatos i m á k  stb stb

Ára 140 Lei. Bárkinek módjában van beszerezni lelkészi hivatalánál.
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valaki más lehessen, mint evangélikus és aki történetes 
az volt, azt úgy sajnáltuk, mintha valami nagy szerenco^uen- 
ség érte volna.

Ez nem is lehetett máskép, mert abban az iskolában min
den az evangélikus szellemet lehelte s minden az evangélikus 
hitet prédikálta. Számunkra ott kezdődött a világ s ott végző
dött, pedig szülővárosom nem volt tiszta evangélikus, hanem 
nagy többségben katolikus hely, de az evangélikus iskola olyan 
evangélikus öntudatot adott, hogy azt később semmi sem tudta 
legyengíteni, vagy közönbösiteni.

Erre gondoltam, amikor bragovi iskolánk évzáró ünnepé
lyét hallgattam s láttam, hogy ezek a gyerekek mennyire sze
retik iskolájukat. Az evangélikus szellem az, amely kedvessé 
és örökre felejthetetlenné teszi azt számunkra. — dns. —

— Mennyi iskolája van 
a  magyarországi refor
mátus egyháznak ? A
magyarországi reformá
tus egyháznak az elmúlt 
esztendőben 27 fiú- és 
10 leánygimnáziuma, 9 
tanítóképzője, 9 keres
kedelmi iskolája, 16 pol
gári iskolája s 1251 elemi 

1 f io lá ja  volt. A közép
iskolai tanulók száma 
14.417, az elemi iskolá
soké 247.414 volt. — 
Nagy hiány van úgy ta
nárokban, mint tanítók
ban.

A magyarországi re
formátus egyház tervbe
vette több vidéki refor
mátus elemi, valamint 
k ö x 4 p i* k a l^  óqWAánö*.- üs.

Mi te tte  k e d v e s s é  az isk o lá m a t?
Szívesen és örömmel emlékszem elemista iskolás koromra. 

Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy egyházközségünk 
iskolájába járhattam s ugyanaz volt a tanítóm, aki édesapá
mat is tanította. Ennek az iskolának sok része volt abban, hogy 
lelkipásztor lettem, mert széppé és naggyá tette előttem mind
azt, ami evangélikus, de különösen a lelkipásztori hivatást. Az 
iskolán keresztül öntudatlanul és elválaszthatatlanul odanőttünk 
a templomhoz és az egyházhoz. Az iskolánk ott volt közvetlen 
a templom mellett s minden reggel ott voltunk a reggeli isten
tiszteleten. Vizsgáink mindég a templomban voltak, nagy kö
zönség előtt. írásgyakorlatnak iskoláinkba gyönyörű bibliai mon
dásokat, vagy énekverseket másoltunk, amelyek igy kitörülhe- 
tetlenül belevésődtek a lelkűnkbe.

A legboldogabbak azonban akkor voltunk, amikor a tanító 
ur abbahagyta a számolást, vagy az olvasást s elkezdte m e  
sélni a szép bibliai tör
téneteket s aztán éne
keltük egyházi énekein
ket, amelyek dallama 
örökre bevésődött az em
lékezetembe. Ez napon
ta, volt igy s hogy egyebet 
mi mindent tanultunk, 
csak homályosan él a 
lelkemben, de ezekre az 
énekekre, bibliai mon
dásokra és történetekre 
úgy emlékszem, mintha 
csak tegnap hallottam 
voln^ őket. Tanítóink 
szájából sohasem hal
lottam, hogy más vallá
sokat nevetségessé.tette 
volna előttünk, de mi 
mégis úgy képzeltük, 
hogy az egész világ evan
gélikus s nem is tudtuk

v'/i'iv'í'jll.. oírrr..T—-Liogy

gazdaságában, vagy a kincstár területén, 
de a más erdejében vagy földjén enge
dély nélkül senki sem gyűjtögethet.

Az összehordott értékek természetesen 
a család vagy a gyerekek tulajdona ma
rad ; amit otthon nem használhattak fel, 
a lehető legcélszerűbben éitékesithettek, 
pénzzé tehették, szegényeknek adhatták, 
de mindenképpen hasznositaniok kellett. 
A szervezőbizottságnak csupán az ered
ményt jelenít tték be a toborzólap erre 
szánt szelvényén. A belelentett adatok va
lódiságát két felnőtt tanú — de köztük 
csak egy lehetett családtag! — igazolta 
aláirásával.

A legkisebb mennyiség, amellyel ver
senyen résztvehettek : huüadékfábó*, szá
raz gályákból (1 m-es vagy fél m-esre 
fűrészelt kötegekbeD) 5 köbméter, fenyő
tobozokból 3 hektó, bogyókból 10 liter, 
gombából 20 kg, takarmányt pótló növé
nyekből 50 kg. vo’t Az eredményt októ
ber közepéig be kellett jelenteni. (Termé
szetesen voltak mások, sőt harmadsorban 
gyűjthető anyagok is, amelyekkel szintén 
résztvehettek a versenyen, igy gyógynö
vények, kávépóíléku! használható gyöke
rek, stb )

A közben kitört háború, az ország 
szűkös viszonyai csak fokozták az ifjúság 
munkakedvét A legkisebb gyerek is akart 
valamit tenni a hazáért, igy történhetett 
meg, hogy ősszel, a határidő közeledtével 
ezrével futottak be naponta a levelek a 
szervezőirodába. Az eredmény várakozá
son felül meglepő volt. A vezetőség meg
hatottságában végül minden egyes kis k i
látásnak megküldte azt a háborús viszo
nyoknak megfelően nem bronzból, hanem

gyJáld*

TANÉV KEZDETEN
Irta: Kürthy Károly

A szent kapuk megyiltak már megint. 
Felhangzik újra a vidám kacaj.
Bejött tanulni sok-sok kis diák, 
Akárcsak régen, ép úgy, mint tavaly.

Megkezdődik a munka lázasan,
A csend elűzve jó ti 5 hónapig.
Pajkos fiuk, haliga, figyeljetek:
Jó tanitótók uj leckét tanít.

Notesze megnyílik, jegyez belé.
Az elnémult csengő megint kiált.
És zeogő-bongó hangja arra kér: 
Tanulj szorgalmasan te kis diák.

Csengjen füledbe anyád hangjaként 
Esdeklő és imádságos szava,
S azt az arcot, mit otthonról hozál, 
Tíz hónap múlva, vidd megint haza...

Mig vágyón nézlek, kőrüllengenck 
Csillingclő, csengő melódiák —
És úgy, de úgy fáj, mért nem lehetek 
Újból mosolygó, pajkos kis diák?!

Finn gyermekek a hazáért
Most egy éve, amikor Finnország — 

mit sem sejtve az újabb háború vesze
delmes közelségéről, — minden erejét 
latba vetette az ország ujjáépitésése és a 
nemzet életének a változott körülmények
hez szabott átrendezése érdekében, valaki 
— Aalto Reinonsk hívják — felvetette a

gondolatot, hogy ebbe a munkába bele 
kell kapcsolni a gyermekeket is. Es mert 
a finnek kevés szó, ügyes szervezés, eré
lyes, kitartó cselekvés emberei, a gondo
lat néhány hónap múlva tekintélyes gaz
dasági értékek alakjában bizonyította be 
életrevalóságát.

A finn erdőkben évente 130 nfillió 
kiló drága, izes bogyó rothad el a tövén, 
mérhetetlen mennyiségű jhust helyettesitő 
gomba pusztul el; lépten-nyomon letört 
ágakba, fabulladékokba botiunk ; a íenyő- 
tobozok miilói mennek veszendőbe; üt
ött lekaszálatlan fü, takarmánypóílásra 
használható lomb és szatmaféie . . .  A gaz
dag Finnország észre sem vette, de a há
borúban megszegényedett, külföldtől el
szigeteli, magára utalt Szuomi számára 
nemzeti vagyont jelent, amelynek meg
mentésére a gyermekeket toborozták egy 
nagy-nagy, láthatjüan kalákába : 1941
nysrára.

Egy kis bizottság alakult, amely már 
kora tavasszal 300 ezer tikaros kiállítású 
ügyesen, világosan megszövegezett kék 
röpiratot küldött szerte az országba, ifjú
sági egyesületek, iskolák, szövetkezetek és 
más intézmények utján : „Jer velünk a 
finn ifjúság gyűjtő kalákaversenyére !“ A 
felszó iiás az ország minden gyermekének 
szólt, kicsinek, nagynak, fiúnak, leánynak 
egyaránt — korhatár nélkül. „A haza új
jáépítési tervének ahhoz, hogy sikerülhes
sen, szüksége van minden kézre — a 
tiédre i«.“

A versenyreszövetkezés egy nyárára 
szólt. A gyűjtést tavasztól őszig ott végez
hette mindenki, ahol alkalma volt rá : a 
szülei birtokán, rokonok vagy ismerősök

\
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Egy életrevaló vállalkozás.
Az utóbbi évtizedekben egégz Európában egyre szélesebb körben 

hódított teret a szövetkezeti eszme. A nép mindenütt belátta, hogy az 
erők összefogása az a forrás, melyből eredmény, siker és áldás fakad. 
A kisemberek, akik szegénységükben tehetetlenül állanak a nagy felada
tok megoldásával szemben, a szövetkezés által a nagytőke fölényével si
keresen vehetik fel a küzdelmet és képesekké izmosulnak arra, hogy sa
ját érdekeiket biztosítsák és a köznek javára legyenek.

A bra$ovi magyarság egyetlen gazdaság-közösségi szervének, az 
Általános Gazdasági Szövetkezetnek (ÁGISZ) uj vezetősége ezeknek a 
megdönthetetlen igazságoknak hatása alatt arra határozta el magát, hogy 
meglevő háziipari üzlete mellett egy a mai kor igényeinek és követel
ményeinek mindenben megfelelő fűszer- és csemege üzletet létesít. Az 
ÄGISZ a Hangya Szövetkezeti Szövetség tagja és igy első sorban a Han
gya Szövetkezeti Szövetség vezetőségével lépett érintkezésbe, és amikor 
bfztosifotta ennek erkölcsi és anyagi támogatását, valamint irányitó és 
ellenőrző befolyását, beindította a szervezés munkáját. Mindenek előtt a 
befektetéshez szükséges tőke előteremtéséhez fogott. A megfelelő anyagi 
erőt, ÁGISZ-üzletrészek jegycztetésével kívánja és fo^ja biztosítani. A vá_ 
ros magyar intézményei nagy örömmel és lelkesedéssel fogadták a ko
moly vállalkozás eszméjét. Mindenki érzi és tudja, hogy szükség van a 
tervbevett intézményre és ezért mindenki a legteljesebb bizalommal so
rakozik fel az üzletrész-jegyzők kétségtelenül h a t a l m a s s á  duzzadó 
táborába.

Egy üzletrész 500 lej. Mindenki vagyoni erejéhez mérten keli, hogy 
kivegye részét a tőkegyűjtésből és mindenki minél több üzletrészt kell, 
hogy jegyezzen, mert az ÁGISZ vezetősége, a Hangyával egyetértve, csak 
az esetben nyitja meg hiánytpótló és közérdeket szolgáló uj boltjának 
ajtait, ha az ilyen nagyszabású üzlet folytatásához szükséges tőke bizto
sítva és teljes egészében biztosítva van. A lejegyzett összeg fele és 50 lej 
belépési dij a jegyzéskor azonnal befizetendő, a hátrálék pedig 30 napon 
belől fizetendő be. Üzletrészt jegyezni a Közgazdasági Banknál (volt Nép
bank), az ÁGISZ Weisz Mihaly-uccai háziipari üzletében, valamint az iga. 
Z0J. ' '—"' lehet. Gondoskodás történik arról is, hogy a legkiválóbb 
szakembeT'V.oyi'.ljön az uj üzlet élére, mert ez is egyik feltétele a terv 
megvalósításának. Szerencsére már van is ilyen kiváló kereskedő, aki a 
legmesszebbenmenő szakmai követelményeknek is m i n d e n b e n  meg
felel.

Kipróbált, komoly emberek komoly vállalkozása készül a brasovi 
magyarság gazdasági erőinek összefogására. Vegyen ezért részt minden 
magyar testvérünk a saját boldogulásunkat célzó munkában, hogy a szép 
terv minél előbb testet ölthessen, és meg legyen a mi‘boltunk, ahol mi 
is megkapunk mindent, ami családunk részére szükséges, s ahol tőkénk 
is gyümölcs^"" jliyjyezést nyer. r.

tSegilsTmK magunKOn, az latna is  r

valami könnyű fekete pótanyrgbói préselt érmet, amelyet ere
detileg csak kevesek jótalmr zására s2ánt. A november 16 án 
országszerte megtartott gyermek-ünnepélyre már a legapróbb, 
buzgó kis hazafi is feitüzhetie.

A gyűjtésben legjobb eredménnyel résztvetl versenyzők 
között többezer értékes d j 4, sportcikkeket, gazdasági eszközö
ket osztattak ki, köztük első d jként a köztársasági elnök ke
rékpárját, másodiknak a miniszterelnök ajándékozta órát.

A finn ifjúság múlt nyári kalákamu =kája olyan nagyará
nyú volt, hogy anyagának teljes számszerinii feldolgozásával 
még az év végére sem készü hettek el, a lelkesedés pedig cly 
fokozódó, hogy az ország minden részéből és minden társa
dalmi rétegéből jönnek a kérések és sürgetik a folytatást.

A következő t .vaszra máris lázasan tervezget, még jobb 
eredményre készülődik, uj munkaversanyre gyürkőzik az egész 
finn gyermekhad.

1942 II. 8-án. Tauszig Mária.

t  Idb. BÁLINT ANDRÁS
Augusztus hó 17-én hunyt el 94 éves korában. Augusztus 

19-én temettük el nagy részvét mellett. Élete szeretetben és 
szolgálatban bővelkedett. Szerette családját és lelkesedéssel 
állott mindenkoron minden nemes ügynek szolgálatában. Köz
ségét 30 esztendeig szolgálta mint pénztáros és biró. Egyházá
nak 50 esztendőn át volt presbytere, 1932 óta tiszteletbeli 
tanácsosa. Annak a régi nemzedéknek volt egyik kiváló tagja, 
amelyik önmagával szemben kemény és fukar, a közügyekre 
való adakozásban pedig tékozló. Ez a nemzedék építette tem
plomainkat, iskoláinkat... Gyermekei, unokái, dédunokái és 
kiterjedt rokonság gyászolja, közöttük egyházunknak több ve
zető családja. F e l t á m a d u n k !

