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Igénk szerint élt Jeruzsálemben egy istenfélő 
zsidó öregem ber: Simeon. „Istenfélő volt, tehát 
becsületes „tisztességes“ szorgalmas ember lehe
tett, valóságos „mintakép.“ Öreg is volt, —  te
hát a Simeon életét körülbelül úgy jellemez
hetnénk egy „szép“ temetési prédikációban, hogy 
Simeon mindent elért, amit elérhetett és m in
dent megtett, amit m egtehetett: vallásos volt, jő 
ember volt, hűséggel végezte pályafutásál, szá
mára enetelett az örök éiei koronája.

Simeon maga azonban nem volt ezen a 
véleményen. Simeon az ö vallásos, becsületben 
megőszült életében egy borzasztó hiányosságot 
érzett. Már kopogtatott ajtaján a halál, de ö még 
mindig igy könyőrgött: Ne még Uram, ne még! 
Nyugtalanul sóhajtozott, gyötrődött és vívódott 
magában. Éjjel nappal imádkozott talán, hogy 
elérhesse, megérhesse.

Mit? Hát nem ért el m indent? Egészség, 
szép öregség, jó hirnév. Mi kellett még neki? 
Nekünk ezek a kincsek jelentenek mindent!

De Simeonnak nem! Ö egy olyas valami 
után sóhajtozott, ami után mi nem szoktunk: 
megváltás, Megváltó után. Ez az egy : a Meg
váltó megpillantása hiányzott még életéből és 
ezért az egy pillanatért oda adott volna mindent.

Isten kegyelme ezt is megad a neki. És ami
kor az öreg Simeon a kis Jézust karjai közé ve
hette, nem volt nálánál boldogabb ember. Most 
már elbocsáthatod Uram a Te szolgádat, mert 
látták az én szemeim az Üdvözítőt.“

Uj évbe lépünk. Szemünk a jövő titkait ku
tatja. És ha valaki megkérdezné h irte len : mit 
várunk az uj évtől, mennyi feleletet tudnánk rá 
adni. Várunk békét, jobb jövőt, jobb megélhe
tést, több szeretetet stb. De vájjon a leglénye
gesebbet várjuk-e: az Üdvözítő megpillantását? 
Mert az újévnek ez lehet csak a legnagyobb a- 
dománya. Simeon minden kincsét semminek é- 
rezte Krisztus meglátásához képest. Mi tudjuk-e, 
hogy valóban igy van a mi életünkkel is ?

Nemcsak azért, mert béke. szeretet, igazság 
mindaddig nem lesz, mig a szivek nem pillant
ják meg Krisztust, hanem azért is, mert Krisztus 
mérhetetlen békességet jelent az emberi léleknek. 
Ő az életnek gyökere, központja, értelme, Nála 
nélkül nincs igazi élet 1 Mint a Napból a suga
rak, úgy ömlenek Belőle az életadó drága érlékek, 
amelyek bűnt irtanak és békességet teremtenek. K.B.

Ha Isten velünk.. .
Új esztendőbe léptünk Csak a'ig induljunk el, de azért szeretnénk 

már is előre tudni, hogy mit fog hozni nekünk az 1940-ik esztendő. Az is
meretlen idő elé az ember mindig reménykedéssel és aggodalommal tekint 
Mi ma több aggodalommal kevesebb reménységgel tekintünk az ismeretlen 
és bizonytalan jövendő elé. Hisz elég okunk van az aggódásra.

Veszély fenyegeti a Iceresztyénséget. Az igaz keresztyén szellemet. Az is
tentagadás szervezetten és erőszakosan folytatja küzdelmét Krisztus egyháza 
ellen. A modern állameszme sem kedvez a keresztyénségnek. Csak olyan ke- 
resztyénséget hajlandó elismerni, amelyik alárendeli magát szellemének, ame
lyik mege’égszik azzal, hogy megtűrt uszályhordozója legyen egy semmiké
pen keresztyénnek nem mondható politikai világnézetnek. A mai bonyolult 
politikai helyzetben pedig minden meglepetésre fel kell készülnünk. Lehet, 
hogy az istentelenség fog tért hódítani. Lehet, hogy mind több és több temp
lom zárul be s életveszélyt jelent majd ha nyíltan akarjuk megvallani keresz- 
tyénségünket. Ott fenn északon finn testvéreink nemcsak népi és állami füg
getlenségükért vívnak elszánt küzdelmet, de hitükért, keresztyénségükért is, 
harcolnak. S ne üssük el a dolgot azzal, hogy nincs okunk a félelemre, 
mert Isten meg kell védelmezzen. Az üldözés is benne van Isten épitö mun
kaprogramjában. Sokszor igen erőteljes és hathatós eszköznek bizonyult az, 
Csak mi megtudjunk majd állani.

Nem tudjuk azt sem, hogy politikai fordulatokban mit hoz majd ne
künk ez esztendő. Mit hoz népünknek? Bele vagyunk ékelődve a más né
pek tengerébe. Ha háború lesz nem kerülhetjük el mi sem, hogy rajtunk is 
végig ne söpörjön annak vérhulláma. Eddigi tapasztalataink már megtanítot
tak annak az igazságnak megismerésére, hogy a háborúknak legnagyobb 
vesztesei a kis népek. Mi lesz ? Népünkkel, fiainkkal, gyermekeinkkel, jö
vőnkkel.

Országunk, népünk sorsával, életével szorosan egybeforrt a mi éle
tünk is. Mit hoz családunknak, mit nekünk. Csupa aggódó kérdés. Lehet há
ború lesz. Lehet milliók veszítik el életüket s megsokszorosodik az özvegyek 
és árvák száma. Ki tudja mi lesz ? Elveszíthetjük kenyerünket. Elveszíthet
jük vagyonúnkat. Csalódhatunk reményeinkben, aztán az emberekben is. Test
véreinkben, barátainkban. Minden lehetséges. Mert mi ma közelebbnek Iájuk 
a bajt, mint az örömöt. De bár igy van s mi ezt mind lehetségesnek tartjuk 
még sem esünk kétségbe. Minden bizonytalan ezen a földön, de van egy 
ami felett nem szabad és nem lehet kételkednünk s ez az Isten szeretete.

Aggodalommal, félelemmel és rettegéssel tekintünk a jövendő elé. 
Emberileg mégis van hozzá minden jogunk. Isten azonban megnyitja ajkát 
és ezt üzeni nekünk: „ Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek 
tölök, mert az Ur, a te Istened maga megy veled; mert nem marad el tőled, 
sem el nem hagy téged." Igen, mindent elveszíthetünk, mindenben és min
denkiben csalódhatunk, mindenből kifoszthatnak, de egy megmarad nekünk s 
azt senki el nem rabolhatja tőlünk: megmarad nekünk az Isten és az Isten 
szeretete. Ezt nem vehetik el. S ez minden másnál fontosabb, drágább és ér
tékesebb a számunkra. Ez a miénk, mert, nem emberektől függ, nem rajtunk 
múlik, hanem a legbiztosabb alapon nyugszik: Isten megváltói akaratán. 
Miénk, mert 0  akarja.

Ha Isten velünk... Akkor induljunk bátran. Menjünk reménységgel. 
Lehet mi elpusztulunk, felőröl a szenvedés és a bizonytalan jövő valamelyik 
csapása, de megint biztos az is, hogy Isten ügye igy is előre fog haladni.

GILLICH FÜLÖP.
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Keresztyén misszió a pogányok között.
Vizkeresztet a misszió ünnepeként tartjuk, Mint ilyen felszó

lítás, hogy számot vessünk: mennyire élő erő közöttünk a misz- 
sziói lelkesedés, amelyet parancsként kaptunk a Krisztustól. Misz- 
sziói hév nélkül elsatnyul a keresztyén ség. Gyümölcsnélküli fa a 
keresztyénség, amely nem végez missziói munkát.

Az az érzésünk, hogy egyházunkban több gondot kellene for
dítanunk arra, hogy híveinkkel megismertessük a misszió fontos 
ságát, e munkának jelenlegi helyzetét stb., hogy híveink minél job
ban belekapcsolódhassanak ebbe a munkába s az ezért a munká
ért könyörgő keresztyén imaközösségbe. Az alábbiakban tehát er
ről a kérdésről akarunk szólani olvasóinkhoz. Az afrikai négerek 
közt folyó missziói munka nehány tapasztalatáról Írunk röviden.

Az afrikai négerek testileg, lelkileg, szellemileg alacsony ní
vón állanak. A műveltség egészen kezdetleges nyomát is alig fe
dezhetjük fel náluk. Pogány hitük tartja őket ebben a rabságban. 
A pogány néger egészen a szellemek hatalmában tudja magát. Ha 
pl. az erdőben fa üti el azt mondják, a fa szelleme ölte meg. Fel
fogásuk szerint a halál után a lélek elválik a. testtől s mint szel
lem él tovább telve, az élők iránti rosszindulattal. Azt mondják, 
hogy az Isten egykor itt élt a földön az emberek között, gonosz
ságuk miatt azonban eltávozott körükből. A kiengesztelésről, meg
váltásról semmi fogalmuk.

Egyszerű és primitiv társadalmi életük is. A társadalom célja 
szerintük az, hogy megyédje az egyest a szellemek bosszú
jától és más törzsbeliek ellenségeskedéstől. Törzsfőnökök ve
zetése alatt élnek, akiknek hatalma korlátlan. Az asszonyok 
és leányok a törzsfőnök tulajdonai s ő határozza meg, hogy me
lyik, melyik férfinak lesz a felesége. Az erkölcstelenség igen nagy 
az afrikai négerek között. Ebben különben az európai gyarma
tosok is káros hatással vannak. Helyzetük és jövőjük is teljesen 
bizonytalan. Az európaiak kizsarolják őket, jólehet a gyarma
tosítás mindenkor a k u l t ú r a  és a segítés jelszava alatt 
történt. Persze elvitathatatlanok a gyarmatosításnak bizonyos mér

tékű áldásai. Rendet teremtettek. Biztonságot. Megszüntették az 
állandó háborúságot és öldöklést. Emelte az egyén megbecsülést. 
Igaz, hogy ugyanakkor jelentkeztek mindezeknek árnyoldalai is. 
Felébredt a pénzvágy, kapzsiság s ennek alapján a gyűlölet a 
gazdag fehérek ellen.

A missziói munka számára ebből természetesen egy csomó 
nehézség származik. A nagy nyomorban élő négerek lelkére azon
ban ^ többnyire  nagy hatással van az evangélium szeretetről szóló 
tanítása. Mélyen megfogja lelkűket annak felismerése, hogy Isten 
őket is szereti, Krisztus értük is feláldozta magát. Ez igen bol
doggá teszi őket. Valami egészen gyermekes örömöt éreznek e 
felett.

Az ige mellett a nevelés képezi a misszió egyik legfőbb tö
rekvését. Különösen az ifjúság nevelésével kell sokat foglalkozni. 
Templom és iskola — ez a misszió programja is. Persze a ke- 
resztyénségre való nevelés mellett szükséges az életre való neve
lés. A missziói iskolákban ipari foglalkozásra is tanítanak. Megta
nítják őket a tisztaságra és egészségvédelemre is. Ez pedig igen 
fontos, mert ezelőtt a tisztálatlanság miatt állandóan ragályos be
tegségek pusztítottak közöttük. De megtanulják a másként szá
mukra annyira kellemetlen fegyelmet is. Természetesen mindez 
sok munkát és sok szeretetet kíván azok részéről, akik ezt a mun
kát vállalták.

A nyári szünidő alalt jutnak érintkezésbe a missziói iskola 
növendékei a törzs pogány tagjaival. Ez az időszak képezi szá
mukra a legnagyobb kisértés idejét. Különösen a 15 éven felüli 
ifjak számára képez nagy kisértést a házasság kérdése. Itt léphet 
fel hatalmával a törzsfő, aki megtagadja a keresztyénné lett ifjú 
előtt a házasságkötés lehetőségét. Itt aztán sokan el is buknak. 
A másik kisértés, amely szintén sok pogányt visszariaszt a ke- 
resztyénségtől: az ott élő keresztyén európaiak erkölcstelen élete 
és zsarnoksága. Azok ellenben akik a kisértések és nehézségek 
ellenére is megmaradnak igazi, komoly keresztyénnek!

Imádkozzunk a keresztyén misszióért!
MOLNÁR REZSŐ.

A parasztpróféta.
(Folytatás)

— De hiszen én imádkoztam és térden 
állva kiáltottam az Úrhoz szorultságomban.

— Kiáltottál, igen, kiáltottál... De micsoda 
imádság volt az ? Valósággal rávetetted ma
gad az Ur ajándékaira, hogy saját kezeddel 
ragadd azokat magadhoz. S mikor ez nem 
sikerült, visszaestél előbbi reménytelensé
gedbe. Magadarontottad el a dolgot [a 
magad értelmetlen imádságával. A bűn álmá
ból felébredt ember bolond és kapkodó, 
— folytatta a kovács mosolyogva. Minden 
erejével elszakítja magát attól, amit meg
utált s amit gonosznak Ítél, anélkül azonban 
hogy elérné azt az újat, ami felé törekszik, 
így születik meg lelkében a reménytelenség 
és a kedvtelenség. Magam is tapasztaltam 
ezt, cssk úgy, mint'te.

S a kovácsmester belekezdett annak elbe
szélésébe, mikép riadt föl bűneiből, mikép 
vívta nehéz harcát rettegve az Isten ítéletétől 
s mikép következett el számára a virradat.

— Úgy van az, - -  folytatta újra, — hogy 
ebben a dologban az ember egyáltalán nem 
segíthet magán semmiféle bünbánattal, ere
jének teljes megfeszitésével sem. Az imádság 
sem használ, ha az ember rá akarja vele 
kényszeríteni erre vagy arra az Istent. 
Krisztus az egyetlen, aki ebben segítségére 
lehet a bűnös embernek. Nem kell tehát 
kétségbeesned, vergődnöd: csak fogadd el 
azt, amit Ő ad neked s ha nem adja is most 
mindjárt, várd be vágyakozó lélekkel amig

Olvassa és terjessze az
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Brassói posztó- és divatárugyár
Női és férfi szövetek

versenynélküli kivitelben
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eljön az Urnák ideje és kegyelmében reád 
tekint.

Pál lelke csak úgy szívta magába a ko
vács minden szavát. Minden szó új élet volt 
számára érezte, hogy leikébe új élet árad s 
hogy egész valóját valami ismeretlen, csodá
latos érzés hatja át. Olyan volt, mint aki ne
héz kórságból épült föl s újra kezdi az éle
tet, vagy mint ki rossz álamból ébredt s 
lelkét az éjszakai borzalomnak már csak egy 
foszlánya ringatja. Kicsibe múlt, hogy föl 
nem pattant s nyakába nem borult a ko
vácsnak, hogy elsírja neki örömét. Elfogta a 
vágy, hogy menten visszasiessen, hogy el
mondhassa az otthonvalókuak mindazt, amit 
megtudott és tapasztalt.

— Emlékezzél reá, ifjú ember, vagy hogy 
minden áldott nap meg kell újulnia az Úr
ral való szövetségednek I Még sokszor fo
god érezni bűneidet, nyomorúságodat, de 
nem kell kétségbeesned, ügy hordhatod ő- 
ket, mint tékozló fiú, aki hazatért bizakodva 
hittel, szeretettel.

Még sokáig elbeszélgettek igy. S mikor 
lefeküdtek, akkor sem jött Ruotsalainen Pál 
szemére álom. Álmatlansága azonban most 
nem volt azonos korábbi kínos vergődései

nek álmatlanságával. Olyan könnyű volt a 
szive, olyan világos előtte az út, melyen 
járnia kell. Isten kezébe akarja helyezni ez
után életét. Várta a reggelt, hogy boldog vi
dámsággal térhessen vissza, mint új ember, 
szüleinek házába. Uj ember lett, uj ember a 
maga számára s új ember mások szolgálatá
ra. Nem pap, hanem több ennél próféta, pa
rasztpróféta, egy egész népnek hivatott pró
fétája.

Reggel útnak kerekedett. Siettében alig 
hogy falt valamit s csak éppen egy „Isten 
áldja meg“-et mondott a kovácsnak, aki a 
műhelyben verte a vasat. Tettek-e valami 
útravalót a tarisznyádba? — kérdezte az s 
atyai, békességgel teli pillantást vetetett reá 
a műhely ajtajából. — Van útravalóm átes
tem számára is, a lelkem számára i s ! — fe
lelt Pál s ment a maga útján, vissza se te
kintve.

Úgy érezte, most elbírna menni akár
meddig, akár a világ végéig is. Erő pezsgett 
a tagjaiban és békességgel volt teli a lelke, 
nagy csöndes békességgel. Hogyan megvál
tozott minden: ő maga tegnap még súlyos 
terhet vonszolt, hosszú évek óta szenvedett, 
gyötrődött; az út, amelyen most visszafelé 
megy: az erdő, . amely mindkét felől olyan 
barátságosan mosolyog reá, mintha értené 
boldogságát: az emberek mind, akik szembe 
jönnek vele, akiknek szemébe jóság és nyá
jasság tükröződik! Szinte szökellve sietett tova 
az erdei ösvényeken.

Mintha valami mélységből emelték vol
na föl, mintha valami rettenetes veszedelem
ből mentették volna ki az utolsó pillanatban 
s csak most tért volna eszméletére. És igy 
is volt. Ha megmaradt volna azon a sötét

i
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Ú g y  s zere tte  Isten  
a  világot...

Miiyan közöl éreztük Is en 
szeretőiét a karácsonyban Min
den, de minden Isten bozzánk- 
való határtalan szeretetéről be* 

szélt. Az első karácsony szegénysége, kitaszítottság, istálló, pász
torok hódolata, Heródes gyűölete, papok és írástudók nemtörő
dömsége, meglepetése, amikor a bölcsek révén értesülést szerez
nek születéséről — mind egy egy vonás ahhoz a megható igaz
sághoz, hogy tényleg „úgy szerette Isten ezt a bűnös világot, hogy 
egyszülött Fiát adta érette.“ M^góreztük-e, hogy karácsony Isten ér
tünk hozott áldozatáról mond csoda dolgokat? Fiát adta nekünk. 
S hozzá kiknek és milyen módon és milyen körülmények közé. 
Cssk erre kellene gondolnunk mindennap s akkor meggyőződnénk 
arról a szeretetéről, mellyel Isten szeret minket.

Egy misszionáriusnak a szobájában egy kép függött. „Ki ez?“ 
— lé.dezto egyszer tőle a pogány király, „áz édesanyám.* felelt 
a missziónánus. „Van neked otthon testvéred? Érdeklődött tovább 
a pogány király.“ Nincs — válaszolt az — egyetlen gyermeke va
gyok szüleimnek.“ „Hát nem sirt az édesanyád — folytatta a ki
rály, — mikor eljöttél közénk?“ — „Da sirt, nagyon sirt“ — mon
dotta a misszlónárius. — „S nem is engadett volna el, ha nem 
érzett volna nagy szeretetet irántatok.“ A király elgodolkodott a 
missziónárius szavain s egyszer csak valami átsuhant a lelkén 
Megfordult és szó nélkül ment ki. Milyen nyomorultaknak kell len
nünk, gondolta, hogy ennek a missziónáriusnakaz édesanyja irán
tunk való szeretetből elengedte hozzánk, nekünk adta az ő egyetlen 
fiát. Most megvilágosodott előtte az is, amit ez az idegen hirde
tett nekik az Isten szeretetéről, hogy „ Úgy szerette Is ten e világot, 
hogy az Ő egyszülött Fiát adta...“ Valóban nagy szeretetet kap 
tunk mi Istentől, B zony nagy kell legyen a mi nyomorúságunk s 
nagy az Isten szeretető, hogy ezt adta, hogy ezt cselekedte ér
tünk. Érzed-e? Hálás vagy-e érte?

GILLICH FÜLÖP.

A brassói magyar ev. leányegylat karácsony előtti héten a 
brassói magyar ev. lelkészi hivatal tanácstermében karácsonyi vá
sárt rendezett.

A belépő figyelmét mindjárt a kalotaszegi írásos hímzéssel 
dúsan megrakott asztal keltette fel, szinpompájával, Ízléses elren
dezésével és ötletességével. (Itt külön is ki kell emeljük a brassói 
leány és nőegylet érdemét abban, ahogy széles körben igyekszik 
ismertté és kedveltté tenni ezt a gyönyörű ősi magyar hímzést* 
Szerepléseik alkalmával a maguk készítette és írásos hímzéssel dí
szített ruháikban mindig tetszést aratnak és gyönyörködtetnek.

A rátét munkával készített képek a magyar falut tárták 
elénk, különösen az egyik téli kép volt igen természethű, ame
lyen a templomba igyekvők Iába alatt szinte hallani véltük a hó 
ropogását.

Gyermekeknek való csinos apróságok, ízléses melltűk gyöngy
fűzéssel készítve, diezes kivitelű albumok és még sok, a ház dí
szítésére alkalmas tárgyak tették gazdaggá a kiállítás anyagát.

A kiállítás értékét nagyban emelte az, hogy jótékony célt 
szolgált. Külön megemlítést érdomel az a szeretet és fáradságot nem 
ismerő kitartás, mellyel összegyülckeztek és sokszor éjfélbe nyüló 
estéken át közösen, együttesen, egyetértéssel, önzetlen egyetaka- 
rással dolgozgattak a közös cél érdekében. Munkájuk és annak 
eredménye, sikere biztatólag bizonyítja: ime, ötlettel meg együtt 
munkálkodni tudó szeretettel mi mindent lehet véghezvinni és el
érni a bajok, a zavarok, a nehézségek napjaiban is. De bizonyítja 
azt is, hogy mig a gyűlölet tombol a nagy világban és pusztít, 
rúttá és sivárrá teszi az életet, addig a szeretet a maga csöndes, 
szerény munkája és munkásai által épít és szépít.

MÁTYÁS BÉLÁNÉ.

gyötrelmes úton, amelyen eddig járt, bizo
nyára megcselekedte volna azt, amire a ki
sértő rá akarta birni, de amitől az Ur meg
oltalmazta. Amint felsötétlett előtte eddigi 
élete a maga teljes reménytelenségében, zor
don gondolataival, borzongás futott rajta 
végig. Csak ki ne bocsátaná kezéből azt, 
amit már megragadott, csak vissza ne zu
hanna oda, ahonnan fölemeltetett és meg
mentetett ! De akár megáll, akár elesik, most 
már tudja az útat, amely újra örömre és bé 
kességre vezet. Krisztus az ő oltalma. Krisz
tus igazsága az a paizs, amelyet odatarthat 
az ellenség elé. Visszaemlékezett arra, amit 
a kovács mondott.

Elgondolta, hogy otthon nem is tudják, 
merre jár, mit nyert az útján, hogy a világ 
minden kincsénél nagyobb kincset talált s 
hogy mint új, boldog ember tér haza.

Csak hogyan mondja meg ezt azoknak ott 
Savorjárviben és Olükalában ? A kovácsot 
kellene tolmácsul elhívnia. Csakhogy az útat 
nem bírta volna mát az öreg ember. Ha a 
fölébredtek mind ugyanezt éreznék, amit ő 
érez, ha ugyanolyan közel volna hozzájuk az 
Ur, ha ugyanaz a békesség, ugyanaz a belső 
nyugalom töltené el őket, akkor ő egész es
téken át együtt üldögélne velük, megnyit
hatná előttük a szivét, szólhatna és magasz
talhatná az Urat a közös boldogságért.

Amott az erdős hegytetőn egy tanyát pil
lantott meg. Mindkét szélén egy-egy kuny
hó. Rá sem eszmélt, amikor valami belső 
kényszertől indítva rálépett az udvar felé ve
zető ösvényre s az udvarból belépett a szo
bába. Nyájasan, élénk szóval köszönt, mint
ha ismerősök közé került volna.

— Olyan volt az útam, — felelte az öreg 
gazda kérdezősködésére, — hogy sokáig kel

lett keresnem a drága'gyöngyöt, a lelkem 
békességét és Isten kegyelmét. Otthon a kö
zelemben nem találtam meg, azért kellett 
hosszú útra indulnom.

A szobában levő fiatal emberek komolyan 
néztek egymásra. — Te már megtaláltad, a- 
mit kerestél, — szólt az öreg gazda — e- 
lölem azonban még elrejti az Ur a maga 
kegyelmét. Az idő eljárt fölöttem, a halál kö
zel van, de még mindig nem virradt meg. 
Megvirrad-e még valaha?

— Úgy látom, kegyelmed, ugyan a mögött 
a fal mögött van, amely mögött én is voltam 
azelőtt. Tapogatództam a nélkül, hogy el 
jutottam volna az örömre és az Isten gyer
mekeinek a szabadságára: futottam, mig el 
nem fáradtam, le nem roskadtam és össze 
nem zúztam magamat. Pedig mellettem állt 
az, aki segíthetett volna rajtam, karját felém 
tárta, hogy magához öleljen, de én nem is
mertem Megváltómat. Csak az Ur haragját 
éreztem magam fölött, éjjel-nappal vonszol
tam terhemet és a halál félelmével gyötör
tem magamat.

— S mi módon virradt föl reád a hajnal ? 
Mikép találtad meg a sötétségből kivezető 
útat? kérdezte az öreg gazda.

— Megtaláltam, mert megadatott megta
lálnom. Tulajdonképen nem is tudom meg- 
modani, mikép találtam meg. Kikutathatatlan 
az Ur bennünk való munkája, olyan, hogy 
sem magunknak, sem másnak nem tudjuk 
megmagyarázni.

S Pál elkezdett Jyväskyläbe tett útjáról 
beszélni, a kovácsmesterről, arról amit az 
mondott, mindarról, amit hallott, tapasz
talt és tanult. A házbeli fiatal emberek meg- 
feledkezte munkájukról és keresztbe font kar
ral, álmélkodva hallgatták vendégüket.

Milyen csdálatosan beszél, milyen zama
tosán, folyékonyan árad a szó ajkáról, mi
lyen lágy és szép a hangja, milyen ragyogó 
a szeme! Úgy tekintettek reá, mint valami 
elébük toppant kinyilatkoztatásra, mint va
lami idegen lényre, akiről nem tudták, ki
csoda, honnan jött, ki küldötte. Soha ilyes
mit még nem hallottak, nem láttak.

— Ha elkomorodik is a lelkünk és elbo
rul is a kedvünk, egyszer mégis megvirrad 
ha mi bűnösök csöndben, bizakodva meg
maradunk a mi irgalmas Urunk előtt, — 
mondta nekem a kovács. Nem kell félnünk, 
sem elcsüggednünk, csak várjuk hittel a 
napfölkeltét. S ha nem virrad is meg, ha 
napfény nélkül marad is az életünk és kiet
len pusztaságon visz keresztül a vándorlá
sunk, mégis az Ur útja ez az út is.

— De ha meghalok ilyen állapotban, ilyen 
sötétségben, ilyen nyomorúságban ? — szólt 
az öreg gazda kérdő, szorongó hangon.

— Akkor is az Ur ölében halsz meg, ha 
hitben halsz meg — az Ur előtt. De előbb 
még megvirrad neked is, úgy, ahogy nekem 
is megvirradt. Pedig én már készen tartot
tam magamnak a kötölet s mégis megvirradt, 
— felelt Pál...

Azon éjszakán Pál együtt aludt az öreg 
gazdával a tornácból nyíló szobácskábán. 
Hallotta, amint az öreg éjjel fektében is az 
ő szavait ismételgette és emlékezetébe igye
kezett vésni őket.

— Csakugyan az Isten küldötte voltál, — 
szólt az öreg gazda reggel, amikor Pál el
köszönt tőle. — Ezen az éjszakán nyugod
tan aludtam. Ha valamikor erre jársz, térj 
be a portánkra. Én már nem élek sokáig, 
de szólj a gyermekeimnek, hiszen az Ur 
megadta neked az erre való képességet.
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B ú c s ú  a z  ó-évtől.

E földi világban természet törvényé,
Hogy minden életnek, elmúlás a vége.
Évszakok is múlnak, sorban váltakoznak, 
December végével új esztendőt hoznak.

Ez év is múlóban, amiben még élünk 
Már csak néhány óra és egy újba lépünk.
Mielőtt át lépnénk a jövendő újba 
Vessünk egy pillantást a távozó múltba.

Vér, — könny — és szenvedés jellemzik az évet 
Háborús félelem gyötör minden népet.
Sanyarog, háborog a föld szegény népe 
Uram, de messze szállt mi tőlünk a béke.

Ősz elején gyűlt föl a háború réme.
Egymásnak rontott a föld, két, nagy népe.
Három hétig dúló szörnyű nagy csatában 
Elveszett a Lengyel büszke szabadsága.

Nyugaton, keleten tűzvonalban állnak 
Milliós nagyhadak — parancsra várnak.
Megindult a nagyharc tengeren és légben 
Borzalmas pusztítást visznek ottan végbe.

Dermesztő hidegben fenn messze északon 
Küzd a kicsiny finn nép, a magyarral rokon,
Vérével öntözi földje minden rögét,//
Hogy el ne vehessék, Ősei örökét.

Jó Atyánk! tekints le e kis rokon népre.
Hiszen az ő hitük nem épült fövényre 
Állítsd meg hatalmas, tömegek rohamát 
Add vissza e kis nép békéjét otthonát.

E súlyos időknek zúgó morajlása 
Néptömegeknek kinos pusztulása, 
összetört lelkünket elsötétítette 
Szivünket félelem birtokába vette.

E múló esztendő végső órájában 
Gyülekeztünk újból Istennek házában.
Elsötétült lelkünk — fájó beteg szivünk 
Kegyelmed könyörgi jóságos Istenünk.

Bűntől roskadozó érdemtelen néped,
Hogyan köszönje meg, nagy irgalmad, néked, 
Hogy távol tartottad háború viharát,
S nem dúlta ellenség otthonunk nyugalmát.

Zengjünk hála imát Istenünk Atyánknak 
Es Krisztus Urunknak az Ő szent Fiának.
Drága Jézusunknak kegyelme van rajtunk 
Hogy ez — Ó-év — végén hálát zenghet ajkunk.

Immáron távozik tőlünk ez esztendő 
Könyörögjön ajkunk — jöjjön jobb jövendő. 
Szenvedő világnak változzon meg képe 
Költözzön szivünkbe Isten békessége.

Uj varsánd, 1939 dec. 31.

A Gondviselés keze népünk történetében.
;mC>

Nemcsak szép szólás-mondás, de igazi hivő tapasztalat KaZ, 
hogy Isten a bajban van a legközelebb s a bajban levőkön mu
tatja meg áldott segítő kegyelmét. Ezt bizonyítja népünk történe
tének számtalan jelenete. Isten segítő kegyelme tűnik ki egy 
nemzet életében, amikor bölcs, bátor, népünk javát előmozdító és 
boldog ágát szolgáló vezetők kerülnek az ország kormánykereke 
mellé a legzavarosabb, legvészesebb időkben. ,

Igen közel volt Isten kegyelme és segítsége a mi népünkhöz 
is, amikor a külső veszélyektől fenyegetett, belső bajok által fel
zavart ország királyi székébe olyan kimagasló, igazi királyi egyé
niséget ültetett, mint Szent Lászlót és Könyves Kálmánt. Szent 
László, nemcsak helyre állította az ország rendjét bölcs törvényei, 
erélyes intézkedései, bátor vitézsége által és nemcsak megnövelte 
az országát, Horvátországnak az országhoz való csatolása által, 
hanem páratlan vitézsége, hivő kegyessége, komoly keresztyénsége 
által örökre beírta a nevét a magyar történelembe, s daliás alakja 
mindenkor élni fog valamennyi nemzetét szeretni tudó magyar 
ember szivében.

És ilyen, Szent Lászlóhoz hasonló vezéregyéniség -volt 
László utóda, Könyves Kálmán is, aki 1095 —1116-ig vezette az 
országot nagy bölcsességgel és vitézséggel. S bár külső megjele
nésében — mivel vézna, s jelentéktelen teremtü volt-, nem ha
sonlíthatott a mindenki közül kimagasodó daliás termetű László
hoz, sem vitézség dolgában, sem az ország vezetésében tanúsított 
bölcsesség dolgában nem maradt Szent László mögött. És bár 
komoly, kissé hideg és zárkózott természete miatt nem tudott be
leférkőzni népének szivébe és szeretetébe, mind rajongásig szere
tett előde, de nagytudásról, bölcsességről és felvilágoscdottságról 
tanúskodó törvényei és intézkedései éppen olyan áldott hatásúak 
voltak a nemzet fejlődésére, mint a Szent Lászlóé.

A Szent László által meghódított és országhoz csato.t Hor
vátországban ismételten felújúltak olyan törekvések, hogy Horvát
országot kivonják a magyar király fennhatósága alól. Kálmán ki
rály volt az, aki ezeket a kísérletezéseket meghiúsította. Sőt a 
megnővekedett ország határait még tovább is terjesztette, ameny- 
nyiben ügyes politikai magatartás, meg családi összeköttetés révén 
az országhoz édesgette és az országhoz csatolta a tengerparti gaz
dag dalmát kikötői városokat, Dalmáciát. Ezáltal az országnak ki
kötőt szerzett, ami előmozdította a kereskedelem fejlődését, a for
galom megnövekedését s a más országokkal s népekkel való kap
csolatot. A kereskedelem, a forgalom megnövekedése az ország 
anyagi javát szolgálta, a más — különösen az olasz néppel való 
szorosabb kapcsolat pedig a nemzet művelődésének fejlődését 
hozta magával. Maga Kálmán király, kit kicsiny korában való sat
nya termete miatt papnak akartak neveltetni, megismerkedvén a 
tudományokkal és művelődés jótékony hatásával, — tudomány 
kedvelő volt s tudománya, meg nyilvánvalóan bölcsessége miatt,
„Könyves“ Kálmánnak neveztek el. Páratlan felvilágosodottságáról 
és bölcsességéről tanúskodnak törvényei, melyek úgy világi, mint 
egyházi vonatkozású k rdések tisztázására és szabályozására vo
natkoznak. Világi törvényei szabályozzák a pereskedések kérdését 
rendezik a birtok ügyeket, melyek által állandó letelepülésre akarja 
késztetni a bölcs király, a még mindig sátrakban lakó és vándo
rolni szerető magyarságot. Szabályozza a törvénykezést, eltörölte a 
boszorkányégetést. Egyházi törvényei elsősorban a papok erkölcsi 
életének rendezésére vonatkoztak. Szabályozta a házasságkötések 
törvényszerűségét.

Ha a nép szivébe nem is, de a történetébe örökre beírta 
áldásos uralkodása által a nevét. RADUCH GYÖRC3Y.

Irta. KULINYI JÓZSEF.

TEMPLOMOK,KULTÖRMZAK
MŰVÉSZI FESTÉSÉT VÁLLALOM 

JÉZUS. LUTHER. STB. OLAJFESTMÉNYEK
MeORCNDCLHeTŐK

B E K E  H, E,
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KAKÁCSONYFAÜNNEPÉLY.
A bácsfalusi gyülekezet, nö- 
egyletének rendezésében, szé
pen sikerült gyermekelöadással egybekötött karácsonyfaün
nepélyt rendezett. Kb. 8 000 lej értékű élelem és ruha
nemű került kiosztásra.
A z  u jv a rs á n d í g y ü le k e z e t hirel. Advent II, vasárnapján szépen 
sikerült vallásosestét rende;e‘t. amelynek jövedelméből fedezték a 
gyermekek karácsonyi megajándékozását. — Karácsonyestjén volt a 
karácsonyfaünnepóly. Szeretetcsomagokon kivül minden gyermek 
egy kis ajándékkönyvet is kapott. 140 drb. kis traktátus került 
kiosztásra. — Karácsony mindkét ünnepén az isko’ás gyermekek a 
Kegyelemröl-kegyelemre cin ű kis karácsonyi szicd rabot adták elő. 
A jövedelemből a belmissziói munka használatára vetítőgépet vá- 
sárolo^k
f  HEGEDŰS JÁNOS EGYHÁZKÖZSÉGI FELÜGYELŐ. Még 
az elmúlt esztendő november hónapjának 11-én temették 
el. 18 éven át volt buzgó, áldozatkész felügyelője a nagy
váradi gyülekezetnek. Temetése a gyülekezet tagjainak 
nagy részvétele mellett ment végbe. Feltám adunk!
A  n a g y v á ra d i g y ü le k e z e t hírei. Az egyházközség közgyűlése 
Szontágh Gasztáv nyug. témszakiskolai igazgatót választotta meg 
felügyelőjének. A Szontágh család neve ismert név a magysr e- 
vangéükus egyház történetében. Az új felügyelő ígéretet tett, hogy 
családjának ősi hagyományaihoz híven s a családi címer jelszavát 
, Becsület és munkásságé szem előtt tartva akarja szo’gálni egy
házát. Legyen munkáján Isten áldása ! — A gyülekezet s. lelkésze, 
Opfermann Ernő, aki egy évi külföldi tanulmányútra indu1, elbu- 
csúszott a gyülekezettől. — A gyülekezet új bérbáza, mely 15 év múl
va jut az egyház te'jes birtokába, május hóra elkészül. A gyüle
kezet nöegylete ez évben is megrendezte is karácsonyfaünnepé- 
lyét Több szegény gyermek és felnőtt részesült segélyben. 
KARÁCSONYFAÜNNEPÉLY. A türkösi gyülekezet, nöegy- 
letének rendezésében, szépen sikerült karácsonyfaünnepélyt 
tartott. Az iskolás gyermekek szeretetcsom agot kaptak. Ezen 
kivül több szegény gyermek és felnőtt részesült ruha és 
élelmiszer segélyben. A nőegylet különösen arra  volt te
kintettel, hogy azoknak az iskolás gyermekeknek juttasson 
elsősorban ruhát, cipőt, akik ezeknek hiánya miatt nem  lá
togathatták eddig rendszeresen az iskolát.
A  c se rn á tfa lu s i g y ü le k e z e t hírei. A csernátfalusi gyülekezet a 
felekezeti iskolába járó szegényebb gyermekek részére minden is
kolanapon ingyen tejet oszt ki E nemes intézmény rendszeresí
tése érdekében eddig is már több szép megajánlás történt. A nö- 
egylet rendezésében tartották m< g a karácsonyfaünnepélyt.
A SZERETET SZOLGÁLATÁBAN. A brassói gyülekezet 
Jótékony Nőegylete szépen sikerült karácsonyfaünnepélyt 
rendezett. Sok értékes adomány került kiosztásra a sze
gények felsegélyezésére.

x>avi ? é l i f i ' l e t
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Szerkesztőség és kiadóhivatal; B A C I U  J U D .  B R A S O V .
Megrendelhető, előfizetés eszközölhető Minden lelkészi hivatalunk utján 
Külföldi előfizetések cime. R ollk  L ajo s, E ger, S z e n t  J á n o s  u c o a  12 ■ —

A lap  e l f o g a d á s a  e lő f iz e té s t  Jelent

EGYHÁZI SAJTÓ IRODA. Az erdélyi református egyház- 
kerület a területén megjelenő egyházi lapok és iratterjesz
tés számontartására, irányítására és támogatására egyházi 
sajtó irodát állít fel, mely dr. Tavaszy Sándor püspök
helyettes elnökletével egy 6 tagú bizottság vezetése alatt 
működik.
A  s z ó rv á n y g o n d o z á s  é rd e k é b e n . A királyhágómolléki rnfor- 
mátus egyházkerület közgyü ese a közalapi járulékot 40 bániról 1 
lejre emelte fel, vagyis a szétszórtságban élő református hívek lel
ki gondozására mindenkinek évi egy lejt keli tizetnie. Az 
ebből befolyó összegekből fizeti a kerület a missziói lelké
szeket.
V a llá so s es t. A temesvári gylekezet dacember 17-én vallásosestét 
rendezett, az ifjúság rendezésében. Igét hird etett Essig József var- 
sándi lelkész, énekszámmal szerepelt Essig Józsefné, szavalattal: 
Schuller Ilonka és Lányi Pál.

A N A G Y V IL Á G B A N  §

A  m a g y a ro rs z á g i p ü s p ö k i k a r
a finn testvérek segítése érdeké
ber körös körlevelet adott ki s 

adakozásra szólította fel a magyarországi evangélikus egyház híveit. 
A MAGYAR EVANGÉLIKUS EGYHÁZEGYETEM KÖZGYŰ
LÉSE. November 6— 10-ik taitotta gyűléseit a magyaror
szági evangélikus egyetemes egyház. Az egyházegyetem 
közgyűlését az egyháztársadalmi egyesületek és szövetsé
ge gyűlései előzték meg. Az egyházegyetem közgyűlé
sét Radvánszky Albert báró dr. egyetemes felügyelő nagy
szabású beszéddel nyitotta meg. Az évi jelentést Kuthy 
Dezső főtitkár olvasta fel. Az egyházegyetem lelkimunká- 
járől Kapi Réla dr. püspök adott beszámolót.
A z  O rs z á g o s  L u th e r-S zö v e ts é g  k ö z g y ű lé s e . November hó 
8 án volt Bencs Zoltán dr. országos elnök vezetésével. Az évi je
lentést Gyimesi Károly főtitkár és Fritz László dr. igazgató terjesz
tették elő. A szövetség lapjáról, az Evangélikus Életről, Kemény 
Lajos felelős-szerkesztő számolt be. November 10ón volt a szö
vetség társas vacsorája, amelyen D. Kapi Béla püspök mondott 
serlegbeszédet.
t  KARDOS GYULÁNÉ. Mélységes megrendüléssel fogadtuk 
azt a gyászos hirt, amely Kardos Gyuláné szül. Kiss Jo
lán tragikus elköltözéséről érkezett el hozzánk. Férje, Kar
dos Gyula balassagyarmati evangélikus esperes, kíséreté
ben autón egy szórványgyülekezet meglátogatására indul
tak, amikor váratlan szerencsétlenség következtében autó
juk összeütközött s a szerencsétlenség következtében éle
tét vesztette. Kardos Gyula esperes is súlyos sebesülést 
szenvedett. A gyászsujtotta család télé körünkből is sokan 
mély részvéttel tekintenek, mert az elhunyt a néhai Kiss 
Árpád volt csernátfalusi lelkésznek leánya. Feltámadunk! 
D á v id  é s  G ó liá th  k ü z d e lm e . A finn nép hősies és eredményes 
ellenállása, amellyel mindeddig sikeresen tudta visszaszorítani a 
hatalmas Szovjatoroszország vörös hadseregének minden támadását 
az egész világ megbecsülését és csodálkozását váltotta ki e kis 
nép iránt, amelynek eddig komoly keresztyén életét becsülték és 
tisztelték. Ez a kis nép valóban megmutatja, hogy az Istenben hi
vő ember ugyan mindenekfelet a békét szereti, de ha rajta kivül 
álló okok miatt védelmi háborúba sodródik, akkor mindenki más
nál hősiesebben tudja vállalni a küzdelmet is.
ISTEN HÁBORÚJA. Az emberiség gyilkos háborúban pusz
títja egymást. Isten igéje pedig pusztában kiáltó szó lett 
ismét, melyre nem akar figyelni senki. Isten pedig mind
annyiszor, valamennyiszer az emberek megvetik az ő ha
talmát térdre kényszerítő erővel mutatja azt meg. A kará
csonyi ünnepek alatt rázta meg az emberiséget az a bor
zalmas hir, amely arról számolt be, hogy a törökországi 
Anatólia tartományban hatalmas földrengés volt, amelynek 
12 város s több mint 40 falu esett áldozatául. A halottak 
és sebesültek száma meghaladja a 80.000 s viszont több 
százezer ember lett hajléktalanná.
F o ly ta tó d ik  a  z s id ó k  k iv á n d o r lá s a . Egy újabb kimutatás sze
rint az 1939. ik esztendő folyamán 70 000 zsidó hagyta el Ausz
tria területét. Legnagyobb részük Palesztinába vándorolt.
MAGYAR MISSZIONÁRIUS SZOBRA UJ FUNDLANDBAN. 
A Kanadától északkeletre fekvő szigetartomány székvárosá
ban, Saint Johnsban a közelmúltban leplezték, le az angli
kán egyház vezetői, Budai Parmeneus István szobrát, aki 
ennek a tartománynak első protestáns misszionáriusa volt 
Budai Parmeneus István magyar ember volt, aki 1583-ban 
indult el missziói útjára.
E v a n g é lik u s  rá d ió le a d ó  á llo m á s . Brazília evangélikus hívei egy 
rádió leadó felállításai határozták el, amelynek rendeltetése az len
ne, hogy segítségével evangélikus istentiszteleteket és imaórákat 
közvetítsenek a hallgatók számára.
IGAZA VOLT. — Eh, ne beszéljetek nekem, vallás és Bib
lia gyermekeknek és legfeljebb asszonyoknak v a ló — mon
dotta egyszer valaki cigarettasodrás közben. Nézzetek csak 
körül a templomban: ötször annyi a nö, mint a férfi. — 
Az meglehet — hangzott reá a felelet, —  de menjen csak 
el egy fegyházba s látni fogja, hogy ott meg hatszor 
annyi a férfi, mint a nö.
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T e m p l o m  é s  i s k o la .
A fenti cím alatt érdekes vezércikkeket közölt az Erdélyi Gazda 1939 de
cemberi száma. A figyelmet érdemlő cikk az Erdélyi Gazdasági Egylet hit

vallásának is tekinthető.

Egyházi jelentések tudatják, hogy 51.367 katholikus tanköte
les gyermek közüi 14 897 és 71 610 református gyermek közül csak 
21.781 tanul saját hitMekszatének, saját anyanyelvű iskolájában- 
A különbözet az állami oktatásra esik. Népoktatásunk egész képé
nek megalkotásához hiányzanak a Királyhágómelléki református, a 
Szatmár — nagyváradi és a temesvári katholikus püspökség, vala
mint az unitárius egyház vonatkozó adatai.

A rideg statisztika fájdalmasan emlékeztet a valóságra: a ma
gyar gyermekek tízezrei tanulnak más nyelven s várják, hogy a 
szülők s a szülők közössége, a saját anyanyelvűk iskolahajlékát 
építsék fel. íme, miért fejtegette egyik főpásztoruck, hogy a tem
plom és az iskola köré a hit és áldozatközösség gyűrűjét fonjuk. 
Mint a nagy felelőségek egyenes hordozója kiemelte a két leg
fontosabb kérdést: a templomot és az iskolát, amelyek azonban 
mégis oszthatatlan egészet alkotnak. Az iskolát nehéz különválasz
tani a templomiól, s az egyház munkája sem teljes, ha a nevelés 
más szellemben történik, mint ahogy azt az ősi hit örök igazsága 
parancsolja.

Legyen erős a nép, szilárd és rendithetlen a viharban, — 
időálló a megpróbáltatásokban. Az előfeltétel viszont minden idő
ben a lelkek mélyén gyökerező hit, az a tökéletes erkölcsi élet- 
szemlélet, amely az emberi társadalom alaptőkéjét képezi.

Az E. M. G. E. párhuzamosan halad az egyházak törekvé
seivel, hiszen mindnyájan egy vezérlő szempontot látunk: népünk 
erkölcsi és anyagi javainak gyarapítását. Ezzel magyarázható, hogy 
amikor az egyesület sorakozóra szólította Erdély magyar gazdáit, 
ünnepélyesen ki is nyilatkoztatta: nem hajlandó önző anyagi érde
kek kútforrása lenni. Gazdasági magerősödésre törekszik, hogy ez
által alátámassza a templomot, az iskolát, a népi hitet és művelt
séget. Amint a főpásztorok féltve őrködnek a lélek tisztasága és 
biztonsága fölött, — nekünk más területen az a hivatásunk, hogy 
megteremtsük az egészséges népi fej ődés anyagi erőforrásait, fel
tárjuk azokat a lehetőségeket, amelyeknek rendszeres művelése le
hetővé teszi a templomépi'óst, iskolák létesítését, kulturházak meg
teremtését, népkönyvtárak felállítását, orvosok, gazdasági szakem
berek eltartását, s mindezáltal a gyermekek jövőjéről való gon
doskodást.

Mindig azt vallottuk, hogy a közösségi élet csak egy esetben, 
terem gyümölcsöt: ha egy az akarat, amivel a célt elérhetjük. Egy 
gondolatazonosságot látunk például abban, hegy a nevelésügy te
rén is ugyanazt mondják a tőpásztorok, amit az E. M. G. E. is 
évek óta hirdet. Ertékkiválasztást, az egyéni adottságokkal megál
dott fiataloknak minden iráiyú támogatása azért, hogy a jövő ve. 
zető nemzedéke a legkiválóbbakból tevődjék össze.

A teendők felismerésével, most már tő'ünk függ, hogy a népi 
életben szükséges intézmények maradéktalanul betölthotíb-s nemes 
küldetésüket, vagy tudatosan, bűnös hanyagsággal ásuk meg raját 
sírunkat.

DEMETER BÉLA.

KOVÁCS A.
ÚRI DI VAT SZABÓ

Str. Mihail Weiss No. 18 Bra$ov.

B e s z é l j ü n k  r ó la .
K ét h a s zn o s  k ö n yv .

Debreczeni István temesvári református lelkipásztor, & Refor
mátus Jövő szerkesitőjí, a református egyház egyik legterméke
nyebb írója tollából két igen értékes és hasznos faÖDyv látott nap
világot. Az egyik kötet „A biblia női alakjai“ cimet viseli és az 
új testámentom asszonyait mulatja be, frappáns, világos egyszerű 
séggel megirt életképekben. Máriától az Ur Jézus anyjától kezdve 
sorban elvonulnak előttünk az ismert és a kevésbé ismert női sze
replői az újszövetségnek. Megismerjük őket és meghalljuk, hogy 
mi a mondanivalójuk számunkra. Mint olvasmány is nagyon érde
kes ez a könyv Legjobban azonban biblia körökber; ifjúsági ösz- 
szejöveteleken, konfirmándus órákon lehet használni felolvasásokra. 
Miután pedig épen az ilyen irányú könyvirodalomnak vagyunk nagy 
híjával, Debreczeni István fenti munkája épen ezért igen hasznos
szolgálatot jelent egyházi éhlünk építése érdekében.

* **
A másik könyv, mely nem rég jelent meg: „Sírjatok a Bí

rókkal“ címen, temetési beszédeket és imádságokat tartalmaz. 
Olyan eseteket dolgoz fel, ahol a lelkipásztor számára a temetési 
beszéd nagy feladatot jelent. Nem rikatásokat, könny hatásokra és 
elismerésre pályázó beszédeket találunk benne, hanem a legtisz
tább igehirdetést, egyszerű, nemes veretű, világos, gyönyörű ma
gyarsággal megirt biblikus nyelven, igehirdetést olyan körülmények 
között, amikor az nagyon nehéz. Lelkipásztorok részére nem szol
gai átvételre, hanem útmutatásképen a temetési igehirde
téshez megfizethetetlen szolgálatot tesz s ezért ezt a kötetet is 
a legmelegebben ajánljuk azoknak, akiket érdekel. Mindkét könyv 
igen ízléses kiállításban jelent meg és kapható a szerzőnél, Te
mesvár, ref. lelkész! hivatal. Áruk egyenként 100 lej, a kettő együtt 
180.— Lej.

ARGAY GYÖRGY.

SZ ERKESZTŐI  ÜZENETEK.  * S.

E. J. V arsán d . Leveledet megkaptam. A küldött csomagban 80 dib. naptár 
volt, Kérem az évi beszámolót gyülekezeted életéről s az általad gondozott 
szórványét.

A. Gy. T e m e sv á r . Elszámolás és pénz megérkezett. A kért naptárakat 
postáztam. Könyvismertetés jön, Kérek egy—egy tiszteletpéldányt. Gyülekezeti 
beszámolót kapunk-e ?

S . J. S o p ro n . Minden pontosan jön. Kérem a kért számokat. Kérésednek 
szívesen teszek eleget s küldeni fogok könyveket, jegyzőkönyveket stb. Üdvö". 
let és jó munkát!

T ö b b ek n ek . Kérjük a lap előfizetési dijainak beküldését. Elszámolást a 
küldött naptárakról I Fizetési kötelességeinknek mi is csak abban az esetben 
tehetünk eleget ha pontosan érkeznek be az elszámolások. Az ügy érdeke kr • 
vánja a pontosságot.

K e d v e s  m a g y a r  e v a n g é lik u s  t e s t v é r ü n k !
Uj esztendőbe léptünk. Az új esztendő kegyelmet és munkára val > 
felhívást jelent minden keresztyén ember számára. Lapunk az r j  
esztendőben is pontosan akarja elvégezni feladatát. Ehhez azon
ban nem elégséges az, hogy meglegyen bennünk a jószándék r. 
hogy a munkát azok, kik magukra vállalták odaadással teljesítsék 
hanem szükséges az is, hogy minden előfizető pontosan és lelki 
ismeretesen teljesítse előfizetési kötelességét.

Felhívjuk tehát kedves magyar evangélikus testvérünk figyel
mét arra, hogy a múltból a következő összegű előfizetési hátrá-
léka áll f e n n .....................lej. Kérjük ezen összeg beküldését.
Nemfizetés esetén kénytelenek leszünk a lap további küldését be
szüntetni s a hátrálék behajtásáról más úton gondoskodni.

Szerkesztőbizottság.
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Kinek szolgálsz?
,Ha valaki első akar lenni, legyen min
denek között utolsó és mindeneknek 
szolgája.* (Márk. 9( 35)

Kinek szolgálsz ? Ezt a kérdést időszerű fel
vetni és rajta elgondolkozni az új esztendő kez
detén, mert az életünk ebben az esztendőben is 
szolgálat lesz. Szolgálat kétféle van ; kényszerű 
és öiikéntes. Tisztázzuk legelőször is azt, hogy 
itt nem a kényszerű szolgálatra gondolunk, ame
lyet felsőbb hatalmasságok parancsára hajt végre 
az ember, hanem az önkéntes szolgálatra, ame
lyet az ember szive szerint visz véghez.

Kinek akarsz szolgálni az új esztendőben 
szived szerint? Fontos kérdés ez, mert eszerint 
alakul az évi életed magasabb szempont alatti 
értéke.

Szolgálhatsz önmagadnak, minden erőddel, 
minden tehetségeddel saját érdeked előbbrejutá- 
eát keresve. Megteheted, hogy csak saját vágyaid 
kielégítését keresve, saját dicsőséged magasabb 
polcra jutásod, hírneved növekedése érdekében 
fáradozol és önzésed következtében ellenséges
ni k tekinted minden más ember érdekét, elke
rülsz, talán meg is utálsz minden közérdekű 
Ügyet. Ez esetben méltó lennél arra, hogy ebben 
nz évben kivágjon az Isten, az é ők sorából, 
mint haszontalan fát vagy virágot, amely gyü
mölcsöt nem terem és nem illatozik.

Kinek szolgálsz az új évben? Ez igen fon- 
f03 kérdés, mert az emberek erre adott feleleted 
szerint fognak értékelni. Jer szolgálj nekem, 
hangzik minden oldalról feléd. Nekem nagy ter
veim, nagyratörö vágyaim vannak Jer, szegődj 
az én szolgálatomra, légy az én szekértelóm, 
inert én bár egyedül akarok nagy lenni, míg 
azt elérem, sok kicsi ember szolgálatára szüksé
gem van. Ha nekem szolgálsz, nagyra becsüllek, 
legalább látszólag barátommá fogadlak, sőt még 
szeretlek is. Ha nem emberek érdekét szolgálod 
jaj lesz neked, lesz részed megvetésben, lenézés
ben, jegyzőkönyvi megróvásban, bárki is legyen 
az a más, akinek szolgálsz, még ha Isten is.

Kinek szolgálsz ? Nem mondom, hogy ne 
szolgálj embereinek, szolgálj mindenkinek de ér
dek nélkül Isten akarata szerint. Légy alázatos, 
engedelmes eszköz az Isten kezében, ne félj, 
ha azért megvetésben is lenne részed, így áldás 
lesz az életed az új esztendőben. MÁTYÁS BÉLA.

A csend országa.
Egy pár esztendővel ezelőtt járt ebben a csodálatos országban Ko- 

dolányi János magyar irő. Benyomásairól, tapasztalatairól annakidején rajon
gással számolt be útirajzában. Mesébe illő dolgokat ir; úgy, hogy aki beszá
molóját olvassa, úgy érzi, mintha egészen más világ tárulna szemei elé s 
benne egészen mások lennének az emberek is; olyanok, akiket csak szeretni 
lehet. Ez a c s o d á l a t o s  o r s z á g  és  né p ,  m e l y e t  KodoláDyi leírása 
alapján n e k ü n k  c s a k  s z e r e t n ü n k  l e h e t :  a f i nn.

Miiyen különleges dolgok vannak hát ebben az országban, hogy me- 
sébeillőnek neveztük azokat? Kodolányi leírása szerint olyan ország ez, mely
ben semmi sem vesz el, melyben lopásra még csak nem is gondolnak, ügy 
hogy nyugodtan hagyhatad táskád az utcán, nem viszi el senki; bátran felejt
heted lakásod nyitva; ezüst neműid nem vesznek el asztalodról, ha kilépsz a 
szobádból. Olyan ország ez, melyben „ s o h a s e m  f o r d u l  e l ő  h o g y  
v a l a m i  e l v e s s z e n . "  Hát nem mesébe illő ország és nép ez ? 1

Dj van más jsllemzője is ennek az országnak és népnek, ami még 
inkább csodálatba ejthet nrnket. Etb n az országban, m i n d e n  e m b e r t  
e m b e r n e k  t e k i n t e n e k  és e m b e r k é n t  k e z e l n e k  — e g y f o r 
mán,  s z á r m a z á s r a ,  f o g l a l k o z á s r a ,  á l l á s r a  v a l ó  t e k i n t e t  
n é l k ü l .  Ennek igazolására Kodolányi egyik tapasz'alatát iktatjuk ide (egyi
ket a sok kőiül): „Amikor egy Íróval és rgy kiadóvállalat vezérigazgatójával 
az utóbbi au'óján látogatóba mentünk, nyurga, csendes úriember mutatkozott 
be Urnák eredtünk, én elöl ü<t&m ez igazgató mellett, a fiatalember hátul az 
iióva). Egész úton beszélgettü k. A vendéglátóházDál a fiatalember a vezér
igazgató m illett ült Visszafelé ő vezette az autót. Amikor bizalmasan meg
kérdeztem az iró‘, ki az a csendes, szimpátikus úr, felvilágosított, hogy a 
Eofíör.“ Hát nem csodálatos ország és nép ez?

Egyik legjelltm;öbb tulajdonsága a finneknek a c s e n d  s z e r e ,  
te te.  Csendes, inkább mosolygó, mint hangosan nevető emberek ők maguk 
is. Nigyon meg tudják becsülni a csendet. Oszágukat, milyben „szüntele
nül érzid n jóságos csend vattás ujjait, a megnyugtató békét“ ; melyben „a 
csend vattás ujjaival már megérkt zésedkor megsimogat és dédelget, amíg 
csak eh nem hagyod utolsó tslpattnyi földjét“, — országukat Kodolányi a 
C s e n d  o r s z á g á n a k  nevezte.

S m o s t  e z t  a c s e n d e t ,  m e l y e t  ú g y  s z e r e t n e k ,  el 
ű z t e  az e m b e r i  g o n o s z  u r a l o m v á g y ;  e z t  a c s e n d e t ,  mely 
é l e t e l e m ü k ,  az e m b e r —s z ü l t e  v a d á l l a t o k :  az  é r c o r o s z 
l á n o k  b ö m b ö l é s e ,  a g é p m a d a r a k  r é m e s  b u r r o g á s a ,  a 
f e g y v e r e k  r o p o g á s a ,  t a n k o k  c s ö r t e t ő  r o b a j a  v e r i  f e l  é s  
ű z i  el.  S az e m b e r i  g o n o s z s á g  k ö v e t k e z t e t é b e n  a C s e n d  
o r s z á g á b a n  m o s t  m i n d e n  l e h e t ,  c s a k  é p p e n  c s e n d  nem ....

Annak a népnek a lelkében azonban, mely Istenben bízik, minden
kor, úgy most is csend és béke honolhat, az Istenben bízók csendje és bé
kéje. Már pedig ők, a finnek, teljesen az Istenb n bíznak.

Ezért a derék népért, melyet igazén esek szeretnünk lehet, aDnál is 
inkább, mivel nekünk kés'.eresen ? o> ónunk (ők is evangélikusok mint mi és 
ők is ßhhoz a népcsa’ádhoz tartoznak, melyhez mi), őzért a derék népért — 
tegyünk meg annyit, hogy imádkozzunk érettük »hoz az Istenhez, aki előtt 
Bemmi sem lehetetlen. RADUCH GYÖRGY-
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B E S Z Á M O L Ó
Az Ur Jézüs Krisztus szent igéjén felépült lutheri egyetemes 

Anyaszentegyházunk, minden megnyilatkozásában: Ú t m u t a t ó  
Eg y h á z .  Az Evangéliummal, mint egyetlen, bizonyos útmutató
val akarja ráállitani híveit azokra az utakra, amelyeken bemehet
nek az Isten országába s életüket a legszebb méltóságra, az Isten 
fiuságra emelhetik. Evégből templomaiban, iskoláiban, tanácskozó 
termeiben, intézményeiben szüntelenül szemünk elé állítja azokat 
a járható és járhatatlan utakat, amelyek bennünket az Isten orszá
gához közelebb vihetnek, vagy attól eltávolithatnak. Minden írott 
betűjével, minden hangos vagy halk szavával figyelmeztet a széles 
utakra, amelyen sokan járnak, de a melyek a veszedelemre visz
nek és hiv a keskeny ösvényekre, amelyek az életre vezetnek. 
Nem áltat, de nyíltan megmondja, mig a célhoz érhetünk sok fá
rasztó, meredek hágót kell megmásznunk, sok sikamlós lejtőn kell 
leereszkednünk, sok szédületes mélység felett kell elmennünk. Út
mutatása szól a Püspököknek, a Felügyelőknek, a Prezsbitereknek, 
a Véneknek és az ifjú Timotheusoknak és mindenkinek, akinek az 
Evangelium nem „üres beszéd“, hanem „Istennek ereje“ a tanács
talanságban, világosság a sötétségben. Útmuta
tása szól egyeseknek és gyülekezeteknek, csa
ládoknak és közösségeknek, de szól különösen 
a bűnösöknek, mert tudja, hogy az Ő útmuta
tása nélkül még a legjobbak is milyen könnyen 
letóvedhetnek az egyenes útról. Igen Evangé
likus Egyházunk: Útmutató Egyház.

A Zajzoni Evangélikus Egyház is az. At
tól az időtől kezdve, hogy mai templomát 
1799-ben felépítette, és attól az időtől fogva, 
hogy 1818 ban a pürkereci egyháztól elvált s 
magát anyásitotta, számtalan nemzedéknek mu
tatta meg ez az Egyház is a vigasztalásnak, á 
a boldogságnak, az üdvösségnek útját. Más kér
dés, hogy a hívek ezeken az utakon jártak-e? 
vagy más ösvényeket választottak? Anélkül,

hogy ítéletet akarnék mondani — ami nem az én do’gom állítha
tom, hogy ennek az egyháznak a tagjai sem voltak jobbak de nem 
voltak rosszabbak sem, mint bármely más egyház tagjai. Bizonyá
ra voltak és vannak, akik hallgattak az Egyház szavára és hittel 
jártak a krisztusi utakon és voltak és vannak kemény színiek, 
makacs lelküek, akiket soha senki nem tudott letériteni az önsze
retet és a maga haszna utairól. Az Ur majd megítél mindnyá
junkat.

Anélkül tehát, hogy ítéletet mondanánk, lássuk pár nagy vo
nással az egymás megismerése szempontjából a múlt év képét egy
házunkban. A gyülekezet lélek száma: 1281. Született: 15 gyer
mek. Konfirmált: 15 ifjú. Házasságot kötött: 3 pár. Meghalt: 13 
testvérünk, Úrvacsorával élt: 209 egyháztag. A születések száma 
sajnos éviől-évre apadó tendenciájú, ami mélyen elszomorító je
lenség.

Örvendetes jelensége egyházunknak, hogy ebben az eszten- 
tendőben 100 000 Leiért. Kulturház telket vásárolhattunk, 6 000 
Leiért téglát szerezhetünk az építéshez, s még temetőnket is uj 

kerítéssel és kapuval láthattuk el mintegy 30 000 
L. értékben. Miudezek beszerzéséhez a hívek 
sok ingyenes munkáján és áldozatkészségén kí
vül a Nőegylet és Ifjúsági Egyesület számottevő 
adománya segített hozzá.

Egyházunknak vezetősége tudatában van 
annak, hogy még sok elvégezni való vár reá, 
de bízik, hogy Isten aki aratni valót ad, az 
aratóknak is ad erőt az aratásra. Az egyház 
jelenlegi vezetői: Dávid Károly leik. Taizs Já
nos felügyelő, Pajor Árpád segédkező, Vajda 
Márton gondnok, Kajcsarácz János goccmán, a 
harangozója pedig Lukács István.

Zajzon, 1940 I. 24. DÁVID KÁROLY.

Olvassa és terjessze n  Evangélikus É le te t
A csángó nép történetéből.

(Folytatás)
Ennek az alig ezer lelket számlá'ó sereg

nek kellett a megélhetés és a csapások gond 
jaival megbirkóznia. Mindkét feladat keserves 
volt. Mégis hallatlan erővel fogott élete biz
tosításához a csángó nép. Kapóra jött min- 
dennekelőtt Brassó városának a falépitkezése 
A csángók seregestől tódultak a városba és 
alighanem ott tanulták meg az első kömives 
kedést. A belváros körül emelt falak és bás
tyák építői között sok csángó nevet találunk 
Már az ásási munkálatoknál is szorgoskod
nak, a fuvarozást pedig szinte kizárólag ők 
végzik. Követ, meszet, homokat hordanak, 
hidakhoz fát, téglát. vasBnyagot. A brassói 
tanácsurak őket küldözgetik a moldvai vaj
dához, szultánhoz, erdélyi fejedelemhez egy
aránt. Az otthon maradottak földet mivei
nek, ami elsősorban bozót és gyökérirtásból 
áll, némelyek vadászattal, halászattal keresik 
kenyerüket. De minden után adót kell fizet- 
niők és a városnak van gondja arra, hogy 
az adók emelkedjenek, az adónemek szapo
rodjanak.

Mindezek a teherek elviselhetőbbek lettek 
volna, ha a háborúk sora nem szakad a 
csángó nép nyakára. A XVI.-század a had
járatok százada, noha a' Barcaság minden
kor első hadszíntér volt. Alig történik meg 
HétfaTu önállóságának sz elvesztése, a cs n- 
gók már is arra ébredtek, hogy háborúba 
kell menniük. A mohácsi vész után bekövet
kező trónviszály, amelyben Ferdinánd és Zá
polya János dulakodtak a trónért, a Barca 
ságbani s szomorúan érez ette hatását. Ferói 
nánd német, János inkább magyar erőkre 
támaszkodott, amiből következik, hogy az er

délyi magyarság Zápolya oldalán foglal ál
lást. A hétfalusiak nem tagadták meg szé
kely eredetüket és amikor hírét vették, hogy 
a székelyek Zápolya oldalán fognak fegyvert 
mozgalmat indítottak Zápolya érdekében, de 
a brassói szász, tehát Ferdinánd-párti ható
ságok kísérletüket meghiúsították és az ő ha
daikhoz rendelték be. Közben Ferdinánd ál- 
hirekkel és igéretésekkel a székelyeket is rá
vette, hogy János ellen is forduljanak és 
Tőrök Bálint vezért leküldte a beszervezé
sükre. János ugyanakkor Péter moldvai ro
mán vajdával alkudozott és miután felkínálta 
neki Csicsót, Bálványost, Küküllőt, Beszter
cét és Radnát, Péter összegyűjtötte seregeit 
és a törcsvári, meg a tömösi szorosan ke
resztül a Barcaságban termett. Az akkor 
Brassó seregében harcoló hétfalusiak iránti 
boszuból egy sereg Hátfalút lepte meg és azt 
elpusztította. Az éle'ben maradottak az er
dőbe menekültek. Pedig a hétfalviak az el
járást nem érdemelték meg, mert szivükkel 
Zápolya oldalán voltak és amikor Péter 1529 
jun. 22.-én Földvárnál megtámadta Tőrök 
Bálint seregét, a székelyek a hétfalusiakkal 
együtt átpártoltak Péterhez, úgy hogy Tőrök 
Bálintnak a saját serege ellen kellett har
colnia és kénytelen volt rövid ütközet után 
elmeneküloi. Péter azonban bosszúhadjára
tát rendelt a Barcaság ellen és azt lángba- 
boritotta. A makacsul ellenálló Brassó miatt 
Péter később még kétszer beütött a szászok 
megbüntetésére, de Brassóval nem boldogult 
A hótfalusiak azonban minden alkalommal 
keservesen ráfizettek, mert a vajda dühe 
őket érte elöször-ártatlanu). Emiatt a hétfa
lusiak annyira feliDgerlödtek, hogy amikor 
1530 ban a szultán parancsára Mózés havas

alföldi vajda is beütött a Barcaságbt a hét- 
falusi és székely várőrök Dénes várnagy ve
zetése alatt olyan hősiessen védték Törcs vá
rát, hogy a vajda sikertelenül vonult el 
alóla.

A hadjáratnak az lett a következménye, 
hogy a brassóiak is megharagudtak a csán
gókra az elpártolás miatt és haragjukat egész 
sereg teherrel éreztették meg, amit a csán
gókra vetettek. Pedig Zípolya megkegyelme
zett nekik, sőt Hétfalut is meghagyta a ke
zükön. Ilyenformán msgint a szegény csán
gók húzták a rövidet minden tekintetben. 
Sokáig tartott mig a falvakat ismét felépít
hették emberfeletti munkával.

De Illés vajda 1550-ben, a török 1553 ban 
a tatár 1558-ban ismétlőn beüt a Barcaság- 
ba és ezeknek a kalandoknak valamennyi, 
szer a csángóság adta meg az árát. S hogy 
a nyomorúság teljes legyen, természeti csa
pások áradata zudul a falvakra.

Már a Zápolya-féle harcok alkalmával olyan 
rettentő áradás ömlik le a hegyekről, hogy 
a kemény brassói várfalakat is ledönti, el
képzelhető, hogy micsoda károkat okozott 
akkor Hétfaluban. És mintha a föld is meg
unta volna már a hátán történő sok sok vér
ontást és bűnt, egymásután éreztette rázkó
dásait.

(folytatjuk.)

A jókönyv melegszívű jóbarát. 
Olvassuk tehát az:

EVANGÉLIKUS ÉLET-et!
Támogassuk az Evangélikus Élet 

iratterjesztését!
Szerezzünk új barátokat mindkettőnek
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A  s z a tm á r i g y ü le k e z e t s z e re -  
te tv e n d é g sé g e  F b uár 4 én 
rendezi a szatmári gyülekezet szo
kásos nagyszabású szeretet vacsoráját a Dácia kávébáz nagytér 
mében. Ezen szeretetvacsorák jövedelme jelentékeny összeget ké
peznek az egyházfentartásához szükséges költségek fedezésére. 
VALLÁSOS EST BRASSÓBAN. A brassói gyülekezet Jóté
kony Nőegylete január hó 21.-én rendezett szépen sikerült 
vallásosestét. Előadást Kacsó Sándor, a Brassói-Lapok fő
szerkesztője tartott. Ének és zene számokkal szerepeltek: 
Dr. Pólónyi Dóra, Glöckner Lulla énekszámokkal, Sára 
Nándor hegedű szólóval. Szavaltak: Máté János s. lelkész 
és Márk Gizella. Gyülekezeti ének és oltári szolgálat egé
szítették ki a műsort.
A  b a rc a u jfa lu s i g y ü le k e z e t  hírei A bsrciujfalusi gyülekezet 
november hó 19 é l  rendezett szépen sikerült templomi ünnepélyt. 
Liturgiát tartott és igét hirdetett Mátyás Béla pürkereci lelkész, 
elő dássíl szolgált Giliich Fülöp bácsfalusi lelkész. Szavaltak: Má
tyás Bóláné, Bothár Magda. Fazakas Margit, Jámbor Erzsébet, 
Máté Erzsi, Domokos Lenke, Vaj J ,  Mátyás Béla és Mátyás Bélá- 
né éneke, valamint gyülekezeti énekek egészítették ki a progra
mot. — A d e c e m b e r  hó folyarrán tartott vallásos estén Kiss 
Béla csernátfalusi lelkész hirdette az igét és Kiss Bé'áné tartott 
előadást. — D e c e m b e r  24 én szépen sikerült gyermekelőadás
sal egybakötött karácsonyfa ünnepély volt.
A FÜRÉSZMEZEI GYÜLEKEZET KULTURESTÉLYEE. A 
füiészmezei gyülekezet december hő 24 én szépen sike
rült kulturestélyt rendezett. A program szavalatokból, ének
számokból és kisebb színdarabokból állott.

Pályázati felhívás
A bánsági egyházmegye elnöksége ezennel pályá
zatot hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedő or- 
sovai lelkészi állásra. Szolgálati nyelv német. A 
lelkész! állás jövedelme a következő:

1. A mindenkori törvényes congrua.
2. Az egyházközségtől:
a. 4 szobás, szép természetbeni lakás kerttel.
b. Egy vagon fa fűtésre és világítás.
c. Készpénzben havi 700'— Lel.
d. Az előirt stólák.
3. A turnu-severini egyháztól, mely társas vi

szonyba kiván lépni Orsovával: havi 2.000.— Lei 
készpénz és egy bútorozott szoba, fűtéssel és vilá
gítással. Funkciók alkalmával a lelkész a stólán ki- 
vül külön napidijit és fuvarköltséget is kap.

A szolgálat felváltva történik, egyik vasárnap 
Orsován, a másikon Turnu-Severinben. Jelentkezési 
határidő: 1940 február hó 24. déli 12 óra. 

Temesvár 1940 január hó 20.
Argay György Dr. Takács Andor

esperes egyhm. felügyelő

MENNYIT DOHÁNYZOTT EL AZ ORSZÁG LAKOSSÁGA 
AZ ELMÚLT ESZTENDŐBEN. A monopol pénztár által 
készített számadás szerint az ország lakóssága az elmúlt 
esztendőben 4 milliárd 497millió lej értékű dohányt füstölt el. 
V a llá s o s e s t P U rk e re c e n . A pürkaraci gyülekezet november hó 
26-án, halottakvasárnapján rendezett vGlásosestét. A liturgiát Má
tyás Béla helybeli lelkész végezte, igét hirdetett Raduch Gyö’gy 
barcaujfalusi lelkész, előadást tartott Giliich Fülöp bác?falusi lel. 
kész. Szavalatok és énekszámok egészítették ki a szépen sikerült 
programot.
AZ EVANGÉLIKUS ÉLET BARÁTI MOZGALMÁNAK ELŐ
ADÁSSOROZATAI. Az Evangélikus Élet Baráti Mozgalma 
az egyházi élet fellendítése érdekében nemcsak értekezle
tek tartását határozta el, de a gyülekezetben való szolgá
lat érdekében evangélizációs elöadássorozitot is kezdett 
Eddig a brassói, a bácsfalusi, a türkösi és a csernátfalusi 
gyülekezetekben tartottuk meg ezeket.

§ A  N A G Y V IL Á G B A N  §

UJ ÉSZT PÜSPÖK. Az észt 
evangélikus egyház új püspöke 
Kopp János teológiai tanár. 

M a n n e rm a a  finn p U sp ö k  m e g rá z ó  ú jév i Ü d vö z le te . Man- 
nermaa finn evangélikus püspök a M a g y a r  É r t e s í t ő  útján a 
következő megragzó erejű újévi üdvözletét küldötte a finn nép ma
gyar barátaihoz. Megköszönve a magyar protestáns egyházak és 
sajtó rokonszenvét ezeket irja: „k legnagyobb érdeklődéssel és ö-
römmel látjuk a magyar evangélikus egyház erőteljes munkáját....
Finnország küzdelme eléggé ismeretes. Nehéz ez a harc és való
ban népünk, egyházunk lét nemléte körül forog. De kétségbeesni? 
Ó, nem. , Ez a mi Istenünk, a szabaditásnak Istene és az Úristen 
az, aki megszabadít a haláltól! “ Sokan, ó sokan rokonszenvez
nek velünk, de csak ő segit, ö a mi egyetlen reménységünk. . ." 
A FINN VÖRÖSKERESZT JAVÁRA. A magyarországi evan
gélikus egyházban gyűjtési akció indult meg a finn Vörös- 
kereszt segélyezésére. Az eddigi gyűjtés eredménye 36.752 
P. (kb. 1,285.820 lej.)
H elyettes le lkész  k inevezés. D. Raffay Sándor püspök ifj. 
Ródey Károlyt a bónyei egyházközségbe helyettes lelkésznek 
nevezte ki. /
MEGFELELT. A francia forradalom idején egy este szabad 
ég alatt szónokolt valaki az egybegyült sokaság előtt. Min
dent eltörlünk-, mondotta-, ami Istenre emlékeztet. Erre 
a hallgatóság közül valaki hangosan felkacagott. „Mit ne
vet ?“ kérdezte a meglepett szónok. „A csillagokra néz
tem —  válaszolt emberünk — s azen nevettem, hogy 
hogyan fog ön oda felmenni, hogy azokat eltörölje.“
M ió ta  g y á rta n a k  p a p irt?  A sajtó átütő ereje fokozódik. É e- 
tüuket el sem tudjuk már képzelni könyvek és újságok nélkül. A 
saj ó ügyének nsgy szolgálatot tett a könyvnyomtatás, de hason
lóan fontos volt a papír feltalálása is. Újabb kutatások szerint a 
papirt már ezelőtt 1834 évvel ismerték Kínában és onnan jöt át 
lassan Európába. Kínában egy Tsai-Lun nevű palota őr fedezte fel. 
Innen került Koreába, majd Japánba s az arabok révén Európába 
ahol 1390-ben kezdték el gyártását.
SZÉP MŰVÉSZI SÍREMLÉKET ÁLLÍTOTTAK GEDULY 
HENRIK VOLT T1SZAKERÜLETI PÜSPÖKNEK. Az emlék
művet Lux Elek evangélikus szobrászművész tervezte és 
Tuiőczy Zoltán püspök avatta fel.
A  p ré d ik á c ió  h a tá sa . Egy prédikátor a jótékonyságról tartott 
beszédet az uccáo. Úgy látszott, beszédének volt is hatása. Ekkor 
kalapját körüijáratta a gyülekezetben, bizonyos jótékony célra ké
re tv é n .  Midőn a kalap az egész gyülekezetei megkerülve, hozzá 
visszaérkezett, egyetlen pénzdarab sem volt abban. A prédikátor 
erre lefelé fordította a kalapját, bogy a hallgatóság is lássa, mivan 
azaz mi nincs benne s igy kiálltott fel: „Hála neked jó Istenem, 
hogy legalább a kalapom visszakerült ezeknek a hallgatóknak a 
kezéből.“
TANÉVNY1TÁS A NAGYTARCSAl EVANGÉLIKUS NÉPFŐ
ISKOLÁN. November hó 5-én volt a népfőiskola tanév
nyitó ünnepsége. Az ország különböző részéből 16 ifjú je
lentkezett, hogy itt komoly keresztyén nevelést nyerjenek 
és gazdasági oktatásban részesüljenek.
B es zü n te tte  m e g je le n é s é t a  n é m e to rs z á g i p o g á n y  p ro p a 
g a n d a  fo lyó ira t A Ludendorffné szerkesztésében megjelenő té- 
methtű (pogá iy) val ásos propaganda folyóirat beszüntette megjele
nését, mert rohamosan elvesztette olvasó közönségét.
HAZATELEPÜLT NÉMET EVANGÉLIKUSOK. A Baltikum
ból áttelepült németek csaknem mind evangélikusok. Lett
országból 62 ezer, Észtországból 16 ezer evangélikus köl
tözött át az anyaországba.

