
swciálisták vezetőjének, Tannernak bizalmat szavaz a nép minden 
rétege. Népünk teljesen egységesen kelt fel a rettenetes ellen
ség ·ellen. 

A háborúnk sz,ent háború. Mi nem akartuk ezt. Megbízottaink 
mindeni megpróbáltak, de hiába való volt minden jóakarat és így 
nem maradi más hátra, mint minden erővel szembeszállni az ellenség
gel, vagy p~dig meghajolni a bolsevizmus előtt, ami az egesz nép 
vesztét jelentette volna. A fővezérünk mondta nyilatkozatában: 
»A vallásért, otthonért, s a hazáért harcolunk.« Katonáink tudják 
ezt és ·ez adott nekik bátorságot. Soraikban nagy ébredések vannak. 
Mindenki bibliát és énekeskönyvet kíván magának. A szabadidőben 
a Sioni énekek hangzanak. Földalatti óvóhelyeken tartanak vallásos 
összejöveteleket. Vannak századok, ahol támadás előtt közös imádsá
got tartanak. Karácsony reggelén az egész front egyidőben énekelte 
a karácsonyi é neket az ellenséges ágyútűz kíséretével. A mi fiaink
nak tiszta a lelkiismeretük, mert tudják, hogy az igaz ügy mellett ;szál
lottak .síkra és ezért adott nekík az Ur erőt és bátorságot. 

T:udjuk, hogy megérdemeltük ezeket a .szenvedéseket és az Ur 
ezek.en k eresztül akarja megtisztítani a népünket. Mindeddig csodála
tosan segített bennünket. Hogy hogyan végződik a küzdelmünk, azt 
nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy végeredményben is az Ur akarata 
történik meg. És nekünk azzal meg k ell elégednünk. Mégis az a hi
tünk, hogy az Ur, aki minket erre a feladatra kíválasztott, győze
lemre viszi is az ő ügyét. Az Ur nélkül nem / tudunk semmit sem 
tenni, de ha az Ur velünk van, akkor minden l ehetséges. · 

Az Ottfuon lakói igencsak mind a fronton vannak. Eddig csak 
egynek a haláláról .szereztem tudomást: Kytömiiki Niilo volt az első, 
aki testvéri közösségünkből elsőnek adta oda életét a drága hazáért, 
és hazamehetett a mennyei Atya hajlékába . Csak egy évig volt még 
pap az északi határvidéken. Sokat dolgozott az elfelejtett népért. 
Már a templomépítést is megk ezdte. A szegény nép nagy szeretettel 
vette körül. És most a legdrágábbját, saját életét is odaadta érte,. 

Sokaknak ·el kellett hagyniok otthonukat az Otthon neveltjei kö
zül is . Az egyiknek sajátkezűleg k ellett felégetni 1otthonát, hogy az 
ellenség kezére ne jussjon. Ilyen nagyon sok van most. Azon
ban a földi vagyon most n em számít semmit, csak a népünk megmene
küljön és megtarthassa országát. A szegények és a gazdagok .egy
aránt zúgolódás nélkül vetik alá magukat ennek a sorsnak. 

Kedves Barátom! Ilyen iskolát járunk most itt. Az Ur legyen a 
mi segítségünk, más segítség nincsen! 

Közben, míg ezt a levelet írtam, két óra hosszat földalatti . óvó
ihelyen kellett ülnöm. 20 ellenséges repülőgép járt a város felett. Az 
ágyúk dörögtek .. . 

Oulu, 1940. jan. 1. Ro.ering Aarne 
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Magyarország Főméltóságú Kormány
zójának, vitéz nagybányai Horthy Mik
lósnak 20 évi országlása jubileumán 
egyházunk püspöki kara iskoláinkban 
mindenütt szünetet rendelt el és isko
lai ünnepségeket, hogy azokon a nö
vendékek előtt megemlékezést tartsa
nak az elmult 20 esztendő történeté
ről és abban Kormányzónk bölcsesége, 
istenfélelme, államférfiúi nagysága ál
tal elért eredményekről. Ugyancsak 
márc. l -én evangélikus templomaink
ban ünnepélyes istentiszteletek voltak. 
A székesfővárosunkban egyházunk a 
hivatalos istentiszteletet a Deáktéri 
templomban tartotta, amelyen a kor
mány, a felsőház, a képviselőház, :.i 

székesfőváros, a magyar királyi hon
védség és a különböző közhivatalok 
képviselői, valamint a budapesti egy
házközségek küldöttségei és az egy
háztagok nagyszámban vettek részt. 