\

— Uj evangéliku s püspök. A Dunáninneni evangélikus 
egyházkerület gyülekezete nagy szótöbbséggel, Kardos Gyula 
balassagyarmati esperes-lelkészt választották meg püspöknek. 
Az uj püspök a  néhai Kiss Árpád volt cernatui lelkésznek 
veje. Munkájára Isten gazdag áldását kérjük.

Mi számit az életben.
Nemrég nagy kacagva ront be a kislányom a szobámba.
— Talán kopogtatnál — szólok rá feddőleg.
— Jé apu, mit találtam! Kiváncsi voltam, ugyan bizony 

mit talált s már el is felejtettem előbbi bosszankodásomat a 
zavarás miatt.

— Na, gyere ide, fityfirity kisasszony és mutasd, mit ta
láltál, a munkámat már úgyis elrontottad.

De mit is cipelt a gyermek akkora diadallal? Odapillan
tok s nyomban megbántam, hogy nem küldtem ki azonnal a  
szobából. Régi bizonyítványaimat lobogtatta a kezében, egész 
garmadát. Hogy is juthatott hozzájuk!

— Ujjé, apu, nézd csak, mi mindent lehet itt olvasni! És 
lassan, irgalmatlan kegyetlenséggel kezdi lapozni a bizonyítvá
nyokat, egyiket a másik után, kajánul vetve egy-egy oldalpil
lantást reám.

— Ni, itt egy 4-es számtanból és itt latinból, itt pláne 
szorgalomból.

— Szót se szóltam többet. Felidéződött bennem diákko
rom egész szörnyű, istenverte dögsége és átkozott lustasága, 
amint a kislányom vállamon keresztül mustrálta a bizonyítvá
nyokat s fejemre olvasta belőlük bűneimet. Milyen kaján, dia
dalmas mosollyal tette ezt? Hogy élvezte a pirulásomat a kis 
betyár/ A kislányom előtt való szégyenemben a legszíveseb
ben a föld alá szerettem volna süllyedni. De mit segített az 
most. Gyámoltalanul sóhajtottam egy nagyot, mint a rossz diák, 
akit a tanár megint rajta csípett, hogy nem tanult.

— Na apu, ilyen bizonyítványokat igazán nem szeretnék 
— hahotázott teli torokból a kis ördög. Amikor azonban ész
revette mélységes zavaromat, hirtelen mozdulattal összecsapta

S a bizonyítványokat, forrón, keményen megcsókolt s úgy, amint 
-̂ jött, viharosan kiröhögött a  szobámbóL. A gyermek-nem^eurossz— 
\ bizonyítványok szerint becsülte az édesapát s nem aszerint 

ítélte meg, hogy mii tudott. Ez az ő tiszta, őszinte gyermeki 
szeretetét egyáltalán nem befolyásolta, melyet pazarul sugár
zott rám. És igy« fog ez még sokszor megesni szülők és gyer
mekek közt.

Kint az életben azonban máskép megy. Az emberek kö
zött a teljesítmény számit. Ott csak azt nézik, hogy ki tud va
lami kézzelfogható dolgot felmutatni. Valamit, ami a képessé
geiről tanúskodik: egy nagy címet, egy nehéz vizsgát, vagy 
egy kitűnő bizonyítványt.

Ez nem is baj. Sőt! A mindennapi életben bizony kell 
tudni valamit. A velünk szemben támasztott követelmények 
felkeltik az ember becsvágyát és szorgalmát. Nő az akarat
erőnk, és az önbizalmunk, ha valamiért keményen meg kell 
küzdjünk. Az ember erőssé lesz, ha az élet mind nagyobb és 
nehezebb feladatok elé állítja.

Mégis helytelen az, ha mindég csak azt nézzük, hogy ki 
mit produkált, a szivet pedig teljesen kifelejtjük. Helytelen, ha 
az ember állandóan csak arra törekszik, hogy minél többre vi
gye. Helytelen a nagy törletés mindenütt, hogy lehetőleg minél 
magasabbra kapaszkodhassunk s aki a legjobban tudott ka
paszkodni, annak van a legnagyobb becsülete.

Ez a mérővessző, amellyel az embereket mérjük, csak a  
külsőt érinti s nagyon hiányos.

Jézus nem aszerint értékelte az embereket, hogy mit tud
tak felmutatni, hanem aszerint, amit nem tudtak felmutatni. 
Nem becsületük, pénzük, bölcsességük szerint ítéli meg őket, 
hanem aszerint, amijök nincs: bűneik miatti nyomorúságuk, 
bünbocsánat után szomjazó szivük szerint nézi őket. Asszo
nyok voltak ott, akikre ujjal mutatott a világ, olyan mélyre 
süllyedtek, Az Üdvözítő nemritéli el őket, nem is védi, de jó 
hozzájuk és ezzel erőt ad nekik, hogy uj és jobb életet kezd
jenek. Zákeust, a fővámszedőt sem veti meg és nem kergeti 
el magától, pedig jól tudta, hogy mennyi embert csalt meg. 
Kedves, szelíd szóval közeledik hozzá s ezzel teljesen meg
változtatja úgy, hogy Zákeus egészen más, uj em ber: Isten 
gyermeke lesz. Szeretetet adni egymásnak többet ér, mint látszó
lagos külső dolgok szerint ítélni. És ami a legfontosabb: a  sze
retet mindennél nagyobb és erősebb s mindeneket meggyőz.

H. Ubbelohde után fordította: — dns. —
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— L uther-O tthonunk ügye.
Jeleztük: egyházunk egy a tanu
lók részére Bra§ov-ban felállí
tandó otthon tervével foglalko
zik. A különféle nehézségek 
miatt ez a szép terv ez évben még nem nyer megvalósulást. 
Gyámintézetünk egyelőre a régi formában segélyezi a tanuló
ifjúságot.
— Az, áldozatkészség példás cselekedetei. A bucure§ti gyülekezet ve
zetősége, az egyházi sajtó ügyének támogatására, május 31-én szépen si
került sajtódélutánt rendezett. Előadást tartottak Szász István és Tamás 
András. Szép énekszámokkal szerepelt a református elemi iskola ének
kara. A program többi részét szavalatok és gyülekezeti ének egészítették 
ki. Az ünnepély offertoriumát, 1000 lejt, a sajtó javára a kerület pénztá
rába fizették be. — U g y a n c s a k  az egyházi sajtó javára fizette be 
egy e célra rendezett teadélután jövedelmét, 5000 lejt, K e r i m n é  Or 
b á n  Anna a bucure?ti gyülekezet tagja. — S z é k e l y  P a j o r  Mihály 
bucure§ti egyháztag pedig a Luther-Otthon részére adományozott 2000 
lejt. H á l á s a n  k ö s z ö n j ü k !

A N A G Y V I L Á G B A N

F e l h í v á s !

— Nyitott templomok. A németor
szági evangélikus egyházban rendel
kezést bocsátottak ki, amely szerint 
a templomokat hétköznap is egész 
napon át nyitva kell tartani. A cél a 

templomokat a szó szoros értelmében imaházakká tenni, ahová a hívek 
a napnak bármelyik órájában betérhetnek imádkozni.

— T udom ányos k ü ld ö ttsé g  a  te s tv é rn é p e k  fe lk u 
ta tá s á ra . Gáspár Jenő dr. budapesti egyetemi tanár vezeté
sével négytagú tudományos küldöttség indult a keleti megszál
lott területekre, hogy fajbiologiai kutatásokat végezzen Orosz
országnak több olyan vidékén, amely "valaha a magyarság 
vándorlásának útjába esett és tanulmányozza az azóta történt 
fajkeveredéseket.
— Franciaország. Franciaország egyik katolikus püspökségében kimu
tatást készítettek arról, hogy milyen mértékben tartják be a hívek a 
vasárnapi munkaszünetet. 46 gyülekezetből 19-ben a hívek nagyobb ré
sze vasárnap iŝ  úgy dolgozik, mint hétköznap, 6 gyülekezetben teljesen 
kiveszett a vasárnap külön jellege, 16 egyházban legalább a híveknek 
fele betartja a vasárnapi munkaszüaetet, eljár istentiszteletre s csak 4 
egyházban van teljes munkaszünet.

— A bucure§ti református egyház felekezeti iskolája, 
a Str. Sfintii Voevozi 50 sz. alatt van. Az iskola nyilvá
nossági joggal működik, tehát növendékeinek államérvé
nyes bizonyítványt ad. Az iskola I—VII. osztályaiba fel
vehető minden magyar anyanyelvű gyermek (fiú és leány) 
felekezeti különbség nélkül. Az összeirási munkálatok meg
kezdődtek. A beiratások szeptember 1 —10-ig tartanak. — 
Felhívjuk a Bucure§tiben lakó magyar szülőket, hogy tan
köteles gyermekeik beírása végett minél előbb jelenjenek 
meg az iskola irodájában, ahol mindennemű felvilágosí
tással készséggel szolgál e~- r”'~n'aatóság.

— <VTt
— Egyházkerületünk uj egyházközsége. A Fagaras megyei Halmeagh
magyar evangélikus egyházközsége, amelyik eddig az országos német 
evangélikus egyház kötelékébe tartozott, közgyűlési határozattal kimon
dotta az országos egyházból való kiválását és egyházkerületünkhöz való 
csatlakozását. Az egyházközségnek ezen határozata elismerésre méltó, 
hiszen azóta, hogy az országos egyház a német népcsoport vezetőivel 
való kölcsönös megegyezés alapján szinte beleolvadt a német népközös
ségi szervezetbe, nemcsak az idegen ajkú gyülekezet nem érezheti magát 
otthon ebben a keretben, de maga a szervezet is idegen testként kell 
érezze azt. Ezzel pedig időszerűvé vált a cop$a-mica-i magyar evangé
likus egyház-ügyének-«Metézóse, valamint a szórványok kölcsönös ren- i  
dezésének ügye is. /
— E vangélizáció . Igen tanulságos volt a bra§ovi szász 
evangélikus egyházban rendezett evangélizációs hét. Bibliama
gyarázatok, előadások, valamint egyházi énekek gyakorlása 
keretében az a cél állott előtérben : reámutatni és reánevelni 
a  keresztyén embert az Isten dicséretének szolgálatára s ezzel 
fogékonnyá tenni a liturgikus istentiszteletre. Az evangélizáció 
augusztus 8—14-ig tartott.
— Gazdasági szakiskola. Két magyar nyelvű gazdasági szakiskolája 
van a délerdélyi magyarságnak; az egyik Ciumbrudon, a másik Iernu- 
ton. Mindkét iskola egyházi. Felvételhez a következő iratok szükségesek :
1. F’elvételi kérés, 2. születési bizonyítvány és állampolgársági bizonyít
vány, 3. iskolai bizonyítvány legalább négy elemi osztályról, 4. községi 
bizonyítvány arról, hogy a tanuló szülei földműveléssel foglalkoznak és 
hogy mennyi a saját birtokuk, 6. erkölcsi bizonyít' áDy, 7. orvosi bizo
nyítvány. 8. szülői kötelezvény, melyben a szülők két tanú előtt kijelentik, 
hogy fiuk taníttatásába beleegyeznek s annak költségeit viselik Az isko
lák posta cime: $coala de Agricultura Aiud, Colegiul Bethlen, vagy 
§coala de Agricultura, Iernut, jud. Tárnává Mica.
— M u n k atáb o rb a  u ta lják  a  sz e k tá so k a t. Antonescu 
marsall rendeletet adott ki, amely szerint mindazokat a szek
tásokat, akik valamelyik az állam által el nem ismert szekta 
tagjai, munkatáborba utalják s Transznisztriába viszik.
_A tanuló ifjúság segélyezés*. Az unitárius egyház, a bra?ovi unitá
rius egyházközség kezdeményezésére, határozatot hozott, amelynek alap
ján intézményesen akarjak a tanuló ifjúság segélyezését beszervezni s 
igy gondoskodni a lelkész, és tanító utánpótlásról.

— A ro m án ia i n ém et isk o lák  ügye. A romániai német 
népcsoport, miután előzetesen átvette a felekezeti iskolákat, 
a kormánnyal folytatott tárgyalások alapján átvette azokat az 
állami iskolai tagozatokat is, ahol eddig is német nyelven folyt 
a  tanítás.

EVANGÉLIKUS ÉLET.___________________________
belmissziói társadalmi, kulturális és világnézeti hetilap,

a Romániai zsinat rvsidteri ág hitv. ev. magyar egyház lapja 
8zerk. és kiadóhivatal : Ev. lelkészi hivatal BACIU, jud. Bra?ov. 
P é n z t á r :  Szupcrintendensi hivatal, ARAD, P i a j a  L u t h e r  2.

Mi <i. nnemü pénzek ideküldendők.
Magyarországi--lé fi/.elések részére :Ev leik. hivatal KOLOZSVÁR.

P ro te s tá n s  m unkásm ozgalom . A protestáns munká
sok közti szervezkedés munkáját az Evangéliumi Munkásszö
vetség végzi Magyarországon. Ez eddig főként a reformátusok 
között fejtett ki erőteljes szervező tevékenységet. Az evangéli
kus munkások hasonló szervezését az Országos Luther Szövet
ség indította be s szociális szakosztályának keretében kívánja 
azt megvalósítani.
— Számok a németországi evangélikus egyház életéből. Lélekszám 
1938-ban 42,116.052. Megkereszteltek 740583 gyermeket. 430.830 házasság- 
kötés közül 282.479 esetben kérték az egyház áldását. Egyházilag elte
mették az evangélikus halottak 93 34 százalékát. Koniirmáit 630.860 gyer
mek. Úrvacsorával éltek 8,439.219-en.