KOVÁCS A.
ÚRI DI VAT S ZABÓ

Str. Mihail Weiss No. 18. Bra$ov.
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Az EMGE tavaszi vetömagkiállitása és vásárja.
Az Erdélyi Magyar Gazdaeági Egylet által Kolozsvárt, 1940. 

február hó 17.—21. napjain rendezendő XVI. Erdélyrészi tavasz* 
uetőmagkiállitás és tudnivalói:

1. A kiállítás és vásár célja: országrészünk növénytermesz
tésének fejlesztése, színvonalának emelése, szakismeretek terjesz
tése, a nemesitetett és fajtiszta vetőmagvak termesztésének és ér
tékesítésének előmozdítása, a nemesitett vetőmagvak, az újabb te
nyésztési eljárások, talajművelő gépek, termelési eszközök, anyagok 
felszerelési cikkek, szakirodalom stb. bemutatása.

2. A Kiállítás és vásár csoportjai:
I. csoport: Vetőmagvak és gumók. E csoport keretén belül 

elkülönítve kerülnek bemutatásra az eladásra és kiállításra szánt 
vetőmagvak és gumók.

II csoport: Talajmegmunkáló, vétő- és vetőmagtisztitó stb. 
gazdasági gépek és eszközök.

III. csoport: Növényvédelmi szerek, műtrágyák és egyéb 
vegyipari cikkek, stb.

3. A kiállítás és vásár ideje: 1940. február 17—21 napjai.
4. A kiállítás és vásár tárgyai: gabona-, kapás-, takarmány 

konyhakerti vetemény-, virág-, gyógynövénymagvak, erdei és gyü
mölcsfamagvak, vetőgumók. Gazdasági gépek, eszközök, anyagok, 
műtrágyák, növényvédelmi szerek, stb.

5. Dutalmak: a kiállítás kitüntetettjei számára érmek és ok
levelek állanak a bírálóbizottság rendelkezésére.

6. Helydijak: fedett, zárt helyen, alap-vagy faltért let ma-ként 
300'— lej, fedett, nyitott helyen 200 — lej, nyitott helyen a sza
badban 100 — lej. A helyigények a bejelentés sorrendjében elé- 
gittetnek ki. Az E.M O.E. és gazdaköri fiókjainak kisgazda tagjai 
helydijat nem fizetnek, csupán a 7. pontban jelzett kiállítási iga 
zolványt váltják ki.

7. Kiállítási igazolványok : Minden kiállító köteles megváltani 
a kiállítási igazolványt, amelynek ára 50 — lej. Az igazolvány tu
lajdonosai az alábbi kedvezményben részesülnek.

a) Az E.M.G E. és gazdaköri fiókjainak tagjai az igazolvány 
birtokában helydijat nem fizetnek.

b) Az igazolvány tulajdonosai a gazdanapok előadásait és 
gyűléseit látogathatják és élvezik mindazon kedvezményeket és 
előnyöket, amelyeket a rendezőség részükre szállódákban, cégek
nél, a C. F. R.-nél utazási és szállítási kedvezményben stb. biztosit.

8. A beküldendő a gabonavetőmag legkisebb mennyisége ga- 
bonaneműeknél 5 kg. Az egyes növények gyökerestől, Elvestől is 
beküldhetők. Bejelentések 1940. évi január 15.-ig a hely-, hirde
tési stb. dijakkal együtt az E.M.G E. címére küldendők be. Cluj- 
Kolozsvár, Str. Regalá (volt Majális-u.) 16. sz.

9. A katalógust a bejelentésekből állítjuk össze. A kiállító 
címének közlése és a bejelentett tárgyak felsorolása díjtalan. Kér
jük a bejelentésnek az e célra szolgáló és jelen sorainkhoz mellé
kelt bejelentőlapon való szives eszközlését a rovatok pontos kitöl
tésével. A szövegbővités dija szavanként 2.— lej.

A hirdetések dija a katalógusban: egész oldal 600’—, fél
oldal 300 —, negyedoldal 150,— lej.

10. Vasúti kedvezmények: Minthogy az E. M. G. E. a C. 
F. R.-tőI szállítási és utazási kedvezmények engedélyezését kérte, 
úgy a fuvarlevelek, mint a személyjegyek megőrzendők, mivel az 
árúk visszaszállításánál, illetve a visszautazásnál, azok igazolásul 
felmutatandók.

11. Belépőjegy ára: 14— lej
12. Eladási jutalék: A kiállításon és vásáron eszközölt ela

dás vagy felvett rendelés után az érték 2%-a — jutalék címén — 
a kiállítási iroda pénztárához befizetendő, nyugta ellenében. Az 
eladások és vásárlások lebonyolítását a „Mezőgazdák“ Kereske
delmi R. T. Cluj-Kolozsvár, Regalá (volt Majális u.) 16. sz. kész
séggel vállalja. Az E. M. G. E. elnöksége.

B e s z é l j ü n k  r ó la .
E rd ély i fo ly ó ir a to k .

Esztendő elején sok gondot okoz minden olvasni szerető és 
művelődésre törekvő embernek az a gondolat, hogy milyen újsá
got, illetve folyóiratot járasson. Az alábbiakban ismertetjük olva
sóinkkal az erdélyi folyóiratok legkiválóbbjait, hogy ezzel meg
könnyítsük számukra a kiválasztást, hogy mindenki megrendel
hesse azt a folyóiratot, amely leginkább belevág érdeklődésének 
körébe. Kívánságra bárkinek közelebbi felvilágosítással is szol
gálunk.
E rdélyi F ia ta lo k . Szerkeszti: László Dezső. Szerkesztőség 
és kiadóhivatal cime: Cluj ,  St r .  K o g á l n i c e a n u  13. Előfize
tési dijak: főiskolai hallgatóknak és tanítóknak évi 70 lej, mások
nak 120 lej. — 1 939 . év i 4 —5 s z á m á n a k  t a r t a l m á 
b ó l :  Móricz Zsigmond. — Dr. Györffy István. — Tudományos 
életünk elsorvadása. (Debreczeni László) — Az új középiskolai 
törvény. (Biró Sándor), — Az erdélyi magyarság intézményei. 
(Máté Ákos). — Első évesek az egyetemen. — A finn középis
kolákról. — Szemle. — Könyvek.
E rdélyi s z e m l e .  A magyar kisebbségi élet legrégibb iro
dalmi, tudományos és társadalomszemléleti lapja. Felelős szer
kesztő és kiadó: S. Nagy László. Szerkesztőség: Cl uj ,  C a 1 e a 
M a r e c h a l  F o c h  13. Előfizetési ára egy évre; lelkészeknek, 
tanítóknak, köztisztviselőknek vidéken 200 lej, városokban 300 lej, 
magánosoknak, szabadfoglalkozásuaknak, kereskedőknek, iparosok
nak 400—5C0 lej.
E rd ély i I sk o la . Neveléstudományi és népnevelő folyóirat. 
Szerkesztik: György Lajos és Veres Ernő Kiadóhivatali cime; C l u j  
St r .  C o g á l n i c e a n u  7. Előfizetési ára 160 lej.
H itel. Szerkesztik. Albrecht Dezső, Kéki Béla, Venczel József, 
Vita Sándor. Megjelenik negyedévenként öt iv terjedelemben. Ki
adóhivatali cim e; Cl u j ,  St r .  K o g á l n i c e a n u  7. Előfize
tési dija: évi 160 lej.
P á s z to r tü z . Erdélyi irodalmi és művészeti folyóirat. Laptu
lajdonos és főszerkesztő: Reményik Sándor, Felelős szerkesztő: 
Császár Károly. Előfizetési ára egy évre 500 lej, lelkészeknek, 
tanítóknak, tanároknak 400 lej. Kiadóhivatali cime: Cl u j ,  St r .  
B a r o n  L. P o p  5.
E rd ély i H e lik o n . Főszerkesztő; Kisbán Miklós, felelős szer
kesztő: Kós Károly, szerkesztő: Kovács László. Előfizetési dija: 
egy évre 600 lej. Szerkesztőség és kiadóhivatal: C l u j ,  P i a j a  
U n i r e i  No.  7.

O rvo s i ren de lő  s z e g é n y e k  ré s zé re  
B ucure§tiben .

Ingyenes orvosi rendelőt Állítottak fel, a bukaresti magyar evangélikus 
egyház védnökségével, a helyi egyházak és egyesületek által igazolt szegény- 
sorsú betegek számára. Ezt a jóléti intézményt 1940 január 2-án nyitják meg, 
a ,5 tr. General Anghelescu* 41 sz. alatti népközősségi otthon egyik helyisé
gében, 11 helybeli orvos felváltott rendelése mellett. Az ingyenes vizsgálatra 
és kezelésre ajánlott szegénysorsu betegek csupán a rendelő fenntartásához 
kell 20 lej hozzájárulási illetéket fizetnek Kellően igazolt esetben az is elen
gedhető. Azoknak a teljesen szegény betegeknek számára, akik a 20 lejes hoz
zájárulási illeték alól is felmentést nyernek' ingyenes gyógyszer kiszolgáltatása 
is biztosítva van.

A rendelőbe bejáró orvosok mindenikének kiterjedt orvosi gyakorlata 
van a fővárosban s ennek ellenére önként és díjtalanul vállalták azt a csele
kedetet, hogy tudásukat és munkaidejüket minden délelőtt 10—12-ig a szegé
nyek rendelkezésére bocsájtják.

Bukaresti orvosaink eddig is számos bizonyságát adták annak, hogy 
hivatásunk magaslatán állanak, mert valahányszor az egyházak szegénysorsu 
beteget küldöttek hozzájuk, díjmentesen vizsgálták és Jrezelték őket Most ne
hány hét alatt részben kölcsönadás, részben ajándékozás formájában röntgen
nel, diatermia. kvarc, fogorvosi stb. ambulatoriumi szükségletekkel szerelték 
fői a népjóléti rendelőt. Megvalósították azt, amit tudomásunk szerint még er
délyi városokban sem sikerült valóra válts ni.

Milyen felmérhetetlen hordereje volna annak, ha minden foglalkozási 
ágban levő ember ennyi felelősség érzettel hordozhatná számtalan megvalósí
tására váró szociál s kérdésünket.

Ugyanebben az épületben, kaszinó jellegű olvasó terem és ingyenes 
tudakozódó iroda áll a népközösség tagjainak rendelkezésére, S e x ty  Z o ltá n

ev . le lk é s z .

CENZÚRÁT. Inscris Tribunalul Brasov sub Nr. 1083/1938 Tip. .ANTAL* Bra?oy, Calea Victoriei 36. Telefon 25-08,
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A Z  E V A N G É L I K U S  É L E T  G Y E R M E K  L A P  M E L L É K L E T E

Azon a napon famentén Jézus a ház
tól, leüle a tenger mellett. És naqy
sokaság gyülekezők ö hozzá, annyira, 
hogy 0  a hajóba méné leülni; az egét-z 
sokaság pedig a parton áll vala. És 
sokat heszéle nekik példázatokban, mond
ván :

I m é  k im ér te  a m a g ve tő  ve tn i.
És amikor 0  vet vala, némely mag 

az útfélre esék; és eljővén a madarak, 
élkapdosák azt.

Némely pedig köves helyre esék, ahol 
nem sok földje vala, és hamar kikele, 
mivel hogy nem vala mélyen a földben. 
De amikor a nap felkelt, elsüle; és mi
velhogy qvokere nem vala, elszáradott.

Némely pedig a tövisek közé esék, és 
a tövisek felnevelkedvén, megfojtották 
azt.

Némely pedig a jó földbe esék és 
gyümölcsöt terme, némely száz annyit, 
némely hatvan annyit, némely pedig 
harminc annyit.

Akinek van füle a hallásra, haWja.

ü  m a g v e t ő .
Az Úr Jézus legtöbbször példázatokat mondott 

az'em bereknek, akik öt hallgatták és úgy tanította 
ökvt. 0  mindig az Isten országától beszélt, amelyet 
az emberek jiem ismertek. Úgy gondolta, bogy ha 
valami jól ismert dologhoz hasonlítja azt, amit az Is
ten országáról mondani akar, akkor könnyebben meg 
fogják érteni. Az emberek pedig még igy is nehezen 
értették meg. Legtöbbször Jézus a példázatot _ is meg 
kell«;tt magyarázza.

„4. m agvetődről szóló ige is egy példázat.
Elmondja Jézus ebben, hogy amikor a szántó- 

vető ember a gabonát veti, a magvakból sok elkalló
dik Egy részét megeszik a madarak, más része ki- 
száiad a köves főidben, vagy a tövisek között. Egy 
része azonban az elvetett magnak, jő főidbe esik és 
sok gyümölcsöt terem. Ez a sorsa az Isten igéjének 
is, amelyet Isten magvetői, az igehiidetők hirdetnek 
az emberek között. Hol és miképen hirdetik Isten 
igéjét? Hirdetik a templomban, az iskolában, yallás- 
órákon, vasárnapi iskolában, az egyházi ujsá ban és 
.még más helyeken. Nagyon sok igét hirdetnek, de 
azok kő ül sok elhangzik anélkül, hogy gyümölcsöt 
teremne.

Hol teremhet gyümölcsöt az Isten igéje? Az em
berek szívében.

Jézus azt mondotta, hogy az ember szíve olyan 
mint a szántóföld. Szép és igaz hasonlat. Ha a szán
tóföldet felhagyják, nem szántják meg és nem vetnek 
bele jó magvakat, akkor puszta lesz és rajta csak 
tövis és mindenféle burján terem. Az ilyen szív pusz
tává lesz. Benne csak rossz dolgok teremnek: go
noszság, irigység, verekedés, árulkodás, káromkodás, 
gyűlölet, Istentelenség. Ezért saját magát csalja meg 
az ember, aki nem hallgatja az Isten Igéjét, Hogy az 
ige miképen terem, az ember szívében az megír
juk ezután. MÁTYÁS BÉLA.
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A z  á l d o t t  o r v o s .
Olvassátok el a János evangéliuma 5, 1—17. verse

it. Ez az itt látható kép az ott leirottakat ábrázolja.
Jeruzsálem közelében volt a Bethesda tó, amelynek 

az a nevezetessége volt, hoy vizének gyógyító ereje volt. 
Azonban csak az a beteg talált benne gyógyulást, 
aki az angyal megjelenése után elsőnek lépett a 
tó vizébe. Az ige szerint a betegek százait lehe
te tt állandóan ott látni, amint sóvárogva várták 
gyógyulásukat. Krisztus, meggyógyította azt a be
teget, aki már évek óta hiába várta itt gyógyu
lását.

Áldott orvosunknak szoktuk mondani a 
Krisztust. Orvos, akinek szenvedélye az, hogy 
gyógyítson. S mi mindnyájan betegek vagyunk. 
Lelkünket bűn rontotta meg. Sebünk, be
tegségünk gyógyíthatatlan és halálos. Mi 
nem adhatunk magunknak gyógyulást- 
Más sem. Bűneink alatt Ítélet és kárho
zat kikerülhetetlen végzete fenyeget. De 
Krisztus ő megorvosolhat, ő meggyógyít
hat. Általa uj életet nyerünk. Áldott or
vosunk ő, aki meg akar és meg is tud 
gyógyítani.
Krisztus akar és tud gyógyulást adni. Az 
ö hatalma végtelen. Kit meggyógyít örök
életet nyer. GILLICH FÜLÖP.

A mi meséink című népmese 
gyűjteményéből.

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét orszá
gon, még azon is túl, volt egyszer egy szegény 
özvegyasszony, annak volt három legény fia, de 
hogy szegények voltak, hát egynek mindig el kel
lett menni szolgálni. Legalébb is elment a legna- 
gyobbik fiú s amint megy, mendegél, Hetedhét
országon, még azon is túl, talál egy öreg embert. 
Az megszólítja: „Mi járatban vagy édes fiam?“ 
Azt feleli a fiú: „Én, édesapám, szolgálatot ke
resek.“ „Én meg éppen szolgát,“ — mondja a jó
szívű öregember, s mindjárt megfogadja a fiút a 
bárányok mellé. Reggel, mikor rábízta a nyájat, 
meghagyta neki az öreg, hogy a báránykákat ne 
hajtsa, ne terelgesse, csak menjen, mendegéljen

mindenütt a nyomukban mert azok magukban is 
szépen ellegelésznek

Megindult a fiú a báránykákkal. Legelébb 
is értek egy gyönyörűséges szép rétet: a fiú csak 
ment, mendegélt utánuk, amint meghagyta volt 
neki az öreg ember aztán egy sebes folyóvízhez, 
értek, keresztül mentek rafta a búránykák, de a 
fiú nem akart belemenni, hanem ott kerülgette 
egész estig Hogy ott kerülgette a vizet, hát a 
báránykák maguktól átjöttek megint, ő pedig kap
ta magát, estére hazahajtotta őket. Kérdezi otthon 
az öreg ember: „No, édes fiam, hát hol jártál a 
báránykákkal ?“ — „Én. édesapám, csak mentem, 
mendegéltem utánuk, hát azok elsőben is egy 
nagy síkságra mentek, onnét elérkeztek egy nagy 
sebes folyóvízhez, azon a nagy vizen keresztül 
mentek, de én innen maradtam, mert nem mertem 
belemenni a nagy vizbe.“ — „No, édes fiam, én 
téged eleresztlek, mert látom, hogy nem szolgáin} 
való legény vagy.“ Azzal szépen eleresztette fize
tés nélkül.

Elmegy a fiú, nagy szomorúan haza. Ott
hon azt kérdi tőle a másik két testvére: „No,
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Legutóbb kedves gyer
mekek az ige módjairól 
emlékeztünk meg. Már ak
kor felhívtam a figyelmete
ket, hogy a parancsoló mód
ban egy fontos helyesírási- 
szabályra kell majd ügyel
netek. Em lékezteké még 
arra, hogy mi a parancsoló 

m ódnak a ragja? Ugy-e a „ j.“ pl. Írjak, kérjek, 
varrják, tanuljak stb Igen ám csakhogy néha „ j“ 
■nélkül is halljuk az igét a parancsoló módban 
;pl. mossak, lássak, nézzek, érezzék, halásszak, 
vadásszak stb. Ezek az igék is a parancsoló mód
ban vannak és még sincs „j“ jelük. Éppen ezek 
azok az igék, amelyekre a figyelmeteket fel aka
rom  hívni. Ezek az igék a jelentő-módban igy 
hangzanak: mos, lát, néz, érez, halász, vadász 
stb. Tehát: s, t, z, sz hangokban végződnek. 
Az ilyen végződésű igéknél a „ j“ hang hasonul, 
"vagyis lesz belőle s, sz, z. így ezeket a hango
kat az illető szóban mindig kettőzve írjuk le, 
mivel az egyik betűnek, a j-t kell helyettesítenie 

^ t végződésű igéknél a j mindig s-re változik.) 
Ragozzátok a parancsoló módban az alábbi igé
ket : szánt, vet, készít, szeret, süt, üt, néz, 
űz, vajaz. őriz, ás, mos, keres, eprész, heverész, 
kotorász stb.

édes bátyánk, hát mit szolgáltál?“ — „Hm, mit szol
gáltam? Menjetek el, ti is, megtudjátok!“ No jól van, 
elmegyen a közbenső is szolgálatot keresni, hát ahhoz 
a gazdához szegődik be, ő is úgy jár, mint a bátyja s 
üres kézzel tér vissza. Kérdi az öccse: „Nó, hát édes 
bátyám, kend mit szolgált ?“ — „Hm, mit szolgáltam ? 
Menj el te is, megtudod!“ No, jól van, elmegyen ő is 
szerencsét próbálni. Amint megy, mendegél, ő is éppen 
azzal az öreggel találkozik, beszegődik hozzá egy esz
tendőre a bárányok mellé, s az öreg meg mondja neki 
is, hogy csak mindig utánuk menjen, sehol tőlük eine 
maradjon.

Reggel az öreg kiereszti a bárányokat az akol- 
ból, megindulnak, a fiú, meg nyomról-nyomra megyen 
utánuk. Legalább is elérnek egy szép zöld síkságra, 
keresztül mennek rajta szép lassan legelészve. Elérnek 
aztán egy sebes folyóvízhez, keresztülmennek azon is 
a báránykák. utánuk a legényke is belemegyen. De mi
helyt belép a sebes vízbe, az a sebes viz egyszerre 
úgy lesorvasztja róla a gúnyát, a húst, mindent, hogy 
mikor kiér a túlsó parta, csupa csont és bőr volt. A- 
hogy kiér a túlsó partra, hát a báránykák visszafordul
nak, ráfujnak a fiúra, s egyszeribe külömb teste lesz, 
mint amilyen volt. (folytatjuk).

Az Uraknak Ura.
Irta: Ady Endre.

Már-már lelkem csúf bűnök veszték 
S jöttek békés esték:
Rákacagott a háborúra 
Az Uraknak Ura.

Lemenő, szép Nap volt az arca.
S könyörület rajta.
Az élet be sok újat hozott 
S Isten nem változott.

Falusi, nádas iskolában 
Már ilyennek láttam,
Ki rossz helyett jó és új szivet 
Adhat mindenkinek.

Hajunknak egy ősz, hulló szála 
Följegyzett bú nála.
S ha bűnös lény tőle elköszön,//
O vár, mig visszajön.

Nem rój ja meg vétkeinket,
Mert O szeret minket 
S poklok felé visz bár az útunk,
O int s visszafutunk.

Bennünk él s be jó hinni benne,
Ez ős szerelembe,
Ő még a temetőn is virít,//
O a gyermeki hit.

Fölemelt és vérem lemosta,
Szivem visszahozta,
Sebeimre áldóan szedett 
Balzsamos füveket.

Édes ernyedten várok várva 
Most már a halálra.
Szemem: Övé volt, kezem: keze, 
Mindent ő végeze.

Háborúra el ő bocsájtott 
S bűnökből kihántott.
Rákacagott a háborúra 
Az Uraknak Ura.



Kedves kis barátaink Örömmel látom, hogy 
egyre többen f glalkoztok a Gyermekvilág rejtvé
nyeinek megfejtésével. A helyes megfejtők száma 
örvendetesen szaporodik. Igyekszünk úgy állítani 
ősszé rejtvényeinket, hogy azok anyagát ismereteitek 
és tanagyagotok köréből válogatjuk ki, hogy ez
zel egyrészt megkönnyítsük munkátokat s más
részről hogy fakuljatok is általa. Tehát csak szor
galmasan ! Szeretnénk ellenben elérni azt is, hogy 
mindegyitek szép es gondos munkát küldjön be. 
Legyetek tehát ezután figyelemmel az írás szép
ségére és a külalakra i s ! Ugyancsak szeretnénk 
elérni azt is, hogy ti teljes bizalommal és érdek
lődéssel legyetek a Gyermekvilág iránt s kérdé
sekkel és kívánságokkal keressetek fel bennünket 
amelyre mi készséggel fogunk mindenkor felelni. 
Érdeklődő. Legutolsó számunk rejtvénymegfejtői
nek csak a napokban küldhettük el jutalom tár
gyukat. A késésért szives elnézést kérünk.

Szolgálat A karácsonyi ünnepek alkalmával 
szinte iivéte! nélkül minden gyülekezetünkben 
rendeztek karácsonyfaünnepélyeket és gyermek
előadásokat. Magyar evangélikus gyermekeink 
mindenütt nagy lelkesedéssel és örömmel szere
peltek és ezzel szép szolgálatot végeztek, amiért 
is elismerést érdemelnek. Szükséges ellenben reá
mutatnunk arra is, hogy a karácsonyi vakáció alatt, 
amikor szünetelt az ellenőrzés, ellanyhult a gyer
mekek templomlátogatása. Ez nagyon szomorú 
jelenség. Mi lesz abból, aki már most, mihelyt 
nem őrizhetik ellen, elkerüli a templomot? Isten 
igéje nélkül nem tudunk ellentállni az életben 
reánk leselkedő veszedelmeknek. Tehát itt is több 
buzgóságot!

H elye s  m e g fe jté s t k ü ld ö tte k  be: Új
v á r  sá rid ró l:  Kovács Jancsi, Németh Józsi Szi
geti Gyurka, Verasztó Imre Arató Sanvi Horváth 
Gyurka Kalmár Olgi, Máté Jancsi, Mátyás Bözsi, 
Török Árpi, Török Sanyi, Csonka Rózi, Horváth 
Ilona, Kovács Jolán, Rákóczi Jolán, Németh Ilon
ka, Németh Kató, Szász Ilona. I fa h n á g y r ó l : 
Székely Juliska és Grépály Domokos. C sern á t-  
ja lu b ő l: Hajdú András Hajdú Piroska es Papp 
litván B ö  es faluból-. Szén Rózsi, Erdélyi Anna. 
B a r c a u jfa lu r ó l:  Sánta Mária, Erdő Aladár és 
Fazakas Ilonka.

■ S o 'sh u x á s  ú t já n  n y e r e m é n y t k a p ta k :  
Szász Ilon és sánta Mária (bibliát) Kovács Jol^n, 
Németh Kató, Hajdú Piroska, Erdő Aladár és Er. 
délyi Anna — (jutalom könyvet.)

R e j tv é n y e in k  1
A Hogyan fejezte ki József a maga életé

nek tanulságát? Mi volt az Isten célja vele ?
2. Keresséte ; meg, hol van megírva a ti- 

zenkétéves Jézus templomlátogatásának története.
3. Hány éves korában kezdett Jézus tanítani?
4. Mikor tette Jézus az első csodát?
5. Ki gyűjtötte össze a legszebb magyar 

népmeséket ?
, 6, Ki volt az a magyar vitéz, aki előbb le

győzte a görög óriást s aztán csatabárdjával em- 
bernagyságu rést ütött Bizánc vaskapuján ?

1. B. Hol jelent meg az Isten először Mó
zesnek ?

2 Hol kötött Isten szövetséget Izrael népé
vel ?

3. Keressétek ki és Írjátok ki a bibliából 
azokat a részeket, amelyek arról szólnak, hogy 
miként hívta meg Jézus a tanítványokat-

4. Hol van megírva Jézus megkeresztelteté- 
sének története?

5. Melyik monda szól a magyar nép erede
téről?

6. A monda szerint kik a hún népnek hát* 
ráhagyott utódai?

7. Ki volt a magyarok első királya?
Megfejtések beküldésének határideje: 1940  

február hó 15.

Tip. „Antal“ Bra§ov, Calea Victoriei No. 36. Telefon 25-08.

SCHERGY.ést-saiR. T.
Brassói posztó- és divatárugyár 
Női és férfi szövetek

versenynélküli kivitelben
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A „Keresztyén Igazság'
agytiszteletü szerkesztőségének
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• 2 lej.

1940 február 18.
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Administratis
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K i a d j a : :

az E vangélikus É let B a rá ti M unkaközössége.
S zerk esz ti:  G I L L I C H  F Ü L Ö P . —  F elelős k ia d ó ; M Á T Y Á S  B É L A .

Évi előfizetési dij 55 Lej. 
Postai szétküldéssel 60 „ 
Külföldön 3 Pengő

Kikel a  m a g  —
A világ legnagyobb csodája a földön, az új 

élet kezdete. Elszórja a gazda a gabonam agot és 
az a jól m egm unkált földben kikel . . . . A vi
lág sem m ilyen tudom ánya nem  tudta és nem  is 

fogja sohasem  megfejteni az uj élet csodáját. 
A kikelő m ag az élet csodája.

—  A m agról szőlő Igének az az értelme, 
hogy Isten Igéjének, éppen úgy m int a gabona 
m agnak csodaereje van e földön. Táplál és ala
kit; vigasztal és gyógyít. Csak akkor tudnők iga
zában megbecsülni az értéket, ba többé nem  len
nének templomok és Igehirdetök, akik ezt a cso
dálatos m agot elhintik az em beri szivek term ő
földjébe. N ézzünk a m últba és lássuk meg, hogy 
ennek a csodálatos m agnak, milyen óriási ereje 
van. A keresztyénség kezdetén még alig látszik 
a hatása, de évröl-évre jobban  és jobban kibon
takozik Isten országa a látható egyház képében. 
Vagy nézzük annak a m aroknyi kis csapatnak a 
keresztyén m isziőnáriusoknak a m unkáját, akik 
m inden anyagi kártérítés nélkül teljesen önzet
lenül végzik el ennek a  csodálatos m agnak az 
elhintését vad pogány népek világában. Nem az 
ö érdem ük-e, hogy m a m ár sok millió pogány 
szivében feltámadt az élő Krisztus ? Nem-e en
nek a csodás m agvetésnek a következménye, 
hogy oly sok pogány, a kegyetlenkedések és ál
landó harcok helyett, a földm űvelés békés fog
lalkozását vállalja?

Egy évvel azelőtt történt, a volt ném et af
rikai gyarmatokon, hogy az ottani ném et misz- 
szionárius, Nickel diakónus az angol kormányfői 
egy kis doboz kinafa magokat kapott. A miszio- 
nárius, akire több m int száz lelki beteg néger 
gondozása volt bízva, foglalkoztatni akarta eze
ket a szerencsétlen betegeket ezért határozta el, 
hogy elülteti a kinafa magvait, amelyből később 
ha felnőnek, a hires kinint nyerheti, amely az 
egész világon ism ert orvosság. Azonban ennek 
a m agnak elvetése nagy nehézséggel jár. 4.000 
m ag egy gram m , olyan könnyű és leheletszerű. 
Gondos előkészületeket kell tenni. Michel m iu
tán  m indent elvégzett előírás szerint, várva várta 
hogy m egnézze az eredm ényt. Eltelt a két bét 
de élet nem  látszott az ágyúsokon. Végül a he
tedik héten am ikor kétségbeesve m ent az ágyús
hoz látta, hogy m egtörtént a csoda : a mag ki
kelt. Megvoltak mentve.

Minden elvetett mag, ha későre is, egyszer 
k ik e l!

A z e g y h á z i sajtó .
N yom ok  i  h agyu n k  cím alatt irt értékes, az egyházi sajtó munkáját és fontosságát 

ismertető cikket, a magyarországi E v a n g é lik u s  É le t-ben, Dezséry László az egyetemi ifjú
ság lelkésze. A cikkből közöljük a következő figyelmet érdemlő gondolatokat:

. . .  A:' egyház a sajtójában írja az önéletrajzát. A történelmünk írásá
nál nélkülöz etlen lesz. Sehol sem lehet majd lemérni annyira a múltúnkat, 
mint azon, hogy például az egyház mit tartott fontosnak prédikálni, mint bor
zadt el, mit tudott tanácsolni a kor emberének, mivel járult hozzá a magyar 
élet építéséhez; milyen gyászát jelentette s mii yen aggódását reszkette betűbe 
a sajtójában... Kicsit napióirás szerű ez a munka. Szerelmes diák korunkban 
tartottuk fontodnak az életünk regisztrálását. A saitót az égyház sze
relmesei írjak. HáborgS sorok, fölényes csatakiáltások, borongás a jövőről,' 
csendes gúnybac»jok, s a lélek tusakodásai, prédikációk és vallomások, sze. 
retetben érzékennyé forrósodott szivek lázas sorai ezek. Ezt tudta, ezt akarta, 
ezt érezte az egyház, amikor ezt kérték tőle, ebien akadályozták, itt előre jutott 
ott újrakezdett, itt csalódott s ott felismerte magában az Isten váratlan csodá
ját. Az egyház sajtóját nem foglalkozásból csinálják, s nem szórakozásból, 
munka helyett, de este írják, mint a naplót, pillanatnyi lélegzetnek, eszmélke- 
désnek, in memóriám... Lehet a napló csupa sirás és lehet csupa túláradó 
öröm, de mindig mérhető rajta — épen a lázán mérhető — a szerelem tüze. 
Az egyház sajtója lehet csupa boldog bizonyságtevés, s lehet keserves kritika 
emésztő lávaomlása, de az egyház szerelme mindig mérhető azon, hogyan 
sírtak s hogyan örvendtek az egyház életén azok, a kik a naplót írták.....

Az egyház útja mindig egy út . . . .  A sajtóját azért az éberségből le
het megismerni. Az éberségéből, hogy milyen messze tud látni, milyen ma
gasról tud nézni, milyen széles horizontot tud átérteni, mekkorát tud kiáltani 
a figyelő állásból, s mekkora sereg fut elő a sátrakból a riadókra. Azért az 
egyházi sajtó életkérdése, milyen magasan tud állni az élet felett úgy, hogy 
mégis lássa az életet. . . .  A célszerű magasság a figyelésre ott van, ahol az 
ige találkozik a gyülekezettél. Ez az egyházi sajtó élete s régiója, itt szólnak 
a reális és biztos kürtzengések. . .

. . . Egyházi újságnak értenie kell mindenhez, s mindenütt értelmeseket 
kell rikoltania. Az egyházi újságíróknak kellene a világ legműveltebb embe
reinek lenniök. Mondtuk, hogy fontos az is, hogy mekkora sereg fut elő a 
kürtzengésre? Hát azért kell nagyon eleven, fáradságot és költséget nem fél
tő sajtópropaganda. Sok olvasó, így sok mozgosi ható harcos.

. . .  A jó egyházi sajtó megfogozás az egyház hitvallásában. A jó hitval
lás megfogózás a Bibliában. A Biblia pedig jó arra, hogy benne megfogózzunk 
az Istenben. . ,  így a sajtó Isten eszközévé válik. Róla való bizonyságtevés 
az örök tárgya. Igehirdetés az Életből az életig, vagy életből az Életig. Földi 
kérdések irányítása az örök Felelőre, vagy örök Igék megszólaltatása a földön 
Ma és itt igy beszél az Isten, aki mindörökké ugyanaz. A jó egyházi sajtó 
állandó parafrázisa a hitvallásoknak, sőt állandó hitvallásos munka. Felelni 
a kor kérdéseire úgy, hogy az Igén mérjük meg magunkat. Ezért az egyházi 
sajtó az egyház létfenntartásának egyik funkciója. A szellem és az élet min
den területén való szükséges helytállás.

Az egyházi sajtó a bűnös világ szolidáris koncertjében mindig idegen 
hang. Finnyás különvélemény... Kellemetlen kontroll. ... A jó egyházi sajtó is 
mindig Isten kegyelmi, győzelmi ténye lesz. Sohasem reménytelen vállalkozás 
s ha reménytelen volna is, mégis elhagyhatatlan szolgálati kötelességünk...
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ISM ERJÜK  M EG E G Y M Á ST  . . . .
Lapunk kb. egy esztendeje közli m nden egyes számában valamelyik magyar evangé

likus gyülekezetünknek évi beszámolóját s hozta az illető gyülekezet templomának, intézmé 
nyeinek képét. Az Evangélikus Élet kaptára pedig valamennyi gyülekezetünk templomának 
képét hozta. Törekvésünknek az a kimondott célja: meg akarjuk ismertetni gyülekezeteinket, 
templomainkat minden egyes olvasónkkal, hogy ezzel felébrezzük az egymásiránti érdeklődést 
és szeretetet.

Jelen számunkban a tatrangi gyülekezet templomának, valamint kulturházának képét 
közöljük, hogy ezeket is megismerjék olvasóink. A tatrangi gyülekezet templomának kliséje 
ugyanis hiányzik naptárunkból. Tévedés folytán u. i csak elkésve kaptuk meg a fényképeket 
és tudtunk azokról kliséket készitettni.

A tatrangi gyülekezet egyike a legnépesebb gyülekezeteinknek. Lélekszáma 2197 
Temploma 118 évvel ezelőtt épült. Méreteiben túlságosan kicsiny a nagy lélekszámú gyüle
kezet számára. Különösen érezhető ez a sátoros ünnepek alkalmával, amikor zsúfolásig meg
telik s sokszor nem is férnek el a hívek. Kulturháza 1937-ben épült közel 100 000 lej költ
séggel, melyből 10.000 lei költsönt leszámítva, a többi a hívek adománya. A kulturházban 
tartja a gyülekezet vallásos és kulturális összejöveteleit, amelyekre a hi'-eí szeretette! és szép 
számmal jönnek el. Az elmúlt esztendőben 2 vallásosest és 3 teaestét rendeztek szép erkölcsi 
és anyagi sikerrel.

Az 1939-ik esztendőben 
~ávid Jánosné bukaresti hit- 

slvérünk 6 ablakra • csángó- 
:öttes-drapériát ajándékozott
180— \ lej értékbenjfmások is adtak egy—egy szőttes drapériát és csán- 
b tányérokat a kulturház termének díszítésére. Ugyancsak Bukarestből: 
:v. Pál Jánosné 2 drb. lámpát küldött kb. 1000 — lej értékben.

Legyen Isten áldása tatrangi hittestvéreink munkáján1

TEMPLOMOKKULTÜRHÁZAK
MŰVÉSZI F E S T É S É T  VÁLLALOM

JÉZUS, LUTHER, STB. OLAJFESTMÉNYEK
MEGRENDELHETŐK

B E tkE  H. E. £ ^ ^ 7 i? b ,hasdeui9 3

Téli hangulat.
Dermesztő, hideg szél, süvít át a tájon,
Fagyos, hóréteg ül ; erdőn, mezőn, fákon.
Oh be jó ilyenkor a meleg szobában,
Megelégedésben élni boldogságban.

Oh de hánynak nincsen, ma meleg szobája?
Nincsen keresete; nincsen boldogsága,
S hányán vannak? akik, csak tengődve, élnek,
Kik az útcán járnak; s koldulnak, — szegények.

Oh de hányán vannak? akiknek van házuk,
Van szép keresetük; tele kamarájuk:
Akik nem ismernek szegénységet — nyomort — 
Akiknek a lelke, csak büszke gőgöt hord.

Azért mily jó lenne, ha bár most, — ilyenkor 
Minden szív érezné: mit jelent a nyomor :
Hogy önként, örömmel sietne áldozni,
Szegények helyzetén, sorsán enyhíteni.
Istenünk, jó Atyánk, adj megértő szivet,
Megértő szivekbe — élő szeretetet!
Hogy annak a lángja égjen minden szívben, —
9 boldogságot keltsen, szenvedők lelkében.

s íp o s  Já n o s .

A földszagu március
irta; Kacsó Sándor, 

Hosszú télen any- 
nyi keserűség gyűl 
össze a szegényem
ber szivében, hogy 
febrnár végén már 
szúrósan néz ki a 
szemén, ráncokat 
rajzol a homlokára 
és fenyegetően sú
lyossá teszi a lépé
seit. Kettőrepedt te

tejű tüzelő mellett órákhosszat táplálja saját 
magát a gond.

Nyirkos és hideg, tapaszos földdel néz far- .
kasszemet a megterhesült homlok. Egymás-

r/
ért álló falak kö7ött^niég a legutolsó suga
ras őszi nap levegője poshad az emberi test 
párájától, a tikácsoló gyermek nehéz léleg
zetétől és az asszony naponkint felfakadó 
nedves fájdalmától.

Néha önmagát tisztítja meg ez a fullasztó 
szegényemberszag: piszkos caöppeket dob 
ki magából a mestergerendára, a megvakult 
ablakszemekre, a falak aljára s a cseppek 
nyomán kiveri a psnész még a féliggyalult 
ágydeszkákat is.

Ilyen helyen ritka vendég az Isten s tá
vollétében gyökeret vet, kikéi és fekete virá
got temm az ember szivében a rossz. A száj 
szögletében átokként virágzik ki az áldott 
emberi szó s a gondolat messze idegen a 
jóságtól. Nem jó istenes lelkű embernek meg 
hallani az ilyen beszédet.

— Elvihetne már az ördög valakit erről a 
nyomorúságos világról J

Az még jó ember lehet, akinek van egy
két holdja s mellette két borzascsipőjü ti
nója. Az kertet javít, erdőre jár s más dol
ga biján, tinóit vakargatja. Ám akinek sem
mije sincs, aki dolog nélkül gyűjtögetheti a 
keserűséget s vele együtt a bűnös gondola
tokat, az senki más, mint sirá&ó Süköud Ga
zsi, aki kenyere fogytán a más ember halá- 
lálát lesi. Egy sirgödör: félvéka búza, kétheti 
máléskenyér a maga, felesége és gyötrődő 
gyermeke szájába. A gyermek savószinü or
cáján pedig immáron harmadszor gyúl ki a 
„Szent Antal-tüze”.

Sirásó Sükösd Gazsinak szabad a hosszú 
tél végén, március elején földreszegzett hom
lokkal kérdőre vonni az Úristent.

— Elfelejtett az idén tavaszt csinálni?
Felesége szivéből is kifogyott már a jóin

dulat. Ki se férne tán a torkán, vagy ide
genül hangzanék ebben a házbsn, ahol a hal
kan kimondott átok már imádságszámba 
megy.

— Gyertyaszentelőkor megcseppent az az 
istenverte ereszalja.

Feléje se nézett az urának, a gyermeket 
takargatta s édeskedő szavai is csak arra 
voltak jók, hogy új táplálékot adjanak a ke
serűségnek.

— Éhes vagy úgy-e? Hadd el, meghal a 
nagygazda Símén, akkor lesz kenyér.

— Adj máiét neki, ne hergelj 1 — mor
dult föl az ember.

— Hogyne. A múltkor is piros pattanások 
verték ki a testét a máiétól. Azt akarja, hogy 
meggyilkoljam?

— Hát kérj a szomszédból egy darabka 
kenyeret.

— Lesirül az arcom bőre; már mindegyik 
adósa vagyok. Nekik is szűk.

— Kérj onnan ahol nem szűk.
— A nagygazda Siméntől? Annak nem 

szűk, — nyelvelt vissza az asszony, de ar
cára fagyott mindjárt keserűsége fanyar vo- 
naglása. Sirásó Sükösd Gazsi alatt megrop
pant a háromlábú szék s a nehéz indulat 
hirtelen állította talpra.

— Verje meg az Isten!
Előre hajlott egy kicsit, amint kifutott a 

házból. A harag piros foltokat festett az ar
cára s úgy ment, hogy nem tudta, merre in
dul. „Annak nem szűk, — csengett a fülé
ben az asszony szava. Nem, annak van elég 
s azért nincs neki. Esztendeje ha van, hogy 
erősen összejöttek. Kicsi dolog volt, valami 
elmulasztott napszám, de erősen nagyranőtt 
a büszkeség árnyékában.
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Aki megfizette a mi 
tartozásunkat...

II. Sáad sr orosz cárról je
gyazték fel az alábbi kedves 
történetet. Volt neki egy ked
ves testőrtisztje, akit azonban 

egyszer valami adósságáért nagyon megdorgált. A cár ugyanis meg
tudta, hogy kedves katonája igen könnyelmű és pazarló életet él 
és emiatt uzsorások kezébe került. Szerette volna kiszabadítani s 
jobb útra terelni. ,Ha holnap ilyenkorig meg nem fizeted adós
ságodat, lefokozlak“ — mondotta neki kemény parancs haDgjáD. 
Aznap este történetesen éppen az a tiszt volt szolgálatban. A cár 
előszobájában állt őrséget. Asztalán nagy papírlap, kezében ceruza. 
Hatalmas számoszlopokat ir, szoroz, és oszt, kivon és összead. 
Számítja, hogy mennyi az adósság és mennyi a fizetése. A mérleg 
balul ütött k i: sokkal nagyobb az adósság, mint á mennyi fizetésre 
számíthat, hogy azt abból kiegyenlítse. Csüggedten ejti le fejét s 
keze szinte akartalanul írja a számoszlop alá, mit szive érez: „ Ki 
fogja ezt megfizetni?“ Gyötrődése közben aztán elaludt. Nem hal
lotta meg ura háromszori csöngetését sem. Bizonyára adósságáról 
meg kétségbeesett szomorú, kilátástalan helyzetéről álmodott. A cár 
pedig, mikor ismételt csengetésére sem jelentkezett senki, elindult 
megnézni mi ennek az oka. Halkan kinyitotta az ajtót. M kor látta 
az asztalra borulva alvó tisztet először megharagudott, do észre
véve az előtte fekvő papírt kiváncsi m a háta mögé lépett s akkor 
megdöbbenve látta a hatalmas számoszlopot és olvasta el a szo
morú mondatot: „Ki fogja ezt megfizetni?" A cár szivét elöntötte 
a szánalom. Fogta a ceruzát és odaírta a papírra: „Én, a cárod, 
megfizetem /“ Aztán csendesen visszatért szobájába.

Testvérem, goadoltál-e valaha arra, hegy egy ilyen, ső: talán 
még ennél is nagyobb számoszlop, az amely bűneinket tartja nyil
ván? Fel vannak jegyezve azok Istennél. S azt mondj i, hogy ezt 
a mi tartozásunkat ki kuli fizetni, mert lefokoz, mart nem iehatü k 
különben Isten gyermekei s az örökélet örökösei. Slám Isten igéje 
azt hirdeti nekünk, hogy: Krisztus fizette helyettünk a kereszten 1

GILLICH FÜLÖP.

Aggódalommal, lékszstvisszafojtott megdöbbenéssel figyeljük 
napjaink háborús eseményeit. Feszült figyelemmel hallgatjuk a rá
dión közvetített had jelentéseket, izgalommal lessük napilapunk 
megérkezését. S újra és újra feltesszük magunknak a kérdést: Mi
re való ez a harc, ez az őrült embermészárlás s óriási értékek 
pusztítása? Sajnáljuk, fájlaljuk mi mindezt. Sajnáljuk önmagun
kat is, hogy épen abban a korszakban kell élnünk, amikor az em
beriség ezt cselekszi. De... viszont félelmünk és aggódalmaskodá- 
sunk ellenére titokban szenzációt kereső kíváncsisággal is várjuk 
ezeket a jelentéseket. Felajzott idegeinknek talán épannyira szük
ségük van ezekre, mint a mennyire annak a régi római polgár
nak kellett a cirkusz és a vad állatok elé dobott keresztyének 
szétdarabolásának kegyetlenül borzalmas látása. Hiszen ma annak 
az újságnak megy jól, amelyik leggyorsabban és a leginkább ki
színezve közli a véres eseményeket Hát igen csodáljuk meg azo
kat, akik hősei, önfeláldozó hősi ennek a kegyetlen és veres ern- 
btrfragédiáQak. Csodáljuk a finneket, akiket becsületes érzés, igaz 
honszeretet és egy reájuk erőszakolt háború kényszeiü ellenállása 
avatott a ma leginkább csodált hősei népévé. De nem vonjuk meg 
bámul duókat egyetlen küzdő hatalom hőseitől sem. Csodáljuk a 
repülőgépek szédületes teljesítményét. A borzongás ámulatával 
adózunk a tengeralat'járók hői matrózainak stb. Tudjuk e, hősök 
a halállal játszanak idegfeszítő kegyetlen játékot. És maguk is tud
ják, hogy nem igen lehet reményük valaha élve kerülni ki a küz
delmeknek eme poklából. A halál előbb-utóbb biztos számukra — 
reményük csak egy van: amíg eljön ménéi többet elpusztítani az 
ellenségből és az ellenfél javaiból. Vállalják a kockázatot, mert 
szent előttük a hon, amelyikért ezt teszik.

Krisztus katonái, a keresztyének tudtak volah i, így lelkesedni 
élni, szolgálni és meghalni. Ma a világ fiai, a vér harcosai meg
szégyenítik Krisztusnak katonáit! Da jó lenne tanulni tőlüa igazi 

íjkase dést es önfeláldozó szeretetet. GILLICH FÜLÖP.

— Megmutatom, hogy koldulni jössz még 
hozzám, — mondta a nagygazda Símén.

— A ku yámat is agyonütöm, nehogy far
kat csóváljon kied előtt, — felelte vissza a 
sirásó Sükösd és ezzel elvégezték.

Azóta azonban, mintha koldus hált volna 
Sükösd Gazsi küszöbén, egyre szűkült a ke
nyér a házban s a kisebb gond után csak 
nagyobb baj jött. Nyáron alig hívták nap
számra. télen feléja se néztek, ha meg kel
lett fogni az ölnivaló disznó lábát. A sírá
sáéból kereshetett volna még valamit, de lám, 
Símén gazdának még oda is elért a keze, a- 
hol a halál birodalm t kezdődik. Késő ősszel 
megü.ö'.te a dér egyik leánykáját s a sirgöd- 
röt mrga ásta ki a szolgájával, nehogy őt 
kelljen Kvjia. Példaadás az, amit a gazdag 
csinál. Azóta, ha hívták is gödröt ásni fele- 
napszámért segítségül hívták.

A kertek alatt megásott Sükösd Gazsi. Há
za oldalánál, rozoga érász alatt megkereste 
az ásóját s ujassa szélébe törülgette a 
megrozsdásodolt vasat. Bent a házban csen- 
dssen sirdogált a gyermek. A sírásónak fáj
dalmas jóságra szorult össze a S2ive.

— Ne sírj nó ! Ka ácsot szerzek ón naked, 
csak ne sírj.

Az asszony nedves ágat tördelt a tüzelő 
előtt.

— Mit akar? — kérdezte.
— Az éjjel búzát szerzek.
— Lopni megy?
Csak percek múltán adott feleletet.
— Nem nézhetem, hogy éhen haljon a 

gyermek.
— Hová megy?
— Oda ahol van, — csattant föl hirtelen
— ö  az oka a nyomorúságomnak. 0 aztán

==j=E25
neki van a legtöbb, meg ze n érzi. A gabo
nás rakottfából van, alátta köv^k vannak.

Egy-két kövi t kiveszek, aiája ások s már 
bent is vagyok. Csak két vékát hozok tava
szig, amíg dolog akád a mező i.

— Én is menyek, az enyém is a gyermek
Sirásó Sükösd Gazsi hálásan nézett az

asszonyra. Hosszú idő óta először találkozott 
össze a tekintetűk és megegyezőleg egyszerre
dobbant össze a szivük — a bűnben.

* **
Éjfél után zsákot foidott az asszony. Az 

ember vállára vette az ásót s mint árnyék 
árnyék után elindullak. 'Nagygazda Símén 
gabonása a malomároktól nem messze fe
küd*, de elég távol a lakóháztól, amelynek 
cserepes tetején sápadtan vihogott a fényét 
veszített hó.

A gnbonás szegleténél állottak, az ásót 
már a kezébe illesztette, d : tétovázott még 
szivében az akarat

— Az esöházban ég még a lámpa, — is
mételte 8ggoddmasan az asszony. — Azt 
mondják beteg a gyermek, azt virasztják biz
tosan Hátha éizreveszneii ?

— Legyen i-galmas nekik az L t.n  táp
lálta magában az elkuecedőst az c-mb’r. Ki
tapogatta körül a helyet s nehéz indulattal 
feszítette neki az ásót. A szerszám a földbe 
szaUdt s ijedten jajdult tel nyomában a fé
lig fagyott göröngy. Sírásó Sükösd Gazsinak 
megmerevedett a karja s a csillagok fölé e- 
melte a homlokát.

— Foldszsgot hordoz a szél...
Újból megmozdult a karja s újból jajgatott 

a megsebzett föld:
— Min*hí sirt ásnék *■— motyogta elgyá- 

moltalanodva Sükösd Gazsi.

Ujjúi crnycdlua váltak él az ásó nyelétől
s kiszáradt torkán szakadozva tőre ki a mel
lében bujkáló szorongás:

— Gyermekemnek ásom a sirt ? 1
— N?m a tiednek, az enyimnefe ásod Ga

zsi — feleli vissza mégis az éjszaka és Sü
kösd Gazsi görcsösen kapaszkodott meg az 
ásója nyelében.

— Ki szólt? fenyegetett kegyetlenül a 
hangja.

— Én, Gazsii /
Egymásnak meredt a két ember s ügy 

szembenéztek, hogy sápadtabbak lettek tőle 
a halál árnyékánál. Az asszony rémült szor
galommal rejtette háta mögé a zsákot s ijedt 
sikoltása nem volt erősebb, mint egy beteg 
csirke utolsó csipegóse. Percek múltán meg
mozdult a nagygazda Símén, lépett egyet 
előre, aztán csak leb.csaklott az álla.

— Egyik gyei mákomét már élvévé az Úr
isten, Gazsi — kezdte csendesen, — a má
sik is már a levegőbe murkolászik kicsi ke
zével.

— Az Ur dolgába nincsen beleszólása az 
emberiségnek, — védekezett Sükösd Gazsi.

— Hadd el, meglógott az átok, a sirásó 
átka.

— Megjött a tavasz, Gazsi, — kezdte újra 
nagygazda Símén. A jövő héten már szán
tani kell a C.erelaposán. Eljöhetnél, mert lá
tod, mióta a gyermek beteg, se éjjelem se 
nappalom. Reggel küld be a feleségedet egy 
zsákkal, ha akarsz egy k:cn búzát, előre.

A kőt kérges tenyér egymásba simult s 
körű ötiük diadalmasan hirdette a megújulást, 
a mámoritó életfakadást, az áldott, föídszagú 
Március.

A tavasz megszületett.
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Lotta Mozgalom.
Az új idők új szele új kötelessé

geket és új felelősségeket rak a nőkre 
is. Azaz, dehogy új kötelességeket! 
csak a régi, a mindenkori természetes 
asszonyi kötelességeket, de új, korsze

rűbb formában.
A finn nő már a szabadságukat előkészítő küzdelemből is 

kivette a részét, amikor pedig a vörösök elleni harcokban az or
szág határain belül kellett eldönteniük a nemzeti lét kérdését, egy 
kettőre csatasorba állították ők is a falvak és városok asszonyait 
és leányait, hogy ahol lehet, pótolják a férfimunkát. Ezek a kis 
női csapatok nem oszlottak fel a harci zajnak elcsitulásával, ha
nem a férfiak állandó, önkéntes nemzetőrsége mellett először mint 
külön osztag működtek, majd önálló egyesületté alakultak. így 
született meg a Lotta Svärd mozgalom.

A finn „Lotta” mozgalom nevét Runeberg költő balladacik
lusának egyik hősnőjéről, Svärd zászlós ifjú feleségéről kapta, aki 
elkísérte férjét a hadba, de ott maradt a táborban azután is, hogy 
a férfi elesett és lett, mint egyszerű markotányosnő, sok-sok hon
fitársának jótevő őrangyala.

1928-ban ismerkedtem meg a Lotta-mozgalommal, amikor 
egy hétig vendégük voltam tunsulai táborukban és előadásokat 
tartottam nyári tanfolyamukon. Akkor már ötvenezer nő, szegény 
és gazdag, fiatal és öreg viselte a Lőtték szürke egyenruháját és 
vállalt válogatás nélkül minden munkát, hogy a férfivel egyenlő 
polgárjogokat élvezve a honvédelemből is vele egyenlően vegye ki 
részét, lehetőleg az építő és életet mentő részt: sebesültek ápolá
sát, honvédek élelmezését, fölszerelését, az irodai, postai és tele
fonszolgálatot Békés időkten persze csak a nagy hadgyakorlato
kon volt erre alkalma, de annál nagyobb szerepe jutott a nemzeti 
érzés szitásáb a  ■ f-Jcéníes-^ ffemsa4ő,aúg «nyagi támogatásában; 
Lották varrták ä „Leventék” ruháit és hátizsákjait, járvány idején 
kórházat rögtönöztek. Általában az a főcéljuk, hogy háborúban és 
békében egyaránt szabad és független hazájuk tartós békéjét szol
gálják a védelemre való állandó készenléttel.

Az utolsó 10 évben a mozgalom egyre izmosodott. A tagok 
száma megsokszorozódott, pedig a Lotta-szolgálat nem kötelező 
munkaszolgálat, s igy aztán az egyesület gazdasági szerepe 
és ereje hatalmasan megnövekedett. A Lottáknak egyre több a 
boltja és kávézója a legtávolibb és legeihagyatottabb helyeken au
tóbusznak mentén, megállóknál barátságosan integet a szomjas 
utas felé a Lotta-bódé frissítőivel, forró italaival: a fővárosban 
már szállodát is nyitottak, főkép vidékitagtársaik számára és nincs 
az a munkaterület, amelyen meg ne próbálkoznának, ha ember
társaiknak szolgálhatnak vele és egyesületük számára vele újabb 
jövedelmet teremthetnek. — Mert ebben a tekintetben is egészen 
modern, a ma öntudatos asszonyára valló Lotta Svärd egyesület, 
hogy nem gyűjtéssel és nem úgynevezett „ fejős”-sei, nem tánc
esték vagy teák rendezésével szerzi meg azokat az összegeket, a- 
melyekre szüksége van, hanem munkával. Szabad idejéből minden 
Lotta annyit áldoz a mozgalomnak, amennyit visszonyai csak meg
engednek és ott szolgál, ahol munkaerejét legelőnyösebben ér
tékesíthetik.

A elmúlt nyáron nagyon sok szellemi pályán működő finn nő 
lemondott a szabadságáról és a nyaralásról, fölvette szürke hon
véd ruháját, maga elé kötötte szamaritánus fehér kötényét és a 
keleti határra ment, ahol a férfiak a sáncokat ásták, az erődíté
seket építették.

Máskor ilyenkor tájt minden Lotta öltögetett már valamit; 
teáskannafogóul kis baba-Lottákat gyártott, Lotta-jelvényes teri- 
tőcskéket szőtt és kifogyhatatlan volt a Lották nagy karácsonyi 
vásárára készülő ötletekkel . . . TAUSZIG MÁRIA

vnac^jaz ivavujétiíut ít&minziái, tdztadalwii ít> l/ultwiá£ib Lehiíap
Szerkesztőség és kiadóhivatal; B A C I U  J U D .  B R A $  O  V. 
Megrendelhető, előfizetés eszközölhető Minden lelkészi hivatalunk utján 
Külföldi előfizetések ebne. Rollk L a jo s, E oer, S z e n t  J á n o s  u c c o  12 ■ .

A lap e lfogadása előfizetést jelent

Zűrzavaros idők.
Úgy Szent László, mint Kálmán uralkodása áldásos volt az 

országra és népre egyaránt. Mintkeltőjüket férfias bátorság, ko
molyság és meggondoltság vezette országos ügyeikben. Az utánuk 
következő uralkodók II. Béla trónraléptéig, majdnem mind kiskor
ban, gyermekfővel kerülnek a trónra, s gyermekkézzel fogják és 
forgatják az ország kormányrúdját. Meggondolatlanságukkal és 
erőtlenségükkel sokszor veszélyek felé sodorják az egész országot, 
már—már a függetlenség is veszélyben forog.

Kálmán 1116-ban meghalva trónját egyetlen fiára a tizenöt
éves II. Istvánra hagyta. Vele egy nyugtala» és zavaros korszak 
vesszi kezdetét. II. István 1116—1131. uralkodott. Kalandosvérü 
meggondolatlan ifjú volt, aki ha kellett, ha nem, harcolt, háborús
kodott a szomszéd ország népeivel. Alig fejezte be az egyiket, 
máris újat kezdett. Uralkodása kezdetén a dalmát városért harcolt, 
majd a cseh herceggel került összeütközésbe. Utána Ausztriába 
tört be, s nem sokkal később már orosz földön hadakozott, míg
nem a magyar urak hazatérésié kényszeritették. Majd ismét Dal
mácia ellen indult s később a lengyelek ellen viselt hadat. Mara
dandó eredményt egyik háborúja sem hozott. Ezek miatt a kalan
dos hadakozások, na meg kicsapongó élete miatt egyre jobban 
szerették volna helyette a trónon Kálmán öccsét, a megvakitott 
Álmos herceget látni. Tudomást szerzett a tervről, a király az 
összeesküvést le-leplezte s aki elmenekülni nem tudott, azt szigo
rúan megbüntette. Halálra kerestette Álmos herceget is, s mivel a 
herceg a görög császár udvarában kapott menedékhelyett, háborút 
indított a görög király, Mánuel ellen is. — Közben Álmos meg
halt s maga a király is halálos beteg lett. S akkor gyötörni kezd
te a trónöröklés gondja, mivel neki nem volt örököse s az egyet
len árpádházi hercegről, Álmos fiáról, a szintén megvakitott Bé
láról, amikor őt is halálra kerestette, azt mondták, hogy meghalt. 
Amikor azonban megtudta, hogy unokatestvére, az utolsó árpád
házi férfisarj még él, reá hagyta a trónt, sőt a megvakitott Béla 
herceget meg is házasította, megkérvén számára Uros rác zsu
pán Ilona nevű leányának a kezét.

Amikor Béla herceg II. vagy vak Béla (1131 — 1141) néven 
tronrakerűlt az első dolga az volt, hogy bosszút álljon azokon a 
főurakon, akikről azt gyanította, hogy részesek az ő megvakitta- 
tásában. A koronázás után Aradra összehívott gyűlésen Ilona ki
rálynő hatvannyolc főurat mészároltatott le. Ez a tett ellenszenvet 
szült sokak szivében, ami azért is félelmetes volt, mert éppen eb
ben az időben lépett fel trónkövetelő igénnyel Borics herceg — 
Kálmán király Oroszországban született törvényesnek el nem ismert 
fia — s fegyverrel tört az országba. Béla azonban leverte úgy, 
hogy Borics az ő életében többet nem próbálkozott. Bélának ezen
kívül sikerült megvetnie lábát a Szávától délre s a Boszna és Rá
ma folyók völgyében, úgy bogy fiát Lászlót „Bosznia hercegévé* 
nevezte ki, é maga pedig felvette a “Ráma királya“ címet. Béla 
harminckét éves korában hunyt el s trónját tizenegyéves fia

II. Géza (1141 —1162) örökölte. Helyette, mig Géza meg
érett az uralkodásra, nagybátya, Belos herceg kormányzott, ki 
Horvát- és Dalmátország bánja, majd később nádorispán is volt. 
A trónváltozást Borics ismét arra használta, hogy trónigényét ér
vényesítse, de bár az osztrák őrgróf is támogatta, kísérletezése 
nem járt sikerrel s ezért ezután Mánuel bizánci császár pártfo
gását kérte, aki ezt szívesen meg is tette, mivel Magyarország
gal amúgy is állandóan tervei voltak. Azt akarta ugyanis Mánuel 
görög császár — áki egyébként Szent László unokája volt, — 
hogy Magyarországra is kiterjessze hatalmát, s Magyarországot 
hűbéresévé téve, megnövekedett hatalmával helyreállítsa a hajdani 
nagy birodalmat. Tíz nagyobb támadást vezetett az ország ellen, 
de Gézának sikerült az országot megvédnie.

II. Géza is, mint a legtöbb Arpádházi király, fiatalon halt meg 
harminckét éves volt, mikor fiára a tizennégy éves III. Istvánra 
maradt az ország kormányzása. Alatta Mánuel ismét alkalmasnak 
látta az időt arra, hogy beavatkozzék az ország ügyeibe s ezért 
az udvarába menekült Lászlót segítette a trónra. RADUCH GY.
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| f  M a g y a r i Á k o s  ig. tanító .|
Súlyos veszteség éne t>z elmúlt 
hónap folyamán Szórády Lajos 
tatrangi lelkészt és családját. Váratlsnu), tragikus hirtelenséggel 
húnyt el vejük Magyari Ákos ig. tá ti tó. A pótolhatatlan és szomorú 
veszteség fájdalmára Istentől leérünk enyhületet nyújtó vigaszt a bol
dog feltámadás áldott reménységével I
KÖZGYŰLÉST TARTOTT A KOLOZSVÁRI LUTHERÁNUS 
NÖEGYLET. A kolozsvári gyülekezet Nőegylete február hó 
4-én közgyűlést tartott a következő tárgysorozattal: 1, El
nöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3 Pénztári jelentés. 4. 
Számvizsgáló bizottság jelentése. 5. Indítványok. 6. Zá- 
rőszó.
A  b u k a re s ti g y ü le k e z e t  hírei. December tó  24-én a Nőegylet 
rendezésében szépen sikerült karácsonyfaünnepélyt tartottunk. Lel
kész imája után a gyermekek énekkara Sípos András egyházsegéd
kező vezetése mellett szép karácsonyi énekeket adott elő, majd 
alkalmi verseket és három kis karácsonyi színdarabot. Az ünne
pélyt a karácsonyi segélyek kiosztása fejezte be, amikor is az arra 
rászorultak közül 35-en részesültek ruhás* gélyb^n ; az iskolás gyer
mekek pedig szeretet csomagokat kaptak. — December 31.-én a 
Nőegylet szépen sikerült vallásosestét rendezett. A műsor számai 
volt8k: a nőgyleti énekkar 2 éneke, Dudan-né operaénekesnő 
»Ave Maria“ ja, dr. Ferenczy Zngmond előadása: Isten és kenyér 
címen és Molnár Andrásné, valamint Piroska Annus szavalatai. — 
Az ifjúság énnekkara minden kedden este Vs9 órai kezdettel ének
próbát tart az Evangélikus-Otthonban. Kérjük az énekkedvelőket, 
hogy lépjenek be az énekkarba, bogy az éneken keresztül is szol
gáljuk Uten dicsőségét és egyházunk előmenetelét.
JÁROSI ANDOR ELŐADÁSA. Az Erdélyi Muzeum Egyesü
let téli elöadásorozatának keretében Járosi Andor kolozs
vári evangélikus lelkész, thtologiai m. tanár, lapunk szer
kesztőbizottságának elnöke, Az europaiasság műveltségünk
ben címmel tartott értékes előadást.
A  fe le k e z e ti ta n o n c is k o lá k  h a s zn a . Ismeretes, hogy a legfel
sőbb tanügyi hatóságok engedélyt adtak a felekezeti tanonciskolák 
felállítására. Az egyházak éltek ezzel a kedvezményei s igy jelen
leg több városban működik ilyen iskola. Tudnunk kell ezekről, 
hogy az itt végzett növendékek különleges vizsgák nélkül kapnak 
segédkönyvet (tanonciskolát nem végzetteknek csak speciális vizs
ga után adnak) s a tanonciskola bizonyítványa egy évi katonai 
szolgálati idő elnyerésére jogosit.
SZÁRADON MŰKÖDHETNEK A ROMÁNIAI MAGYAR DA
LOSSZÖVETSÉG KERETÉBE TARTOZÓ DALÁRDÁK. A 
dalosszövetség vezetősége engedélyt szerzett a dalárdák 
működésére. Azon egyesületek ahol a dalárda működés 
engedély hiányán kényszerszünetet tart az engedély 
megadását a szövetség útján kérvényezhetik.
H o s s zu fa lu -fU ró s zm e ző . Ssépen sikerült kultúreatet rendezett 
febr. 4.-én az egyház a vasárnapi iskola növendékeinek közremű
ködésével. Műsoron szavalatok, énekszámok és gyermekszind'rabok 
voltak. Előadásra került az Igazmondó láda c. sok erkölcsi tanúsá
got magában foglaló színdarab, az ,kkik  a jobb részt választották“ 
c. három felvonásos vallásos színmű és az „ Édesanya“ c. igen 
kedves jelenet. A kultúrest jövedelmét az egyházközség népkönyv
tárának gyarapítására és szegény isko'ás gyermekek ingyen ebéddel 
való ellátására fordították a rendezők,
ÉRDEKES ESET. Ismeretes, hogy az új kultusztörvény az 
áttérésekre vonatkozóan úgy intézkedik, hogy az áttérő 
két tanú jelenlétében köteles kinyilvánítani áttérési szán
dékát az illetékes anyakönyvezető előtt. Az illetékes egy
házakat azután az anyakönyvi hivatal értesíti úgy a kité
résről mint a betérősről. Ennek a redszernek egy érde
kes esete állott elő most Nagyváradon. Három izraelita 
vallásu egyén az anyakönyvi hivatal előtt bejelentette a 
református egyházbavaló betörését. Viszont nem jelentkez
tek az illetékes református lelkészi hivatalnál és nem is 
kereszte'kedtek meg. így most az állami törvények szerint 
reformátusok anélkül, hogy meglennének keresztelve. A 
református egyház vezetői természetesen kijelentették, hogy 
A nevezett egyéneket nein tekinthetik reformátusoknak.

A  N A G Y V IL Á G B A N #

PETŐFI A VILÁG 12 LEG
NAGYOBB SZELLEMÓRIÁSA 
KÖZÖTT. Olaszországban, a 

milánói Ambrosiana könyvtárban felállítják a világ 12 leg
nagyobb szellemi nagyságának szobrát. E szobor csoport
ban Petőfi Sándor szebra is helyet fog kapni. A szobor 
elkészítésére egy fiatal magyar szobrászművész ka
pott megbízatást.
A  veszé ly  m egtanít im ádkozni. A háborút viselő Németország
ban egyre fokozódik az istentiszteletek látogatottsága. Több gyüle
kezetben bevezették a hétköznapi esti istentiszteleteket s ezek ál
landóan nagy látogatottságnak örvendenek. Legtöbb helyen a had- 
bavonulók, akik csoportosan hagyják el falujukat, családtagjaikkal 
együtt mennek el a templomba, ahol külön részükre tartott isten
tiszteleten búcsúznak el.

SZABADON BOGSÁJTOTTÁK AZ ANGLIÁBAN LETAR
TÓZTATOTT NÉMET EVANGÉLIKUS LELKÉSZEKET. A 
háború kitörése alkalmával Angliában 6 német evangéli
kus lelkészt internáltak, akik az ott élő német evangéliku
sok pásztorálását végezték. Külföldi protestáns egyházi ve
zetők közbenjárására ezeket most szabadon bocsájtották.
S z e re s s é te k  e lle n s é g e ite k e t1 Egyptomban egy bibliaárus mo
hamedán arabok közé került, akik mikor megtudták, hogy mivel 
foglalkozik, gúayolodni, majd fenyegetni kezdték. A tömeg mind 
nagyobb lett s a helyzet mind fenyegetőbb. Különösen egy fiatal 
ember kiabált: „E, mind hazugság, ami ide van irva I Takarodj 
innen, te hitetlen kutya 1“ A bibliaáras szelíden felelt, de az még 
jobban felingerelte az arabot, úgy, hogy megütötte a bibliaárust- 
Erre az ahelyett, hogy visszaütött volna, megcsókolta ellensége ar
cát. Ay arab ifjú megdöbbenve állott meg, majd igy szólt: „Bo- 
csáss meg testvérem. Mutasd meg a könyvedet!“ Megnézte és vásá
rolt is egyet.
ÖTSZÁZ ÉVE KÖNYVNYOMTATÁS. Ez évben lesz öt
száz esztendeje annak, hogy a német Johann Gansfleisch 
von Gutenberg, vagy röviden Gutenberg, feltalálta az em
beriség kultúrájában határkövet jelentő könyvnyomtatást.
M a c k e n s e n  tá b o rn o k  a já n d é k a . Mackensen német tábornok, 
akinek neve még a világháborúból ismeretes s akiről köztudomású 
hogy hivő keresztyén ember, szép díszes Bibliát ajándékozott az 
egyik németországi kis gyülekezet temploma részére. A bibliába a 
tábornok sajátkezüleg a következő bibliai mondást irta J>elé „Va
laki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek 
az én mennyei Atyám előtt . . .“ Máté 10, 32.

NÉMET DIAKONISSZÁK A VÖRÖS KERESZT SZOLGÁ
LATÁBAN. A háború kitörése alkalmával a német diako
nisszák közül azonnal 20.000 jelentkezett ápoló szol
gálatra.
V is s za té ré s  a z  e g y h á z h o z . A német evangélikus sajtószolgá
lat jelentése szerint egyre szaporodik azoknak a száma, akik visz- 
szatérnek az egyházba miután azt előzőén elhagyták volt.
SZÁMOK A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 
ÉLETÉBŐL. A magyarországi evangélikus egyháznak je
lenleg 316 anya-, 156 leány- és 235 fiókegyháza van s 
azonkívül 2617 szervezett szórványa. Az összlélekszáma 
567.040. Az egyház szolgálatában áll 337 lelkész, 62 hit
oktató lelkész, 131 s. lelkész.
A  m a g y a ro rs z á g i e v a n g é lik u s  e g y h á z  fe le k e z e ti is k o la o k -  
ta tás á  a k  h e ly z e te  s z á m o k b a n . Az elmúlt esztendőben a 
helyzet a következő voh: jogi akadémiáján 11 volt a tanárok és 
800 a hallgatók száma. 11 fiú-és leánygimnáziumában 215 a tanerők 
és 4212 a tanulók száma. 3 tanítóképző intézetben 28 tanerő 435 
növendék, míg elérni iskolai oktatásban 796 tanerő 38 279 tanulót 
részesített.

A ZSIDÓ ÁTTÉRÉSEK HULLÁMVONALA MAGYAROR
SZÁGON. A napilapok által közölt adatok szerint a világ 
háború előtt évente kb. 500 volt a zsidó áttérők száma. 
1919-ben ez a szám évi 7000-re emelkedett s aztán tiz 
éven át állandóan 5— 6000 között mozgott, 1938-ban is
mét felszökött 8564-re.
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Az állattenyésztés jelentősége a mezőgazda
ságban.

Minden birtokos tudatában van annak, hogy a gazdálkodás 
csakis akkor jövedelmező, ha az állattenyésztéssel is egybe van 
kötve, mert takarmáaytermékeit így tudja legjobban értékesíteni a 
gazda és csak ezúton szerezheti meg a talaja termőképességéhez 
elengedhetetlenül szükséges istállótrágyát.

A jövedelmezőségnek azonban nélkülözhetetlen feltétele a jó
karban tartott községi legelő. Sajnos, ha vőgigmegyünk bármely 
község legelőjén, azt tapasztaljuk, hogy az bizony nagyon sivár ké
pet mutat. Nem talál ott a jószág — még csak véletlenül sem — 
édes, tápdús füveket, hanem csupa gyom savanyu és keserű füvek 
borítják a legelő szükségesnél nagyobb területét, melyeket az állat 
— bár ösztönszerüleg kerüli, de ha mégis legel ilyent, akkor az 
biztosan betegséget okoz.

Pedig, mint azt e helyen gyakrabban kifejtettem, addig nin
csen racionális állattenyésztés, anr'g a legelőket nem kezelik helye
sen. Ez volna az állattenyésztés lehetőségének első feltétele. A má
sodik: A törzskönyvezés.

Ennek a gyakorlati jelentőségét láthatjuk Temes és Erdély 
nagyobb városaiban, különösen szász vidéken, ahol már régebben 
felismerték ennek előnyeit és majdnem minden birtokos bevezette 
gazdaságába a törzskönyvezést. A törzskönyvezés nem más, mint
egy anyakönyv lefektetése, mely tartalmazza az állat születési évét, 
helyét név, apa, anya neve, származási helye, fajtisztaságának 
meghatározása, küllemi adatok, lábak, fej, mell- és has méretei, 
a testrészek egymáshoz való aránya, fej és testtartása, teheneknél 
a tejelés mérve és minősége, borjazási képessége és különösen an
nak gyakorisága stb.

A törzskönyvezés történhet magán- vagy egyesületi u'on. Ma
gántörzskönyvezést csakis szigorúan birálni tudó, lelkiismeretes bir
tokos vezessen, de a bizalom legtöbb esetben az egyesületek által 
vezetett törzskönyv adatai felé hajlik. Az egyesület pártatlanul Ítéli 
meg, hogy alkalmas-e az állat a törzskönyvi felvételre, mert a fel
vételt bizonyos szabályokhoz kell kötni, melyek meghatározzák a 
küllemi adatokat, minimális tejelőképességet.

Erdélyben némely vidéken a teheneket igávonásra, talajmű
velésre is felhasználják és ha ezt mérsékelt mérvben nálunk is 
meghonosítanák, ennek gazdáink nagy haszoát vennék. Tény, hogy 
a tejképződés kisebb, de annál nagyobb a tej zsirtartalma, tehát 
minőségileg jobb tejet kapunk. Jobb és helyes takarmányozáson, 
sok és jó szénán tartott állat fejlődése kifogástalan, különösen, ha 
szalma polyva helyett valamely pillangós virágú, lucerna, lóhere, 
baltacím stb. minél többféle szénát takarmányoztatunk.

A növendék állatokat a zsenge szénafélék legeltetésére szok
tassuk, mert ez tartalmazza a legkönnyebben emészthető fehérjét. 
Nagyon kívánatos minden tejelő, igavonó és növendék állatnak — 
a takarmánymennyiséget véve alapul, — naponta 2%> os szénsa
vas meszet adagolni, melynek a tej- és csontképzésen kívül, abban 
nyilvánul kitűnő hatása, hogy az állat az adagolt takarmányt 
JLOO°/o-osan emészti meg, mig enélkül 30°/« a emésztetlenül mfgy 
kárba a bélsárral. Ami a 308/0-os nagyobb eredményt jelent a tej
hozam és a testfejlődésben. Az ilyen módon takarmányozott állat 
évente könnyen ad 4500—5000 liter tejet. Ezen kívül minden év
ben egy-egy borjut.

A továbbtenyésztésre alkalmas „elit*-fajta csakis több éven 
keresztül lelkiismeretesen, szakértelemmel kiválasztott (szelekcionált) 
eljárással érhető el.

Az az állat, amely csak 300 liter, vagy még kevesebb tejet 
ad, az nem fizeti meg a reápazarolt takarmányt és ezért leghelye
sebb, ha az ilyen egyedeket mészárosnak adjuk el.

Mindennek azonban a jól kezelt legelő az alapja, tehát ne 
késlekedjünk községi legelőink rendbehozatalával.

— Cs. -1 .