1 A szent szolgálatot D. Raffay Sándor 
püspök végezte. 

A bányai egyházkerület püspöke 
nyomtatásban adta ki hivatalos kör
leveleinek első számát, melyben belső 
egyházi intézkedéseken kívül közli az 
egyházkerületben legutóbb történt sze
mélyi változásokat is. Ennek kapcsán 
közöljük, hogy Késmárszky Gyula r á
kosker-=sztúri tanító igazgatói . címet 
kapott. Solti Károly segédlelkész Új-
pestről Cinkotára, Kaposvári Vilmos 
Cinkotáról Hódmezővásárhelyre, Szabó 
Vilmos Hódmezővásárhelyről Ujpestre 
nyert áthelyezést. 

A népfőiskola budapesti látogatása. 
A nagytarcsai Tessedik Sámuel evan
gélikus missziói intézet - népszerűen 
„népfőiskola" - hallgatói február 25-
én a Fasori lelkészi kört látogatták 
meg. Délelőtt Szenczy Gábor lelkész, 
a népfőiskola igazgatója végezte az 
istentiszteleti szolgálatot, majd a gim
náziumi internátusban közös ebéd volt. 
Délután a gimnazium dísztermében 
tartott vallásos estélyen az egész mű
sort a népfőiskola hallgatói adták. Er-

ciekes előadások követték egymást, 
melynek őszinte és közvetlen hangját 
a közönség szívesen fogadta. Az ország 
különböző részeiből összegyűlt paraszt
ifjak a magyar parasztság és a magyar 
evangélikus parasztság feladatairól, 
megértést és megbecsülést kereső szán
dékiról és Krisztus után vágyódó szí
véről tettek bizonyságot. Különösen 
nagy hatást ért el a népfőiskola egy 
napját bemutató jelenet. Azt h isszük, 
hogy a népfőiskola melletti propagan
dának legjobb eszköze ez lesz: a nép
főiskola közvetlen megismertetése egy
házunk közönségével. 

Gyógyulás útja. Olvasóink szíves fi„ 
gyelmét felhívjuk a husvétra meg
jelenő ér tékes műre, amely Blumhardt 
J ános Kristóf tollából Szerb Anna for"
dításában, „Gyógyulás útja" címen 
jelenik meg magyar nyelven. Blum
hardt János Kristóf neve fogalom a 
magyar egyházi körökben is . . Az ő ne
véhez fűződik az 1800-as évek nagy 
ébredése, amely megindítója lett a ké
sőbbi általános ébredésnek. Alázatos és 
hatalmas eszköz volt Istennek kezé
ben. Tudott kérni és zörgetni. Mindent, 
amit kapott szenvedő embertársai ja
vára gyümölcsöztette. Ez a mű nem 
csak hatalmas védőbeszéd, hanem élő 
bizonyságtétel az Ige , a hit és az . imád
ság mindent legyőző erejéről. Blum
hardt neve mellett még más hithősök 
nevével is megismerkedünk. Ézeknek 
élettapasztalata egy-egy élmény mind
azoknak, akik látnak és hisznek, mind 
pedig azoknak, akik látni akarnak, 
hogy - hinni tudjanak! Megrendelhető 
a fordító címén : Sz. A., Bp„ Blasz-fa
sor 45/a. és a 44.940. sz. csekklapon. 
Előfizetési ára március 10-éig 3.50 P. 
Három példány 9.-, öt példány ösz
szesen 14.- P. Kötve példányonként 1 
pengővel drágább. Március 22-ére min
den megrendelő kézhez kapja a művet. ...................... ._., ................................. -.......... -

KÖNYVISMERJ.EJ(S 
Máté és Má rk passió. 

összeállította: Ittzés Mihály. A Győri 
Evang. Diákszöv. kiadása. 1940. 

Ara: 80 fillér. 
Ittzés Mihály szép és jelentős mun

kát végzett, amikor a győri gyüleke
zetben már évek óta előadott passió
kat kiadta. A két passió Máté és Márk 
szerint Jézus szenvedésének történetét 
adja, szószerint, dramatizálva. Közbe
közbe megfelelő helyen jól megválasz.., 
tott énekszám, énekkari vagy szóló 
ének van beiktatva. ~zek a gyönyörű 
régi magyar énekek nagy n yereségei 
a passiónak. Egyebekben pedig szavaló
kórus érzékelteti a Jézus szenvedései 
körül megjelent tömeget. 

Örömmel üdvözöljük ezt a munkát. 
Hiszen az evangélium után sokszor ön„ 
tudatlanul sóvárgó gyülekezetek olyan 
formában kapják meg általa Isten Igé
jének üzenetét, hogy nem fegyverzik 
fel magukat előre az evangélium ellen. 
A modern ember ,-ágyódó és mégis 
menekülő magatartása egészen bizo
nyosan megnyugvást taM!l és megérzi 
benne maga is, mit jelent az, hogy 
Jézus, az Isten báránya elvette a ;ni 
bűneinket is. Mint a liturgikus moz
galom újabb állomását is szeretettel 
köszöntjük. K. P. 
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