— A svájci V ö röskeresz t s z e re te t akció ja . Különösen 
a háborús viszontagságok következtében szenvedő gyermekek
ről való gondoskodást vette fel munkaprogramjába. Háromha- 
vonként 10—10.000 gyermeket akarnak elhelyezni svájci csalá
doknál, vagyis évente 40.000 gyermeket.
— Finnország. Május hó folyamán a németországi evangélikus egyház
két kiküldöttje, D. Hackel püspök és D L Fendt berlini teológiai tanár, 
látogatást tettek Finnországban, ahol résztvettek tgy lelkészi konferen
cián s előadások'!' tartottak. Ezzel kapcsolatban r»-J ’~"Íjeg a Luther 
Agricola Társasf á tv ,r  kÓEgyütásruí. -------lrfW/iffllW-— ——

— S zobro t á llíta n a k  Csengey G usztávnak. A Petőfi- 
Társaság mozgalmat indított, hogy szobrot állitsának Csengey 
Gusztávnak, a jeles evangélikus költőnek, akinek ez esztendő
ben volt születésének 100-ik évfordulója. A szobrot a miskolci 
Népkertben állítanák fel. Ugyanakkor válogatott munkáinak ki
adását is tervbe vették.
— Keresztyéoség helyzete Amerikában. 127 millió lakósból 59 860 410
keresztyén. A zsidók száma 4,611.184. A lakosság 51 százaléka nem tar
tozik semmiféle egyházi közösségbe. 250 különféle egyházi csoportot 
tartanak nyilván, akiknek szabad vallásgyakorlatuk van.

— Gusztáv A dolf-E gyesűlet. A magyarországi Gusztáv 
Adolf-Egyesület 1941-ben összesen 40.000 Pengőt gyűjtött. A 
németországi Gusztáv Adolf-Egyesülettől ugyanabban az esz
tendőben 10 069 pengő segélyt kapott.
— Kevés a lelkipásztori pályára készülő ifjú. A magyarországi refor
mátus egyháznak 5 teológiai főiskoláján csak 328 volt a teológusok szá
ma. Hasonló a he yzet az evangélikus egyháznál. Mindkét egyház intéz
kedéseket tett a lelkészhiánnyal fenyegető veszedelem leküzdésére. Ki 
kell választani a lehészi pályára alkalmas fiukat máraz elemi iskolában 
s hathatósan keli támogatni őket tanulmányaikban.

— É sztország. A bolseviki rémuralom leverése után újból 
megindult az egyházi építő munka. Intézkedések történtek a 
lelkészi állások betöltésére. A bolsevisták által mozikká, rak
tárokká átalakított templomok r e s t a u r á l á s a  gyors ütemben 
folyik.
— Egyházi élet Moszkvában. Egy észtországi lap cikket közöl a moszk
vai egyházi helyzetről A cikk írója egészen a háború kitöréséig 
Moszkvában tartó kodott s igy személyes élményei alapján ismerteti az 
ottani helyzetet. Többek között ezeket mondja: „Templomok és isten
tiszteletek már csak emlékként éltek néhány ember szivében. A moszk
vai templomok legtöbbjének lebontották a tornyát. A templomokat mo
zikká, raktárokká, egyleti helyiségekké al»kitották át. Csak két temp
lomban tartottak még istentiszteletet. Az egyikben evangélikus, a má
sikban ortodox istentisztelet íolyt, de aki egyszer résztvett azokon, an
nak hamar látnia kellett, hogy ezeket az istentiszteleteket is csak az egy
házi szolgálat kigúnyolására rendezték. A zsidó imaházak korlátlanul 
működtek Az istentelenek propagandája ellenük nem harcolt.
— G yerm ekek isk o lá t é p íte n e k . Budapesten uj refor
mátus gimnázium építését vették tervbe. A református iskolás 
gyermekek erre a célra 12 000 Pengőt adtak össze, amit részint 
uzsonapénzükből, részint elvégzett munkák dijából gyűjtöttek 
meg. Ugyanakkor gyűjtést is rendeztek a felnőtt hívek között. 
Ennek a gyűjtésnek eredménye 200 000 pengő volt.

CENZÚRÁT 1 crts Tridunüiui Br» §ov suo Nr. 1U38/1938 Tip. BODOR Bra§ ív, S r. Lungá 3. — Telefon 31-74
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Jézus követői.
„Valaki azért vallást tesz én rólam 
az emberek előtt, én is vallást teszek 
arról az én mennyei Atyám előtt." 
Máté evangéliuma 10, 32.

Sokan úgy vélik, Jézus követőinek legszebb 
jellemvonása a szelídséggel párosult megalkuvás. 
Sokan azt is gondolják, hogy a legjobb pap, fel
ügyelő, presbyter az, aki mindenütt a megalkuvást 
keresi, a békét, ha mindjárt érdekek feláldozása ré
vén is. — Igaz : a békesség az emberi közélet leg
drágább kincse. Lelki békesség nélkül nincsen csa
ládi boldogság s nincsen építő munka. De ennek 
a békének az alapját mindig a Krisztusba vetett hit 
kell kepezze. Ezt nem szabad elfelejtenünk semmi 
lyen körülmények között. Templomaink látogatásá
nak ellanyhulásán nem szabad haUprtnijnb. hanem  
kiáíianunk kell : „Isten háza, imádság háza " 7a; 
annak a népnek, amelyik ezt elfelejti. Amelyik el
kerüli a Krisztust. Ha társaságban hitet és Istent 
gúnyolnak, nekünk nem szabad hallgatnunk, ha
nem ugyancsak hangosan kell hirdetnünk azt a 
szent hitünket és meggyőződésünket, hogy a világ 
üdvössége egyedül Krisntusnál van. Ha azt ta
pasztaljuk, hogy híveink nem tudnak, vagy nem 
akarnak imádkozni, úgy mutassunk reá az igével, 
hogy Isten kérlelted magát: „Kérjetek és adatik 
néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és 
megnyittatik néktek.“

Hogy mit jelent vallást tenni Krisztusról, azok 
példája mutatja, akik üldözések ellenére sem tagad
ták meg Ót. Ä  keleti arcvonalon küzdő egyik német 
katona írja: „Több helyen találkoztam evangélikus 
testvérekkel. Mennyire elcsodálkoztam ezeken az em
bereken. Templomaikat bezárták, mozit, színházat, 
gabona- s más raktárakat csináltak belőlük. S ezek 
az emberek mégis, minden üldözés ellenére is ki
tartottak hitük mellett. így rendkívül meglepett az 
az élményem, miben K. faluban volt részem. Egy 
evangélikus családnál voltam elszállásolva. Beszéd
közben a vallás kérdése is szóbakerült. Nem tudom 
leírni azt az örömet, ahogyan ezek az emberek tu
domásul vették, hogy én is evanyélikus, tehát test
vérük vagyok. S aztán este, amikor leültünk a va
csorához, ami ugyan nagyon szegényes volt, de 
mégis ragyogó arccal imádkoztak s köszönték meg 
Istennek ajándékát. S hasonlókat tapasztalhatunk 
nap-nap után, városokban és falvakban . . . "

Milyen más lenne a keresztyénség helyzete a 
világban, ha minden egyes követője komolyan vál
lalná a bizonyságlevés szolgálatát. S milyen más 
lenne, teszem gyülekezeteinkben is a hitélet, ha leg
alább minden egyházi tisztséget viselő, tehát lelki- 
pásztorok, felügyelők, tanítók, presbyterek, komolyan 
vennék hivatásukat. Példájuk jó hatással lenne má
sokra ts. Ha nem hiányozna soha közülök egyetlen 
egy is a vasárnapi istentisztelekről, akkor bizonyára 
hamarosan eljönnének mások is, észbe kapnának 
azok is.

Testvéreim, gondoljunk Jézus szavaira: „Va
laki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, 
én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám 
előtt.“ Parancs és biztatás rejlik ebben.

MOLNÁR REZSŐ

Mit vár az egyház elöljáróitól?
Minden gyülekezetnek van egy lelkipásztora, ki a lelkészi szolgála

tot végzi és vannak világi, a gyülekezet tagjai közül választott elöljárói: 
a felügyelő, gondnok, egyházfi és a presbyterek, kik valamennyien a lelki- 
pásztor munkatársai és vele együtt felelősek Isten előtt a gyülekezet idei 
és örökkévaló sorsáért. Az egyháznak ez a berendezkedése még az apos
tolok idejéből való s eredeti jentőségében épen a mi evangélikus egyhá
zunk őrizte meg. Egyházunk ezekre a tisztségekre ősidőktől fogva óriási 
nagy súlyt fektetett, amit az által is igyekszik kihangsúlyozni, hogy az 
elöljárókat mindenkor a legnagyobb ünnepélyességgel iktatjuk be hiva
talukba.

A közönyösség és a hitbeli lanyhaság szomorú évtizedeiben evan
gélikus népünk nagy része ezt mind elfelejtette. Ezeket a fontos tisztsé
geket amolyan diszállásoknak, cifraságnak tekintették, amivel semmi ko
molyabb kötelezettség nem járt. A felügyelő néha eljött a közgyűlésre, 
ittenit m:;. * templomban, ha az egyháznak hiánya volt as. év vú-
gén, kihúzna a bukszáját és a különbözeiét kifizette, de egyébként aztán 
az egyház belső életébe nem sokat avatkozott. Az a pap dolga, törődjék 
ő velel •s.

Hála istennek ezzel a könnyelmű és felületes szellemmel leszámol
tunk az egész vonalon. Teljes erőnkből azon munkálkodunk, hogy ezek 
a tisztségek újból olyanok legyenek, mint régen voltak és ahogy azt a 
mi egyházunk alapeívei megkövetelik. Az istenigéje világosan előírja több 
helyen is, mik a presbytereknek és egyéb elöljáróknak a kötelességei. 
Pál apostol őket „vigyazóknaku mondja, akiket a Szent Lélek a nyáj 
mellé állított, hogy az Isten anyaszentegyházát legeltessék (Ap. csel. 20, 
28). Péter apostol pedig úgy beszél róluk, mint a nyáj példaképeiről, akik 
gondot viselnek rá, nem kényszerítésből, hanem örömest és nem rut nye
részkedési vágyból, hanem jóindulattal, sem pedig úgy, hogy uralkodja
nak a gyülekezeteken (I. Péter 5, 1—4 ) Az egyház Ura tehát sokkal töb
bet vár a gyülekezetek elöljáróitól, mint anyagi áldozatokat és egy kis 
reprezentálást. Többet vár, minthogy a gyűléseken pontosan megjelenje
nek és ott az egyház külső dolgairól: számadásokról, szerződésekről, ha
szonbérekről, adókirovásról és javításokról tanácskozzanak.

Az egyház Ura elvárja az elöljáróktól azt, hogy a gyülekezet lelki 
dolgaival és annak lelki építésével is foglalkozzanak. Az egyház célja 
nem az, hogy házakat építsen, földeket vásároljon és pénzt gyűjtsön, ha
nem hogy hiveket hitre, istenfélelemre, Isten iránti engedelmességre, sze- 
retetre és minden jóra nevelje. A hiba eddig az volt, hogy ezt mindenki 
a paptól várta, holott ez is az elöljárók kötelességei közé tartozik. Ma az 
elöljárók és hivő, lelkiéletet élő, imádkozó, az istenigéjével táplálkozó, és 
az egyház tanításában jártas emberek kell legyenek. Hogy is lehetnének 
máskép „vigyázói“ a nyájnak! A felügyelő a gyülekezet palástnélküli 
papja, de ő is pap és a Krisztus bizonyságtevője kell legyen életében 
és cselekedeteiben. Ott kell legyen minden lelki' munkában, amely a gyü
lekezet lelki építését szolgálja Gondja kell legyen mindenre, még arra is, 
hogy vájjon az istentisztelet és az igehi detés az evangélium tiszta taní
tásán alapul-e s a hívek épülését szolgálja-e ? Olyan embernek kell len
nie, aki nagy szükség esetén, lelkipásztor hiányában, maga is kezébe ve
szi az istenigéjét és azt megmagyarázza a gyülekezetnek. Németország
ban ma ez nem egy gyülekezetben látható s lehet idő, amikor nálunk is 
bekövetkezhetik ez a szükség.

Vigyázok és a gyülekezet példaképei az elöljárók. Olyanok, akik a 
többieknek mindenben jó példát adnak: nemcsak egyházhüségben, hi
tünkhöz való ragaszkodásban, a templom látogatásban, hanem az Isten
nek tetsző, kegyes életben is. Azért amikor elöljárókat készül a gyüle
kezet választani, nem azt fogja nézni, ki a leggazdagabb, a legtekinté
lyesebb, a legnagyobb atyafisággal biró ember, hanem körülnéz, hogy ki 
az, aki vasárnaponként ott ül a templomban, és aki rendben tartja a 
gyermekeit és házanépét Az biztos, hogy az Isten nyáját is gonddal le
gelteti majd Boldog az a gyülekezet, akinek az Ur ilyen elöljárókat adott. 
Ott biztos, mindenek ékesen és szép renddel folynak.
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minden kedves olvasójának, hogy egyházkerületünk uj egyház- 
községgel gyarapodott. Hálmeagról van szó, amely évszázados 
különlét után megérkezett abba a közösségbe, mely úgy népi, 
mint felekezeti tekintetben, teljesen az övé. Megérkezésünkkor 
szeretnénk bemutatkozni mindazoknak, akik bennünket szere
tettel fogadnak és akiket érdekel gyülekezetünk múltja és sorsa.

Hálmeag az Olt jobbpartján fekszik, Fagarastól 18 km.-re 
keletre. Központjából csoda-szép kilátás nyílik az Olt völgyére, 
valamint a vöröstornyi szorostól a Csukásig terjedő részen, 
Erdély legmagasabb és legszebb havasaira. Szemünk előtt so
rakoznak fel sok más mellett a Negoi, Vunatora, Királykő, 
Bucsecs, Kotta, valamint a  Nagykőhavas, és a Csukás ormai- 
A község eredetét általában homály fedi. Midőn II. Endre be
telepíti a német lovagrendet a Barnaságra (1211-ben) adomány 
levelében a határt is kijelöli, mely a „castrum Almage“-nál ha
lad el. Ekkor tehát már nevezetes hely és várral rendelkezik- 
Mai magyar lakói valószínűleg a déli határok védelmére ide- 
telepitett székelyek utódai.