B eszéljü nk^ róla .
Iratterjesztésünk kérdését vetjük fel újra. Szükségességét, nél- 

külözhetetenségét, fontosságát bizonyára nem kell újólag fejteget
nünk. Érzi és tudja ma itt mindenki, hogy népnevelő és igehirdető 
munkánknak egyik leghasználhatóbb eszköze az. Igen, népünknek 
olvasnia kell. Különösen ifjúságunknak és gyermekeinknek van igen 
nagy szükségük arra, hogy olvasgatva ismerjék meg és tanulják 
meg azt, amit az iskolai tanterv alapján nem volt és nincs alkal
muk megismerni. Mart teszem azt: Mit tud pld. az állami iskolát 
végzett magyar evangélikus gyermek népéről, annak eredetéről, 
történelméből, kultúrájáról, irodalmáról, művészetéről stb ? Hány 
magyar költőt ismer? Hány oly magyar irodalmi terméket ismer, 
amelyek értékben a világirodalom más kiváíó alkotásaival vehetik 
fel nyugodtan a versenyt? Vagy ha nem. Nekünk mégis többet 
jelentenek, számunkra értékesebbek a legnagyobbaknál, legértéke
sebbeknél, mert amazoknál többet tudnak nekünk mondani, mert né
pünk szivének vérével Íródtak. Lehet, hogy ismertük hiányában azt 
fogják majd gondolni, hogy nincs is. Hogy népüoknek nincsenek 
oly értékei, amelyekre büszkék lehetünk, emelyekért büszkén mond
hatjuk ki ezt a nevet: magyar.

Hiányokat és hézagokat kell pótolnia az iratterjesztési mun
kának. Hiányokat pótolni, hézagok t betölteni, hogy gyermekeink 
ezen keresztül belekapcsolódjanak a magyar kultur közösség nagy 
áramvonalába s hogy maguk is egykor hív őrzői és művelői le
hessenek ennek a kuliurának.

Jeleztük, hogy a királyhágó-melíéki református egyházkerület 
részéről, beszervezendő iratterjesztési munkánk támogatására, igen 
előnyös és jóindulatú támogatást nyertünk. Kiadványaiból u. i. át
engedi nekünk azokat, amelyek nekünk erre a célra megfelelnek. 
Ezek a kiádványok a jövőben az Evangélikus Élet iratterjesztésé
nek külön borítékában jelennének meg. E kérdéssel kapcsolatban, 
lapunk egyik utóbbi számában, azzal a kéréssel fordultunk a lel
kész! hivatalokhoz, hogy értesítsenek bennünket arról: hajlandók-e 
támogatni ezt a munkát és kb. mennyi ilyen kis traktátusra tarta
nának igényt. Még sok helyről nem futott be válasz. Megismétel
jük tehát kérésünket.

Az alábbiakban pedig az említett kiadványokból felsoroljuk 
azokat, amelyeket célunknak megfelelőeknek találtunk:

Tűz a szigeten. Gyallay Domokos elbeszélése ára 2 lej.
Egy megtérés története. Irta: Bede L 2 „
Levélek Kínálói. Babos Sándor misszionárius levelei 2 „ 
Az apa. A lovag. Gyallay Domokostól 2 „
Az aranykapcsos Zsoltár. Irta Ottilie 2 ,
A diadalmas Jézus. Irta Vásárhelyi János 2 „
Nábót öröksége. Elbeszélés, ir ta : Bokor Sándor 2 „
A fekete gyémántok országa. Irta : Horváth Jenő 2 „
Az első vasárnapi iskola. 2 „
Egy kínai asszony élete. Dr. Sziklay I. 1 „
Pogány misszió. Molnár Mária misszionáriusnő 10 ,
Bibliai elbeszélések. Irta: Makkay Sándor dr. 10 „
Történetek. Irta: Bokor Sándor. 10 „
A Kiáltó Szó. Irta: Makkai Sándor dr. 10 ,
Mit adjunk elő? Színdarabok. 10 „
Egy kopott naplóból. Irta: Baksay Sándor 10 ,
A gyémánt kulcs. Irta: Donáth László 10 „
A fejedelemasszony halóda. Irta: Szentimrei Janő 10 „
Hétköznapi dolgok vasárnapi szemmel. Andrási T. 10 „
Az ekklézsia ládája. Benedek G. — Ambrus G. 10 „
A varázló unokaöccse. Ir ta : Norden H. 30 „
A gyémánt emberke. Irta: Berde Mária 20 „
Sadhu Sundar Singh. Ir ta : Orth Győző 10 „
Reformátoraink ismeretlen emberi arca. Nagy József 5 „
Francke az árvák jótevője. 10 ,
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Fenti könyveket megvételre ajánljuk GiLLICH FÜLÖP.
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ÍKüIföldön 3 Pengő

J ö jje tek  én hozzám !
.Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok 
és megterheltettetek és én megnyugosztallak titeket.* 
Máté 11, 28.

Mikor ezeket a sokat hallott igéket olvasod 
érzed-e testvérem, hogy milyen érthetetlenül nagy 
és mély szeretet ég az Ur Jézus szivében irántad ?

Gyarló magamról tudom, hogy ezt a hivó 
szót: gyere hozzám gyermekeimnek akkor szok
tam mondani mikor nagyon elárad szivemen sze
retetem s emészt a vágy, hogy egészen közel 
legyenek hozzám, hogy öleljem, csókoljam és si
mogassam őket, akik az én legdrágább kincseim.

Hidd el, valahogy igy van Jézusod szive is 
csordultig az irántad való atyai szeretettel mikor 
hiv, hogy menj közel hozzá. Sóvárog, hogy ma
gához öleljen és te megérzed, hogy az Ö karjai 
között vagy a legjobb helyen a világon.

Ez a szeretet hiv. Vájjon hallod-e a hívo
gató szót ? Indulsz e örömujjongva feléje ?

Milyen sokszor történt meg v lem, hogy 
játszadozó kis fiamat hiába hívtam, kérleltem : 
gyere hozzám. Nem jött, mert egészen lekötötte 
játéka. S ha szeretetemben erőszakkal is ölembe 
ragadtam — kézzel — lekivánkozott onnan a 
földre. Nem tarthattam ott, mert játékai jobban 
érdekelték mint az én becéző édesapai szere
tetem.

Vájjon nem ilyen balga gyermek vagy te 
magad is?  Nem tartod-e sokszor elöbbrevalónak 
a magad kicsiny játékait, dolgait, szórakozásait 
a Jézus hívásánál? Nem te vagy-e, aki nem 
tudsz lemondani mindezekről a Jézusért ? Vájjon 
nem te vagy-e az, akit az Atya néha épen azért 
foszt meg kenyeredtől, állásodtól, egészségedtől, 
szeretteidtől, mert erőszakkal is ölébe akar ven
ni, hogy te nála, az Ö közelében, az Ö ölében 
találd meg boldogságodat s Benne lásd legdrá 
gább kincsedet ? S jaj nekünk, ha nem halljuk 
meg a Jézus hivó szavát s ő ezzel kell letegyen 
öléből: menj, ám te lássad 1

De hát ki az, aki hallja s örömmel siet Jé
zus ölelni vágyó karjai közé ? Sokszor állottunk 
már feleségemmel gyermekeink betegágya mel
lett remegő szívvel s hogy drága kis betegünk 
szomorú arcocskáját felderítsük hoztunk eléje já 
tékot, cukrot, mindent amit addig szeretett. De 
nem kellett egy sem. Arca csak egyre derült ki, 
ha azt mondtam : jössz-e az ölembe kis fiam  ? 
Most betegen érezte, hogy az az ölelő két kar 
többet ér mindennél a világon.
Csak a megfáradtak és megterheltettek hallgatnak 
a Jézus hivó szavára. Jézus téged is h iv ! „Jöj- 
jelek.,.“ ESSIG JÓZSEF.

P E R S  E L  Y K E R Ü L Ö K .
Fenti cim alatt egy igen keserű hangú .cikk jelent meg a Református Jövő című egyházi 
lapban. A cikkhez a lap a legutolsó számában Gavallér bajos református lelkipásztor szól 

hozzá. Időszerű gondolatokat tartalmazó cikkéből idézzük a következőket:
Sajnos, ma még ott tartunk, hogy istentiszteletünk legellenszenvesebb 

része az adakozásra vt 16 felhívás és templomaink legkellemetlenebb beren
dezési tárgya a perzsely. De csak azok számára és csak azokban a gyüleke
zetekben, ahol bármit gondoljanak is magúkról a hívek, a valóságban semmi 
közük az Istenhez, s az egyház igazi lényegéről és céljáról, a keresztyén ember 
hálájáról sejtelmük sincs s lelki vonatkozásban nagyon elmaradottak... Gyüle
kezeteinknek sz Isten hitelképességében való olyan nagymérvű tapasztalatára 
volna szükség, amelynek alapján úgy az egyes hívőnek, mint gyülekezeteink 
összességének mélységes meggyőződésévé válna az a kétségbevonhatatlan igaz
ság, l■yögij-kw/ösijíf «a* ieggyaojo csüzőhí) befektetés az, mit Isten céljai
megvalósítására fordítunk vissza azokból a javakból, amit Tőle kaptunk. Arra 
volna szükség, hogy az Isten gondviselésének megérzése s ebből a megérzés
ből iránta fakadó hála olyan eleven és egész életünket átformáló erővé váljék 
bennünk, hogy a ma sokak számára kellemetlen szószéki felhívás nélkül is 
önként és örömmel adakozzanak a hívek..

Az üres perzselyek szomorú bizonyságtételek egy-egy gyülekezet ellen. Le
verő látvány némely templom népe, amint fénylő arccal ünnepel s amikor el
ment, hátamögött a perzselyben koldus alamizsna jelzi, hogy amit tart Jézus 
ügye felől. Azonositja-e magát Jézus azzal az imádsággal, amelyben csak kö
nyörögnek Isten országáért, de nem áldoznak érte ? Hiszen az egyházi adóki
vetés is csak azért lett szükségessé, mert elhomályosult a lelkekben az igazi 
keresztyén élet egyik legszebb és legjellemzőbb vonása: az Isten iránti hála, 
mely felhívás és kéré3 nélkül önként hoz elő a szívben élő hitből áldozatokat.

Nehéz az élet. Nem telik. Ezek a leggyakoribb ürügyek, melyekkel hi
tetlenségünket palástolni akarjuk. Hányán mondták már: nem telik templomra, 
Bibliára, misszióra, szegény — özvegy, — árva és beteggondozásra, nem te
lik iskolára és egyházi tartozások becsületes megfizetésére. Isten azonban e- 
löbb-uióbb utánna néz ezeknek a számadásoknak: igaz- e, hogy nem telik ? S 
legtöbbször bebizonyítja, hogy telik. Sokkal többre, mint amennyit kíván tő
lünk. S amit megtagadtam tőle és kivontam szolgálatából, abból telik sorozatos 
szerencsétlenségre, betegségre, operációra. Büntető angyala sokszorosan meg
veszi rajtunk, amit önként adhattunk volna.

Hogy mire képes a hit szegénységben is, hadd idézzem erre a buda
pesti külső ferencvárosi gyülekezet gyönyörű példaadását. Ez a gyülekezet 
1925-ben megfogadta, hogy farsang idején szigorú önmegtartóztatásával taka
rékoskodik a temp’omalap javára. Ez idő alatt szokatlan mértéket öltött az 
imádság és az adakozás a gyülekezet tagjai között. Mikor felbontották a per- 
zselyt a meglepetés ült ki az arcokra. Napi 800.000 korona volt a bevétel. A 
gyülekezet pedig legnagyobb részben baraktelepek és szükéglakástelepek la
kó.ból tevődik össze.

Az üres perzselyek némán, de nagyon keményen vádolnak... Jaj annak a 
gyülekezetnek, amelyben a lelkipásztor is hallgat a világi békesség kedvéért 
olyankor, mikor tudja hogy éppsn a gyülekezet lelki épsége, krisztusibb jö
vendője érdekében kemény igazságok kimondására kényszeríti őt az Isten. 
Mikor Jeremiás próféta sz I dán iránti engedetlenség miatt látta a Bábel felől 
dübörögve közeledő veszedelmet s fájdalmában felhördült s belesikoltotta ki
rálya és népe leikébe az igazságot, eszelősnek, gonosznak tartották. Kinevet
ték és meggyalázták. Csak a templom és a város felgyujtása, a nép fogságra 
hurcolása után látták be, hogy ő volt az egyetlen, aki igazán szerette nópóG

De már késő volt.
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A T E M E S V Á R I  E G Y H Á Z  É L E T É B Ő L .
Az elmúlt esztendő jelentős határkövet képez a gyülekezet 

történetében, amennyiben ebben az évben ülte meg az egyház 
templomának 100 éves évfordulóját s ebben az évben, épen a 
nagy évforduló emlékére, újította meg 385,000 — lej költséggel 
templomát. Az esztendő ennek a ritka nagy eseménynek és a ve
lejáró lelkes áldozathozatalnak a jegyében állott, amelyből a gyü
lekezetnek minden egyes tagja, nemzetiségre való tekintet nélkül, 
bőségesen kivette a maga részét. A gyönyörű teljesítményért a te
mesvári egyház híveit a legnagyobb elismerés illeti meg, mert az 
példamutató erőfeszítés volt és hozzá épen a legkritikusabb idők
ben. Legyen áldott érette az Ur, hogy az sikerült.

Az újköntösbe öltöztetett templom fel
avatása szeptember 10 én ment végbe, mig 
a 100 évfordulót a gyülekezet október 29 én 
ülte meg csendben nem külsőségekben, ha
nem lelki hálaadással ünnepelve.

Az új templommal, új istentiszteleti 
rendet is honosított meg a presbyterium, a- 
mennyiben bevezette, hogy a reformáció 
napjától kezdve minden vasár és ünnepna
pon úgy magyar, mint pedig német nyelvű 
istentisztelet legyen. Szaporította az úrvacso
rái alkalmakat az által, hogy minden hónap 
első vasárnapján van úrvacsora osztá®. Ez 
az eddigi szokástól eltérően, szerves része 
lett az istentiszteletnek és azon nemcsak ma
guk az úrvacsorával élők, hanem az egész 
gyülekezet is részt vesz. Az intézkedés ered
ménye az, hogy az urvacsorázók száma a 
múlt évihez képest több mint kOO-zal emel
kedett.

Az egyház vezető és felelős emberei
nek a hitbeli erősítésére s az egyházhoz való 
szorosabb kapcsolása érdekében, októbertől 
májusig terjedő időben az u. n. presbyteri 
konferenciákat tartottuk, melyeknek ez évi

egyetemes tárgya az egyház szolgálata volt. Ezek az összejövete
lek nemcsak a gyülekezethez hozták közelebb a presbytereket, ha
nem egymáshoz is, őket mindjobban, szerető testvéri közösséggé 
forrasztva össze. A hitéletet igyekeztünk vendégszonoklatok és val
lásos estek, társas összejövetelek által erősíteni. A kicsinyek vallá
sos nevelése a vasárnapi iskolákban folyt, 7 csoportban, melyeknek 
vezetői mind laikusok, valamint a hittanórákon. A középiskolások
nak a rendes hittanórán kívül négy bibliakörük is van. Az ifjúsági 
istentiszteleteket sajnos a kettős istentiszteletek bevezetése folytán 
el kellett ejteni. A kiterjedt és nagyon népes szórványmező lelki 
gondozása ebben az évben is sok gondot okozott. Erőink elégtele

neknek bizonyultak az összes itt felmerülő 
feladatok elvégzésére. Tizenegy szórvány 
központot látogattunk összesen, amelyeken 
58 istentiszteletet tartottunk. November hó
ban Baumann Immanüel besszarábiai főpász
tor meglátogatta az itteni szórványban élő 
híveit és ez alkalommal kilátásba helyezte, 
hogy a némethoni Gusztáv Adolf egylet ré
vén igyekszik egy szérvány lelkész fizetését 
kieszközölni, hogy igy egy harmadik munka
erőt is beállíthassunk szórványaink gondo
zásába.

A gyülekezetnek nagy segítsége van a 
nőegyletben, mely példás módon igyekszik az 
egyház szociális feladatait a hívek körében 
teljesíteni. Karácsonykor 32 gyermeket ruhá
zott fel tetőtői-talpig és 50 felnőttet látott 
el pénzsegéllyel és élelmi szerekkel. A ne- 
velönök részére otthont tart fenn és most 
ifjúságunknak teremt egy megfelelő helyisé
get, ahol összegyülekezhetik. Mindez Anwen
der Henrikné elnöknő rátermettséget és agi
litását dicséri.
Mindenért legyen Istennek dicsőség, aki a 
növekedést adja. A. Gy.

A fordító.
Károli Gáspár emlékezetére ir ta : Reményik Sándor.

Alkotni könnyebb: a szellem szabad.
A képzelet csaponghat szerteszét,
Belekaphat a felhők üstökébe,
Felszánthatja a tenger fenekét,
Virágmaggal eget-földet bevethet,
Törvénnyé teheti a játszi kedvet,
Zászlóvá a szenvedélyt, mely lengve lázad, 
S vakmerőén méri istenhez magát.
Az alkotás, jaj, kisértetbe is visz.
A fordítás, a fordítás, — alázat.
Fordítni annyit tesz, mint kötve lenni. 
Valaki mást, nagyobbat átkarolva,
Félig őt vinni, félig vele menni.

Az, kinek szellemét ma körülálljuk,
A Legnagyobbnak fordítója volt.
A kijelentés ős betűire 
Alázatos nagy gonddal ráhajolt.
Látom: előtte türelem-szövétnek,
Körül a munka nehéz árnyai: \
Az Igének keres magyar igéket.
Látom, hogy küzd, az érdes szittya nyelv 
Megcsenditi-e Isten szép szavát ?
És látom: győz, érdes beszédinek.
Századok adnak patinát.
Ó, be nagyon van kötve Jézushoz.
Félig ő viszi, félig Jézus őt,
Mígnem Vizsolyban végül megpihennek, 
Együtt érve el egy honi tetőt.
Amig mennek, a kemény fordítónak 
Tán verejtéke, tán vére is hull,
De türelmén és alázatán által 
Az örök Isten beszél — magyarul.

A gönci esperes.
Ecsedi Báthori István protestáns nagyúr 

vizsolyi könyvnyomó műhelyében nagy mun
kát fejeznek be az Urnák 1590-ik esztende
jében, 350 évvel ezelőtt. Sok évtizedes vá
gya teljesült végre a magyar protestánsok
nak : any any élvükön olvashatják ezentúl a tel
jes Szentirást, mert az öreg gönci esperes
nek, Károli Gáspárnak megengedte az Istsn, 
hogy élete nagy művét elvégezze. Eddig csak 
egyes könyvekbe mólyedhitett bele a magyar 
olvasó, ha nem ismerte a Biblia eredeti nyel
vét: a hébert, meg a görögöt. Az egész egy
ház égető szükségét érzi a teljes magyar Bib
liának, innen is onnan is támadások érik, 
hitét az egyetlen alapon állva kell védelmeznie. 
Ezért lát neki a nagy munkának a gönci es
peres hajlott kora e’lenére. Pedig az akkori 
egyházi élet, a szervezés, zsinatok izzó hit
vallásos harcai, tévelygők felvilágosítása, u- 
gyancsak fárasztja testét lelkét.

Károli 1529-ben született Nagykárolyban. 
Családi neve tulajdonképen Radics, de a kor 
szokása szerint szülővárosa nevéről hivatja 
magát. Korán a nevezetes sárospat’ki kollé
gium diákja lesz, hol szüleinek buzgó pro
testáns hite úgy elmélyül lelkében, hogy az 
egész életét ennek a szolgálatában akarja 
tölteni. Tanárai fölfedezik benne a nagyra- 
hivatott muokást amikor külföldi tanulmány
útra indul, meleg érdeklődéssel kisérik figye
lemmel wittenbergi, strassburgi diikévoit.

Károli, tudományokkal s tervekkel megra- 
kottan hazatérve, először Szatmáron telepe* 
d k meg. Nagy protestáns központ ez abban 
az időben, ahonnan az egész egyházi mun
kamezőt át lehet tekinteni. Hire jár az or
szágban a nagytudományú fiatal papnak, igy

hívják még 1563-ban a tekintélyes gönci ekk- 
lézsiába, ahol az öregedő Bencédi Székely 
István nem bírja immár a munkát egyedül.

Most látszik, hogy mekkora szükség van itt 
erre a tisztán látó, hajthatatlan akaratú, kép
zett, lelkes fiatal papra. Egyháza ügyét nem 
tudja különválasztani fajtája sorsától. A ma
gyar protestántizmu8 lankadatlan buzgoságú 
prófétája ő, ki Isten magyar népét akarja 
Urához vezetni.

Károli résztvesz korának heves hitvitáiban, 
igy a váradin is. Az élénk szócsatákat — 
mint mindig — itt is szótlanul hallgatja s 
mig az eléje rakott héber, görög és latin bib
liákból támaszpontokat keres elhallgattatott 
érveihez, végkép elhatározza a biblia magyar 
nyelvre való fordítását. 1586-ban fog hozzá 
müvéhez, a teljes Szentirás lefrditáshoz. Ter
mészetesen átnézi a már lefordított egyes 
könyveket, a latin nyelvüeket is, de alapul 
mégis az eredeti héber és görög szöveget 
veszi, mert szerinte: ,jobb a forrásból inni, 
mint a folyásból.“ Nagy munkájában segítő 
társak sürgölődnek mellette. Leghíresebb a 
hangyaszorgalmú Pelei János gönci tanító s 
az az ifjú, aki nehány évtized múlva a zsol
tárokat adja magyarul népünk kezébe, Szenei 
Molnár Albert. Három év szakadatlan munká
jával készült el a m ű .. Ahogy Szenei Molnár 
Albert feljegyzi, mig folyt a munka, sokszor 
fohászkodott fel az elaggott Károli: , Csak az 
Isten addig éltessen, am:g ezt a Bibliát kibo
csátóm, kész leszek meghalni és a Krisztus
hoz költözni.* Isten meghallgatta. 1589-ben 
ké z a ford,tás s egy évre rá ott áll kinyo
matva Isten I^eje — magyarul. Ezt Írja Ká
roli: „Egyebek vigyenek Isten házába ara
nyat, ezüstöt, drágaköveket, én azt viszem, a- 
mit vihetek;* (Református Jövő)
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■j-Osgyáni Istvánné. Szomo ú 
csapás érte 0 gyár i István feriz- 
bat egyházsegédbezö testvérünket.
Hűséges élettársát szólította el Isten kikutathatatlan rendelése. 
Gyászsujtott testvérünk 'számára Istentől kérünk vigasztalást. Fel
támadunk I
HELYESBÍTÉS. Lapunk egyik utóbbi szám ában a zajzoni 
gyülekezetnek évi beszám olóját közöltük. E cikkben sajtó
hiba m aradt. A gyülekezet kulturházának felépítéséhez u.
i. nem  6000, hanem  60.000 lej értékben szerzett be 
téglát.
A z a p á c za i evangélikus Ifjúsági Egylet 1939 ben nyári gaz. 
dasági munkaidő kivételével egész évben minden szerdán este és 
minden vasárnap délután megtartotta összejöveteleit. Szerda esté
ken a vallásos nevelésen kívül gazdasági, egészségügyi és illemről 
szóló előadássorozatot tartottak, erre a célra felkért előadok. A 
vasárnap dó’u’áni összejöveteleket nótázásra és szórakozásra hasz
nálták fel a tagok. Két műsoros táncestét és egy adventi va'lásos- 
estét rendezett szép erkölcsi és anyagi sikerrel. Megvalósu'óban 
van egy Ifjúsági Egyleti Könyvtár felállítása. Terv:k: vallásos esték 
rendezésének állandó sitása böjti és adventi időszakban, I. K. E. 
konferenciákon való képvise’tttós és egy nagyobb kirándulás Há. 
romszék vármegye szépségeinek megtekintésére, valamint a nagy- 
enyed-csombordi gazdasági isko'a megtekintése 
f  STEINER M. KÁROLY EGYHÁZKÖZSÉGI MÁSODFELÜ- 
GYELÖ. Az Ur hosszabb betegeskedés után 72 éves ko
rában  elszólitotta Steiner M. Károly ny. gázgyári igazgatót, 
a tem esvári egyházközség lelkes és hűséges másodfelü- 
gyelöjét. Temetése január 13 án m ent végbe n  gy részvét 
mellett. Az elköltözött teljes életében hűséges fia volt egy
házának. Legyen áldott emléke.
Tisztujitás a  tem esvári egyházban . A temesvári gyülekezet 
folyó évi január hó 28 án megtartott közg^ű é óban ejtette meg az 
új presbytőrium és tisztikar választását. A höJgyűAs felügyelővé, 
ragaszkodó szeretette’, újból dr. Wachsmann Alvin idegorvost vá
lasztotta meg, aki a letelt ciklusban egyházjzeretetónek és vezéri 
rátermettségének számos jelét adta, miről legjobban a gyülekezet 
fellendült élete tanúskodik. Melléje, mint másodf lügyelőt Dóczy 
Árpád tanszergyárost és Botscher Ernő magántisztviselőt választotta 
meg. Egyházi ügyész dr. Takács Andor, gondnok Kugel Károly, 
pénztáros é3 könyvelő Kőszegi Aranka, míg Gujgenberger Lajos 
20 évi gondnoki és pénztárosi működése hálás elismeréséül tisz
teletbeli örökös gondnoka lntt az egyháznak. A megejtett presbyter 
választás során a régi gárda mellé a következő új egyháztanácso- 
Bök kerültek: Schuller Gusztáv, Dr. Petri Reinhold, Steiner Géza, 
Göckler MártOD, Stichert Frigyes. Súlyán János, Kirr Márton és 
Anwender Henrik. Póttag: Stamm Hermann, Falb Gyula, Roth- 
rock Pál, Jahraus Lajos. Az uj tisztikar és presbytérium ünnepé
lyes fogadalomtétele febr. 4 én az istentisztelet keretében ment 
végbe..
A NAGYSZENTMIKLÓSI EGYHÁZ VALLÁSOS ESTJE. A 
nagyszentm iklósi egyházközség folyó évi január hő 28.-án 
nagyon szépen sikerült vallásos estét rendezett, melyen 
a hallgatóság zsúfolásig töltötte meg a templomot. Igét 
hirdetett Argay György esperes, énekelt az egyházi ének
kar Székely Ernő karm ester vezetésével, szavalt Kessler 
Ede lelkész és G rauzer Károly, szólót énekelt Székely Er- 
nőné. Az est offertóriuma az egyház harm onium  alapjára 
szolgált.
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A BRASSÓI MAGYAR EVANGÉLIKUS IFJÚSÁGI EGYLET 
VALLÁSOSESTJE. A brassói gyülekezet ifjúsági egylete 
február 18-án szépen sikerült vallásosestét rendezett. Elő
adást tartott Magyari László, szavalt: TóthPál Sárika és Li- 
né Zoltán, zenei számokai szerepeltek: az ifjúság dalár
dája, Bálint Mihály igazgató, Czellecz Zoltán és Gracskó 
Mihály. Gyülekezeti énekek egészítették ki a m űsort.

# A  N A G Y V I L Á G B A N  §
&=íjf:=©3S0=̂ £:;
AZ EVANGÉLIKUS MISSZIÓ 
HELYZETE. Az evangélikus vi-

----------------------------------------  lágmisszióban 8250 állom áson
1006 m issziónárius, 385 m isszionáriusnő, 806 bennszü
lött lelkész és 7250 bennszülött segédm unkás dolgozik. A 
missziói egyház evangélikusainak a szám a 1,049.628 lélek. 
S zobro t em e ln ek  a  ho llandok egy m ag yar szab ó seg éd n ek . 
Holland-India Batávia nevű városában szobrot emelnek Jelky And
rásnak, az egykori bajai szabólegénynek, aki 1754-ben kelt vándor
útra és hosszas kalandok után Holland-Indiában telepedett le, ahol 
nagytekintélyű, vagyonos ember lett belőle. Éveken át volt Japán
ban Hollandia követe, majd a honvágy hazavitte és Budán hányt 
el 1783-ban.
MISSZIÓI MUNKA BORNEOBAN. Borneoban, a dajakok 
között nagyon szépen fejlődő missziói m unka folyik. Az 
utóbbi 6 esztendőben 4 missziói állom áson 12.000 benn
szülöttet kereszteltek meg. A dajakok nagyon primitiv em 
berek. A mi fogalmaink szerint teljesen m űveletlenek. Ör
vendetes ellenben az a nagyfokú érdeklődés, am it a misz- 
sziói m unka vezetői tapasztalnak náluk s az a buzgóság, 
ahogyan az Evangelium üzenetét fogadják.
A z istenteien8ég p ro p ag an d á ja  Indiában. Indiában az isten- 
telenség nagy propagandát fejt ki. Ennek egyik árnyalata az u. n. 
önbecsülósi mozgalom, amely a Coleroa völgyben 1000 katólikus 
hívőt szakitolt ki az egyházból. Ezek később az istentelenségből 
is kiábrándulva az evangélikus egyházba való felvételüket kérték. 
A tamul egyház végez közöttük igen áldott munkát. 
SVÉDORSZÁG. Einar Billing püspök 68 éves korában el
hunyt. 1920-tól volt püspök.
H a  eljönne Krisztus. Nem mindennapi érdekességü könyv került 
a napokban a kezembe. A könyv szerzője Molnár Jenő, cime: Ha 
eljönne Krisztus. Már maga a könyv címlapja is feltűnik. Fekete 
alapból, horogkerasztís é3 sarlói vörös zászlók közül fehér keresz
tel emelkedik ki Krisztus, előtte jobbról ágyucső mellett Hitler, 
balról hilájífejes alakok között Sztálin — amint ketten kezet fognak. 
Nézem a könyv megjelenésének idejét: 1936. Kedvet kapok és 
elolvasom. Szindarabszerű, Az első rész az égben játszik, Tolsztoj, 
Beethoven és más nagyságokkal. A másik ré3z a földön. Május el
sején, Bécsben. Ilyenféléket mond többek között a szerző: Addig 
nem lesz béke, amig a vörös szociálisták és a horogkeresztesek 
össze nem fognak. Egy másik képben jön Krisztus, felnyitja az ad
dig lezárt sorompókat a nép előtt, mire a horogkeresztesek jobb 
falölröl, a bolsevisták bal felölről kéz a kézben szép sorjában fel
zárkóznak Krisztus mögött. Valamennyi már meglörtént tehát e 
jóslatból. Hitler és Sztálin kezet fogtak. De mikor jön el Krisztus?

, , (Erdélyi Szemle.)
FINN KATONÁK VALLÁSOSSÁGA. Lapunk olvasói bizo
nyára tudják, hogy a hősi küzdelm et folytató m agyar nép
pel rokon finn nép evangélikus vallásu és igen komoly 
keresztyén nép. Nagy harcában is hite a legnagyobb se
gítsége. Jellemző a finn katonák vallásosságára a követ
kező eset, amelyet egy finn katona lelkész közöl. Életem 
legmegrenditöbb élménye volt —  írja, —  mikor egy vé
res tám adást visszaverő ütközetből visszatérő katonák úgy 
véresen és fáradtan, ahogy beértek a rajvonalba, m inden 
parancsszó nélkül önkéntelenül letérdeltek, hogy hálát ad
janak Istennek szabaditásáért.
isten á ldása a z  Ő t félőkön. Jólmenő üzlet tulajdonosát meg
kérdezték egyszer, minek köszönheti üzleti sikerét. Azt felelte rá 
„ A Bibliának! 45 év óta fekszik a Biblia az íróasztalomon. Mi
lyen sokszor tartott vissza kétes, lelkiismeretlen vállalkozástól! A- 
mikor titkos, halk szavának engedtem, nem egyszer súlyos kártól 
és veszteségtől óvott meg. Azonkívül ismeretlen kereskedő embe
rek e’é oda szoktam tenni a Bibliát s megkérdezem, miképpen 
vélekednek róla. Ha gúnyolódva felel a kérdésemre, tisztában vol
tam tennivalóimmal ilyen emberrel közösségem nem lehet. S Isten 
megáldott.“
FINNORSZÁG. Az egész világ csodálkozó lelkesedéssel fi
gyeli az evangélikus finn nép hősi küzdelmét, am elyet or
szága és hitének szabadságáért viv. Az alábbiakban ennek 
a hősi testvér népnek him nuszát közöljük:

Szép finn hazánk te drága föld, zengjen dicső neved, 
amely honfi lelket igy betölt: Nincs több oly tér, se hegy, se 
völgy, mint szép hazánk üt északon, e kedves drága honi
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Az E. M. G. E. nemzeti egységet akar 
megteremteni.

Az E. M. G, E. marosvásárhelyi tanfolyamának záró vizsgáján Szász Pál dr. 
elnök figyelemreméltó és nagyhatású beszédet mondott. A beszédből ideiktat

juk a következő megszívlelendő gondolatokat.

— Az E. M. G. E. nemzeti egységet akar megteremteni s 
van-e ennél magasztosabb cél és törekvés? Eaólkül a nemzeti egy
ség nélkül vájjon sikerült volna-e napvilágra hozni azokat az építő 
tulajdonságokat, képességeket és sikerült volna- e a közösség hasz
nára beállítani azokat az erőket és javakat, melyek a magyar 
gazdaközönség elévülhetetlen és elvitathatatlan sajátjai. Szűklátó
körű az, ki itt ellenkezni próbál, államnak, nemzetnek, társadalom
nak, családnak egyként az érdekében áll, hogy a magyar gazda 
öntudatra, önérzetre s magabiztosságra tegyen szert. Eaé’kül nincs 
egészséges közösségi élet.

Népünk pedig akar tanulni, művelődni s lelki alkatánál fogva 
hajlik a fegyelem és rend szavára. Nagy értékek rejtőznek a gaz
daember lelkében s a tanfolyamnak az a jelentősége, hogy ezeket 
az értékeket önkéntes utón s meglepő gezdagságban (árják fel. Is
ten egyformán jelentékeny szerepet szánt minden embernek s ha 
vannak is kiválasztottak, csak azért vannak, hogy az emberi hala
dás szolgálatában álljanak. Nálunk különösképpen, ha valamivel 
kisebb, vagy nagyobb a vagyonunk, kistbb, vagy nagyobb a tehet
ségünk, az nem válasz fal, sőt — kölcsönös kötelezettség. Neme
sebb eszmék, a fajközösség, a közös mult, a nagy hagyományok, 
évszázadok bánata, szenvedése, öröme közös alapot teremt lábaink 
alá, elszakíthatatlan kötelékkel bnpcsol egymáshoz, v t

— A mi kultúránkat mi ápoljuk, ami a mienk, a fölött mi 
őrködünk, mert erre az Isten rendelése kötelez. Nem vagyunk el
fogultak. A román nép is ápolja és őrzi kultúráját, a szász is és 
valljuk, hogy ez megkülönbözésre, ellentétre nem vezethet, ha visz- 
szatekintünk a múltban, erdélyiségünk maga volt a szeretet, ennek 
sohasem volt eszköze a gyűlölködés s mindannyian erre a hagyo
mányos alapra építünk: nem gyáván és megalkuvással, hanem 
öntudattal.

— Szervező munkánknak ez a kettős célkitűzése: egységben 
élő és alkotó közösségbe tömöríteni az erdélyi magyarság gazda
rétegét s e közösség művelődési színvonalát emelni s ezzel ősi 
kultúránk békés szolgálatát ellátni. Az államhatalom felé az a tö
rekvésem, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközzel bizonyít
sam: dolgos, békés és örökké epitő nép igényt tart a maga élet
jogának maradéktalan tiszteletbentartására, s így csak megbecsülést, 
elismerést, figyelmet érdemei.

— Itt is azt mondom, hogy a magyar gazdának türelemmel, 
becsületesen, öntudatosan kell küzdenie, nagy tömegekbe tömörül
ve, hogy igazságos lelki vágyai napfényre kerüljenek. Bűa volna 
azokat véka alá rejteni. A vágyakat meg kell érteni és orvosolni. 
Senkinek sem állhat érdekében ugyanis elkeseredett tömegeket te
remteni. Senkinek, nekünk sem, másoknak sem ! Akkor testvéreim, 
fogjunk össze és ne engedjük, hogy elkeseredés szülessen s ha pe
dig találunk, akkor keressük meg az okát s együttesen haladjunk 
megszüntetése érdekében. Mert ha nem szűnnek meg a keserűsé
gek és nem törődünk az okokkal a következményekért azok kell a 
felelősséget viseljék, akik azt élőid-Z'ék. A magyar gazdaközösség 
mindent elkövet, hogy a keserűséget megelőzze és kigyomlálja.

— Mi nem kértünk testünkre szabott kisebbségi törvényt. Ha 
azonban az álllami tényezők erre gondolnak, teljes őszinteséggel 
meg kell mondani véleményünket. Mi azt akarjuk, arra törekszünk 
és állandóan azt szorgalmazzuk, hogy a törvényeket az egyezőség 
szellemében hajtsák végre. Igazságosan és abban a szellemben, amit 
lelkiismeretes emberek kívánnak. — igazságos, szeretetteljes em- 
berségés szellemben.

— Felteszem a kérdést: sok ez, amit kívánunk? mert hiszen 
mi jót akarunk, a közt akarjuk szolgálni.

B e sz é ljü n k  róla.
1. Egyházkerületünk legutolsó közgyűlésének jegyzőkönyve 

szerint az egybázkerületünkhez tartozó elemi iskolába járó iskola- 
köteles gyermekek összlétszáma: 1343 fiú és 1279 leány, tehát 
összesen: 2622. Ebből 138 fiú és 146 hány járt saját felekezeti 
iskolánkba s 1205 f ú és 1133 leány állami iskolába. Ezek szerint 
gyermekeinknek óriási többsége nem nyert magyar nyelvű oktatást 
Magyar nyelvű tagozatok alig vannak gyülekezeteinkben s így gyer
mekeink egyáltalán nem részesülnek anyanyelvű ismereteket közlő 
oktatásban. Nem tanulnak anyanyelvükön irni-olvasni sem. Egye
dül a vallásoktatás az, ahol gyermekeink anyanyelvükön tanulnak. 
A vallásórák száma azonban igen korlátolt s így nem pótolható itt 
ez a hiány olyan formán, hogy ugyanakkor maradéktalanul elvé
gezhető lenne a vallástanitási anyag elsajátítása is. Az Evangéli
kus élet ezen a hiányon akart segíteni akkor, amikor beindította a 
gyermekek részére szóló mellékletét a Gyermekvüág-ot s abban 
Tanuljunk címen egy magyar nyelvtani ismereteket közlő rovatot 
is állított be. Tudjuk, hjgy mennyire korlátozottak az itt elérhető 
eredmények. Némi útmutatást azonban lehet adni. Eddigi tapasz
talatok alapján most ellenben le kell szögeznünk azt, hogy ezen 
munkánk sem fog semmi eredményt elérni, ha a szülök teljes nem
törődömséggel veszik gyermekeik ismeretszerzésének ügyét,hanem 
foglalkoznak gyermekeikkel, illetve, ha nem őrzik ellen, hogy gyer
mekeik szorgalommal foglalkozzanak vele. Szülők több gondot 
gyermekeitek jövőjéért!

Evangélikus Élet aranykönyve: Gödri János Bukarest 20, id. 
Nauer Gjörgy Temesvár 40, Klein Viktor Arina 40, Kerimnó Or
bán Anna Bukarest 500 (teadélután jövedelme), Molnár András 
Bukarest 40, Boiaganné Orbán Vilma Bukarest 100, id. Soós Ist
ván Bukarest 40, Váncsa János Bukarest 20, dr. Abaffy Aurél 
Arad 40, Dóczy Árpád Temesvár 40, Ludmann István Temesvár 
40, Korpos Iiona Arad 100, Liszka Pál Arad 40 lej.

2. A királyhágó-melléki református egyházkerület iratterjesz
tése a közel jövőben egy új kiadványt bocsát ki. Egy Finnorszá
got ismertető aktuális könyv kiadásáról van szó. A könyv szerzője 
Koren Emil magyarországi evangélikus lelkész, aki ezelőtt két esz
tendővel hosszabb tanulmányutat tett Finnországban. A könyvet 
számos kép fogja még értékesebbé tenni. Kérjük lapunk olvasóit, 
elsősorban a lelkészi hivatalokat, szíveskedjenek értesíteni bennün
ket arról, hogy mennjí példányra lenne szükségük. Finnország 
népe nemcsak azért tarthat különleges módon igényt érdeklődé
sünkre, mert ez a nép ma csodálatra méltó hősiességgel harcol 
6gy hatalmas túlerő ellen szabadságának védelméért, de a magyar 
néppel rokon igaz evangélikus nép ez, amelynek élete igen tanul
ságos a mi számunkrf- A könyv terjedelme 4—5 ívnyi lesz. Ára 
kb. 20 lej. G1LLICH FÜLÖP.

SZERKESZTŐI  ÜZENETEK.

Hl. P. S za lm á t'. Küldött összegeket megkaptam. A kért képet elküldöttem 
Naptár elfogyott. Nem küldhetünk.
S . Z. B u k a r e s t . Évi beszámolót megkaptam. Cikket elkészítem. Jövő 
számban jön. Kéziratot vissza küldöm.
S . A. B u k a r e s t . Küldött összeget megkaptam. Elismerem a panasz jogo
sult. Nem rajtunk múlik. Ha nem küldenek nem tehetünk semmit. Küldj, és 
minden számban jöhetne valami. Csak arra kérnélek, hogy ezeket külön pa
pírra Írva közöld, mert ha két féle dolog van egy és ugyanazon papíron köny- 
nyen előfordul, hogy késés történik tekintve, hogy egyiket is másikat is el 
kell intézni.
A .G y.T em esvár. Beszámoló most jön. Pályázati hirdetés dija 50 lej.
£ . J. V a rsá iu l. Elszámolást megkaptam. A kért naptárt nem küldhetem mi
vel teljesen k fogytak Befizetett 15 lej rendelkezésre áll.
K. J. M a ro sv á sá rh e ly . Naptárelszámolást megkaptam. A kért naptárt nem 
küldhetem mivel teljesen kifogytak. Befizetett 15 lej rendelkezésre áll. 
T öb b ek n ek . Sürgősen kérjük a naptár elszámolást!

CENZÚRÁT. Inscris Tribunalul Be§ov sub Nr. 1083/1938 Tip. »ANTAL* Bra^ov, Calea Victoriei 36. Telefon 25 08.
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Ti halljátok meg azért a magvelő 
példázatát. Ha valaki hallja az igét a 
mennyeknek országáról és nem érti, 
eljő a gonosz és elkapja azt, ami an
nak szívébe vettetett vala. Ez az, amely 
az útfélre esett.

(Máté: 13, 18-19).

Valaki hallja én tőlem e beszédeket 
és nem cselekszi meg azokat, hasonla
tos lesz a bolond emberhez, aki a fö
vényre építette házát: És ömlött az eső 
és eljött az árvíz és fújtak a szelek és 
beleütköztek abba a házba; és össze
omlott; és nagy lett annak romlása.

(Máté: 7, 26—27.)

Minden fa, amely nem terem jó gyü
mölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.

(Máté: 7, 19)
Én vagyok az igazi szőlőtő és az én 

Atyám a szőlőműves. Minden szőlő
vesszőt, amely én bennem gyümölcsöt 
nem terem, lemetsz; mindazt pedig, 
amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, 
hogy több gyümölcsöt teremjen."

(János: 15, 1—2.)

A k e m é n y  s z í v .
Azt a példázatot, amelyet az Ur Jézus a magve

tőről mondott, az emberek nem értették meg. Ezért 
az Ur Jézus megmagyarázta azt. Magyarázata szerint 
a mag az Isten igéje, a szántóföld pedig az emberek 
szive. Van olyan szántóföld is, melyik mellett út ha- 
Ud el. Amint a szántóvető hinti a magvakat, azokat 
közözül némelyek az útszélre esnek. Mivel a kemény 
földbe behatolni nem tudnak, eljönnek a madarak és 
felkapkodják őket.

Az Isten igéjét hallgató emberek és gyermekek 
között vannak olyanok, akiknek a szivük olyan ke
mény, mint az útszél. Az ige nem tud belehatolni az 
ilyen szívbe. Hallgatják az igét, de nem lesz tőle 
jobbá az életük. Nem termik az ige gyümölcseit. Egy 
iskolába járt egy fiúcska, akinek az a rossz tulajdon
sága volt, hogy gyakran hazudott. Szive annyira tele 
volt hazugságokkal, hogy amikor valami vétke miatt 
kérdőre vonták —  úgyszólván —  gondolkozás nél
kül tudott hazudni. Egy alkalommal vallásőrán arról 
szólott a tanítás, hogy milyen csúnya dolog a ha
zugság. A hazug ember egyenlő a tolvajjal, mert a 
közmondás azt m ondja: „aki hazudik az lop is." A 
gyermekek mind feszülten figyeltek, a tanításra. Leg
többen közülük elhatározták magukban, hogy soha 
sem fognak hazudni többé! Sokan meg is tanulták 
könyvnélkül az igét: „azért levetvén a hazugságot, 
szóljatok igazságot." (Efézus: 4, 25.) A következő 
órán a tanító úr leckét kérdezett a szám tantól. A ha- 
zudozó fiúcska nem tudta a leckét. Amikor a tanitő 
úr megkérdezte, hogy miért nem tanulta meg, hiszen 
volt ideje, mert tegnap vasárnap volt, azt felelte, 
hogy a tegnap nagyon beteg volt. A gyermekek han
gosan felkacagtak, mert mindenki látta, hogy egész
nap korcsolyázott. Hasztalan hallotta az igazmondás 
igéjét, ö újra csak hazudott. MÁTYÁS BÉLA.
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Amikor úgy látjuk, hogy Krisztus 
hatalma nem igen mutatkozik e 
világ életén tudsz-e akkor is hinni 
abban, hogy ő a világ ura és 
tudsz és akarsz-e megalázkodni 

@ előtte. Tanuljunk hitet és alázatot
e pogány 

katonától!

Nem vagyok méltó...
Nézzétek ezt a képet. Egy 

bibliai történetet ábrázol. A ka- 
pernautni százados megjelenik 
Jézus előtt, hogy szolgájának 
meggyógyitását kérje tőle. Sok 
minden van ebben a történet
ben, amit nekünk is meg kel
lene tanulnunk. Az előkelő em
ber elmegy Jézushoz, hogy 
szolgájáért könyörögjen. Az ur 
a szolgáért. Ebből természetesen arra is kell követ
keztetnünk, hogy nemcsak ez a százados volt igen 
emberséges ura az ő szolgájának, de a szolga is igen 
hűséges kellett legyen urához. Egyik is a másik is 
családhoz tartozónak érezte. S aztán egészen külö
nösen megragadhat bennünket a pogány előkelő em
ber alázatos hite. A százados a hóditó nép fia, ka
tonája, tisztje. Jézus szegényes ruhában járó idegen 
néphez tartozó próféta. Ruhája és világi hatalma 
szerint a százados volt az előkelőbb. De a százados 
a dísztelen külső mögött is megérezte Jézus páratlan 
lelki hatalmát. Egészen világosan nem tudta, hogy 
kicsoda Jézus, ki és mi is az a Megváltó, akiről ő 
is hallott már egyet-mást ennek az idegen népnek 
körében. Krisztus ilyen alázatot és ilyen hitet köve- 
el tőlünk 1

Az angyalbárányok.
A mi meséink cimü 
népmese gyűjteményből.

(Folytotás.)
Ismét megindulnak, elöl a báránykák, elér

nek egy nagy rétre, azon a nagy réten olyan nagy 
volt a fű, hogy kaszálni lehetett volna, mégis so
ványak voltak a marhák, hogy a szél szinte elfuj- 
ta őket. Onnan a bárányok egy másik rétre men
nek : hát ott épp úgy nem volt mit enni a mar
háknak, mint a kopasz földöD, mégis oly kövérek 
voltak, hogy n ó ! elérnek egy kertbe; ez a kert 
oly csodaszép volt, hogy annál szebbet emberi 
szem még sohasem látott. Különbnél-különb virá
gok nyíltak benne, de a báránykák egy virághoz 
sem nyúltak, csak ettéft a zöld füvet. A fiú leült

egy szép virágos fának az árnyékába, hogy fala. 
tozzék egy kicsit. Ezyszer csak látja, hogy egy 
ssép fehér galamb röpköd előtte; ő bizony kapja 
magát — volt neki egy mordálya, azzal hozzálő a 
galambnak, egy tollát le is lövi, arra elrepül a ga
lamb, ő fölveszi a tollat, beleteszi a tarisznyájába.

Aztán megindulnak a báránykák hazafelé, 6 
is utánuk ment, mendegóit, míg haza nem ér
keztek.

Kérdi tőle otthon az Öreg ember: „Nó ked
ves fiam, hát jól jártak-e a báránykák?“ Azt fe
leli a fiú: „Jól jártak bizony, nekem egyszer sem 
kellett terelgetnem, csak éppen mentem utánuk.“  
Kérdi még az öreg ember: „Nó, fiam beszéld el, 
hol jártál a bárányokkal?“ Arra beszélni kezdett, 
hogy elsőbben is egy nagy síkságra értek a bá
ránykák, azután átmentek egy sebes folyóvizén, 
igy csak elbeszéli mind, hogy ő hol járt, merre 
járt velük. Hogy elbeszélte mind, hát azt mondja 
az öreg: '„Édes fiam ládd-e, az a gyönyörűséges 
szép síkság, ahova legelébb értél a báránykákkal, 
a te eddig való ifjúságodat jelenti. A víz, amelyi- 

| ken keresztül mentél, a bűnmosó élet vize, hogy
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H e g y e n  ü lö k ..
irta Petőli Sándor.

Hegyen ülök, búsan nézek le róla, - 
Mint a boglya tetejéről a gólya.
Lenn a völgyben lassú patak tévedez, 
Az én fáradt életemnek képe ez.
Elárasztott engemet a szenvedés,
Be sok búm volt, örömöm meg be kevés! 
Bánatomból egy nagy árviz lehetne, 
^örömöm kis sziget lenne csak benne.
Fenn a hegyen, lenn a völgyben zúg a szél, 
Közelget az időjárás ősz felé;
Ősszel szép csak a természet énnekem,
A haldokló természetet szeretem.
Tarka madár ne fütyöréz az ágon, 
Sárgapiros levél csörög a fákon, 
Innen-onnan lehull a fák levele...
Bár csak én is lehullnék ővele!
Holtom után vájjon mi lesz belőlem ? 
Vadfa szeretnék lenni az erdőben;
Ott lenne az én számomra jó tanya, 
Egész világ engem ott nem bántana.
Szeretném, ha vadfa lennék erdőben, 
Még inkább: ha tűzvész lenne belőlem; 
Elégetném ezt az egész világot,
Mely engemet mindörökké csak bántott.

rólad mind a gúnyádat mind a húsodat lesorvasz
totta, az azt jelenti, hogy a te eddig való bűnei
det lemosta. Hogy a túlsó parton a báránykák 
reád fújtak, s azután még sokkal frissebb tested 
lett, ládd-e fiam, az azt jelenti, hogy mivel az 
élet vize, a szent hit, a lelked egészen átjárta, és 
a  te bűneidből kitértél, hát egész Ielkedben ujjá- 
születtél; azok a báránykák pedig, akik reád fúj
tak, az angyalok. Azok a marhák, akik a kövér 
fűben is soványok voltak, azt jelenti, hogy ezen a 
világon a fösvények nagy bőségben vannak, de 
maguktól sajnálják az ételt; ezek a másvilágon is 
nagy bőségben lesznek; elég ételük, italuk lesz, 
esznek, isznak, de azért mégis örökké éhesek, 
szomjasak lesznek. Azok a marhák, akik kopasz 
földön is jól ettek és attól is kövérek voltak, azok 
azt jelentik, hogy akik e világon a kicsiből is ad
tak a szegényeknek, azok a másvilágon kicsiny 
eledelből is jóizű falatot esznek, soha nem éhez
nek, sem nem szomjaznak. A kert pádig, ame
lyikbe mentek, az a mennyország, akik ezen a vi
lágon bűn nélkül élnek, a másvilágon is olyan 
szép kertben mennek.“

Két nagyon fontos b a t-, 
szédrészről: az igéről és 
a főnévről már tanultunk 
kedves gyermekek, de 
most aztán szép sorjában 
következnek a többiek is, 
mert a magyar nyelvben 
tiz fontos beszédrész van. 
Ma a harmadikról fogunk 

tanulni: a melléknévről, vagy milyenségszóról.
A személyeknek és tárgyaknak nemcsak ne

vűk, hanem milyenségük, tulajdonságuk is van. 
Pl. az emlnr jó^zivű. (Milyen?) A gyermek szor
galmas. (Milyen?) A ló kék. (Milyen?)

A jószivű, szorgalmas, kék stb. szavak tulaj
donságot, milyenséget jelölnek azért milyenség- 
szóknak, mellékneveknek hívjuk.

A mellékneveket fokozni is lehet: a tó kókf 
a tenger kékebb, az égbolt a legkékebb; vagy Ilo
na nagy. Erzsi nagyobb, Mária a legnagyobb. A- 
mint látjátok három fokozat van: alapfok, közép
fok és folsőfok. Az alapfognak nincs semmi külön 
jele. A középfok jele a két b (erre a helyesírás
nál nagyon kell vigyázni 1). A felsőfok jele a két 
b és a leg szótagocska.

Fokozzátok a kővetkező mellékneveket: fehér 
zöld, piros, hosszú, magas, jó, rossz, nsgy, kicsi 
hideg, meleg, szőke, barna, sovány, kövér, üde stb.

A jókönyv melegszívű jóbarát. -K 
Olvassuk tehát az:

EVANGÉLIKUS ÉLET-et! I
, Támogassuk az Evangélikus Élet 

iralterjesztését!
i Szerezzünk új barátokat mindkettőnek

„De most azt kérdem, édes fiam, betudod-e bi
zonyítani, hogy te jártál abban a kertben?“ A fiú 
csakhamar kiveszi tarisznyájából a szép fehér ga- 
lambtollat, odaadja. „Nézze, öreg apám, ezt éppen 
ott lőttem egy fehér galambból.“

Az öreg elveszi a galambtollat s azt mondja ne
ki : „Ládd-e fiam, az a fehér galamb én voltam, 
én mindenkor vigyáztam rád, egész utadban foly
vást mentem utánad, örökké szemmel tartottam, 
hogy mit cselekszel. Ládd-e, az Isten igy megyen 
titkon az emberekkel, hogy láthassa, ki mit cse
lekszik. A galambnak ez a kilőtt egyik tolla az én 
egyik ujjam : csak nézd m?g, nincs itt.“ Nézi, 
hát oda van az öregnek a kisujja. Arra csak oda
teszi az öreg a tollat, ráfuj, hát egyszeribe odanö 
szépen a kisujj. ,



Németh Kató, Rákóczi Jolán, Kalmár Olgi, Kuhár 
Laci Varsánd, Őrülök szép munkátoknak. Rejtvény meg" 
fejtéstek nemcsak helyes, de irástok is szép és gondos, ügy 
látom jó és szorgalmas gyermekek vagytok. Legyetek is 
azok és szerezzetek kedves szüléiteknek sok igaz örömöt!

Hajddu András és Piroska Csernátfalu. A ti mun
kátok hasonlóan az előbbiekéhez jó és szép. Csak tanulja
tok és dolgozzatok továbbra is szorgalmasan Magatok hasz
na lesz ha rendes és törekvő emberek lesztek.

Szász Ilona, Németh Ilona, Csonka Róza, Varsánd. 
Példásan szép. rendes és jó a ti munkátok is. Bizony szép 
az, amikor valaki csak rendes és szép munkát mutat be 
másoknak. Sajnos nem minden Gyermekvilág olvasónk még 
ilyen. Remélem, lassanként azonban majd mindenik meg ■ 
szokja, hogy csak szépen megirt és rendes munkát küld be 
hozzánk-

Többeknek. A Gyermekvilág nak még sok olyan kis 
olvasója van, akik eddig mégegyszer sem vettek részt a 
rejtrénypályázaton. Rajta, ne maradjon el egy sem I Dol
gozzatok szorgalmasan s lassan—lassan lesz siker is s a- 
mellett a másik haszon, hogy megtanultok önállóan Írni, 
mondatokat szerkeszteni. Erre is nagy szükségetek van.

De már betelt volt az esztendő, mert akkor sz 
esztendő csak három napból állott. Azt mondja 
az öreg a kis szolgának: „Nó, fiam, immár betelt 
az esztendő: add ide a tarisznyádat, azzal ele- 
resztlek. De előbb azt kérdem tőled: inkább a 
mennyországot választod e, vagy pedig annyi ara
nyat, amennyit elbírhatsz haza?" A fiú azt feleli 
r á : neki nem kell arany, csakhogy a mennyor
szágba mehessen. De az öreg igy szólt: „Jól vá
lasztottál, édes fiam 1 De minthogy a mennyorszá
got többre becsülted és a földi kincset meg nem 
kívántad, megérdemled, hogy abból is juttassak 
neked.* És megtölt neki egy zacskót arannyal, föl
teszi a hátára, azzal elbocsájtja. A fiú pedig, hogy 
a gazda ajándékát megköszönte, fogja magát, el
megyen haza a zsák arannyal. Otthon aztán olyan 
hatökrös gazda lett belőle, hogy az egész faluban 
de még a vidéken sem volt hozzá fogható.

H e ly e s  m e g fe jté s t k ü ld te k  be: 
az A. csoportban: Erdő Aladár Barcaujfaluból; 
Hajdú Acdrá1« Csernátfaluból; Kalmár O'gi, Kuhár 
Laci, Verasztó Mariska, Kiss Andrá», Kovács Já
nos, Mátbé Jancsi, Mátyás Bözsi, Varsándról. —  
A B. csoportban: Erdélyi Anna Bácsfaluból; Faza- 
kas Ilonka, Sánta Mária Barcaujfaluból; Kovács 
Jolán, Kunos Sándor, Németh Kató, Rákóczi Jo
lán, Csonka Róza, Németh Ilonka, Szász Ilonka 
Varsándról.; H&jdu Piroska Csernátláluból.

Sorso lá s ú t já n  n y e r te k :
A. csoportban: Kuhár Laci, Mátyás Bözsi, Erdö*- 
Aladár és Haidu András. — AB. csoportban: Rá
kóczi Jolán, Németh Ilona, Kovács Jolán és Fa- 
zakas Ilonka.

TJj r e jtv é n y e in k  :
A. 1. Mikor Ígérte meg először Isten a megváltó - 
elküldését ?

2. Kik jövendölték meg Jézus születéseit és 
annak körülményeit?

3. Keressétek ki, hol van megírva az a tör
ténet, amikor a gyermekek elmentek Jézushoz^ 
(Jézus a gyermekek barátja).

Találós kérdések:
4. Se keze, se lába, mégis felmegy a pad

lásra. Mi az?
ő. Ha hozzá tesznek, kisebb; ha elvesznek 

belőle, nagyobb. Mi az?
6. Két keze, két feje, négy szeme, hat lába. 

s mégis csak négyen jár. Mi az?
B. 1. Kik voltak Mózesnek testvérei?

2. Ki volt a zsidóknak első királya?
3. Melyik magyar királyról szól a legtöbb le

genda? (Vele kapcsolatos csodák történetei).
Találós kérdések:
4. Kicsi házikónak két világos ablakát min

den este betáblázzák, minden reggel kitáblázzák. 
Mi az?

5. Ki látja saját szemét?
6. Mit vesz mindenki legelőször a vásáron?'

A megfejtések beküldésének határideje: 
1940 február hő 15.

Dolgozzatok szorgalmasan és küldjétek ren
des és szép munkát!

Tip. „Antal“ Bra?ov, Calea Victoriei No. 36. — Telefon 25-08.
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Megváltó drága vér... S z e lid  s z e m e d  Ur J ézu s ...
(I. Péter 1; 8. 19.: Tudván, hogy nem veszendő hol
mi, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg,., hanem 
drága véren,“

Amikor az első áldozat, az Ábel vére ki
hullt a földre, bosszúért kiálltot fel. Azóta min
den kihullott embervér bosszúért liheg. Vér vért 
kivám Vérontást vérontás követ. Ez a szörnyű 
és átkos elv uralkodik manapság is a világon. A 
nemzetek egymásra törnek, egymást pusztítják, 
hogy egymáson bosszút álljanak, hogy a hántás
ért hántással f . leljenek, hogy a kiontott vért 
vérontással fizessék meg. A bosszúállásnak, a 
a visszafizetésnek a rettenetes elve uralkodik a 
világ népeinek és egyes embereinek a szivében, 
azért folyik ma már egyes helyeken szinte pa
takokban a vér, az ember vér. Pedig minden ki
hullott embervér nyomában Ítélet, pusztulás, 
megsemmisülés jár s azért minden kihullott em
bervér nyomán átok is fakad, meg szomorúság 
és bánat.

De van olyan vér hullás is, melynek minden 
cseppje nyomán áldás fakad, boldogság szüle
tik és békesség. Ez a vér, melynek nyomán ál
dás fak ad : az Isten Fiának v é re !

Miért hullott a Krisztus vére s miért fakad 
nyomában áldás? Azért hullott, mert az Istennel 
örök — harcban álló emberek, — amikor Isten 
emberré lett, végezni akartak vele, ellene törtek 
vérét ontották. És kiömlött és folyt a Krisztus 
vére. És a Krisztus vére is felkiáltott az égbe, 
de nem bosszúért, hanem bocsánatért azok szá
mára, akik vérét ontottak. így kiáltott: „Atyám, 
bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cse
lekszenek“ . És Isten nem állott bosszút, sőt in
kább a vérért megbocsátott

De másként is nézhetjük Krisztus vérének 
hullását. Azért hullott, mert a büntetést érdemlő 
ember elé, én elém és te eléd, testvérem, akik 
bűneinkkel magunkra vontuk Isten haragját és 
büntetését, mi elénk odaállott Krisztus éppen 
abban a pillanatban, amikor felénk röpült Isten 
büntető haragjának nyila. Oda állt mielénk, ki
tárta előttünk a karjat, védelmezőleg takart el 
testével, hogy ne belénk, hanem Ö belé fúród
jon a büntetés nyila. Az elröpitett nyíl pedig be
láthatott az Ö ártatlan szent testébe és ezek a 
nyilak odaszagezték Öt a keresztfára s nyomuk
ban földre hullott az Ö szent és drága vére.

RADUCH GYÖRGY.

Hibáinkat állandóan mentegetjük, szépítjük. Embereket bántunk meg, 
szüléinknek sok keserű fájdalmat okozunk, de mindig a magunk oldalán lát
juk az igazságot. Nem mi hibáztunk, hanem a mások. Mi jók vagyunk, igaz
ságosak vagyunk, bennünk nincsen hiba. Hangosan é3 bátran hirdetjük ezt. 
Csupán akkor, amikor meglátjuk megbántott édesanyánk szemében a kínzó 
fajdalom hójgtslan szomorúságát, mikor igaztalanul megbántott embertársunk 
szemében könnyek jelennek meg — akkor elhallgatunk s egyszerre halomra 
dől minden okoskodásunk, önmentségünk és fájdalmasan nyilalik szivünkbe az 
a felismer: s : rosszul, gonoszul szívtelenül, kegyetlenül cselekedtem!

A nsgyhót a szesvídő Krisztust állítja eiibéík. Krisztust az olajfákkert- 
jóbe~7 •s.cfótí. t i t i  í^úűoii', K a tu s t  ártatlanul meghurcolva, megcsúfolva, 
Krisztust Pilátus házának tornácán véresre korbácsolva, fején töviskorónával 
vállán biborp'lástosossan, kezében a királyi jogkart hszudó pálcával s Krisz
tust a Kálvária útján, amint cipeli nehéz keresztjét, s végre Krisztust odasze- 
gezva a keresztnek fájára, Magunk előtt látjuk s magunkon érezzük szelid 
szemének tekintetét, úgy ahogyan Péter érezte ezt a főpap udvarán, amikor 
háromszor megtagadta Mesterét s tekintete alatt megbánás könnye gyülemlet 
ták szemébe s egy egész élet künbánatával és alázatával felelt meg erre a 
tekintetre. Igen! Krisztus szemvédő arcának látása, szelid szemének fájdalma
san aggódó, szemrehányó tekintete minden másnál jobban döbbenti roá az 
embert bűneire. Annak a fájdalomnak láttára, melyet érettünk szenvedett, an
nak a szomorúságnak a nézésében, mely miattunk árnyékolja be arcát, lehe
tetlen mást tennünk, mint elnémulni és megtörtén vallani: Uram rosszul cse
lekedtem, bűnös vagyok, hitvány tékozló, hálátlan és érdemtelen!

A középkor embere sokszor állította maga elé a néma szenvedőt, a 
Krisztust. Érezni akarta a szenvedéseiből és szeméből sugárzó néma vádat. 
Érezni és öszzetörpi alatta s bűnbánó élettel felelni meg reája. A mai em
berből hiányzik Isten ítéletének komoly mérlegelése. Krisztusban prófétát lát, 
eszmék élharcosát, ki mártiromságot szenvedett elveiért. De nem látja benne 
a megvál'ót, ki érte szenvedett, kit az ő tűae szegz tt keresztre. A mai em
berből hiányzik a bűn valóságának komoly értékelése. Nem tulajdonit neki 
nagy jelentőséget. Soha nem vették annyira könnyedén a bűnt, mint mostani 
időnkben, amikor addig nem látott mértéket öltött lep ás, sikkasztás stb. Hi
báiért különbén is rendesen másokat okol az ember. Embereket, körülménye
ket, örökölt hajlamokat. A mai embernek csupán másokkal szemben van kri
tikája, önmagával szemben nincsen. Arról egészen megfeledkezik, hogy a be- 
nemismerés, a banemvallás kimenekíthet emberi törvények bosszújából, de 
semmiképen nem ment meg Isten ítélete elől. A benemismerés nem teszi 
nemlétezővé a bűnt.

Krisztus szenvedéseinek nézése ettől az önámiíástól foszt meg bennün
ket. Meglátjuk nyomorúságos igaz arcunkat, amikor reá tekintünk. Borzalma
san komoly és nagy dolog kell legyen a bűn, ha ekkora áldozatot követelt.

Péter megtagadta Krisztust. Krisztus reátebintett Péterre s Péter szemét 
elhomályosította a könny. Eidig magibizó akarnok volt. Jézus szemének né
zése alatt összeroppar, letörik — bűaös vagyok. E perctől kezdve tökélete
sen megváltozik. Szelid, csendes, csak Isten kegyelmében bizó ember lesz. 
Jézus ma reád is tekint. Összetörsz e nézése alatt? A húsvét bitének fel
emelő bátorítása csak azu'án vállhatik boldog tulajdonoddá, amikor előbb 
bűntudatosan összetörtél a Krisztus tekintete alatt. GILLICH FÜLÖP.
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I S T E N  K E G Y E L M É B Ő L
Hosszas vajúdások, fellobbanó nekibuzdulások és leverő két- 

ketések váltakozó érzései után sikerült volt megalakítani a bukaresti 
magyar evangélikus egyházközséget. Az ismétlődő meglankadások 
ellenére folyt tovább a szervezés munkája, mert segítette az építő
ket Isten kegyelme s mert Isten kegyelméből voltak mindig egy
házunknak olyan lelkes hívei Bukarestben, akik életfeladatuknak, 
fajuk, népük és egyházuk iránti szent kötelességüknek tekintették 
ezt a szervező munkát. De nem lehetett abbahagyni azért sem, 
mert az itthoni gyülekezetek vezetői is évről-évre jobban tapasz
talták ennek elkerülhetetlen szükségét. Hiszen nemcsak azt kellett 
felismerni, hogy leküzdhetetlen nehézséget jelent a rövidebb-hosz- 
szabb időre Bukarestbe távozók lelkigondózása — s itt igen gyak
ran fiatalokról volt szó, — de a lelkigondozásnak hiánya és a fel
kapott idegén szokások hatása hova-tovább mind erőteljesebben 
éreztették káros hatásukat az otthoni gyülekezetekben is. Életpa
rancs lett a regáti s elsősorban a bukaresti magyar evangélikus 
hívek lelkigondozása. Bukaresti testvéreink dicséretére szolgál, 
hogy a szervezés munkájának kezdeményezése, az 
első lépések megtétele az ő vitathatatlan érdemük.
A munka beindítása különben is oly lelkes és áldo
zatkész hangulat közben történt, hogy már önmagá
ban ez is jelentős eredménynek volt tekinthető. Azóta 
több mint 5 esztendő telt el. Az első lelkesedés tüze 
lelohadott s ma ennek a gyülekezetnek az élete is a /  
lassú, de rendszeres fejlődés útját járja van két sa- j( 
ját épülete, melyek közül az egyiket a hivek adomá
nyából vásárolta, a másikat két jószivü adományozó 
ajándékaként nyerte. Jelenleg templomépités tervét 
érleli.

Múlt esztendei életéről a következő számok ta
núskodnak: az egyháztanács tagjainak száma 30.
Lelkésze: Sexty Zoltán, egyházsegédkezője: Sipos 
András lévita lelkész, gondnokai: Dakó Samu és Jó
nás János, pénztárosa : Tamás András. Lélekszáma :
2006. Keresztelés volt: 24, esketés: 16, temetés:
17, konfirmált: 47, úrvacsorával élt: 600, betért: 3,

kitért: 2, elemiiskolába járt: 79, középiskolába: 18, főiskolára:
5. A hitoktatás nagy nehézségekkel jár, mert a gyermekek az 
egész város területén levő állami iskolákba járnak Egyesületei: 
ifjúsági egylet, nőegylet, bibliakör, dalárda és vasárnapi iskola. 
Vagyoni helyzete a Bartha Mihálynétól örökölt telek és épület 
eladása révén tisztázást nyert. Nőegylete a szegénygondozás terén 
fejtett ki szép tevékenységet. Egy évre kivetett egyházi adó ösz- 
szege: 107.000 lej. Legmagasabb egyházi adó: 1.200 lej, a leg
kisebb 100 lej. Rendezett az emuit esztendőben: 2 kulturális és 
3 vallásos estét. Nyári erdei ünnepségén kb. 4.500 volt a részt
vevők száma. Bevétele: 52.000 lej. A Magyar Népközösséggel 
karöltve ingyenes orvosi rendelőt állított fel szegénysor;:u betegek 
számára, ahol minden délelőtt felváltva rendel 11 magyar keresz
tyén orvos.

Ezzel bukaresti gyülekezetünk jelentős társadalmi szolgálat 
elvégzését vállalta magára s részt kért és kapott abban a nagy 
magyar népközösségi és társadalmi szolgálatból amely jelenleg a 

Magyar Népközösség égisze alatt folyik s amelynek 
egyik igen jelentős eredményeként konyvelhétő el az 
a tény, hogy sikerült kiküszöbölni a felekezeti ver
sengést, amelynek Bukarestben is mindeddig igen 
sok kárát látta az ott élő magyarság.

Az egyházközség életében fontos eseménynek 
kell tekintenünk, hogy legutolsó közgyűlése Soly- 
mossy Tibor földbirtokost választotta meg első-, 
Máthis András mérnököt másodfelügyelőjévé válasz
totta. Ezen vezetőknek, valmint a megújított és régi 
presbytériumának egyházias szellemű munkája révén 
az egyházközség fokozodó lelkesedéssel halad to
vább fontos hivatást teljesítő szolgálatával.

Változatlan érdeklődéssel figyeljük bukarestj 
magyar evangélikus gyülekezetünk életét. Hivatásá
nak fontosságát ma még erőteljesebben látjuk és é- 
rezzük s ezért az érdeklődés mellett feltétlenül szük
séges, hogy támogatásunkat is megadjuk számára.

G1LLICH FÜLÖP.

Mátyás király és Hétfalu.
Mátyás király születésének 500-adik évfor
dulóján Hétfalu népének is illik megemlé
keznie a nagy királyról. Annál inkább, mert 
Hétfalu örök hálával gondolhat vissza az 
igazságos királyra, olyan nagy dolgot kö
szönhet neki. Hétfalu ugyanis közel állt a 
nagy királyhoz, igazságos Mátyás igazságos 
szive lehajolt az akkor kisemmizett, kivetett 
csángó néphez és mig élt, a csángó nép 
boldog örömmel érezte hatalmas pártfogójá
nak szünet nélkül megnyilvánuló szeretetét. 
Méltó, hogy megemlékezzünk erről a dolog
ról bővebben.

Forgassuk vissza a történelem kerekét. 
Álljunk meg épen abban az időben, amikor 
Hunyady János erdélyi vajdának fia szüle
tett az egyik kolozsvári óvári házacskában, 
az Ur 1440. esztendejében. Szomorú idők
ben látott napvilágot a kis Mátyás. Egész 
Európa a török hadjárat borzalmaitól rette
gett de különösen nagy volt a félelem Ma
gyarországon és a tőrök pusztításnak legin
kább kitett Erdélyországban. Épen akkor jött 
a hir, hogy a török szultán roppant hadaival 
ismét támad és Brassó, Szászsebes dúlásai- 
nak áldozata. A nagy kétségbeesésben csak 
egy ember nem esett kétségbe, Hunyady 
kormányzó, a félelmetes törökverő. Az 1442- 
évben úgy szétveri a törököt, hogy hírmon
dó is alig marad az óriási ármádiából és a 
római pápa világszerte elrendeli a déli harang- 
szót a nándorfejérvári diadal emlékére. És 
amikor a bosszúért lihegő szultán ismét tá
mad és épen a barcasági szorosokat választ

ja felvonulási szinteréül, Hunyady olyan cso
dát csinál, hogy arról beszél ország világ, ha
daival megmássza a Bucsecs úttalan szikla
tömegeit, a török tábor kellős közepébe 
ereszkedik le, úgy, hogy az hanyathomlok 
rohan, amerre szeme lát.

Ilyen háborús zürzazar közt vergődik 
akkoriban Hétfalu maroknyi népe. Fiai ka
tonák, öregjei fuvarosok és munkások. A 
törcsvári vár építésére és fenntartására van
nak rendelve, életveszedelmek között teljesí
tik kötelességeiket. A katonák vitézül har 
colnak, a többiek viszik az árut a hadse
regnek, Brassónak, a fejedelmeknek, a török
nek, ahogy a sors hozza, — vagy pedig fát, 
élelmet, követ, meszet a várnak. Sohasem 
tudják, ki a gazdájuk, kinek engedelmes 
kedjenek: ha magyar jön, az parancsol, ha 
a szász jön, az követel, ha román fejedelmek 
jönnek, azok az urak, — ha törökök, nekik 
hordják a sarcot. Nincs nép amelynek töb
bet kellene szenvedni, mint a lenézett, csak 
munkára használt, megvetett jobbágy hétfa
lusi csángónak.

De bármily nehezen is, eltelnek hogy 
még nehezebbek jöjjenek, é s  a csángó egé
szen megszokja az örökös rettegést, hábo
rút bújdosást és ágyudörgést. Meg, mert ha 
ezerszer rommá is lövik tanyáját az ellensé
ges ágyúgolyók, meg van egy vigasztalása: 
még szabad nép és gondoskodhat magáró' 
Ugyan Nagy Lajos király az 1377 esztendő
ben odccsatolta falvaikat Törcs várához és a 
várparancsnoknak tartoznak engedelmesség
gel, de ez nem volt nagy baj. A parancsno
kok rendesen magyar emberek voltak s igen 
becsülték a szorgalmas, becsületes csángó

kát, akikhez mindig inkább fordulhattak, 
mint a parancsnak kelletlenül engedelmes
kedő szász népekhez. Csak akkor szomoro
dott el mélyen és vigasztalhatatlanul a csán
gó nép, amikor tudomására jutott, hogy sza
badságának nemsokára ütött az órája.

Vesssünk egy pillantást Hétfalu térké
pére s azonnal megérthetjük, hogy m iért! 
Csángó országnak sok az erdeje. Ellenben a 
szász atyafiaké kevés. S a szász atyafiak kez
dettől fogva sóvár szemekkel kacsingatnak a 
csángó havasok aljában suhogó sötét erdő
rengetegek felé. Szép hasznot lehetne húzni 
azokból. Kár a csángónak.

Mind a mai napig vitatják a tudósok, 
hogy kik voltak előbb it t: a csángók vagy a 
szászok ? Milyen felesleges vita. Aki ismeri 
szász atyánkfiáit, vajmi nehezen hinné el, 
hogy amikor Endre király odaajándékozta 
nekik a Barcaság gyönyörű földjét, azok 
nagylelkűen letelepedtek volna a szegényebb, 
mocsaras vidéken s a sok erdőt udvariasan 
hagyták volna, hogy valami jövevény ma
gyarok birtokba vegyék! Kezdettől fogva 
fájt nekik a sok erdő s vajdától, fejedelem
től királyig alkudoztak minden évben, hogy 
adná nekik a csángók földjét. Mert az igaz
ság az, hogy a csángók régen itt voltak, 
amikor Salza Hermann feketekeresztes né
met lovagja megjelentek a Barca földjén sa  
birtokukban levő hatalmas erdőket megtar
tották minden erőszakoskodás s hizelgés 
dacára is, amig a pénz nem bizonyult hatha
tósabb eszköznek minden igazságnál.

A derék szászok már Mátyás trónra 
kerülése alkalmával igyekszenek megpuhitani 
a fiatal királyt. Jó alkalom kerül erre, amikor
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Kiért halt megKrisztus?
Hebich Sámuel, kit Isten 

arra választott ki, hogy hitének 
meggyőző erejével szolgáljon 
az emberek között, rendszerint 
minden kínálkozó alkalmat fel
használt arra, hogy bizonysá

got tehessen Krisztusról, az Ő szeretetéről és a benne való élet 
szépségéről Egyik este nagy társasággal volt együtt. Mikor a be
szélgetésben némi szünet állott be, Hebich rögtön felhasználta ezt 
arra, hogy ' feltegye a jelenlevők számára a kérdést: „Krisztus leiért 
hált meg?“ A kérdésre különböző feleletek hangzottak e l: „A bű
nösökért* „Minden emberért.“ stb.