Egyházi életének régiségére mutat az ősi templom, mely 
átmeneti csúcsíves stílusával minden valószínűség szerint a XII. 
s XIII. század első felében épült. A templom tornyai csak terv
ben léteztek, ami arra enged következtetni, hogy a templom 
építése közvetlenül a tatár betörések előtt (1241-ben) fejeződött 
be, s igy a tornyok kiépítésére már nem 
volt idő és alkalom A torony ezért ké
sőbb a templomtól külön épült. A tem
plom műérték tekintetében egyházkerü
letünkben az első helyre fog kerülni. Ezt 
mutatja az is, hogy a Műemlékek Or
szágos Bizottsága 1913-ban érdemesnek 
találta és elhatározta ennek eredetibe 
való helyreállítását, tervet és költségve
tést is készített hozzá, s csak a háború 
kitörése akadályozta meg a munkálatok 
levezetését.

Az evangélikus egyház kezdetére vo
natkozólag nincsenek egészen pontos

adataink. A lelkészek névsorának összeállítója az evangélikus 
egyház első papjaként Georgiusz Androviust említi 1615-ből. 
Az első kézirat egy 1699-ből származó kötelezvény, mely alap
ján Szabó István pénzt vett kölcsön az ecclésia pénzéből. 
1731-től keresztelési, majd 1759-től halálozási és esketési anya
könyveket vezetnek az egyházban, úgy, hogy ezután bőséges 
adat áll rendelkezésre az egyházközség történetére vonatkozóan.

A község, valamint az egyház pontos leírása egyébként 
igen hosszadalmas lenne, amire ezúttal nincs helyünk és időnk, 

A gazdag múlt után, itt áll most egy lelkes magyar evan
gélikus gyülekezet az Olt partján, hogy képviselje a más ajkú 
és felekezetű környezetben azt a szint, melyet Isten szeretete 
kizárólag neki ajándékozott és továbbítását tőié kéri számon. 
Lélekszáma a legutóbbi kimutatás szerint 818 és a község la
kosságának nagy többségét jelenti. Szervezete az Országos 
Egyház kebelében fejlődött ki. Nőegylet, Ifjúsági-Egylet és va
sárnapi iskola működött egészen a legutóbbi nehéz időkig. Az 
egyházzal csaknem egységben álló szervezet a „Zeneegylet“, 
melynek 2 zenekara, egy kulturháza és több száz kötetes nép
könyvtára van. Híveink szorgalmas földmivesek és iparosok, 
józan életűek, nagyobb részük ma is erősen ragaszkodik az 
egyházhoz, ami alapul szolgálhat, hogy uj egyházi közössé
günkben erős evangélikus végvárat építsen rá az Isten szeretete. 
így érkeztünk meg uj egyházkerületünkbe. Istenháza mellé állva

végighordozzuk tekintetünket a körülöt
tünk vonuló hegyláncon és érezzük, hogy 
akik azon belül élnek, bármilyen nyel
ven és módon dicsérjék az Istent, ne
künk, testvéreink az Urban. Midőn azon
ban a Vöröstoronytól elindulva a Nagy
kőhavasra esik tekintetünk, még erőseb
ben dobog a szivünk, keményen meg
ragadjuk hétfalusi magyar evangélikus 
testvéreink kezét és kérjük őket: enged
jétek, hogy veletek menjünk, veletek 
imádkozzunk, veletek küzdjünk és vele
tek győzzünk. Istennünk a mi Erős Vá- 
runk, legyen oltalmazónk. Kereke« János

Z S O L T Á R .
Irta  : R. BERDE MÁRIA.

„Egymásnak terhét hordjuk“, mond az írás,
S hogy „a hivő megszentel hittelent.“
Az elbukottért sirt szivbéli sirás 
Az Úrral annak új kötést teremt.

Miként meg nem szült magzat anyja térét 
És szívja szent tejét az újszülött:
Másból itatjuk szivünk szomju mélyét, 
Egymásból szivünk új vért, új velőt.

Idegen jószág hüvelye csak éjtünk,
Egymás tornyában szegletkő vagyunk,
Szórván kincsünket: máséból fecséltünk,
Másnak világiunk, főlgyujtván magunk.

Jákóblétrák, ha élünk igazul,
Min mások hágnak iöl a messzi mennyig. . ! 
Pokolkapuk, ha dőzsölünk gazul.
Mi másban mindenek, magunkba semmik:

„Mert nem vagyunk magunké“, — mond az Úr.

Egy térkép, amit nem ismerőnk
Amikor a háborús napok egyre több 

izgalommal és több hősi vérrel rajzolják 
az új Európa térképét, valahogy úgy ér
zem, mintha kicsit megfeledkeztünk volna 
arról a másik térképről, amit nekünk evan
gélikus presbitereknek hivatás és felelős
ség mellett adott át az Isten: az evangé
likus szórványtérképről. Pár évvel ezelőtt 
egy lelkész kiállítást rendezett, ahol tudós

és művészi gonddal bemutatta a látoga
tóknak a magyar evangélikus egyház éle
tét szemléltető képekben, rajzokban és 
térképekben. Az egyik térkép különösen 
megragadta a figyelmemet. Ez volt a cí
me! „Hol élnek evangélikusok?“ — Kü
lönös térkép volt ez, különös adatokkal. A 
szomorú számadás szerint a magyar evan
gélikusoknak ma körülbelül harmadrésze 
szórványban él. Amikor e térkép előtt ál
lottam, szerettem volna a rádió utján oda
hívni valami konferenciára az összes pres
bitereket és megkérdezni tőlük: Testvé
reim, ismeritek-é ezt a térképet ? Látjátok-e 
a szórványszigeteket, a templomnélküli 
testvéreket és gyülekezetnélküli gyerme
keket ?

És ha akkor sikerült volna együtt 
lenni, talán ezt mondtam volna a presbi
tereknek: Nézzétek meg jól ezt a térké
pet és lássátok meg, hogy milyen szomo
rú dolog szórványban élni. És talán ke
zükbe adtam volna a levelet, amit kaptam 
„valahonnan a szórványból“ és amelyik 
igy szólt: „Milyen jó nektek, testvér, hogy 
van vasárnapotok, amikor megkondul a 
harang, megnyílnak a templomkapuk és 
amikor együtt vagytok, megszólal az or
gona. Milyen jó néktek, hogy bűntől, gond
tól és munkától fáradtan elmehettek oda 
leülhettek egymás mellé az áhitat padjára. 
Olyanok vagytok, mint egy nagy család. 
Ismeritek egymást. Egymás szivétől gyul
ladnak ki szivetekben a gyertyák. Egymás 
énekétől nőnek ki az erő és áhitat an
gyalszárnyai és emelik a lelkeket és az 
imádságokat az ég felé. Milyen jó nektek, 
Testvér, hogy lelkipásztorotok van, aki a 
Krisztusban elcsendesit, megtisztít és meg

erősít. De ki törődik velem? Sokszor az 
az érzésem, hogy árva hajó hánykolódik 
a tengeren. Összetörtek^ rádióárbócok és 
nem érkezik többé üzenet a hazai par
tokról. Ki az én testvérem itt? Én még a 
keresztet ölelem, de a gyermekem ? Talán 
egyszer úgy fog elsorvadni a hite, mint 
ahogy egy szétomló sziget beleomlik a 
tengerbe. Miért nem jöttök felénk és miért 
nem üzentek?!“

És talán azt mondtam volna nekik, 
jól nézzétek meg ezt a térképet és lássá
tok meg, hogy milyen nehéz dolog szór
ványban élni. Mert végtelenül könnyű egy 
éneket együtt énekelni, de egyedül mon
dani kimondhatatlanul nehéz. Kiállani és 
nemet mondani egy ellenséges tömegben, 
ahol mindenki mást mond — ime még a 
tanítványok is elnémulnak és elfutnak, 
amikor a tömeg Barrabást kiáltja a golgo
tái éjszakán. És milyen nehéz dolog meg
mérkőzni a sátánnal, amikor kiteregeti a 
védtelen előtt az ígéret délibábjait. A mi 
házunkra már rávetődik a templomunk 
árnyéka s a szivünkön átüt egy Ielkipász- 
tori szó megtartó árama, de mibe kapasz
kodjék az, aki kihullott a közösség arany
láncából és sodorja magával egy ellensé
ges ár?

És mégis szép dolog szórványban 
élni, meft felelősséget és hivatást jelent. 
Hiszen kiszakadt sorsában reá van bizva 
Isten országának egy gyönyörű darabja. 
Isten nemesnek nevelte és szánta. Nemesi 
címerébe bele van irva, hogy „evangéli
kus“ és ezért a nemességért ősei és apái 
vérüket ontották. Az a hivatása, hogy éle
tében, hűségében, példájában és imádsá
gában képviselje az idegenben evangéli_
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Sokat írtak, sokat beszéltek azokról a kegyetlenségekről, 
amikkel a vörös terror pusztította és sanyargatta Szovjetorosz- 
ország népeit. A vörös paradicsom, inkább pokolhoz hasonlí
tott. Az ismert leírások sötét képet festettek az ottani állapo
tokról s sokan éppen ezért kétségbevonták azok hitelét. Any- 
nyira borzalmasnak, annyira lehetetlennek látszott, hogy sokan 
el sem merték hinni, hanem célzatos túlzást, propagandát lát
tak benne.

Ma, a szövetséges hadseregek sorozatos győzelmei foly
tán feltárult a titok. Katonáink szemtől-szembe látták a való' 
ságot. S meggyőződtek róla, hogy a tények borzalmasabbak a 
leghajmeresztőbb leírásoknál is. Ugyanezt tapasztalták azok a 
lelkészek is, akik egzházaik megbízásából a felszabadított 
Transznisztriában végeznek missziói munkát. A nép nemcsak, 
hogy éhezett, meg hogy elvették minden vagyonát, de életük 
is állandóan bizonytalanságban volt. Éhségnél, szegénységnél 
is borzalmasabb volt, hogy állandóan rettegni kellett a titkos 
rendőrség zsidó ügynökeinek kegyetlen bosszújától. Nappal tes- 
tet-lelket ölő nehéz munka. A szovjet emberei korbáccsal a ke
zükben hajszolták az embereket. Éjjel sem volt pihenésük, 
mert éjszaka jöttek a titkos rendőrség emberei s jaj volt an
nak a háznak, amelyik előtt megálltak ! vadállati kegyetlenség
gel kiragadták családjaik köréből a  családapákat, hogy bör
tönbe, kinpadra, száműzetésbe és halálba hurcolják őket. Le* 
hetetlen vádakat emeltek ellenük s borzalmas kínzásokkal igye
keztek beismerő vallomásra bírni a vádlottakat. Ezek pedig 
tudták, hogy beismerésük, a vádnak vállalása nemcsak ré
szükre jelent halált, de vele nyomorba és halálba taszítják övéi
ket is. Egész falvak férfi lakossága pusztult ki, ismételten ta
lálkoznak emberekkel, kiket a szenvedés és kínzás nyomorékká 
tett és olyanokkal, akik hozzátartozóikat elvesztették s mit sem 
tudnak sorsukról. Egy nagy temető ez az ország. A legnagyobb 
pusztítást pedig nem a háború, hanem az eltelt keserű 24 esz
tendő végezte, amikor ez a nép szabadon volt kiszolgáltatva 
beteges lelkű, ördögi kegyetlenségü gyilkosoknak. Viszont ért
hető más oldalról, ha ma ez a nép végtelen hálával és valami 
számunkra szinte megfoghatatlan erősségű vágyakozással keresi 
az Istent. Szenvedéseiből Istenhez menekül, hogy vigaszt nyer
jen és erőt az uj élethez. Át kellene ezt éreznünk mindnyájunk
nak, hogy megértsük : mit jelent nekünk hitünk s hogy Isten se
gítségével győzelmesen visszaverhetjük az emberiség legna
gyobb ellenségét, a kommunizmust._______ G1LLICH FÜLÖP

kus egyházát, akinek ezen a kis földdarabon ő a nagykövete, 
papja, tanítója és prófétája. Háza a hegyen épített erős vár, 
ahonnan evangéliumi hitének ablakai fénylenek és gyermekei 
a Krisztus apródserege, akiknek szemében imádságos apák hi
tének szent tüze ég. Drága és fontos az életük, mint egy ki
állított őrszemé, vagy egy erődé, hiszen bukásuk, vagy árulá
suk azt jelenti, hogy azt a helyet a halál és a némaság fekete 
színével kell megjelölni egyházunk legdrágább térképén.

De ki mondja el ezt nekik, ha nem a presbiter ? Vala
mikor ők voltak a gyülekezet koronaőrei, ők vigyáztak a hit 
égő lángjára. Ma a presbiterek az élő egyház vezérkara és 
összekötő tisztjei. A szórványok veszélyeztetett pontjai az ő 
szolgálatuktól függenek.

íme dúl a  háború és egymás után jönnek a hadijelenté
sek . . . „Valaki valahol messze egyedül — elesett, . „Egy 
szórványotthonban elnémult az evangélikus s z í v  dobogása...“, 
„Valaki vegyesesküvői oltár előtt elárulta egyházát:!...“ — Ilyen
kor valakinek Krisztus kimondja a nevét: és te hol voltál, hogy 
ez megtörténhetett ? ! ! : És jön a hadijelentés: valahol a sátán 
és az ellenség megrohamozott egy védtelen testvért. Ki megy 
el hozzá ? Ki visz néki segítséget ?

íme itt van kiterítve a térkép. Krisztus rámutat egy helyre. 
Talán a szomszéd utcára, talán egy távoli tanyára, ahol elha
gyottan, vagy elf eled ten evangélikus testvérek élnek. Ki veszi 
a  kezébe a szórványok térképét és ki k o p o g t a t be hozzá: 
Testvér! Az én Vezérem és Uram, a Jézus Krisztus küldött 
engemet, hogy elmondjam néked, hogy hozzánk tartozol, hogy 
mi t,udunk rólad, hogy imádkozunk érted. íme, nézz a sze
membe, hozom neked a templomi oltárunk gyertyafényét. Nézz 
a  szivembe, hozom az Isten beszédét és hozom a testvéreid 
szeretetét. Tarts ki, légy erős és légy hős ! Légy hű evangélikus 
szórvány testvér!

Ha ezt megteszed, valahol csatát nyertél és ezen a tér
képen egy drága pontot a diadal zászlójával jeleznek meg az 
angyalok.

Ha ott lettél volna akkor e térkép előtt, neked is ezt mond
tam volna kedves Testvérem, evangélikus Presbiter!

FRIEDRICH LAJOS.