A terem egyik sarkából pedig egyszer csak egy félénk, sze
líd hang hallatszott: „Értem halt megV Ez a felelet úgy megérin
tette Hebich lelkét, hogy elővéve zsebkendőjéf szemét törölgette 
és zokogva mondotta: „Igen, értem, szegény bűnösért halt meg\“ 

Csodálatos, fenséges és egyben lenyűgöző igazság ez test
véreim amelyre gyakran kellene gondolnunk. Krisztus nem az em
beriségért, nem a bűnösökért halt meg, hanem értem az én bűnei
mért. Kereszttel a vállán engem látott, az én bűneimet s ez kész
tette őt arra, hogy félúton meg ne álljon, hogy vissza ne for
duljon. Engem látott s tudta, hogy halála nélkül el fogok kárhoz
ni, sátán rabja leszek és maradok földi életemben s majd azután 
az örökéletben is. S mert ezt nem akarta, azért halt meg. Mennyi 
alázatra s mennyi hálára kötelez engemet ez a felismerés. Ha az 
emberekért halt meg, a bűnösökért — ez oly általános, annyira 
tág fogalom, hogy nem érzem személyi vonatkozását. Elfogadom, 
de súlyát másokra vetem. Nem én, mások élete tette kérlelhetetlen 
szükségessé halálát — énnekem csak parányian kicsiny részem 
lehet abban. Ennek megfelelően aztán egészen kicsinyre szabom 
alázatomat és hálámat is Mikor ellenben az igazság szerint meg
értem, hogy nem igy van, hanem igenis értem halt — akkor ér
zem, hogy a magam bűne is egészen elegendő volt ahhoz, hogy ne
ki ha szeret enqem, ha meg akar vál'ani a keresztet el kellet vállal
nia. S tudom, hogy ezt meg is tette volna. Milyen nagy tehát 
az én bűnöm! Milyen nagy az Ő szeretete! S mekkora hála kell 
hozzákössön engemet! GILLICH FÜLÖP.

A finn-orosz háború, a szovjet szándékolt előretörése s az 
e mögött rejlő veszedelmek, de nem utolsó sorban a rokonszenv 
egy a szabadságáért hősiesen küzdő kis keresztyén nép iránt, meg
mozgatták az egész világot. A keresztyénség minden felekezete 
érzi, hogy itt a számára milyen jelentős dologról van szó. Ez pe
dig reáirányitotta a figyelmet erre a hősi népre s alkalmul szol
gált arra, hogy minden népek megismerjék, miszerint ennek a nép
nek igazi ereje evangéliumi keresztyénségben gyökerezik. Érdekes 
tünete ennek, hogy ma már a katólikus egyházi sajtó is a legna
gyobb elismerés hangján — bár szavában a sajnálkozással — is
meri ezt el Érdekes az a cikk, amelyik az egyik magyarországi 
katólikus egyházi lapban látott napvilágot. A Biblia és a tej cím
mel. „Már második hónapja — Írja ez a lap, — hogy az egész 
világ szeme a finneken van, akik a maroknyi népüket lehengerelni 
akaró orosz gőzhengert útjában föltartoztatták. Mi magyarok meg 
egészen különös örömmel gondolunk a teslvérnépre, akiknek sze
mélyes bátorsága úgy hat ránk, mintha saját nemzeti dicsőségünk 
volna.

Kérdezzük meg, — kell is megkérdeznünk, — honnan a fin
neknek az ereje, mi képesíti őket úgyszólván 10 éves koruktól arra, 
hogy már mint gyermek is, — tevőlegesen vegyenek részt nemzeti 
önállóságukat védő harcaikban? Honnan a finnek nemzet alkotó és 
nemzet-fönntartó ereje?

Az Úristen után a Bibliából és a tejből. A kb. négymilliónyi 
finn nemzet protestáns. Bár távol vannak az igaz hit világosságá
tól, az Úristennek a jósága a természeti törvényeket hűen megtartó 
finn népet oltalmazza. Erős erkölcsiségük a védőbástyájuk, mely 
olyan jellemerőre neveli őket, hogy most a nagy vizsgán kitűen 
állják a helyüket. Hatvanháromszoros túlerővel szemben mindenki 
életre halálra állja a helyet ahová beosztották Az alkoholt semmi
féle vonatkozásban nem ismerik. Finnországban nincsen kocsma. 
De van annál több tejcsarnok. Főélelmük a tej és tejkészitmények.

, Nagyszerű könyvtáraik vannak, zenekultúrájuk klasszikus, színhá
zaik és moziadóik nemzetnevelőek..“

a török veszedelmek miatt Mátyás személye
sen látogat el Brassóba. 1467-ben, az István 
moldovai vajdától kapott sebe következtében 
gyaloghintón hozatja magát a városba és a 
kivonuló tanácsot igen megdicséri hűséges 
magatartásáért. Egy Veress Benedek nevű el
lenfele ugyanis lázadást szított ellene, de a 
szászok hűek maradtak a királyhoz, mert 
érezték a lázadás hiábavalóságát. A király 
igen sok adománnyal és kiváltsággal látja el 
Brassó városát, melyet koronája gyöngyének 
nevez s ekkor szerez tudomást Hétfaluról. 
Abból, hogy mennyire szerette és ragaszko
dott hozzá, sejthetjük, hogy személyesen is 
megtisztelte látogatásával és megjegyezhette 
magának különös szépségét és értékét. Ér
deklődött a törcsvári vár felől, amely az or
szág legfontosabb kapujává lépett elő, mi 
vei a törcsvári út lett a közlekedés főútvo
nala az ország és a Balkán között.

Nemsokára Budára távozott, de a szá
szok elérkezettnek látták az időt a hőn óhaj 
tott kísérlet megtételéhez. Mátyás annyira 
kedvelte a szászokat, hogy miden kérésüket 
teljesítette és bíztak benne, hogy ez is si
kerül

Az első dolog volt egy jó közvetítő 
kerítése. Ez hamar sikerült is. Báthori Ist
ván fejedelem többet törődött a saját, — 
mint országa sorsával. Jó ajándékokkal ha
mar le lehetett kenyereim. Eképen a legfőbb 
közbenjáró biztosítva volt. 1485-ben megy a 
brassói kiküldött, Medvés Péter uram, ma
gyarból szásszá lett városi tanácsos és mit 
végeznek a királynál, mit nem, február 27-én 
nagy örömmel közli a fejedelem a brassóiak
kal, hogy Törcs vára iránt (t. i. Hétfalu

Törcsvárához tartozott, de a szászoknak nem 
a vár kellett, mert arra csak ráfizetni lehe
tett, hanem a hozzá csatolt 13 gazdag csán
gó község!) Őfelségével beszéltünk s ő ránk 
bizta az ügyet s igy tudhatjátok, hogy rö
vid időn belül megkapjátok azon várat, ami
képen circumspectus Medvés Péter világo
sabban megfogja ez ügyet beszélni.“

Úgy, látszik, hogy Mátyás a rengeteg 
külső és belső zavar miatt nem ért rá apró
lékos ügyekkel is törődni és igy a dolgott 
elintézendő s a szászoknak is kedvet adan
dó rábízta a vajdára az egész ügyet, hogy 
cselekedjen belátása szerint! így a vajda 
nagy örömmel meg is Ígérhette Brassónak 
hogy nemsokára teljesedik hő vágya s a 
csángó községeket megkaphatja azok birto 
kaival együtt.

Volt öröm Brassóban Érdemes volt hű
nek maradni Mátyáshoz. Busásan kárpótolja 
most minden vereségért, A csángó közsé
gek valóságos éléskamrát jelentenek neki, 
erre pedig nagy szükség lenne, mert a feje
delemségek megharagudtak rájuk, a román 
vajdáktól nem kaphat mást, mint ágyúgolyót
— felülről, — a székelyközségek a grófjuk 
parancsára hallgattak s nem a szász urakra,
— ellenben a csángó községekben van vad, 
hal, minden, lenne adó, fa, mész bőven.. 
Előre várták már azt a napot, amikor érke
zik a várva várt adománylevél a nagylelkű 
adománnyal, amely boldoggá teheti őket, de 
a várva várt levél nem akart érkezni s nem 
is érkezett meg.

Hogy mi történt, mi nem, azt nem tud
hatjuk. Az oklevelekhez nem lehet hozzá
férni, ha ugyan megvannak, igy csak elkép

zelhetjük, hogy Mátyás már azon a ponton 
állt, hogy teljesiti a brassóiak és vajdája ké
rését is, de amikor talán már aláírásra ke
rült a sor, a nagy király letette a tollat és 
gondolkozni kezdett. Gondolkozott azon, 
hogy a derék szászok kétségkívül megér
demelnék a jutalmat, a hűségükért. Sokat 
szenvednek veszedelmes posztjukon és mél 
tók a jutalomra. A várat is megérdemelnék, 
sőt egyenesen nekik kellene adni, mert nagy
szerűen értenek a várak kezeléséhez és vé
déséhez, csakhogy ... és ekkor az igazságos 
király maga előtt láthatta a remegő ezer ve
szedelem közt is hűségesen szolgáló csán
gókat. Útja alkalmából talán láthatott ilyen 
egyszerű, félénk embereket, akik a nagy 
urak előtt szájukat sem merték kinyitani, 
de tekintetükben ott remegett a szabadság 
elvesztése miatti minden aggódalmuk, látta 
őket, amint századok óta egyedül tartják föl 
mellükkel az ósánci, tömösi szoroson betörő 
ellenség rohamait, látja őket, amint hűségük
ért az ő adománya következtében most 
idegen nép alá, a szászok jobbágyságába 
kerülnek s vége a szabadságuknak. Ez lenne 
az a jutalom, amely méltó fizetség lenne az 
az évszázados hűséges őrködéséért a hava
sok lábainál? 0 , az igazságos király nem 
teheti meg! A szászokat is szereti, de elnyo
mott népét még jobban szereti, hogyan a- 
jándékozhatná el könnyelműen azokat, akik 
nem átallották vérüket és létüket ezerszer 
kockára tenni érette és akik olyan kitörő 
lelkesedéssel ünnepelték őt ottléte alkalmával. 
És igazságos Mátyás leteszi a tollat, össze
tépi a kész okmányt és a várakozót egy kéz- 
legyintéssel elbocsátja! KISS BÉLA.
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Mit vár az erdélyi ma
gyar fiatalság a Nép- 

közösségtöl!
Magyari Lászlónak a brassói ifjúsági 
egyesület vallásosestjén tartott előadásá

nak vázlata.
Az egész erdélyi magyar társadalom szempontjából fontos 

kérdés, hogy hogyan oldjuk meg annak a fiatalságnak az elhelyez
kedését, valamint nemzeti szempontból kifogástalan szellemben va
ló nevelését, amely a világháború utáni időkbe már beleszületett. 
Ez a fiatalság ugyanis már nem igen támaszkodhatik olyan erköl
csi és anyagi javakra, amelyeket a korábbi nemzedék még át
menthetett s amelyen nyugodva életét folytathatta.

Az erdélyi magyar ifjúság már régóta várja egy olyan szer
vezetnek a megalakulását, amely ezzel a kérdéssel intézményesen 
foglalkozhatna és elvárja a Népközösségtöl, hogy ez e tekintetben 
a gyakorlati megoldások terére fog lépni.

Az első és legfontosabb megoldásra váró kérdés az ifjúság 
megfelelő életfeltételeinek megteremtése. Jól tudjuk, hogy e tekin
tetben a lehetőségek korlátozottak, viszont bizonyos irányban való 
munkálkodás feltétlenül eredménnyel biztatna.

Munkaközvetítő irodák, pályaválasztási tanácsadó helyeknek 
a felállítása mindenesetre bizonyos eredménnyel kecsegtetne, de 
nézetünk szerint a Népközösség munkájának ennél szélesebb síkon 
kellene mozognia. Bizonyos elveket és szempontokat kellene nép
szerűsítenie, amelyek összhangban lennének a Népközösség társa
dalom és gazdaság politikai elgondolásaival.

Vizsgálat tárgyává kellene tenni azt az elvei, hogy nem vol
na-e célszerű, ha az új nemzedék mindenütt, ahol lehet, átvenné 
az előző nemzedék munkáját és azt folytatná. Ez az elv elsősorban 
a kisiparosságra vonatkozna, amely a városi magyarságnak egyik 
legfontosabb rétegét alkotja. Egy ilyen megoldás mentesítené az 
ifjúság egy részét a kezdés okozta nehézségek leküzdésétől, s az 
igy felszabadult erőket sokkal eredményesebben lehetne gyümöl- 
csöztetni a szakismeretek gyarapításában.

A másik szempont, amely a társadalmat az ifjúság, elhelyez
kedésének megkönnyítésében vezérelhetné, gyakorlati pályák nép
szerűsítése lenne. Annak ellenére, hogy a mai fiatalság felfogása 
sokkal demokratikusabb az előző korok szemléletéhez viszonyítva, 
a gyakorlati munkát társadalmunk még mindig nem akarja az őt 
megillető módon értékelni, nem is beszélve a kereskedelemről, a- 
mely iránti ellenszenve a magyarságnak közismert. Harcolnunk kell 
ezeknek a ferde felfogasoknak a kiküszöböléséért, ha azt akarjuk, 
hogy az értelmiségi pályáktól elzárt ifjúságunk ne az értelmiségi 
nincstelenek számát szaporítsa, hanem azokét, akik a társadalom 
részére mindenképen csak nyereséget jelentenek.

Intézményeink azonkívül más módon is segítségére lehetnek 
az ifjúságnak. Ma a gyakorlati pályák sokfélesége mellett szinte 
lehetetlen hogy a pályaválasztás gondjával terhelt ifjú valamennyi 
lehetőséget át tudná tekinteni, nem is beszélve arról, hogy tu
datában legyen annak, szerzendő tudását az illető pályán kellőké
pen tudná-e érvényesíteni. Időről időre, akár hírlapok hasábjain, 
akár közművelődési előadások keretein belül, arra hivatott előa
dóknak erről a kérdésről feltétlenül meg kellene emlékezniük.

A közhivatalnoki pálya úgy szólván teljesen el van zárva a 
a mai fiatalság elől. Méltányos kívánsága a magyarságnak, hogy 
az állami javadalmazásos állásokból ép úgy juttasanak neki, mint 
minden más állampolgárnak, hiszen az ország terheinek a viselé
séhez számarányának és vagyoni helyzetének megfelelően ő is 
hozzájárul. Népközösségünk vezetőinek feladata, hogy az államha
talommal ezt az álláspontot elfogadtassák, s az állami pályákat, ha 
korlátozott mértékben is, ifjúságunk előtt megnyissák.

A magántisztviselői pályákon való elhelyezkedést már más 
szempontok irányítják, de e tekintetben is segítségére tud a tár
sadalom az ifjúságnak sietni. Elsősorban mint munkaadónak kell 
az elhelyezkedésre váró ifjúságot pártfogolnia, másodsorban mint 
fogyasztónak kellene ezen ifjúság érdekében bizonyos irányban 
nyomást gyakorolnia.

Az egyetemi kiképzést illetően a Népközösség álláspontja sem 
lehet más, mint amit az egyházak vezetőségei a múltban többször 
is leszegeztek, azaz a legszigorúbb kiválasztás, a kitűnőek, az arra 
hivatottak érdekében. A társadalomnak meg kell teremtenie a le
hetőségét annak, hogy a magyarság minél szélesebb rétege, s el
sősorban az ifjúság hozzá férhessen az igazi magyar kultúrához. 
Kulturelőadások, népkönyvtárak, stb. segítségével lehet célt érni...

Akit halóporaiból is 
visszasírtak.

Ölszáz évvel ezelőtt, pontosab
ban 1440 február 23-án született 
Erdélyország fővárosában, kincses 

Kolozsváron a magyarságnak az a dicsőséges királya, akit haló 
porából is visszasírt a magyar nép. Mégpedig olyan kijelentéssel, 
olyan mindent elvállaló készséggel hívta volna vissza a nép hatal
mas királyát a föld a!ó! is, amilyen kijelentést soha nem tett és 
nem is tett volna szívesen sohasem meg. „Inkább vetne reánk há
romszoros adót, inkább tenne reánk háromszoros terheket, szíve
sen vállalnánk csak lenne közöttünk, uralkodna ő felettünk most 
is“ — sóhajtott a magyar nép nagy királyának sírba szállása után. 
Pedig a nép mindent szívesebben vállal, mint adót és mindent szí
vesebben visel mint a kivetett közterheket. És még ezt is szívesen 
vállalta volna, ha nagy királyát vissza hozhatta volna sírjából, pe
dig a nagy király uralkodása idején bőségesen kijutott a terhek
ből. Ki volt hát ez a nagy király, akit a magyar nép olyan rajon
gással szeretett s akinek a kedvéért ilyen messzemenő áldozatot is 
készségesen meghozott volna, amilyet önként nagyon ritkán, vagy 
talán soha se vállalt magára. És miért szerette olyan nagyon, miért 
sírta vissza, és miért vállalta volna uralkodását minden feltétel 
mellett és minden nehézség árán is ? Azért, mert Mátyás királyban 
( — mert hiszen ő  volt az a király, akit népe rajongásig szeretett 
s akinek 500 éves születési évfordulóját ebben az évben ünnepli a 
magyar nép,) — az egyszerű nép is, a jobbágyság is olyan párt
fogóját látta, aki mindig felkarolta ügyét, és igazságosan védte és 
oltalmazta az urak és hatalmasok túlkapásaival szemben. Olyan u- 
rának ismerte a nép Mátyás királyt, aki minden körülmények kö
zött csak az igazságot nézte s aki személy válogatás nélkül ítélke
zett minden esetben, az egyszerű nép éppen úgy megnyerte tőle 
igazsága és joga jutalmát, mint ahogy a főurak és nemesek is el
vették méltó büntetésüket, ha vétkeseknek találtattak. Igazságos
sága annyira közismert, értékelt és megbecsült volt, hogy halála 
után ilyen szálló ige keletkezett és él mai napon is a nép ajkán : 
„meghalt Mátyás király, oda az igazság.“ Azonban nem csak ez a 
szálló ige tartja fenn a nép körében Mátyás király igazságos vol
tát, hanem számos monda és anekdóta is beszél arról, hogy Má
tyás király nagyon sokszor álruhába öltözve bejárta országát, 
hogy megvizsgálva megismerje a valóságot, a megismert valóság 
szerint jutalmazzon vagy büntessen, védelmezzen vagy megtoroljon 
A legismertebb monda arról szól, hogy amikor a kolozsvári bitó
ról az a hir futott fülébe, hogy az jogtalanul dolgoztatja a népet s 
munkájáért botütéssel fizeti ki őket álruhába öltözve elment Ko
lozsvárra. S miután őt is szegénynek nézve megdolgoztatták és 
somfavesszővel fizették ki meggyőződött a hir igazságáról. S emiatt 
a jogtalanság miatt súlyosan megbüntette a hatalmával visszaélő bí
rót. Nemcsoda, hogy az annyit sanyargatott és majdnem mindig 
1 izsákmáyolásban részesült szegény nép igaz pártfogóját látta a ki
rályban, szerette és visszasiratta. Igazságosságát számos történeti 
tette is igazolja. Amikor nehány főur szövetkezett, hogy Mátyás 
helyébe Frigyes osztrák császárt tegyék királlyá az összeesküvő- 
főurak táborába állott Mátyás nagybátyja Szilágyi Mihály is. Má
tyás az összeesküvést leleplezve, saját nagybátyját is elfogatta és 
Világos várába záratta. Ugyancsak úgy tett később saját nevelőjé
vel Vitéz János esztergomi érsekkel, akit mivel szintén ellene irá
nyuló összeesküvésben vett részt — szintén börtönbe vettetett. — 
Méltán tették neve mellé, mert legjellemzőbb vonását mutatja, ezt a 
jelzőt: igazságos. Mert Mátyás valóban igazságos király volt. Sze
rették is ezért,

De szerették azért is, mert a nép, a nemzet a maga fajából 
valónak ismerte és vallotta. A huzamosabb idő óta idegen uralkd- 
dók után Mátyás ismét nemzeti király volt. A köznemesség, mely
nek köszönhető volt Mátyás királlyá választása, azért kardoskodott 
mellette a megválasztásakor, mert az idegen befolyás ellen benne 
a nemzeti gondolat és érdek kifejezőjét és megvédőjét látta s azt 
akarta, hogy a magyar trónra magyar ember emeltessék. „Szilágyi 
Mihály — a Mátyás nagybátyja — fennen hirdette, hogy a ma
gyar faj becsületének érdekében kell magyar embert emelni a trón
ra. A választás után pedig Vitéz János püspök a magyar nemzet 
díszének és üdvösségének nevezte a választást.“ — Magyar trónon 
magyar ember. Ennek bizonyult Mátyás király s azért is szerette 
őt a magyar nép.

Mátyást királlyá választják (1458). RADUCH GYÖRGY.
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A  n a g y v á ra d i g y ü le k e z e t hírei 
Március 4 ón szép in sikerült val
lásosestét rendezett a gyülekezet 
tevékeny nőegylete, a következő programmal: 1. Gyülekezeti ének. 
2. Ima és Ige olvasás. Tartotta Kovács László s. lelkész. 3. A nő
egylet énekkarának énekszámai. Harmoniumon kisérte: Ambarus 
Géza. 4. Megemlékezés a Bibliafordítás 350 éves évfordulójáról. 
Előadás, tartotta: Bartsch Sándor tanár, iskolaszéki elnök. 5. Stra- 
della: Irgalmazz Istenem 1 Éaekszóló, énekelte Nősz Andoraé, zon
gorán kisérte Mocskonyi Gabriella. 6. Bafejező imát mondott Ma- 
terny Imre esperes-lelkész. 7. Gyülekezeti ének. — Böjtestiisten- 
tiszteleték. Az egyházközség minden szerdán este tartott böjti is
tentiszteletet, amelyet a hívek szép számmal látogattak. — Szegény- 
gondozás. Az iskolába járó gyermekek közül mindennap tiz sze
gény gyermek kapott meleg reggelit.
KÉPKIÁLLITÁS. Osgyáni István krizbai egyházsegédkezö 
egy pár igen szép és értékes képét állította ki a brassói 
gyülekezet lelkészi hivatalában, melyre minden evangélikus 
testvérünk figyelmét felhívjuk.
M e g a la k u lt  a  M a g y a r  N é p k ö z ö s s é g  b u k a re s ti ta g o z a ta . 
Március hó 3-án tartotta nagy érdeklődés mellett a bukaresti ma
gyarságnak a Magyar Népközösséghez tartozó tagozata közgyűlését. 
A közgyűlés az eddigi ideiglenes szervező bizottság helyébe rendes 
tisztikart választott. Az elnöki tisztséget Pepp Béla dr. hittestvé- 
rtíak személyével töltötték b?. aki számára az a megbízatás eddig 
kifejtett lelkes szervező munkájának elismerését jelenti.
HIVATALOS ELISMERTETÉST NYERT EGYHÁZKERÜLE
TÜNK. A hivatalos lapban megjelent annak a királyi ren
deletnek szövege, amely magyar evangélikus egyházkerü
letünk hivatalos elismertetéséről szól. Ennek megfelelően 
egyházunk az 1940 -4 1  évi költségvetésben államsegélyt 
kap egy szuperintendens, egy titkár, egy tisztviselő és egy 
szolga részére. Az elismertelés egyházunk régi óhajának 
teljesítését jelenti s munkánk s egyházunk számára előnyt 
biztosit.
H o s s z u fa lu -a ls z e g . A hoszufalú alszegi-gyülekezet Nőegyletének 
megszervezésében igen sikerült főző- és háziipari tanfolyamot ren
dezett az E.M.G.E. háziipari szakosztálya. A tanfolyamot szépen
cíIraiifílt IriáIiítáa váflo la
UJ REEORMÁTUS KÖZPONTI TEMPLOM BUKARESTREN. 
Ismeretes, hogy B ukaresten  városrendészeti célból kisa
játították a reformátusak bukaresti templomál. Az egyház- 
község temploma és parochiális épületeinek ellenértékeként 
15 millió lejt kapott. A bukaresti református gyülekezet a 
Lutherana uccában telket vásárolt s tavasz beálltával már 
hozzá is fog új templomának felépítéséhez.
M e g e g y e z é s  a z  á lla m  é s  k a to lik u s  e g y h á z  közö tt. Az ál
lam és a katolikus egyház között mt>gsgyjzés jött létre, amely kü
lönösen az erdélyi magyar katolikus egyház status vagyona ügyé
nek rendezése szempontjából bir nagy jelentőséggel. A vitás isko
laépületek ügye is megnyugtató magoldást nyert.
AZ ORSZÁGOS EGYHÁZ NÉPMOZGALMI ADATAI. Az or
szágos egyház 1938 évi népmozgalmi adatai a következő 
képet mutatják: lélekszám : 400. Ö33, született: 9071,
keresztelés: 8985, temetés: 5691, esketés: 3348, betért: 
232, kitért: 353, konfirmált: 10540, úrvacsorával élt: 
110.526, törvényesen elválasztatott: 84 házaspár, iskola- 
köteles volt: 59 634, legényegyleti tag : 12.823, leányleti: 
8.791, a ' egyesületi élettől távoltartották m agukat: 
1.796-ban
Az aradi gyülekezet vezetői, valamint Arad városának ma
gyar társadalma ez alkalomból meleg ünneplésben része
sítette ősz főpásztorunkat, akit távoli hívei is meleg szere
tettel veszik körül.

> 'V a 'n
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A la p  e l f o g a d á s a  e lő f iz e té s t  Jelent

# A N A G Y V IL Á G B A N  #
{fc=^Ejte: :̂ ;̂:=@zE^=0==ÍÍ==ÍÍ=s®=sfi
FÉLMILLIÓ SVÉD NÖ KIÁLT
VÁNYA. A svédországi nő- 
egyletek szövetsége kiáltványt 

bocsájtott ki, amely felhívást intéz a világ minden asszo
nyaihoz, hogy dolgozzanak a háború emberségesebbé té
teléért és a békéért. A kiáltványt a nöegyletek szövet
ségébe tartozó kb. félmillió nő nevében adták ki.
A  h á b o rú  á ld o za ta i. Hivatalos némát jelentés szerint a németek 
a háború eddigi időtartama alatt 11 hadihajót, több torpedorom- 
bolót, előördiajóf, tengeralattjárót és 532 kereskedelmi hajót pusz
títottak el összesen 1,904,903 tonna űrtartalommal. Lelőttek, illet
ve megsemmisittttek 335 ellenséges repülőgépet. Ámulva gondol az 
ember arra: mi lenne ha mindazt az értéket mit a háborúban 
megsemmisítenek, elpusztítanak a szegénygondozás é3 a haladás 
szolgálatában használnák fel. Nem szenvedne akkor nélkülözést 
egyetlen egy ember sem !

IMÁDKOZUNK TERMÉSZETESEN ELLENSÉGEINKÉRT IS. 
Teleki László gróf, a magyarországi I. K. E. alelnöke a 
finn I. K. E. mozgalom egyik vezetőjétől levelet kapott s 
ebben ez többek között a következőket Í r ja : „Finnország
ban ma Isten valóban csodákat müvei. Népünk minden 
eddigi esetleges elválasztó akadály ellenére, egy testté lé
lekké forott össze a család, a hit és haza védelmében. 
Imádkozunk természetesen ellenségeinkért is, hogy végül 
ők is felszabadulhassanak. Karácsonykor tüzvonalban álló 
katonáink olyan hangosan énekelték szent énekeinket, hogy 
azt a túloldalon meg kellett hallania az ellenségnek i s : 
egyik helyen az egész karácsonyi istentiszteletet hangszó
rón orosz nyelven továbbitoltuk. így próbáljuk megértetni 
velük, milyen lélekkel harcolunk mi.“
H ird e sd  a z  igét. Skóciában új egyházi munkával kísérleteznek. 
A mózgószinházakban a vasárnap esti előadások elsőtétitési percei
ken áhítatot tartanak és imádkoznak. A közönség szívesen fogadta 
ezt a háborús újítást.

HÁNY NYELV VAN A VILÁGON? A francia tudományos 
akadémia megállapítása szerint 6700 nyelvről van tudo
másunk és 2796 nyelven ma is beszélnek. Legjobban el
terjedt nyelv a német: 160 millió ember anyanyelve és 
60 milliónak társalgási nyelve.
E v a n g é lik u s -re fo rm á tu s  k en y é ris k o la . Kassán az evangéli
kus és református leányegyesületek szegény gyermekek számára 
konyóriskolát nyitottak, amelyek egyelőre minden hétköznap délu
tán 6 —8 év83 gyermekek számára lesz nyitva, az evangélikus is
kolaépületben: előadás után uzsonnával vendégelik meg a ki
csinyeket.
NÉMETORSZÁGBAN IS A LEGOLVASOTTABB KÖNYV A 
BIBLIA Kimutatás szerint Németországban is egyre foko
zódik az érdeklődés a Biblia iránt. A legolvasottabb könyv 
a Biblia, amely keresletben felülmúlja Hitler vezérnek 
Mein Kampf cimü könyvét.

A z  a m e rik a i e v a n g é lik u s  e g y h á z  e u ró p a i e v a n g é lik u s o k é rt
Az amerikai evangélikus egyhá« 500.000 dollár gyűjtését határozta 
e1. Ebből az összegből a finn evangélikus egyház 200.000 a többi 
európai szükséget szenvedő egyházak 150.000 és az Európán kívül 
levő missziók 150 000 dollárt kapnának.

MIBE KERÜLT EDDIG A HÁBORÚ ? A mostani európai 
háború eddig 2,677 500,000 lejnek megfelelő összegbe ke
rült. Ebből a szörnyű összegből négymillió kisgazdaságot 
lehetett volna megvenni és berendezni. Egyesek szerint pe
dig ma még közelebb vagyunk a háború kezdetéhez, mint 
végéhez.

AZ ISTENTELENEK ÚJABB HARCIRIADÓJA. Jaroslawski, 
az orosz istentelenek szövetségének elnöke m ondja: „Is
tentagadók, előre a világforradalom és Sztálin érdekében. 
Az istentelen ség zászlója közelebb került Nyugat-Európá- 
hoz. A finn háború megmutatta, mily nagy a gyűlölet az 
istentagadással szembem Az egyház a bűnös azért, hogy 
olyan sok szovjetorosz katona meghalt a finn fronton. A 
szovjet katonák a keresztyénség ellen harcolnak.“
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E. M. G. E. vetőmag-, és háziipari kiállítás
Gazdasági életünk fellendítése, mezőgazdálkodásunk feljavitá* 

sának szolgálata szempontjából felbecsülhetetlen értéket képvisel
nek az Erdélyi Magyar Gazdasági Egylet éri szokásos tavaszi ve- 
tőmagkiállitásai és vásárai. Tömegmozgalmat jelentenek ezek a ki
állítások. Gazdáink az egész ország területéről sereglenek jegybe 
ezekre a kiállításokra megtekintik annak gazdag és tanulságos a- 
nyagát, egyben pedig résztvesznek az ez alkalommal rendezett 
gazdasági előadásokon. A kiállítás igy több szempontból rejt érté
kes hasznot. Nagyszerű megnyilvánulása őszt fogásunknak, amely
nek mindjárt gyakorlati eredményeit is szemlélteti. Bő tanulási al
kalmakkal szolgál és lehetőséget nyújt arra, hogy a gazdák mező- 
gazdasági terményeik feljavítására csiraképas és jóminőségd vető
magokkal lássák el magukat. Éppen ezért mindig nagy figyelmet 
kell szentelnünk ezeknek a kiállításoknak.

Az E. M. G. E. idei tavaszi vetőmagkiállitása február 17—21- 
ike között volt Kolozsvárt. A kiállításon a földművelésügyi minisz
térium is képviseltette magát. Az egész ország területéről nagy 
számban jöttek el a gazdák s igen sokan vettek részt a kiállítás 
ban is. Ezek között a bírálóbizottság megítélése szerint több ju
talomdijat osztottak ki, igy: 55 aranyérmet, 9 ezüstérmet, 6 bronz
érmet és 2 részesült pénzjutalomban.

Az EMGE idei kiállítása háziipari kiállításai bővült ki. Ez a 
tény arra mutat reá, hogy az EMGE valóban népünk gazdasági 
életének egészére kiváüja kiterjeszteni munkáját. A gazdák mellett 
most a gazdasszonyok munkakörét is hatáskörébe vojja. Jelszava 
u. i. az, hogy csak erkölcsös és anyagilag biztosított nép tud meg
maradni és hasznos munkát kifejteni. Nem elégséges tehát a me
zőgazdálkodás ügyének fellendítése, hanem párhuzamosan kell ha
ladjon azzal a háziipar is. A jó magyar közmondás azt tartja, 
bogy amit a férfi szekéren behord azt az asszony egészen köny- 
nyen kihordhatja a köténye alatt. A háziipari kiállítás megrende
zése az EMGE háziipari szakosztályának tevékenysége mellett tesz 
bizonyságot. E kiállításnak is igen gazdag és szép anyaga volt. A 
kiosztott jutalomdijakból 20-an kaptak aranyérmet, 14 en ezüstér
met, 3-an bronzérmet.

A kiállítás és vásár a nehéz életkörülmények ellenére is tel
jes erkölcsi és anyagi sikerrel járt. Az ekdásra ajánlott nagykész. 
letek legnagyobb részt elfogytak. 92 kiállító jelentkezett a vető
magcsoporthoz, köztük 3 gazdakör kösös anyaggal.

A kiállítás nem volt túlzsúfolt, de ami ott volt: Odvotí, Bán- 
kuti, Garnet, Manitoba, Baross, Amerikai búzák; Chevalier, Hanna, 
Kneipfel, Isaria, Abed-Opal, árpák; Hatvani, Svallöfi, Kanadai, 
Duppaui, Csanádi zabok; Zah»roza takarmánycukorréps; Bánkuti 
korai, Pettendi aranyözön, Fieischmann, Putyi, Váradi tengerik; az 
őszi és tavaszi takarmánymagvak (borsó, bükköny, lednek, bab, ré
pa, lucerna, lóhere, sz&vaskerep) bizonyságai annak, hogy gyors 
ütemben térünk át a haladó gazdálkodás útjára.

A kiállítás tartama alatt az EMGE különböző szakosztályai 
szakelőadásokkal tették gazdagabbá gazdaközönségünknek Kolozs
váron töltött napjait. Tempfly látván: A gazdakört elnökök köteles
ségei című előadását Nagy Miklós olvasta fel. Koppány Re
zső és Seyfried Ferenc a zöldtakarmányok termesztéséről és a sild
zásról beszéltek. Székely Lajos: Hogyan lesz a gyümölcsből áru, 
Bodor Kálmán: A vadontermö gyógynövények gyűjtésének 1940-re 
való megszervezése címen tartottak előadást. A kisgazda számvite
léről Nagy Endre dr. beszélt. A növénytermesztési szakosztály e- 
zenkivül vitaülést rendezett, melyen sok értékes felszólalás hang
zott el.

Valóban szép, értékes és hasznos munka ez, amely népünk 
előrehaladását, fejlődését és ezzel gazdasági és kulturális előme
netelét szolgálja.

G1LLICH FÜLÖP.

B e sz é ljü n k  róla.
Érdekes és tanulságos az a cikk, amelyik a magyarországi 

Harangszó február 18.-ki számában jelent meg. Időszerű és igen 
gyakran a valóságot tükröző helyzetre lapint reá. A cikk címe 
„Olyan kurátort válasszunk, ki a pap ellenségei“ írója ebben a 
következőket mondja el: »Egy gyülekezet életében nagy dolog a 
kurátor, a gondnokok, a presbiterek, egybázfelügyelók választása. 
Annyira életbevágó dolog ez, hogy szinte ettől lügg a gyülekezeti 
hitélet fejlődése, anyagi és erkölcsi színvonalának felvirágzása Sze
mélyi kérdésekről lóvén szó, ilyenkor — kivételesen — megtelik a 
közgyűlési terem és — sajnos y~ előíordul, hogy nem olyanokat 
választanak a gyülekezet vezetőségébe, kik képzettségük, jellemük 
folytán azt megérdemelnék, hanem olyanokat, kik a lelkész min
den nemes törekvését elgáncsolni igyekeznek.

Az Apostolok Cselekedetei 6. rész szerint az ehő keresztyé
nek, midőn, István és társait az apostolok mellé segítőtársul al
kalmazták, olyanokat választottak meg, kik „szelidlelküséggel, hittel, 
és Szentlélekkel“ vaiának teljesek, a szeretet közösségben, az úr
vacsoravételben, imádságban előljártak és ennek folytán a bivek 
száma napról—napra szaporodott s a gyülekezeti egység és hit
élet megerősödött.

A minap, egy falusi gyülekezetben, kurátor választást hirdet
tek s midőn az egyik hivünk azt kérdezte egy másiktól, kit vá
lasszunk meg kurátornak, azt felelte: „azt válasszuk meg, aki a 
pap ellensége!“ És csakugyan azt választották meg és oly presbi
tereket állítottak a gyülekezet élére, kik nem voltak méltók e fon
tos tisztségre. Érdekes, hogy a jobbérzésüek később ezt be is lát
ták és rosszalásuknak is kifejezést adtak, de már nem lehetett 
ezen segíteni, miért nem emelték fel akkor a szavukat, mikor kel
let votoa . . .

Sokszor csodálkozunk azon, hogy miként lehet az, hogy 
egyes városi gyülekezettek, amelyek egykor szórványai, vagy frliái 
voltak, egyes falusi anyaegyházsknek, úgy a felnőtteknek, mint az if
júság lelkigondozása, kultúrintézmények megteremtése, a gyüleke
zeti háztartás, lelkészfizetés, egyházi adóztatás, minden elkeseredés 
nélkül rendes vágányba terelése terén, előbbre vannak, mint a fa
lusi gyülekezetek, melyek ősrégi maradi állapotban vannak és ál
landó elégedetlenséggel, szektáekodást és gyűlöletet váltanak ki ? 
Ennek bizony az az oka, hogy a városi gyülekezetek, a lelkész 
mellé hitbű, művelt, megértő, a lelkész minden nemes törekvését 
és indítványát támogató gondnokokat ób tanácsosokat választanak, 
nem pedig olyanokat, kik a lelkész ellenségei.

Aki Ist6n prófétáinak, küldötteinek, lelkipásztorainak ellensé
ge, jóra intő szavuknak nem engedelmeskedik, tekintélyüket ki
sebbíti, az Istennek is ellensége, aki pedig Isten ellensége, az be
tonba üti fejét, azt az Isten megbünteti s az által úgy a gyüleke
zeti hitéletnek, mint önmagának ássa meg sírját.

„Akinek fülle vagyon a hallásra, az halijai‘

SZ ERKES ZTŐI  ÜZENETEK.

L elk ész ! h iv a ta l N agyvárad  A küldött híreket csak mostani számban 
hozhattuk- Levelet késve kaptam meg.
F. J. Ó b esen y ő . A küldött összeget megkaptam. 1940 évi előfizdtésük 
rendezve. Az előbbi évekre szólókra elszámolást kérünk, mert eddig még nem 
kaptuk meg. Részükre a kérdés ezzel el van intézve. Üdvözlet.
W. R. T e m e sv á r . Pénzt megkaptam, Lapot pontosan küldjük.
P. Gy. B a rá t. Multévi előfizetési d ja  hátralékban van.
K. L. N agyvárad . Lapodat megkaptam. A héten lapot küldtem s részle. 
tesebb levelet Ígértem.
B . I. István  B u k arest*  A beküldött összeggel 1939 és 1940 évi előfize
tése rendezve.
K. Gy. K isk a p u s. A küldött összeggel 1939 évi előfizetése rendezést 
nyert.

CENZÚRÁT. Inscris Tribunalul Bre§ov sub Nr. 1083/1938 Tip. .ANTAL“ Brt§ov, Caioa Victoriei 36. Telefon 25 08.
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HÚSVÉTI BlZONYSÁGTÉl EL.
,Az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot 
az Ur Jézus feltámadásáról; és nagy kegyelem vala 
mindnyájukon,“

Az embernek az egész üdvössége a Jézus 
feltámadásától függ. „Ha Krisztus fel nem táma
dott, hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló 
a ti hitetek is, Írja az apostol. Krisztus 
feltámadása és az abban való hit nélkül ne
künk minden hiábavaló. Ha Jézus a sírban ma
radt volna, nem lett volna legyőzve a halál, nem 
volna számunkra bizonysága annak, hogy Isten 
Akiben mi hiszünk, úgy parancsol a halál fel
lett, amint neki tetszik. Krisztus feltámadása nél
kül a keresztyén élet — ha ugyan lehetne is 
ilyen —  nem lenne más mint búskomorságra 
hajló lelkiállapotban való siratása önmagunknak 
és a haláltól való irtózó félelem. Olyanok len
nénk mi keresztyének, *mint az apostolok nagy 
péntek és husvét között, félénken elrejtőző, 
szégyenkező, reménytelen, minden embernél nyo
morultabb emberek.

Amikor a feltámadott Krisztus megjelent a 
tanítványainak, a húsvéti hitben őket hősökké 
avatta. Bizonyságtevökké lettek, ami egészen ter
mészetes is volt. Félelem ? Az nem volt már 
bennük, mert hisz mitől féltek volna, mikor a 
h a l á l  elveszítette nagy tekintélyét. A Bi
zonyságtételük többé soha nem némult el, sem 
az üldöztetésben sem a végveszélyben.

Miért nehéz némelyeknek a húsvéti bizony
ságtevés? Miért nehéz a húsvéti hitre való elju
tás? Azért, mert a Krisztus feltámadása egy 
ésszerűtlen dolog egy csodás esemény volt? 
Meglehetne érteni ezt a kifogást, ha körülöttünk 
nem lenne minden csupa csoda. Csodák, ame
lyeket nem veszünk észre, mert oly gyakoriak, 
hogy egészen megszoktuk őket.

Voltaire az istentagadásáról hires francia köl
tő egyszer nagyon ügyesen megmagyarázta a Krisz 
tus feltámadását. Amikor egy asszony újabb isten 
tagadásra akarva rábírni öt, azt kérdezte, hogy mit 
szól a feltámadáshoz, Voltaire igy felelt: a feltáma
dás asszonyom, a világon a legegyszerűbb dolog. 
Aki megtudta teremteni egyszer az embert, meg
teremtheti másodszor is.

Bizony a feltámadás a világon a legegysze
rűbb dolog s a húsvéti bizonyságtevés a legegy
szerűbb.

A k a rsz -e  b é k é t?
Behívások eszközöltetnek nsp-nap után az egész világban. Mert újra és 

ismét és végevárhatatlanul háború vau. Megölte az országokat és emberi szi
veket a háború vészmadara s remegésben tartja ismét az egész világot és az 
amúgyis annyit remegő sziveket. Pedig az országok, mint az egyes emberek 
a földkerekségének minden helyén egyformán és kibeszélhetetlen vággyal bé
kéért epednek. Minden léleknek manapság ez a legforróbb óhaja: béke, béke, 
legyen béke már 1 Most mikor háború, nyugtalanság, békétlenség van, csak 
most kezdjük értékelni a béke nyugalmát, áldását, és megfizethetetlen bol
dogságát. Emlékszem: mennyire felkavarodott, felzaklatódott kis falunk nyu
galma, csendje, öröme, amikor az a hir kapott szárnyra, hogy mozgósítás 
lesz s amikor megjöttek a behívók. Tudom, hogy akkor minden remegő s z ív  

csak egyért epedt: legyen béke már. Egészen együtt tud dobogni szivünk a 
a költő szivével, amikor verssorait olvassuk: „Én nem a győztest éneklem . . .  
hanem azt, aki lesz, akárki, ki először mondja ki, azt a szót, azt a varázs
szót. százezrekvárta szabaditó drága szót, hogy elég! hogy elég! elég volt! 
hogy béke! béke! béke! béke már! Legyen vége már!" — Azok pedig, aki
ket éppen a béke ünnepén szakított el családjuk békés köréből, azok bi
zonyára csak átkozni és szidalmazni tudták a háborút. Csak most érezzük i- 
gazán, hogy mennyire irtózunk a háborútól és hogy mennyire békét kívá
nunk. És ez a békevágy él a világ valamennyi népében és emberének szivé
ben. Nincs és nem is lehet szebb, igazabb, áldottabb kívánsága ma a felfor
dult, felvert, háborúskodó világnak és nem lehet igazabb kívánsága a mi fel
dúlt, felvert békességü szivünknek, mint a béke !

De nemcsak a világnak és az emberi sziveknek, hanem a világ Urának 
és a béke Fejedelmének: Krisztusnak is ez az óhaja, hogy legyen béke. Krisz
tus, feltámadása után — mint aki tudja, hogy miután eped a legjobban az 
emberi szív — minden alkalommal igy köszöntötte tanítványait: .békes
ség néktek !“.

És most mégegyszer fölteszem a kérdést, neked, ki olvasod e sorokat: 
akarsz-e békét ? Hát hogyne akarnék — mondod — és ki ne akarna? De- 
hát ez nem tőlem, nem tölünk függ !

Pedig a világ még sem akarja igazán. Mert békét akar ugyan, de a bé
kesség hozóját, a Béke Fejedelmét mégsem akarja befogadni. Békét akar, de 
nem hajlandó teljesíteni a Béke feltételeit és parancsait: Gyülölséget szít, a- 
helyett, hogy szeretetet ébreszgetne; hatalomra, érvényesülésre és elsőségre 
tör, ahelyett, hogy szolgálna és a gyengék ügyét korolná fel; széthúzást esz
közöl, ahelyett, hogy megértést hordozna magában! — A világ békéje nem 
tőled függ, igaz, de annyit megtehetsz, ha békét szeretnél, hogy meghódolj a 
Béke Fejedelme előtt s így légy a Béke katonája. S akkor, ha a világnak nem 
is, de neked békéd lesz, még a háborúságok idején is.

Babits verse mintha a mi szivünkből fakadna, azért azzal sóhajtjuk az 
Istennek és a világ népeinek szivébe:

„Ó, béke ! béke ! legyen béke m ár!
Legyen vége m ár!
Aki halott, megbocsát, ragyog az ég sátra.
Testvérek, ha túl leszünk, sohse nézünk hátra!
Ki a bűnös, ne kérdjük, ültessünk virágot,
Szeressük és megértsük az egész világot. . . . "

MÁTYÁS BÉLA. RADUCH GYÖRGY*
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E G Y  É V I  M U N K Á N K .
Isten kegyelméből az elmúlt évben is dolgozhattunk valameny- 

nyirfl, habár számtalan külső és belső nehézséggel kellett is meg
birkóznunk. Szükségesnek tartom, hogy nehány sorban vázoljuk 
munkánkat, hogy ne gondolják híveink hogy egyházunk tétlenül 
áll nehéz napjaik között, lássák meg, hogy az egyház igyekszik az 
Igét hinteni alkalmas és alkalmatlan időben. Milyen eredménnyel? 
Csak az Isten tudhatja!

1. Gyermekeink gondozása. Gyermekeinket leginkább feleke
zeti iskolánkon keresztül gondozhattuk. 140 gyermekünk nevelőd
hetett és tanulhatott anyanyelvén. Mekkora kincs ez az iskola! 
Nem tudjuk Istennek megköszönni, amiért megtartotta számunkra. 
Az ellenőrző látogatások dicsérő jegyzőkönyvei mutatják, hogy 
tantestületünk milyen odaadással végzi a gyermekek nevelésének 
fárasztó munkáját.
. Lelki nevelésük a 
hittanórán kívül a gyer
mekistentiszteleteken 
történt. Ezeken a lut
heri liturgiát is énekel
tük, hogy gyermekeink 
megismerjék az igazi 
evangélikus istentisz
teletet.

Felsőbb osztályába 
járó gyermekeink ne
héz helyzetén a hittan 
órák és vasárnapi is
kola bibliaolvasásai, fel
adatok kidolgozása, 
könyvek olvasása né
mileg igyekszik az a- 
nyanyelvü tanítás hiá
nyait pótolni. 10 va
sárnapi iskolai össze
jövetelt tartottunk.

2. Ifjúságunk gon

dozása. Rendkívül nehéz helyzetben van ifjúságunk. A városokkal 
való érintkezés miatt intenziven foglalkoznunk kell velük, ameny- 
nyire csak lehetséges. 14 részint komoly, részint szórakoztató ösz- 
sbejövetelt tarthat unk. Nagy segítségünkre szolgált vetítőgépünk 
és könyvtárunk, amelyet 20 kötettel gyarapitottunk.

Leányszövetségünk kü öj 18 összejövetelt tartott az elmúlt 
év folyamán Énekeket tanultunk, bibliaórákat tartottunk, előadá
sokat hallgattunk. Két szinelőadás is szerepelt műsoron.

3. Felnőtték gondozása. A rendes istentiszteleteken kívül 20 
bibliaórát tartottunk, ötöt presbitereink házánál. Templomi ünnepet 
rendeztünk reformáció ünnepén, karácsonykor, halottak napján 
(egyházi év utolsó vasárnapján), továbbá egy evangelizáló estét. 
Nagyon sok munkára van szükség, mig híveink megértik az Ige 
hallgatásának jelentőségét. Az ige rajtuk segít, tehát időt kell

szakítani a hallgatásra. 
A templomi istentisz
telet látogatottabb kel
lene legyen, úgyszintén 
odahaza is többet kel
lene foglalkoznunk a 
bibliával.

Egyházi adó 125931 
Lei folyt be. Hálásak 
vagyunk híveinknek a 
nyújtott támogatásért, 
de minél nagyobb te
hervállalásra kell kér
nünk őket, hogy minél 
többet tudjunk tenni 
mi is azőérdekükben. 
Adomány 19820 Lei 
érkezett be.

Mivel a nép érdeké
ben dolgozunk, fogad
ják híveink munkánkat 
szeretettel. KISS B.

Erdélyi földön.
ir ta : Szemlér Ferenc.

Megállani 1... Arhodoszi kolosszus 
állott meg igy, ahogy én mo&t megállók, 
erdélyi földön, kemény és sértő 
rögökÖD, de állok és a fejem 
felhőkig ér! Megingathatatlanu1, 
hihetetlen erővel, odatapadva, örökre 1 
A kezemet kinyújtottam és messzi földeket 
tapintok vele, fülemen át zeng 
a rádiók zenéje s roppant városok szagát 
lélegzetem, de itt állok a földön, 
erdélyi földön, új erdélyi kolosszus!
És a felhők viharzanak fejem körül, 
emberek jönnek szép szóval és mézes 
kenyérrel,hívnak, szeretnek s kemőnyszavakkal 
fenyegetnek. Én is szeretem őket 
és megvetem a mézes szavunkat 
és nem félek a rút beszédtől, 
s ha kérdik, mondom: én itt e földön 
magyar vagyok, magyar vagyok, magyar!

Igaz történet.
Évekkel ezelőtt történt. Egy ügynök vasár

nap reggel beállított egy fűrésztelephez, hogy 
elárusítsa portékáját. A tulajdonos felesége 
azonban elutasította azt mondván, hogy a 
vasárnap az Urnák napja, ha tehát árusítani 
akar jöjjön valamelyik hétköznapon. Az ügy 
nők roppant elcsodálkozott a dolgon különö
sen, amikor észrevette, hogy semmiféle rá
beszélés és kérlelés nem segít. Az asszony 
állhatatosan megmaradt véleménye mellett,

hogy t. i. ők vasárnap semmitéle üzletet nem 
kötnek. Csodálkozott az ügynök, mert eddig 
nem igen volt alkalma eféle tapasztalatok 
szerzésére. Kérdésére, hogy mit jelentsen ez, 
az asszony a következőket mondotta el:

Látja, kérem, most körülbelül húsz 
esztendeje történt, amikor férjem és én fiatal 
házasok voltunk és az első fiacskánk két 
éves volt. Az uram azelőtt komoly, kegyes 
ember volt s mi minden vasárnap együtt 
mentünk a templomba. Később azonban is
tentelen emberek addig beszéltek neki a hit 
ellen, amig elérték céljukat s amikor én a 
temp’omba mentem, ő itthon maradt és dol
gozott vasárnaponként is a fűrészmalomban. 
Bár én nem egyszer próbáltam neki meg
magyarázni, hogy az bűn s hogy Isten meg 
fogja vonni tőlünk áldását, nem akart hall
gatni se reám. Ekkor történt, hogy egy va
sárnap ismét egyedül kellett a templomba 
indulnom, mert az uramnak nagyobb meg
rendelése volt 8 a deszkákat pontos időben 
kellett szállitani. Nagyon kértem, állítsa le a 
malmot és jöjjön velem, de ő nem volt erre 
hajlandó, hanem úgy vélte, hogy jó lesz, ha 
én imádkozom ő érte, ő pedig dolgozni fog 
értem, s a gyermekekért. Annyit még mond
tam neki hogy jól vigyázzon a fiúcskára s 
aztán nehéz szívvel elmentem.

A templom felé vivő úton egy másik 
malom mellett haladtam el, amely nem mesz- 
sze esett tőlünk. Ez a malom állt és az ö- 
reg molnár ott ült az ajtó előtt. Amint hoz

zá értem, megszólított s résztvevőén kér
dezte, hogy miért vagyok olyan szomorú? 
Elmondtam neki, hogy áll a dolog. Ö vigasz
talt s arra buzdított, hogy csak könyörög
jek buzgón a férjemért, Isti n majd megfogja 
találni a módját, hogy férjem szivét megvál
toztassa. így mentem én a templomba. A 
templomban azonban egyszerre elszoritotta 
szivemet a gond és félelem. Fiamra gondol
tam s nem bírtam egy pillanatig nyugodni: 
nagy aggódalommal és sietve mentem haza 
Amint a malomhoz érek hát mit látok! Óh 
egek Ura!

A malom járt, a fényes éles fűrész 
dolgozott és a fatörzsön, melyet felvagdalt 
rajta ült az én kis fiam, mint valami falovon 
egészen közel már a fűrészhez és örült, uj
jongott a recsegésnek és a fűrész villanásá
nak s mar a kezecskéjét is nyújtogatta a fű
rész felé, emely a következő pillanatban 
szét fogja hasítani. Láttam, hogy nincs már 
rá idő lerántani a gyereket onnan s a rémü
let belemerevedett tagjaimba. Ekkor a fűrész 
hirtelen megállt és az egész malom oly csön
desen állt, mintha valami hatalmas kéz ra
gadta volna meg. Gyermekem meg volt 
mentve.

Mi történt ? A férjem nem tudott semmiről 
semmit, ő hátul dolgozott valamit a fészer
ben. Hanem az öreg molnár jött fel hozzánk, 
mert magában ezt gondolta: Néked meg 
kellene egyszer mutatnod a te fiatal szomszé
dodnak, hogy mi a helyes a vasárnapi na
pon s jött, egy szót sem szólt senkinek, ha
nem odalépett a malomgáthoz és elzárta azt. 
így állt meg a malom, éppen amikor a fű
rész az én gyermekemet elkapta volna.
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A CSERNÁTFALUSI GYÜLE
KEZET VALLÁSOS ESTJE. A 
csernátfcilusi gyülekezet m ár
cius hó 14 én vallásos estét tartott, am elynek keretében a 
finn népről emlékezett meg. A finn népet ism ertető előadást 
tartott Kiss Béla lelkész, oltári szolgálatot végzett Gillich Fü- 
löp bácsfalusi lelkész, finn költők verseit szavalták : Balogh 
A. Gábor P. és Girás N., egy finn egyházi éneket énekelt 
Kis Istók E... a finn nem zet him nuszát pedig az ifjúság da
lárdája adta elő szép sikerrel.

A  türkÖ8i gyü lekeze t hírei. A türböai gyülekezet március hó 
10.-én rendezett vallásos estét, amelynek célja a családvédelem fon 
tosabb teendőinek megismer.etése volt. A családról és a családvé
delem fontosságáról Sípos András esperas tartott előadást. Szava
latok, valamint gyű ekezeli ének egészítették ki a műsort.

* A szociálizmust tehát az jellemzi, hogy féligazságai de egész 
emberei vannak, az evangél.umot pedig az, hogy egész igazságai, 
de lél emberei vannak. Ravasz László.

t A  N A G Y V I L Á G B A N

t  R0ZS0NDA1 IRÉN. Fiata- 
lalon, 31 éves korában húnyt 
el • Budapesten Rozsondai 

,Iré n  okleveles felsőkereskedelmi iskolai tanárnő, aki a n é
hai Rozsondai Károly volt zajzoni lelkésznek leánya. Test
vérei Károly, Zoltán, Ailma, valam int széleskörű rokonság 
gyászolja. Legyen pihenése csendes, feltám adása a K risztus
ban d icsőséges!
A ki Istenben bízik nem  fői. Befejeződött a finn-orosz háború 
de világ érdeklődése, szeretető változatlan figyelemmel kiséri ennek 
a kis népnek életét. Hősi magatartása osztatlan elismerésben ré
szesült, Különösen a finn hadsereg fővezérének személye keltett 
megérdemelt figyelmet mindenütt. Mannerheim tábornok buzgó 
evangélikus. Róla mondják a következő esetet. Egy alkalommal o- 
rosz repülőgépek bombázták a finn főhadiszállást. A vezérkar épen 
ebédelt. A bombák egyre közelebb csaptak le. Valaki sürgetően 
kérte Mannerheim tábornokot, hogy meneküljön, mert eltalálhatják 
„Ha Finnországnak szüksége van rám, akkor megmaradok* — fe
lelt a tábornok és nyugodtan ebédelt tovább.
ERŐTELJESEBB MISSZIÓI MUNKÁT KÖVETELNEK A 
MOHAMEDÁN DIÁKOK. A kairói egyetem hallgatói tün te
tést rendeztek Szudán kom  ánya elien, m ert szerintük túl
ságosan kedvez a keresztyén missziói m unkának s ezért 
követelik ennek beszüntetését valam int a m oham edán 
missziói m unka megerősitését. Ugyancsak hasonló értelem 
ben ir (öbb m oham edán napilap is.
H ány nyelven  Jelenik m eg  a B ib lia?  A brit* és Külföldi bi
bliatársulat 1804-ban alakult ra?g. Ebben az időben a Biblia 72 
nyelven volt forgalomban. Húsz év múlva ez a szám százra és 27 
év után 200 ra emelkedett. 1937 ben a társaság 700 nyelven ter
jesztette a Bibliát, ma 732 ny Íven: 94 európai, 210 ázsiai, 284 
afrikai, 97 óceániai és 49 amerikai nyelven. Hozzávéve ezekhez a 
többi bibliai társulatok által kiadott fordításokat, valamint a ma 
már kihalt nép’k nyelvén megjG nt'ket a Biblia több mint 1000 
nyelven forog közkézen.
AZ UJ SPANYOLORSZÁG ÉS A PROTESTÁNTIZ MUS. Is
meretes, hogy az új Spanyolország vezetői még harcuk ide
je alatt jelentették ki, m iszerint világnézetükben a katolikus 
egyház tanításainak alapján állanak. Feltétlen érdeklődé
sünkre tarth  itó szám ot az a tény, hogy a protestáns saj
tóirodák közlése szerint a spanyol protestáns templomok 
és iskolák jelenleg még mind g zárva vannak. A látszat 
tehát az, hogy a spanyol korm ány m inden feltűnést ke
rülve a katolikus egyház egyeduralm ának biztosításán 
fáradozik. ", i * *«—
A z am erika i protestáns e g y h á za k  tiltakozása. Az amerílffiH* '• 
protestáns egyházak tiltakoztak Roosevelt elnöknek azon intézke
dése ellen, hogy Amerika rendszeresíteni akarja a váWtáni éövetf' rW*v 
állást. A tiltakozó protestáns egyházi vezetők kihangsúlyozták,'" 
hogy Amerika többségben protestáns állam s hogy ez az intézke
dés ellentétben áll az amerikai állemeszme ama felfogásával, amely 
elválasztja az egyházat az államtól.
AZ EGYHÁZI SAJTÓ FONTOSSÁGÁNAK FELISMERÉSÉ-’
BÖL SZÜLETETT PÉLDAMUTATÓ HATÁROZAT. A buda
pesti reform átus egyházmegye presbiteri értekezlete nagy
fontosságú határozatot hozott, am ennyiben u i. kim on
dotta, hogy m inden tagnak küldenek ezután egyházi lapot, 
amelynek fenntartási költségeit nem  előfizetésből, hanem  
az egyházi adónak egy iészébö fogják fedezni. Ezzel le- 
hetövö akarták tenni, hogy mindenki kapjon egyházi ú j
ságot, a legszegényebb is, aki nem  tudná megfizetni az 
előfizetési dijat. A lap fenntartását pedig a híveknek va
gyoni helyzetük szerinti hozzájárulása fogja biztosítani. 
Ébredés! m o zg a lo m  M exikóban , M xkó sz utóbbi évtized 
alatt igen sokszor vallási üldözésnek volt színhelye. Kétségtelen, 
hogy ennek bekövetkezésében a politizáló katólikus egyházat is 
terheli némi felelősség. így újabban az egyik minisztériumi 
tisztviselő, aki Kr sztusban megtalálta Megváltóját, egy az Üdvhad
sereg mankójához havoaló mozgalmat indított meg, amely igen 
szép eredményeket ér el s a kormány jóindulatú türelmét 
bírja.

A BÁCSFALUSI GYÜLEKEZET KONFIRMÁCIÓI ÜNNEPÉ
LYE. Szép gyülekezeti üanepély keretében fogidta be a gyü
lekezet felnőtt tagjai sorába a gyülekezet konfirmáló ifjúsá
gát. Szavallak: Kapitány A nn i, Magdó Mihály, Márkosi An
na, Istók irma, Musát Jenő, Máté Sári, Bálint Lenke és An 
fal Anna, a felvételi kérést Bálint Sándor, a köszöntőket Be
nedek Sándor és Kapitány Anna m ondották el. A konfir
m andusok szép harornszóíam u éneke nagy tets ésre talált 
s ism ételten megértetle sokakkal, hogy m ennyire fontos 
lenne egy jó templomi énekkar megszervezése. Virágvasár
napi urasztali ajándékokból befolyt 5495 ltj.
A  hosszufaiu -fűré8zm ezői gyü lekezet vallásosestje. A hosz 
szufalu fűrészmezei gyülekezet bivei szintén vallásosest keretébei 
emlékeztek meg a finnekről. A finn nép életét és országát vetitett- 
gépis előadás keretében Biró László lelkéss ismertet e.

* H a  a  fo tografá ló  l e m e z  filozofálna, b i z o n y á ra  
e g y  s z é p  n a p o n  m e g á l la p í ta n á ,  h o g y  ő  c s a k  a  
m a g a  jó s z á n t á b ó l  a lakul  k é p p é ,  a m e l y n e k  ere- 
de t je  n e m  reális  létező,  c s u p á n  a z  ő  képze l t  
p ro jekc ió ja .  Ezzel  a k a r n á  m e g m a g y a r á z n i  a  b e n 
n e  v é g b e m e n t  v á l to z ta tá so k a t .  É s  a  fotografáió- 
l e m e z  ettől fog v a  n e m  hinné,  h o g y  ő a z é r t  lesz  
k é p p é ,  m er t  e g y  t e r e m t ő  a rc  f é n y h a tá s a i  fo r m á 
ló d n a k  ki rajta a  fo to g ra fá ló le m e z  b ö l c s e s s é g e  
a z  iluzió é s  v a l ó s á g  az,  h o g y  e g y  t e r e m tő  Is ten
a r c  f é n y h a t á s a i  f o r m á l ó d n a k  ki a  mi le lkűnkben .

RAVASZ LÁSZLÓ.
A  krizbai g yü lekezet Ifjúsági eg yletének vallásosestje. 
A krizbti gyülekezet ttvókeny ifjúsági egyetüete, felhesználva a 
megadott munkalehetőséget, most rendezte harmadik vallásoststjét 
Az idusig da'árdája énekszámokkal és szavalatokkal szerdpelt.

A CSÁNGÓ NÉPET ISMERTETŐ ELŐADÁS TEMESVÁRT. 
A bánsági Magyar Népközöáség kulturszakosztálya m ár
cius 31-én kulturdélutánt rendez a temesvári Magyar Ház 
díszterm ében. Ennek kereiében Argay György temesvári 
lelkész, aki ezelőtt a pürkereci gyülekezetnek volt lelkésze, 
a csángó népről fog előadást tartani.

B arcau jfa lu  A barcaujfalusi gyülekezet husvét első ünnepén 
szépen sikerült vallásosestét rendezett szavalatokkal, énekszámok
kal és egy iö?id kis színdarabbal. Raduch György lelkész a fel. 
támadás jelentőségéről beszélt a szépszámú gyülekezetnek.

v a n
i
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T a v a sz i ta la jm ü v elés .
Irta: S o y fried  F eren c .

őszi szántás — féltrágyázás mondja a közmondás. Mi hoz
zátehetjük, hogy az ősszel megszántott föld további megművelése 
is fél olyan nehéz.

Ez a gyakorlati megállapítás nemcsak a tavaszi talajmunkák
ra vonatkozik, hanem a nyári kapálásra, tarlóhántásra stb. is.

Miért ?
Az őszi szántással megnyitjuk a talajt. A nedvesség behatol 

és a fagy segítségével viszont könnyen elérjük az annyira kívána
tos morzsalékos állapotot. Az őszi szántás ezáltal védelmet nyújt a 
szárazság ellen és lehetővé tetzi a korai vetést.

Mindezt jól tudja majdnem minden gazdatársunk és mégis, 
— országrészünket járva — alig látunk őszi szántást. Eanek is 
megvan a magyarázata. Mindnyájan jól tudjuk. És most nézzük, 
mit kell tennünk az ősszel tarlóban hagyott földekkel és mit az 
ősszel mélyen alászántottal.

Az ősszel szántatlanul maradt földet, amint ekével rámehe
tünk, — szántsuk meg, hogy teljes mértékben kihasználhassuk a 
tavaszi esőket. A 10—15 cm. mély szántást a z o n n a l  e lb o -  
r o n á 1 j u k. Az azonnali boronálás nagyon fontos, mivel a szán
tással felülkerült nedves rétegből igen sok viz párologna el és bo
ronálás nélkül majdnem semmi nedvesség se maradna a felszán
tott barázdákban. Amennyiben boronálás után göröngyös maradna 
a talaj, tanácsos hengerrel elsimítani, de 3—4 nap múlva, amint 
a földbe nyomott göröngyök átnedvesedtek, földünket apró mor
zsáéra porhanyitjuk boronával. Ha rossz volt az őszi szántás vagy 
teljesen elmaradt és iga-munkaerőnk megengedi, még a későbbi 
vetésű növények földjét (kukorica) is kora tavasszal szántsuk meg, 
mert ilyenkor kisebb a kiszáradási veszély, vetésig rendszeresen 
művelve, sok gyomnövényt pusztítunk el és beéredett állapotba 
hozhatjuk.

Az ősszel megszántott földet kár volna tavasszal újból meg
szántani, mivel a felszínen meginduló talajéletet újból aláfordita- 
nók, a mélyben elraktározott nedvességet pedig — a felszínre 
hozva elpárologtatnánk.

Tavasszal, mint az őszi szántásra rámehetünk, elsimítjuk. 
Ezt a munkát még a magukat jó gazdának nevező nagybirtokosok 
is elmulasztják, pedig nagyon fontos. Az őszi szántás tavasszal 
kis hantokból áll. A hantok tetején porhanyó, száraz talajréteg 
van, míg a hantok között még nedves a talaj. Értbető, hogy az 
ilyen egyenetlen állapotú földben a talajélet sem indul meg egy
formán. Mig az ormokon, a felmelegedett földben nagyon erőtel
jes, nedves részekben majd semmi élőlényt nem találunk.

Jól tudjuk, hogy a talajélet a mezőgazda barátja. A talajélet 
dolgozza fel a talajban levő oldatlan növényi tápanyagokat a gyö
kér által is felvehető oldott vegyületté. Ha a hantokon levő száraz 
földet a talajsimitóval a nedvesre vonjuk, a talaj egyformán fel
melegedik és egyszerre megindul a talajban levő élőlények áldásos 
munkája. Az elsimított ősziszántáson nem lesz csikós a vetés, 
egyöntetűen és korán kel.

Nagy előnye a tavaszi simításnak, hogy:
1. korábban vethetünk,
2. a talajnedvességet megőrizzük,
3. a talaj baktériumok munkáját elősegítjük,
4. előmozdítjuk a gyommagvak gyors kikelését.
Ezek szerint, a simító egy gazdaságból sem biányozhatik. Nem 

is nehéz elkészíteni. Akár kisvasúti síneket akasztunk össze, akár 
két-három gerendát, már megfelel a célnak. Az őszi szántás to
vábbi munkálata annak boronálásából áll. Általános szabály, hogy 
vetésig — annyiszor porhanyitjuk föl boronával a kérget, ahány- 
szer megkérgesedett a talaj. Az őszi szántást tárcsásboronával, 
grubberrel, vagy extirpátorral készítjük elő a vetésre.

B e sz é ljü n k  róla.
Az ébredés népe. Suomi és a finnek cim alatt jelent meg 

Koren Emil evangélikus lelkésztestvérünknek egy kis szívvel lélek
kel és igaz szeretettel megirt könyve, amely a finn nép életével 
akarja megismertetni magyar híveinket. Az író természetesen első
sorban arra törekszik, hogy hű léggel bevezessen a finn nép val
lásos életének titkaiba, mert itt van ennek a páratlan nép életének 
titka. A könyv a Királyhágó melléki református egyházkerület irat
terjesztésében jelent meg. Miután az Evangélikus Élet szerkesztői 
megállapodást kötöttek az iratterjesztési szakosztállyal, a könyv 
kapható az Evangélikus Élet kiadóhivatala utján is. Ára 20 bj. 
Melegen figyelmükbe ajánljuk magyar evangélikus testvéreinknek 
ezt a kis könyvet. A lelkészi hivatalokat pedig arra kérjük, hogy 
értesítsenek róla, hogy hány példányra van igényük. Ismertetésként 
közöljük az alábbiakat:

„Ma már divatos dolog Finnországról írni. Egyre gyakrabban 
jelennek meg útleírások, ismertetések, hosszabb-rövidebb cikkek, 
sőt tudományos könyvek is Suomiról. Nem ereknek a divatos sza
porítása most a célom. Olyan oldalát szeretném megmutatni rövid 
útleírás keretében a finn testvér nemzetnek, amelyről még nem 
sokat írtak, sőt igen sok finn rajongó szinte tudatosan szeret el
felejtkezni róla. A hivő keresztyén szemléletével utazzunk végig a 
mi hitben is testvér finnjeink hazáján. Nem törekszünk teljesség
re, csak az utazás apró epizódjainak ablakán keresztül szeretnénk 
némi betekintést nyerni a Krisztus vére által való vérrokonaink 
életébe.

Sokakat vitt már ki északra a fajtestvéri szeretet nyugtalaní
tó vonzalma és büszke rajongással tértek vissza a második hazá
jukká lett Finnországból. Valóban felejthetetlen az, amikor a kissé 
zárkózottnak ismert finn testvér arca kivirágzik az „unkarileinen“ 
(magyar) hallatára, a messze idegenben az első kézszoritás után 
otthon érzi magát az ember s mint régi ismerős lépked bele az 
első félórában a merőben más és új északi világba az Esplanád 
fái alatt.

Sokan mentek már ki az ezer tó országába a természetnek 
rajongó szeretetével és csodálattal eltelve tértek vissza. Valóban 
elég látni egyszer az ezer tó kékjét és a szigetek tömkelegével tar
kított mesebeli tájat, elég egyszer meglátni a kis hajótülke ablaká
ból a tó sima tükréről felszálló hajnali ködöt, elég egyszer meg. 
állani az Imatra vízesés Vallinkoski sellőinél, elég egysser beleülni 
a rénszarvas-vonta kis pulkkába, elég egyszer lesiklani sível az 
enyhe finn lejtőkön, mig a távolban füstölög a befűzött sauna 
(fürdőház) a befagyott tó partján, — ettől az egyszeri látástól a 
finn föld szerelmesévé fogsz válni. Állj meg egyszer lappföldön 
döbbent csodálkozással az északi fény misztikus csóvájánál, vagy 
sétálj végig a Punkaharju csodálatos földszallagján s önkéntelenül 
eszedbe fog jutni a gondolat: a kisértő bizonyára ide hozta Jé
zust, amikor a világ szépségét akarta megmutatni neki.

Sokan mentek már ki a „gond nélkül“ élő Finnországba, ahol 
nincsen szegény ember, de nincsen dúsgazdag sem, ahol mindenki 
egyenlően és tiszteletet parancsolóan ember és egy egészségesebb 
társadalmi elosztódás csodálatával jöttek haza. Valóban megdöb
bentően tanulságos az a levegőben lévő valami, amit mi meglehe
tősen elcsépelten demokráciának szoktunk mondani. A finnek kö
zött sohasem hallottam ezt a szót, de annál többet éreztem és ta
pasztaltam. Igazi népélet képe ez, élet és nem beszéd.

Nagyon megértem, hogy bármilyen szemléleti tervekkel megy 
is ki valaki Suomiba, az elragadtatás érzésével jön haza, telítődve 
finnszerelemmel.

De állítom, hogy aki annak a más életnek a gyökerébe, a 
finn-életnek a leikébe akar belátni, az nemcsak a finn-szerelemmel 
fog hazatérni, hanem végtlen csodálattal lelten iránt, aki igy tud 
embereket formálni.

CENZÚRÁT. Inscris Tribünéiül Bra?ov sub Nr. 1083/1938 Tip. „ANTAL* Bra§ov, Calea Victoriei 36. Telefon 25-08.
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A h it ú tja .
János ev. 7, 16—17. .Felele nekik] Jézus és monda: 
Az én tudományom nem az enyém, hanem azé, aki 
küldött engm. Ha valaki cselekedni akarja az ő aka
ratát, megismerheti e tudományról, vájjon Istentől 
van-é, vagy magamtól szólok?*

Az a nagy tömeg, amelynek Jézus a fenti 
szavakat mondotta, nem volt egységes a Róla al
kotott vélemény tekintetében. Sokan, jó embernek 
tartották; bizonyára meghatotta őket Jézus sok jó
téteménye, amikor csodás módon betegeket gyó
gyított, üliezöket kielégített,, xaradtakat újult erő
vel látott el. Minden kornak meg vannak ezek 
a háládatos emberei, akik észreveszik lelkűkben 
lakó ösztönükkel, hogy ki az igazi vezető és kö
vetik azt jóban és rosszban.

A modern idők sokat megpróbált egyházá
nak nagy szüksége van ilyen hálás,, önfeláldozó 
tagokra. Ezek azok az emberek, akik az egyházban 
hirdetett Igében nem emberi tanítást látnak, ha
nem a magasságos mennyből szóló Isteni üze
netet. Ez az isteni üzenet nem uj tanítás Krisz
tus Urunk a mennyei Atya akaratát tolmácsolta 
az emberiség számára és ezt az akaratot életé
ben meg is valósította! Mi az Isten akarata? 
Ezt egyedül a Szent írásban fedezzük fel, vagy 
a templomokban elhangzott Igehirdetésben. Is
tennek Igéje pedig azzal a követelménnyel lép 
hozzánk, hogy változzunk meg: Térjelek meg ! 
hangzott el Jézus ajkairól az első felhívás. Mu
tassuk meg cselekedeteinkben, hogy megváltoz
tunk. Ezért szólít fel teljesen újonnan hangzó 
szavaival.

„Ne ítéljetek, hogy ne Ítéltessetek!“ Hogy 
pedig ezekkel a szavakkal tényleg Krisztus U- 
runk azt akarja, hogy ellenségeinknek bocsás
sunk meg, azt mondja : „Szeressétek ellenségei
teket.“ T'ljesen új szavak ezek, nemcsak ama 
kor számára, amelyben Jézus élt, hanem a mos
tani kor részére is mert a gyűlölet lángja, amely 
Jeruzsálemben megemésztette a Megváltót, a mi 
szerencsétlen korunkban újult erővel kapott láng
ra. Hogyha pedig tényleg komolyan elhatározzuk 
magunkat arra, hogy bár csak az egyik szavát 
követni fogjuk, már is Krisztus Urunk társasá
gához tartozunk, ahoz a láthatatlan egyházhoz, 
amely ország határokon keresztül egymásba köti 
faji és felekezeti különbség nélkül az Ö Benne 
őszintén hívük éb\Jsmerjük meghát a Krisztust és 
kövessük Öt a !öivú\íesterünket. Az ö útja a hit 
útja, tyfteíy Istenhez vezet. MOLNÁR REZSŐ,

Isten is  e g é s z  e m b e r e k e t  akar.
Már 8 háború előtt is, de most aztán egyre gyakrabban találkozunk ezzel az 

új rzóval í. o t á 1 i s. Totális háborúról beszélnek és imák, meg totális 
államokról > értik alatta a?t, hogy az állam illetve népi közösség érdeke fe
lette áll az egyénnek. A háború nemesek a katonák dolga, hanem az egész 
ország népéé. A totális háborúban minden eszköz jó, mert nem xzámit más 
csupán a győzelem biztos kivivasa. Igen sokan vannak, akik ezt egészen ter
mészetesnek itéük. Az egyén érdekét, azt mondják, feltétlenül álé kell ren
delni a közösség érdekének. A közösségnek joga van minden áldozatot meg
követelni az-egyestől. Ez a gondolat ma igen felkapott, tetszetős s egyre több 
JkgvaífircJr.'dfeáí-1— at í*.tud vitathosai feletts, vsjjoa
helyes-e ez & nem kellene-o mindenképen megvédeni az egyénnek járó ménéi 
nagyobb szabadságot.

Istennek az emberrel szemben támasztott igénye is egy ilyen az egész 
embert követelő, tehát totális igény. Isten imgánsk követeli az embert, még 
pedig teljesen, tökéletesért, minden feltétel nélkül, „áfci nincs velem, az ellenem 
van “ mondja Jézus, vagy „adjad fi am, a te szivedet nékem és a te szemeid az 
én utamat megőrizzék“ hangzik más helyen Isten szava. Mert igen, Isten is 
egész embereket akar. Isten is teljes embereket akar, mert igazi szolgálatra 
csak azok képesek, akik egészen adják oda magukat erre a szolgálatra. Isten
nek nagy tervei vannak ezzel a világgal azért akar egész embereket, kiket al
kalmas eszközként használhat fel ennek a tervnek keresztüívitelénnél.

Adjad nekem a szivedet 1 Érzések, titkok egészen csodálatos tárháza a 
szivünk. S Isten azt akarj«, hogy neki adjuk a szivünket, hogy övé legyen 
szivünk minden érzése, vágya ős reménysége. Hiába hordom ajkamon Isten 
nevét, hiábe. alkotok s áldozok az ő nevének dicsőségére, ha a szivem nem 
az övé egészen üres és haszontalan dolgok ezek mind, amelyek mit sem 
használnak majd nekem az ítélet napján. Nem keresztyén az, ki akár vélet
lenebből, akár önkénytes elhatározásból valamely keresztyén hitfelekezet tag. 
jává lett. Nem keresztyén az sem, aki pontosan fizeti egyházadóját, de aztán 
ezen felül semmit sem skar tudni egyházró1, keresztyén életparancsokról, sőt 
magáról az Istenről sem. Keresztyén vagy, amikor szivedet már odaajándé
koztad Istennek. Amikor egészen az övé lettél, szived is, szemed is.

A totális országok az egész embernek szóló igénytámasztásukat az
zal indokolják, hogy élet—halál harcot kell vivniok s csak abban az esetben 
számíthatnak sikerre, ha mindenki vakon alárendeli magát a vezér akaratá
nak s meghozza a tőle kitelhető legnagyobb áldozatot.

Isten is kemény harcot viv. Isten a maga dicsőségéért s a lelkek örök 
életéért harcol. Elszánt és kemény az a küzdelem, mert a Sátán, a hazugság 
apja is totális háborút hirdet. Minden eszköz és minden mód jó neki, ha 
áltáluk eléri gaz célját. A nagy harcok pedig egész embereket igényelnek. 
Győzni csak ilyenekkel lehet. Ezért akar Isten egész embereket s nem olya
nokat, kik csupán immel-ámmal ha engedelmeskednek. Hősöket, kik a legna
gyobb áldozat meghozatalára is készek. Bizonyságtevőket, kik egészen elfe
lejtkeznek önmagukról s a szolgálatra gondolnak.

Isten azt akarja, hogy az egész emberiség testvéri megértésben él
jen. S Isten e győzelem kivívására katonákat keres magának. Egész embere
ket. Vájjon te beleállasz-e az érte küzdők sorába? S vájjon teljesen és töké
letesen, totálisan rendeled-e magad alá az ő akaratának, az ő parancsainak? 
Isten ezt várja tőled, mert az ő igénye totális igény, az egész embert akarja.

GILLICH FÜLÖP.
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A brizbai egyház életéről legkorábbi írott emlékeink 1758-ból 
származnak. Cloos Péter brassói városi lelkész a magyar evangé
likus egyházaknak inspektora látogatása alkalmából maradtak reánk 
ezek az írott emlékek.

A helységnek eredete bizonytalan. Amit tudunk az is főként 
szájhagyományokból maradt fenn. »ügy hallatik mondja 1840-beli 
feljegyzés, hogy erdővidékéröl szállott volna által ide telepedvén 
most családjával egy Veres Dezső nevű ember.“ Ez annyiból 
hihető, hogy ma is a község tetemes részét Veres és Dezső csa- 
ládnevüek teszik. A község régebbi sorsáról vajmi keveset tudunk. 
Bethlen Gábor erdélyi fejede
lem idejében adósság törlesz
tés fejében Krizba Brassó vá
rosának földesúri jogok mellett 
át volt adva. Brassó használta 
a falut 200 évig, azaz 1848 ig, 
mikor is újra felszabadult a 
város fenhatósága alól.

Hogy miről vette nevét Kriz
ba azt nem tudjuk biztosan.
Némelyek azt állítják, különö
sen a szászok, hogy a Jeru
zsálemből visszajött keresztes 
lovagok midőn a Barcaságot a 
királytól megkapták a krizbai 
határnak a területén vagy ma
gas kősziklára várat építettek, 
melynek romjai most is látha
tók s ezt a várat Kreuzburg- 
nab nevezték és innen vette 
volna a későbbi magyar elne
vezését. Mások szerint a kriz
bai patakban gazdagon talál
ható rákok után kapta a Kres- 
bacb, illetve Rákpatak elneve
zését.

A község egyházi élete elég régtől fogva kezdőd 
loraa már jóval a reformáció ideje előtt volt. Az 1758. 
mazó feljegyzés igy baogzib: „A krizbai evangélikus temp, 
gyón a falu fejében levő hegyen, amely zsendellyel fedett és ^  
romladozó torony nincsen, hanem helyette harangláb egy kicsi ha
ranggal, „Uj templomra volt feltétlen szükség. Hosszú fáradságos 
munka után sikerült 1851-ben nekikezdeni s azt 1854-ben be is 
fejezni. Ez a templom szolgálat a 900-as évek elejéig amely he
lyett újat építettek, a Barcaságnak ma is egyik legszebb magyar 
evangélikus templomát.

A mai község lakóinak a 
száma kb. 2000 lélek. Kéthar
mada magyar evangélikus és 
egyharmada más felekezethez 
tartozó. Á l ami iskoláját az im- 
périutn változás előtt a község 
építette s a változás után az 
állam vette pártfogásába. Kul- 
turá is élete az egyesületek te
vékenységéből áll, amit nagyon 
meg* önnyit az a tény, hogy az 
egyház egy igen alkalmas kul- 
turhazzal rendelkezik. A köz
ségben azonban valami nagyon 
hiányzik s ennek a hiánya reá- 
nyómja bélyegét az egyházi 
életre ói a kulturális életre is. 
Ezt a hiányt csakis a hitvallá
sos iskola felállításával lehetne, 
de nemcsak lehetne, hanem 
kell betölteni.
Röviden ismertettem a krizbai 
magyar evangélikus egyházköz
ség múltját. Jelenét, mostani 
munkáját hővetkező cikkereté- 
ben ismertetjük. JÖNÁS L

br. Orbán Balázs és a Hétfalu.
Halálának ötven éves évfordulója alkal

mából lázasan készülődik az erdélyi magyar
ság nagy fia emlékének méltó ünneplésére. 
Udvarhelyen, Szajke fürdőn, kedvenc tartóz
kodási helyén impozáns ünnepség készül, 
hogy egy rövid időre emlékezetébe vésse 
Erdély népének, a székelyeknek, hogy ki volt 
br. Orbán Balázs és mit köszönhet a székely- 
ség neki. Csak nekünk ne lenne szavunk az 
ő ünneplésénél? Csak mi feledkeznénk el 
róla, akinek eddig a legtöbbet köszönhet a 
hétfalusi csángó nép, mert az ismeretlenség 
homályából emelte ki és terelte a közfigyel
met feléje? Müvét, a „Székelyföld leírását“ 
lángoló szeretettel irta a székelység iránt, de 
amikor a barcasági tiz magyar községhez 
érkezik tolla, szeretető még lángolóbbá vál
tozik, lelkesedése a hétfalusi csángó nép 
iránt nem ismer határt és igazán ő az első, 
aki megtudja látni az addig elhagyatott csán- 
góságnak igazi értékeit. „Senki sem gondol
ná, hogy magyar falukkal van dolga — írja 
— pedig e nagyterjedelmü népes falukat 
evangélikus vallásu magyarok lakják, oly test
véreink, kik a nemzettestől elidegenedve, sőt 
az idegen zsarnokság’" és kíméletet nem is
merő önkénynek szükkeblüleg odadobatva, 
több századon át önmagukra voltak hagyat
va, de ők mégis megtarták nemcsak nemze
tiségüket, hanem a hozzájuk mos' ob a haza 
iránti honszeretetüket is.“ „E szegény, övéi
től is megtagadott** nép szomorú elszigetelt

*) Célzás arra, hogy Hétfalu Brassó város igájá
ban sínylődött még Orbán korában is.

**) Itt arra céloz, bogy Hétfalu peres kereseteit a 
magyar hatóságok mindig elutasították.

ségében és elhagyatottságában annyi száza
dokon át férfiasán megküzdött a helyzet ne
hézségeivel s itt, a hon véghatárain idegen 
kormányzat nyomása, a szász papság hallat
lan üldözése, a politikai hivatalok végtelen 
zsarolása s három század erőszakos germa- 
nizációjával szemben nemcsak fenntartá ön
magát, hanem folytonos erély és kitartással 
őrködött és őrködik népünk szent érdekei 
felett s emberi erőt felülmúló erély ős erőfe
szítéssel küzdött és küzd az elboritással fe
nyegető ár ellen.“

A Székelyfölddel már Orbán előtt is fog
lalkoztak, de Hétfaluval nem foglalkozott 
senki. Nem csángó, hanem , idegen“, szé
kely ember volt, de többet tett a csángó 
ügy érdekében mindenki másnál és tettével 
mutatta meg, hogy nem a hangzatos szavak, 
hanem az odaadó szeretet és munka tesz 
valakit igazán egy nép fiává. Idejött közénk 
és amikor mindenki elfordult a maroknyi 
csáDgó néptől, leírhatatlan szeretettel járt be 
minden helyet, fáradsággal, nélkülözéssel mit 
sem törődve és amikor mindent leirt, min
dent felfedezett és mindent megörökített, ak
kor neki állt a poros okmányok tömkelegé
nek és ragyogó történetírói készséggel mu
tatta ki egymás után, hogy mekkorát téved 
tek királyok, hatóságok, fórumok a csángó 
nép megítélésénél, ő volt az, aki elsőnek 
fedezte fel, hogy a csángó nép nem kun és 
bessenyő, hanem székely eredetű; ő volt az 
egyetlen történész, aki a csángóságnak a 
szászok előtti ittlétét bizonygatta és az övé
hez ba-onló gyönyörül és alapos munka a 
mai napig sem Íródott a csángó nép élete 
és történetéről. Ma nem lehet a csángó kér

déssel úgy foglalkozni, hogy Orbán Balázst 
figyelmen kívül hagyja valaki és azóta is 
míaden író jóformán az általa felfedezett a- 
datokat emlegeti unos untalan. Megfeledkez- 
hetik erről az emberről a hétfalusi csángó 
nép? Munkája ős egy életéről szóló könyv 
ott kellene legyen minden hétfalusi embsr 
szivében. Nem tudnánk erre áldozni? Akkor 
nem is érdemeltük meg Orbán Ralázst!

Ki volt br. Orbán Balázs, a székelyföld 
nagy tudósa?

1830 február 3.-án született LeDgyelfalván, * 
Udvarhelymegyében. Udvarhelyen tanult a 
Ref. kollégiumban. Bálósága dacára megle
hetősen szegény volt, birtoka 120 forintot 
jövedelmezett a saját bevallása szerint. A 
bárói címet valamelyik előde vitézsége fejé
ben nyerte. Nagyanyja előkelő és gazdag gö
rög nő volt s a családban állandóan kísértett 
egy legendás keleti örökség reménye. 1846- 
ban szüleivel együtt át is vándorolt Kon- 
stantinápolyba, ahol kiderült, hogy nagyanyja 
valóban szép örökséget hagyott maga után, 
de azt a görög papság lefoglalta és magánál 
tartotta. Az Orbán család pert indított a va
gyonért, de sikertelenül. A csalódás nagyon 
leverőleg hatott, de Orbán ekkor lelki és 
szellemi kincsgyüjtésbe kezdett. Megrendezte 
keleti utazását, bejárta Egyptom, Palesztina, 
Szíria, Arábia vidékét és élményekkel gaz
dagon megrakodva tért vissza Konstantiná- 
polyba. Legértékesebb kincse azonban Hugó 
Viktor, a világhírű francia íróval kötött sze
mélyes barátsága lett A nagy iió rajongó 
szeretettel szerette magyar barátját.

(Folytatjuk) KISS BÉLA

I S M E R J Ü K  M E G  E G Y M Á S T .I
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A MAGYAR PROTESTÁNS 
IRODALMI TÁRSASÁG GYŰ
LÉSE. A M.P.I.T. történettu

dom ányi és irodalm i szakosztálya felolvasó ülést tartott, 
am elynek előadói voltak : Mályusz Elem ér dr. egyetemi 
tanár, Móricz Zsigmond és Szabó Lőrinc irók és Sza
bolcsira László dr. reform átus lelkész, a társaság főtitkára. 
A  békéért. Egyre erőteljesebb mozgalmakat indítanak a béke 
helyreállítása érdekében. Sajnos eddig nem igen lehet eredmények
ről beszélni, sőt az ulóbbi időben mintha mélyülne a feszültség. A 
politikai próbálkozások sikertelensége után most egyre többen a 
keröeztyónségtől várják a béke szolgálatát. A keresztyén egyházak 
vezetői el is követnek mindent, hogy a krisztusi szeretet alapján 
békitsék össze az emberiséget. Bár mutatkozna mielőbb ennek 
eredménye.
*3 Isten n é h a  elfödi a z  e m b e r e k  elől a z  ad ó -  
m án y a i t  va lam i ly en  h á t r á n y o s  do loggal .  így a  
lelkészi p á lyá t  elfödi a  fiatal e m b e r e k  elől a z z a l  
h o g y  a  l e l k é s z e k n e k  a l a c s o n y  a  f ize tésük.  
Luther  Márton.
LELKÉSZH1ÁNY VAN A HADVISELŐ ORSZÁGOKRAN. 
Egyre inkább éreszhető lelkészhiány mutatkozik a hadvi
selő országokban. Franciaországban a lelkészek nem  él
veznek hadm entességet s igy igen sok lelkész teljesit je 
lenleg is katonai szolgálatot. N ém etországban m aguk a lel
készek m ondottak le a hadm entességükről s önként je len t
keztek frontszolgálatra, am iért m ost sok gyülekezet van 
lelkész nélkül.
A  petro leum  jubileum a. Ez évben van száz esztendeje annak, 
hogy a petróleumot felfedezték. Az amerikai indiánok ugyan már 
régebben ia ismerték, de bűvös fonadéknak és gyógyszernek hasz
nálták. Egy Ki r Sámuel ne?ü kereskedő 1889 ben Pennsylvániá- 
ban sómezők kitermelésére indult. A sójáratok mélyén olajos fo
lyadékot tálát, amelyet az ind ánok reumás betegségek gyógyítá
sára használtak. A kereskedő ezt a petróleumot palackokban áru
sította ilyen hirdetéssel: „Nincs többé beteg csont! Használja a 
Kierfele orvosságot“. Egy másik utazó, Drake ezredes ismerte fel 
először á petróleum igazi jelentőséget és nekilátott a fúrásnak. 
Curson Lord mondotta 1918-bar: „Anglia a petróleummal győzött“. 
UJ ESPERES. A pestmegyei felső egyházmegye gyüleke
zetei a lem ondás folytán m egüresedett esperesi állásra 
Zászkaliczky Pál fóti lelkészt választották meg esperesnek. 
Az uj esperes, akinek beiktatása m árcius 27-én volt, az 
ifjú lelkésznem zedéknek egyik legtehetségesebb tagja.
*3 Amilyen k e v é s  e g y  c s e p p  viz a  t enge rre l  
s z e m b e n ,  a m e l y b e  b eo lvad ,  o ly a n o k  b ű n e im  
Krisztus  fe l foghata t lan  k e g y e lm é v e l  s z e m b e n .  
Arnd J á n o s .
Zsinato t tart a  bulgáriai görögkeleti egyház. A bulgáriai gö
rögkeleti egyház zsinatot készül összehívni abból a célból, hogy 
szervezetét önálló nemzeti alapokra építse fel s egyházi függősé
gét EonstantiDápollyal szemben megszüntesse.
A JEZSUITA REND JURILEUMA. A jezsuita rend, am e
lyet annak idején a reformáció egyházainak letörésére hív
tak életre, most ünnepli m egalapításának 400 éves jub i
leumát. A rend  tagjainak szám a 25.945. Legtöbb jezsuita 
a Britt-birodalom területén él 7200, u tána következik Spa
nyolország, ahol a szám uk 6100.
Legszűkebb  korlátok közt en g ed é lyezték  a z  evangélikus  
eg yh áz m űködését S panyo lo rszágban . Spanyolországban 
a forradalom óta egészen a legújabb időig zárva voltak a protes
táns templomok és iskolák. Újabb hir szerint most 18 városban 
engedélyeztek protestáns istentiszteletek tartását, viszont az egész 
ország területén megtiltották a bibliaterjesztők munkáját, úgyszin
tén tiltva van minden evangéliumi irat- és sajtóterjesztés. Nem en
gedélyezték as, egyházi iskolák újból való megnyitását sem.
*3 H a  Krisztus m o s t  g y e n g e  is, lesz  m é g  ő 
e rős .  Elfogja v é g e z n i  m u n k á já t .  Luther  Márton.
TOVÁBB TERJED A HÁBORÚ TÜZE. Az európai háború
nak új fejezete dánjának és norvégjának a ném et csapa
tok által való m egszállása és igy könnyen lehetséges, hogy 
ezen országok területe hadszíntérré változik.
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# I T T H O N  I

-fi
| ifj Dem S z a b ó  6 6 z á n é  | Sú
lyos c^Kpás értő ifj. Deli Szabó 
Géza leikósztestvérÜDk^t, az enye- 
di kollégám zenetanárát. Felesége, Haenaell Susanne orgonaroű- 
vésznö, egy rigai egyetemi tanár leánya, március hó 28-án várat
lanul elhúnyt. Lelkésztestvérünk neje messze idegenből követte fér
jét új hazájába és új életkörülmények közé, de kedves modorával 
hamarosan sok barátot szerzett és szívvel-lélekkel igyekezett bele
élni magát új helyzetébe. Feltámadunk I
*) Betelt az idő és élközélgett az Istennek országa, térjetek meg 
és higyjetek az Evangéliumnak. Márk 1, 15. ,
KÖZGYŰLÉS. A brassói egyházmegye Temetkezési Egy
lete m árcius hő 31-én tartotta közgyűlését Sipos András 
esperes elnök vezetésével. A titkári jelentésből kitűnt, hogy 
az egyletnek az elmúlt esztendőben 281 tagja volt, elhalt 
7, akik hozzátartózőinak temetkezési segély címén 15 
ezer 200 le jt'fizetett ki. A pénztárosi jelentésből pedig ki
tűnt, hogy az egylet jelenleg 121.644 lej tiszta vagyon fe
lett rendelkezik. A közgyűlés az egylet m unkájának továb
bi fokozását m ondotta ki.
*) A szeretet azok iránt, akik benünnket szeretnék', természetes. 
Viszont az ellenséget is szeretni, ezt csak Isten gyermekei tudják 
megtenni: mert az isteni szeretet azt jelenti, hogy felebarátunkat 
szeretjük. Luther Márton.
A  bukaresti m ag yar népközössóg  kulturális tevékenysége. 
A bukaresti magyar népfcözösség hatalmas arányú tevékenységbe 
fogott. A szervező és szociális munka részbeni sikeres beszerve
zése után most a kulturális munka beindítását szolgálja, amelynek 
vezetése mellett két jólszervezett műkedvelői gárda fog dolgozni a 
Bukarestben lakó magyarság kulturális szükségleteinek kielégítésére. 
12 UJ FELEKEZETI ISKOLA MEGNYITÁSÁT KÉRVÉ
NYEZTE AZ UNITÁRIUS EGYHÁZ Az erdélyi unitárius 
egyház vezetői Silviu Dragomir dr. kisebbségügyi m inisz
ter ú tján  kérvényt juttattak az iskolaügyi m inisztérium hoz 
am elyen 12 új felekezeti elemi iskola m egnyitásához kér
nek engedélyt. Az unitárius egyház vezetői tervszerű m un
kaprogram  alapján akarják újjászervezni egyházukban a 
felekezeti oktatást.
*) Ha hiszel, bizonyságot fogsz tenni, ha bizonyságot teszel, 
szenvedned kell, ha szenvedsz, megvigasztaltatok Hit, bizonyságtélel 
és kereszt összetartoznak. Luther Márton.
Iratterjesztés. Az Evangélikus Élet baráti munkaközössége bein
dította a régóta tervbevett iratterjesztését, hogy ezzel is szolgálhasson 
magyar evangélikus népünknek. Iratterjesz’ési füzetek megrendelhe
tők az Evangélikus Élet kiadóhivatalánál.
EGYHÁZZENEI HANGVERSENY. A kolozsvári lutheránus 
egyház rendezésében egyházzenei hangverseny volt a 
gyülekezet tem plom ában. Közreműködtek br. Kemény 
Géza, Sz. Dobó JuÜ£t\ és Zsizsm ann Rezső. 
N yugalom bavonu lás . Sex y Kálmán krizbai lelkész betegségére 
való hivatkozással állásából való felmentését és nyugdijaszíatását kér
te. Sexty Kálmán hosszú ideig volt a krizbai gyülekezetnek lel
késze és ott különösen a kulturális és népnevelő munka terén ért 
el szép sikereket. A lelkészi állásra rövidesen kiírják a pályázatot.

*) A szentirás magasztos könyv, csupa vigasztalás minden kí
sértések éllen. Mert a hitről, reményről és szerétéiről egészen más
képp tanít, mint ahogy a puszta emberi értelem lát, érez és tapasz
tal, A szentirás megmutatja, hogy az említett erények a bajban is 
hogyan tündökölnek és e szegény földi léten túl megmutatja a má
sik életet. Luther Márton.
ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS. Kiss Réla csernátfalusi lelkész, 
lapunk szerkesztőbizottságának tagja, „THEOLOG1A NA
TURÁLIS“ címen adja ki e fontos.kérdésrő l szóló tudo
m ányos értekezését, am ely teológiai m agántanári dolgozat
ként készült. A könyv m egrendelhető a szerzőnél, „Evan
gélikus lelkészi hivatal Cernatu jud. Bra^ov.“ Ára 65 lej. 
K ülönösen lelkészek és egyházi m unkások figyelmét hív
juk  fel erre az értékes dolgozatra.
C sernátfa lu . Drcdt!off Jó? séf volt Csernátfalusi gyógyszerész 
4300 lőj értékű bankrészvényeket ajándékozott az egyháznak. — Vi
rág vaasárnap 220-an, nagypénteken 100 an. husvétkor 110 en 
vettek úrvacsorát. Adomány 11.270 lej.
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Amerikai tapasztalatokba gyakorlati barom
fitenyésztés körül.

A baromfitenyésztők világszervezete az 1939. évre tervezett 
Világkiállítását és világkongreszusát az elmúlt nyáron julius 26-tól 
augusztus 8-ig. az Északamerikai Egyesül Államokban rendezte. 
Az ezeken és a kapcsolatos tanulmányúton szerzett értékes, gaz
dag tapasztalataim bizonyára érdekelni fogják a gszdaközönsöget is.

Az iparosítási törekvések és a nagy méretek, mint minden 
más mezőgazdasági ágban, éppen úgy a baromfitenyésztés meg
szervezésénél is teljes egészében érvényesültek. A mi fogalmaink
nak megfelelő úgynevezett népies baromfitenyésztés az Egyesült 
Államok területén ismeretlen. Á lakóházak mellől hiányzik a ba 
romfiól és az élénken mozgó baromfi, valamint egyéb jószág, n e
hezen is képzelhető el ott az ilyen, ahol a lakóházak között nem 
vonnak keritést. A baromfit ckak korszerűen berendezett telepeken 
tartják. A tenyésztést teljesen iparszerüen űzik olyan keretek kö
zött, olyan gépi berendezéssel, amelyik mellett , a baromfitenyész
tés már kívül esik a mezőgazdasági termelés fogalmán. Mindenül 
tömegtermelés folyik. Nem ritkák a 30—40.000 tojóval rendelkező 
telepek Ezek között vannak olyanok, amelyek kész jércéket vásá
rolnak s tenyésztéssel, illetve neveléssel nem foglalkoznak. Számos 
olyan telep is van, amelyik naposcsibéket vásáró!, s azokat maga 
neveli fel, természetesen a kis kakasokat különleges eljárással ki
válogatva és elpusztítva. Nem ritka az olyan telep sem, amelyik 
tenyésztojásokat vásárol, azt saját gépeivel kikelti, s a csibéket 
hordozható ólakban, szabad kifutón, vagy pedig ketrecekben neveli 
fel. Ilyen rendszerekre tekintette!, természetesen jövedelmezően mű
ködnek a tenyésztojást termelő telepek is. A letojató telepek leg
nagyobb része a jércéket 2—4000-es ólakban, kifutó nélkül he
lyezi el olyan ketrecekben, ahol az állat csak ehetik és tojhatik, 
anélkül, hogy komolyabb mózgási lehetősége volna. Vannak végül 
olyan telepek is, amelynek tojóállománya szabadba soha sem ke
rül. Ezek a telepek a gépben kikelt csirkéket ketrecekben nevelik 
fel, s a tojni kezdő jércéket anélkül, hogy azok a kifutóban egy
szer is jártak volna, ólakban helyezik el még pedig sok esetben 
emeletesekben, és az említett tojóketrecekbe kerülnek egyesével 
az állatok az ilyenfajta baromfitelepek az ólakat szeptember 1-től 
április végéig reggeli négy órátől világítják. Tenyésztőink ezek hal
latára bizonyára rémülettel gondolnak arra, hogy a betegségeknek 
milyen tömege léphet fel az amerikai tenyésztőknél? Nem, az ot
tani tenyésztők ebben is szerencsések, mert dicsekvésük szerint a 
kolerát csak a szakiródalomból, a többi baromfibetegséget is jófor
mán ugyancsak szakemberek előadásából ismerik. Egyes területek 
állítólag még a tyuhtifusztól is teljesen mentesek. Az egymástól 
messzeeső baromfitelepek legnagyobb része csak a náthának egy 
erősen legyengített változatát ismeri. Szerencsés ország! A tojóte
lepek majdnem kizárólag leghornt tartanak, egyesek, amelyek hús
termeléssel is foglalkoznak, fehér és sározott plymuthot tenyész
tenek. Újabban egyes telepek a nálunk ezidőszerínt még nem is
mert lamona fajtát, kisebb mérvben wiandotte és a rhode island 
fajtát tenyésztik. Szerepet kezd játszani még az úgynevezett fehér 
amerikai tyuk is, amelyiknek kitenyésztése most van folyamatban 
s amelyik tulajdonképpen fehér barneveldi. Egyes vidékek tenyész
tői újabban a susex és a new hampsire (ejtsd, nyu hempsir)fajta 
tenyésztést karolják fel. A mi ismert parlagi fajtánkhoz és pedig 
annak fehér szinváltozatához legközelebb áll a lamona, a sárga 
változathoz pedig a new hampsire.

Amikor az Egyesült Államok baromfitenyészetéről beszé
lünk, akkor kizárólag telbprendszerű baromfitenyésztésre kell gon
dolni, a nálunk dívó úgynevezett népies baromfitenyésztés ott tel
jesen ismeretlen.

A kacsatenyésztés csak alárendelt jelentőségű, a ludtenyész- 
és pedig állatkínzásnak minősítése folytán nem terjed. OTTÓ E.

B e sz é ljü n k  róla.
1. A brassó megyei kisebbségi lelkészek áprins 8.-tól 13-ig 

légvédelmi tanfolyamra, voltak ösazehiva a brassói városház tanács
termében. A tanfolyam vezetője és egyik előadója Voinescu ezre
des volt. A tanfolyam tárgyát képezték mindazok a tudnivalók, a- 
melyek áltál fel keli Készítem a lakósságot az esetleges légitámadá
sok alkalmával szükséges tennivalókra. Jóllehet a törvény és ren
déletek értelmében légvédelmi tanfolyamot, csak az állam nyelvén 
lehet tartani, mégis adódik alkalom a lelkészek srámára, hogy a 
néppel való személyes érintkezés alkalmával felvilágositáBokkal szól- 
gáijou és így o tanfolyam eradmónyeit értékesítse a köz javára. 
Ettől eltekintve a lelkészt kar ezen a tanfolyamon lőképen a ő hi
vatáskörébe tartozó feladatokra lelt feihiva es kiképezve, vagyis, 
hogy adott esetben a nép megnyugtatására, a közhangulat lecsen- 
desitésére atyai tanácsokkal szolgálhasson és elvégezhesse a leg
szükségesebb első segélynyújtási szolgálatokat.

Az esetleges támadás idején a mentő szolgálatot végző 
egészség ügyi mentőcsapat vezetőjéül a lelkész neveztetik ki, aki
nek házánál lesznek találhatók a mentési munkához szükséges 
gyógyszerek és kötszerek.

A tanfolyam tulajdonkép m i rendeltetése mellett egy igen fon 
tos körülményre hívta fel a ügyeimet. Együtt voltunk mindnyájan 
a különböző felekezetek lelkészei és megéreztük, hogy jó együtt 
lenni és látni egymásban a testvért.

2 . A brassói magyar evangélikus lelkészi hivatalban egy idő
óta énekes festményeket lehet látni, melyek szépségükkel egészen 
meglepik azt, aki a szépet szereti. A festmények Osgyáni István 
knzbai egyházsegedsező müvei. A kiállított kepek mindegyike meg
érdemli, hogy a legnagyobb elismeréssel adózzunk feslőjüknök. „A 
krizbai hid" igazi falusi hangulatba ringatja lelkünket: „A korai 
hó című, vizfestmóny az elsárguit levelekre hullott friss hóval az 
ősz és tél küzködését ábrázolja, novembervégi hangulatot kelt. Ko
ra tavaszi hangulatot keit viszout a .virágzó almafa“ című olajfest
mény. Nagyszerűen ért a vízben való tükröződés ábrázolásához, 
melynek példája lehet az „Alkonyat a Maros partján“ cimü üde 
kicsiny akvareiije. A képekre szeretettel felhívjuk minden szupetsze- 
retö testvérünk figyelmét. BEYER.
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Lázasan folynak az előkészületek a bu
karesti magyar népművészeti és háziipari 

kiállításra.
Mint az olvasóközönség a lapokból már értesült, 

a Magyar JNépközösség bukaresti tagozatának női al
osztálya május 9—13 napjain nagyszabású népmű
vészeti és háziipari kiállítást rendez. Az előkészületi 
munkálatok napról-napra gyorsabb ütemben haladnak 
előre és az érdeklődés’országszerte mindinkáb foko
zódik. Erdeiy minden részéről egymásután jönnek a 
részvételi ajánlatok és megkeresések, miáltal a kiállítás 
változatos Cs éríékes anyagának összohozása máris 
biztosítva van. A rendezöbizottsag azonban azt akar
ja, hogy a romániai magyar népművészet és háziipar 
egyetlen jelentős terméke se maradjon ki. Ezért még- 
egysz^r felhívja mindazokat, akik kiállítani óhajtanak, 
hogy ebbeli szándékukat a kiállítandó tárgyak pontos 
körülírásával legkésőbben április 10 íg közöljék Csiha 
Lajos, Bucare t̂i, ill. Sir. Armeneascá 17 címre. A 
rendezőség köszönettel fogad olyan tárgyakat is, ame 
lyek nem eladók, hanem csak a kiállítás szépségét 
emelik.
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„Amely — mag — pedig a köves 
helyre esett, ez az, aki hallja az igét, 
és mindjárt, örömmel fogadj*; de nincs 
gyökere benne, hanem csak ideig való; 
mihelyt pedig nyomorgatás, vagy üldő 
zés támad az ige miatt, azonnal meg- 
botránkozik“. (Máté: 13, 20—21).

„Az igének pedig megtartói legyetek 
és ne csak hallgatói, megcsalván ma
gatokat.

Mert ha valaki hallgatója az igéDek 
és nem megtartója, az ilyen hasonlatos 
ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi 
az ő természet szerinti ábrázatát, mert 
megnézte magát és elment és azonnal 
elfelejtette, milyen volt. De aki bele
néz a szabadság tökéletes törvényébe 
és meg'marsd amellett, az nem feledé
keny hallgató, sőt cselekedet követője 
lévén, az boldog lesz az ő cselekede
tében“. (Jakab: 1, 22—25).

Köves föld — Feledékeny s z í v .

Azok a gabona magvak, melyek a  m agvető 
kezéből a köves földbe estek, kikeltek ugyan, de am i
kor a nap rájuk sütött, kiszáradtak, m ert nem  tudtak 
mélyen begyökerezni.

Ehhez hasonlóan vannak em berek, akik az Isten 
igéjét öröm m el fogadják, hallgatják és tanulják, de ha
m arosan elfelejtik és a szivük olyan m arad, m intha 
nem is hallották volna soha az igét.

Egyszer a gyermekek vallásorán arról az igéről 
tanultak, hogy szeretni kell felebarátainkat, m int önm a
gunkat, hogy nem  szabad egym ást bántalm azni, gyű
lölni, elárulni. Egy fiú ezt ragyogó arccal hallgatta és 
elhatározta m agában, hogy ő ezután úgy él, am int az 
Ur Jézus tanítja; nem  bánt senkit, hanem  m indenkivel 
jó t tenni igyekszik, még azzal is aki vele nem  tesz jót. 
Más nap, am ikor barátaival golyózott az iskola udvarán 
egy kis leány véletlenül rálépett az üveg golyójára és 
az széttörött. Erre a fiú elfelejtve a szeretet igéjét, neki 
esett a kislánynak és kegyetlenül megverte pedig az 
szépen kérte öt, hogy ne harugodjon.

Ebhez hasonló eset történt pár évvel ezelőtt egy 
konfirm ándus fiúval. A kátét kitünően m egtanulta, a  
magyarázatot m ohó lélekkel figyelte, buzgón im ádko
zott, lelkesen énekelt. Amikor virágvasárnapján az ol
tár előtt térdelt, könnyes szem m el fogadta meg szi
vében, hogy istenes, tiszta életet fog élni, hogy ked
ves lehessen Isten és em berek előtt. Egy hét m úlva 
husvét m ásodnapján a korcsm ába m ent, lerészegedett 
s a korcsm a udvarán hangosan , csúnyán károm kodott.

Az ilyen gyerm ekeknek és em bereknek olyan a 
szivük, m int a köves föld, Isten drága, jő  igéjét befo
gadja, de az ham ar kipusztul belőle, m ert nem  tud m é
lyen belegyökerezni.

Jaj de szom orú ha valakinek ilyen szive van.
MÁTYÁS BÉLA.
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J u d á s , J u d á so k ...
Tudjátok ki volt Judás ? Egyike a 

tanítvány oknak. Egyike azoknak, akik a 
három esztendő alatt, amig Jézus taní
tott, állandóan vele lehettek a így 
hallották minden szavát, látták minden 
csodatételét. Tudom sokszor megiri
gyeltétek ezeket a tanitváryokat, síik 
látták Jézust s látták a sok csodatéte
lét. Da Judás bár látta mindezeket, 
sőt a legenda szerint még gyermekkori 
játszótársa is vo't a kis Jézusnak, mé
gis elkövette a legborzalmasabbat: el
árulta, pénzért eladta Jézust. Nézzétek 
meg őt ezen a képen: sötét éjjel jön 
a poroszlókká és a főpap főifegyvere
zett szolgahadával, hogy beváltsa ígé
retét, hogy megszolgáljon a megígért 
30 ezüstpénzért. Égő szemekkel, de 
hazug mosolygással lép Jézushoz, köszönti és meg
csókolja. Az utóbbi jel volt arra, hegy kísérői a- 
zonnal támadjanak reá Jézusra és kötözzék meg 
Ugy-e milyen gyalázatos ember volt ez a Judás* 
aki annyira ismerte Jézust s mégis elárulta? Am - 
kor tanultatok róla, amikor most ezt olvasva újra 
reá goodoltok haragot éreztek iránta s azt is gon
doljátok magatokban, hogy nincs is és nem is

volt több ilyen go
nosz ember a vi
lágon.

Gyermekek a ju
dások népéből bi
zony ma is igen sok 
van itt ezen a föl
dön. Bizony nem egy 
gyermek volt már 
úgy, hogy mikor 
megtanulta Judás 
történetét nsgyon— 
nagyon elítélte Ju- 

dist b aztan mikor felnőtt maga is nem egyszer, 
da talán ezerszer is elárulta Jézust. Judás min
denki, ki megtagadja őt, aki elfelejti, aki törvé
nyeit lábbal tapossa, akinek szájából káromló sza
vak áradata ömlik, aki pénzt, földet, vagyoni job- 
b in szeret, mint Krisztust stb. stb.

Téged is felt Jézus, hogy ne légy a judások 
népe közül való. akik őt elárulják . . . .

A kolozsvári biró.
Egyszer jött hazafelé Morvaországból Mátyás 

király. Úgy megverte aftörököt, szinte maga is 
megsajnálta- Egy kicsit e’unta a katonásdit, meg 
azután gondolta, úgyis régen nem volt Kolozsvárt, 
jó lesz benézni kedves szülővárosába. Csak úgy 
magányosan persze, úgy többet lát az ember, [mint 
ha koronásán vonul be, mint hatalmas király, fe
hér paripán, a főutcán, a kiséret élén.

Felöltözött hát szegény embernek, mi kell 
ahhoz úgyebár: egy kopott zeke, egy vedlett 
szőrnadrág, pár rossz bocskor, meg egy lyukas 
kucsma. Mennél hitványabb szegény embert, 
mutat, annál nehezebb ráismerni a királyra. Még 
hozzá Mátyás a képire is ügyesen odarajzolta 
egynéhány ránccal a soványságot, a szegény-

séget. így sétált be azután Kolozsvárra. Látott a 
főutcán egy szép mészárszéket, az előtt volt egy 
pihenőpad is; leült arra a padra Mátyái először 
is egy kicsit széjjelnézni, a jövő menő népét 
mustrálni. A mészárosnak elég gondja volt a szép 
veres húsok hasogatásával, észre sem vette a sze
gény embert, aki az ö padjára letelepedett.

Észrevette ám Mátyás, hogy sorjában for
dulnak be a magához hasonló szegények a szom
széd udvarba, a hátukra kötött hatalmas hasábfák 
alatt görayedezve. Megismerte azt a testes kőhá
zat Mátyás, az volt a kolozsvári bíró háza. Ezek 
az emberak meg a bíró jobbágyai voltak, most 
hordják az erdőből befelé neki a télire való tü
zelőt. Biró uram meg ott tehénkedik, ni, az ámbi- 
tus könyöklőjén, úgy élvezi, hogy köszöngetnek 
neki a járókelő lakosok; akik a fát hordják, azok
ra egy pillantást se vet.

Hát amint a legszebben nézeget Mátyás, 
elébe "toppan egy kardos, csizmáé, zsinoros 
poroszló.

— Hát te hosszú orrú, te meg csak így ló
gatod itt a lábadat!
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H u svétk or.
P ó s a  L ajos .

Rózsa, rósza, rózsavíz 
Mintha égből hullna . . . 
Merre járok mindenfelé 
■Szagos lesz az ucca.

Gyertek elő kislányok
• »

•Ibolyavilágok !
Virágeső hulladozzon, 
Harmatozzon rátok.

Mosolyogjon a szemetek 
Orcátok viruljon,
Piros tojás, himes tojás 
A zssbembe hulljon.

A múlt alkalommal a milye 
ségszóról — melléknévről tanultun 
Tanultunk a melléknév fokozásáról 
és aki a felhagyott leckét, gondosan 
elvégezte az nem fogja elfelejteni 
azt a fontos be’yesirási szabályt, hogy 
a fokozott mellékoeveket két b v e l 
írjuk.

Most lássuk, hogyan keletkez
nek a melléknevek? Vissza kell gon

dolnotok arra, amit a fő rév és igeképzésről tanultunk, mert a 
melléknevek keletkezése is hasooló módon történik. Keletke
zésére: szerkezetére nézze a melléknév is háromféle u. m. 
alap— képzett— és összetett melléknév. Pl. szürke, szür
kés, szürkészöld; vágj: piros, pirosló, barnáspiros. Tehát: 
szürke, piros — alapmelléknevek és szürkészöld, barnáspiros 
összetett melléknevek.

Képzett mellékneveket más szóból is képezhetünk, nem
csak alapmelléknevekből, csak ismernünk kell a melléknév
képzőket. Ezek a következők: s (só s), i (város-i), beli (falu
beli), szerű (nagy-szerű), féle (két-féle), ó (vár-ó), ő (kér ő), 
tálán (alap tálán), télén (érték-télén), atlan (vár-atlan), etlen 
(kér-etlen) ékony (fáz ékony), ékeny (hisz-ókeny) stb.

Felsorolok most még egynéhány összetett melléknevet: 
szürkés—kék, kékes—fekete, srany—hajú, daru—szőrű, csen
gő—bongó, hó—fehér, szén—fekete, holló—hajó, tenger— 
kék. stb. Vigyázzunk az elválasztásnál.

Keressétek ki olvasmányaitokból az összetett mellékneveket!

Tanuljunk

Rögtön meg is suhintgatta a korbácsot, mert 
korbács is volt a kezében.

— Én csak igy, — mondja Mátyás, — te 
tán másképen lógatod?

Erre a szemtelen válaszra máris nyaka közé 
húzott a poroszló.

— Takarodsz mindgyárt a többiek után bíró 
uram udvarára !

— Miért osztán?
Megint egyet elcsördit a poroszló:
— Fát vágni, tekergő!
És mert Mátyás még most se mozdult, har

madszor is odasózott neki:
— Co fel, t e ! Előre!
Ennyi már elég volt Mátyásnak, felkelt ko

cogott a bíró kapuja felé, a poroszló rázta a kor
bácsot a háta megett.

De azért megállott Mátyás az ámbitus előtt, 
odaszólott a bírónak :

— Mit kapok, bíró uram, a favágásért?
— Mit ? Hat napot, hetediket ráadásnak I — 

és olyat nevetett a biró uram a maga el

més feleletén, hogy a maga hssa is elkezdett resz
ketni belé.

Mátyás erre már ugrott egyet, iszkolt befelé 
az udvarra, mert sújtani akart megint a csípős 
korbács.

Neki is adtak egy fejszét, vághatta egész 
nap a fát, senki se kérdte, nem fájdult é meg a 
háta, senki se kérte, hogy heveredjen le már 
egy kicsit.

Estére a favágó szegények takaros kupacok
ba rakták a' felaprózott hasábokat. Mátyás bekor
mozta a^mutatóujját, három darab fára felirta a 
Hunyadi Mátyás nevet. Esti sötéttel aztán úgy, a . 
hogy jött, szépen kiosont Kolozsvár városából.

Harmadik nap reggel pedig bevonult a győ
zedelmes király a sereggel Kolozsvárra. A főutcán 
lovagolt elő Mátyás nagy parádéval, pergő dobbal 
sikoltó síppal, zúgó kürtökkel. Háta megett léptet
tek a vezérek, mind skófiumban, bársonyban, ezüst
ben, aranyban. Ott állott meg a főutca közepén, 
biró uram portája előtt a gyönyörű társaság.

Persze az egész boldog lakosság ott tolon
gott a főutcán, a kémények, meg & fák, teli vol-
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5_+_^_LaBziö^MarcoMa^_j Erdély magyar gyerme
kei őszinte űánatiHi sirattak meg váratlan elköltözését Mert 
váratlanul és fiatalon halt meg Teleki Józsefné, Ferenczy 
László Marcella, az Lj Cimbora című kedves k s gyermek
újságnak szerkesztője, a kis cimborák Marcella nenije. A 
magyar gyermekeknek igaz barátja volt, aki megérdemli, 
hogy híven megőrizzék emlékét.

Többeknek. Rejtvénypályázat pontosan beérkezett. A 
múltkori és a mostani rejtvények helyes megfejtőinek ju- 
talomdijait most egyszerre fogjuk küldeni. Örülök, hogy 
mind többen vannak, ak’k a helyes megfejtés mellett arra 
is törekszenek, hogy szép munkát küldjenek be. Ez ig} 
helyes is. Annak is örülök, hogy a mostani alkalommal az 
előzőnél is többen küldöttek be megfejtést s sokan olyan 
községekből is, ahonnan eddig nem vettek részt a rejtvény
pályázaton. Előre és szorgalmasan!

Kiss Istók Etelka Csernátfalu. Munkát szép, jó és 
tiszta. Továbbra is nagy szorgalmat tanúsíts.

Hajdú András és Piroska Ti vagytok a Gyermekvi
lág legszorgalmasabb rejtvénymegfejtői. Úgy emlékszem, 
hogy hosszabb idő óta még minden alkalommal küldöttetek 
be helyes megfejtést. Csak továbbra is nagy szorgalommal 
és kitartással. Munkátok tiszta és szép.

Fazakas Ilonka Barcaujfaluban Te is szorgalmas vagy. 
Munkát is szép, de arra is figyelemmel kell légy ez után, 
hogy írásod ne legyen helyesírási hiba- Mivel tudom 
hogy az iskolában, nem tanultok magyar helyesírást igye
kezni kell otthon sokat olvasni magyarul- Tanuljunk című 
rovat anyagát is tanuljátok szorgalommal-

Varsándi kis Barátaink. Örülök szorgalmatoknak. A 
legtöbb helyes megfejtés tőletek érkezett be. Csak tovább
ra és szorgalmasan. Sok örömet kívánok vasárnapi iskolai 
munkátokhoz!

tak gyerekekkel. Az utca közepén ott feszített biró 
uram a legs: ebb 'ruhájában, ő térdepelt le leg
először, mikor a király fehér paripája megállott. 
Utána térdre estek a tar.£c-osok, meg a boltos és 
iparos polgárok, meg a földesurak, akik mind elő
jöttek Mátyás előtt tiszteikedni.

Biró uram elszavalta szép köszöntőjét, de a 
király oda se hederitett, hanem kikereste a po
roszlót. — N^, te kegyetlen poroszló, rámismersz? 
A porosz ó megijedt. — Erre Mátyás azt párán 
csolta — eredjetek — bontsátok meg azt a fara
kást, amelyik a harmadik, balfelől az udvar végi
ben, megtaláljátok azt a bárom dsrab fát, ame
lyekre feljegyeztem a revemet. Előhozták iziben 
Mátyás katonái a há om darab fát, rajtok volt a 
Hunyadi Mátyás neve fekete belükkel.

A király lenézett a térdeplő biróia. — Most 
már tudhatod gonosz embernyuzó mi vár reád.

— Embertelen biró, te nekem hat napot i- 
gértél, én neked hármat sem adok, ma délben a 
piacon a bakó leüti a fejedet, é3 te kegyetlen po
roszló téged három napra kikötői lek és az or* 
szágból örökkre kiűzlek.

H e l y e s  m e g f e j t é s t [ k ü ld ö t t e k  b e :
az A csoportban: Gillich Kurt Bácsfaluból; Erdő 
Aladár és Csete Károly Barcaujfalúból, Fejér IréD* 
Hajdú Acdrás, Kapitány Vilma, Kocsis lions, Ta
na Árpád, Kapitány Anna, Kiss Istók Etelka, Gi- 
rás Anna, Dávid Berta, Székely András, Gyulai 
Nagy Jár os Csernátfaltiból, Mátyás Bözsi, Kalmár 
Olgi, Zelenák IstváD, Zslenák János, Török Sanyi, 
Török Árpád, Rákóczi Feri, Kiss Julis, Csipkár 
Sándor ős Kuhár László Varsándról, A B  csoport
ban: Erdélyi Anna Bácsfaluból. Fazakas Ilonka 
Barcaujjaluból. Hajdú Piroska Csernátjáluból. Lő- 
rincz Kata TürJcösből; Miszlai Pista, Tóth Julis, 
Práih Ju iska, Horváth Mariska, Kulinyi Ibolyka, 
Kovács Joiánka, Csonka Róza, Rákóczi Jolánka, 
Horváth Ilonka, Németh Ilonka, Futó Ilonka, Né
meth Kató, Kovács István, Szász Ilona, Szilvágyi 
Ferenc, Horváth Ferenc, Takács Imre, Kunos Sán
dor, Ácsán József és Nagy Jani Varsándról.

Uj r e j tv é n y e in k :
A. 1. Háoy éves korában ment Jézus először

a templomba ?
2. Mt ünnepeltünk nagypénteken?
3. Mit csináltak a gyermekek az első virág- 

vasamapkor?
4. Mi megy be feje tetején a templomba ?
5. Átdobom a házon, mégis kezemben a

vége. Mi az?
6 Hogyha éhes vagyok késsel megyek neki. 

Mi az ?
7. Melyik hajat lehet megenni, de nem le

het megfésülni ?
B. 1. Hány esztendeig tanított Jézus ?

2. Ismerte-e Jézus előre a reá váró szenvedé
seket s miért ment mégis Jeruzsálembe?

3. Melyik napon vonult be Jézus Jeruzsálembe?
4. Hol fogták el ellenségei Jézust?
5. Mit tett Judás, amikor látta, hogy Jézust 

halálra ítélik ?
6. Melyik várban nincs katoca ?
7. Hová mész te húsz luó? Nem vagyunk mi 

húszán — ha mőgegyszer annyian meg fól- 
annyian lennénk, akkor volnánk húszán. 
Hányán voltak?

8. Meddig szaladhat a nyúl az erdőbe?
9. Miért szalad a nyúl a hegyen át?

A MEGFEJTÉSEK BEKÜLDÉSÉNEK HATÁR
IDEJE: ÁPRILIS 20.



iä
J

> u to rl« a ta  d e  jM In la tT u I d a  In te rn »  « u b . No .> 1 4 J b o  Am

lEUPOSTAl

Setmissjióú, tai-sadatmi, Isufturátis í»wiC4gi>éíeU ft.eÜ£»7v.

Administrate» K i a d j a : I  Évi előfizetési dij 55 Lej
Szerkesztőség és kiadóhivatal: az E vangélikus Élet B a rá ti M unkaközössége. Postai szétküldéssel 60 „
B a c iu ,  j u d .  B r a $ o v . S zerkesz t i:  G I L L I C H  F Ü L Q P . — F ele lős  kiadó'. M Á T Y Á S  B É L A Külföldön 3 Pengő

A m e g g y ó g y íto tt  e m b e r  
b iz o n y sá g té te le .

Márk evangéliuma 7, 31—38.

Süket— némát hoztak Jézushoz és arra kér
ték Öt, hogy gyógyítsa meg. Jézus ujjaival meg
érintette a süket ember fülét és azt mondotta: 
effata —  nyílj meg. A körülállők pedig csodál
kozva látják, hogy az erre beszélni kezd s hir
detni Isten dicsőségét. Maga Jézus sem tudja 
elhallgattatni : örömteli szive kényszeríti, hogy 
Istennek dicsőséget adjon.

Ennek az Igének elolvasása után bizonyára 
a legtöbb embernek az az első kérdése: miért 
nem gyógyít meg Jézus minden beteget és min
den betegséget? Miért nem gyógyítja meg gyer
mekemet? Miért nem gyógyította meg szüléimét 
testvéremet, hitvestársamat, hogy ne haltak volna 
meg? Hiszen Ö megtehette volna. Hatalmas ere
je van hozzá. Hát akkor miért nem? Talán nem 
szeret engem? Vagy nem szerelte őket? Ugye 
mennyi kérdés s ezek mind ott égnek minden 
embernek a lelkében. Mit válaszoljunk ezekre? 
Krisztusra tekintük ki életét áldozta értünk s azt 
feleljük: Nézd, Isten végtelen szeretettel szeret té
ged, engem, mindnyájunkat. Jobban szeret mint
ahogyan bárki ember tudna szeretni, vagy amint 
mi tudnánk szeretni önmagunkat. Néha kétke
dünk ebben a szeretetben, de ez csak azért van, 
mert mi nem tudjuk, hogy hasznos nekünk s 
Istent ki azt adja meg nekünk amire lelkűnknek 
van szüksége, emiatt félreértjük. Azért nem ta
lál igen sokszor össze a mi kívánságunk Isten 
akaratával, mert amig mi az életet mindig, vagy 
legalább legtöbbször csupán ennek a földi élet
nek szemszögéből nézzük, Isten mindig az örök 
élet szeme felé való irányítás szerint cselekszik. 
Szenvedést küld reánk, életünket, vagy hozzánk- 
tartozőinak életét, hamarább veszi el, mint aho
gyan mi azt szeretnénk, mert Ö úgy látja, hogy 
az örökélet szempontjából, ez az alkalmasabb 
pillanat.

Kinek lelkét megérintette Isten kezének a- 
kár kemény ereje, az beszélni kényszerül, annak 
bizonyságot kell tenni még ha életét teszi is koc
kára ez által.

Kérjed Istentől gyógyulásodat s bizonyság
tevő leszel akaratod ellenére is.

GILLICH FÜLÖP.

E v a n g é lik u s  e g y h á z !
Amikor az evangélikus egyház megalakult, I s t e n  rendelése folytán 

alakult meg. Ez nem amolyan »papos beszéd“, amellyel minden dolgot Isten
re szoktunk visszavezetni, ha jó, ha rossz, —hanem valóban Isten akarata 
hozta létre egyházunkat. Az evangélikus hit tiltakozik az ellen a beállítás el
len, hogy az evangélikus egyház Luthernek, tehát egy embernek köszönheti a 
létezését. Nem! Luther C3ak eszköz volt Uten kezében, mint amilyen eszköz 
az eke a gazda kezében. És mint ahogy a jól szántott földért nem az ekét 
msgát, hanem a gazdát szoktuk dicsérni, azonkópen mi is tudjuk, hogy evan
gélikus egyházunk létezéséért Istent illeti az elismerés és dicsőség. Ezt taní
totta Luther is.

Ml'üfí* Ssr.TJ.rW kV» a- m* a Istlíú tit, fevaugöílnub effyuúíHÁf Áasúli, 
mert az akkori, kathclikus egyház minden vallásossága dacára háttérbe szorí
totta az evangéliumot, Krisztust. Gondoljunk pl. arra a katholikus tanításra, 
hogy az ember k i ó r d e m e l h e t i a z  üdvösségét, holott Jézus vi
lágosan leszögezte: „Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek !“ Gondoljunk 
arra, hogy Mária és a szentek közbenjárása úgyszólván megfosztja Krisztust 
a közbenjárói tisztségétől. Isten ezért hozta létre az evangélikus egyházat, 
hogy legyen egy egyház, ahol az Ö tiszta evangéliuma hirdettetik, ahol a 
Szentirás tanítása a mérték. Ebből következik, hogy Isten ma is akarja az 
evangélikus egyházat, hogy ma is hirdesse és mutassa az Ő akarata szerinti 
életet.

Da nincs okunk emiatt büszkélkedésre. ítélet ez ránk nézve, mert azt 
jelenti, hogy az evangélikus egyházat csak a d d i g  és csak a k k o r  
akarja Isten, ha belőle valóban az evangélium sugárzik: a Biblia hamisitat- 
thn  tanítása. És az evangélikus ember csak addig és csak akkor értékes, 
ha nevének megfelelően nem a természetes esze, ösztöne, egyénisége, felfo. 
gása, hanem az evangélium szerint élő, azzal nem törődő ember átpártolt az 
Isten ellenségei táborába. Az áruló büntetése pedig-halál!

Tegyük a kezünket szivünkre: evangélikusok vagyunk tényleg? E v a n 
g é l i k u s  a mi egyházunk abban az értelemben, hogy a Szent írás ha
misítatlan igazságát hirdeti? És evangélikus a mi magatartásunk, gondolkozá
sunk, felfogásunk, életünk?

Igehirdetésünkben gyakran halljuk azt az evangéliumellenes hangot, 
hogy »legyünk jók“, „cselekedjük a jót", s legyünk vallásosak, adakozók, 
imádkozók és a k k o r  jutalmul Isten megsegit minket. Ez azonban a cse
lekedetekből való megigazulás és az érdemszerzés tana. Az evangélium taní
tása ezzel szemben az, hogy képtelenek vagyunk jót cselekedni és ezért hasz
talan erőlködünk, az üdvöt ingyen, Krisztus érdeméért adja az Ur Isten !

Az előbbi tévelygésből származik evangélikus igehirdetéseink egy másik 
rákfenéje: amikor azt hisszük, hogy a prédikáció célja a tanítás!

Ide tartozik egyházi életünk azon nyomorúsága, hogy a külső dolgokat 
különösen az anyagi természetű dolgokat (gazdasági problémák) az Igehirde
tés elé helyezzük. Megfeledkezünk arról, hogy az egyháznak elsősorban az 
Igét kell hirdetnie, az evangéliumot, mert Isten az evangélium hirdetéséért 
akarja az egyházat.

Evangélikusnak lenni nem érdem, hanem kötelesség, mely azt kiváDja 
tőlünk, hogy azt csináljuk amit Isten akar!

Evangélikus embernek az evangélium legyen az első !
KISS BÉLA.
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2. E V A N G É L I K U S  É L E T 1940 április 28.

Uram, az égig ér a te kegyelmességed és a te hűséged a 
felhőkig. Ezek a szavak törnek elő a zsoltáros lelkű király ajkán, 
amikor életének elmúlt napjaira visszagondolva, szive őszinte há
láját ki akarja önt ni az Ur előtt. Ezeket a szavakat vesszük aj
kunkra mi is, amikor egyházunk életében visszapillantást vetünk az 
elmúlt év eseményeire, annak örömeire 
és bánataira, áldásaira és szenvedéseire.

Igaz, sokszor küzdelmes napokat éltünk.
Életünk egén nem volt örökös d<-rü. Oly
kor olykor gondterhes fellegek borongtak 
felettünk, Isten kegyelme azonban soha 
nem fogyatkozott meg, Ö egy pillanatra 
sem vette le rólunk gondviselő tekir tótét.
Leganagyobb gondunkat az iskolakérdés ké
pezte. Szépen megépített felekezeti isko
lánk korszerűen berendezve, taneszközök
kel, könyvtárral felszerelve két év óta meg
nyitásra vár. Sajnos, a működési enge
délyt a múlt évben sem sikerült kieszkö
zöl rílak s igy lassanként híveink lelkében 
az a keserű gondolat érlelődik meg, hogy 
hiába hangzanak el közgyűléseinken ékes 
szólamok a feleketi iskolák építéséről és 
fontosságáról, ha ezzel szemben egyházi 
főhatóságaink egyetlen uj iskola működé
séhez sem tudják az engedélyt meg
szerezni.

Igehirddtésünk témáját az öskeresztyón 
egyház által megállapított perikópa rend
szer apostoli szövegei tdták meg. Tem
plomunkból senki nem ment ki lelki meg
gazdagodás nélkül, aki szelid és alázatos 
szivet vitt oda s úgy fogadta az igét, mint 
Istennek éppen ő hozzá intézett üzenetét.
Egyesületeink mindenikében csöádes épi 
tőmunka folyt. Ezek szervesen belekap

cíolódtak az egyház életébe s munkájukat az a cél irányította, 
hogy minél többet szolgáljanak az anyaszentegyháznak. A vasár
napi iskola minden héten egy összejövetelt tartott s azokon a lel
kész oktatta s vezette az Úrhoz gyermekeinket. A Nőegylet, mint 
az előző években előadások, vallásos esték, szeretetvendégségek

rendezésével nemcsak a jótékony célt 
szolgáló pénztári állományát gyarapította 
hanem állandóan táplálta a hívek lelké
ben a nemes érzelmeket s az egyházhoz 
való hűséget. Az Ljusági Egyesület a val
lásos estéken és szeretetvendégségeken a 
műsort szolgáltatta összejövetelein pedig 
eztk'-e készült e’ő. Műsorra csakis vallá
sos tárgyú és komoly irodalmi éríéket je
lentő do gok kerültek s igy az ifjúság min
den esetben komoly munkával foglalta le 
idejét.

Az egyház anyagi ügyei, ha nem is bő
ségesek, kielégitőek voltak. A Közalap ősz- 
szes bevétele 119 432 lej, összes kiadása 
108. 368 lej volt. Önkéntes adomány 
21.640 lej. A Luther Otthon alap összes 
bevétele 32 661 lej, összes kiadása 31.540 
lej, Önkéntes adomány 14 005 lej. így el
mondhatjuk, hogy nem volt fogyatkozá
sunk semmiben. Ha valamiben szűkölköd
tünk, az az Istenben való bizalom hiánya 
volt. Sokszor tántorogtunk reménységünk
ben, fogyatékosak voltuok a szeretetben 
és nem voltunk elég erősek a hitben. A 
jövő gazdagítson bennünket ezekben is, 
hiszen akik az Urban bíznak, azoknak e- 
rejök megújul, szárnyra kelnek, mint a 
saskeselyük, futnak és nem fáradnak el, 
járnak és nem lankadnak meg.

BÍRÓ LÁSZLÓ.

L agerlöf S e lm a
Néhány hete olvastuk a hirt, hogy Lagerlöf 

Selma, a nagy svéd Írónő 82 éves korában 
meghalt. Ó volt az első nőiró, aki a Nobel-dijat meg
nyerte. Svédországnak ez a nagy mesélője felejthe
tetlen történetekkel irta be nevét nemcsak a világ - 
irodalomba, hanem az emberi szivekbe is. Mert ő az 
emberi jóság költője volt. Irásmüvészetének közép
pontjában a lelki ember áll, vagy még jellegzeteseb
ben: az emberi, nem a szentimentális érzékeny szív, 
hanem a heroikus jóság, az áldozat által megváltó 
erejű jóság, melyet csodálatosan tud megjeleníteni a 
szavak; mögött, vagy ki nem mondott szavakban, 
a regényeiből kisugárzó különös elemezbetetlen at
moszférában. Olvasóink bizonyára ismerik szép 
Krisztus legendáit. Egyik novellájából, mely HELGA 
címen jelent meg magyarul Benedek Marcell fordítá
sában, közöljük a bevezető részt. Helga jellegzete
sen lagerlöfi alak, a bünbánat, a megbocsátó jóság 
és nőiség megragadó képviselője.

Törvényszéki teremben vagyunk, mész- 
szí vidéken. A terem felső végében, a tör
vény asztala mellett a bíró. Erős, vállas em
ber, az arca széles, durva metszésű. Órák 
hosszat ítélkezik már egyik ügyben a másik 
után és végre is valami bosszús komorság 
telepedett rá. Nehéz volna megmondani, a 
tárgyalóterem fülledt, forró levegője hat-e rá 
nyomasztóan, vagy az okozza a rossz kedvét 
hogy e sok kicsinyes marakodással kell fog
lalkoznia, melyek mintha csak azért'kelet
keztek volna, hogy az emberek összeférhe
tetlenségét és kapzsiságát feltárhassák.

Éppen most vette elő a legutolsók egyi
két a mára kitűzött tárgyak közül. Tartásdij- 
követelésről van szó.

Ezt az esetet már az előző ülésnapon 
is tárgyalták és éppen most olvassák fel 
az első tárgyalás jegyzőkönyvét. Ebből 
először is az derül ki, hogy a panaszos egy 
szegény szolgáló s a vádlott házas ember.

Kisül aztán sz is a j'gyzőkönyvből: a 
vádlott kijelentette, hogy a panaszos jogta
lanul és csak nyereségvágyból idézte meg. 
Elismeri, hogy a panaszos egy ideig az ő 
tanyáján szolgált, de ő ez idő alatt semmi
féle szerelmi viszonyt nem folytatott vele és 
annak semmi joga sincs, hogy tőle bármi tá
mogatást is kívánjon. A panaszos azonban 
megmaradt a követelése mellett, és egyné
hány tanú kihallgatása után a vádlottnak kö
telességévé tették, hogy esküvel bizonyítsa az 
igazát, ha azt nem akarja, hogy a követelt 
támogatás megfizetésére ité’jék.

Mindajfét fél megjelent és most egy
más mellett állnak a b'ró asztala előtt. A 
panaszos nagyon fiatal és úgy látszik, meg 
van rémülve. Sir szégyenében és nagynehe- 
zen törölgeti a könnyeit egy összegöngyö’ge- 
tett zsebkendővel, mintha^ nem is volna ké 
pes kiteregetni. Fekete ruhát visel, mely 
meglehetősen újnak és használatlannak tet
szik, de olyan kevéssé illik rá, hogy az em
ber hajlandó azt hinni, kölcsön kérte valaki
től, csakhogy tiszteségesen jelenhessék meg 
a törvény előtt.

Ami a vádlottat illeti, azon első pillan
tásra meglátszik a jó mód. Negyven eszten
dős lehet és magában bizó, élénk megjele
nése van. Nyugodtan áll a biró előtt. Per
sze nem tesz úgy, mintha különös öröme tel
nék sbban, hogy itt állhat, de elfogódottság 
éppenséggel nem látszik meg rajta.

Mikor a jegyzőkönyvet felolvasták, a 
biró a vádlotthoz fordul és megkérdezi, meg 
marad-e a tagadása mellett és kész-e az es
küt letenni.

Erre a kérdésre tüstént, gyors igennel 
válaszol a vádlott. Kotorászni kezd a mel 
lényzsebében és előhúzza a pap bizonyítvá
nyát, hogy tisztában vau az eskü fontossá
gával és jelentőségével és semmi akadálya 
nincs a megesketésének.

A panaszos egész idő alatt szakadatla
nul sirt, Úgy látszik, nem tudja (élénkséget 
leküzdeni és csökönyösen földre süti a sze
mét. Még nem emelte fel annyira a tekinte
tét, hogy a vádlottnak szemébe nézhetett 
volna.

Most, mikor az kimondá az igent, ősz- 
szerezzen. Néhány lépéssel közelebb megy a 
bíróhoz, mintha valami ellenvetése volna, 
hanem aztán megáll. Mintha azt mondaná 
magában, ez mégis lehetetlen, nem mondha
tott igent. Nem hallottam jól. . .

Eközben a biró a kezébe veszi a bi
zonyítványt és ugyanakkor int a törvényszol
gának. A szolga az asztalhoz lép, hogy el
vegye s a vádlott elé tegye a bibliát.

A panaszos hallja, hogy valaki elmegy 
mellette, nyugtalankodni kezd. Erőt vesz ma
gán, fölemeli a tekintetét annyira, hogy az 
asztalon végiglásson s ekkor észreveszi, hogy 
a szolga a bibliát rendezgeti.

Most megint úgy tetszik, hogy valami 
ellenvetést akart tenni. De ismét nyugton 
marad. Hiszen az lehetetlen, hogy meges
küdjék. Á biró meg kell akadályozza ebben.

A biró nagyon oloü ember és nagyon 
jól tudja, hogyan gondolkoznak, hogyan érez
nek a földijei. Tudnia kellene, milyen szi
gorúak ezek az emberek mind, mihelyt a há
zassággal kapcsolatos dolgokról van szó.

Uram , a z  é g ig  ér a  te  k e g y e lm e s s é g e d  • • • Z s o ltá r  3 6 . 6
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K risztu s él!
A világháború előtt tör

tént. A szabadkőművesség, a 
hitetlenség emberei s egy
háznak ellenségei óriási erőfe
szítéseket tettek, hogy végér

vényesen leszámoljanak az egyházzal, a keresztyénséggel. Különö
sen a könnyen fanatizálható fiatalságra vetették magukat s a fia
talságot próbálták felhasználni eszközként tervük végrehajtására. 
Németországban akkor kezdték hirdetni a pogány német valláshoz 
való visszatérés eszméjét. írók szegődtek ennek a tervnek szolgá
latába, akik igyekeztek ménéi szebben rajzolni meg ennek a régi 
pogány vallásnak hősi kultuszát és állítólagos szellemi szépségeit. 
Az ifjúság egy része magáévá tette az ügyet. Holdas estéken ki
vonultak a hegyekre, hogy pogány isteneiknek hódoljanak. Egy 
alkalommal 300 diák vonult k>, hogy pogány német szokás szerint 
tüzet gyújtsanak. Körülállták a tüzet, amely piros fényét vetette 
arcukra s akkor az egyik diák, a csoport vezetője szónokolni kez
dett: „A keresztyénség csődött mondott. Félre az útból a keresz
tyénséggel. Nyisson utat a modern eszméknek !“. A diákok figye
lemmel hallgatták. Volt köztük azonban egy aki most első alka
lommal vett részt az efajta összejövetelen. Hallgatta a szónokot, 
majd valami nyugtalanság kifejezése ült ki arcára s egyszerre csak 
azt mondja: „Lehet, a keresztyénség az egyház csődött mondott. 
„De él a Krisztus/“ Csend lett egyszerre. Erre nem volt mit 
felelni.

Sokat beszélnek ma is a keresztyénség csődjéről az egyház 
tehetetlenségéről, hibáiról, tanitásának időszerűtlenségéről stb. ítb. 
Most is félre akarják tenni az útból az egész keresztyénséget. Nem 
kell, nem ér semmit sem A hiszékeny, a gondolkodni nem sze
rető ember kap ezeken. „Uraim valljuk be nem tudunk tiszta 
életet élni, azért nem akarunk tudni Istenről, kinek büntetését 
féljük. „Nem felejthetjük azonban el azt a döntő igazságot: 
„Krisztus él“ Hasztalan minden beszéd az egyház, a keresz
tyénség ellen — egy dolgon senki közülünk nem változ
tathat — azon a tényen, hogy Krisztus él !

GILLICH FÜLÖP.

Ámulva hallgatjuk nap-nap után a rádió bőségesen felduzzasz
tott híradásait. Hiszen ma már nem akadály, hogy az ember nem 
ismer nyelveket. Az egyes országok a világ minden nyelvein köz
vetítik híradásaikat hogy azok eljussanak mindenhová. A csodálatos 
azonban nem ebben van. Hiszen ez a nagyfokú előzékenység el
ismerést és hálát érdemel. Csodálkozni ellenben akkor csodálko
zunk amikor egymás után hallgatjuk meg az ellenséges országok 
híradásait: mindenik a maga győzelméről beszél. Egy és ugyan
azon eseményt mindenik a maga diadalaként könyveltet el velünk- 
Nem látunk egészen világosan, de tényként leszögezhetjük, hogy 
óriási propagandát fejt ki ma minden egyes küzdőfél. Már a vi
lágháborúban is nagy volt a szerepe a propagandának. Akkor a 
sajtó állott ennek szolgálatában Az egyes országok propaganda 
főnőkéi az ellenséges országok lapjai közül igyekeztek egyeseket 
nehéz pénzekért megvásárolni s ezek segítségével dolgozni. Ma a 
rádió lényegesen megkönyiti a dolgot s a propagandának kitünően 
használható eszkö évé lett. Lelkiismereti kérdést nem jelent az 
egyik fél számára sem, ha az igazság e mellett bizony nem egy
szer alaposan kárt szenved.

Nagyszerűen láthatjuk ma a propagandának jelentőségét. Tud
juk, hogy egészén hasonló küzdelem folyik a keresztyénség ellen 
is. Hatalmas propaganda, lelkiismeret en harc. A hit ellenségei sem 
igen törődnek vele, hogy alaposan kifacsarják az igazságot. E'ő- 
szeretettel használják a hazugság fegyverét, amiben tulajdonképen 
nincs is semmi csodálkozni való, hiszen fejedelmük a sátán a ha
zugság atyja. Csodálkozni nem is ezen csodálkozunk, hanem azon, 
hogy ma amikor mindezt igen jól látjuk, még mindig oly kevés 
megértést talál az egyházi sajtó munkája hívek és sokszor még 
egyházi vezetők részéről is. Amig az ellen harcba sorakoztatja 
minden fegyveresét, Krisztus egyházának katonái egymás ellen a- 
gyarkodnak vagy tétlenséggel töltik el a drága időt. Amikor a vi
lág tele van hazugságokkal, bizony jól esik néha egy igaz szó.

Nem ismernek súlyosabb bűnt annál, amit ő 
elkövetett. Bevallott volna e ilyesmit, csak 
úgy magától, ha igaz nem lenne? A biró 
tudhatná jól, milyen szörnyű megvetést vont 
ezzel magára. És nemcsak megvetést, hanem 
minden elképzelhető nyomorúságot. Senki sem- 
akarja majd szolgálatába fogadni. A szülei 
alig tűrik meg a viskójukban, mindennap ar
ról beszélnek, hogy kidobják. Nem, a b'ró 
nak meg kellene ártéri», hogy nem követelt 
volna támogatást egy házas emberíől, ha jo
ga nincs hozzá.

Csak nem hiszi a biró, hogy ilyen do
logban hazudnék, hogy ilyen rettenetes sze
rencsétlenséget idézne tulajdon fejére, ha 
mást vádolhatna, mint egy házas emberi? 
És ha mindezt tudja, mégis csak meg kel
lene akadályoznia az esküt.

Látja, hogy a biró ül és átolvassa né 
hányszor a pup bizonyiíványát. Ezért hinni 
kezdi, hogy belé fog avatkozni a dologba.

És valóban úgy látszik, mintha aggo
dalmai volnának a bírónak. Néhányszor rá
szegi a tekintetét a panaszosra, de ilyenkor 
egyre szembetűnőbb lesz az arcán az undor 
és a basszusig kifejezése. Mintha el lenne 
fogúivá ellene. Még ha igazat is mond a 
panaszos — mégis csak erkölcstelen jszemély 
és a biró nem érezhet részvétet iránta.

Megtörténik néha, hogy a biró bele
avatkozik valami ügybe, jó ős okos tanács 
adó gyanánt, aki megóvja a feleket attól, 
hogy teljesen tönkretegyék egymást. De most 
fáradt és kedvetlen és eszébe sem jut más, 
mint hogy szabadjára hagyja a törvényes el
járást.

Leteszi a bizonyítványt és néhány szó
val azt mondja a vádlottnak: reméli, hogy 
alaposan megfontolta a hamis eskü végzetes 
következményeit. A vádlott éppen olyan nyu
godtan hallgatja, mint eddig, tiszteségtudóan 
és valamelyes méltósággal válaszol.

A panaszos végtelen ijedtséggel hall 
gatja mindezt. Egy-két heves mozdulatot tesz 
és összeszoritja a kezeit. Most a bírói szék 
előtt akar beszélni. Rettentő harcot viv a fé
lelemmel és a zokogással, mely összeszoritja 
a torkát. A vége mégis csak az, hogy nem 
tud hallha'ó szót kiejteúi.

Az eskü hát meglesz. Esküdni^ fog. 
Senki sem akadályozza meg, hogy eljátssza 
a lelke üdvösségét.

Mindeddig nem hihette, hogy ez meg
történik. De most elfogja a bizonyosság ér
zése, hogy a küszöbön van, hogy a követ 
kező p llanatban meg fog törtrénni. Olyan 
rémület vesz erőt rajta, amely minden ed
dig ismert rémületnél hatalmasabb. Megkö 
vülten áll, nem is sir többé. A szeme ki
mered.

Hát az a szándéka neki, hogy a fele
sége miatt hamis esküvel tisztázza m agát! 
Dj hát akármennyi baja lenne is vele — 
azért még nem szabad eldobni a lelke üd
vösségét.

Nincs rettentőbb dolog a világon, mint, 
a hamis eskü. Valami t tokza'os szörnyűség 
veszi körül ezt a bűnt. A pokol kapui ma
guktól megnyílnak a hamisan esküvő nevé
nek hallatára.

Ha most a lány a férfi arcára emelte 
volna tekintetét — félt volna, hogy már most

is rajta látja a kárhozat bélyegét, amit Isten 
haragja nyomottTreá.

Míg a leány ott áll és egyre növekvő 
aggodalom vesz erőt rajta — a biró már 
megmu'atta a vádlottnak, hogyan kell az uj
jait a bibliára tennie. Aztán keresgéli a tör
vénykönyvben az eskü formuláját.

Amint a leány látja, hogy a férfi a 
könyvre teszi az ujjait, még egyet lép a bí
rói szék felé, mintha az asztal fölé akarna 
hajolni és elhúzni onnan azt a kezet.

De még most is visszatartja egy utolsó 
reménység. Azt hiszi, majd csak eláll az es-' 
kütől az utolsó pillanatban.

A b'ró megtalálta a törvénykönyvben 
keresett oldalt, és most hangosan, érthetően 
kezdi előre mondani az esküt. Aztán szüne
tet tart, hogy a vádlott utána mondhassa a 
szavait. És a vádlott valóban utána is kezdi 
mondani, hanem valami kis hibát ejt, úgy, 
hogy a biró kénytelen élűiről kezdeni.

Most már tudjs, hogy a férfi hamisan 
fog esküdni, hogy magára akarja vonni Isten 
haragját egész jövendő életére.

Ott áll és kezét tördeli tehetetlenségé
ben. És ez mind az ő bűne, mert be
vádolta !

De hiszen munka nélkül volt, éhezett, 
fagfoskodott. A gyerek halálán volt. Ki más
hoz fordulhatott volna segítségért?

Nem is hitte volna soha, hogy az az 
embir képes lesz ilyen 3zőrnyü bűnre.

Most még ogyszer elmondta a biró az 
esküformát. Egy-bét pillanat csak és a tett 
végre van hajtva.

(Folytatjuk).
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Szabó Sári néni.
Szábó Sári néni, Istennek ez a 

drága eszköze, egy egyszerű kolaasz- 
szony Kolozsvárt. Épen úgy áru út, a 
piacoü, mint a társai. Da nőig a töb
bieket csak a vevők keresik fel, tddig 

Sára néninek különös látogatói varnak a piacon. Gyermekek, akik 
a Sára néni vasárnapi iskolájába nem tudnak elmenni szüleik hi
tetlensége miatt, felnőttek, akik valaha Sára nénihez jártak a négy 
eperfa alá, vasárnapi iskolába, s öregasszonyok, »kiknek a gondját, 
Sári néni vette fel.

Én is voltam egyszer Sári néninél, nem a piacon, h me n ott
hon a Csákány utcai tornácos házbarr. Vasárnapiiskola volt épen a 
nagy eperfa alatt. Jól eset nézni a fok, maszatból, piszokból ki
mosdatott gyermeket, akik lelkesen énekeltek és nagy figyelemmel 
hallgatták Sári néni evangéliumhirdetését, amelyhez az alapot a 
délelőtt, templomban halott tex’us és prédikáció szolgáltatta. Eze
ket a gyermekeket Sári néni nem egyszer étellel volt, amikor 35- 
nek főztek a nagyobb leánykák ruházattal ellátta.

Hogyan tudta mirdezt az egyszem falusi leányból lett még 
egyszerűbb kofaasszony véghezvinni? Isten, legnagyobb ajándékát, 
a hitet adta Sára néninek és igy dolgozik rajta, mint engedelmes 
eszközön keresztül. Idézem Mózes András: „Szabó Sári ném“ c. 
könyvéből az alább következőket, hogy meglássuk és mi is aképen
cselekedjünk, hogyan szolgál Sári néni lelki-testi eledellel:

♦ ** *
Az üdvösség és a Icárhozat útja. Ezt a két útat minden gyer

meknek meg kell járnia, aki csak egyszer is belép a Sári néniva- 
zárnapi iskolájába. Ez utakat egy e célra készült képen teszik meg 
a gyermekek. Chisholm Róbert, a kolozsvári zsidómisszió skót lel
kipásztora ajándékozta ezt Sári néninek, mikor egyszer vasárnapi 
iskoláját meglátogatta. A kép eredetije használat folytán rég tönk 
rement, 200 Leit érő tojásért Sári néni, mint nélkülözhetetlen esz
közt, egy festővel újra festette. A kép nagysága 80X50 cm. és 
Mt. 7:18—14. alapján a tágas és szoros kaput, illetve a széles és 
keskeny utat ábrázolja megkapó elevenséggel.

Sanyi fiammal, aki akkor hat éves volt, látogatást tettünk 
Sári néninél. Az imaház falán fügött ez a kép s ahogy beléptünk, 
azonnal nézegetni kezdte azt.

— Szereti Sanyika ezt a képet? mit lát rajta? — kérdezte 
Sári néni.

— Szinházat, mozit, vendéglőket, az emberek isszák a sört 
né, ott hogy táncolnak, mennyi autó, négylovas kocsi. Na ott jól 
mulatnak az emberek, mint Kotozsvárt.

— Hát itt mit lát legalul Sanyika? — a másik felére mutat
va Sári néni érdeklődéssel figyelte a gyermek arcát, beszédét,

— Egy ütcaajtót látok, mellette van egy pad, mint Sárom- 
berkén. A pádon ül egy szegény koldus, Jujjuj mennyi lépcső!Ott 
a Krisztus a kereszten, — na mig azok a rongyos emberek fel
másznak azon a sok lépcsőn, este lesz.