Luther és a nép.
Azt hiszem, hogy nincsen a 

földön olyan ember, aki azt mon
daná, hogy ő nem szereti azt a 
fajt, azt a népet, amelybe bele
született, amelynek a keretébe 
tartozik. Még kevésbbé képzel
hető el olyan népvezér, olyan 
pap, vagy olyan király, aki ezt 
elmondhatná magáról. Mindenki 
szereti a  saját népét, de ez a 
szeretet nagyon különböző, mert 
a legtöbb ember elfogult a sa
ját népével szemben, nem látja 

meg, hogy az ő népe sem tökéletes, hogy az ő népének is 
vannak hibái és igy előbb-utóbb fajgőgössé válik. A fajimádat 
pedig nem népszeretet.

Hogyan kell hát helyesen szeretni a népet? Erre olyan 
példát nyújt nekünk Luther Márton, amelynél jobbat aligha ta
lálnánk.

Az 1500-as éveket Írjuk. A német nép nem tudja tovább 
elviselni a földes urainak és az elhatalmasodott papjainak zsar
nokságát; a parasztság fellázad és követeli kéréseinek teljesí
tését, majd mikor ez nem történik meg, rabolni, ölni, pusztítani 
kezd. Ezt Luther nem nézheti tétlenül. Két iratot intéz a nép
hez: „Intés békére, feleletül a sváb keresztyénség 12 pont
jára" és a ,,Gyilkos és rabló parasztbandák ellen“ cimek alatt. 
Ez a két irat mutatja meg, hogy hogyan kell a népet igazán 
szeretni.

Luther szereti népét, de nem imádja azt. Ő csak az Istent 
imádja és az isteni szereteten át nézi a népet. Védelmébe ve
szi a  parasztságot a földesurak zsarnoksága ellen, de ugyan
akkor kegyetlenül ostorozza azt, ha igazságtalan dolgot köve
telnek. Félti a reformációt, félti az evangéliumot, melynek ta* 
nitásait a lázongó parasztok lábukkal tiporták, mikor magukat 
keresztyén csapatoknak nevezték és az Isten neve alatt törtek, 
zúztak és gyilkoltak. Először atyai jósággal szól a néphez, fi
gyelmezteti őket, hogy az Isten haragja lebeg a fejük felett; 
majd mikor ez nem használ, büntet, kéri az Istent, hogy sújt
son le a népre és úgy térítse észre őket. Luther féltette a re
formációt és féltette a hazáját. Ezért teljes odaadással vállalja 
a küzdelmet, állandóan utazik, ir, prédikál, pedig mindenütt a 
hálátlansággal és a hitetlenséggel találkozik. Közben saját ma
gát is védenie kell az ellene indított rágalmakkal szemben, de 
ezt csak azért teszi, mert tudja, hogy ha ő is elvész, akkor 
nem marad senki, aki ismét érvényre juttassa a Szentirás igaz
ságainak a tisztaságát. Luther nem volt forradalmár, mint ahogy 
azt róla sokan állították, hanem az igazság, az Ige, az Isten 
országának a harcosa, aki védelmére kelt a legegyszerűbb pa
rasztnak is, ha úgy látta, hogy annak van igaza. Luthernek 
éppen ez az igazságszeretete volt szálka a főurak és a feje
delmek szemében és ennek köszönhette azt a sok akadályt, 
amit,, munkája elé görditettek. Nem kíméli a népet, mikor látja, 
hogy az a végzetes összeomlás felé viszi az országot. Soha
sem feledkezik meg Istenéről; mikor arra kéri a főurakat, hogy 
fegyverrel is vessenek véget a lázadásnak, még akkor is iste
nes irgalomra inti őket, a megtérő bűnösökkel szemben.

A népe iránti ilyen szeretet tette képessé Luthert arra, 
hogy Isten segítségét kérve, minden akadályt le tudjon győzni, 
egyik leghasznosabb polgárává válva nemzetének.

Elekes Zoltán
I. éves teológus.

K öszönetnyilvánítás.
Hálás köszönetét mondunk mindazoknak, akik felejthetet

len jó apánk, id. Bálint András elhunyta alkalmából részvé
tüknek kifejezést adtak, ravatalát virággal elhalmozták és utolsó 
útjára elkísérték.

Külön köszönetünket fejezzük ki Sipos András főesperes, 
Gillich Fülöp, Mátyás Béla és Kiss Béla lelkész uraknak, Fe
renc Antal nyugalmazott jegyző urnák, kik élete munkásságát 
olyan elismerő szavakkal méltatták.

A gyászoló család.

Segits magadon, az Isten is megsegít! 
Jegyezz Hangya-Ágisz  részjegyet!



1

4 E V A N G É L I K U S  É L E T 1942 szeptember 15.

I T T H O N

— Ul m unkás a  sá cá d a ti 
g y ü lek e ze tb e n . Egyházke
rületünk elnöksége Deák János 
purcáreni tanító-lelkészt küldötte 
ki Sácádatera a lelkészi teendők
nek ellátására. Ugyancsak ő fog tanítani az egyházközség 
felekezeti iskolájában. Munkájára Isten gazdag áldását kérjük.
— Tanítói kinevezések. Egyházkerületünk elnöksége a tanítói karban 
a kővetkező kinevezéseket eszközölte: Gödri János turche§i tanitó-lel- 
kész Satulung-susenire, Simon András tanitó-lelkész, ki az elmúlt évben 
Sácádatén teljesitett szolgálatot, Bra$ovba nyert kinevezést. Mu n k á j u 
k o n  l e g y e n  I s t e n  á l d á s a !

A N A G Y V I L Á G B A N

-j- Móricz Zsigmond. Súlyos gyász 
érte a magyar irodalmat. Meghalt 
Móricz Zsigmond, a kiváló regény
író, az újabb magyar irodalom egyik 
legismertebb vezéregyénisége. Fellé

pése, munkája uj szint hozott a magyar regényírásba. A magyar paraszt 
életét nála jobban nem ismerte és nem rajzolta meg senki. Temetése 
szeptember 7-én volt.

— F ranciao rszág . A franciaországi református egyház te
vékeny missziói szolgálatot fejt ki a Franciaország területére 
menekült örmények között. 30 gyülekezetei létesítettek, ahol 16 
lelkész dolgozik.
— Egyházi élet Horvátországban. Horvátországban — 7 millió lakós 
közül — 60.000 evangélikus és 10.000 református van. Az állam ezek ré
szére teljes szabadságot biztosított. A kultuszminisztériumban külön szak
osztály kezeli a protestáns egyházak ügyét. Ugyancsak szabadságot él
veznek a többi egyházak is.

— Ne tu d ja  a  te  b a lk e z e d  .> .  Svájcban sorsjátékot ren
deztek a munkanélküliek segélyézésére. A főnyeremény 1 mil
lió svájci frank volt. E nyeremény szerencsés nyerőjének neve 
azonban ismeretlen maradt, mert az illető az egész összeget 
a munkanélküliek segélyezésére adta azzal a kéréssel, hogy 
nevét ne hozzák nyilvánosságra. Igaz keresztyén cselekedet.
— Hadszintéri helyzet. A keleti arcvonalon ádáz küzdelmek folynak. 
A szovjet érezve, hogy a további meghátrálás végső veszedelembe jut
tatja, embert és anyagot nem kiméivé harcol. Óriási veszteségeket szen
ved, mert nem tudja feltartóztatni a német és szövetséges haderőket 
előrenyomulásaikban. Sztálingrád körül vannak igen súlyos harcok, de a 
város eleste már csak napok kérdése. Ezzel az orosz hadsereg kettébe 
is van vágva s lehetetlenné lesz majd a Kaukázussal való összekötteté
se. — Északafrihában újból megindultak a támadások. — Indiában to
vább tart a hindu lakósságnak zavargása az angol elnyomók ellen.

— S zobor le lep le zé s . Tessedik Sámuel, volt szarvasi evan
gélikus lelkész, az első magyar gazdasági iskola megalapító
jának szobrát szeptember 13-án leplezték le országos ünnep
ség keretében. A szobrot Keviczky Hugó szobrászművész ké
szítette.
— Német evangélikus egyházi zene Párisban. Párisban egyház zenei 
estélyeket, hangversenyeket rendeztek, ahol a legnagyobb evangélikus 
zenemesternek, Bach-nak müveit adták elő. A hangversenyeket úgy a 
francia közönség, mint pedig a német katonaság is nagy érdeklődéssel 
látogatta.

— Szám ok S zov je to ro szo rszág  egyház i é le té b ő l.
A nemzetközi sajtó szolgálat jelentése szerint Szovjetoroszor
szág majdnem 200 millió lakosa közül kb. 90 millió maradott 
hitéhez hiv. A világháború előtti 57.172 templomból 4225 ma
radt használatban.
— Egy püspöki jelentésből. „A most folyó világháborúról világnézeti 
beállítottság és érzelmi vagy gazdasági érdekeltség szerint lehetnek kü
lönbözők a felfogások Magyarországon is, nem hiszem azonban, hogy le
het józanul gondolkodó magyar ember, aki ne volna tudatában annak, 
hogy a Szovjettel való küzdelem számunkra élet-halál harc. Azóta nyil
vánvaló lett, hogy a Szovjet le akarta rohanni Magyarországot, a harc
téri tapasztalatok pedig megmutatták, hogy ez mit jelentett volna: egy 
uj >atárjárást, amely ntmcsak a fizikai javak, hanem a szellemi értékek 
pusztulását is maga után vonta volna. Kolchozzsellért formált volna a 
függetlenséget szerető emberekből, színházat a sok drága áldozattal meg
épített templomokból, börtöntölteléket és akasztófavirágot felekezeti kü
lönbség nélkül a papokból. . . (Turóczy Zoltán.)

— F innország . A finn evangélikus egyház a gyülekezetek 
közös adományaiból akarja felépíteni Viborg lerombolt temp
lomait. A városnak jelenleg egyetlen egy temploma sincs ép
ségben s az istentiszteleteket a városháza nagytermében tartják.
— Testvéri megértéssé' eredményesen oldható meg a szórvány gon
dozás. Az észak-erdélvi két evangé ikus egyházmegye — magyar és né
met — kölcsöiös megállapodást kötöttek, amelynek érteimé en a német 
evangélikus egyházmegye nemcsak megengedi, de segítségére is van a 
magyar evangélikus egyházmegyének, hogy a német egyházközségekhez 
tartozó rm-gyar evangélikus szórványhivek között missziói munkát, szór
ványgondozást, végezhessen. Ez nem változtat az illetők egyhézjogi hely
zetén, akik tehat továbbra is egyházközségüknek tagjai maradnak

— G ö rö g o rszág . Az Athénben levő német evangélikus 
egyház vezető lelkészének jelentése szerint az egyházi élet fel
lendülő irányzatot mutat. A hívek és a katonaság közös isten
tiszteleteket tartanak s ez jó hatással van a gyülekezet életére. 
Különös erő van a katonaság erőteljes énekében.
— Evangelizáció tanárok és tanítók részére. A magyarországi evan
gélikus égyházban evangéhzációt rendeztek a tanárok és tanítók részé
re. 100-an vettek részt. Az evangélizáciot Turóczy Zoltán evangélikus 
püsnök vezette

F ig y e le m !-------------------------------------------------------
— Az Evangélikus Élet naptára készülőben van. Már
most felhívjuk reá olvasóink és híveink figyelmét. Várjuk 
be saját naptárunk megjelenését s ne vegyünk idegen 
naptárt. Minden evangélikus házban legyen evangélikus 
nap tár!

— Téli ruha-gyűjtés Augusztus 29—30-án országszerte téliruhákat gyűj
töttek a keleti fronton vitézül harcoló katonák részére. A köz'önség meg
értéssel és áldozatkészséggel vett ebben részt. Az eredmény példás bi
zonysága annak, hogy az otthoni front együtt érez és együtt áldoz a 
harctéren szolgálatot teljesítő katonasággal.
— N ém et ú jság  cikke K örösi Csorna S á n d o rró l. Az
országos egyház hivatalos lapja, a K i r c h l i c h e  B l a e t t e r ,  
megemlékezést közöl Körösi Csorna Sándorról. A cikk írója 
elismeréssel ir a nagy magyar utazóról, s ismerteti munkájá
nak tudományos jelentőségét.
— Adományok Magát megnevezni nem akaró előfizető, id. Balint András 
temetése alkalmából, 1000 lejt adott az Evangélikus Életre. — Kajcsa 
János, lugoji előfizetőnk, barátja Bab Mihály ny. pénzügyi vigyázó teme
tése alkalmáoól koszorumegváítás címén 500 lejt juttatott Gvámintéze- 
tüaknek. A cernatui egyház az evangélikus Sajtó alapra gyűjtött 4050 lejt. 
Székely Pajor Mihály, bucuresti testvérünk 14 drb imakönyvet vásárolt 
és a cernatui gyülekezet szegényei részére adományozta. Hálásan kö
szönjük !
— K atonáink  h ő s ie s  m a g a ta r tá sá n a k  d ic sé re te . A
keleti hadszíntér hadi cselekményeit ismertető német fővezéri 
hadijelentések ismételten dicsérőleg emelték ki katonáink bá
tor magatartását és hősiességét. Az ott elért eredményekben 
méltókép vette ki részét a román hadsereg vitéz katonája. *'
— A bra^ovi református egyházközség jubileuma. Augusztus 23-án 
ünnepelte temploma felszentelésének 50-ik évi évfordulóját. Ünnepi isten- 
tisztelet és vallásos-est keretében adott a gyülekezet hálát Istennek a 
múltban adott kegyelemért s kérte az Ur további segítségét. Az ünnepé
lyen részt vett s igét hirdetett a református egyházkerület püspőkhelyet- 
tese, Nagy Ferenc is.
— Isk o lá in k  m u n k ak ezd ése . Miniszteri rendelet értel
mében az ország valamennyi tanintézetében szeptember 28-án 
kezdik meg a munkát. Akkor indul meg a munka egyházunk 
felekezeti iskoláiban is.
— Evangélikus egyházközség Odeszában. Odeszában a múltban is 
volt egy német evangélikus egyházközség. A bolsevikiek rémuraln a ide
jén ez teljesen megsemmisült, templomát butorraktárrá alakították át, 
oltárát és orgonáját szétszedték és használaton kívül helyezték. Az egy
házközség most újból kimondotta megalakulását és azonnal hozzá it lá
tott a megszervezés munkájához, valamint templomának kijavításához.
— R eform átus le lk é sze k  le lk ig y ak o rla ta . A reformá
tus lelkészek augusztus 12—14. napjaiban evangélizációs ösz- 
szejövetelt tartottak Sighi§oarán.
— Az erdélyi román metropolita az orosz hadifoglyok között. Au
gusztus 9-én kereste tel az erdélyi román egyház metropolitája a brasov- 
megvében levő orosz hadifogolytábort. Orosz nyelvű istentisztelet után 
a metropolita tartott beszédet, melyet egy az orosz nyelvet isméi ő lel
kész fordított át. A látogatás az orosz hadifoglyok között végzendő misz- 
sziói szolgálat kezdeményező lépese volt.
— Szerkesztő  v á lto zás . Az országos egyház hivatalos lap
jának — Kirchliche Blätter — szerkesztését Kari Reinerth si- 
biu-i lelkész vette át.
— Egyetlen keresztyén sem állhat zs dó szolgálatban. UjabD minisz
tériumi intézkedés értelmében, október 1-én túl, nem állhat többé egyet
len keresztyén sem valamelyik zsidó család vagy üzem szolgálatában.