— ügye apú, hogy Budapesten, a királyi várhoz is vezet 
ilyen sok lépcső? De nini, mennyi tornya van annak a templom
nak ott fenn!

— Hol szeretne inkább lenni Sanyika: ott ahol táncolnak, 
fotballoznak, vagy a lépcsőn szeretne felmenni magasra?

— Én inkább ott, ahol fotballoznak. Hajtanám én még szí
vesen azt a négy lovat isi

— Na látja Sanyika, mindenik gyermek ezt szeretné. Ezt a 
széles utat. De látja ennek a végén milyen nagy tűz van, nézze 
csak, oda táncolnak belé a kisasszonyok és úrfik. Az az örök tűz. 
Sokan járnak a széles úton, de az a veszedelemre visz, azt mond
ja a Biblia.

— Hát a másik út, a lépcsők hova vezetnek?
— Az a szoros kapu, keskeny út, kevesen választják és ne

hezen, pakkokat, kereszteket emelve alig vánszorognak az embe
rek felfelé, de ha elérik azt a szép templomot, az örök városba, 
a mennyei Jeruzsálembe érkeznek, aki oda belép, mindene van 
és soha sem fáj semmije és meg nem hal. Na most, most mondja 
meg, melyiket választaná?

—  Hát akkor a lépcsőket választanók, úgy-e apú?!

A h a d ik ó rh á z  le lk é sz e .
A  K o tim a a  finn e g y h á z i  la p b ó i.

A téli sötét és hideg estéből a hadikórház fehér és meleg 
folyósójára értem. A szükségnek megfelelő, de ugyanakkor kelle
mes és otthonos itt minden. Ajtóról ajtóra járok és bejelentem, 
hogy az esti áhitat hamarosan kezdődik. Halkan és gyorsan vég
zem feladatom. — A fehér ruhába öltözött vöröskeresztes testvé
rek már elvégezték a szükséges napi teendőiket. Szolgálatkészen 
és lelkesedéssel vállalták a munkát, gondozzák a határainkon meg
sebesült katonáinkat. Egy fiatal orvos abban a boldog tudatban 
tért vissza a betegei között tett esti látogatásáról, hogy a fiuk 
gyorsan gyógyulnak — a kórház használatára ajándékozott rádió 
a nap fontosabb eseményeit s a haditudósitásokat közli, a jelenlé
vők örömujjongással fogadják finn testvéreik utólérhetetlen és el- 
vitathatlan győzelmeiről szóló híreket.

Akik már járni tudnak, a nagy teremben gyűlnek össze áhí
tatra. A háború kitöréséig az iskola díszterme volt ez s jelenleg 
közel hatvan ágy van benne. — A helybeliek támogatásával az uj 
énekeskönyv válogatott énekeiből egy kis énekeskönyvet nyomtat
tak a katonák részére s ezeknek egy részét a hadikórháznak aján
dékozták az esti áhítatokon való használatra.

„Urunk jelentsd meg a Te erődet és hatalmadat s küld hoz
zánk a Te országodat. Vezesd a mi népünket kegyelmed megér
zésére s szent félelmed megismerésére. Add nekünk szent Lelke
det, óh kérünk igy áldj meg minket“. — Az élénk énekek hall
gatóinak a reménysége valóban az égig emelkedik. Komolyan és 
áhítattal hallgatják az Ur Jézus Krisztusról szóló Igét, aki egyszer 
testté lett s aki a mi küzdelmünkben is hatalmasan tesz bizonysá
got Róla, aki az ég és föld Ura. Itt nem szégyenük a férfiak a 
fejüket imára hajtani és a kezüket összekulcsolni. Szivükből meg
győződéssel száll az ének: „A Sión falait nem lehet megdönteni, 
mert Jézus annak az alapköve. Összetöretek a pokol csapatai, mert 
erős Isten, hatalmas segítség az Ur. Urunk erősítsd a harcoso- 
sokat, hogy a győzelem a Te nyájadé legyen".------------

Egy ifjú által ajándékozott néhány Újszövetséget hoztam ma
gammal, a frontra hamarosan ismét visszatérő katonák között való 
szétosztás céljából. Sok kéz nyúlt felém az ágyakról, amikor meg
kérdeztem, hogy kik óhajtanak kapni ezekből a kicsinek látszó, de 
legerősebb harci fegyverekből. — Mindenkinek egy a gondolata: 
Vissza oda, ahonnan idekerültek, ahol a fegyverek dörögnek, visz- 
sza oda, ahol sokan elnyerték az Istenbe vetett gyermeki hitet. 
— A hozott könyvek — sajnos — elfogytak, mielőtt még min
denkit kielégíthettem volna.

** *
„Hallott e valamit tisztelendő úr szeretteink felől?“ — Egyre 

ilyen kérdések hangzanak el a körülöttem lévők ajkáról. A legtöb" 
ben karjalaiak, arról a vidékről valók, ahonnan biztonságosabb tar
tományokba menekült a lakoság. Sokak kérdését nem tudom ki
elégíteni, mások megkapják a kívánt tudnivalót. Mindannyiuk ar
cán látszik, hogy gondolataikban folytonosan szeretteikkel foglal
koznak. Bátran viselik a határvidék küzdelmeit és szenvedéseit és 
kitartóan várják, napról, napra, hogy mikor kapnak végre híreket 
övéik holléte felől és mikor találkozhatnak ismét velük“.

„Hát hogy vannak a karjalai csapatba került északiak ?“ — 
kérdeztem az egyik csoporttól. „Köszönjük kérdését, jól,“ — Ka
pom a feleletet egy a lábán megsebesült fiatal harcostól, akinek 
az arca a legmegelégedettebbnek látszott ma este.

(Folytatjuk). MEZEI ISTVÁN.

É rtesítem  igen tisztelt vevőimet, 
hogy paplan- és vászonnemű üzletemet 
a Kapu-uccából áthelyeztem Hirscher 
ucca 7 sz. alá. Kérem továbbra is szi
ves pártfogásukat T óth  A n d rás.
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L e l k é s z v á l a s z tá s .  Az crsovai 
gyülekezet április hó 14-éa !ar 
tóttá* lelkőszválasztó kÖ7gyűé<őf, 
amelyen Pichler Mártont, a szász országos egyház kötelékébe tar
tozó lelkészt választották meg a gyülekezet lelkipásztorául,
A MAGYAR KÉPVISELŐK MUNKÁJA. A magyar képvise
lők küldöttségei eljártak az illetékes minisztériumokban, 
ahol egyházi, iskolaügyi, szövetkezeti és egyéb időszerű 
kérdésekben ismertették a magyarság kívánságait. Előter
jesztéseiket illetékes helyeken jóindulattal és megértéssel 
fogadtak.
* Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő feleba
rátjával : mert egymásnak tagjai vagyunk. Efézus 4, 25.
A  M in e rv a  Jub ileu m a A M nerva I 'odaírni és Nyomdai Müinté- 
zet április hó 7-ón tartotta 20. évi rer.des közgyűlését. Az intézet 
annak idején, az uralom vá'ozás első napjaiban, azzal a céllal 
alakult, hogy tankönyvekkel lássa el a magyar kisebbségi iskolákat 
s hogy napilapok, folyóiratok és könyvek kiadásával szolgálja a ma
gyar szellemi élet ügyét. Az intézet 20 évi működése alatt 3,310 323 
könyvet adóit el. 19 folyóirat és napilap jelenik meg a Minerva 
kiadásában.
BÁCSFALU A gyülekezet hatósági engedély birtokában 
megalakította egyházi énekkarát. Az ifjúság részéről nagy 
érdeklődés nyilvánul meg a dalárda ügye iránt. Vezetője 
Szotyori József tanító, egyházsegédkező.
* Hinni azt jelenti, hogy nem kételkedem abban, amit nem látok. A 
hit csak láthatatlan és rejtett dolgokra vonatkozhatok, mert amit lá
tok, azt nem kell előbb elhinnem. Luther Márton.
N a g y  s ike rt a ra to tt N y lrő  J ó z s e f  uj s z ín d a ra b ja  Budapssten 
most adják elő a közönség nagyfokú érdeklődése mellett Nyirö 
Józsefnek, a kiváló erdélyi magyar Írónak legújabb színdarabját 
amelynek cime. Uj haza. A darab nagy sikert ér*.“. Ismét kap
tunk a székely néplélek kincseiből egy zsákra valót, hogy még in. 
kább szeressük, méginkább becsüljük őket“... Írja többek között a 
Budapesten megjelenő Evangélikus Élet.
* A naponkénti áhitatos imádkozás áltál tanuljuk meg a mennyek 
országának a szokásait és beszédét és igy jutunk mind közelebb az 
Isten szeretetéhez. Arnd János.
CSERNÁTFALU. A gyülekezet virágvasárnap estéjén szé' 
pen sikerült és tartalmas műsorral rendelkező vallásoses
tet rendezet.— Megalakította egyházi énekkarát, amelynek 
vezetője Kanabé Gyárfás iskola igazgató, a gyülekezet egy- 
házsegédkezője. Az énekkar virágvasárnapján és húsvét 
első ünnepén egy— egy énekszámmal szerepelt. —  Húsvéti 
ünnepek alatt a gyülekezetben Papp Sándor tanítójelölt 
legátusként hirdette az igét. Legátuma 8500, lejt 
tett ki. «
* A bűn olyan mint a szakái. Ha ma borotvált is az arcod, hol
nap újra kinő a szakái. Ez mind addig tart, amig csak élünk. 
Luther Márton.
IFJÚSÁGI LELKIGYAKORLAT. A nagyváradi református 
egyházkerület április hó 28. - május hő 1-ig rendezi 
idei ifjúsági lelkigyakorlatát gazdag és értékes programmal. 
Essgi József varsándi lelkésztestvérünk „Isten szava egy 
nép életében“ címmel a finn nép vallásos életét fogja 
ismertetni.
* Amint az almát izéről, a virágot illatáról ismerjük meg, igy a ke
resztyén embert szeretetéröl. Atnd János.
ÉRTEKEZLET. Az Evangélikus Élet barátai május hő 15- 
én baráti összejövetelt és értekezletet tartanak Csernátfaluban.
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Szerkesztőség és kiadóhivatal; B A C I U  J U D .  B R A § O V .
Megrendelhető, előfizetés eszközölhető Minden lelkészi hivatalunk utján 
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A  lop e lfo g a d á s a  e lő fize tés t Jelent.

. A  N A G Y V IL Á G B A N  ft

f  t  B á t ó  P r ó n a y  D e z s ő  dr. |
92 éves korában húnyt el 
báró Prónay Dezső dr. főren

diházi tag, aki a m agyarországi evangélikus egyetemes 
egyháznak 34 éven át volt felügyelője és lelkes m unkása 
N ém et evan g é lik u so k  szo m o rú  h e lyzete  Brazíliában  
Brazíliában kb. 800 000 az evangélikusok száma, akik legnagyobb 
részt németek. A háború óta a brazil kormány rendeletet bocsá 
tott ki, amely szerint megszabja, hogy a templomokban csak por 
tugál nyelven szabad prédikálni és istentiszteletet tartani. Mivel a 
hívek nagyobbrésze igy az egész istentiszteletből semmit sem ért, 
megengedték, hogy a prédikátorok a prédikáció elmondása után 
annak tartalmát rövid m elmondhatják né net nyelven is.
* Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ö feleba
rátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Eiezus 4,25. 
LELKÉSZKONFERENCIA. A m agyarországi evangélikus 
lelkészek április hő 25 és 26-án konferenciát tartanak 
Budapesten a fasori evangélikusok gim názium  dísz
term ében.
A k e r e sz ty é n ség  h e lyzete  Japánban . Japánban új kultusz
törvény jelent meg. Ez a törvény egyenjogúságot biztosit a keresz
ty é n in e k  a másik két államvallás mellett. A törvény indokolása 
felemlíti, hogy a feeresztyéoyaég szociális téren, valamint az euró
pai kultúra terjesztésével és főké it a missziói iskolák munkája ré
vén erre megszerezte megának a jogot.
EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI KONFERENCIA. A m agyar- 
országi evangélikus egyetemi és főiskolai hallgatók harm a
dik országos konferenciájukat Sopronban tartották m árcius 
31 - április 2 ig,
K ivándoroltak a  finnek a  S zov jetországn ak  Juttatott terü
letekről Ismeretes, hogy a finn—szovjet háborút befejeyö béke
kötés több finn területet juttatóit Szovjetoroszországnak. A sza
badságát és egyházát sz rető finn nép inkább elhagyta ősi ottho
nát és kivándorolt a területről, semhogy Szovjetoroszország alatt
valója legyen.
MEGKEZDŐDÖTT A DIAKONISSZA-MUNKA INDIÁBAN. 
Az elmúlt esztendő m ájusában avatta fel Sandegren püs
pök a Bethesda nevű beteg otthont, am elyben diakonisz- 
szák végzik a betegápolást.
Éledő k e r esz ty én ség  S zovjetországb an . 1937—1939-ig vivta 
az istentelenség utolsó nsgy küzdelmét a vallás kiirtására. Bár a 
legnagyobb eréllyel és erőszakkal történt ez a küzdelem nem érte 
el a vált eredményt A keresztyénséget nem lehetett kipusztitani. 
Ellenkezőleg, a vallásos szervezőiek száma egyre növekszik. Egyre 
többen vannak, akik az igehirdetés kockázatos szolgálatát vállal
ják. Az istent s ételeteket magánbázaknál és titkon tartják. Nyilvá
nos temetés helyett földet hoznak a sírról a paphoz, aki azt meg
áldja s aztán reáhintik a sírra. A keresztelés úgy történik, hogy a 
pap az üvegben hozott vizet megáldja és a szülök ezzel otthon 
meghintik gyermeküket. Az egyházi esküvő is úgy történik, hogy a 
pap elvégzi a szertattást a gyűrűk felett és akik ezeket viselik, 
megáldottnak tekintik házasságukat. A keresztyén temetőket külön
ben teljesen szétrombolták s a sírköveket uccakövezésre használ
ták fel, úgy hogy gyakran lép az ember olyan kövezetre, ahol sír
feliratok diszlenek.
* Jézus Krisztust, Isten Fiát a mennyei Atya orvosul adta az ere
deti bűn halálos és kárhozatos mérge és ennek következménnyei, a 
test és lélek minden nyomorúsága ellen. Axnd János.
SVEN HÉDIN ÉS A BIBLIA. Sven Hédin a nagy ázsia 
kutató most töltötte be 75. életévét. Sven Hédin a Bibliá
hoz való visszonyát a következőkben jelölte meg: „Isten
ben bizó élő és erőteljes hitem és bizalm am  nélkül lehe
tetlen lett volna szám om ra tizenkét éven át Ázsia ism e
retlen vidékein járn i és ism eretlen életét felkutatni. Összes 
utaim on a Biblia állandó kisérőm volt“ .
K eresztyén  újság Tibetben. Tibetben, ezen a mindenki ide
gen számára tiltott birodalomban, az utóbbi időben jelent meg az 
első újság. Érdekes, hogy ezt az újságot egy keresztyén ember 
adja ki.
* A keresztyén ember élete három dologból áll: hitből, szereiéiből és 

. szenvedésből. Luther Márton.
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T a v a sz i ta la jm ű v e lés .
Irta: S e y f r ie d  F e r e n c .

(Folytatás).
Kis gazdaságban megfelel erre a célra a mélyebben eresztett 

lókapa is. A munka szapora vele, az esetleges gyomokat jól 
kivágja.

Fentiek szerint tehát, ha ősszel nem szántottuk volna meg 
földjeinket, mulasztásunkat igyekezzünk kora tavasszal pó!olni> 
még akkor is, ha csak később kerülne a vetésre a sor. Az őszi 
szántást azonnal elsimítjuk, amint rámehetünk a földre. Simítás 
után, vagy amint annyira szikkadt, előkészitjük vetésre a fö det, de 
forgatás nélkül. Ha a vetés később következne, többszöri fcororá* 
lássál állandóan porhanyóan tartjuk.

Ezekben mondtuk el a tavaszi talajmürelés szabályait és ha 
azt jól is hajtjuk végre, a bő termés meghozza a ráfordított fá
radság jutalmát.

A  g a b o n á k  ta v a s z i h e n g e re lé s e  
és  b o ro ná lása .

E címmel kapcsolatosan az egyszérü ember története jut 
eszembe, akinek az orvos hülés ellen azzal az utasítással ajánlott 
egy port, hogy vízben vegye be. Erre ő az utasításhoz híven, be
ült a patakba és ott vette be az orvosságot. Gyógyulás helyett be
tegsége természetesen csak súlyosbodott.

A gabonák tavaszi hengerelése és boronálása is olyan eljárás 
aminek helyes keresztülvitelével fokozhatjuk a termést. Da rosszul 
végrehajtva többet ártunk, mint amennyit használunk vele.

A téli gazdasági tanfolyamokon minden gazdatársunk meg
tanulta, hogy a henger orvosság. Csak akkor használjuk, amikor 
feltétlenül szükség van rá, tehát rendellenes eseteknél.

Ilyen eset őszi vetéseinknél a felfagyás. A váltakozó felmele
gedés és fagyás miatt gyakran előfordul, hogy az alig megbokro
sodott gabona gyenge gyökerei elszakadnak. A talaj felső része, a 
meleg hatására, kienged, kitágul. A vékony gyökereket viszont fogva 
tartja az alsó fagyott réteg. Ha ez több napon megismétlődik, el
szakadnak a fiatal növény összes gyökerei és még a szél is el
fújja a fellazult talajról. Ilyen esetben, hogy rámehetünk a földre, 
gondosan hengerelünk. A henger egyfelől visszanyomja a földbe a 
felfagyott vetést, másrészről viszont összetömiti a túl laza talajt és 
hajcsövesség révén felszínre hozza a nedvességet.

Meleg időben, hengerelés után hamar-járulékos gyökereket 
enged a felfagyott vetés és szépen fejlődésnek indul. Fontos, hogy 
a hengerelt föld ne maradjon összetömitve a gabona egész fejlő
dési ideje alatt. Amint tehát megerősödött és fejlődésnek indult a 
felfagyott vetés, azonnal boronáljuk meg.

Szükséges még a henger használata köves, vagy olyan veté
seknél, amelyeknél a téli fagy nem poilasztotta el a göröngyöket. 
Ilyenkor a henger benyomja a földbe a kiálló részeket és kaszá
val lehet aratni. Ilyenkor is azonban még alkalmazunk egy köny- 
nyü borouálást.

Végül, meghengereljük a tulbuja vetést, hogy elősegítsük az 
erős könyökszárak kifejlődését és védekezzün a megdőlés ellen.

A tavaszi gabonánál egymagában ritkán alkalmazunk hengert 
Ha szárazság van és gyorsítani akarjuk a kikelést, vetés előtt hen- 
gerezzünk, de a hengert nyomon kövesse a borona

A boronát a haladó mezőgazdaság egy kapának tekinti. He
lyesen alkalmazva, a kapáláshoz hasonló eredményt érünk el. Egy-egy 
esőt pótolhatunk vele. Az őszi és tavaszi vetés boronálása szellőz 
teti a talajt, viszont megakadályozza a nedvesség elpárolgását, elő
segíti a talaj beéredését és erőteljes talajélet indul meg utána- 
Ezenkívül a borona nagyszerű gyomirtó.

Csak az erőteljes, fejlődésnek indult vetést boronáljuk meg, 
meleg, lehetőleg borús időjárás esetén. Éjjeli fagyveszély, vagy 
hideg száritó szelek idején nem boronálunk.

^B eszéljünk róla.
Az idei húsvőt előtti napokban egy rövid hir jelent meg a 

romániai magyar napilapokban. Ez a rövid hir arról számolt be, 
hogy a hivatalos lapban megjelent egyházunknak elismertetésére 
vonatkozó rendelet-törvény.

Örvendetes igaz valóság tehát: Evangélikus Egyházunk kife
jezetten is elnyerte azt a törvényes elismertetést, amely négy év
százados múltjánál, magasztos hivatásánál, törvényekben, békekö
tésekben lefektetett ősi jogainál fogva méltán megillette.

Legyen érette hála dicséret, dicsőség az örökké való Isten
nek. De áldás szálljon mindazokra is, akik az elismertetés ügyét 
két évtizeden keresztül odaadó hűséggel szolgálták, és azokra is, 
akik igaz és igazságos törekvésünket megértő támogatásban része
sítették.

Ezek közö.t legelső sorban gondolunk II. Károly király Őfelsé
gére, Őfelsége magas kormányára, a vallásügyi és kisebbségügyi 
miniszter urakra, akik elődeiknek rokszor megismételt Ígéretét tel
jesítették s 40.000 evangélikus hívőnek régi óhajtását valósággá 
változtatták.

Amazok között pedig hálás elismeréssel emlékezünk meg ősz 
püspökünkről, Fiint Lajos aradi lelkészről, valamint jószáshelyi 
Purgiy Lász'ó egyházkerületi felügyelő urunkról, akik sok sikerte
len harc után is soha nem lankadó lendülettel kezdték a küzdel
met elismertetésünkért, ha kellett egészen előlrül.

A nagyszerű küzdelem már a múlté. Megérdemelné azonban, 
hogy kiemelkedőbb eseményei az utókor számára is megörökittes- 
senek. Megkíséreljük röviden felvázolni olvasóink számára a küz
delem rövid lefolyását, egyházunk jelenlegi helyzetét és a holnap
pal kezdődő jövőben reá váró feladatokat okulásul és iránymutatásul.

Egyházunk a trianoni békekötés következtében püspöki fenn
hatóság nélkül maradt evangélikus egyházközségekből az 1926. évi 
december 22 én 46 440 szám alatt kelt miniszteri engedély alapján 
az 1927. évi április hó 8.-án alakult meg, amikor is az egyhangú 
bizalommal megválasztott szuperintendens: Frint Lajos aradi ev. 
lelkész, valamint a szuperintendenciális felügyelő: báró Ambrózy 
Andor temesgyarmati földbirtokos a kormányhatóságot képviselő 
Pácli?eanu Zenovie general director úrnak a kezébe letették a fcü- 
ségesküt.

A szuperintendtnciának első dolga volt, hogy a hossz ufalusi 
zsinaton az ország törvényeivel már korábban már (1923 ban) össz
hangba hozott szervezeti szabályait a kormány elé terjesztette s 
kérte azoknak jóváhagyását s az új egyházi alakulatnak törvény- 
hozás utján való elismertetését.

A magas kormány az „aradi evangélikus szuperintendencia* 
megalakulását tudomásul vette, azzal állandó hivatalos összekötte
tést tart fenn, a kerület dologi kiadásainak részben való fedezésé
ről évről évre segély utján gondoskodott, lelkészeinek államsegélyt 
biztosított s azonfelül — két költségvetési éven keresztül a kerület 
szuperintendense és központi tisztviselői részére szintén állami fi
zetést biztosított — egyszóval szuparintendenciánkat és annak mű
ködését ténylegesen elismerte — a törvényhozás utján való elis
mertetést azonbaa ismételt kéraseink és áilandó sürgető felterjesz
téseink és közbenjárásaink ellenére mindezideig nem sikerült el
nyernünk, valamint azt sem, hogy szuperintendensünk és központi 
szervezetünk részére megfelelő állami fizetés — illetve megfelelő 
állami támogatás biztosításáét. Egyházkerületi közgyűléseink nem 
fáradnak bele esztendőről esztendőre megismételt határozatokba, 
amelyek alapján újra és újra kérelmeztünk egyrészt szuperinten- 
denciánknak rendelettörvény utján va'ó elismertetését, másrészt p_- 
dig a szuperintendens, valamint a titkár, pénztáros-könyvelő és 
gépirónő részére az őket megillotő törvényes állami fizetőst, nem
különben a szuperintendencia dologi kiadásainak fedezésére a meg
felelő államsegélyt. Sok memorandum küldöttségjárás után végre 
megjött a megnyugtató tőivény, — melynek szövegét hozni fogjak.

CENZÚRÁT. Inscris Tribunalul Bragov sub Nr. 1083/1938 Tip. .ANTAL* Brusov, Cutcu V.c.oriai 36. Telefon 25-08,
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Egyszerű kezdet. S z o m o r k o d ó k  k ereste tn ek .
A világ bolondjait választotta ki magának az Isten, 
hogy megszégyenítse a bölcseket: s a világ erőtle
néit uálasztotta ki magának az Isten, hogy megszé
gyenítse az erőseket. Korinthus I- J, 27.

Krisztus az ö országát tanulatlan laikusok
kal és balga halászokkal kezdi el, akik a Szent- 
irást nem is tanulták. A keresztyén egyház nyo
morult koldusok botránkoztató igehirdetésével 
kezdődik, arról a názáretbi Jézusról, akit meg
gyalázlak., leköpdösfek megcsúfoltak s végül 
mint lázitót és istenkáromlót keresztrefeszitve a 
leggyalázatosabban megöltek. Erről a Kiísztusról 
hirdetik pünkösdkor nyilvánosan, hogy erőszak 
ég jógtalanság esett raj la s akik megölték, azok 
Isten ellenségei, akik súlyosan vétkeztek s Is
tent lángoló haragra ingerelték.

Csodálatos bátorság és hatalmas vigasztalás, 
hogy az apostolok pünkösdkor ilyent mernek 
prédikálni nyilvánosan 1

Honnét volt ekkora erejük ? Az igéből és a 
Szentlélektől. Nézd, minő ereje van P éte rnek ! 
Nem is csupán Péternek, hanem a többieknek is. 
Mily biztosak a dolgukban ! Mily erőteljesen mar
kolnak bele a Szentirásba 1 Mintha százezer évig 
ezt tanulták és egészen kitanulták volna. Én nem 
tudnék olyan biztosan belemarkolni az * igébe, 
pedig a Szentirás doktora, vagyok. Ezek pedig 
halászok, akik a Szentirást nem is olvasták.

A keresztyénség tehát szegény halászok 
igéjével, Isten szegényes, megvetett müvével, a 
megftszitett názáreti Jézussal kezdődött.

Krisztus országa öröktől fogva megvolt u- 
gyan az Ö tu 'ajdon személyében, ma pünkösdi
kor azonban a Szentlélek az apostolok által az 
egész világnak kinyilatkoztatta. S e kinyilatkoz
tatást nagy bátorsággal, szent daccal és öröm
mel szegény halászok végezték. Ugyanezek az 
apostolok, akik előbb félelemből megtagadták, 
elhagyták Krisztust, mert tele voltak bátortalan, 
rémült csüggedéssel.

Ma új pünkösd ünnepén kezdődött el Krisz
tus boldogitó, üdvösséges, áldott országa, amely 
teljes örömmel, bátorsággal és bizonysággal.

Luther Márton „Jer ör
vendjünk keresztyének“ 
cimü munkájából.

Jézus a Szendéiket Vigasztalónak nevezi, mert a Szentlélek adhatja 
ezt a legnagyobb ajándékát, amelyet a legjobban óhajt és eped mindenkor a 
lélek: az igazi vigasztalást. A Szentlélek ajándékában, az igazi vigasztalásban 
csak azok részesülnek, akik igazán tudnak szomorkodni. A Vigasztaló mindig 
csak akkor jött, amikor igazi szomorúságot látott. A vigasztaló szomorkodó- 
kat keres, hogy megajándékozza őket.

Nagyobb és fájdalmasabb szomorúságot talán elképzelni nem is lehet 
mint amilyen a tanítványok szivét.akkor töltötte el, amikor Jézus eltávozni 
késztilt e földről és búcsúzkodott tőlünk. Valósággal lerítt róluk a szomo
rúság; a szivük űjj? összesorult, mintha valami titokzatos kéz markolta volna 
még es szórucW5v*.''Jíííír~"össze-7fc«rJ'S2fciiitik. tföirtijtfit t i hrí* Tregv u
volt észre nem venni a szomorúságukat. De mindez a szomorúság kellett a- 
hoz, hogy Jézus ezzel a drága Ígérettel távozzék körükből: nem hagylak ti
teket árvákul; és kellett ez a nagy szomorúság ahoz, hogy megnyerhessék 
a Vigasztalót. Mert a Vigasztaló Lélek, csak a szomorkodókhoz és a szomor
kodók számára küldetik e l; a Vigasztaló mindenkor csak a szomorkodókat 
keresi fel s azért csak azoknak lehet áldott, boldog pünköstjük, akik szó- 
morkodnak.

Hiszen akkor bizonyára nekünk is igazi pünköstünk lesz, mert ne
künk is éppen úgy meg van az okunk a szomorúságra, mint a tanítványok
nak. A tanítványok nem azért szomorkodtak, mert egy ellenséges világban 
magukra maradtak s félniők kellett, hogy ezer üldözés, szenvedés, megpró
báltatás vár reájuk. E miatt nekünk is elég okunk van a szomorkodásra. Nem 
kell eléggé árváknak éreznünk magunkat nekünk is, nem vagyunk eléggé ma
gunkra hagyva ebben a világban ? Törődik Velünk valaki; tesz valaki egy lé
pést is érdekünkben, szól csak egy jó szót is érettünk ? — Bizony nagyon 
nagyon szomorúak lehelünk ma is, ha a sorsunkra és jövedőnkre gondolunk. 
Bizony már benyulhatoa az Isten a mi életünkbe és elküldhetné a vigasztalás 
a mi számunkra is. így szoktunk érezni és gondolkozni nagyon nagyon sok
szor. De úgy tűnik, mintha Isten is elfelejtkezett volna rólunk.

Mi rólunk is leri a szomorúság, de a mi szomorúságunk — úgylát
szik — a vigasz nélkül marad ! . . . Miért? 1 . . . Azért mert nem azért 
szomorkodunk, amiért és nem úgy, ahogyoan kellene szomorkodnunk. Mi 
magunk miatt szomorkodunk és magunkat siratjuk; a sorsunk keserít s a 
bajok tesznek csüggedőkké — önző a mi szomorkodásunk is. — Miért kell 
szomorkodni? A tanítványok nem azért szomorkodtak, hogy üldöztetések, 
fájdalmak, szenvedések várnak reájuk ; szomorúságuknak az volt az oka, hogy 
el kellett szakadniok Jézustól, hogy nem lehettek vele. És úgy érezték, hogy 
nem élhetnek nélküle. Ezért mondta Jézus nekik: nem hagylak titeket árvá
kul, elküldöm a Vigasztalót!

A lélek szomorúságának tulajdonképpen csak egy oka lehet: az Is
ten nélküliség, elszakadás a Krisztustól. Aki Jézushoz kötötte az életét, aki 
Vele és Benne él, az akármi jöjjön is reá, akármit tartogasson a sors, akár
mennyit kell szenvednie, nem fél és nem aggódik. De Jézus nélkül nem lehet 
mást, csak szomorkodni. A Szentlélek azért Vigasztaló, mert az Istenhez, 
Krisztushoz kapcsol. A Vigasztalás lelke azonban csak azokhoz jön, akik 
azért szomorkodnak, mert Jézus nélkül nem tudnak élni. mert Jézus nélkül 
árváknak érzik magukat, akik amiatt szomorkodnak, hogy a bűn elszakította 
életüket Jézustól. Jöjj el Vigasztaló Lélek.. . RADUCH GYÖRGY.
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Az esztendő legszebb hónapjának, a május hónak második 
vasárnapján tartják meg szerte az egész világon az anyák napját. 
Kedves ünnepévé lett ez az egész emeriségnek. E napon az egész 
emberiség az emberi hivatások legszebbjének, az anyai hivatásnak 
adja meg tiszteletét és hódolatát. Hiszen kétségtelen: Isten egyik 
legdrágább ajándéka az, amit az édesanyai szivek tiszta szerete- 
tében adott nekünk. Felbecsülhetetlen, kifejezhetetlen kincs ez, 
gazdagság és öröm, amelynek értékét talán soha avagy csak akkor 
kezdjük megtanulni értékelni, amikor már elveszítettük, amikor már 
nincsen édesanyánk.

Ünnepeljük meg az anyák napját! Üa- 
nepeljük meg, mert édesanyánk és a má
sok édesanyja is, megérdemlik ezt az ün 
neplést. De ünnepeljük meg azért is, hogy 
megértsék az édesanyák s azok akiknek 
Isten az édesanyai hivatást rendelte ki, 
hogy szent és magasztos nsgy feladatot 
kaptak, amelyért érdemes egész lélekkel 
fáradni.

Az anyák napjának ünnepéhez a legel
ső indok u. i. az volt, hogy veszendőbe 
ment ennek a legszebb hivatásnak a meg- 
becsülése. A modern nők legtöbbje ré
szint kényelemből, részint hiúsági okokból 
megvetették az anyai hivatást, féltek tőle 
és menekültek előle. Amiben a keresztyén 
nő addig legszebb hivatását, feladatkörét 
látta, a modern nő számára teher lett, 
lázadva vállalt kényelmetlen kényszer, á- 
tok. Anyává lenni nem jelent számára vár
va várt édes örömet, hanem késétű balsze
rencsét, amely boldogtalanná teszi, amely
be csak fogcsikorgatva ha beletörődik. így 
várja, igy fogadja és igy is tartja aztán a 
legtöbb modern nő gyermekét. S ezt mm.

érzi gyermeke, megérzi családja s megérzi az egész embsri társa
dalom. Az anyai hivatás lebecsülésével, amely éppen azok részé
ről indult ki, akiknek ezt a hivatást teljesitenük kellene — vele
járt az erkölcsi élet hanyatlása. Az élet elveszítette egyik legszebb 
poézúé', amely pedig nem volt üres poézis. A kelletlenül fogadott 
és keserűséggel felnevelt gyermekek lelke az anyai szeretet mele
gének hiányában úgy nő fel mint a virág, amelyhez soha nem ha
tott el a napfény. S aztán: hogyan adjon szeretet 8z, aki maga 
nem ismerte azt soha!

Ünnepeljük hát az anyák napját! 
Hadd ismerjük meg újra és értékeljük és 
bacséljük meg az édesanyai hivatást. Ta
nuljuk meg, hogy az igazi nőtisztelet 
nem azoknak a modern nőknek jár ki, 
akik szépségük megőrzéséért, tehát hiú
ságból és kényelemből megtagadják igazi 
hivatásukat — de adjunk meg minden 
tiszteletet a hivatásukat komolyan vállaló 
és teljesítő édesanyáknak. Az édesanyák 
pedig érezzék ezt meg s ez adjon nekik 
erőt szép, de feltétlenül sokat követelő 
nehéz hivatásuk vállalásához. Az anyai 
szivek szeretetén neve'ődik, kell nevelőd
nie az egy jobb és emberibb jövőt építő 
uj ember generációnak. Hiszen mindnyá
jan sóvárgással reméljük és várjuk azt az 
időt, amikor a keresztyén szeretet szelle
mének győzelme ütán az igazi béke és 
megértés áldott ideje köszönt majd be az 
emberiségre. De tudjuk azt is, hogy ekkor 
* lengedhet« tlenül szükséges az, hogy teljes 
egészében megváltozzon a mai emberiség 
érzésben és gondolkozásban. Egyedülléten 
cselekedheti ezt. De Isten munkásokat ke- 
r?s. Édesanyák Isten titeket keres. Sokat, 
nagyot vár tőletek. GILLICH FÜLÖP.

AZ ANYA I R T A :  M U R A K Ö Z Y  G Y U L A .

. . .  Hullt a keresztfa könnye még: a vér. 
Már szállt az est — az álmos denevér . . .
. . .  Egy csillag égett.. .  ijedt fény, homályos 
S őrt állani a dombra jött a csend.
. . .  Kopár, zord utón Jézus anyja ment 
S követte őt a hű tanítvány: — János.
. . .  Bus gyászpalástot vett a völgy, halom, 
Siető árnyak tűntek a sötétbe.
Mária s ir t . . .  szivét a fájdalom,
A sir sikongó keselyűje tépte.
— »Meghalt a f iam !...“ — s az emlékezet 
Mint hóhérkés mélyité a sebet.
. . .  Holt jövőn hímzett szemfedő a múlt:
S a csönd csak egy sikoDgó dalt tanult:
— Meghalt a fiam! . . ."

Éjre várt az este.
S János, a szelíd, vigasztalni kezdte:
— . . .  Nem a fiadnak ásták a keresztet, — 
A Messiás ő, az Ige, a Kezdet!
A Bárány, kit próféták álma látóit,
Forró vérében mosni a világot.
Égő, örök Fény, kit éj sirat . . .
. . .  Néked már régen meghalt a fiad.
Régen kinőtt a názáreti házból . . .
Király az, kit az ég kárpitja gyászol:
S kire fagyott kő, holtak ágya vár ma, 
Útjára tegnap még hullott a pálma.
Fény, - mely fényt áraszt vakságverte szembül, 
Ige — mely bomló holtak felé zendül. 
Pásztor, — ki nyáját őrzi élte árán,
Ut, mely eget nyit Golgoták határán, 
Igazság, mely tövist hord homlokán,
Elet, mely télen rügyet bont a fán,
És szeretet, — mely most és mindörökre 
Halkan, szelíden ráborul a fö 'd re ...

L agerlöf S e lm a
(Folytatás).

Éppen amikor a vádlott újra elkezdi 
mondani az esküt, a leány előre rohan, félrd 
löki kinyújtott kezét és magához ragadja a 
bibliát.

Valami rettenes borzalom bátorságot 
adott neki végre. Nem szabad annak az 
embernek eljátszania a lelkét. Nem szabad!

A szolga tüstént elősiet, hogy rendre 
intse és elvegye tőle a bibliát. A leány iszo
nyúan fél mindentől, ami a törvényszékkel 
összefügg s azt hiszi, hogy fegyházba juttat
ja az, amit most e követett. De nem adja 
oda a bibliát. Történjék akármi, azt az esküt 
nem szabad letennie. Az esküdni akaró férfi 
is odafut, hogy megragadja a könyvet, de 
neki is ellenszegül.

Természetesen óriási csodálkozást kelt 
az, ami most történik. A hallgatóság a bírói 
asztal felé tódul, az esküdtek felemelkednek 
a jegyző felugrik, kezébe fogva a tintatartót, 
hogy fel ne fordítsák.

A bíró most hangosan, haragosan el
kiáltja: — Csend! és mindenki mozdulatla
nul áll meg.

— Mi jut az eszedbe? Mit akarsz a 
bibliával? — kérdi a biró kemény és szigo
rú hangon a panaszost.

A leány félelme megenyhült e kétség- 
beesett tettétől, elfogódottsága elmúlt, tudott 
válaszolni.

— Nem szabad, hogy letegye az 
esküt !

. . .  Látod az éjét? . . .  Sírva ráhajol...
Hallod a csöndet ? . . .  Csak róla dalol. . .
Érzed a város lázas, forró á lm át? ...
Vele álmodnak. . .  várják. . .  visszavárják. . .
S eljő majd egyszer! . . .  Vissza jő a Mester 
Szent irgalommal, glóriás kereszttel! . . :
Kitárja karját a világ fe le tt...
S lészen mosolygás, béke, szeretet! . . .
A szeretet meg nem öli senki!
Fényt nem lehet a sírokba temetni!

. . . No jer hát . . - menjünk . . . Töröld le a könnyed, 
így oszlik az éj és a gyász is könnyebb . . .
Hisz tudod már — a keresztfán ki van ?

. . . Szólt Mária csöndesen:
— A fiam . . ,

A n yák  n ap ja  — a  gyerm ek ért!
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,,Ma, ha az Ö szavát 
halljátok.“

Egy királyról jegyezték fel, 
hogy egyszer nagy vigal
mat rendezett és már előre 
örült a vidám együttlétnek. 

Közvetlen az estély kezdete előtt gyors futár pecsétes levelet ho 
zott. A király egy pillanatig tétovázott, hogy felbontsa e a levelet 
vagy ne. Hátha rossz hir van benne, mely meg találná zavarni vi
dám hangulatát. Ezért nem is habozott sokáig, hanem méltóság- 
teljes mozdulattal palástja redői közé rejtette felbontatlanul a pe
csétes levelet. De mi történik hirtelen? Javában folyt a mulatság, 
amikor a mulatozók tömegéből hirtelen csak előlép valaki, 
egyenesen a mitsem sejtő király felé tart s még mielőtt bárki 
megakadályozhatta volna, tőrével halálos sebet üt a király szivébe.

Elviszik a halott királyt. Közben megtalálják ruhájában a pe
csétes levelet. Felbontják. Ez áll benne: „Ne menj el az estélyre 
mert gyilkosok leselkednek ott rád.“ íme, az intő levél idejében 
megérkezett, még sem ért semmit, mert nem olvasta el a király. 
Pedig ha elolvassa, megmenti életét.

Talán megbotránkozunk a könnyelmű királyon, de nem tesz
nek e igy nagyon sokan ?

Isten a kegyelmi üzenet drága pecsétes levelét Jézus Krisz
tusban elküldte mindenki számára. Hányán hagyják figyelmen kí
vül a Szentirás isteni üzeneteit azzal a megokolással: ráérek még 
elolvasni. Nem akarom, hogy megzavarjon az élet örömeinek a 
kiélvezésében. Majd, ha beteg leszek, feleli az önerejében bizako
dó egészséges: majd, ha több időm lesz, hajtogatja a munkába 
merülő: majd, ha öreg leszek, tehetetlen, mondja nem egy ifjú és 
leány, addig élni akarok és élvezni stb. stb. Isten igéje, mint pe
csétes levél, figyelmeztető szavával keres, hogy visszarántson a 
pusztulás örvényének széléről. Élénkbe állítja Isten szeretetét s e- 
lénkbe a minket fenyegető pusztulás sötét arcát. Vigyázz hát test
vérem, hogy az Urnák idejében hozzádküldött üdvüzenete elkésett 
ne legyen számodra is oktalan és könnyelmű halogatásod miatt! 
Engedj Isten figyelmeztetésének amig nem késő: „Ma, ha az ö 
szavát halljátoJc, meg ne keményítsétek a ti sziveteket!“

A finn-orosz háború az ismert módon befejeződött. A hősi 
védekezés ellenére a kicsiny Finnország, miután tényleges segítsé
get sehonnan sem kapott, kénytelen volt elfogadni a Szovjetorosz- 
ország békediktátumát. A hivő finn nép ennek ellenére sem veszí
tette el hitét és reménységét. Ennek igazolására álljon itt az alábbi 
nehány sor a Kotimaa című finn újságból:

„A finn nép megveretett. Az ország megcsonkittatott. De 
nem pusztultunk el és nem vagyunk reménytelenek. Mi hiszünk 
Isten kegyelmes segítségében. Az országot újjá kell építeni. Eh
hez az újjáépítéshez szükségünk van minden erőnkre éppen úgy, 
mint szükség volt az ellenség támadásaink visszaveréséhez. Az 
egyháznak is kötelessége, lehetősége, de vágya is, hogy ebből az 
újjáépítő munkából kivegye a részét.

Hogyan? Egy pár irányelvet szeretnék lefektetni. Elsősorban 
és mindenekelőtt az egyháznak Isten igéjét kell használni. A nép 
lelke szenvedéstől megtört és azt semmi más nem tudja megvi
gasztalni, mint Isten igéje. Az az Ige, mely a mennyei Atya szere- 
tetéről beszél, Jézus megváltói haláláról, bűnből való szabadulásáról, 
halál és minden gonosz hatalomból való menekülésről és a Szent
lélek ujjáteremtő erejéről. Az igehirdetésben és a szentségek ki
szolgáltatásában az egyháznak most van a legnagyobb feladata. 
Az apostolok idejétől kezdve az igehirdetéshez kapcsolódott egy 
házunkban a szeretetszolgálat is. Voltak idők, mikor erről megfe
ledkezett az egyház. A múlt században megelevenedett azonban 
ez a szeretetszolgálat, Egyházunk szeretetmunkája figyelemreméltó 
volt, különösen a diakonissza munka. A megkötött béke ebbe a 
munkába is mély sebet vágott. Két diakonisszaintézetet és a finn 
belmissziói szövetség intézeteit vesztettük el.

Végül említsünk meg egy olyan dolgot, mely nem újkeletű 
gondolat, de most éppen nagy jelentősége van. A finn egyháznak 
van földje. Ebből annak idején felhasználtak az ország céljaira kü
lönösen telepítésre. Mostan lehetne juttatni a menekültek számára 
egy-egy darabot ahol megépülhetne az trj Finnország...

— Hallgass és add vissza a könyvet I
— kiáltja a biró.

De az nem engedelmeskedik, mind&két 
kezével belekapaszkodik a könyvbe.

— Nem szabad, hogy letegye az esküt
— kiáltja féktelen hevességgel.

— Olyan nagyon fontos neked, hogy 
megnyerd a pört? — kérdi a biró egyre éle
sebb hangon.

— Visszavonom a panaszt! — kiált 
fel a leány hangosan, metsző hangon.

— Nem akarom arra kényszeríteni, 
hogy megesküdjék!

— Mit kiabálsz? — kérdezi a biró. — 
Elment az eszed?

A leány hevesen kapkod lélegzet után 
és iparkodik lecsöndesülni. Maga is hallja, 
mennyire kiabál. A biró azt hiszi, hogy meg
bolondult, mert nem tudja nyugodt szavak
kal megmondani, amit akar. Még egyszer 
küzd magával, hogy erőt vehessen ahsngján 
és sikerül is. Lassan, komolyan, hangosan 
mondja, egyenesen a biró szemébe nézve:

Visszavonom a panaszt. A gyermeknek 
ő az apja. De még most is szeretem. Nem 
akarom, hogy hamisan esküdjék!

Egyenesen elszántan áll a törvény asz
tala előtt és egyenesen a biró szigorú arcá
ba néz Mindkét kezét az asztalra támasztva 
ül ott a biró és soká, soká nem veszi le ró
la a szemét. Es mig a leányra néz, nagy vál 
tozás történik benne. A petyhüdség, a bo- 
8zus kifejezés mind eltűnik a vonásairól s a 
nagy, durva arcot szinte megszépíti a meg 
indulás. Lám. lám, gondolja a b ró, ilyen az 
én népem. Nincs panaszom rá, mikor még

a legaljában is ennyi szeretet és istenfélelem 
akad.

Hanem egyszerre csak észreveszi a biró 
hogy a szeme könnyel telik meg, szinte meg
szégyenülve rezzen össze és gyors pillantást 
vet maga köré. Es látja, hogy az írnokok és 
a szolgák és az ülnökök egész hosszú sora 
mind előre hajol, hogy azt a leányt nézze, 
aki a bibliát szivére szorítva áll a bírói asz
tal előtt. És valami ragyogást vesz észre az 
arcukon, mintha valami nagyon szépet láttak 
volna, ami lelkűk mélyéig megörvendeztette 
őket.

Aztán végignéz a biró az összegyűlt 
népen is és úgy rémlik neki, mintha ezek az 
emberek mind némán, lélegzetüket vissza
fojtva ülnének ott, mintha éppen most hal
lották volna azt, amire legjobban vágytak.

Legutoljára a vádlottra néz a bíró. 
Most ő az, aki lesütött fejjel áll ott és a 
földre néz.

A biró újra a szegény leányhoz fordul.
— Legyen úgy, — ahogy akarod — 

mondja. — A panasz visszavonatik — dik
tálja a jegyzőnek.

A vádlott olyan mozdulatot tesz, mintha 
valami ellenvetése volna.

— No, mi a2? Mi az? — kiált rá a 
biró. — Van talán valami kifogásod?

A jó könyv melegszívű jóbarát.
Olvassuk tehát az:

EVANGÉLIKUS ÉLET-et!
Támogassuk az Evangélikus Élet 

iralterjesztését!
Szerezzünk új barátokat mindkettőnek

A vádlott még mélyebbre csüggeszti a 
fejét s aztán alig hallhatóan mondja:

Nincs, nincs igy a legjobb!
A biró mozdulatlanul ül még egy pil

lanatig, aztán hátratolja a súlyos széket, fel
áll és az aszfalt megkerülve, odalép a pa
naszoshoz.

— Köszönöm — mondja és a kezét 
nyújtja neki.

A leány most letette a biblát, áll, sir 
és törli a könnyeit az összegöngyölgetett 
zsebkendővel.

— Köszönöm — mondja még egyszer 
a biró és olyan gyöngéden, olyan óvatosan 
fogja meg a kezét, mint valami törékeny, 
drága jószágot.

A n y á m  k in éz  a z  a b lako n .
irta  : T o m p a  L á s z ló .

A n y á m  r e g g e l e n k é n t  
A b la k á n  k in é z  
.... . F ia m ,  k ü n n  h id e g  v a n ,  
Ügyelj,  h a  k lm é s z .
M á s k o r  szó l: n ó  lám , h o g y  
B e g y ú j to t t  a  n y á r  —
N e h o g y  fö lhevü lj  é s  
M ,e legen  Igyál I
M indig így figyel rá m ,
T ö rő d ik  v e le m .
M o st  n e  l e g y e k  l a s s ú ,
M o s t  n e  h ir te len .
S  te s z i  ezt, m ió ta  
M e g s z ü l l e t t e m  én .
É s  fo ly ta tja  m o s t  Is,
H o g y  m á r  ré g  n e m  él.
M ert l e l k e m b e n  ő 
V e le m  v a n  m a  is.
A n y a g o n d ja  r a j ta m  
V a rá z s in g ,  p a lz s .
E zé r t  l e h e t  s o r s o m  
G o n o s z  é s  b a lo g ,
N e m  v e r h e t  le, é r z e m  — 
M e g v é d  e g y  h a lo t t !
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Asszonyok rovata
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A z an yán k .
Mikor atyánk meghalt, még kicsiny 

voltam, szinte a legkisebb az öt test
vér között. De azért jól emlékezem; 
kint szép idő volt: minden virágzott 
és zöldéit, és sütött a nap. Szorosan 

ablakunk előtt öreg, kérges almafa állott, ágai horzsolták a falat, 
sőt egyik virágzó gallya, mint hosszú, hófehér libanyak, kíváncsian 
még az ablakon is benyujtózott: ha az ablakot be akartuk tenni, 
eléb mindig félre kellett hajtani a gallyat.

Apánk holtan a szobában feküdt.
A szoba tapétái halványzöldek voltak, azt még most is jól 

tudom. A jobb sarokban, hol a kályha állott, a tapéta nagy dara
bon levált. A kárpitosnak még három hete le kellett volna jönnie, 
de aztán nem jött le soha.

Apánk Íróasztala felett nagy, kerek korong függött a falon, 
középütt egyetlen lövéssel. Igen, apa a legjobb lövő s vadász volt 
messze földön és nap nap után mégis iskolában kellett ülnie, 
mert tanitóskodott.

A szobában vén, cifra óriási zongora állott. Nekünk pöttöm 
embereknek legalább úgy tűnt, hogy nincsen vége se széliében, 
se hosszában. A zongorán apánk esténkint gyakran játszott, mig 
mi az ajtó előtt hallgatóztunk. Mert mialatt ő játszott, senki a 
szobába nem léphetett.

Midőn apát eltemették, az nagy nap volt, sok-sok ember 
jött el akkor hozzánk, mindenki kedvesen és barátságosan bánt 
velünk. Sokan azt mondották: „Szegény gyermekek!*

De én nem láttam a dolgot akkor olyan borzasztónak. Mind
nyájan mondták, milyen nagy kár volt apáért, merthogy igazi, tal
pig ember volt.

Mekkora tömeg kisérte az apám holttestét! Elől az iskolás
gyerekek fekete zászlócskával, aztán a tanítók minden szomszéd 
községből, aztán egy csoport lövész zöldhajtókás bőrzekében. Ezek 
messze-messze főidről gyűltek egybe, mert a vadászok nagyon hű 
testvérek. És a zene szólt. És a koporsó mögött egyre csak azt 
gondoltam: jajj, miért nem érhette meg apánk mindezt!

A gyásszertartás után az egyház i anyánkhoz lépett és a 
tiszteletes nevében arra kérte, hogy velünk, gyerekekkel jöjjön el 
a paróchiára.

És ott az esperes úr megmagyarázta anyánknak, hogy to
vábbi ellátásunk tervével a község már tisztába jött. Mindenek 
előtt le kell vinni a szegény tanítói özvegyről a gyermektartás ne 
héz gondjait. Vagyis: anyánktól, ki ide, ki amoda, idegen embe
rekhez kellett volna mennünk. Engem egy tiroli paraszthoz akar
tak adni.

— Derék, keresztyén gazda, — fűzte hozzá az esperes úr.
Isten tudja, mi gyerekek gyakran, civakodtunk, olykor ösz-

sze is akaszkodtunk, mint kutya és macska! de most, hogy el 
kellett volna szakadnunk, sietve kaptunk a legközelebbi kézhez, 
szoknyácskákoz, s riadtan összebújtunk. És öt szempár, a jó ég 
tudja, nagy szivszorongásban az anyánkon csüggött.

Még jól emlékszem, anyáníc hallgatott egy darabig, de fino
man sápadt arca vonaglott és remegett. S akkor még mielőtt egy 
szót is ejtett volna, lassan megingatta a fejét. Végül azt mondta 
s arcába vérhullám szökött:

— Nagytiszteletü úr! Én megköszönöm a községnek. Azon
ban egyet se engedek el magamtól. Ugy-e, gyerekek, mi együtt 
maradunk! Majd csak megleszünk valahogy... kivivőm a sorsukat.. 
Ki kell vívnom!

Ó, milyen világosság, milyen jó melegség támadt bennünk, 
gyermekekben: Az anyai szeretet forró hulláma csapott meg mind
nyájunkat. Soha később ily hálával, ilyen szorosan össze nem 
bújtunk, mint akkor.

És tudjátok, hogy mi ebben a történetben a legszebb ? Hogy 
ő valóban kivívta. Gondoljátok el: Valójában kiküzdötte! Csak ő 
egyesegyedül: — az anyánk.

Schönherr Károly után németből fordította Roth Jenő.
(REFORMÁTUS JÖVŐ.)

A h a d ik ó rh á z  le lk é sz e .
A  k o t im a a  finn e g y h á z i  la p b ó l .

(Folytatás).
Hamarosan meg is kapom a magyarázatát a beteg megelé

gedettségének. „A feleségem ma meglátogatott, az otthon lévők 
jól vannak. Köszönöm, hoery telefonált nékik tisztelendő úr.“ Hogy 
milyen nagy jelentősége van a hozzátartozók látogatásának, az 
nagyon meglátszott ennek a katonának a hangulatváltozásán és az 
egész lényén.

Amott egy középkorú férfi ül az ágyán. Az ő arcán is meg
elégedettség csillog. Kezében egy karácsonyi képeslapot tart. 
„Sotkamóból is jött posta?“ — kérdeztem. „Igen, jött. A felesé 
gémtől és a gyermekeimtől kaptam ezt az üdvözletét." Boldogan 
nyújtja felém a lapot. „Áldott karácsonyi ünnepeket kívánnak 
feleséged és gyermekeid. Jól vagyunk!* Igénytelen, rövid üdvöz
let, amelynek azonban kimondhatatlan jelentősége volt a sebesük 
apa számára. „Ugye kedves lap?* — mondta ő, miközben köny 
nyes szeme el tette el a visszanyujtott képeslapot.

Egyik estéré urvacsoraosztást hirdettem. A vezetőnő erre a : 
alkalomra a második emeleten rendezett be egy csendes szobái.

A járni tudó katonák ott gyülekeztek, a súlyosabb betegek 
az ágyuknál többen jöttek össze. Csendesen ül ez a nagy férfi 
csapat az ágyak szélén; bizonyára sokuknak eszébe jutott a fa 
lujuk templomában vett utolsó úrvacsora, amelyen még övéikké 
együtt voltak. Csodálatos dolgok ezeknek a fronton megsebesü t 
fiatal hősöknek kiosztani az úrvacsorát. Közönséges alkalom, egy
szerű szavak, mégis valami mély ünnepi hangulat uralkodik min 
denkiben. Férfitól férfihez megyek. Sokkal többet jelentenek mos: 
mint előbb gondolták ezek a szavak: „A mi Urunk Jézus Krisz
tusnak teste és vére táplálja a ti testeteket és lelketeket az ö rö : 
életre.* Ezek a férfiak éhezik a Krisztus szent testében és véré
ben való részesedést és erőt. Vájjon megérjük-e, hogy még egy
szer békeséges napokban otthon térdelhessünk le szeretteinkkel él 
barátainkkal az Ur asztala elé ?

Ezután a templomban a hadikórház személyzete számára tar
tottam urvacsoraosztást. Akkor este, amikor az urvacsoraosztá; 
után a katonáktól ellávozUm, találkoztam néhány hivő vezetőjük 
kel Hát az ők lelki gondozása ? Nemde a hadikórház papjának 
kell gondoskodni róluk is ? Vájjon ők nem kívánják e azt az erőt, 
azt a hitet és abban a szeretetben való megerősítést, amelyet az 
Ur szent vacsorája ad? Tudnak e szolgálni, áldozatot hozni és 
szeretni a Krisztus szeretete nélkül ? Ezek a gondolatok késztették 
különösképpen arra, hogy a hadikorház személyzete számára is
kiosszam az Ur szent vacsoráját.

* **
Egyik este, amikor a hadikorházba mentem esti áhítatot 

tartani, néhány ápolónővel találkoztam, akik a nap nehéz munká 
jától elfáradva, a főépületben levő lakásukra igyekeztek. Az áhitat 
megkezdésekor azonban csodálkozva vettem észre, hogy azok az 
ápolónők is ott vannak. „A mikor megláttuk a tisztelendő 
urat, visszatértünk, hogy mi is részt vegyünk az ésti áhítaton.“ 
Egy egy iyen eset nagyon, de nagyon buzdított és bátorított a 
szolgálatban.

Az Istenbe vetett hitben, bizodalomban és bátorságban meg
erősödve hálaadással és reményteljesen térek haza a kórházi szó • 
gálatból.

Dicséret, dicsőség és hálaadás neked szerető mennyi Atyán !
M1KKO K1VEKÄS. (ford. MEZEI ISTVÁN.)

É rtesítem  igen tisztelt vevőimet, 
hogy paplan- és vászonnemű üzletemet 
a Kapu-uccából áthelyeztem Hirscher- 
ucca 7 sz. alá. Kérem továbbra is szi
ves pártfogásukat T óth  A n d rás.
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N agyvárad! g yü lekezet vaifá- 
so8estje . A nagyvá’adi gyüle
kezet szépen sikerűit vallssos es
tét rendezett az árvizsujtotta szegények felsegélyezésére. Imát mon
dott Sarkady Zoltán ref. s. lelkész, felolvasást tartott Roth Jenő 
dr. tanár, cselló-szólót adott elő Schmidt Bóls, orgonán kisért 
Mocskonyi Gabriella, befejező oltári szolgálatot végzett Materny 
Imre főesperes-lelbész.
* Az ő dicsőségében elrejtőzött Isten se nem gyászol, se nem irtja 
lei a halált, hanem ö adja az életet is, a halált is és mindent min
denekben. Itt ö nem kötötte le magát az Igében, hanem megtartotta 
magát mindenek felett. Luther Márton.
AZ ARADI EGYHÁZKÖZSÉG KÖZGYŰLÉSE Az aradi 
gyülekezet a napokban tartotta közgyűlését Palágyi Jenő 
dr. másodfelügyelö elnökletével. Az elnök bevezetőjében 
részletesen ismertette az egyházkerület elnökségének a ke
rület elismertelése érdekében kifejtett munkásságát, to
vábbá az egyházkerületünk elismertetése folytán előállott 
helyzetet. A közgyűlés tudomásul vette az évi számadá
sokat, valamint a Nöegylet működéséről szóló elnöki 
jelentést.
* Ezért, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, 
késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert a jérfi haragja 
nem cselekszi az Isten igazságát. Azért letévén minden tisztátalan- 
ságot és a rosszaság áradatát, ingadjátok be szelidséqqél a belétek 
oltott igét, mely képes megtartani a léiketeket. Jakab I. 19—21.
AZ ERDÉLYI MAGYAR GAZDASÁGI EGYLET KÖZGYŰ
LÉSE. Az elmúlt hónap 29.-én tartotta közgyűlését az E. 
M. G. E gazdasági életünknek ez a legfontosabb szerve
zete. Szász Pál dr. elnök részletes beszámolót adott az 
egylet elmúlt esztendei tevékenységéről. Az egyletének ke
retébe 575 gazdakör tartozik. Ä gazdaköri tagok száma 
26.808, a beszervezett gazdáké 45.330. Az egylet lapja, 
az Erdélyi Gazda 20.000 es pé'dányszámban jelenik meg. 
Az Erdélyi Gazda Naptára az 1940. esztendőre 10.000 
példányban került eladásra. Gazdasági tanfolyam volt 26, 
női háztartási tanfolyam 3.
PÜSPÖKÖT VÁLASZTOTTAK A KÍRÁLYHÁGÓMELLÉKI 
REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETHEZ TARTOZÓ GYÜLE
KEZETEK. A királyhágőmelléki református egyházkerület, 
mint ismeretes szintén nem régen nyert elismerést. A ke
rület közgyűlése ennek tudomásulvétele után kiirta a püs
pökválasztást. Április hő 12-én tartotta az egyházkerület 
közgyűlését, ahol a szavazatbontóbizottság örömmel jelen
tette, hogy a közbizalom újból Sulyok István nagyváradi 
lelkészt, aki eddig is a kerületben a püspöki állást betöl
tötte, egyhangú választással kívánta az elismert egyházke
rület élére állitani.
N y u g a lo m b a  vp n u lás . Gossner Károly, a bánsági német egy
házmegyéhez tartozó Liebling lelkipásztora, betegségére való hi
vatkozással nyugdíjaztatását kérte. A gyülekezet volt lelkipásztora 
iránti nagyrabecsülésének kifejezéseképpen 100.000 lej rendkívüli 
segélyt juttatott Gossner Károly lelkésznek.
* A Szentirást sohse lehet megértenünk másként, mint tapasztalatok
és küzdelmek árán. Luther Márton.
KERESZTYÉN HÁLA. Több évtizede történt, hogy a lugosi 
gyülekezet lelkipásztora egy teljesen elhagyatott árva kis
leányt fogadott be házába és családjába. Életútja később 
az árvát másfelé vitte s már nem is igen emlékeztek reá 
a városban. Most váratlanul ismét tudomást kellett venni 
róla, u. i. nemrégen húnyt el a volt árva, aki egy jómó
dú ember felesége lett s egy szép házat hagyott az egy
házközségre. így akarta Isten iránti háláját kifejezni.
* A keresztyén ember vidám, bizakodó, ha nem ilyen, az ördög ki
sérti. Luther Márton.
CSALÁDI ÉRTESÍTŐ. Gillich Fülöp bácsfalusi lelkész, la
punk szerkesztője, eljegyezte Franz Hermina úríeányt. Az 
egyházi esküvő május hó 14-én, kedden d. u. 6 órakor 
lesz a bácsfalusi evangélikus egyház templomában. Az es- 
ketési szertartást Járosi Andor kolozsvári lelkész teológiai 
m. tanár fogja végezni. —  Mezei István  s. lelkész elje
gyezte Vida Margit úrleányt Sopronból. Sok áldást kivánunk\

A  N A G Y V IL Á G B A N  #

SZÓRVÁNYMUNKA. A Ha
rangszó, a magyarországi e- 
vangelikus egyház néplapja, 

hetenként 1000 ingyenpéldányt küld a szórványba, hogy 
elvigye az egyházi közösségtől távolélőkhöz az evangé
liumnak és az egyháznak üzenetét. Ezt az áldott munkát 
természetesen csak úgy tudja elvégezni, hogy előfizetői 
pontosan teljesítik előfizetői kötelességüket és adományok
kal is támogatják.
S o k  a  h á z a s s á g i v á lá s  A m e r ik á b a n  A washingtoni egyházi 
szociális intézet közli a következő megállapítást: Minden hatodik, 
Amerikában kötött házasság válással végződik, de azoknál a há
zasfeleknél, akik közül legalább az egyik egyházi munbamezőn te
vékeny kedik, a válások arányszáma száz közül egy.
* Nekem azonban ne legyen másban dicsekedésem, csak a mi Urunk 
Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem a világ megíeszittetett 
s én is a világnak. Galaia 6, 14.
FELEKEZETI ARÁNY MAGYARORSZÁGON. A budapesti 
Református É let kimutatása szerint 1838-ban a felekezeti 
arányszám a következő volt: római katolikus 59.5°/0, re
formátus 20. 5°/0, evangélikus 5. 8°/0 stb. Az 1930-ban 
tartott népszámlálás adatai szerint ez az arány a követ
kezőképen m ódosult: római katólikus 64.970, református 
formátus 20.9°/o, evangélikus 6°/0. Érdekes még megemlí
teni, hogy ezen arányszám mellett az egy esztendőben el
követett öngyilkosságokból 64.7°/0 volt katolikus, 21 ,l°/0 re
formátus és 5.770 evangélikus.
* Amikor Krisztus a sírból feltámadt, hatalmas földrengés 
volt. Manapság is nagy kavarodás van és igy is lesz, am i
kor Krisztus engedelmességét, szentségét, érdemét hirdetik, 
magasztalják és hisznek benne, m int üdvözítőnkben. De az 
ilyen földrengést a kegyes, istenfélő emberek szívesebben lát
já k  és hallják, m int azt, hogy Krisztus a sírban van. H a  
a keresztyénségben béke és nyugalom van, az rossz je l.

Luther Márton.
PROTESTÁNSOK HELYZETE SZLOVÁKIÁBAN. Szlovákiá
ban a főbb protestáns újságokat betiltották. A felekezeti 
statisztikában a protestánsok számát kevesebbnek tüntetik 
fel a valóságnál. Ezáltal a protestánsok sok jogot elveszí
tenek. mert az egyetemi felvételeknél, hivatalbalépésnél a 
százalékarány szerepet játszik. Ugyancsak ilyen alapon el
vettek a protestánsoktól egy korházat és átadták az apácákank 
,  Az istenfélő ember olyan, mint a híd egy farkasverem tetején, a- 
hol sokezer farkas jár és ő mégis életben marad, viszont a farkasok, 
amelyek utána ugranák, belezuhannak a verembe. Ha Isten nélkül 
élnénk, a gonosz már régen elnyelt volna bennünket. Luther M. 
SVÉDORSZÁG HADJÁRATA A KÁROMKODÁS ELLEN. 
A káromkodás ellen indítottak hadjáratot a svéd egyházi 
és kulturális intézmények. 80.000 aláírással adtak be kér
vényt a kormányhoz, amelyben törvényt kérnek a károm
kodás ellen.
SZTÁLIN ÉS A VALLÁS. Sztálin nyilatkozatába vallásról 
közli egy bizalmasa Ivachkovics: „Nem vagyok Isten, 
sem kisisten. Ember vagyok, világos materialista godola- 
tokkal, kommunista, istennélküli. Csak a hitetlen embert 
tartom komunistának, mert a marxismus istentagadás nél
kül olyan, mint az ember lélek nélkül.“ 
S z o v je to ro s z o rs z á g . Uj törvényt hoztak amely különös jogokat 
és kiváltságokat ruház a harcos istentagadokra. Gyűléseket tart
hatnak és fegyvert viselhetnek előzetes engedély nélkül. A mozga
lom vezetői állami tisztviselőknek tekintik úgyhogy megkapják azok 
minden kiváltságát és nyugdíjhoz való jogát is.

f ö l é t

t’Vci'VUjfélik'Ui tázMxAxlwii ée tíJCxlctfp
Szerkesztőség és kiadóhivatal; B A C I U  J U D .  B R A § O V ,
Megrendelhető, előfizetés eszközölhető Minden lelkészt hivatalunk utján 
Külföldi előfizetések cime. R ollk  L ajo s, E ger, S z e n t  J á n o s  u o o a  12 — —
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Tudnivalók a szójabab termesztéséről.
A „SOIA“, — olajmagvak kivételét lebonyolító részvénytár

saság — tudvalevőleg az ez évben termelendő és ősszel átvételre 
kerülő szerződésileg előre lekötött szójabab árát a múlt évi mm- 
kénti 650 lej árral szemben 900 lejben állapította meg. A szer
ződtetések lebonyolítását, a vetőmag és baktériumkultura kiosztá
sát, a művelés ellenőzését és a termelés átvételét az alább követ
kező megyék területén Egyesületünk vette át: Arad, Bihar, Szat- 
már, Szilágy megyék egész területén, Kolozs és Torda megyék 
keleti részén.

Egyesületünk vezetőségét, amidőn e területeken a szójabab 
termelés irányítását átvette, az az elgondolás vezette, hogy ma
gyar gazdáink érdekeit védelmezve, azokat a szerződő részvény- 
társasággal szemben képviselje és a felemelt, de még mindig nem 
teljesen kielégítő átvételi ár további emelése érdekében meg te
gyen minden lehetőt.

A mai különleges viszonyok között az előre megállapított áron 
történő termelésnek meg vannak az előnyei, de a hátrányai is. E- 
gyesületünk vezetősége e ténnyel tisztában van, de nem zárkozha- 
tik el az elől a kötelessége elől, hogy a részvénytársasággal szer
ződni akaró gazdák segítségére és támogatására ne siessen.

A mmkénti 900 lejes ár ma, lelkiismeretes megművelést fel
tételezve tisztességes hasznot biztosit. A vetőmagot és a bakté
rium kultúrát a szerződő részvénytársaság előlegezi és így a szó
jabab termesztésénél gazdáinknak nincs gondjuk a mai viszonyok 
között körülményes vetőmagbeszerzéssel. Az átvétel, mihelyt az árú 
száraz és szállitóképes azonnal, készpénzfizetés mellett megtörté
nik, ami szintén nem megvetendő előny. A „SOIA“ részvénytár
saság vezetősége tárgyalásainak folyamán, ha nem is kötelező erő
vel, kijelentette, hogy az esetben, ha a többi szántóföldi növények 
piaci ára a mai árakhoz viszonyítva az ősz • folyamán lényegesen 
emelkednék, úgy nem zárkózik el az átvételi ár méltányos emelé
sétől, mint ahogy az a múlt év őszén is megtörtént, amikor is a 
szerződési 600 lejes mrmkénti árat önszántából 650 lejre emelte.

Mondanunk sem kell, hogy Egyesületünk, gazdáink érdeké
ben folytatott és folytatandó küzdelme annál eredményesebb lesz, 
minél nagyobb a termelési terület és minél több gazdánk szerző
dött le a részvénytársasággal. Szerződések addig is, amig a vi
déki szerződtetési körzetek kijelölve és közhírré téve nincsenek, 
az E. M. G. E. központjában (Kolozsvár, Str. Regalá 16.) Kop
pány Rezső biharmegyei (Oradea, Str. I. G. Dúca 9.) Bikfalvy 
Ferenc szatmár és szilágymegyei (Berindand up. Odorheiu jud. 
Satu-Maré), Biró Pál (Zimandul nou jud. Arad, és Darvas György 
(Arad, Bui. Reg. Ferdinand 41.) aradmegyei, Récsei Lajos dr. 
(Ulmenl, jud. Sálaj) szilágymegyei felügyelőinknél eszközölhetők. 
Udvarhely és Háromszék megyék részére Orosz Károly (Eliseni, 
up. Vänätori, jud. Odorheiu). Benedek Pál (Sántionlunca, up. O- 
zun, jud. Treiscaune), Rednik Endre (Sfántul-Gheorghe, Str. Emi- 
nescu 23) felügyelők vannak megbízva a szerződtetésekkel. A fe
lügyelők egyben megadják a termesztésre nézve a legrészletesebb 
felvilágosításokat. ERDÉLYI GAZDA.

A  g y ü m ö l c s f á k  k á r te v ő i  címen az E.M G.E. Iro
dalmi Szakosztályának kiadásában Török Bálint az E.M.G E. igaz
gató és Gyümölcsészeti Szakosztályi előadó tollából egy év lefor
gása alatt már a második kiadásban jelent meg a könyv, amely a 
kerttulajdonosok és gyümölcstermelők számára fontos útmató A 
füzet ára darabonként 15 lej. Megrendelhető az E. M. G. E.-nél 
CLUJ, Str. Regalá 16 alatt, a füzet árának beküldése mellett.

1 SZERKESZTŐI  ÜZENETEK.  f]
R. L. E ger. A kérdezett cím e z : Gere Zoltán tisztviselő Nyírbátor. Vásár
tér u. 26. Az összes rendelkezésre álló példány erre a címre küldendő.

B e sz é ljü n k  róla.
11. Carol, Isten kegyelméből és a nemzet akaratából Ro
mánia királya a most élőknek és a következőknek, egészséget!
Minisztertanácsunk eh őkének és vallás és népművészeti, pénzügyi, 
igazságügyi minisztereinknek és államtitkárainknak 10.838—1940 
számú jelentése alapján, tekintettel az 1940 évi márc. 2-án kelt 
507. számú minisztertanácsi naplóra, tekintettel a törvényhozó
tanács I. szekciójának 1940. március 2-án 101 sz. alatt kelt javas
latát az Alkotmány 46. §-a alapján elrendeltem és elrendelem : 

RENDELETTÖRVÉNY
az aradi ág. h. ev. luth. zsinatpresbyteri egyház szuperintendenci- 

ájántk létesítésére vonatkozólag
1. cikk. A felekezetek általános igazgatásra vonatkozó tör

vény 28 §-ának értelmében Arad székhellyel ág. b. ev. luth. zsi
natpresbyteri egyház szuperintendenciája létesiltetik, amely magá
ban foglalja az Arad-Bánsági, Brassói és ötvárosi egyházmegye* 
ben — ahol összesen 23 egyházközség van — élő összes evang. 
lutheránus hú őket. 2. cikk. A szuperintendencia egyházi elnöke 
az aradi zsinatpreibyteri evang.-szuperintendes címet fogja viselni, 
3 cikk. Az aradi zsinatpresbyteri evang. szuperintendencia maga 
szabályozza, vezeti és intézi minden egyházi, kulturális, alapítvá
nyi és gazdasági ügyeit a fennálló törvények és rendeletek vala
mint a vallás és müvészetügyi minisztérium által jóváhagyott szer
vezeti és kormányzati szabályzata értelmében. 4. cikk. A vallás 
és müv. ügyi minisztérium felhatalmaztatik, hogy az 1940/941 évi 
költségvetésben gondoskodjék az 1940 év ápr. 1-töl kezdődőleg, a 
következő állások javadilmazá«áró': 1 szuperintendens, 1 titvár, 1 
ircdai tisztviselő, 1 szolga.

Kelt, Bucure?ti 1940. III. 2 én. C a r o l
GH. TÄTÄRESCU, a minisztertanács elnöke, I. NiSTOR, vullás- 
és müvészeíügyi miniszter, M. CONSTANTINESCU, pénzügyi mi

niszter, ISTRATE MICESCU, igazságügyi miniszter.
íme a törvényi
íme a keret, amelynek határai között evangélikus egyházunk 

szabadon fejtheti ki a birtokában levő erőket, s építheti a neki 
adatott kegyelem mértéke szerint Istennek országát.

Igaz: kevesen vagyunk. A törvény szerint is, csupán 23 
szervezett egyházközség: de ez a néhány gyülekezet: szerve
zi tt egység. S nem vagyunk többen, a szétszórtan élő evangélikus 
híveket is beszámítva, mint egy 30.000 lélek. De ez a csekély szám: 
ez lélek és a hivő léleknek ereje, különösen, ha szervezetten mind 
egyet akar, egy cél felé tör, — hatá-talar.

Tartsunk sereg szemlét: hogyan is álunk tulajdonképen.
Huszonhárom szervezett egyházközségiünk van tthát, három 

egyházmegyébe tömöri.ve. Gyülekezeteinknek nagyobbik fele és hí
veinknek kb. 3/4 része a brassói magyar evangélikus egyházme
gyében, zárt egységben él. Míg a többi gyülekezet a Nagybányát • 
Orsovát ■ Bukarestet összekötő közlekedési vonelak által alkotott 
háromszögben egymástól nagy távolságokra van szétszórva.

A 23 egyházközség közül ez idő szerint csak 4 nek: a nagy
váradinak, a brassóinak, a cjernátfalusinak és a hosszufalusinak 
van hitvallásos iskolája, a hosszufa'u lürészmezei egyházközség 
már megépítene a létesítendő felekezeti iskola részére a szük
séges tantermeket.

A 23 egyházkö:ség közül csaknem mindenilbjn működnék 
külömböző jó.ékony célú, kulturális, vagy belmissziói egyesületek 
jó részt a lelkészek, pspnék, tanítók és tanítónők vezetése alatt. 
A felsőbb egyházi hatóságok állandó és élénk figyelemmel kisérik. 
Az egységes irányítás eddig nem volt megvalósítható. A brassói 
egyházmegyében működik az Erdélyi Gyámintézet, amely szegény- 
sorsú taru'ók segélyezését tűzte ki feladatául, s a Lelkészi Segély- 
egyesület, amely a leiké íz özvegyek részére nyújt támogatást. A 
leiké izek, tanító t, kántorok nyugdiellátását a Sególyzö In ézst iá’ja el.

CENZÚRÁT. Inscris Tribunalul Bragov sub Nr. 1083/1938 Tip. »ANTAL" Bra§ov, Galea Victoriei 36. Telefon 25-08.
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Ne aggodalmaskodjatok.
Máté 6, 34- „Ne aggodalmaskodjatok a holnap
felöl.., Elég mindennapna a maga baja."

Rem ényit Sándor egyik versében arról ír, 
hogy a pécsi klinikán egy alkalommal, mikor lif
ten az emeletre akartak fölmenni, ahogy emel- 
kedet a lift, egyszercsak a motor hirtelen meg
állóit s öt abban a pillanatban fagyasztó, dermedt 
döbbenés lógta el. A fiatal orvosnő, aki vele 
volt a liften, látva az ö dermedtségét, bölcs mo
sollyal az^arciur így-szóit ,- - n vacs <=>"- 
riiit- Most, VáfűnR fasse; meglehet...“ De a tán, 
—  s megint az a bölcs mosoly — Fent vagy 
lent, —  kikötünk valahol.“— Ez a jelenet ju 
tott eszembe, amikor bármerre nézünk, szinte 
mindenkinek az arcán dermedt döbbenetét látha
tunk ; mindenkinek az ajkán ott lebeg a kétség
beesett kérdés, az aggodalom szava: mi lesz, 
hogy lesz ? Mindenkinek arcára kiütközött a ré
mületnek és a kétségbeesésnek a kifejezése, mint
ha valamenyien bennülnénk egy liftben, mely egy 
pillanatra elakadt, vagy talán igen is sebesen 
megindult annyira, hogy mindenkinek az az ér
zése, hogy most már következik a borzalmas ka
tasztrófa, az összezuzódás Ebben a dermesztő 
döbbenetben vigasztaljuk m agunkat mi is ezzel 
a bölcs beletörődéssel: most várunk kissé, meg
lehet, de aztán fent vagy lent kikötünk valahol. 
Aminek be kell következni, be fog következni. 
Az aggodalmaskodással ezen sem változtatni, sem 
segíteni nem tudunk.