— Elhunyt rom án  p ü sp ö k . Niculescu Ghenadie , Buzáu 
ortodox püspöke, hatvannyolc éves korában elhunyt. Tizenkilenc 
évig vezette egyházát.

U J  I M A K Ö N  V V  !
Kiss Béla lelkésztestvérünk imakönyvet szerkesztett 
és adott ki. Az imakönyv 110 oldalas és 45 imád
ságot tartalmaz: reggeli, esti imák, betegek részére 
való imádságok, valamint az egyházi és családi élet
tel kapcsolatos imák. — Ára 140 Lei. Beszerezhető 
a lelkésai hivatalnál,
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Aki első akar lenni. Őrállóul adtalak én téged...
„Ha valaki első akar lenni, legyen minde

nek között utolsó és mindeneknek szolgája“. 
Márk: 9,35.

A  Szentirást akárhol nyitjuk fel s bármelyik ver
sét állítjuk magunk elé, az a legszembetűnőbb benne, 
hogy az Isten gondolatai mások, mint az ember 
gondolatai. Ez a külömbség különösen kirívó az 
elsőségre való törekvés tekintetében.

A  világban az emberek között minden vonat
kozásban szörnyű verseny van az elsőség miatt. 
Mindenki szeretne az emberi ranglétrán minél ma
gasabb fokra, ha lehet az első helyre jutni. A z  em
bert a hiúság, az önzés és uralomvágy hajtja eb
be,. cr wrö'c.i\'ffipSTi'.' /-íz. eveaiíxéíiy ux.~j ituyy iminvttjek 
elérik céljukat, a nagyobb rész azonban lemarad. 
A  versengésnek azonban van egy szomorú követ
kezménye az, hogy aki előre jut, az legtöbbször gő
gös, uralkodó, fölényeskedő lesz, azok pedig akik 
lemaradnak irigységgel és gyűlölettel néznek a sze
rencsésebbekre.

A z  egyházi életre nézve nagy veszedelmet je
lent, ha beszivárog és uralkodóvá lesz benne a vi
lági szellem, az elsőség, az uralkodásra való törte- 
tés. Pedig sajnos az egyház életében is mindenütt 
találkozunk ezzel, az evangéliumtól oly idegen szel
lemmel. Szép és jó dolog az, hogy valaki a rangsor 
elején foglaljon helyet, de csak akkor szép és akkor 
jó, ha a vezető szerepre mások bizalma és megbe
csülése hívja el, nem pedig ha maga akarja oda 
felküzdeni magát.

Gondoljunk most a gyülekezetek vezetőire, az 
egyháztanácsosokra. Milyen szellemben szokott tör
ténni ezeknek a tisztségeknek a betöltése ? Nem for- 
dul-e elő, hogy egy-egy ember, aki talán lélekben 
távol áll mindentől, ami egyházi és evangéliumi, 
nem csak elvárja, de ha lehet megköveteli, hogy ő 
vezető szerephez jusson csak azért, mert tekintélyes 
vagyonnal rendelkezik, vagy mert előkelő családhoz 
tartozik. Ahol a vezetők választása ilyen világias, 
törtető szellem alapján történik, ott nem csoda, ha 
az egyháztanácsban nem lehet evangéliumi szellem
ben beszélni, evangéliumi indítvánnyal előállani.

A z igaz keresztyén ember gondolkozása egé
szen más kell legyen. Nem arra törekszik, hogy má
sokat megelőzzön, hogy uralkodó, vezető szerephez 
jusson, hanem a sor végére áll és az a vágya és 
törekvése, hogy mindenkinek, mindenben szolgáljon, 
alázattal, szelídséggel és szeretettel. A z  egyház éle
tében minden rangfokon csak ez a szellem, ez a 
gondolkozás a helyén való. A  szolgálat szelleme 
tesz méltóvá minket arra, hogy Krisztus szolgái le
hessünk. Egyháztanácsosok, bármikép jussanak is 
a megtisztelő szerephez, gondolják meg, hogy hiva
tásuk a Krisztus ügyének való szolgálatban rejlik.

Ez a szolgálat boldogít, több és tisztább örö
met szerez, mint az uralkodás. A  legnagyobb öröm, 
pedig reménységben van fenntartva, mert Jézus azt 
m ondja: „aki magát felmagasztalja, megaláztatik, 
aki pedig magát megalázza, felmagasztaltatik.“

MÁTYÁS BÉLA.

Kőfalaidra őrizőket állattam, — igy szól az Ur. A lelkek Sionának 
őrtornyaira, védőbástyáira, véderőmüveibe: a gyülekezetbe, az iskolába, 
a c s a l á d i  o t t honba ,  a lelkipásztor és iskolamester hűséges, megbíz
ható, fáradhatatlan és hitbuzgó munkatársaiul, az Isten parancsa és el
hívó szava, éber, imádságos és munkás segítőtársakul, állította és ren
delte egyházunk világi embereit: a felügyelőket, ag egyházi tisztséget vi
selőket és az egyház presbitereit. Ezeknek az egyház őrállóiul rendelt 
világi férfiaknak lelki éberségétől, hitben való állhatatosságától, munká
ban való kitartásától, példaadó életfolytatásától és mindenekelőtt bibliás 
és imádságos életétől függ, gyülekezeteink anyagi és erkölcsi, testi és lel
ki biztonsága, nyugalma, békessége, ellenálló készsége és küzdő bátor 
szelleme, az ős ellenség, a sötétség fejedelme, a Sátán, ellen folytatott 
lelki hadjáratban. Mert még ma is folyik a szakadatlan harc az Isten és 
a Sátán. afKrisztus és az Antikrisztus, a keresztyén hit és a pokoli bűn 

í\i ^üafefciftibeir p?rii|rrcsak é'gyeuBTT hatásos és győzedel
mes fegyvc™ v an : a mi hitünk. A hitnek tiszta makulátlan pallosa.

Az egyháztörténelem bizonysága szerint, az apostolok és az első 
keresztyének idejében nem alakult ki kimondott lelkészi vagy tanítói hi
vatal, hanem — az egyetemes papság elve alapján, — a gyülekezet idő
sebbjei, vénei, a gyülekezetnek biblia szerint és bibliában élő élharcosai, 
szolgáltak az igehirdetés, szentségszolgáltatás és tanítás munkamezőin. 
Sajnos, később mindinkább lelkészi, papi privilégium lett a bibliával való 
rendszeres foglalkozás. A reformáció azonban — ismét érvényt igyekez
vén szerezni az egyetemes papság őskeresztyén elvének, — a tanítói, 
szeretetmunkában és az egyház kormányzatában és vezetésében helyet 
biztosított a világi embereknek is. De sajnos, hovatovább a világi férfiak 
munkája egyházközigazgatási, egyházkormányzati, vagyonügyi, egyházal
kotmányjogi, egyszóval világi és jogi természetű ügyek intézésére szorít
kozott gyülekezeteink életében. Elveszett az egyetlen alap, amelyen az 
egyházi munka folyhat: a biblia szelleme. És vele együtt helytelen irány
ba eltolódott az egyházi tisztviselők, világi embereink munkatere is.

Itt érvényes a Szentirás szava: Mit használ az embernek, ha az 
egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall (Máté 16.26). Mit 
ér a legideálisabb, legpontosabb egyházi vagyonkezelés, ha a lelki kin
csekkel nem sáfárkodnak úgy a hivatalosak, ahogyan azoknak örökké
való és soha el nem múló értéke feltétlenül megkövetelné ? — Mit ér a 
legalaposabb egyházjogi és egyházigazgatási felkészültség, ha a gyüleke
zet életnyilvánulásaiban és életében, minden emberi jognak alapja és 
zsinórmértéke: az Isten szeretete és igazságossága nem jut diadalra a 
lelkekben? — Mit ér az őskeresztyén gyakorlaton alapuló istentiszteleti 
rendtartás, ha abban az emberi kedvtelés és önkényes Ízlés szabja meg 
az irányvonalat? — Mit ér. ha az egyházak igazgatása és vezetése zök
kenő nélkül való, de a vallás erkölcsi életfelfogás és életnyilvánulás nem 
igazodik a legfőbb irányelvhez: az Isten akaratához és nem biztosítja 
azt, hogy a gyülekezetben mindenek ékesen és jó rendben folyjanak? 
Mit ér, ha az egyházaink gyűlésein a törvény és a paragrafusok holt be
tűjéhez ragaszkodunk, de a tárgyalások, szelleméből, hangjából hiányzik 
a keresztyénség legfőbb életparancsa: a lecsendesitő, ellentéteket ki
egyenlítő, ellenkező véleményen levőket szeretetben kibékítő szellem ? 
Mit ér végeredményben az iskola szellemi és anyagi értékeivel való hű
séges gazdálkodás, ha a gyermekek nem telepszenek, a tanítómesterük
kel együtt, óránként, szorgalmas munkakészséggel és imádkozó lélekkel, 
a Krisztus, — a legnagyobb tanítómester lábaihoz, mondván: „Szólj 
Uram, mert jól hallja a te szolgád.“ Mit ér a legnagyobb gonddal bein
dított és körültekintéssel vezetett egyházi szeretetmunka, a gyülekezet be
teg, szegény, törődött tagjain és a segítségre rászorulók apraja és nagyja 
között, ha a lelki éhezők és szomjuhozók, a lelki nyomorékok, elesettek, 
tehetetlenek és a bűn kötelékeivel megkötöttek, hiába várják, hogy hoz
zájuk is elvigyék a földi élet szükséget, a mindennapi kenyéren kívül, az 
örök életnek életetadó és lelki életet fakasztó erőit.

A legnagyobb és legszentebb munka: a biblia szellemének átvitele 
a gyülekezet vérkeringésébe és életébe. Schem mel Viktor.
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I g e n  is, R e á d  ta r to z ik .
A legtöbb ember azt tartja, hogy mivel kint a világ élete 

egészen más követelményekkel lép fel, mint amilyeneknek az 
egyházon belül kell érvényesülniök — az egyházon belül tanú
sítandó magatartás és a világban zajló élet két különböző lapra 
tartozik. Nem lehet úgy érezni és gondolkozni, nem lehet olyan 
magatartást tanúsítani és olyan életet folytatni kint a világban, 
mint a templomi áhitat perceiben, Éppen ezért, mivel ő „vi
lági“, azaz nem „egyházi“, az egyház szerinti életmód nem is 
tartozik reá.“ „Azért van a pap, hogy helyettem is járjon tem
plomba és azért fizetjük, hogy he
lyettünk is imádkozzék,, — mondják 
sokan, félig tréfásan és még többnek 
az életéről az olvasható le, hogy 
azt kívánják : más intézze el helyet
tük a keresztyéni cselekedeteket és 
életet is.

Az igy gondolkozó és élő embe
rek — már pedig a legtöbb ember 
ilyen — nem tudják, nem akarják 
tudni, hogy a keresztyénség nem ér
zület, ideig-óráig tartó elérzékenyülés, 
nem tudományosan megfogalmazott 
tan, amit csupán meg kell tanulni, 
tudni kell, sőt nem is csupán bizo
nyos — másoktól különbőz) — hit
felfogás, hanem minden mástól kü
lönböző életfolytatás : A keresztyén
ség élet! Élet, amit nekem kell élni, 
mert az életet helyettem senki más 
nem élheti! Hogy milyen a keresz- 
tyénségem,. az a hitfelfogásomon lát
szik; a hitfelfogásomat viszont az 
életem kell. hogy tükröztesse. Min
denkiről a saját élete mondja e l : ke
resztyén-e, vagy sem. Valaki azt kér
dezte : N. N. valódi keresztyén ?
„Azt nem tudom addig megmondani 
— volt a felelet — amig nem látom

hogyan bánik a feleségével.“ A keresztyénséget élni kell. Aki
nek nem keresztyén az élete, az hiába mondja és vallja ma
gát keresztyénnek. „Ön keresztyén ?“ — kérdezte egy orosz 
tiszt az őt kezelő japán orvostól. „Igen — válaszolt a japán 
orvos — keresztyén vagyok,“ — „Mindjárt éreztem a keze já
rásáról“ — felelt a tiszt! Az igazi keresztyénség tehát látható, 
érezhető, tapasztalható — mindenütt és mindenben. Egy kis 
fiú és egy kis leány nap-nap mellett együtt játszottak. Egy na
pon a fiú azt mondta anyjának: „Úgy látom, Emma megtért.“

„Miből látod ezt fiam I“ „Abból, hogy 
úgy játszik, mint egy keresztyén. Az
előtt, ha nem azt játszottuk, amit ő 
akart, mindjárt makrancoskodott s 
nem akart tovább játszani, most meg 
olyan engedelmes“ — válaszolt a 
gyermek. Bármi vagy is tehát, bár
miféle állást töltesz is be, bárhol élj 
és bármilyen legyen az életkörülmé
nyed, légy a legelső vezető, vagy 
egyszerű napszámos talán, úgy kell 
élned, hogy életedről meglátszodjék, 
életeden és munkádon is érezhető 
legyen a keresztyénséged. Minden
kor és mindenben: otthon éppen úgy, 
mint a műhelyben, 'társaságban ép- 
den úgy, mint a magányban — ha 
keresztyén vagy — életed csak egy 
féle lehet, keresztyén, mert a keresz
tyénség é le t: A keresztyén élet pedig 
nem más, nem lehet más, mint Krisz
tus szerinti, krisztusi élet. Az pedig 
feltétlen mindenkin meglátszik, meg 
kell hogy látszódjék : ki engedi, hogy 
benne a Krisztus éljen és hogy va
lóban éljen, élni tudjon, benne a 
Krisztus! Tehát igenis,egészen Reád 
tartQzik.