Ne aggodalmaskodjatok, mert aggodalmas
kodással nemcsak segíteni nem lehet, hanem ag
godalmaskodással csak rontani lehet! Az aggo
dalmaskodás, kétségbeesés, félelem az ember leg
ádázabb ellenségei, melyek a bajt csak tetézik, 
mivel növelik a fejetlenséget, elhomályosítják a 
szemeket, elerőíelenitik az embert. Az aggodal
maskodó ember éppen mikor azon igyekszik, 
hogy elkerüljön egy általa nagynak képzelt ve
szélyt, bele zuhan egy még nagyobbá mely a 
lába alatt tátong. Valakiről beszélték, hogy az ál
lomáson gyermekeivel a vonatra akart szállni s 
mivel nagyon aggódott amiatt, hogy vonat talál 
jönni s elüti őket, sietett s nem vette észre' az 
egyik sínpár között levő gödröt belezuhant és 
szinte életét vesztette. Az élet sok ilyen vermet 
tartogat, melybe legtöbbször azok esnek bele, 
akik aggódva akarnak kikerülni valamilyen bajt.

RADUCH GYÖRGY.

Ü H E  ¥ A L Ó  A Z  E G Y H Á Z ?
Testvérem, Te, aki e sorokat olvasod, gondoltál e már arra, hogy tulaj- 

donképen nke való is az égyház? Gondoltál e arra, hogy miért van szüksó- 
ged rá (meri j*j. neked, ha nincs rá szükséged), miért kall élő tagja legyél, 
miért kell á'dozz értő, miért kell megmaradjon? Hányszor halljak, küönösen 
olyan esetben, amikor az egyház nem tart fenn- iskolát, azt a véleményt, 
hogy: „a;rÁkor volt iskolánk, még érdemes volt az egyházért áldozni, de most, 
hogy nincs, minek 1“

Miéi ' Hát az egyház csak iskolává' ér valamit, anélkül semmit? Vájjon 
az egyház. S«* nem több és fontosabb, mint mirdoa iskola ?

»ÉT,
jelentőség?:) meglátni. „Semmi szükségem az egyházra, nem Koptatom a pad
ja it* halljuk számtalanszor különösen adókőrő3 idején! Mások meg látják! 
Szerintük sz egyházat fenn kell tartani, mert egy szép emlék, apáink építet
ték, fenntartották s mi hagyjuk elpusztulni ? Megőrizzük s értékeljük valahogy 
olyanformán, mint ahogy lelkiismeretes gyermekek megőrzik apáiktól örökölt 
ősi bútoraikat, ruháikat stb. De hasznát rém látják l

Ismét vannak, akik látják hasznát is. Olyan jó szórakozóhely félének. 
Falun, különösen kisebb falukban az egyház az egyetlen hely, ahol lehet 
látni és hallani valamit. Elmegyünk, megnézzük. A templomban jó megpi
henni, esetleg jó a lelket elringatni az ájtatosság szárnyain (ezért nem szere
tik az emberek a kemény prédikációt. Zavarja őket I) nagy nyári melegben 
még szunyókálni is tud egyik-másik.

Ezért azonban kár lenne fenntartani az egyházat. Szórakozni máshol 
jobban lehet, mint a templomban s lelki fürdőért is kár lenne annyit áldozni 
Ha egy szép könyvet olvasok, ott is elringathatom a telkemet.

Az pgyház sokkal több ennél! Az egyház engem mennyei kenyérhez 
juttat: Isten Szent Lelkét juttatja el számomra az Igén keresztül. A temp
lomban Istennél találkozom. Az én nyomorult semmi valóságom beleolvad Is
ten hatalmas, fenséges valóságába! Olyan vagyok magamra, mint egy telje
sen kiszáradt élettelen patak, d9 a templomban belekapcsolódom Isten való
ságának, kibeszélhetetlen gazdagságának tengerébe és áramlik az új élet, az 
Istentől jött új élet bennem!

De ezért - épen ezért - az egyház nekem többet jelent, mint egy ősi 
emlék. Többet jelent, mint egy lelki fürdő, vagy szórakozás. Az egyház nekem 
a mindennapi kenyérhez hasonlít, óletazükség, mely nélkül nem tudok meg
élni. És mert Istentől mérhetetlen lelki gazdagságot kapok Szent Lelke által, 
nekem az egyház Isten-lisztalet szintere, tehát nem elringatozni, szép prédi
kációt hallgatni és gyönyörködni megyek templomba, hanem félelemmel, mint 
Ítélet elé vezetett bűnös ó3 mégis örömmel, mert tudom, hogy Isten azt 
mondja nekem a Krisztusért: megbocsáttattak a te bűneid! És ezért úgy me
gyek oda, mint a katona a napiparancsra: várom Isten útmutatásán Lehet, 
hogy az a psrancs nem kellemes, nehéz de hát a katona sem kap könnyű 
parancsokat, háború esetén életét kell percenként kockáztassa!

így megyek templomba és úgy jövök ki belőle, mint a katona a kapott 
parancB után. Kérdésem: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És én megte
szem, Krisztusom által.

így építi Isten az Ö országát a temploma által. Áldott legyen szent Ne
ve egyházáért

KISS BÉLA.
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I S M E R J Ü K  M E G  E G Y M Á S T .
Nemrégen lapunk egyik oldalán láttuk a kmbai ev. templo

mot. Ugyancsak mellette olvashattuk az egyházközség rövid törté 
netét. De mindez kevés ahoz, hogy egyházközségünket megismer
jék. Most szeretnék szólani egy pár szót nem az egyházunk múlt
járól, hanem a jelenjéről. Egyházi életünk jelenjét igaz csak külső 
formában tudjuk ismertetni, hiszen a vesékbe és a szivekbe 
senki sem lát. Lehetne mindent a legsúlyosabb bírálattal illetni. 
Felvethatnők azt a kérdést, hogy az a sok egyesület, összejövete
lek, kulturházunk vajon mindig Isten dicsőségét szolgálja-e vagy 
pedig a bűnnek a melegágya. Szokások és formák amelyek nagyon 
sokszor a kultúra hangzatos 
neve alatt ősszel ömörülve pil
lanatnyi szórakozást de nem 
Istennel való kapcsolatot adnak.
Szükség volt tehát uj edények
re mert régi edénybe nem le
het uj bort tölteni. Ifjúsági e- 
gyesületünk amelyik első volt 
aki legtöbb tevékenységet fej
tett ki egyházi életünkben 1940 
januárjában megalakult hatvan 
taggal. Szükség volt kezdetben 
a régi hagyományoknak megfe
lelően színdarabok rendezése.
A hetenként kétszeii összejö
veteleken ének és imádság u- 
tán történelmi, orvosi és gaz
dasági előadásokat tartottunk, 
és külön hetenként egyszer bi
bliaórát az ifjúságot érdeklő 
kérdések megtárgyalásával. Vol
tak olyanok sőt azt mondhatni, 
hogy sokszor fele az egyesület
nek, akik távol maradtak a bi- 
bliaorától, de a másik  ̂ rész : 
ott volt. Ifjúsági egyletünk a

nyagi bevétele öt hónap alatt Lb. 6000 lej, vabásosestélyek és szin. 
darálok jövedelméből.

Egyházi él tünkben másik fontosabb csoport, amelyiket Isten 
igéje kell hogy: összetartson bibliakörünk. Bibliakörünk tagjainak 
száma 30 és 40 között van. A fent említett egyesületeinken kívül 
az ev. énekkar szerepel. Sajnos nem tud állandó összejöveteleket 
tartani tekintettel a katonai behívásokra. Temetéseken szokott 
leginkább közreműködni. Azután egyházi fúvós zenekarunk, amelyik 
szintén csaknem minden temetésen és esetleg táncmulatságokon 
szerepel. Ezen két egyesület nem tartozik még olyan szorosan

egyházunk kötelékéhez mint a 
többi.

Végül megemlítem a legfonto
sabbat templomi életünket. Isten
tiszteletünkben rendszeresítettük a 
szokásos brassómegyei istentisz
teleti rendet. A régi egy oltári 
szolgálat helyett a rendes két ol
tári szolgálatot hoztuk be. A per- 
selyezóst újra meghonosítottuk a- 
mi az egyház jövedelméhez hoz
zájárni. Az igehirdetés látogatása 
közepes. Átlag 1250 lélekszámból 
kb. 10% rendszeresen hal'gatója 
Isten Igéjének. Én csak kívülről 
látok. Nem tudom, hogy a juhok
nak képében farkasok lakoznak-e. 
Nem tudom, hogy milyen földbe 
esett a mag, de azt az egyet tu
dom, hogy miudnyájan bűn alatt 
és ítélet alatt élünk. A mosoly
gó gyermek éppen úgy, mint az 
ifjú, a felnőtt éppen úgy, mint az 
aggastyán. Ilyenkor jó volna mind 
letérdelni és imádkozni az Egek U- 
ráfjoz : „Uram. könyörülj rejtünk.“ 

JÓNÁS LÁSZLÓ.

Orbán Balázs és Hétfalu.
Alighogy Konstantinápolyba érkezik, a 48- 

as forradalom hírét hallja Magyarországról 
és azonnal indul hazafelé, de a határt lezár
ják előle. Szomorú szívvel tér vissza Török
országba, hogy nem harcolhat hazájáért, de 
nem csügged, akad tenni valója igy is. Se
reget toboroz a magyar ügynek és 150 főnyi 
katonájával készen áll az útra, amikor hírét 
veszi a világosi fegyverletételnek Újabb szo
morúság tölti el szivét, de most már azért 
sem térhet haza, mert uj feladatok várják 
az idegen földön. Seregestől szöknek forra
dalmárok Törökországba és Orbán szedi 
össze őket, elhelyezi, vendégeli, segítségére 
van mindenkinek. Közben a kamari'la meg
bízásából a szerbek Kossuth ellen összees
küvést terveznek, Orbán felfedezi a cselszö
vést, megmenti Kossuthot, aki nagy hálával 
gondolt mindig székely barátjára. Viszont az 
osztrákok elfogatási parancsot adnak ki el
lene és Orbán Londonba szökik és ott is 
dolgozik hazájáért. Végre 1859-ben hazajöhet! 
Hazajövetelének tulajdonképen nem volt sok 
értelme, itt nem érvényesülhetett, csak szen
vedések várhattak rá. De a székely báró ra
jongásig szereti népét, hazajön a füstölgő 
romok közé, hogy árva népének gyámolitója, 
segítője lehessen, hisz vezetői elhagyták kény
szerűségből vagy anélkül. Ez a tette mutatja 
meg leginkább Orbán Balázs nagyságát, fenn- 
költ gondolkozását. Nem saját magát, hanem 
népét nézte csupán.

Itthon politikával egyelőre nem foglalkoz
hat, hát igyekszik másképen hasznára lenni 
nemzetének. Tollat ragad és nagyszerű írói

képességével egyre többet és többet tehet 
nemzete ügyéért. Először keleti élményeit 
rajzolja meg az 1851-ben megjelent „Utazás 
Keleten" című hat kötetes munkájában, de 
csakhamar rájön, hogy kár olyan messze ka
landozni ismeretlen vidékek feltárásáért, ami
kor itt, közvetlen közelében, a saját népét 
sem ismeri úgyszólván senki. Feltárni a szé- 
kelység ügyét, sorsát elsőrendű feladat és 
neki elsősorban a saját népéért dolgozni a 
kötelessége, elszánja hát magát felkutató mü
ve, a székelyföld leírására, nagyobb lelkiis- 
meretsséggel és felkészültséggel, mint a ma
napság annyira divatba jött falukutatók!

Módszere, mint említettük, egyszerű, de 
alapos volt. Lerajzolta magának az egyes 
községek irányát, kocsira vagy lóra ült s e- 
gyenesen a lelkészhez hajtatott, ahol min
dig a lagmegbiiha'óbb értesüléseket szerezte. 
Páratlan lelkiismeretességére jellemző, hogy 
amikor pl. a Bucs3cs hegységet akarta le
írni, nem akart hozzá fogni addig, míg meg 
nem mászta. Háromszor indult neki, de a 
ravasz mindannyiszor felhőkbe burkolózott 
előle s kénytelen volt a leírást máshonnan 
átvenni, ami csak ebben az egy esetben tör
tént meg vele.

Amikor bejárta már úgyszólván az ogé^z 
székelyfö’dat, a távolból hófehér havasokat 
lát felbukkanj. Mi az? Arra van Hétfalu sd-

A jó könyv melegszívű jóbarát.
Olvassuk tehát az:

EVANGÉLIKUS ÉLET-et!
Támogassuk az Evangélikus Élet 

irafterjesztését!
Szerezzünk új barátokat mindkettőnek

ják meg a választ. Lehet, hogy Orbán hal. 
lőtt már azelőtt is Hétfaluról, de csodálko
zás, amely Hétfalu megpillantásakor lesz 
úrrá a lelkén, mutatja, hogy müve megírá
sakor első ízben lépett a csángók földjére.

A hétfalusi csángókról akkoriban nem 
igen tudott senki. Orbán való tággal ff l fedezte 
őket. Kezdetben talán nem törődött sokat a 
székelyföldből kieső falvakkal, de amint hall 
róluk, felébred bér ne az érdeklődés, szomo
rú sorsuk és elnyomatásuk hallatára ökölbe 
szorul a keze és attól a pilanattól Orbán 
Balázs báró eljegyződik a csángó néppel! 
Senkiről sem tud olyan lelkesen és melegen 
irni, min! róluk. A Hétfaluról szóló tudósítás 
emiatt az egész mü legszebb, legértékesebb, 
legmelegebb szívvel Írott része.

Hétfaluba jövetelekor legelőször Borosa 
Mihály lelkészt kereste fel, akinél alkalma
sabb segítőtársat keresve sem választhatott 
magának. Borosa Mihály nagy idők tanúja 
volt, 48 as honvéd s Bem szeretetét annyira 
kiérdemelte, hogy a tábornok tőle küldte egy 
levelét Kossuthoz. Borosa Mihály ezt a meg
bízatást élete legnagyobb megtiszteltetésének 
érezte. Volt tehát „alap* a kölcsönös meg
ismerkedésnél, de barátságuk még meghit
tebbé vált, amikor a csángó nép helyzetére 
terelődött a szó. Borosa Mihály lelkes csángó 
volt (nem szavakkal, hanem tettekkel!), föld
műves szülők gyermeke s mint ilyen, áté
rezve a csángó nép mir dán nyomorúságát. 
Epen abban az időben folyt a „százados" 
per, melyben a csángoság legkiválóbbjai a 
derék Pávai Vájná ügyvéddel szón buzgol- 
kod<ak, hogy kimutassák, hogy a csángók 
sohasem voltak a szászok jobbágyai s igy
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E v a n g é liu m  é s  
élet,

A testi öJés is rettenetes. 
Borzalmas már önmagában is 
a halál. Az ember sokat és a 
ránylag könnyen beszél róta, 

mig közelebbről nem találkozik vele. Amikor egy, számára kedves 
embernek halálát kell végig nézze, akkor kezdi megismerni a ha
lálnak borzalmas idegenségét és kegyetlenségét.

Mennyire rettenetes még gondolatnak is, hogy az ember ezt, 
a reánézve is legborzasztóbbat szerzi meg embertársának, ami
kor öl.

De van még ennél is rettenetesebb: a lelekölés. Jézus egye
nesen azt mondja, hogy ne féljünk azoktól, akik a testet ölik meg, 
mert ez nem is hasonlítható ahhoz, amikor az embernek a lelke 
vesz el.
Borzasztó sok ma a testi ölés, a vérontás ezen a világon, de még 
mindig több a lélekgyiikolás. Csak az a küiömbség, hogy mig a 
vérontás láthatóan, feltűnően történik, addig a lélekgyiikolás csend
ben, titkosan, lassan megy végbe.

Délamerika őserdőiben található egy élősdi növény, melynek 
a neve „fagyilkoló.“ Valami csodálatos, szédítő és érzészavaró 
szépséggel bír. Ezer és ezer virágkarjával átölel egy ős faóriást, 
felkuszik rajta és körülöveszi ezer színárnyalatú virágaival. De ez a 
szépség megöli a fát. Sűrű lombozata elzárja a fától a napot, a 
levegőt és lassan megfojtja, mig egészen elrothad. Szörnyű kö
szönet. Előbb a fa segítette a nevelkedését, a magasba emelte és 
az hálából meggyilkolja a fát.

Ugyanezt teszi a bűn. Simulva, színesen, kedvesen kúszik az 
ember élet fájára, és végül hálából lassan megöli a lelkét.

Milyen rettenetes, de igaz gondolat, hogy aki a bűnnel egyet
ért, aki vele kezet fog, az mind lélekgyilkos. Gyilkosa a maga 
és a mások lelkének. Öngyilkosa a maga lelkének, de egyben kárt 
tesz a másokéban is. Nincs olyan bűn, amely csak egy lélekben 
végezne pusztítást. Az én bűnöm, bármennyire személyes legyen 
is, sok lélekben végez pusztító munkát. Aki a bűnnel tart, az lel
ket gyilkolni segít, aki Jézust követi, az lelkeket ment. M. B.

Attila hűn király és í.etius római hadvezér között a cataula- 
numi síkon vívott csatában a történetírók szerint több, mint 200 
ezer ember esett el. Ma valamivel nyugatabbra a világháborúból 
jól isme't Sedan, Namur, Lüttich és Antwerpen körül folynak 
azok az ütközetek, melyeket az újságok máris úgy emlegetnek, 
mint a rilág legvéresebb csatáját. Nap—nap után százával lövik 
le a repülőgépeket, a harcikocsikat pozdorjává zúzzák, az erődit- 
ményekkörül ezrével fekszenek a holtestek. Vájjon mennyi lesz most 
az elesettek száma ? Nem haladta-e meg máris Attila és Aetius 
viadalának rekordját? Ki tudhatja? A hadijelentések a legtöbb eset
ben csak a győzelmekről számolnak be.

A szörnyű vérengzés azonban kétségenkivül sok lélekben fel
veti a gondolatot: de hát miért is engedi meg a jó Isten, hogy 
egymást gyilkolják az emberek? Miért nem juttatja győzelemre 
véráldozatok nélkül azt a felet, amelynek igaza van?

A hivő ember számára valóban nehéz kérdések ezek. S mi 
magunk hiába is keresnénk feleletet reájok. De Isten Igéje világo
san mutatja, hogy noha minden igazságtalanság, jogtalanság, öl
döklés és háború az ördög munkája. Isten még a gonosz eszkö
zeit is a maga céljai szolgálatába állítja s a világ sorsát mégsem 
az ütközetek, hanem az Ő akarata döntik el.

Ha a népekben és nemzetekben, csakúgy, mint az egyes em
berekben nincs meg a kellő tisztelet, szeretet és megbecsülés egy
más iránt és egymás iránt és egymás érdekei iránt, ha a béke és 
szeretet eszközei nem elégségesek egymás meggyőzésére, hadd 
pecsételjék meg vérükkel igaz, vagy csak vélt igazságaikat.

Minél szörnyűbb lesz a vérengzés, annál inkább fog vá
gyódni az emberiség a békesség után. Igazi béke, igazi békesség 
pedig csak akkor lesz, amikor Istennél keresik, Istentől várják azt 
az emberek. Ma sajnos még Igen—igen messze állunk ettől. A 
mának jelszava: minden az erőseké. És e jelszó mellett vérten
gerré válik az egész világ. De amikor megundorodva vértől és 
bűntől az emberiség ismét megalázkodik — akkor várható a béke is.

igyekeztek elérni a Brassó fennha'ó.ága alól 
való felszabadulást. Orbán a közölt adatok 
hallatára egészen fellelkesült és emberfeletti 
munkát végzett a csángó kérdés sikeres el- 
intézésa érdekében. Felkutatott mudcn hoz
záférhető adatot, dokum-ntumoi, azé.a sem 
végzett senki hozzá hasonló adatgyűjtő mun
kát s ez a körülmény teszi a csángóságról 
írott müvét feibecsülheiet énül becsessé.

Orbán lelkesedése nem ismert határt. E 
lőbb bejárta a falvakat, kikutatott minden 
felléhető adatot, felkutatott minden lévé tárt 
majd sorra vette a faluban feltalálha'ó ösz- 
szes nevezetességeket s amikor megörökitett 
mindent, lóhátra ült s neki vágott Hétfalu 
ismeretlen, csodálatos szépségeinek, kezdte a 
Csukásnál, folytatta a határszéli havasokon, 
a Lovak havasán, Kecskolábon, Vajdán, Pal- 
tinon, Tóthpálon, Cálábucionát ie a Garcsm 
völgyébe s majd a tömöm oldalon fel a Nsgy- 
Lőhavas, Karesztyénba/as vidékére, nem 
riasztotta vissza a királykő meredeksége sem, 
bámulatos ügyességgel mászva olyan helye
ken, ahol csak szétvetett lábbal, „lovagolva“ 
lehetett átkelni egyik szikláról a mánkra. 
Leírói készségének jellemzésere közöljük az 
óiánci szorosról, írt leírása b ivezctőrészót:

„Ha a Garcsin festői gyüleg-sziklák által 
ékített mély medrén átküzdjük magunkat, 
egyszerre, mintha egy varázsütésre történ
nék, egy egészen más jellegű vidék áll előt
tünk. Itt eltűnik az ember által lakott vidék,

J I Ü E 1 I U “
Biztosító R. T. Kolozsvár
Betöréskáram jóindalatu megállapitáért 
és azonnali kifizetéséért fogadják őszinte 
hálás köszönetéin. Tisztelettel:
Brassó 1940. 
május 7-én Sipos Ödön

el a földművelés minden nyoma a a termé
keny rónáról azonnal a vadon r^yszerü’é- 
gébau találjuk magunkat átvarázsolva. De 
ha itt, a sziklák tömkelegében kevés a hasz
nosítható talaj, annál dusabb az festőiség- 
bao és a tájrészletek szépségében. A szoros 
kezdeténél mindkét felől a legszebb idom- 
zatu zöld erdőkkel koszoruzott bércek hú
zódnák el, jobbról a hullámzatos Észtere 
béicd, a búból a Rence, Arspa, Csuklyonja, 
Ziendelyhcgy, Pupbérc é3 Csáki bérc neve
zetű kiválóbb csúcsaikkal. Feljebb haladva., 
midőn a jobbparti Mélyárok túloldalának ma
gaslatára ér az utas, egyszerre a legel Taga
dóbb havasi panoráma fejti ki előtte bűbájos 
képletét, mintha egy magához csalogató 
.nagyszerű előképlettel akarná e szorosok el
rejtett s kívülről nem is sejtett szépségű kin
cseit megkedvelteim“. így nem irt senki a 
hétfalusi hegyekről. (Folytatjuk).

KISS BÉLA.

M inden m agyar jegyezze meg, hogy a m agyar egyháznak biztositó intézete a

M in erva  B iztosit©  ü észv én y tá f* sa sá g !S
Tehát magyar kötelesség biztosítását ide átadni.

Ezt m o n d ja  J é zu s .
Lk. ev. 20. irta: Reményik Sándor.
Bizony mondom, elmúlik a világ.
És bizony mondom, megmaradok én.
S bizony, ha két szív  egy ütemre dobban, 
Áz egy-ütemben ott dobbanok én.
Bizony mondom, elmúlik a világ.
És bizony mondom, én megmaradok.
S akkor nem két-két szivet kötök egybe,
De a szivekből koszorút fonok.
S mind, aki egymást ide lenn szerette,
A csillagkoszoruba bekerül,
S ragyog szerelmük tisztán, szabadon, 
Testetlenül és véghetetlenül.

P acs lrtaszó .
Irta Szabolcska Mihály.

Ne féltsétek a Krisztust senkitől,
Sok hühős ellenségeitől.
Akárhogy zug a vihar a sötétben:
Fölkel a Nap a maga idejében,
Ne féltsétek a Krisztust senkitől!
Örökkévaló itt a szeretet,
Akárhogy gyűlölködjetek.
— A háborúság, bosszúság elülnek,
Csak a szeretet marad egyedül meg.,.
Ne féltsétek a Krisztust senkitől:
Krisztus a megbocsátás, irgalom,
Az örök-evangelium.
Ő lesz előbb-utóbb ur a szivekben,
S eggyé tesz édes testvér-szeretetben...
Ne féltsétek a Krisztust senkitől 1
— Lehet, hogy ez a nap még messze van, 
De megvirrad bizonyosan I
Dalom e hajnalnak pacsirtaszója,
Csüggeteg sziveknek vigasztalója:
Ne féltsétek a Krisztust senkitől I
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Világért sem lennék 
diakonissza

tiltakozott egy leány, mikor valaki szó
ba hozta előtte ennek lehetőséget. Harg- 

' jában az elutasítás szinte irtózással ve
gyült: „Isten mentsen attól az élettől....*

A jelenlevőkben nem maga a tiltakozás ténye, hanem i módja 
váltott ki csodálkozást. Azzal tisztában vagyunk, hogy a dukonisz- 
sza fátyolt csak az veheti fel, aki erre elhívást kap, de mi az oka 
annak az idegenkedésnek, amit a leányok egyrésze ma is táplál a 
szolgálatnak szentelt élet iránt? Maga a szolgálat? Hiszen minden 
valamire való nőnek az élete szüntelen szolgálat. Talán csak a ke
retet szeretnék minden áron mi magunk megválasztani?

Amint ezen gondolkozom, eszembe őtiik három találkozásom 
a diakonissza szolgálattal:

Pár évvel ezelőtt egyik gimnáziumunk konviktusának vszeté 
sőre diakonisszát kért. Nem felejtem el azt a bizalmatlansággal 
vegyes sajnálkozást, amit a fiatal törékeny diakonissza megjelenése 
keltett. „Szegényke, vájjon, hogy fog megbirkózni a reá váró fel
adattal ?". „Vájjon lesz-e annyi ügyessége, munkabírása, hogy ilyen 
hatalmas háztartást el tudjon vezetni?“. „Lesz-e elegendő erély 
ebben a szelíd leányban, hogy furfangos székely szolgákat, cseléd- 
leányokat irányítson?" — Ilyen kérdések rajzottak első napokban 
a háta mögött. Később mindenki megszokta, hogy a konyha körül 
először is csend lett, azután rend és általános megelégedés. Egy 
nap a természetrajz tanár megjegyezte: „Látszik, hogy diakonissza 
uralkodik a kamrákban: egy kis penészre lett volna szükségem a 
következő órámra s egy mákszemnyit sem kaptam sehol“.

A testvér rátermettséggel és eréllyel kormányozta a k mvife- 
tust, pedig kis alakja majd elveszett a hatalmas fazekak, lábosok 
meg tenyerestalpas cselédek között.

Tőle tanultam meg, hogy a háztartás vezetése, amitől a mo
dern leányok úgy idegenkednek, tulajdonképen rendkívül érdekes 
és magasrendü munka, ha lélekkel, kedvvel és hozzáértéssel 
végzik.

Másféle diakonissza szolgálattal Bukarestben találkoztam, ahol 
a Református Leányotthon vendége voltam. Ami ezt az intézményt 
valóban otthonná teszi, az a testvérek lénye és munkája. Ugyanaz 
a megpihentető, biztonságot keltő érzés szállt meg megérkezéskor* 
ami évekkel ezelőtt, diákkoromban, hosszú fárasztó utazás után 
egy külföldi egyetemi város kis leányotthonában hol szintén dia
konissza fogadott hazaváró mosollyal, anyai gondoskodással, ügy 
látszik, a diakonisszák bárhol élnek, mindenütt otthont teremtenek 
maguk körül. Közelükben valósággá válik, hogy Isten nagy csa
ládjához tartozunk.

A mi Leányotthonunkban megszálló magyar leányokat is ki 
tudja, milyen sorsuk veti egy-két napra az Otthonba. Úgy láttam 
hogy a testvérek lelkén át megérezhetnek valamit abból a másik 
világból és életből, amitől nagyrészük — sajnos — távol 
61. —

Harmadik találkozásom a diakonissza munkával kórházunk
ban történt. Akinek volt nagybeteg hozzátartozója, akinek ugy- 
szólva az élete függött a gondos ápolástól, az tudja értékelni ezek
nek a kedves lelkednek ingyen szolgálatát, amely nem kenyérke
resetből, sem érdemszerzésből történik, hanem Krisztus és ember
társaik iránti szeretetböl.

Ezek a leányok minden tiszteletet, megbecsülést megérde
melnek. Krisztus szolgálatában bátrabbak, mint mi, odaadásuk tel
jesebb. Mi csak tanulhatunk tőlük.

Nem a világtól elzárkózott, csak imádkozással foglalkozó lé
nyek, hanem benne élnek a mai életben és otthon vannak minden 
női munkában.

A diakonissza munka iránt a leányok részéről mindig tapasz 
talha'ó bizonyos érdeklődés. Nem egy diakonissza nőtt ki a Leány- 
szövetségből, ezért szolgálatra kész telkekre van szüksíg akik tel
jesen oda szentelik magukat.

„Világért sem lennék diakonissza? . . .* Bizony kár! Mert 
azt hiszem, ez a mi nagy gyengeségünk, hogy nem tudunk és 
□em akarunk a hit és a szolgálat egész szivü katonái lenni, ki fá
tyolban,, ki kalapbcn, pártában vagy főkötőben 

IFJÚ ERDÉLY. ZÁGONY ANNA.

Mit tud tenni a müveit fö és erős kéz.
Történetünk eseményeit legutoljára ott hagytuk félbe, hogy 

Szánt László és Könyves Kálmán után zűrzavaros idők következ
tek a magyar nép életében. Nem csak azért voltak zavarral telje, 
sek ezek az esztendők, mert több mint ötven évig mint kiskorú 
uralkodók kerültek az ország trónjára, akik akár gyengeségük, akár 
pedig meggondolatlanságuk következtében több ízben kalandba és ve. 
szélybe sodorták az országot, hanem azért is, mert az akkori gö
rög császár, Mánuel, mivel Szent Lászlónak — anyai ágon — 
unokája volt, igényt formált az ország ügyeibe való beavatkozásra 
s minden módot és alkalmat felhasznált arra, hogy az országot 
a maga országához csatolja. Amint már említettük, amikor II. 
Géza tizennégy éves fia III. István került a trónra, Mánuel ismét 
alkalmasnak látta az időt arra, hogy beavatkozék az ország ügyei
be s ezért Lászlót, a királyi trónra segítette. III. István képtelen 
volt elmenekülni. II. László azonban alig félév után elhunyt s örö
kébe öccse, a szintén Mánuel támogatásában részesülő IV. István 
(1163—1165) lépett. Azonban ő sem sokáig maradhatott a királyi 
székben, mert a dunánlúl népe a Csák-nemzetsége alatt a törvé
nyes király érdekében fegyvert fogott. IV. István vesztett és ezért 
vissza kellett mennie a görög császár udvarába. így ismét elfoglal
hatta a trónt III. István, akinek később sikerült Mánuel görög csá- 

■ szárral is kibékülni. Mivel Mánuel is, látván, hogy erőszakosan el 
nem őrhsti, más módot választott terve ős vágya keresztülvitelére: 
a két ország a görög és a magyar birodalom összekapcsolására. 
II. István tizenháromeves öcséninek Bélának felajánlotta leánya 
kezét s vele a görög császári trónt is. Arra gondolt, hogy Béla 
mindkét országnak uralkodója lesz majd s igy megfogja valósítani 
az ő tervét: egyesíteni fogja a két birodalmat. Ezt a tervét azon
ban megkellett másítani, mivel időközben egészen váratlanul fia 
lett 8 ezentúl azon mesterkedett, hogyan távolítsa el Bélát ud
varából.

A kedvező alkalom nem sokáig váratott magára, mert III. 
István 1172 ben meghalt, a örökébe a magyar trónra II. Béla 
(1173—1196) néven Béin herceg került. Szent László és Kálmán 
0ta 111. Béla az, aki érett férfi korban került a királyi székbe, 
annyi kiskorú uralkodó után. Meg is látszott az országon, hogy 
erőskezű, müveit, sokat tanult és tapasztalt férfi tartja kezében a 
kormányrudat. Mánuel áskálódásai miatt a függetlenségét is már— 
már elvesztő ország II. Béla uralkodása alatt vissza nyeri teljes 
függetlenségét. Béla király, teljesen lerázta úgy magáról, mint or
szágáról a görög császár kezét és befolyását. A zavarosban halá
szó Mánueltöl visszavette a Szerémséget, Horvátországot és Dal
máciát, s az utóbbit Valence minden támadása és áskálódása el
len is megtartotta. Sőt ő terjeszkedett s elfoglalta Galíciát, — s 
uralmát és befolyását Szerbiára is kiterjesztette. De rendet terem
tett bent az országban is. Rendezte az országnak zilált pénzügyeit 
amennyiben jó pénzt veretett, az adók, vámok és királyi illetékek, 
meg a királyi birtokok megmunkáltatása által a királyi vagyont 
olyan naggyá tette, hogy vagyona a francia—angol királyok vagyo
nával vetélkedett. S mivel rendezett lett az ország pénzügye, zsol
dos katonaságot tudott fenntartani, ami által külföld felé, mint az 
ország belseje irányában nagy lett III. Bélának a tekintélye. Hogy 
félreértések, elferdítések ne fordulhassanak elő — különösen föld
birtok perekbea — a királyi törvényszékek előtt lefolytatott tárgya
lások eredményeit, végzéseket és Ítéleteket írásba foglaltatta, ami 
által behozta az Írásbeliségét; a sok érdekes és fontos tartalmú 
okmány az ő uralkodása óla keletkezett és maradt fenn.

Uralkodása és minden tette arról beszél, hogy müveit, okos 
fővel és erős kézzel a legzürzavarosabb helyzetből is rendet lehet 
teremteni, és egy egész országot naggyá és erőssé lehet tenni.

RADUCH GYÖRGY.

TEMPLOMOK,KQLTÜRHÁZAK
rp MŰVÉSZI FESTÉSÉT VÁLLALOM
1 JÉZU S. LUTHER, STB. OLAJFESTMÉNYEK
JA MEGRENDELHETŐK

B E K E  H. E.
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L e lk é s z ié rte k e z le t. A brassói 
egyházmegya leikészifeara május 
hó 8 án értekezletet tartott. Beyer 
Aurél irásmsgyarázata után Sipos András esperes Orbán Balázsról 
tartott émlőkbsszédet ismertetve a nagy székely iró életét és mun
káját. Ügyviteli kérdések megbeszélése egészítették ki a programot. 
AZ EVANGÉLIKUS ÉLET BARÁTAINAK ÉRTEKEZLETE. 
Május hó 15-én tartottunk szükebbkörü megbeszélést, a- 
melyen résztvett Járosi Andor kolozsvári lelkész teo'ógiai 
m. tanár is. Az egyházi sajtó és iratterjesztést érintő kér
dések kerültek megvitatásra.
* Ha üdvözülm akarsz, annyira bíznod kell Isten igéjében, hogy
még ha a világ minden embere is mást állítana, sőt, ha az ősz- 
szes angyalok is azt mondanák rá, hogy nem igaz, te akkor is egye
dül az Ige alapján maradj és ezt mondd: En tudom, hogy mégis 
az Ige az igazi Luther Márton.
BÁCSFALU. Az egyházközség ifjúsági dalárdája, am elyet 
nem  régen szerveztünk, két Ízben is sikerültén szerepelt. 
Első alkalomm al pünköst ünnepén  m utatkozott be, amig 
m ásodszor a gyülekezet lelkészének esküvőjén szerepelt. 
L a p u n k  e lő fize tő ih ez . Tisztelettel értesítjük előfizetőinket, hogy 
lapunkat a nyári hónapok alatt havonta egyszer fogjuk megjelen
tetni összevont, tehát bővített terjedelemmel. Mivel a nyomda már 
másodízben emelte fel a lapelőállítási költségét és ezzel kiadási i ,k 
megszaporodtak, ismételten kérjük hátrálékos előfizetőinket, hogy 
szíveskedjenek hátrá'ókukat sürgősen kiegyenlíteni, hogy a lap elő
állítása körül nebéisögek ne támadjanak. Egyben felhívjuk a na
gyobb hátrálékokkal rendelkezők figyelmét arra, hogy éppen a na
gyobb költségekre való tekintettel a lapot a jövőben csak is azoknak 
fogjuk küldeni, akik előfizetésüket rendezték.
* Meg van Írva, hogy szeresd ellensége és tégy jót vele. De Isten
ellenségeinek kell, hogy én is ellensége legyek, nehogy velük én is 
támadjam az Istent. Luther Márton.
B e lü g y m in is z te ri re n d e lk e z é s  a z  e g y h á z a k  ügyv ite li g y ű 
léseirő l. Ghelmegheanu belügyminiszter a Magyar Népközösség ve
zetőinek a kérésére rendeletet becsájtolt ki, amely felhívja a ha
tóságok figyelmét arra, hogy gondoskodjanak róla, miszerint a tör
ténelmi egyházak adminisztratív jellegű gyűlései megtarthatók le
gyenek
A LOBANTFY ZSUZSANNA JÓTÉKONY EGYESÜLET. A 
nagyváradi reform átus egyházkerületnek egyik jelentős in 
tézm énye ez az egyesület, amelyik a kerület kötelékébe 
tartozó árvaház fenntartásáról is gondoskodik. Ennek az 
árvaháznak az 1939 ik esztendőben 17 fiú és 11 leány 
ápoltja volt, akik itt egyben gondos keresztyén nevelést is 
kaptak.
* Isten türelme csodálatosan nagy, amint hangja is kimondhatat
lanul hatalmas. Luther Márton.
SAJTÓ DÉLUTÁNT RENDEZETT A NAGYVÁRADI REFOR
MÁTUS EGYHÁZ. A nagyváradi reform átus egyházközség 
az egyházi sajtó jelentőségének m egism ertetésére, valam int 
az egyházi sajtó melletti propaganda céljából sajtó délu
tán t rendezett am elyen Tabéry Géza a kiváló erdélyi iró 
ism ertette a sajtó jelentőségét és egy keresztyén szellemű 
sajtóorgánum  életrehivása mellett tört lándzsát.
J ú liu s b a n  ta rtjá k  m e g  a  F e h é re g y h á z i P e tő fi ü n n ep é ly t. 
A Segesvári Magyar Kaszinó Petőfi Bizottsága, a legnagyobb ma
gyar lírikus, Petőfi Sándor halálának évfordu'óján, a nagy költő 
emlékére évente megtartandó Petőfi emlékünnepélyt a folyó évben 
július hó 28-án tartja a fehér egyházai csatatéren, a költő hamvai 
fölé emelt emlékműnél.
HOGYAN SEGÍT AZ ISTEN? Egy ausztráliai m issziónárius 
beszélte el a következő esetet. Egy alkalomm al egyedül 
kellett m ennie egy nagyon veszélyes utón. Sikerrel járt, 
de hazatértében egy rabló, aki m egtudta, hogy nagyobb 
összeg pénz van nála megleste és ki akarta fosztani. A 
m isszionárius útközben hangosan énekelt és im ádkozott. 
Ez m entette meg életét, m ert a rabló hallva a hangos 
beszédet azt hitte, hogy n incsen egyedül s nem  merte 
m egtám adni. Igen 1 nagyon is egyszerű úton és m ódon 
tud ja  sokszor Isten m egm enteni azokat, akik öt sze
retik.

# A  N A G Y V IL Á G B A N  §

EGYHÁZI NÉVTÁR. A m a
gyarországi evangélikus egy
ház új névtárt adott ki, a- 

mely a Harangszó kiadásában jelent meg. Az új névtár 
tartalm azza az egyetemes egyház, a négy kerület, a 2Ő 
esperesség m inden egyházközség, fö- közép és elemi is
kola, lelkész, tanító, felügyelő, tanár szeretetintézm ény, egy
házi lap m inden szükséges adatát. Ára 3 pengő.
Uj te m p lo m o t ép it a  s z e g e d i g y ü le k e z e t A kb. 2217 lelket 
számláló szegedi evangélikus gyülekezet uj templomot épit, mert 
régi temploma ma már nem képes befogadni a megnövekedett 
számú híveket.
* A hit prédikálása, ahol az eleven, sehol sem eredményezhet túl-
teltséget vagy lekicsinylést, sőt újabb vágyat és csodálatot ébreszt a 
hívőkben. Luther Márton.
M e g h a lt  a  k é p e s ie v e le z ő la p  fe lta lá ló ja . Nemrégiben hunyt el 
Németországban Parisius ny. lelkész, akit a képeslevslezőlap fel
találójának kell tekintenünk. Parisius u. i. d'ákkorában a szüleinek 
irt leveleződpokat teli rajzolta, ami aztán általános divattá lett. 
EGYRE NAGYOBB MÉRETEKET VESZ A HÁBORÚ. A 
legújabb idő véres háborúja, am elynek m ár is annyi sok 
az áldozata, egyre nagyobb m éreteket ölt. Norvégia u tán 
most Hollandia és Belgium estek akaratuk ellenére áldo
zatául. Mindkét országot a ném etek szállták meg, hogy 
innen intézhessenek újabb tám adásokat Anglia és F ran 
ciaország ellen. Németország most hatalm as arányú és 
részben sikeres tám adást intézett Franciaország ellen, a- 
melynek védvonalát áttörve behatolt francia területre. Fé- 
lös különben, hogy a háború tüze még tovább fog ter
jedni, különösen Ólaszország és az Egyesült Államok m a
gatartását figyeli az egész világ feszült érdeklődéssel. A 
háborús veszedelem nek egyik egészen különleges hire volt 
az, amely arról akart tudni, hogy a pápa kéréssel fordult 
Spanyolországhoz, hogy odam enekülhessen.
* Rá vagytok építve az apostolok és próféták alspjára, melynek 
Bzeglaiköva maga Jézus Krisztus, akiben sz egész egységes épület 
szent templommá növekszik az Urban.* Efézus 2. 20 — 21.

FIGYELMET ÉRDEMLŐ UJ HANG. A pápaság hivatalos 
lapja figyelmet érdem lő vezércikkben foglalkozott a világ
protestantizm us szokásos im ahetének m agatartásával. A 
cikkből a megértés hangja csendül ki s többek között 
ezeket Írja : „A tévelygések és meggyökeresedett eltérések 
ellenére is m indnyájan testvérek vagyunk a K risztusban. 
Ugyanazokat a szent könyveket olvassuk. Ugyan a felé a 
cél felé haladunk. Ugyanaz a keresztyén életerő van ben
n ü n k ...“
N in c s  M a n n e rh e im  vo n a l. A finn-crósz háború tartama alatt 
igen sokat olvastunk a finneknek erődvonaláró), a Mannerheim tá
bornok nevéről elnevezett finn hármas védvonalról. Érdemes most 
megemlítenünk azt, hogy egy finn vezérkari tiszt kijelentése sze
rint a finneknek nem is volt semmiféle erődvonaluk. A külföld ta
lálta ezt ki a finn ellenállás magyarázatára és ők nem cáfolták 
még, mert a hír megtévesztette az ellenséget s így előnyükre szol
gált. A finn nép legerősebb védmüve Isten segítségébe veteit bá
tor hite volt, amely nem hagyta el a véres háborúban és erőt ad 
nekik most is, amikor újjá kell építeni hazájukat.
MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS. Az Egyetemi Luther Szövetség 
rendezésében szépen sikerült művészeti kiállítást rendez
tek a budapesli Képzőművészeti Főiskola evangélikus hall
gatói, m ájus 11-én. Sokat jelentő és értékes ez az össze
fogás.

É rtesítem , igen tisztelt vevőimet, 
hogy paplan- és vászonnemű üzletemet 
a Kapu-uccából áthelyeztem Hirscher 
ucca 7 sz. alá. Kérem továbbra is szi
ves pártfogásukat T óth  A n d rás.
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Beszámoló.
Dr. S zá s z  Pál, a z  Erdélyi M a g y a r G azd aság i Egylet e lnö

k é n e k  a z  egyesü let közgyű lésén  tartott beszédéből.

— Mielőtt napirendre térnénk, — kezdi beszédét as EMGE 
elnöke — engedjék meg, hogy röviden vissztpiliantsak az elmúlt 
év eseményeire és rámutassak azokra a fontosabb szempontokra, 
amelyek a mi életünket közvetlenül érintik.

Az Egyesület elmúlt évi működésével kapcsolatban az Elnök 
utalt azokra a nehézségekre, amelyekkel mind az Egyesület Veze
tőségének, mind a magyar gazdaközönségnek meg keltett küzdenie. 
Ez az év — mondotta — a próbatétel esztendsjefvolt, de ennek a 
próbatételnek még csak elején járunk. Ezekben a nehéz időkben 
bizonyosodik be milyen mértékben sikerül Egyesületünknek társa
dalmunkban a közösségi érzést kifejleszteni s a jövő munkájának 
eredményessége is attól függ, milyen erősek vágyunk egymás tá
mogatásában, öntudatosságban és fegyelemben. Feladatunk két 
irányban jelentkezett: az államhatalommal szemben és saját tár
sadalmunkkal szemben. A kormányzattal igyekeztünk megértetni 
azt, hogy épen ezekben az időkben, amikor a mezőgazdasági ter
melés zavartalanságának biztosítása a kormányzatnak egyik legfőbb 
célja, a közérdek azt kívánja, hogy mindazok a szervezetek, ame
lyek ebben a munkában komoly szerepet tudnak vállalni, zavartala
nul folytathassák működésüket. Felhívtuk az illetékesek figyelmét 
azokra az intézkedésekre, amelyek gazdáink munkájának eredmé
nyességéi akadályozzák s jelenthetem, hogy mindazokban a gaz
dasági kérdésekben, amelyek bennünket érdekelnek, ma már vala
mennyi illetékes helyen kikérik véleményünket.

A továbbiak során közölte dr. Szász Pál az egybegyült gaz
dákkal, hogy a céhtörvény tárgyalása során az az álláspont jutott 
érvényre, hogy a gazdák nem szervezendők be a céhekbe, hanem 
meghagyják számukra eddigi jól bevált szervezeteiket.

Az elnök ezután ismertette a közgyűléssel az Egyesületnek 
múlt évi akcióit, a nemesitett vetőmagakciót, tenyészállatakciót, 
majd rátért arra a jelentős kezdeményezésre amelyet az EMGE a 
múlt nyáron a felekezeti tanítók gazdasági tanfolyamának megren
dezésével magára vállalt.

— Sajnos — mondotta — rajtunk kívülálló akadályok miatt a 
tanfolyamot későn tudtuk elkezdeni s igy az csak rövid ideig tar
tott. Jelentősége azonban így is igen nagy volt s komoly eredmé
nyei máris jelentkeznek. Hetven tanító vett részt ezen a tanfolya
mon. A munka tanfolyam befejeztével nem szűnt meg, mert az 
EMGE a tanítók gazdasági kiképzésére két vándortanárt állított be, 
akik sorra járják a tanfolyam hallgatóit, mindenütt egy-egy hetet 
töltenek, tanácsokkal, segítséggel látják el a tanítókat.

A gazdasági népnevelés másik fejezetét a téli kéthetes gaz
dasági tanfolyamok alkotják. Sajnos külső, nehézségek akadályoz
tak abban, hogy annyi tanfolyamot tartsunk, mint a műit évben. 
Mégis ebben az évben 26 tanfolyamot tartottunk. Ezek erdmőnye 
Istennek hála — már most megállapítható. Bár a tanfolyamok 
célja kizárólag gazdasági oktatás, természetes, hogy azok új kö
zösségi szellemet is alakítsanak ki, kölőnösen a gazdakörök műkö
désére van átalakító hatásuk.

Természetes, hogy a nehéz idők még fokozottabb feladatokat 
róttak ránk a szervezés terén. Kétségtelen, hogy az EMGE szer
vezete nagyobb, átfogóbb, mint amit a számok mutatnak. Köztu
datunk ma az erdélyi magyar gazdatársadalom valódi képviseleté
nek tekinti Egyesületünket, jelentőségét, hivatását ma már min
denki elismeri. De azért mégsem lehetünk a szervesés terén elért 
eredményekkel megelégedve. Elsősorban azt kívánjuk, hogy gaz
dáink lehetőleg teljes számban szereztessenek be &z EMGE be* 
Azonban ez sem elég. Arra van szükségünk, hogy a papíron sze
replő tagok együttérző és aktiv tagokká váljanak. A tagoknak részt 
kell vállalniok a munkában. (Folyatjuk).

B e sz é ljü n k  róla.
Nemrégiben egyik hívem a következő kérdéssel fordult hoz

zám: Tiszteletes ur, hogy lehet, hogy nálunk minden faluban má
sok az egyházi szokások?“ Gmdolkozni kezdtem a dolgon s ne
vetnem kellett, amikor rájöttem, hogy valóbin a hátfalúban csak
nem minden hétfőlsképen történik. Maguk az éuek k is mások az 
egyes falvak templomaiban: itt ezt a dallamot használják, ott meg 
azt, itt ilyen a tempó, ott meg olyan. Szinte nem is tudunk éne
kelni egymás templomaiban. Azután: itt ilyen az istentisztelet, ott 
meg olyan. Egyik helyen a lelkész az oltár előtt mondja az Ur 
imáját, a másikon a szószéken. Egyik helyen van liturgia, a má
siknál azt sem tudják, mi az.

Még feltűnőbb a többi egyházi szertartásnál fennálló külömb- 
ség. Az egyik helyen a keresztelés igy töriénik, a másikon amúgy, 
a temetés itt ilyeD, a szomszéd gyülekezetben más. Egyik helyen 
nincs búcsúztató (és ez a helyes), a másikon nemcsak van, de 
hosszabb, mint a prédikáció, sőt van hely, ahol versben mondják. 
Egy k helyen énekelnek az úton is, a másikon nem ; itt érzelmes 
prédikációt mond a lelkész, a másik gyülekezetben azt hallja a 
hallgató, hogy az érzelgősségnek nincs keresnivalója a temetési be
szédben s igy tovább. A temetőben is más a szokás faluk szerint, 
úgy, hogy a más falusiak readesen úgy érzik magukat, mint
ha nem ugyanazon, hanem más hit gyermekei közé kerültek volna.

A reformátusok kemény harc árán aránylag egységet terem
tettek ezen a téren, miért nem tudnánk mi is? Véleményem sze
rint igen fontos volna, ha ilyen kérdések is napirendre kerülnének 
gyűléseink alkalmával, mert a jelenleg fennálló össszevisszaság már
igen sok hívünket döbbentette meg jógosan!

* *
4 *

És ha már itt tartunk, ejtsünk néhány szót istentiszteleti for
mánkról is. Nyugodtan előrebocsátbatjuk: a mi istentiszteleti ren
dünk minden, csak nem evangélikus. Amikor finn barátaink, majd 
egy dán lelkésztestvérünk járt itt s érdeklődött istentiszteleti for
mánkról s elmondtam; elképedve kiáltottak fel: ez nem evangéli
kus istentisztelet. Valóban, itt sincs meg közműk az egység, kisza
kadtunk az igazi evangélikus talajból. A világon mindenütt litur
giával tartják az evangélikusok az istentiszteleteiket, csak mi nemi 
Legutóbb a brassói szász lelkész kollegákkal esett erről a körül
ményről s közöttük is rendkivüi nagy volt a csodálkozás.

Az igazi evangélikus istentiszteleti formát ki kell már egyszer
dolgozni és levezetni minden gyülekezetisn. Épen ideje a drága, ősi
örökségekhez való visszatérésére!* *

*

Elgondolkozom költségvetéseink összeállítása felett. Mennyi 
mindenre kell pénz egy egyház fenntartásánál! Da épen a legfon
tosabb tétel következetesen hiányzik minden költségvetésből: az
egyházi iratterjesztésre fordítandó összeg rovata! Nálunk az iratter
jesztés még mindig tizedrangu problémai

Vájjon a mi híveink nem szorulnak rá iratterjesztésre ? A na
pokban egy aránylag drága, 20 Leies könyvre hívtam fel híveink 
figyelmét a szószékről. Nem is gondoltam volna, haton vettek a 
szegényebb néposztáiy sorából.

De hát amikor vannak helyek, ahol óva intik a gyülekeze
tüket lapunk és naptárunk olvasásától?

KISS BÉLA.

§  t? a  w  cp é  l  i  fi vi Síé-1
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„Némely pedig a jó földbe esék, és 
gyümölcsöt terem, némely száz annyit, 
némely hatvan annyit, némely pedig 
harminc annyit. _____

Amely pedig a jó földbe esett, ez az, 
aki hallja és érti az igét; aki gyümöl
csöt is teram, és terem némely száz any- 
nyit, némely hatvan annyit, némely pe
dig harminc annyit.

(Máté: 13, 8, 23)

A Léleknek gyümö'cse; szeretet, ö- 
röm, békesség, béketűrés, szívesség, 
jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

(Gál. 5, 22)

Én vagyok az igazi szőlőtő, igy szól 
Jézus és az én Atyám, a szőlőműves. 
Minden szőlővesszőt, amely én ben
nem gyümölcsöt nem terem, lemetsz, 
mindazt pedig, amely gyümölcsöt te
rem, megtisztitja, hogy több gyümöl
csöt teremjen.

Én vagyok szőlőtő, ti a szőlő
vesszők : aki én bennem marad, én pe
dig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: 
mert nálam nélkül semmit sem csele
kedhettek.“

(János ev. 15; 1, 5 )

J ó  f ő i d  —  jó  s z í v .

Az Űr Jézus azt mondotta, hogy az Isten igéjét 
némelyik ember szíve befogadja és meg is tartja. Az 
ilytn szívben az ige gyümölcsöt terem, épen úgy, 
mint a jó földbe esett gabona mag.

Az Isten igéje az ember életében termi a gyü
mölcseit. Ezek a gyümölcsök a jó cselekedetek. An
nak az embernek, aki szivébe fogadja az Isten igé
jét, a cselekedetei megjavulnak, egészen mások lesz
nek, mint azelőtt voltak.

Az igének ez a gviimölcstermése egészen csodá- 
FüTÖs, pedig nagyon egyszerű. Legkönnyebben úgy 
lehet megérteni, ha e v történettel megvilágositjuk. 
Ez meg fogja mutatni, hogy némelykor milyen gyor
san és milyen rengeteg sokat terem az ige, ha jó 
szívbe kerül.

Angliában élt egy kereskedő, aki nem sokat tö
rődött az Istennel és az Ö igéjével. Templomban nem 
szokott járni, mert azt tartotta, hogy aki istenfélő, az 
nem tud megélni, vagy legalább is nem tud meg
gazdagodni. Ez az ember a boltjában meghamisította 
a mérleg súlyokat, úgy hogy amikor valaki egy kiló 
cukrot kért tőle, ö úgy tett, mintha egy kilót mérne, 
pedig csak valami 90 dekát‘mért, mert a súly hamis 
volt. És igy csalt meg naponta sok embert. Egyszer 
abba a városba, ahol ő lakott, egy hires igehirdetö 
érkezett. Mivel mindenki nagyon dicsérte, a kereske
dő is elment a templomba, és meghallgatta a beszé
dét, amely a szeretetről és igazságról szólott. Más
nap egy barátja megkérdezte tőle, hogy miképen be
szélt az a hires ember ? A kereskedő igy felelt: „én 
nem tudom hogy beszélt, csak azt tudom, hogy a- 

[ mikor hazamentem, az összes hamis mérlegeimet a 
Temze folyóba dobtam.“ Az ige megfoganta szivében, 
s mire haza ment, már gyümölcsöt is termett. A gyü
mölcs az volt, hogy nem csalt többet. MÁTYÁS B.
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oka a reménység. Kit Isten szeret az nem 
pusztulhat el. Aki Istenben hisz az a tengeren is 
csodálatosan biztonságban van. Ki meglátja Krisz 
tus Világosságát — megtalálja a helyes utat.

GILLICH FÜLÖP.

V ilág v ilá g o s s á g a .
A most folyó háború alatt igen sokat 

hallunk tengeri csatákról. Egészen a leg 
újabb időig nem is annyira a szárazföldön 
mint inkább a tengeren vívtak ütközeteket.
Az első időben a tengeralattjárók vittek nagy ' 
szerepet, később a nagy bombázó repülőgé
pek vették át a támadási harcot. Ezen ese
mények hatása alatt a figyelmünk máskor
nál jobban terelődött reá a tengerre. Cso
dáltuk a bátor támadókat, de ugyanokkor 
nem tudtunk megfeledkezni azokról a sze
rencsétlenekről sem, akiknek hajóját elsüly- 
lyeztették s akik a tengerbe vesztek, vagy 
bizonytalan mentőcsónakra kellett reá bízzák 
életüket.

A tengeri utazás nemcsak háború ide
jén, de máskor is mindig sok veszélyt rej
tett magában. Kétszeresen veszélyes volt ez 
természetesen akkor, amikor a hajóipar még 
nem érte volt el a mai fejlődését. Bizony 
nagyon is parányi volt egy—egy ilyen régi 
fajta vitorlás a nagy tengeren. Különösen mikor 
hatalmas vihar zúgott végig a tengeren. S mit je
lentett olyankor a tengeren hányódó,^küzködő hajó 
legénysége számára amikor hirtelen*észrevették a 
világitó torony fényét. Bátorságukjmegújult. Van

Lehel kürtje.
Egy fehér csontkürtöt őriznek Jászberény

ben. Azt mondják, hogy ez .a kürt Lehel vezéré 
volt... Akár volt ez a kürt Lehelé, akár nem: kür
tös Lehel emlékezete megmaradott s meg is ma
rad, amig magyar lesz a földön.

** *
Honszerző Árpád visszaszerezte a magyar

nak Atilla földjét. Szvatopluktól elvet; e a Duna s 
a Tisza közét s aztán addig meg nem pihent, mig 
övé nem lett az^egész föld. Húsz nap és húsz 
éjjel tartott a nagy áldomás: a honszerzés áldomá
sa. Hegyek, völgyek, erdők, pusztaságok zenget
tek a magyarok győzedelmi énekétől, sipognak, 
kobzoknak hangjától. Tüzeket fgyujtottakg hegyek

tetején, puszták rónaságán s ezeknek á tüzeknek 
lángja felhatott az egekig, hadd tudja meg Csaba: 
im, beteljesedett szivednek kívánsága, a magyarok 
megszerezték apád örökét. Lobogó tüzek lángja, 
füstje átcsapott a szomszéd országokba is, hadd 
tudják meg: itt a magyar.

Árpád halála után egyébként is megtudták 
a szomszéd országok népei. Mert a magyar vitéz
ségnek szűk volt a haza földje: át-átcsapott ide
gen földre. Rémület szállotta meg a szomszéd 
népeket: pusztulás járt mindenütt a magyarok nyo
mán. De pusztult, fogyott a magyar is s a magya
rok Istene megelégelte az idegen földön való ka
landozást. Közéjük küldötte a balszerencsét, hogy 
észre téritse s visszaterelje őket.

Német földön, Ágosta városa mellett, ször
nyű pusztulás érte a magyarokat. A rettentő csa
tából csak hét magyar került vissza a magyar 
földre, azok is levágott füllel és orral. Nem is 
fogadta be őket senki a sátorába. Gyászvitézeknek 
csúfolták s szemükre vetették, hogy nem haltak a 
csatatéren, mint a többi. Mert vagy meghaltak a
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Dal az édesanyáról.
ir ta  : L a m p ér th  G éza .

'Hol a hideg szív , amely meg ne telnék 
Szelíd érzések csendes melegével — 
Kiben nem támad egy-egy kedves emlék: 
Ha édesanyát lát a gyermekével?

Ki nem gondol a tavaszi napokra,
A gyermek-üdvre, mit leírni nincs szó : 
Mikor pihent a ringató karokba,
Mint ringó ágon feslö zsenge bimbó.

S a meleg, védő, áldó szeretetre,
Mely első félénk lépteit kisérte,
Mely ébren s alva őrködött telette — 
S  az imára, mely érte szállt az égbe?

S a kis Jézusra, ki a szent estével 
Leszállód hozzá szelíden az égből? 
. . .  Ha édesanyát lát kis gyermekével: 
Kinek nem csordul édes könny szeméből?

Ha beszédünkben szám ok: 
mennyiségek fordulnak elő, 
akkor azokat számnevekkel 
fejezzük ki. Pl. Három árva 
sir magában. Tizenkét kőmi- 
ves összetanakodék. Első ka- 
kasszókor jönnék nézésedre. 
Sok lúd, disznót győz. Ezek
ben a mondatokban: a há

rom, tizenkettő, első és a sok szók számnevek. 
Amint látjuk a számnevek sem mind egyformák, 
hanem többfélék. Öt csoportba osztjuk a számne
veket : u. m. alap- vagy íöszámnevek, sor- v»gy 
rendszámnevek, szorzó- osztó- és határozatlan 
számnevekre.

Alap- vagy töszámnevek: az egy, kettő, tiz, 
húsz, száz, ezer millió stb, Sor- vagy rendszám
nevek: első. második, harmadik, tizedik, száza
dik stb.

Szorzószámnevek : egyszer, ötször, húzszor, 
ötvenszer stb.

Osztószámnevek : egyenként, páronként, ti
zenként, húszanként stb.

Határozatlan szám nevek: sok, kevés, ne
hány, több stb.

Keressétek ki olvasmányaitokból a számne
veket és osztályozzátok őket.

* *♦

csatatéren vagy fogságba estek. Fogságba esett a 
•két vezér: Lehel és Bulcsú. Fogságba estek, 
ahelyett, hogy a csatában estek volna el, pedig 
ugyancsak keresték a halált. Szégyen és harag 
tüze lángolt Lehel és Bulcsú arcán, mikor a 
győzedelmes német császár elé vezették, hogy 
hallják ítéletüket.

Ott ült a császár sátora előtt, körötte a fő
emberek. Összeráncolta a homlokát, sokáig nézte 
szótlanul a két vezért, aztán rájuk ráförmedett, mint 
valami gonosztevőkre :

— Ti vagytok a magyarok vezérei ?
— Mi, — felelt büszkén felemelt fejjel Le

hel.
— Hát miért űzitek, sanyargatjátok a ke

resztyéneket ?
— Mert Istennek ostorai vagyunk. Azért

küldött, — mondotta Lehel erős hittel — hogy 
ostorozzunk titeket! t

— Halál reátok! — kiáltott a német csá
szár. Hé, katonák, fogjátok s vesztőhelyre vi
gyétek !

Hallod-e, császár, németek császárja, nem 
kérek kegyelmet. Megérdemlem a halált, mert el
vesztettem a csatát. Csak egyet kérek tőled.

Beszélj!
— Adasd vissza kedves kürtömet, hogy még 

egyszer belefujhassak.
A császár intett s előhozták Lehel kürtjét.
— Nesze, fújj kedves kürtödbe.
Hej, édes Istenem! Aki hallotta ezt a kürt. 

szót, megreszketett a szive, könnybe borult a sze
me, olyan búsan, bánatosan búgott. Összeverőd
tek a német vitézek s könnyes szemmel, lehajtott 
fővel hallgatták a szomorú nótát.

Hanem, amikor a szomorú nótának vége 
volt — mi történt! Kétszer-háromszor megforga- 
tá Lehel a kürtöt,^hogy csakúgy surrogott-burro- 
gott a levegő s úgy vágta a német császár fejé
hez, hogy szörnyet halt menten.

— Most már vihettek a vesztőhelyre, — 
mennydörgőit Lehel — szolgám lesz a császáro
tok a másvilágon.

Benedek Elek apó.
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Kedves Gvermekek! Csak nehány hét még és befe 
jeződik az iskolaév. Megkezdődik a akáeíó, a pihenés, az 
erőgyűjtés ideje. Lehet, hogy közületek sokan egyszeribe 
sarokba vágják a könyveket s ameddig a nyár ta-t többé 
elő sem veszik. Különösen azok fognak )gy cselekedni, 
akik az iskolaév alatt is csak kényszerből forgatták a 
könyveket. Sokaknál azután ezzel együtt jár majd az is, 
hogy nem mennek el istentiszteletre sem. Egyedüli gond
juk a játék, meg fürdés, kirándulás stb. lesz

Ne feledjétek el gyermekek: szükséges a pihenés, 
szükséges az erőgyűjtés, szükséges a játék, kirándulás, 
fürdés is, de nem szabad elhagyni minden komoly munkát 
Ne dobjátok el a könyveket, hanem dolgozzatok szorgal
masan a nyáron is Ismételjétek el a tanultakat. Készülje
tek fel az új iskolai esztendőre, az új tananyagra Főként 
pedig ne felejtsétek el, hogy az imádkozásban, az isten- 
tiszteletre való járásban nincs helye semmiféle vakáció 
nak Sőt, éppen nyári vakáció alatt tanúsított magaviseleté 
mutatja meg, hogy melyik gyermek értette meg helyesen 
azt, mit a vallásórán tanult. Most nem kérdezheti meg 
mindjárt hétfőn a vallásoktató, hogy roltál-e vasárnap 
templomban, tehát nem kell félni a gyorsan jövő bünte
téstől. Nem kényszerből, szívből kell inditatva érezze ma
gát minden evangélikus gyermek arra, hogy a nyári vaká
ció ideje alatt is mindig pontosan ott legyen az istentiszte
leten. Vájjon igy lesz-e?

A vakáció ideje alatt szünetet tart a G germ ekvilág . 
Ebben az iskolaévben a jelen szám az utolsó, á következő 
majd csak szeptemberben fog megjelenni Jgen helyes len 
ne ha mindek! elővenné a G yerm ek v ilá g  korábbi példá
nyait és szorgalmasan átvenné az ott leközölt nyelvtani 
dolgokat. Különösen igen fontos lenne ez azon kis olvasó
inknál, akik nem járnak felekezeti iskolába A nyáron több 
az idő, fordítsátok azt arra. hogy pótolni igyekeztek azt, 
amit az iskolában nem tanulhattatok, édesanyanyelvetek 
megismerésére és népetek történelmének és irodalmának 
tanulmányozására.

Kedves kis Barátaink cselekedjetek igy 1

Kedves gyermekek! Valamikor Miskolcon jártam 
Onnan átmentem Diósgyőrre, ott megtekintettem 
a nagyszerű vasgyárat. Onnan főlrándultam a hegy 
szerpentin útján Lilafüredre. Útközben megnéztem 
a székgyárat, tovább megragadta figyelmemet a 
papirmalom, és megcsodáltam ott a cellulóza 
gyárat is.

Fent a hegyen a Lilafüredi nyaraló mellett ékes 
kedik fenyő-és tölgyfáktól körözött tó, neve: Lila
füredi tengerszem. Mig itt a természetnek csodás 
szépségében gyönyörködtem, észrevettem az egyik 
fa ágán egy galambot, amint csőrével leveleket 
tépdes és lebocsátja a tó vizére.

Vájjon miért teszi ezt a galamb? Kutatva nézek 
utánna azon veszem észre, hogy ott a viz tük
rén, közel a parthoz küzd a hátán fektében egy 
méhecske élete megmentéséért. Hát ezért kü'di le 
a szánakozó galamb a faleveleket a méhecske se
gítségére.

Mikor a méhecske a fáradságos mukájától meg
pihenve körülnézett, hogy vájjon kinek hálálhatja 
meg megmentését, észrevette a közelben a vadászt, 
a mint a fa ágán ülő galambra irányítja gyilkos fegy
verét, megsajnálva jótevőjét, és hálaérzetétől hajtva 
neki repült a vadásznak és épen abban a pillanatban 
mikor elakarta sütni a puskáját, keze fején megszurta 
fulánkjával, a puska eldördült, de czélját tévesztette 
és a galamb megmenekült a biztos haláltól.

W ellrrm n n  b á c s itő i .

H e l y e s  m e g f e j t é s t  k ü l d ö t t e k  b é r
Bálint Mihály és Sára Panni Bácsraluböl; Antal 
Gyerkó Ilona, Lőrincz János, Pajor András, 
Gyurka Anna, Nagy Mihály, Székely István, Nagy 
Anna, Kocsis Ilona, Papp Irén, Maróti Ida, 
Kapitány Anna, Köpe Bandi, Bibó Vilma, Hajdú 
András, Székely Anna, Gyulai Nagy János, Kiss 
Isók Etelka, Antal Mária, Papp Sára, Pünkösti 
Irén, Girás Anna, Bálint Irén, Buna Kati, Dávid 
Berta, Balázs Matild, Benedek Sára, Bálint Erzsébet 
és Árpád Cérnát faluból; Balázs Piroska és Lő
rincz Kati Tűt hősből; Kiss Irén, Kiss Julis, Kuhát 
László, Mátyás Bözsi Varsándról;

A B. csoportban: Fazakas Ilonka, Barcaujfalu- 
Mi; Borc'a András és Erdélyi Anna Bácsfaluból;.
Bartos Ida, Kiss Istók István, Hajdú Piroska 
Csernátfalubó; Sára Piroska, Pünkösti Irénke és 
Csere Ilonka Tairanqró'; Kulinyi Ibolyka, Rákóczi 
Jólánka, Csonka Róza, Horváth Mariska, Tóth 
Juliska, Németh Kató, Németh Ilonka, Szász Ilona,
Futó Ilonka, Kovács Jólánka, Miszlai Pista, és g p fl 
Horváth’ Ferenc Varsándról.
S o r s h ú z á s  ú t j á n  n y e r t e k :  az utolsó- 
előtti szám rejtvénymegfejtői közül Gillich Kurt,
Csete Károly, Kapitány Vilma, Kiss Istók Etelka,
Dávid Berta, Zelenák István, Török Sanyi, Kuhár 
László, Erdélyi Anna, Fazakas Ilonka, Lőrincz 
Kata, Kovács Jólánka, Futó Ilonka és Szilvási 
Ferenc. (Ezeknek neve múltkori számunkból téve
sen kimaradt).

A legutolsó számú rejtvényünk megfejtői közül 
sorshúzás útján nyertek: Kiss Irén, Sára Panni,
Mátyás Bözsi, Nagy* Mihály, Papp Sára, Bibó 
Vilma, Balázs Matild, Borcsa András, Bartos Ida*
Kiss Istók István, Pünkösti Irénke, Horváth Ferenc,
Miszlai Pista, Tóth Juliska, Csonka Róza,
Kulinyi Ibolyka.

A  G y e r m e k v i l á g  mostani száma ez isko
lai évben az utolsó. Mostani számunkban ezért 
nem is hozunk rejtvényt. A Gyermekvilág legköze
lebbi száma majd csak az új iskolaév kezdésekor, 
szeptemberben fog megjelenni. Akkor ismét adunk 
rejtvényeket, hogy módotok legyen a szórakozásra 
és tanulásra. Igen örülünk annak, hogy egyre 
többen vannak, akik rendszeresen foglalkoznak 
rejtvényeink megfejtésével. És még inkább örülünk 
annak, hogy egyre többen vannak, akik szépen, 
irt munkát küldenek be.

Tehát a viszontlátásra szeptemberben.
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Legyen meg a Te akat^a«
tód! Máté 6: 10.

Úgy érezzük, hogy ez a kérés lemondást 
jelent, kényteh n-kelletlen megnyugvást. Mi ugyan
is ilyesfélekép gondolkozunk: Sok mindent sze
retnénk kapni, sok kérésünk lenne Istenhez, sok 
jő dolgot akarunk elérni; de hiába! nem adja 
meg az Isten! Ö mást akar. sőt az Ö akarata 
sokszor nehéz megpróbáltatásokkal, „meg nem ér
demelt“ csapásokkal sújt bennünket. Így is szok
tunk beszélni: Miért nem akarja Isten, hogy bé 
ke, nyugalom, jólét, igazság, megértés legyen a 
világon? hogyan engedheti meg azt a sok nyo 
moruságot, szenvedést, háborút s lb?

Akik így beszélnek elfelejtik, hogy Isten ki
zárólag csak jót akar. Jónak és szépnek terem
tette a világot, jót akar az emberrel is. Mégis 
megromlott a világ, mert egy másik akarat ga
rázdálkodik benne, a bűnnek és a bűn szolgasá
gába szegődött embernek az akarata. Ennek az 
akaratnak az érvényesülése szüli a világban azt 
a sok-sok békétlenséget, nyomorúságot. Mást a- 
karunk és teszünk, nem a jót, amit Isten akar, 
ezért ilyen felfordult a világ.

Hogyan ? —  m ondhatná valaki — hát nem 
ura Isten ennek a világnak ? nem az történik itt 
amit Ö akar ? — Isten ura a világnak és meg
valósítja benne akaratát. Éppen ezért nem is 
fogja sokáig tűrni a gonosz akarat garázdálko
dását, hanem eltörli ezt a sötét világot és meg
teremti az Ö országát. De mi azt kérjük ebben 
a kérésben, hogy k ö n yörü jö i rajtunk az Isten 
és már itt, ebben a gonosz világban érvénye
sítse közöttünk az ü  jóságos és kegyelmes aka
ratát, úgy mintahogy azt a mennyben, az Ő or
szágában érvényesíti. Isten úgy teljesiti közöt
tünk akaratát, mondja Luther a kis Kátéban ,,ba 
megtör és meggátől minden gonosz száudékot és 
akaratot, mely az Ö nevét megszentelni és or
szágát hozzánk jönni nem engedi, amilyen: az 
ördögnek, a világnak és saját testünknek akara
ta; ellenben megerősít és szilárdan megtart min
ket az ö  Igéjében és a hitben; életünk végéig” . 
Ig e n ! törjön meg Isten bennünk minden gonosz 
akaratot, amely annyi nyomorúságot zudit a vi
lágra és tegyen minket igazán hívőkké, akik az 
Ő akaratát teljesítik 1 Milyen nagy szüksége van 
a mi beteg világunknak az emberek gonosz aka
rata helyett Isten szent és jóságos akaratára!

K o v á c s  László .

Földindulás.
Nem arról lesz szó e rövid beszámolóban, amire a cim után talán leg

elsősorban gondolni lehetne, — hogy nemzetek lábai alatt megindult a föld, 
aminek köve keztetében népek hullanak bele a megsemmisülés örvényesen, tá
tongó, mindent megemésztő torkába, egyik napról a másikra, csupán csak 
egy színműről: Kodolányi János. Földindulás c. színmüvéről. De ez a szín
mű. olyan kepét vetit elénk, amelyben mégis igazi „földindulásról“ van, 
szó s mely a mi számunkra megdöbbentőbb jelentőségű, az egész világ ösz- 
szeomlásánál, mert a mi népünk élet- és térvesztéséről, a mi népünk szinte 
szinte feltart ózhatatlan pusztulásáról szól Azért foglalkozunk vele e lap 
hasábjain is \  .Földindulás“ egy Dunántúli községben játszódik le s a ma
gyarság égpő, pusztító sebeit, rákfenéjét mutatja meg: az egyke, a gyermek- 
teler.ség veszedelmének és a tébolyda, őrületbe sodró szekta-terjedés meg
döbbentő komorságú feltárása által. Arról szól, hogy a Dunántúl magyar né
pe főképpen a vagyon elaprózódásának megakadályozása végett, isteni és em
beri törvények által tiltott bűnös módon meggátolja a gyermekszületéseket, 
aminek következtében sok család-utód nélkül maradván teljesen kipusztul, s 
a kipusztult családok birtoka pedig idegen népfaj, az egyre terjeszkedő, 
svábság kezébe kerül és úgy a magyar nép lába alól a föld megindul és 
egészen kicsúszik. A gyermektelenül maradt, földi hivatásukat és céljukat el
veszített, többnyire cselédsoriba került földnélküli tévelygő lelkek aztán a szek
ták őrülettel határos tévelygései által sodortatnak tovább a megsemmisülés 
útján.

A darab azzal kezdődik, hogy egy kihalóban levő család utolsó tagját 
temetik. Az örökös nélkül elhúnyt házának ajtaját beszegzik. És alig teszik 
gödörbe a a megholtat, egy sváb gazda máris alkuba bocsátkozik a gazdát
lanul maradott ház és földbirtok ügyében s minden az ő kezébe is kerül. A 
szomszéd magyar gazda, mint az egész falu, az egykének a hive, egyetlen 
unokájára akar hagyni minden vagyont hallani sem akar arról, hogy leányá
nak több gyereke legyen s ezért vejével, aki még igenis szeretne gyermeket 
s akit egészen cselédként kezel, unos-untalan összevesz és végül ki is uta
sítja a házából. A leányát ráveszik arra, hogy tiltott módon akadályoz
zák meg a várt második gyermek születését. A fiatal asszony 
csak nem bele hal a tiltott műtétbe melynek az orvos megállapítása szerint 
az lett a következménye, hogy több gyereke nem lehet. A kiutasított vő, kit 
még a felesége sem követ, bánatában lumpolásnak adja a fejét. Egyik nap 
azonban: az egyetlen gyermek, vizbefúl — úgy viszik haza holtan. A mámo
ros vő éppen akkor érkezik a házhoz cigányokkal, s mivel még nem tudja, hogy 
egyetlen gyermeke holtan fekszik, duhajkodva zenét húzat a cigányokkal. Az 
egész család kétségbe van esve, gyereket szeretne de nem lehet! Bűneik 
rettenetes büntetése bekövetkezett. A férjét, gyermekét elvesztett fiatal asz- 
szony igy kerül a vallási tébolyultak közé. Mig utána megy a férje, magához 
veszi s élnek a legnagyobb keserűségben abban a tudatban, hogy nem lehet 
már többé gyerekük. De mintegy a sok gyászos, komor, leverő esemény fel
oldásaképpen végül kiderül, hogy ismét gyerekük lesz. S ennek a boldog 
felfedezésnek sugárzó örmével fejeződik be Kodolányi János Földindulás cimű 
színmüve.

Miért Írunk róla ? Azért mert a darab komor jelenetekben, megdöbbentő 
erővel tárja elénk azt az igazságot, hogy az Isteni és emberi rendelések, 
törvények útját semmibevevő tilos utón járó nép a maga pusztulásába rohan.

Népünknek is tudnia kell ezt: RADUCH GYÖRGY.
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Vámszer Géza, Csíkszeredái fg. tanár fenti cim alatt 
az Erdélyi Enciklopédia kiadásában 134 oldalra terjedő 
meleg szívvel és igaz szeretettel megirt könyvet jelentetett 
meg s benne egy csodálatosan életerős erdélyi magyar 
szórvány múltját és jelenét mutatja be. Nyilvánvalóan az
zal a céllal, bocsájtotta útra könyvét hogy a boldogabb és 
szerencsésebb körülmények között élő testvérek megismer
jék ezt a népet s szeretettel gondoljanak azokra, akik hosz- 
szu évszázadoknak ádáz támadásai között is megmaradtak 
az evangélikus hitben s a magyar nemzeti műveltségben, 
azoknak ragyogó diadalát hirdetve messze tájra a roman
tikus Olt völgyén.