Raduch György.

A csángó nép költészete
I r t a : Pál A ndrás 

I. C s á n g ó  n é p d a l o k .

Derült, ragyogó égbolt. A nap aranyló 
lángözönjét ontja szerteszét a nagy min- 
denségben. Egyszer csak valahol fenn a 
magasban apró felhőfoszlány bodorodik, 
mind több és több lesz belőle, Eltűnik a 
lángözön, a végtelen kékség. Ha éjszaka 
v a n : csillagok kialszanak, a hold mo
solygó arcát elnyeli a vaksötét. Megmoz
dul a földet körülölelő láthatatlan valami, 
— a levegő.

Mintha egy beteg szívből jőne a só
hajtás : zugatja az erdő fáit, zizegteti a 
mezők kalásztengerét. A házak között 
előbb halkan dudorász, suttog, füttyent. 
Egyszerre fent, a  magasban, nagyot csat
tan s vakító fénysugár cikkcakkozik végig 
a  borult égen. Megszakad a felleghegyek 
szive s záporozva ömlik a vizcseppek mi- 
riádja földanyánk keblére. Ez a csodála
tos valami, ahogy jön, ugyanúgy el is tű
nik. Volt . . . nincs! Álom volt, tündér
álom vagy lidérces álom . . .  Véges emberi 
elménkkel eltűnődünk mindezek felett és 
nem találunk semmiképpen megnyugtató 
feleletet. Az a sok csoda jött az örök 
semmiből és elment az örök semmibe. Így 
volt és igy is lesz örökkön-örökké, mig a 
világ világ lesz.

Az ember, ez a kis parány, a min-

denségben, ez is ifgy van néha, mint a 
természet. Körülötte kacagó élet, ragyo
gás, tündérország s belül, ahol a  szive 
tikktakkol végeszakadatlan, elindul egy ér
zelemhullám s átjárja, megrázza egész va
lóját. Egyszer felemeli a csillagos égig, 
másszor meg leviszi tengermélységbe, hogy 
a végén elszálljon minden egy napba törő 
ujjongó dalban, vagy egy templomi áhí
tatot lehelő zsolozsmában. — Oh ez az 
emberi szív ! Izzó tüzrózsák bölcsője, lo
bogó lángok temetője . . . Amig fiatal, min
den szép, ragyogó, édes. Az élet gyönyö
rűség, tündérország akkor is, ha tövisek
kel van kirakva az útja. De ha életünk 
alkonya teregeti szürke fátyolét szemünk 
elé, akkor a rózsának már csak a tövisét 
érezzük. Érzelmeink, vágyaink csattogó 
szárnyai csoszogó lábakkal cserélődnek 
fel s ezek visznek az örök béke, a vágy- 
talan vágyak, az álomtatan álmok honá
ba. Akár igy van akár úgy van : az em
beri szív keresi az utat a minden titkok 
forrása felé, hogy igyék vizéből, s utána 
elomoljon az érzelmek tengerében és meg
békéljen az élet valóságával. Ilyenkor ne
héz sóhajok szaladnak fel a szívből: be
szélget önmagával, a szálló felhőkkel, Is
tennel s egyszer csak ezeket az üres sza
vakat — méhdongáshoz hasonlóan — züm
mögő hanggal kiséri: énekel.. . Megszü
letik a dal. Szavak és ének egybeforrva, 
körülzsongják sokáig szülőhelyüket, aztán 
a szelek szárnyán, virágillattal, madár
füttyel telítve, — szálló felhők sűrűjében, 
erdők zúgásában kopogtatnak be megértő 
szivek ajtaján. Ami szívből jön, az meg 
is találja hamar a másik szivet. Nyílnak 
a szivajtók, beszáll a szivvirág, ahol meg-

fürödve a lélek örök életet adó vizében, 
újabb himpor, illatot, ragyogást szed ön
magára és azután száll ajkról ajkra to
vább. Ha bánat szülte: mélán, kesergőn, 
ha kacagó szivek mélyéből szökött ki : 
izzón, lángolva az üdvösség, a boldogság 
édes mézét csepegteti az álmodozó szi
vekbe.

Istentől áldott az a nép, akinél a dal 
olyan drága kincs, mint a mindennapi ke" 
nyér. Mert a dal a szív, a lélek virága 
akkor is, ha benne a boldogság áldó só
haja, a pajzán kedv kacagása szárnyal a 
csillagos ég felé és akkor is, ha szerte
foszlott remények, tűzpiros vágyálmok, a 
boldogság megsemmisülése feletti bánat 
tengervégtelensége dörget a menny kapu
ján. Amaz ezernyi színben pompázó, mert 
a diadalmas élet kacag ki belőle; emez 
pedig gyászsötét, mint a feketére festett 
éjszaka. Amaz végtelen gyönyör, emez ki
bírhatatlan fájdalom; de mind a kettő hal
hatatlan virágja a szívnek.

A magyar nép szive sok gyönyörű 
dalt teremtett és teremt még ma is. Isten 
és önmagunk ellen vétünk, ha szivünk
nek eme virágait nem gyűjtjük össze, ha
nem hagyjuk, hogy veszendőbe menjenek. 
Mert ezekből a népdalokból jobban meg 
lehet ismerni és érteni a letűnt idők szív
dobogását, mint bármilyen más emlékma
radványból. A letűnt idők öröme, bánata, 
könnyekkel telitett keserve vagy kacagó 
jókedve éppen úgy benne él, lüktet a régi 
népdalokban, mint ahogy benne van a 
ma emberének szívverése, érzelemvilága 
az uj népdalokban.

A hétfalusi csángóknak is voltak bi
zonnyal népdalaik, mint ahogy vannak ma
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A presbiteri munka kettős irányú: vonatkozik a presbiteri 
gyűlésekre és a gyülekezetre. A gyűlésen a jó presbiternek 
pontosan meg kell jelennie, a tanácskozásban komolyan kell 
résztvennie. Nem szabad szem elől tévesztenie, hogy az anya- 
szentegyház ügyei fontosabbak kell legyenek előtte, mint a sa
ját dolgai . . . Szem előtt kell tartania, hogy Isten a gyüleke
zetét nevelni akarja és ez a tény fontosabb, mint hogy az egy
háznak pénze legyen . . . Presbiter társait, ha kell, figyelmez
teti, hogy Isten országa érdekéért minden áldozatot meg kell 
hozni . . . Ha észreveszi, hogy társai hibásan akarnak hatá
rozni, teljes bátorsággal igyekszik meggyőzni őket felfogások 
helytelenségéről. Nincs szégyenteljesebb dolog, mint mikor meg- 
szólás, megsértés, esetleg társai gyűlölete miatt gyáván megfu
tamodik és többet nem hajlandó tekintélyét kockára tenni. Gon
doljon az őskeresztyén egyház presbitereire, akik vérüket hul
latták hivatásukért . . .

A gyülekezetben való munkálkodásnál a jó presbiternek 
tudnia kell, hogy ő a lelkipásztor munkatársa. Azon kell legyen, 
hogy a gyülekezetben Isten félelme uralkodjon és Isten neve 
megszenteltessék. Ezért a gyülekezet tagjait, rokonait, barátait, 
ismerőseit szeretettel figyelmezteti és felvilágosítja. Mindegy, 
hogy az emberek miként fogadják munkáját. Különösen harcol 
az ünnep megszenteléséért, viszálykodások megszüntetéséért, 
hívek áldozatkészségéért, a szükölködők támogatásáért, egyházi 
összejövetelek látogatásáért, bűnösök megjavításáért, gyermekek 
neveléséért.

Odaadással kell fáradoznia azon is, hogy a felekezeti is
kola jelentőségét mindenki megértse és azt mindenki támogassa. 
A támogatásban maga járjon elő jó példával.

Keményen harcol minden babona ellen. Nem tűri az egy
házban a szektákat, hanem harcol ellenük, hogy meg ne bont
hassák a Krisztus egyházának egységét. Jó szolgálatot tehet a 
presbiter hitünk öntudatositásáért azáltal is, hogy egyházi újsá
gunkat olvassa és terjeszti. Saját környezetében látogatja az 
evangélikus családokat, buzdítja őket Isten igéjének hallgatá
sára s igyekszik az észlelt bajokat orvosolni, vagy azokra lelki- 
pásztor figyelmét felhívni. . .

KISS BÉLA
Az evangélikus p resb iter jogai és kötelességei

cimü iüzetéből.

is. Csak az volt az elszomorító jelenség az elmúlt időkben és 
a  jelenben egyaránt, hogy nem akadt senki csángó testvéreink 
között, aki szívügyének tekintse a csángó népdalok megmen
tését. Kerestem, kutattam régi írások, nyomtatványok között, 
de még irmagul sem találtam semmit a hétfalusi csángók da
laiból. Mi lehetett ennek az oka ? . . . Semmi más, mint a nép 
vezetőinek rideg közönye őket népüknek lelki megnyilatkozá* 
sai teljesen hidegen hagyták, aminek aztán nem lehetett egyéb 
kézzelfogható eredménye, mint az, hogy a nép szellemi javai 
elvesztek, megsemmisültek; örökségül ezekből a javakból nem 
maradhatott semmi a késői utódoknak.

Öt évtized távlatán keresztül néz&k vissza a múltba s 
igy próbálom felidézni emlékezetemben azokat a népdalokat, 
amiket a falumban, Tárlungenin hallottam és jómagam is éne
keltem. Nem sok az egész, néhány szál virág : de ezt a né
hány szál virágot mégis jóleső érzéssel nyújtom csángó test
véreimnek, hadd lássák, hogy nekünk is van valamink, amit 
nem kell szégyenlenünk. Amikor ezeket olvassák vagy a nó
tájukat hallják dalolni, bizonyára megmozdul szivüknek az a 
rejtett kamrája ahol észrevétlen szunnyad, felébredésre vár egy- 
egy rég elfelejtett dalfoszlány. Amit mdpó vagy mányi dudult, 
apó vagy anyó zümmögött őszi estéken törökbuza fosztáskor, 
csókra érett leányajkak csilingeltek, régutasorba levő legények 
harsogtak végig az utcán. Hát csak vesse le magáról mindenki 
azt az álkos nemtörődömséget s vegyen annyi fáradságot ma
gának, amennyivel leírja azt az eszébe jutott és eleddig elfe
lejtett éneket. írja alája a nevét, a falut, ahol hallotta vagy 
énekelte. Ne tegyen hozzá, ne hagyjon ki belőle semmit : tel' 
jes hűséggel írjon le mindent. Ezt az Írást aztán juttassa el 
lelkészének, aki ezeket majd továbbítani fogja azokhoz, akik a 
mindenfelől összegyűlt énekekből kiválogatják mindazokat, a 
mikből egy csokros bokrétát, vagy egy gyönyörűséges gyön
gyös koszorút lehet majd kötni. Lesznek bizonnyal olyan dal
szövegek is, amiket Írójuk ától (szégyel, restel) leírni, mert csú
nya szavakat kell használni leírásuk alkalmával. Ez ne riasz- 
szon vissza ezeknek a leírásától. Ezekre is szükség van, eze
ket is meg kell ismernünk.

j(Folyt. köv.)

Laikusok szerepe az egyházban.
Hogyan látom munkámat a  gyülekezetben.

Egyházi Alkotmányunk a mi Evangélikus Egyházunknak 
az eszményi demokratikus önkormányzatot biztosítja. Ez töb
bek között azt is jelenti, hogy az egyházközségi közgyűlés 
maga választja meg úgy lelkészeit, mint világi vezetőit. Ebben 
a választásban az Egyházközség minden teljes jogú tagja részt- 
vehet és véleményét és akaratát minden központi irányítás és 
kényszerítés nélkül, legjobb meggyőződése szerint nyilvánít
hatja. A közgyűlés megbízást ad úgy lelkészeinek, mint laikus 
vezetőinek, hogy gyakorolják mindazt a jogot, amelyet az Al
kotmány alapján hivatva vannak gyakorolni. Nagy tévedés volna 
azonban azt hinni, hogy ezen megbízás alapján a lelkészek és 
laikus vezetők működési területe szigorúan különálló és a lel
készek csupán teológiai, a polgári vezetők pedig kizárólagosan 
gazdasági téren fejthetik ki működésűket az egyházban. Igaz 
ugyan, hogy az érdemes lelkészi kar nemes működését első
sorban lelki téren végzi, mégis elképzelhetetlen, hogy a lelké
szek ezen felül ne törődjenek az egyházközség gazdasági dol
gaival is 1 De éppen úgy lehetetlen elképzelni, hogy a világi 
vezetők ténykedése csakis a világi javak sáfárlására szorítkoz
zék. Lelkésznek és világi vezetőnek működése összecsendül, 
munkájuk két, egy célban egyesülő, eredője az egyházi mun
kaszolgálatnak 1

Evangélikus egyházunk szelleméből fakad, hogy a világi 
vezetőnek nemcsak joga, de kötelessége is az egyház belső 
életének ápolása és fejlesztése. A belső missziós munkából 
éppen úgy ki kell vennie a részét, mint a lelkésznek! Isten
tiszteletek látogatását példaadással, buzdítással mozdítsa elő 1 
A gyülekezet tagjait ne csak a templomból ismerje, hanem az 
életben is keresse az érintkezést hittestvéreivel! Ismerje meg 
mindegyiknek ügyes-bajos dolgát, lássa el tanácsokkal az arra 
szorulókat, támogassa az elesettet és védje az ügyefogyottat. 
Az emberbaráti egyházi intézmények létesítésében tevékeny
kedjék és szorgalmazza, hogy az egyháztagok társadalmi ösz- 
szejöveteleken találkozzanak egymással, ismerjék meg és sze
ressék meg egymást, mert igy lesz a gyülekezet valóban olyan 
gyülekezet, amelyet a testvéri szeretet ézése fog ősszel 

w  A gazdasági és társadalmi működésen túl fontos szerepe 
"an  a világi vezetőknek az egyház kulturális életének kiépí
tésénél 1 Ahol csak lehetőség adódik, szorgalmaznia kell az 
iskola és a kisdedóvó létesítését 1 Evangélikus iskoláink erős 
várai a lutheri szellemnek és ez a szellem erős lelket teremt 
az élet küzdelmeihez ! Erős lélekkel állani az életben pedig 
azt jelenti, hogy becsülettel, kötelességtudással, az igazság ut
jain haladva végezzük azt a munkát, amit Isten kiosztott reánk 
a  magunk és embertársaink javára az Isten dicsőségére 1

Amikor a gyülekezet tisztébe iklatta vezetőit, ez az ün
nepélyes beiktatás a gyülekezet bizalmának megható, felemelő 
és megtisztító megnyilvánulása 1 Reá bízza lelki életének leg
drágább kincséit a kiválasztottakra 1 Ezt a bizalmat csakis ugv 
lehet szolgálni, ha lélekben és igazságban végezzük a köte
lességünket, mindenkor az egyház érdekeit tartva szem előtt 1

Dr. Palágyi Jenő
az aradi egyházközség felügyelője.

Szövetkezeti-üzlet Bra§ovban.
Lapunk szeptemberi 1-i számában közöltük már, hogy a 

bra§ovi magyarság meglevő háziipari boltja mellé fűszer és cse
mege üzletet is akar nyitni. A szükséges tőke előteremtésére 
a vezetőség üzletrész jegyzésre szólította fel a város magyar 
közönségét. Ennek a felhívásnak meg is volt az eredménye s 
igy már is biztosítva van az üzlet megnyitásának lehetősége. 
A város lakossága nagy lelkesedéssel karolta fel a magyarság 
gazdasági szervezkedését és a szeptember 9-én megejtett pon
tos számbavétel szerint kétmillióegyszázötvenezer lej üzletrészt 
jegyezett. Azóta a lejegyzett üzletrészek és azok értéke még 
nőtt, úgy, hogy minden bizonnyal ma már eléri a kettőmillió
ötszázezer lejt. Siessen mindenki, aki eddig még nem jegyzett 
és hozza meg áldozatát, mert a saját javát szolgálja, aki a 
köznek szolgál. Újabb hozzájárulások u. i. módot nyújta
nak arra, hogy az üzletet mennél jobban lehessen felszerelni.

Segíts magadon, az Isten is megsegít!
Jegyezz H an gya-Ágisz  részjegyet!

\
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e v a n g é l i k u s  é l e t

I T T H O N

— S äcäd a te . Miután Deák 
János tanitó-lelkész nem vál
lalta ide szóló kinevezését, egy
házkerületi elnökség a lelkészi 
szolgálat ideiglenes ellátására 
Lőrincz Samu Steierdorf-aninai lelkészt küldötte ki a gyüleke
zetbe. Az iskolához pedig Simon Ilona tanítónőt nevezte ki, 
Munkájukon legyen Isten áldása.
— Argay György szuperintendens látogatása a brasovi egyházme
gyében. Argay György szuperintendens az elmúlt hó közepén néhány 
napos látogatást tett a bra$ovi egyházmegyében, Habár a szuperinten
dens látogatása csak magánjellegű volt, mégis módot nyújtott arra, hogy 
betekintést nyerhessen a gyülekezetek életébe és munkájába és megis
merje a mutatkozó szükségeket.
— B rasov . Nikodémusz Károly lelkész szeptember hó folya
mán szabadságon volt. Szabadságát, nejével együtt, Magyar- 
országon töltötte, ahol súlyos betegen fekvő édesanyját lá
togatta meg.
Uj könyv a nép számára. .. .i..——

A N A G Y V I L Á G B A N

„ M a g y a r  n é p m e s é k “ címmel, Vita Zsigmond és Szent- 
miklóssy Ferenc szerkesztésében, Vass Albert gyönyörű rajzaival 
mesésgyüjtemény jelent meg. A könyv, amely a nép számára kel
lemes olvasmányt fog jelenteni, a Bethlen-szövetkezet utján kerül 
eladásra.

— M inden v a g y o n á t az e g y h áz ra  h ag y ta . Űzv. Fodor 
Józsefné, született Ferenc Mária Timi§oara-frateliai református 
asszony telkét, házát, s valamennyi ingóságát az ottani refor
mátus egyháznak adományozta.
— Jövő építés. Az aradi katolikus egyházközség már az elmúlt iskolai 
esztendőben is 7 diákot tartott el az aiudi református tanítóképzőnél, a 
mely tudvalévőén az országban az egyetlen magyar fiutanitóképző. Ez 
évben újabb 4 diákot küld ki az egyházközség s igy az általa támoga
tott tanítóképzősök száma 11-re emelkedett. P é l d á s  c s e l e k e d e t !

— M eg k ezd ő d tek  az e lő a d á s o k  az a iu d i te o ló g iá n .
Szeptember 28-án volt az ünnepi évmegnyitó. Egyházunknak 6 
hallgatója van az aiudi protestáns teológián és pedig 4 másod
éves és 2 első éves. A lelkészi utánpótlást igy egyházunban 
nem fenyegeti veszedelem.

—— Mennyi iskolát vett át a német népközösség a Kamatban ? Irtun- 
ró la: a német népközősség az egyházakkal kötött megállapodással át 
vette a felekezeti iskolákat, az állammal főrtént megegyezés értelmében' 
pedig az állami iskolai németnyelvű tagozatokat. A Banatban igy 36 hit
vallásos iskolát'vett át 79 tanerővel, valamint 90 állami iskolát és 27 
óvódát összesen 216 tanítói és 86 óvónői állással.

— F o n to s p o litik a i ta lá lk o z á s . Antonescu Mihai mi
niszterelnökhelyettes látogatást tett a német fővezéri főhadi
szálláson, ahol a német birodalom vezérével, valamint külügy
miniszterével folytatott megbeszéléseket. A megbeszélések a 
teljes megértés és barátság jegyében állottak. A német sajtó 
ez alkalomból meleghangú cikkekben méltatta Antonescu Mihai 
miniszterelnökhelyettes személyét és érdemeit.
— Az időnek megfelelően kell viselkedni. A „Lumina Satelor“ cimü 
román egyházi lap ismételten mutatott reá arra, hogy mennyire helyte
lenül cselekszenek azok, akik a mai komoly időben, amikor ezrek ontják 
vérüket a hazáért és Európa jobb jövőjéért, táncvigalmakat rendeznek 
s nem tanúsítanak elég komoly magatartást. A táncvigalmak betiltását 
követeli s úgy véli, hogy nem engedélyezhető az abban az esetben sem, 
ha ilyen módon akarnak jótékonycélu bevételt biztosítani.

— A sz e re te tn e k  m eg h a tó  p é ld á ja . Biró László, satu- 
lung-suseni lelkésztestvérünket, még az elmúlt hónap folyamán 
betörők fosztották ki. A betörők különösen ruhanemüeket vit
tek magukkal, közte lelkésztestvérünknek lelkészi palástjáta is. 
Hívei, a lelkészük iránti tisztelettől és szeretettől indíttatva, 
gyűjtést rendeztek és egy szép lelkészi palásttal ajándékozták 
meg kárvallott felkipásztorukat.
— Iskola szövetkezetek. Figyelemre méltó tevékenységet fejt ki a 
Hangya szövetkezet az iskolás gyermekek között azoknak a szövetkezeti 
szellemben való nevelésére. Ezt a munkát az u. n. iskolásszöveikezete. 
ken keresztül végzi. Az elmúlt esztendőben már több iskolát an megszer
vezték ezt. Újabban felekezeti iskoláink közül kettő — a bra§ovi és cer- 
□atui — szintén fel akarja állitani az iskola-szövetkezetet.

— Dr. Vigh G ábor orvosi rendelőjét Satulungból Bra§ovba 
helyezte át Regele Carol I. ucca 7. szám alá. Rendel bel-, 
gyermek-, nőgyógyászati betegeknek d. e. 11 —1-ig, d. u. 4—6-ig.
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F ig y e le m !--------------------------------------------------------
Az Evangélikus Élet naptára ez évben az 1942. évinél 
bővebb tartalommal jelenik meg. A múlt tapasztalatán 
okulva, a legnagyobb gondossággal ügyelünk arra, hogy 
naptárunkban a naptár és vásárrész is a lehető legtelje
sebb és legpontosabb legyen. Ne vegyünk tehát más nap
tárt, hanem várjuk meg saját naptárunk megjelenését!

— Családvédelem. Erről a kérdés
ről szólva, a következőket mondotta 
a tiszai egyházkerület püspöke : „Meg 
kell akadályoznunk gyülekezeteink 
lélekszámának állandó esését, mert 

különben lassanként teljesen elpusztulunk. Ennek a veszedelemnek leküz. 
désére elsősorban a papok vannak hivatva s ezért a családvédelmet a 
lelkipásztoroknak a saját családjuknál kell megkezdeni. . .“

— N ém etország . Újabb statisztikai kimutatás szerint 1938- 
ban a német birodalom területén 28,814-en tértek be az evan
gélikus egyházba s 326.236-an hagyták azt el. Ugyanabban az 
esztendőben az Ostmark (volt Ausztria) területén és a szudeta 
vidéken 20.154 betöréssel szemben csak 1283 volt a kitérések 
száma.
— Bibliaterje ztés. A németalföldi biblia-társulat 10.000 forint értékben 
osztott szét bibliákat és bibliarészeket a külföldi munkások között. Tá
mogatásban részesíti a t elga katolikusok közti bibliaterjesztést is. A tár
sulat tagjainak száma 2500-ről 40.000-re emelkedett.

— M agyar B iblia-Társulat. A magyarországi bibliaterjesztő- 
tár§ulatnak jelenleg 1.500 tagja van, akik évente 12.0U0 pengő 
fizetését vállalták.
Egyházi élet Németországban. A romániai német katolikus egyház 
egyik lapja, a D er Ruf,  egy Németországban járt katolikus férfinek ta
pasztalatairól számol be. Ezek szerint: a németországi katolikus templo
mok nemcsak vasárnap, de hétköznapokon is mindig megtelnek. Feltű
nően sok a férfi; katonák és tisztek is. A gyülekezetbe mindenki elviszi 
magával énekeskönyvét és az egyházi népénekeket az egész gyülekezet 
énekli. Erő van ebben az énekben. Igen élénk az egyházi munka iránti 
érdeklődés, A lelkészek mellett nagy számban vannak világi segítők. Ha 
sokan fordítottak is hátat az egyháznak, akik megmaradtak, annál ko
molyabban fogják fel kereszténységüket.

— Nem sik e rü lt a  m áso d ik  fro n t m e g a la k ítá sa .
Anglia a Szovjetnek tett Ígérete alapján ismételt kísérletet tett 
arra, hogy egy második front megalakításával könyitsen a bolse- 
vikiek szorul helyzetén. Franciaországi partraszállási kísérletei 
meghiúsultak. Az elmúlt hónap közepén Északafrikánál, Tob- 
ruknál, póbáltak partraszállni az angolok, de itt is csúfos 
kudarcot vallottak.
— Rendezték az egyházi életet a felszabadított területen. A német 
birodalmi kormány rendeletileg szabályozta az egyházak működését a 
boísevikiektől felszabadított területen. Az egyházak az igehirdetés terü
letén teljes szabadságot élveznek, de tartózkodniok kell mindenfajta po
litikától. Az egyház vezetői hálával fogadták ezt az intézkedést.
— E urópa if jú ság á n ak  ö ssz e fo g á sa . Az európai orszá
gok ifjúságának vezetői Bécsben közös értekezletet tartottak és 
megalakították az európai ifjúság szervezetét. Az uj szervezet 
elnökei: Axmann németbirodalmi ifjúsági vezér és Vidussoni. 
olasz ifjúsági parancsnok. Megalakították a szervezet különféle 
munkaszakosztályait.
— Harc az istentiszteletért. Azt szokták mondani, hogy a háborúban 
az ember megtanul imádkozni. Valóban : ma egyre inkább foglalkoztatja 
az embereket az istentiszteletek kérdése. Németországban az evangélikus 
egyház vezetői újból be akarják vezetni a mindennapi istentiszteleteket. 
Ugyancsak sokat foglalkoznak az istentiszteleti rend különféle kérdései
vel is.
— Isten  irán ti h á lá b ó l Szatmáry Sándorné, a kiskunhalasi 
református gimnázium volt igazgatójának özvegye, 700 hold 
földet, valamint városi házát és 40.000 pengő kézpénzt ado
mányozott a magyarországi református egyháznak. — Szigethy 
István és neje 120 hold földet s egy házat adományoztak a 
szeghalmi református gimnáziumnak, Ezen adományozásukat 
megelőzően 40 hold földet adtak volt át az egyháznak gazda
sági iskola részére.
— Tengeren is egyre súlyosabb veszteségek érik Angliát. Anglia a 
háború megkezdése óta kb. 21 millió tonna ürtartalmu hajót veszített. 
Csak augusztus hónap folyamán 160 hajót veszített. Meglepetés volt az 
angoloknak az olaszoknak a gibraltári kikötőbe való behatolása, de még 
súlyosabb zavart okozott annak az angol hajókaravánnak megsemmisí
tése, amelyiket a Jeges-tengeren ért utol tragikus végzete. A német hadi 
repülők itt 45 hajóból 38-at elsülyesztettek.
— Finn e v an g é lik u s  eg y h ázk ö zség  B erlin b en . Ber
linben finn evangélikus egyházközséget alakítottak. Az első 
istentiszteletet junius hó 26-án tartották s azon résztvettek a 
finn követség tagjai, valamint a német evangélikus egyház 
képviselői is.
— Francia munkások a kommunizmus ellen. Laval miniszterelnök 
felhívására tömegesen jelentkeznek francia munkások németországi mun
kaszolgálatra. A francia munkások ezt a kommunizmus elleni küzdelem
hez való hozzájárulásként vállalják.
— Női m u n k aerő k  a francia  p ro te s tá n s  e g y h á z b a n .
A franciaországi református egyház zsinata bizottságott küldött 
ki, amelynek feladata tervet készíteni a nőknek az egyházi 
szolgálatba való bevonására. A tervezet elkészítéséig is már meg
kezdték a gyülekezeti munkára vállalkozó leányok kiképzését.
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