Szakadát Szeben vármegyének délkeleti szögletében, 
az Olt folyó jobb partján fekszik. Csöndes szerénységgel 
húzódik meg a falu a nagyszebeni hegylánc nyúlványai 
alatt, áhitatattal nézve fel a vele szemben fekvő fogarasi 
havasokra, melyeknek örökös hóval borított ormai büsz
kén emelkednek az ég felé. Az apró fal
vakban vármegyeszerte nem látni e tájon 
magyart, Szakadáton is alig 300 lélek él, 
de ez a maroknyi nép a maga szörnyű 
elhagyatottságában megmaradt a mai napig 
magyarnak, bár a hatalmas román és 
szász tengerben századok viharával kellett 
dacolnia.

Régi fóliánsok Pagus Szakadát néven 
említik a községet. így emlékezik meg 
róla Apafy Mihály fejedelem is egy a sze- 
beni konzisztoriumhoz intézett rendeletében 
az 1665-ik évből. Az alapítók a községet 
a templom körül építették és erős védfal- 
lal vették körül, melynek maradvánnyal 
ásatások alkalmával ma is fellelhetők. Leg
régibb Írásos bizonyíték a község fennál
lásáról 1380-ból van, a szebeni levéltár
ban. A község eredete tehát a szász tele

pítések idejére vezethető vissza, de első lakói történel
mileg kimutathatóan magyarok voltak.

Az' 1700-as évekbben a románok már nagyon el
szaporodtak a községben, mig a magyarok száma alig 
emelkedett. E kevésszámú magyarság azonban minden 
időkben bizonyságot tett élni akarásáról és szív ó s  erejéről. 
„Kiforrott népi öntudatu magyarok ők valamennyien, aki
ket a jő Isten meghagyott, megőrzött számunkra talán 
mementőnak, hogy életükből, sorsukból történelmi múlt
jukból mi is tanuljunk valamit jövőnk számára.“ Aki ezt 
a szomorúan szép magyar sorsot meg akarja ismerni, ok
vetlenül vegye meg Vámszer Géza könyvét és olvassa el, 
mert a könyv olvasása nemcsak néhány kellemes órát fog 
adni neki, hanem megismerteti vele egy gazdag múltú ma
gyar néptöredék életét. Különösen magyar evangélikus hí
veinknek figyelmét kell felhívnunk erre az értékes könyv
re. Magyar evangélikus testvéreinkről szól. Szórvány gyü

lekezetről, amelyet a hitéhez és fajához va
ló ragaszkodása jellemez. Hogy megmara
dott magyarnak és evangélikusnak azt kö
szönheti annak, hogy híven megbecsülte az 
evangélikus egyháznak egyik legértékesebb 
kincsét: felekezeti iskoláját. Ezt pedig meg 
kell ma értsék a más gyülekezeteink is.

Templomot és iskolát megbecsülni ha 
élni és megmaradni akarunk! ezt hirdeti 
nekünk a szakadáti magyar evangélikus szór
vány gyülekezet története. Tanuljuk meg és 
szívleljük meg alaposan ezt a tanulságot!

Kérjük Istent, hogy a szakadáti öreg 
evangélikus templom falai közül még hosz- 
szu évszázadokon keresztül szálljon a ma
gyarok hő fohásza a Mindenhatóhoz.

BÍRÓ LÁSZLÓ.
A könyv megrendelhető lapunk kiadóhi

vatalánál.

„Evangélikus Élet“ idegenben.
A lelkem csupa vad, féktelen indulat,
Megint megyünk, megyünk és m együnk...................
Rojjuk a végtelen utat . . .
S amig a szemem a tömegben ismerőst kutat, 
Tikkadt ajkamra kibalszik az átok,
Körülöttem csupa idegent látok,
S valahol messze, elérhetetlen messze, — egy kutat...
Déli pihenőre falu környékére,
Úthosszán a sáncba telepszik a tömeg;
Fáradt testek, frissen vetett ágya
Puha moha lágya
Magát asztalnak kínálja . , .
Egyék kinek van étvágya.
Hátizsákom fenekén
Hazai csomagom a legbecsesebb . . . .
A kenyeret benne még anyám szelte 
Minden darabjában benne van a lelke;
És az ut szél igy meg keservesebb.
Én?.,. Én komisz vagyok 
Mint egy kedélybeteg eb. . , .
Szidom az órát, s mostoha sorsom.
Szidom az életet . . . .
De im! ez is anyám keze,
Csomagomba tett egy „Evangélikus Életet.*
Szerény kis újság, benne bibliás szavak 
Hyena zónán kevés akad,
Csendes a hangja, komoly és nehéz;
Szitkom enyhül haragom el ül
Biztatnak a sorok
„Ne félj nem vagy egyedül*
Itt van a Krisztus veled, velünk,
És itt . . . vagy akár hol 
Csak magyarok leszünk.—
Beszél, hogy izmos erős a karja ,
Fogjam meg bátran ezt egy 
Egész faj akarja. . . .
Hogy ő nem a kor hencegő,
Mártír magyarja; . . .
Mondja; a hencegés céltalan és dőre 
Bizok csak benne és nézek a kőre 
Dávid Góliáthoz vágott 
Parittya kövére.
Vezényszó csattan . . .  — Induly.—
És mi inulunk.
Bicsoklik az inunk, de indulunk,
Valaki mellettem, rám reccsen,
Idegesen h ad a rt............
Én szelíden szólok vissza
Magyar vagyok, csángó és magyar, . . ,

LUKÁCS SÁNDOR,

Makkauer.
A norvégekről sok szó es>k mostanában, de ke

veset tudunk erről a kilencven százalékban evangé
likus nagyszerű népről. Eiving Berggrav püspök 
egyik kiváló könyvéből közöljük kivonatosan ezt a 
fejezetet, mely a norvégek őszinte, igaz keresztyén 
hitéről tesz bizonyságot.

Nem könnyű dolog Makkauer helységet a 
térképen megtalálni, de ha a Varangeiíél- 
sziget sziklás partjai közepében keresi az 
ember, megtalálhatja. Ősrégi halásztanya. Ma 
világítótornyáról nevezetes. Nem tudom, hogy 
igaz-e, amit az ott lakók állítanak, hogy ez 
Észak legerősebb fényű világítótornya, de 
tudom, hogy igen sok hajót mentett már 
meg, mert rettenetes hely az, ahol Makkauer 
a Jegestengerbe nyúlik.

102 ember lakik itt. Abból él, amit a 
tenger ad. És a tengerrel rengeteget kell 
küzködni. Sem fövenyespart, sem kikötő, 
csak sziklák és kőkolosszusok. Sokszor egy 
hét is beletelik, mig sikerül a szárazra jutni 
vagy azt elhagyni. Mikor Makkauert első 
Ízben akartam megátogatni, le kellett monda
nom tervemről, lehetetlen volt partraszállani.

Ha az ember partra akar jutni, mindenek
előtt egy felülről elányujtoít vaslétrán kell 
felkapaszkodni. Még gyönge tengermozgás 
esetén is nehéz a helyet megközelíteni, an
nál kevésbé lehet viharban, mert egyetlen 
hajó sem tud horgonyt vetni.

I'yen körülmények között az élet rendki- 
kivül nehéz ezen a helyen. Tudtam, hogy 
micsoda nyomorúság uralkodik ott. És még
is egyik nap levelet kapok az ottani lelkész
től, a makkaueriek templomot akarnak ópiteni.

Nem szép, hogy nem tudtam tervük iránt 
lelkesedni. De 59 más helység kérése feküdt 
asztalomon: mind templomot akartak. Külön
böző pénzek is gyűltek már. Néhol ember
öltők óta gyűjtögették, ezek voltak soron a 
templom és iskolaalapok kiosztásánál^ És 
most jön Makkauer, egy 120 lélekszámú 
nyomortelep! De a lelkész energikusan sür
get: minden áron iskolaépületet kell emelni.

Vagyoni dolgokkal foglalkozó embernek 
józanul és pontosan kell tudni számolni. 
Egy másodpercre volt mindössze szükségem 
hogy megállapíthassam a makkaueriek terve 
keresztülvitelének a lehetetlenségét.

Ugyanakkor ott kísértett bennem az a be
nyomás, amelyet akkor szereztem, amikor 
nem tudtam partraszállni és a néhány levél, 
melyet az ottlakókkal váltottam. A püspök 
lesz az első, mondta a lelkészük, aki segít
ségetekre lesz templom és ikolaépitésben, 
hogy gyermekeiteket megkeresztelhessétek és 
iskoláztathassátok. Senki sem várhatja tőle
tek, hogy a nyomorúságos életmód mellett 
hajót építsetek s azzal a 11 kilométernyire 
levő Baatsfjordhoz evezzetek. Azonkívül szá
molni kellene a viharral, mely miatt napokig 
vissza sem tudnátok térni.

Ez igaz. De honnan a pénz? Nem tudunk 
nehány ezer koronát adni nekik, mikor má
sok évtizedek óta várnak pénzre s amellett 
gyűjtögettek is. „Kell“-válaszolta a lelkész.

A jó könyv melegszívű jóbarát.
Olvassuk tehát az:

EVANGÉLIKUS ÉLET-et!
Támogassuk az Evangélikus Élet 

iral terjesztését!
Szerezzünk új barátokat mindkettőnek

S Z A K A D Á T .
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Földi kincsnél 
többet ér.

Megszokott közhellyé vált 
már az a sokszor hangoztatott 
vélemény, amely szerint mostani 

időnk legtöbb nyomorúságának, békétlenségnek, gyűlölségnek és 
haragnak tulajdonképeni oka az anyagiasság, a földiek túlságos 
becsülése, keresése, szeretete. Testvérek, rokonok összevesznek, 
amikor pénzről, örökségről van szó. Megkeményitette a sziveket a 
pénz szeretete, imádása. Nyugtalanítja az embereket a földiek túl
ságos nagyrabecsülése. Az igazi boldogságra pedig alig marad 
idejük. A világ kincsei feletti osztozkodás miatt vjselnek háborút, 
azért kell millió és millió embernek elveszteni életét. Pedig tudnunk 
kellene, hogy földi vagyon még nem ad boldogságot. A pénzén 
ülő zsugori élete minden csak nem boldogság. Boldogságot csu
pán a szív  gazdagsága adhat.

Egy gazdag ember házában egyszer lakást fogadott egy sze
gény cipész. Hivő keresztyén ember volt, aki meg volt elégedve 
sorsával és végtelen hálával fogadott mindent mit Istentől kapott. 
Kora reggeltől késő estig dolgozott. Munkája közben pedig állan
dóan énekelt. A gazdag ember csodálkozott ezen s ezért magához 
hivatta s megkérdezte tőle: ugyan, hogyan lehetséges az, hogy 
szegénysége mellett mindig ennyire jókedvű ? A szegény cipész 
mester igy felelt: „Igaz szegény vagyok. Családom népes s csak 
úgy tudom őket táplálni, hogy kora reggeltől késő estig dolgozom, 
de ennek ellenére megvagyok elégedve szerény sorsommal és 
hálásan köszönöm Istennek minden adományát. Az ő dicsőítésére 
énekelek én. „A gazdag embernek igen megtetszett ez a szerénység 
és nagyobb összeg pénzzel jutalmazta meg a szegény mestert. Ez 
hálásan meg is köszönte jóságát viszont ettől a naptól kezdve e- 
gészen megváltozott az élete. Állandóan pénzére kellett gondolnia. 
Féltette a tolvajoktól. Régi jókedvét teljesen elvesztette úgy, hogy 
egy napon magához vette a pénzt és felvitte a gazdag embernek 
és visszaadta és azt mondta, hogy nem akar ő ezután sem töb
bet, mint amit Isten ad neki. GILLICH FÜLÖP.

Befejeződött az iskolai tanítás. Észrevétlenül fejeződött be. 
Hiszen a mostani eseménydús, lázas, háborús időben alig-alig 
van időnk és érzékünk arra, hogy felfgyeljünk mindennapi éle
tünknek bár kicsiny, de végeredményben talán a hadijelentéseknél 
is fontosabb eseményeire. Talán maguk a szülők is csak akkor 
lepődtek meg, amikor második-harmadik napja észrevették, hogy a 
gyermek itthon ül. Amikor kérdésükre azt a feleletet kapták: meg
volt a vizsga, nem járunk többet iskolába, akkor elcsodálkoztak: 
valóban igy eltelt az idő, észre se vettem! Pedig a népünk jövője 
szempontjából van akkora fontossága az iskolának, gyermekeink 
nevelésének, mint a most folyó háború minden győzelmeinek. Mint 
evangélikus keresztyének bátran hirdetjük, hogy a világ sorsa vé
gül mégis Isten kezében van, aki a maga szándékait emberi tör- 
tetéseken keresztül is valóra tudja váltani, de akinek akarata elle
nére semmi nem történhetik. Nincs győzelem és nincs vereség ha 
Isten azt nem akarja, nem engedi. Népek sorsa változik. A válto
zásokban azonban benne van Isten keze, aki gyermekévé akarja 
nevelni az embert. Mert minden egyébnél fontosabb az, hogy mi 
mindnyájan, mint nép és mint egyes ember — Isten gyermekei 
legyünk! A világnak sorsa is azon fordul meg, hogy mennyire 
vagyunk képesek Istent őszintén szolgálni. Parányi kevés volt ke
resztyének száma az első időkben. A legkegyetlenebbül üldözték 
őket. A keresztyének azonban komolyan vették kezesztyénsé- 
güket és övék lett a diadal. Az evangélium híveit kegyetlenül ül
dözte a pápa egyháza. Ennek az üldözésnek végrehajtására szö
vetkezett a világi hatalmakkal Az evangelmiumi hit hivei komo
lyan vették keresztyénségüket és győztek. S különösen az utób
biaknál bizonyult életerős és nélkülözhetetlen jelentőségű hatalom
nak: az iskola, amely a fiatal gyermekek igazi virágoskertje 
volt.

Ne felejtkezzünk meg tehát iskolánkról! Ne engedjük háttér- 
ba szorítani gyermekeink nevelésének kérdését! GILLICH FÜLÖP.

»800 koronát ők is összehoztak. Egy nőegy
let évek óta dolgozik a gyűjtéssel. Az isko
lai fenhatóság köteles 30Q0 koronát kiutalni. 
Ha 1500 koronát kaphatnánk a templomépi- 
tési alapból, még összehoznánk 700 koronát 
s meglenne a 6000 korona, ennyi pénzzel 
építhetnénk“.

Felébredtem! Az utóbbi időben sok ilyen 
eset fordult elő s ez a terv & maximum 
volt a »minimumból“.

Tényleg, 1934 nyarán a lelkész a munka 
befejeztéröl tudósit. Őmaga Vardőben, 80 ki
lométerre lakik Makkauertől, de többször át
hajózott s ellenőrizte a munkát. Most kész 
minden, fel lehet szentelni a templomot. 
Halászhajón mentünk ki. Estefelé érkeztünk 
a hires vaslétrához s egy Hanssn nevű het
venéves, fehérhaju halásznál kaptam szállást. 
Ä lelkész körülvezetett az életen s megmu
tatta a talajt. „Ez az egyetlen főid, melyet 
Makkauerben találni lehet s ez sem idevaló“ 
mondta. Főid, amely nem idevaló? . . kér
deztem. „Igen, Makkauer egf egységes szikla
tömbön fekszik s az öreg apja hátizsákkal 
hordta a fövényét a homokos helyekről. Ké
sőbb feleségével Baatsfjordba evezett s on
nan hozta a földet csónakon. Évről évre 
annyit gyűjtött, hogy nemsokára némi fü 
nőtt rajta s egy tehenet szerezhettek. Később 
tőzeget hoztak s azt tették a sziklákra, azon 
is fü nőtt s amikor fiuk is segíthetett, nem
sokára két tehenet tarthattak. Gondolja meg: 
két tehén Makkauerben!“

De az öregasszony, gazdánk anyja ennyi
vel nem elégedett meg. Amikor a kert ké
szen volt, köveket kezdett hordani egy ra
kásra s azt mondta: „itt templom fog lenni!“ 
Kívánságát nem érte meg beteljesülni, de 
azért rendületlenül hordta a köveket.

Később magam megint kimentem a kert
be. Nem láttam még főidet, m®ly nem odá- 
való volt. Olt volt a templom és iskola is, 
többe került 6000 koronánál Igen csinos 
épület volt, ügyes toronnyal s akkora, hogy 
az egész lakosság belefért. A felszentelésnél 
101 ember volt jelen, tehát az egész lakos
ság. Az egyetlen hiányzó nem tudott eljönni. 
Ezenkívül vendégek érkeztek még Vadsöböl 
és Vardöböl. Egy talpalatnyi szabad hely 
sem volt. 1934. szeptember 11.-e vo't akkor.

Amit itt, ezen az elátkozott helyen a 
partraszállásom pillanata ó a tapasztaltam, 
alázattal és végtelen tisztelettel töltött el. 
Csak egy napra érkeztem ide, csak vedéges- 
kedtem itt, nem vettem részt a dologban s 
én szenteljem fel a templomot? Lehetetlen
nek látszott előttem.

Az öregasszony követ köre hordott a 
templom számára, nagyok és kicsinyek egy
aránt részt vettek a munkában, az építésnél 
is segédkezett minden kéz, valóban az ő sa
ját templomuk volt. Nekik maguknak kell a 
felszentelést is végezni. Kihúztam az egyhá
zialkotmány azon intézkedését, mely a fel
szentelést a lelkész kötelességévé teszi. 
Iskolakápolna felszentelése külömben sem 
olyan, mint a templomé. Ezeknek az embe
reknek maguknak kell a felszentelést végezni.

Amikor prédikációmban, melyet a Vardöi 
anyaegyház oltárképe: „bevégeztetett“ felirata 
alapján tartottam, a templom építésről kezd
tem beszélni, megemlékeztem a kezdetről is

és a folytatásról is. Valamikor, a katholikus 
korban volt még Makkauerben egy templom, 
később még egy, de azt az oroszok lerom
bolták. Azóta uj templom épült az asszony 
kezdeményezésére és munkájuk folytán. Majd 
igy folytattam:

„És mo3t kérlek téged Petrolines (igy hív
ták az asszonyt) fehérhaju fia, hogy vedd 
az Élet Igéjét és tedd ennek az istenházá- 
nab, melyet szülőd imái ős munkája terem
tettek, az alapjává“.

Az öreg ott ült elől, kezéban a bibliával. 
Felemelkedett, felment a kar lépcsőin és az 
oltár elé lépett. Olyan vigyázva és akkora 
tisztelettel tette le a bibliát az Ur asztalára, 
hogy mindnyájunknak a szivébe markolt. 
Nehány másodpercig áll ott. Sem neki, sem 
nekünk nem volt könnyű ettől a pillanattól 
szabadulni.

Lélekzetvisszafojtott csend uralkodott a 
templomban. De tovább kellett mennünk.

„És most makkaueri gyermekek, vegyétek 
a keresztelőtálat, mely felé ezután minden 
idevaló gyermeket tartunk és vigyétek a 
medencére“.

Két tízesztendős leányka hozta a tálat, 
felvitte az oltárhoz és letette a medencére. 
Ugyanilyen módon vitte a lelkész az úrva
csorái kelyhet is az oltárra.

„Most meggyujtbatjuk a makkaueri temp
lom oltárigyergyáit. Kérlek, Aasjord építő
mester, aki minden szögecskére gondosan 
vigyáztál, menj fői és gyújtsd meg a gyer
tyákat“.

Minden magyar jegyezze meg, hogy a magyar egyházak biztosítóintézete a

M in erva  B iz to s ító  R é s z v é n y tá rs a s á g !!
__________________Tehát magyar kötelesség biztosítását ide átadni._________________
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A  N A G Y V Á R A D I G Y Ü L E K E Z E T  Ü N N E P E .
Szép ünnepség keretében áldotta meg Nagyváradon Materny 

Imre esperes-lelkész az egyház újonnan épült bérházát, melyet, 
hogy az egyház öt modern lakással megépíthetett, egyik áldozat
kész presbiterének felette jutányos hosszúlejáratú kölcsöne és az 
egyház nőegyletének áldozatkészsége tette lehetővé. Istentisztelet 
után az egész gyülekezet az új bérház szépen elrendezett udvarára 
vonult, hol „Az Ur csodásán működik“ ének eléneklése után ezt 
az Isten áldását könyörgő imát mondta el az egyház lelkésze:

„Mi Urunk Istenünk! Tudjuk mi jól szent igédből, hogy ha 
te nem segítesz mindenható karoddal a ház épitésén, hiába igye
keznek az építők. Tudjuk jól, ha te nem őrződ a várost hiába vi
gyáznak az őrizőkl (Zs. 127). Tudjuk azt is, hogy sokszor csodá
latos módon segítesz az emberen, hogy magasztos 
célokért küzdve, diadalra jussunk; hogy sokszor 
küldesz segedelmet, ahonnan nem is gondolnák, 
mert mindenható vagy te, mi pedig gyenge em
berek gyarlósággal, bűnnel terhelt teremtmények.
Ezért vagyunk most is itt egybegyülekezve ez 
újonnan épült ház mellett, hogy megköszönjük te- 
néked megsegitésedet, melyet annyi akadály kö
zött nagy kegyelmesen meg-meg mutattál nekünk 
hogy támasztottál nemesen és önzetlenül gondol- 
kozó testvért közöttünk, aki kinyújtja segítő jobb
ját felénk, mikor azon gondolkoztunk, hogy egy
házad jövendő biztos fundamentumát megvessük, 
hogy az idő gonoszsága diadalmat ne vehessen 
szentegyházadon.

Áld meg őt s övéit nemes gondolkozásáért, 
hogy jó megvetés legyen ez, mely teremjen 30,
60, 100 annyi áldást a nagy aratásra.

Áld meg Nöegyletünket, mely éveken gyűj
tögetett filléreivel sietett segítségünkre.

Áld meg azt is ki téglát-téglához téve, e- 
melíe e falakat becsületes igyekezettel, hogy él
vezhesse munkájának méltó jutalmát, mely hirdesse 
nemcsak tudását, hanem hűségét is.

Aid meg azokat kik segítettek e falak emelésének őrzésén, hogy 
az szép rendben emelkedjék magas egeid felé.

Áld meg azokat kik falai közé beköltöztek, adj nekik közöt
tük lelki békességet, földi egészséget, hogy szép csendben nézze
nek a jövendő napok elé.

Óvd meg e házat tüztől, víztől, dúlástól, hogy ne legyen az 
Bábel, hanem Bélhel, az Isten imádásának helye, hol félik az Úrat 
tisztelik az ő örök törvényét s szent evangéliomát.

Igy-így Uram! legyen e házon áldás, áldás lakóin, áldás az 
épittetőn s építőn 1 legyen fundamentumának szegletköve a Krisz
tus ki megmarad akkor is, mikor Jeruzsálemből s e házból kö-kö- 
vön nem m arad.. mezt minden múlandó, csak te vagy örök Ür 

Isten, ki a Fiú és Szentlélekkel egy igaz Isten 
vagy. ÁMEN“.

Ima után áldás következett, majd az „Erős 
vár“.. eléneklése zárta be a megható ünnepséget. 
Az egész utca felfigyelt az egyház ez újabb mun
kájára, mellyel a jövő biztosabb fundamentumát 
igyekezett megvetni, melyre nyugodtabban építhet 
majd a következő nemzedék.

Az egyház lelkésze és vezetői pedig ezzel 
az új alkotással gyarapították eddigi gazdag mun
kásságuk eredményeit. Uj jövedelmi forrást bizto
sítottak ezáltal egyházuknak, amelynek segítségé
vel nyugodtan tekinthetnek a jövendő időknek e- 
lébe, de amely által lehetővé vált, hogy anyagi 
gondoktól mentesítve, teljes erővel végeztesse el 
az egyház igehirdetői munkáját.

A nagyváradi egyházközség magyar evangé
likus egyházunknak egyik legnépesebb s most 
már egyike a legerőteljesebbeknek is. Nagy szór
ványai vannak. Isten tehát ezek szerint nagy fel
adatokat bízott reá s a feladatok elvégzéséhez 
megteremtette számára az anyagi eszközöket. Az 
egyház hivatott vezetőin múlik, hogy ezeket fel
használva erőteljes munkát végezzenek.

Reszkettek a kezei a meghatottságtól, ami
kor a lángot a gyertyákhoz érintette. Némán 
ültünk és meghatódva néztük az egymás után 
felgyűlő gyertyák fényeit. A melletem ülő 
országos felügyelő odasugta: Megrázó pilla
nat ez isi

Igen, é l e t  volt az, ami itt dolgozott. 
A tett, mely ezt végbezvitte. Ezek emberek, 
ez nép, ez erő, ez hűség, amely templomot 
teremtett a viharvert sziklák tetején, hit, 
megrázó hit volt, ami itt uralkodott. Némán 
és gyámoltalanul ültünk ott mi, hivatalos 
kiküldöttek, éreztük, hogy ez a láthatatlan 
erő dolgozik itt és hoz létre mindent, mely
nek mi csak nyomorúságos szolgái lehetünk..

Jött a keresztelési aktus. Makkauerben 
102 lélek volt összesen. És tudják-e, hány 
gyermeket kereszteltem meg itt? Tizenhár
mat! Sportot űző fiaim sokszor beszélnek 
a csúcsteljesítmény fontosságáról. Felállítom 
ezt a rekordot és kérem a többi püspökö
ket: szárnyalják ezt túl. Külmbözö korú gyer
mekek voltak, egész konfirmációi időszakig. 
Nehányat a szülőkkel folytatott levelezéseim 
alapján ismertem is. Vajat küldtem nekik s 
most a szülök hálálkodtak, hogy gyermekeik 
milyen jól néznek ki.

„HINERHR“
Biztosító R. T. Kolozsvár
Betöréskáram jóindalatu megállapitáért
és azonnali kifizetéséért fogadják őszinte
hálás köszönetem. Tisztelettel:■ ■
Brassó 1940. 
május 7-én Sipos Ödön

Este a parton állva a mély csöndben egy* 
szerre a gyorsgőzöst pillantottuk meg a part 
felé közeledni. A vendégek a part felé kö
zeledtek, távoznunk kellett. Előttünk a nagy 
világ, melybe a kicsiny Makkauerből távoz
nunk kellett. És szivünkben mégis azt érez
tük: ott a „kicsiny“ világ és itt a »nagy“ 
Makkauer.

Németből: KISS BÉLA.

Házszenteiöre.
A templomkerti rács mögött 

oly békésen pihen a csend . . . .  
sudársn áll a kis torony,
(számlapja óráért eseng) 
s a lombos orgonák alatt 
öreg, rácsos pad hívogat 
kis röpke percnyi pihenőre 
de vajh’ ki jöhet ide jövőre?!
(imára vágyó, csendes lelkek 
titkon a holnapért remegnek . . . .)
. . .  .Orgonaszó bent halk imát formál, 
virágoktól ékes az oltár, 
az Olajfák Hegyén merengő Krisztus 
feje kőiül dicsfény borong 
s az áhítatba — hulló lelkek 
szivéből legyőzve menekül a gond.
. . .  . Tiszta csend szövi át ez órát, 
a Gondolat száll a templomhajón át, 
könny, vér, verejték közt tör utat 
(a hit erőt, reményt, bizalmat ad)

. . .  .Faragványokkal terhes a szószék, 
honnan az Urnák igéje szól, 
gazdag és koldus, öreg és gyermek 
feje alázatba hajol.. . .
. . .  .Ki jövőt épit, életet folytat — 
s áldott munkát, szentelt magot 
hint a pap, ki szívbe hitet vet 
s roskadt lélekről újat teremt, 
egyháza terhét vállán hordja, 
ajka a jaj szavát nem mondja 
— bár súlyos légyen e teher — 
de szive Isten kezében hever.
Áldott legyen, ki egyházáért 
munkálkodik, robotol, fáradt, 
felé sok hálás, hű lélekből 
megbecsülés, szeretet árad.
. . .  .A szeretet napja is világit 
(bennünk lobogó fénye a hit) 
lángol, melegít s mint társa tent: 
sugárzik, éltet, jövőt teremt.
Áldott legyen a kéz, mely alkot, 
csak áld s átokra sose nyílik, 
mely jóra int, vezet, felemel 
és támogat, egészen a sírig.
. . .  .Minden múló, csak a jövő nem az! 
(benne — reményünk az egy vigasz) 
s hitünk bizton odavezet, hol áldoz 
hálá : az Isten oltárához!

*
*  *

a nagyváradi ev. egyház új bérpalotájának 
elkészülése alkalmából irta

PHILIPPI ERNÖNÉ.
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|  Asszonyok rovata
W  ■ ■ —

M i  v a n  m o s t  
F in n o r sz á g b a n  ?

Mit csinálnak szegény finnek ? 
Hallom innen is, — onnan is naponta 
többször a kérdést és ezen mindig el- 

csudálkozom egy kicsit. Miért „szegények*? Az élet ugyan nagyon 
súlyos próbát mért rájuk a 100 napos kemény, de dicsőséges há
borúval is, meg a váratlanul szigorú, szinte kegyetlen békével is, 
de a megpróbáltatások nem jelentenek újat a finn nemzetnek, a- 
kár csak a magyarnak. A finnek aranyosszivii, drágaszavu nagy 
mesemondója, Topelius már 65 évvel ezelőtt belevéste a köztu
datba, hogy „Nemzet, amely ilyen tüzpróbákat állt ki, és mégis 
mindig újból fölegyenesedett és újból kivirágzott, nem halhat meg 
mielőtt be nem töltötte hivatását". Azt pedig minden finn tudja 
ma, hogy egész évezredes múltja csak felkészülés volt arra a kül
detésre, amelyet neki Isten a népek történetében szánt, 1940 tele 
avatta fel őt erre a tulajdonképeni, az emberi szem elől még el
rejtett, de az élet meleg talajába magként már belevetett szerepre

A felavatás nagyszerű szertartásának az egész emberiség volt 
elragadtatott szemtanúja.

A nyilvánosan lovaggá ütött uj keresztes vitéz azután 1940 
nagyhetében jajszó nélkül vállára vette a váratlanul nehéz keresz
tet és elindult vele a kijelölt keskeny utón.

1940 március 13-a azt jelenti a finneknek, hogy minden nyol
cadik ember hontalanná lett ősei földjén; a legjobb, legszebben 
megművelt finn kisgazdaságok idegen kézbe kerülnek; az ország 
iparának, gyárainak kilenc százaléka: volt — nincs. Szuomi leg
hősiesebb múltú, legnemzetibb földrésze került a legkevésbé kívá
natos gazda birtokába Szuomi népe — a béke kegyetlen főbekó- 
lintása után nem ülhetett le kezét tördelve, sirámokat zokogva a 
tétlen gyász hamujába, cselekednie kellett, hogy minél többet ment 
sen meg a menthetőből és minél gyorsabban, minél erélyesebben 
juttassa fedél alá azokat, akik a nemzeti áldozatnak tulajdonké
peni egyéni vesztesei. A kormány kimondta, hogy itt senkinek sem 
szabad éreznie, hogy egyedül kell felépítenie uj otthonát — a nem
zet pedig hozzáfogott, hogy a kormány szavát beigazolja.

Különös, csodálatos népvándorlás indult meg keletről nyu
gatra — a népvándorlások örök irányában — március közepén. 
Az ország autóinak ezrei indultak el Karjaiéba és azután egy
két héten át úgy vonultak éjjel-nappal, hosszu-hosszu sorokban, 
roskadásig megrakva gazdasági gépekkel, gabonazsákokkal, ele
mózsiával, ágyneművel és bútorral, aprógyerekekkel és a bizony
talan jövőbe kémlelő szemű elszánt asszonyokkal sürü rendben az 
uj határig, az uj otthon felé. Magas hóhegyek között, takaros fe
hér utakon csilingelő szánok, katonai autóbuszok, asszonyoktól, 
öregektől terelt gulyák szalagja tarkállott.

Üres faházakban ágyneműden ágyak, kihűlt tűzhelyek, sen
kinek ketyegő órák, értelmetlenül a semmibe meredő tükrök, elfa
gyásra ítélt fikuszok és amariliszek — tárt ajtajú csűrök, felnem- 
fért gazdasági eszközök . . .  ez maradt ott. A háború alatt elné
mult harangok egyetlen egyszer megkondultak — a dermesztő 
templomok hideg falait felmelegitette még egyszer a sóhajok és 
zsoltárok meleg lehellete — aztán eloltották a gyertyákat és a zse
bükbe rejtették. A pap levette az oltár Krisztusképét, ölébe emelte 
Thorvaldsen áldókezü szobrát — akik utánuk jönnek ide, nem be
csülnék meg 1

Dermesztő fájdalom volt ez a hangtalan búcsú, de kevés- 
szavu, meleg testvéri szeretet szorgoskodó keze átemelte otthon
talanná lett testvéreit az uj holnapba . . . .  A finn élet még nem 
ért rá egy pihenőre. Egyelőre áldott gondok és feladatok foglalják 
le, harmincezer uj kisgazdaságot és otthont kell előteremteniök. És 
előteremtik! A gyári munkások ezreit kell munkához juttatniok. A 
hadiárvákról és rokkantakról kell gondoskodniok. A „Lották" még 
sokáig nem vethetik le szürke egyenruhájukat, annyi sebesültről, 
gyermekről kell gondoskodniok.

Csak dolgozni tudnak és segíteni, nyugodtan, megfontoltan, 
egységesen és derűsen, bízó hittel és élniakarással, hiszen: „Jön 
még uj nap és minden megváltozhatik“.

K ö z e le d é s  a  p u sz tu lá sh o z .
III. Béla, ki az ország rendjét helyreállította, a király tekin

télyét és hatalmát újra megnövelte, s minden tekintetben naggyá 
tette a magyar királyságot, több Ízben foglalkozott azzal a gondo
lattal is, hogy keresztes hadat vezet a Szentföld visszafoglalására. 
Bár ebbeli szándéka végrehajtásában az ország ügyei meggátol
ták, tervéről nem mondott !e soha. Még halálos ágyán is úgy ha
gyatkozott, hogy ez a szándék megvalósuljon. Ezért, mig a trónt 
nagyobbik fiára, Imrére hagyta, kisebbik fiának, Endrének birto
kokat, pénzt és kincseket juttatott, azzal a meghagyással, hogy az 
örökség egy részét használja fel a régi terv keresztülvitelére, ke
resztes hadjárat Szentföldre való vezetésére.

Halála után tehát a királyi örököse I m r e  lett, ki 1196— 
1204 között uralkodott Endre, a kisebbik fia azonban az örökölt 
kincseket nem atyja rendelkezése szerint használta, hanem arra 
fordította, hogy azok által párthiveket toborozzon magának, s azok
nak és pénzen szerzett katonaságnak segítségével nem a Szent
földön uralkodó pogányok, hanem a felkent király, a saját bátya 
ellen vonult. Szlavóniában le is győzte Imre királyt s ellenál'ás 
nélkül birtokba vette Szlavóniát, Horvátországot, Dalmáciát 
Endrének a kincsei meg birtokok adományozása révén vi
lági urakon kívül még a papság egy részit is sikerült a maga ré
szére megnyernie, azonban, bár ezen felül még osztrák csapatok 
is támogatták, az újabb ütközetben a Balaton melletti Rád köz
ségnél Imre király a nagyravágyó és nagyra törő Endre seregeit 
megsemmisítette. Imre, mihelyt egy időre megszüntette Endre ás- 
kálódásait, a Balkánon fellépett eretnekmozgalom elfojtására indí
tott sereget s ennek a hadjáratnak következtében felvette a „Szer
bia királya" címet. Majd Zára várát foglalta el. Közben azonban 
Endre újabb kísérlet tett a trón megszerzésére, amelyre most már 
uralomra törő és becsvágyó felesége Gertrúd, a merániai herceg 
leánya, is folyton ösztönözte. Imre a Dráva parton összesereglett 
pártütök táborába egyedül és fegyvertelenül lépett s csupán csak 
királyi koronáját tette fejére s királyi pálcáját tartotta kezébe és 
így szólt a pártütő seregek felé: „hadd lám, ki mer kezet emelni 
törvényes királya ellen 1“ Személyes fellépése oly megdöbbenést 
váltott ki Endre híveiből, hogy ellenállásra nem is gondoltak ak
kor, amikor a király, pártütő öccsét, Endrét kézen fogta és kive
zette táborából, hogy börtönbe vettesse. A következő esztendőben, 
1204 ben azonban hivei kiszabadították Endrét. Imre király, hogy 
fia, László számára biztosítsa a trónt Endrével szemben, még 
1204-ben megkoronáztatta fiát. S amikor még ebben az évben har
mincéves korában Imre király meghalt, fia III. László néven ke
rült a trónra Endre azonban ebbe nem tudott bele nyugodni, ér
vényesíteni akarta trón igényét. III. Lászlónak, édesanyjával együtt 
menekülni kellett. Endre már ép fegyverrel akart a koronáért a me
nekültekért menni, mikor László hirtelen meghalt s igy a koronát 
és a kincseket akadályok nélkül visszakapta és most már végre 
akadálytalanul megkoronáztathatta magát. S ettől kezdve II Endre 
néven uralkodott 1205-1235. Hosszú uralkodása nem volt áldást 
hozó az országra nézve. Alatta a királyi hatalom meggyengült, a 
párthiveknek adományozott birtokok, javak által sok főur ereje be
folyása túlságosan megnövekedett. A király sokszor céltalan, és 
még többszörer edménytelen hadjáratai sok pénzt emésztettek meg, 
de még többet Gertrúd királyné esztelen tékozlásai. Mind több és 
több pénzre volt szüksége a királyi udvarnak amiért Endre király 
a pénz behajtását zsidókra és izmaelitákra bízta, akik lelketlenül 
zsarolták, fosztogatták a magyar népet. A jog nélküli szolga nép 
annyira elszegényedett, koldusbotra jutott, hogy sokaknak magu
kat vagy a gyermekeiket kellett eladniok, csakhogy eleget tudjanak 
tenni a lelketlen nyúzóknak De elégedetlen volt a nemesek és fő
nemesek rendje is főképpen azért, mert Gertrúd királyné nemcsak 
esztelen pazarlásaira tékozolt sok kincset el, hanem az ország leg
főbb tisztségeit sok-sok kinccsel együtt idegeneknek, a maga né
met rokonainak adta, miáltal a magyar urakat kiszorította kor
mányzásból. RADUCH GYÖRGY

TAUSZIG MÁRIA. (Folytatjuk).



6. E V A' N 0  E L I K U S É?L E T 1940 junius 30.

I T T H O N
^Qg-OBa9=̂ :;;;̂ ^̂ isO;=®a=C8==®5 

L e lk é s z i értekezlet. A brassói 
magyar evangélikus egyházmegye 
lelkészei junius hó 5-én tartották 
lelkészi értekezletet. Bibliamagyarázattal szolgált Mátyás Béla pür- 
kereci lelkész. Egyházkormányzati és időszerű kérdések megbeszé
lése egészítették ki a programot.
VALLÁSV1ZSGÁK. A tanév végeztével gyülekezeteinkben 
mindenütt megtartották a szokásos vallásvizsgákat. A val
lásvizsgák megtartása a gyermekek részéről ismereteikről 
való bizonyságtételt jelent, amely egyben buzditóan hat a 
vizsgán résztvevő felnőttekre is. Sajnos a szülök egyre ke
vesebb érdeklődést tanúsítanak gyermekeik vallásvizsgája 
iránt.
Aki azért engemet és az én beszédeimet e romlott és bűnös nemzedék 
közepette szégyenli, az Emberfia is szégyenli azt majd, mikor Aty
jának dicsőségében a szent angyalokkal eljövend. Márk 8, 38. 
UJ ISKOLA. Bizonyosan emlékeznek reá lapunk olvasói, 
hogy a hosszufalu-fürészmezei gyülekezet ezelőtt két év
vel nagy lelkesedéssel iskolát épített. Az eltelt két esztendő 
alatt a gyülekezet vezetői mindent megtettek az iránt, hogy 
iskolájuk kapuit a tanulni vágyó ifjúság előtt megnyithas
sák. Örömmel közölhetjük immár azt az örvendetes hirt, 
hogy a hosszufalu-fürészmezei gyülekezet megkapta az is
kola megnyitási jogot s igy a következő iskolai évben meg
kezdi a felekezeti oktatás egy tanerővel és 40 tanulóval. 
Ez örvendetes esemény buzditóan és lelkesítőén hathat 
azokra a gyülekezetekre ahol nincsen még felekezeti 
iskola.

M agyar evangélikus ügyet szolgál,---------
ki új előfizetők szerzésével növeli az 
Evangélikus Élet olvasóinak táborát!

A HANGYA JUBILEUMA. Ünnepi közgyűlés keretében ün
nepelte meg az erdélyi Hangya szövetkezeti központ fenn
állásának 20 éves fordulóját. Annak idején a határválto
zások napjaiban alakult meg az erdélyi Hangya szövetke
zetek új központja Nagyenyeden. Ennek a szervezkedés
nek segítségével sikerült megmenteni szövetkezeteinknek 
jórészét úgy, hogy jelenleg 329 szövetkezeti fiókja van 
53819 taggal. Megbecsülhetetlen ennek a munkának az 
értéke és jelentősége.
* Isten a kisemberek Istene. „Az én erőm erőtlenség által végeztetik 
él.“ Ha mi nem lennénk gyengék, túlságosan büszkélkednénk. Ö a 
mi gyengeségünkben mutatja meg erejét. „A pislogó qyertyabelet 
nem oltja ki.“ A gonosz pedig nemcsak azt akarja, hogy rosszul 
égjen, hanem egészen él akarja oltani. Isten a kisértéseket szereti is 
és gyűlöli is: szereti akkor ha azok bennünket imádságra késztet
nék és gyűlöli akkor, ha miattuk a kétségbeesés szélére jutunk.

Luther Márton.
A n y á k  n a p ja  a  tU rkösi g y ü le k e z e tb e n . Szép, kedves és ben
sőséges ünnepe volt a tűrkösi gyülekezetnek junius hó 9 én. Esti 
istentisztelet keretében anyák-napi ünnepélyt rendeztek. Az oltári 
szolgálatot végezte és igét hirdetett Antal Márton lelkész, aki az 
ünnep jelentőségét ismertette. Az iskolás gyermekek szavalatai, va
lamint Gocsmán Ilus két énekszáma emelték az ünnepély kedves
ségét. Külön kell kiemelnünk a helybeli katolikus felekezeti iskola 
gyermekkarának gyönyörű szép énekszámait, amelyeket Dobránszky 
József tanitó vezetésével adtak elő.
UJ te o ló g ia i m a g á n  tan ár. Kiss Béla, csernátfalusi evangélikus 
lelkésztestvérünk, lapunk főmunkatársa, folyó hó 20-án magán ta
nári vizsgát tett a kolozsvári református teológián. Lelkésztesztest- 
vérűnk szép sikerének őszinte szivből örvendünk!______________

É rtesítem  igen tisztelt vevőimet, 
hogy paplan- és vászonnemű üzletemet 
a Kapu-uccából áthelyeztem Hírscher- 
ucca 7 sz. alá. Kérem továbbra is szi
ves pártfogásukat T óth  A n d rás.
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KONFERENCIÁK. A magyar- 
országi evangélikus egyház
ban az utóbbi esztendők so

rán igen erőteljes munka indult meg. Ennek a munkának 
egyik ága: a nyári konferenciák, amelyeknek igazi célja: 
erőgyűjtés azok számára, akik részt kérnek Isten aratásá
nak nehéz munkájában. Ez év nyarán is több konferencia 
rendezését vette tervbe a magyarországi evangélikus egy
ház s ped ig : intelligens férfiak  részére, az Országos Lut
her Szövetség rendezésében, augusztus 24— 27-én a Ke
resztyén Leány egyesületek tihanyi üdülőtelepén. Lelkészek 
számára a MELE rendezésében, augusztus 19— 23.án Gye- 
nesdiáson. Tanítók és tanárok számára junius 24— 28 án 
Miskolcon. Gyülekrzeti munkások részére Orosházán au
gusztus 15— 18-án. A Fébé Diakonissza Nőegylet rendezé
sében férfiak és nők részére junius 27— 29-én, Budapes
ten. Baráti Mozgalom konferenciája julius 1— 3-án Gye- 
nesdiáson. Főiskolás diákok számára junius 23 —  julius 
2-ig, Tahiban. Évangélikus középiskolás diákok számára 
ugyanott julius 3-tól 10-ig. A Keresztyén Leányegyesületek 
tihanyi üdülőtelepükön tartják konferenciájukat junius 20 
— 30-ig. Isten kegyelme tegye eredményessé ezt a szépen 
kidolgozott m unkatervet!
A z  ifjúságért — a  jo b b  jövőért. Nemrégiben húnyt el Szi- 
gethy Lajos ny. tanár, aki egész vagyonát, kb. százezer pengőt is
kolai és ifjúság nevelési célokra hagyta. Tanár volt, aki egész éle
tét az ifjuságnevelés szolgálatában töltötte el. Mivel az volt a meg
győződése, hogy az ifjúságban a jobb jövőnek tesz szolgálatot, e- 
gész vagyonát ennek a célnak szolgálatára hagyományozta.

N e m c s a k  a testnek keU ___________
lelked is tud éhezni és szomjuhozni 

A jő könyv a lélek üdilö tápláléka !
Az Evangélikus Élet iratterjesztése ehhez 

akar segíteni. Vedd és olvasd tehát könyveinket 1 * *)

*) Isten a legtöbbet és a legnagyobbat hagyta nekünk: az életet és az 
örök élettel is meg akar ajándékozni. Azért a legkisebb miatt, a földi 
test miatt való aggódást bízzuk csak Őreá. Luther Márton.
MENNYI EVANGÉLIKUS ÉNEK VAN? Egy német kutató 
összeírta az összes evangélikus egyházi énekeket és en
nek alapján kimutatta, hogy 82.000 különböző egyházi 
énekünk van.
G u ru ló  k o ro n á k . Érdekes megfigyelnünk, hogy az utóbbi idők 
gyors eseményei mennyi uralkodót fosztottak meg trónjuktól. Szé
dítő iramban vágtat a történelem szekere. Roppant kerekei alatt 
országok zúzódnak szét, szelétől királyi koronák hullanak alá. így 
az utolsó öt év alatt tizenegy államfő hatalma vált semmivé: 
1936-ban XIII. Alfonz spanyol király, két év múlva Azana spanyol 
köztársasági elnök, 1937-ben Hailé Szelaszié abesszin négus, 1938 
ban Miklas osztrák köztársasági elnök, ugyanez évben Benes Edu- 
árd cseh köztársasági elnök, 1939-ben Ahmed Zog albán király, 
ugyancsak 1939-ben Mosczicky lengyel köztársaáági elnök, legutóbb 
pedig Haakon norvég király, Vilma holland királynő, Sarolta lu- 
xembnrgi hercegnő és Lipot belga király volt kénytelen országát 
elhagyni.
*) Ámde azért tartottalak fenn téged, hogy megmutassam néked ha
talmamat és hogy hirdessék nevemet az egész földön. II. Mózes 9.
UJ NÉPFŐISKOLA. Az orosházi evangélikus egyház ve
zetői népfőiskola megnyitását határozták el.
N é m e t s eg ítség  a  m a g y a ro rs z á g i á rv íz k á ro s u lta k n a k , 
Magyarországon jelentős károkat okozott a tavaszi árvir. Német
ország százezer márka értékű anyagot adott a magyar árvízká
rosultaknak.
A JAPÁN IFJÚSÁG ÚTKERESÉSE. A japán ifjúságnak 
igen jelentős része már csak tisztára hagyományi alapon 
tart ki ősei pogány hiténél. Az ifjúság más utakon keresi 
eszméit. Nem régen még igen jelentős volt azok száma, 
akik a kommunista eszmékért lelkesedtek. Újabban az if
júság egyre inkább a keresztyénség felé fordul.
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KÁRPÓTLÁSI MOZGALOM. A bukaresti magyar egyházak 
erdei ünnepélyei nemcsak a magyarság tömegének ismé
telt táborbaszolitását jelentik, de nélkülözhetetlen anyagi erő
forrást is képeznek az egyházak számára. A bukaresti re
formátus egyháznak ezévi erdei ünnepsége nem vo't meg
tartható. E bevételnek hiányát elsősorban a felekezeti is
kola érezné meg. A Magyar Népközösség bukaresti tago
zata most úgynevezett kárpótlási mozgalmat indított be, 
amelynek az a célja, hogy adományok gyűjtésével teremt
sék elő azt az összeget, amelytől az egyházközség elesett.
*) A mai hétvégeid ember a test kultuszát keresi a termé
szetben, a Leiektől, Istentől el akar menekülni. Ugyanazon 
a napon megy el, mikor nyitva várná öt a templom is, hogy 
felfrissítse és megerősítse magát az uj hét hétköznapjaira. 0  
pedig csak a természettől, a víztől és a naptól vár erősödést.

Turőczy Zoltán.
UJ g ö rö g  ke le ti p U spök. Megválasztották az újonnan alakított 
temesvári görög keleti püspökség első főpásztorát, Vasüe Laza- 
rescu személyében.

Jó könyvek!
V edd  
o lv a s d  

t e r j e s z d !
Biró László: Az én valláskönyvem. 1—IV osztálynak. Ára 20 lej.
Biró László: Én evangélikus vagyok. V—VII , „ 15 „
Kiss Béla! Isten munkája az anyaszentegyházban . 3 ,
Kiss Béla: Theologia naturális. Tanári éitekezés „ 65 „
Gyallay Dom: kos: Tűz a szigeten. Elbeszélés. „ 2 „
Bede László: Egy megtérés története. Elbeszélés „ 2 ,
Horváth Jenő: Levelek Kínából. Kiilmissziói képek. , 2 ,
Gyallay Domokos: Az apa: A lovag. Elbeszélések , 2 ,
Ottilie Wildermuth: Az aranykapcsos zsoltár. . 2 „
Vásárhelyi János: A diadalmas Jézus’ , 2 „
Bokor Sándor: Nábot öröksége. Bibliai Elbeszélés. , 2 .
Horváth Jenő: A fekete Gyémántok országa „ 2 „
Dr. Sz. Sziklai Hona: Egy kínai asszony élete. , 2 .
Koren Emil: Az ébredés népe. Egy könyv Finnországról Ára 20 lej.
K a p h a tó k :  Az E v an g é l ik u s  Élet Iratterjesz-

t é s é n ó l  I

A  te m e s v á r i m a g y a rs á g  s zü lő o tth o n t és  c s e c s e m ő v é d ő  
In téze te t létesít. A létesítendő intézmény javára már is több 
értékes adományozás történt.
UJ EGYHÁZI MUNKÁSOK. Szuperintendens urunk meg
bízásából Argay György bánsági esperes, Nikodémusz Ká
roly egyházkerüleli főjegyző és Járosi Andor kolozsvári 
lelkész teológiai m. tanár junius hó 20-án lelkésszé avat
ták Krajcsovits Tibor végzett teológust. — Sipos Dora, 
Sipos András hosszufalu-alszegi lelkész-esperes leánya va
lamint Biró Loncika, Biró László hosszufalu-fürészmezei 
lelkész leánya, tanítónői oklevelet szereztek. Egyházunk uj 
munkásainak munkájára Isten áldását kérjük.
Ú jb ó l re n d e z té k  a  k ö z tis z tv is e lő k  fizetését, A Monitorul 0 P- 
cial-ban megjelent királyi dekrétum újból rendezi a köztisztviselői 
fizetéseket. Az uj rendelet csökkenti a fizetési osztályokat és meg
szünteti az egyes fizetési osztályok közötti nagy eltéréseket. Uj ren
dezést nyertek a lelkészt államsegélyek is. 
t K O C S I S  S Á N D O R  J u n i u s  h o  6 -án  húny t  el 
K o c s i s  S á n d o r  b r a s s ó i  g y á ro s ,  akit jun ius  8 -án  
t e m e t t é k  el n a g y  r é s z v é t  mellett. S z é l e s k ö r ű  ro
k o n s á g  g y á szo l ja .  F e l t á m a d u n k  I 
A z  o rs z á g o s  e g y h á z  1 9 3 8  év i s e g é ly a la p  g yű jtése , Az or
szágos egyház minden esztendőben — az aratást követő időszak* 
ban — gyűjtést rendez, amelynek célja a szegény egyházközségek 
segélyezése (Nem tévesztendő ösbzo a Gusztáv Adolf egyleti gyűj
téssel, amely ettől független). 1938-ban ez a gyűjtés 1,002,494’—■ 
lejt eredményezett. Valóban szép és példás áldozatkészség, amely 
lehetővé teszi a szegény egyházközségek és felekezeti iskolák fenn
tartását.

Keményfáböl készült, használt, de jó 
állapotban levő hálószoba butor eladó. 
Érdeklődni lapunk kiadóhivatalánál.

Kínai k eresz ty én ek  á ldozathozata la . Kínában a keresztyén 
egyházakban sok helyen szántóföldet ajánlanak fel a hívek, amely
nek jövedelme az egyházé. Az ilyen „Az Ur szántóföldje“ elneve
zésű területeket kis zászlóval jelölik meg.
* amily mértékben lett az egyház úrrá a világ felett, oly 
mértékben lett annak rabjává s mikor a pápa a világ ura 
lön, az nem azt jelentette, hogy a keresztyénség elve meg
győzte a vili'got hanem azt, hogy a keresztyénség a pápai 
impériumban egészen elvilágiasodott. Ravasz László.
FINNORSZÁG HÁBORÚS VESZTESÉGEI. Finországban 
most folyik a háborús veszteségek összeszámlálása. Az 
eddigi adatok szerint 27 templom dőlt romba és 6 súlyo
san megrongálódott. A rombadőlt templomok közül 20 az 
oroszoknak juttatott területen van.- Az elesett lelkészek szá
ma 10. — A kényszerbéke 62 gyülekezetét szakított el a 
finn evangélikus egyháztól. Az oroszoknak jutott evangé
likus egyházi föld- és erdötulajdon értéke 85.000 000 már
ka. — Finország számára ma a legjelentöségteljesebb kér
dés a menekültek elhelyezésének kérdése. A menekültek 
között van 100 lelkész is csaladjával együtt s igen sok 
tanító. Ezeknek segélyezésére a lelkészek testvér-adót vál
laltak magukra — Az ország újjáépítéséhez szükséges 
költségek előteremtésére a népet aranyékszereinek felaján
lására szólították fel. Ez a gyűjtés igen szép eredménnyel 
jár.

Saját érdeke mindenkinek,__ __________
h o g y  b e i r a tk o z z é k  é s  c sa lá d ta g ja i t  b e í r a s s a  
e g y h á z u n k  TEMETKEZÉSI EGYLETÉ-be. 
T e m e tk e z é s i  eg y le tü n k  3 0 0 0  L t e m e t k e z é s i  
s eg é ly t  fizet tag ja inak .  J e l e n tk e z n i  é s  fe lvé
telt kérni lehet  bá rm ely ik  lelkészl hivatalnál .

Ö tven d iak on issza  á ld ozata  volt e g y  an gol repUlőtám a- 
d ásn ak  A háború kegyetlen. Nem kíméli azokat sem, akik egész 
életüket a keresztyén szolgálat eszméjének szentelik. Az angol re* 
pülőkrr k egy Bréma ellőni támadása alkalmával több bomba az 
obira diakonisszák házit érte, ak k kőiül 50-en haltak meg.
*Aki félre lép és nem marad meg a Krisztus tudománya 
mellett annak egynek sincs Istene. A k i megmarad a K risz
tus tudománya mellett, mind az A tya, m ind a F iú  az övé.u 
I I .  János, i ,  9.
Egy nagy város é le tének  árnyoldalai. Ntw-York városának 
árnyoldalait szemléltetik a következő érdekes adatok; 700.000 
munkanélküli, 850.000 kitaszított néger, 1.000.000 nemi betegség
ben szenvedő, 1.000.000 letartóztatásban levő személy, 1168 ön
gyilkos, 1.200.000 vallásos nevelés nélkül felnövő gyermek és 
5.000 000 vallástalan felnőtt.
NYOLCOSZTÁLYU LETT AZ ELEMI ISKOLAI OKTATÁS 
MAGYARORSZÁGON. A magyar közoktatásügyi minisz
térium utasítására az országnak 3800 elemi iskoláját 
nyolcosztályúvá alakítják át. A többi iskolákat 5 évi idő 
alatt fogják kibővíteni. Az 5 —8. osztályokban a taní
tás 6 hónapos lesz.
E vangélizác ió  B udapesten  A budapesti Deáktéri evangélikus
templomban 8 napig tartó evangélizáció volt. Az egyes előadáso
kon a hallgató közönség zsúfolásig töltötte meg a templomot, a 
befejező istentisztelet alkalmával 400 an vettek úrvacsorát.
Egyre több Biblia fogy el N ém eto rszág b an  A wittenbergi 
bibliai intézet közlése sz’rint az 1939.-ik esztendőben az eladott 
Ujlesiámentumok száma több, nrut másfélmillió volt. A harctéren 
levő katonák részére 100.000 Ujtestámentumot küldtek el hozzá
tartozóik.
Isten segít A skót református egyház tudvalévőén igen erőteljes 
munkát végez a missziókban. Az utóbbi időkben sajnos ez az egy
ház is igen érzi az anyagi erők hanyatlását. Most váratlanul két 
értékes adományhoz jutott, hogy folytathassa missziói munkáját.

' ü a n c j f e l i f i

m a ^ t  wavi<^íli&,u t  táu>aAaiwii ít> íiA -tuzá tii Áebifap
Szerkesztőség és kiadóhivatal; B A C I U  J U D .  B R A § O V .
Megrendelhető, előfizetés eszközölhető Minden lelkészt hivatalunk utján 
Külföldi előfizetések cime. R ollk  L ajos, E oar, S z e n t  J á n o s  u c o a  18

A la p  e l f o g a d á s a  e lő f iz e té s t  Jelent.
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Beszámoló.
Dr. S zá s z  Pál, a z  Erdélyi M a g y a r G azd aság i Egylet e lnö

k é n e k  a z  egyesü let közgyű lésén  tartott beszédéből.

(Folytatás).
Mindnyájunk munkájától függ mi lesz a sorsa gyermekeink

nek a jövőben. Ez elől a felelősség alól nem térhet ki senki.
A továbbiak során dr. Szász Pál ismertette elgondolását a 

gazdaköri elnökök továbbképzésével kapcsolatban. A cél az, hogy 
minden gazdakör élén aktiv ügyszeretö, irányításra alkalmas vezető 
álljon, aki a rá váró feladatokat maradéktalanul meg is tudja 
oldani.

Másik tervünk — folytatta az elnök általános helyesléstől ki
sérve — egy mezőgazdasági laboratórium létesítése. Erre a célra 
már sikerült is bizonyos összeget tartalékolnunk s igy — ha vá
ratlan akadályok fel nem merülnek — még ebben az évben meg
valósítjuk tervünket.

Az eredményes gazdálkodásnak az is feltétele, hogy a gazda 
adatszerüleg ellenőrizni tudja gazdálkodásának jövedelmezőségét. A 
gazdasági számvitel kérdésével Egyesületünk két éve foglalkozik, s 
ha kezdetben sok nehézséggel találkoztunk, az elkezdett munka 
mégis eredményesen halad előre.

Az EMGE-nek — hangsúlyozta dr. Szász Pál — kötelessége 
mindazokkal az intézményekkel, szervezetekkel felvenni a kapcso
latot, amelyek a magyar gazdatársadalom életére hatással lehetnek. 
Elsősorban a mezőgazdasági kamarákra gondolok. Ezt a kapcso
latot azonban csak úgy lehet megtalálni, — s itt az elnök szavait 
zajos helyeslés követte — ha a vármegyei kamarákban a magyar
ság mindenütt számarányának, gazdasági jelentőségének megfele
lően képviselve lesz. Erre nézve ígéretet is kaptunk. A jelöléseket 
természetesen az EMGE fogja megtenni és a továbbiak során is 
mindenben támogatni fogja a kamarai tagokat működésükben.

SZEDLACSEK JÁNOS
temetkezési vállalata a Kolostor-uccából átköltözött

a
C S I R K E P I A C R A .

Továbbra is kérem szives támogatásukat.

— De nemcsak a kamarákkal kötelességünk minél szorosabb 
kapcsolatot teremteni, hanem mint magyar gazdatársadalmunk kép
viselete, kötelességünk eljárni mindenütt, mindazokban a kérdések
ben, amelyek gazdáinkat érintik. Egyesületünk vezetősége, felügye
lőink — mind azért vannak, hogy szolgálják gazdatársadalmunk 
érdekeit. Kérem tehát gazdatársaimat forduljanak bizalommal hoz
zánk és minden bajukban vegyék igénybe szolgálatainkat.

Ezután arról a nagy átalakulásról beszélt dr Szász Pál, a- 
mely a föld és az ember évszázadok során végbement A föld nem 
tűr meg magán minden gazdát — mondotta — csak azt, aki köz
vetlen személyes kapcsolatban van vele. A föld elvárja, hogy sze
retettel, személyes tevékenységgel gondozzák. A föld ma nem áru 
nem egyszerű, adás-vétel tárgya, hanem mindnyájunk szent va
gyona, melytől megválni nem szabad. Szervezett társadalmat, de 
államot is csak a földhöz való ragaszkodás és szeretet elvére lehet 
felépíteni. Bizonyára mindnyájan érezzük ezt a ragaszkodást föl
dünkhöz, de úgy érzem mégis szükséges ezt újra és újra hang
súlyozni.

Kedves Gazdatestvéreim — ha ezt átérezzük, ha meglátjuk, 
hogyan kell és érdemes szolgálni egymásért, akkor hiszem, hogy 
a magyar gazda társadalom teljesíteni fogja kötelességét a föld- 
jével az állammal és történelemmel szemben.___________________

^B eszéljünk róla.
Nagyon időszerű és fontos újításról, kezdeményezésről adtak 

hirt napilapjaink. A Minerva irodalmi részvénytársaság jubileuma 
alkalmából érett meg ez az elhatározás, hogy a ponyva regé
nyek mintájára kis füzetekben kiadják Nyirő Józsefnek Uz Bence 
cimü regényét. Ezt követnék aztán mások.

Megszületett tehát végre az az elhatározás, amely új fejeze
tet fog jelezni a pjnyva irodalom elleni küzdelemben, amely saját 
fegyverével próbálja azt megtörni. Régóta érzi minden felelős tiszt
séget betöltő vezető embere népünknek azt a veszélyt, amelyet az 
egyre jobban felburjánzó ponyva irodalom rejt magában. Tetszetős 
és titkon ölő méreg az, amely lassaként megöli népünk lelkét. O- 
lyan mint a pálinka, vagy az ópium. A veszélyt nem ismerő gya
nútlan ember örömét leli benne. Ártatlan semmit nem jelentő szó
rakozást lát benne s nem tudja, hogy nemcsak a pénzétől foszt
ják meg, de lelkét is elrabolják vele. Színes hazugságokat adnak 
neki. Hazug életképet, amelynek hatása alatt elveszti lábai alól az 
élet reális ismeretét és talaját.

Népünk jó része ezekből a ponyva regényekből szedte szel
lemi táplálékát. Propagálói valóban ügyes üzletemberek voltak. Lel
kiismeretlen zsarolók, akik ismerve az emberi gyöngéket alaposan 
ki is használták azokat pénzszerzésre. Nem egyszer láttam, hogy 
egészen szegény emberek is állandó vásárlói voltak a Se ve le har
ca stb. ponyváknak. Éheztek, gyermekeiknek nem volt tankönyvük, 
rongyosak és elhanyagoltak voltak, de megvásároltak minden fü
zetet ezekből a ponyva regényekből.

Kétségtelen, a fenti tény részben arra mutat reá, hogy né
pünkben erős a vágy a tudás iránt. Szeret és akar olvasni. Né
pünk nagy része azonban nem bir kellő értelemmel és Ízléssel 
ahhoz, hogy okosan válassza meg olvasmányait. A ponyvák meg
mérgezik lelkét.

Népünk felelős vezetői rég megindították a harcot a lélek
mérgező könyvek ellen. A Minerva kis népies füzeteivel, az egy
házak iratterjesztéssel próbálták kiküszöbölni a ponyvát. Az ered
mény csak részleges volt. Csupán egyes köröket lehetett eltéríteni. 
A többiek továbbra is ragaszkodtak hozzá. Ennek oka részben 
abban az ügyes és lelkiismeretlen kereskedelmi szellemben volt, 
amellyel a ponyva irodalom üzérkedői dolgoztak, de lehetett ok az 
is, hogy nem sikerült kielégítő módon kiszolgálni az olvasó kö
zönséget. Az egyházi iratterjesztés egyoldalú volt. A Minerva fü
zetei is egy bizonyos korlátolt ismeretkörre szorítkoztak. Népme 
sék, népmondák, kisebb elbeszélések, hasznos tudnivalók stb. Igaz 
örömmel köszöntjük a Minervának új kezdeményezését. Népünk 
olcsón kap majd igazi irodalmat. Méreg helyett puha kenyeret, 
tápláló eledelt. Bizonyára szép sikere lesz ennek a valóban érde
kes és nagyjelentőségű kezdeményezésnek. Reméljük, hogy Nyirő 
Józsefnek valóban nagyon érdekes és kedves regénye, az Uz Bence 
nem lesz az első s egyben utolsó kísérlete ennek a nagyszerű kez
deményezésnek. Újak fogják azt követni. Erőt adó, lelkesítő jó 
könyvek, amelyek nevelik népünk egészséges lelkét, ellentállóvá te
szik. Csakhogy ehhez az is szükséges, hogy most aztán mindazok, 
akik lázadtak és harcoltak a ponyva ellen — álljanak bele a mun
kába és adják oda erejüket és idejüket ennek a sokat Ígérő mun
kának szolgálatára. GILL1CH FÜLÖP.

fl S Z E R K E S Z T Ő I  ÜZENETEK,  |]
K. J. H alm ágy. Pénzt megkaptam. Mindent elintéztem, Várom az előfizetők
névsorát.
S z . P. M. B u k a r e s t . A kért iratterjesztési könyveket póstáztam.
E. K. O rsóvá . A küldött összeggel 1939—40 évi előfizetése rendezést nyert. 
K. L. N agyvárad . A beküldött cikkek jönnek A beígért írásokat várom.
O. F. S z u n y o k sz é k . A kért könyveket elküldöttem.
NI. R. B u tin  l.eveledet megkaptam. Bizonyára a legkisebb osztályba tarto
zunk, lévén gyülekezeteink falusiak. Preofi cu licenta alatt a teológiai magán 
tanári vizsgával rendelkezők értendők. Üdvözlet mindnyájatoknak!
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T isz te lt  g y á s z o l ó  k ö z ö n s é g  I 
E v a n g é l ik u s  t e s t v é r e i m  !

Mint a természet nyári pompáján végig süvítő fagyos őszi 
szél, olyan dermesztő és megdöbbentő hatást váltott ki a romá
niai evangélikus egyházközségeink 
kebelében, liiveink ezreinek lelkében 
*•* l^ujtó g;4fzhir, m<»!y h é»  s:-:-cr2 <- 
tett ősz főpásztorunk nemes szivé
nek utolsó dobbanását jelentette.
Mélyen megrendülve a fájdalom és 
a pótolhatatlan veszteség szomorú
ságával sereglettünk az ország min
den részéből a gyászos ravatal köré 
amely a mi romániai zsinatpresbiteri 
evangélikus egyházunkat megszerve
ző és felépítő első püspökének ál
dott emlékű földi hamvait őrzi. Rö
vidre szabott búcsúszavaim kereté
ben sem a helyet, sem az időt nem 
tartom megfelelőnek arra, hí gy e 
hatvanöt esztendős szorgos lelkészi 
működés és a tizenhárom éves küz
delmes főpásztori tevékenységnek 
eredményekben gazdag érdemeit és 
jelentőségét felsoroljam és méltas
sam. Egyházunk közeljövő fontos 
eseményei vannak hivatva — meg
felelő módon és formák között — 
gondoskodni arról, hogy az egész 
hosszú életét egyházának szentelt, 
nékünk áldozott, soha nem lankadó, 
buzgó tevékenységet s ezt a soha 
kellőleg nem értékelhető egyházalla- 
pitó szuperintendensi működést her
vadhatatlan csokorba fonva, egyház- 
történetünk annaleseiben arany be
tűkkel megörökítse. De azt el kell 
mondanom, hogy Frint Lajos neve, 
fenkölt személye, magasztos műkö
dése örök követendő példa. Szent 
élete, párját ritkító önzetlen hivatás
felfogása, érdemes lelkészkarunknak 
mindenben és mindenkor ragyogó
mintaképe volt és az kell maradjon az utódok előtt is időtlen időig.

Igen szeretett szuperintendensünk !
Te továbbra is egyházunk szent atyja maradsz, akinek a 

Mindenható, mint hűséges szolgájának, éppen azt a rendíthetet
len hithüségét, igaz istenfélelmét és párját ritkító egyház szeré
tét jutalmazta a kiváltságos, magas életkorral, hiszen a mi szent 
aggastyánunkat, — aki a katona hősiességével a végső pillanatig

fennen lobogtatja a reá bizott zászlót, — aki a hosszú év
tizedeken át soha sem lankadó kitartással fárad, dolgozik és a 
szó szoros értelmében küzd és hadakozik egyházáért, — ezt 
a. hűséges szolgát életének kilencvenedik évében csaknem teljes

szellemi frissességben, közvetlen a 
munka mezejéről szólította magához

v .  _u-. .

Lelke csupa önzetlen jóság, 
szive csupa szeretet, gondolkodása 
maga a páratlan igazságosság és 
bölcsessség, kinek ellenfele talán, de 
ellensége sohasem volt. Faji, nem
zetiségi, vallásfelekezeti és társadal
mi különbség nélkül mindenki csak 
becsülte, tisztelte és szerette, mint 
igaz embert, mint példát, utat mu
tató lelki atyát.

Egyházunk büszkesége, a 
közélet kimagasló nagy ér
téke száll vele sírba, mert Frint 
Lajos a legfőbb bíró előtt is úgy 
áll, mint, aki díszes földi hivatá
sát mindenkor hűen töltötte be és 
minden erejével legjobb meggyőző
dése és tudása szerint szolgálta 
egyházát, magyar faját, a közéle
tet, a hazát.

Amikor most, mint világi el
nöktársa csaknem negyven évi za
vartalan, a legbensőségesebb sze
retetteljes együttműködés után bú
csúzom Tőled, aradi egyházközsé
ged s a romániai magyar evangéli
kus egyház egyeteme nevében hőn 
szeretetett leikészünk, szuperinten
densünk, akkor elsősorban köszö
nöm néked hosszú életed önfelál
dozó nagy munkáját, köszönöm 
atyai jóságodat, elnézésedet emberi 
gyarlóságainkkal szemben, köszö
nöm azt a meleg atyai szeretetet, 

melyet személyem és mindannyiunkkal szemben mindenkor 
éreztettél 1

Siratunk és gyászolunk I
Mindenkor nagyra becsültünk, tiszteltünk és szerettünk ! 

Te immár az örökkévalóság fényességén át nézed az életet és 
látod ezt a fájdalmat és mély gyászt sziveinkben.

Áldott emlékű nagy halottunk, méltóságos és főtisztelendő 
püspökünk I Mindannyiunk szeretett lelki a tya! Isten veled 1
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Néhány nappal ezelőtt vettük a szomorú hirt, hogy az élet 
és halál szabados ura július 19-én, pénteken délután öt órakor 
magához szólította soraink közül szeretett főpásztorunkat: 
FRINT LAJOS szuperintendenst. Megszűnt dobogni a szív, mely
nek szeretete és hite ezreket vigasztalt és emelt fel, elhallgatott az 
ajak, melyről ihletett szavak zengtek mindenkor és találtak utat az 
örvendező és bánkódó emberi szivekhez egyaránt.

Koporsója mellett a gyászoló család fájó könnyeivel együtt 
ott volt a mi bánatunk és szivünk szomorúsága is. A nagynak, 
nemesnek és példásnak elmúlását szomorúan láttuk mi is mind
annyian, mert hisz Ő mindannyiunké volt. Az aradi evangélikus 
egyházközségé, melynek hatvan éven keresztül, tehát kora ifjúsá
gától kezdve késő vénségéig apostoli buzgalmu,
Istentől tálentumokkal gazdagon megáldott pász
tora, szelíd, mindig szerető lelkű munkása volt.
A romániai zsinatpresbiteri evangélikus egyház- 
kerületé, melynek első szuperintendense volt, ahol 
az összes gyülekezetek gondját és baját kellett 
magára vennie s akikért, mint halotti búcsúzta
tója mondotta, — elment havas tájon, zugó ten
geren, mint egykor a leghívebb és Iegigazabb lel
kipásztor Pál apostol.

Temetése julius 21-én, vasárnap délután 
ment végbe óriási részvét mellett, az általa épí
tett s képünkön bemutatott gyönyörű aradi tem
plomban, ahol Isten örökkévaló igéjét oly sokszor 
hirdette imádságos lélekkel a Lélek mondanivalói
ra éhező és szomjuhozó embereknek. Az oltár 
előtt felállított díszes ravatalt valóságos virágerdő 
vette körül, minden ékesszólásnál szebben és meg
győzőbben hirdetve, hogy mily sokan és igazán 
szerették Istennek e kedves emberét életében. A 
gyászszertartás megkezdése előtt részvétüket nyil
vánították a hatóságok és különböző intézmények 
képviselői, többek között a város polgármestere, 
a megye főispánja, aki egyben a tartományi szék

tartót is képviselte. Ott voltak az egyes hitfelekezetek lelkészei s 
különösen jól esett látnunk a testvér református egyházkerület ki
küldötteit, kiknek nevében Kádár Géza generális direktor tolmá
csolta a meleg együttérzést. Ugyancsak résztvett a temetésen va
lamennyi egyházmegyénk elnöksége. Sajnos a lelkészi kar tagjai 
közül, már rajtuk kívül álló okok miatt, sokan nem jöhettek el, 
mert nem kaptak idejében értesítést, illetőleg azt késéssel kézbe
sítette a pósta. Lélekben azonban ott voltunk valamennyien.

A gyászbeszédet M a t e r n y  I mr e  nagyváradi főesperes 
mondotta Ézsaiás próféta eme szavai alapján: És lesz ama napon 
hogy elhívom szolgámat Eliákimot, a Hilkiás fiát s felöltöztetem 
őt öltözetedbe, és öveddel megerősítem, és uralmadat kezébe adom 

és ő lesz atyjok Jeruzsálem lakosainak és a Juda 
házának. S beverem őt, mint szeget erős helyre 
és lészen dicsőséges székül az ő atyja házának. S 
reá függesztik atyja házának minden dicsőségét, 
fiakat és unokákat, minden kicsiny edényt a csé
szeedényektől a tömlőnek minden edényéig Ama 
napon, azt mondja a seregeknek Ura, kiesik a 
szeg, mely erős helyre veretett, és levágatik és 
összetöretik a teher, mely rajta volt. (22, 22-25). 
Lélekbe markoló szavakkal emlékeztetett meg a 
hazatért főpásztor pályafutásáról, s odaadó hűsé
ges munkásságáról ugyannyira, hogy szem nem 
maradt szárazon A gyászbeszéd elhangzása után 
P u r g l y  L á s z l ó  egyházkerületi felügyelő lé
pett a ravatal elé s elfogódott, megindult hangon 
búcsúzott el az egykori elnöktárstól A mélyen- 
szántó és gondolatokban gazdag búcsúbeszédet 
lapunk vezető helyén találják olvasóink. N a g y  
I m r é n  é, b á r ó  B e d e u s  Z e l m a  az aradi 
Nőegylet tagjainak búcsúszavait tolmácsolta köny- 
nyekbe fuló hangon, majd megindult a temetési 
menet ezrekre rugó sokasága a város főterén át 
az úgynevezett Felső temető felé, ahol a nyitott 
sir glőtt N i k o d é m u s z ,  K á r o l y  brassó

A harang szava.
Hudy Ilona .

Kis falum tornyában, ha megcsendül
hangod,

Ahogy áhítattal hallgatom a dalod, 
Nem tudom, úgy érzem, mintha lel

kem szárnya
Isten közelébe, a magasba vágyna.

Tekintetem fenn jár, keresi az utat, 
Édes, bús beszéded hívogat meg biztat, 
S felhők kárpitjából mintha intenének: 
Angyal lakói az égi messzeségnek!

És én szállók, megyek, mind feljebb
és feljebb,

Nem érzem már súlyát a földi gö
röngynek

Körültem csupa fény, csupa derű
minden,

A szemem elámul csoda szép színeken!

Boldog szellem arcok ahova csak nézek, 
Szivemben nem ismert gyönyöröket

érzek.
- Az Ur trónusánál sohsem hallott ének, 
Keblemet betölti — mennyei igézet!

Szeretnék maradni örökkön-örökké! 
Csillagok hazáját nem hagyni el többé! 
...Mégis — kinek anyja sincsen, —

az sem árva, 
Vigasztalón hivja, buzgó imádságra 
Isten közelébe, harangok zúgása.

Csudálatos tői tériét.
Arról beszélgettünk egy társaságban, hogy 

az elmúlt időkben nem volt olyan kényelmes 
az ember élete, mint napjainkban, mégis 
boldogabb, megelégedettebb emberek éltek 
mint ma.

Nem csuda, vetette közbe valaki, mert az 
emberek jobbak, istenfélőbbek voltak s ezért 
Isten is jobban szerette őket s értük csudá
kat is tett, de ma elfordult tőlünk s csudát 
éppen nem tesz a kedvünkért, hanem enged 
élnünk a magunk kedve, akarata szerint s 
mivel sorsunkat már nem ő intézi, azért van 
annyi nyomorúság, panasz, könny, szenvedés.

Hogyne terme csudákat Isten? — szólt 
közbe a másik, — én hiszem és hirdetem, 
hogy igenis történnek csudák, ma is, a mi 
életünkben is, csupán meg kell látnunk azo
kat. Bizonyságúl elmondok egy esetet ma
gamról, aztán ítéljék meg, nem isteni csuda-e?

Édesanyámat nem ismertem, — kezdte a 
történetet társunk — meghalt, amikor én 
születtem. Apám másodszor is lányt vett fe
leségül s engem mostoha nevelt fel, ki bár 
nem volt éppen rossz, de nem is szeretett; 
legalább is nem úgy, mint testvéreiméit, az 
ő gyermekeit. Korán tudatára ébredtem en
nek mert bár én voltam a legnagyobb, mé
gis nekem jutott a legkisebb alma, s a leg
vékonyabb vajas vagy mézes kenyér. Ha

A jó könyv melegszívű jóbarát
Olvassuk tehát az:

EVANGÉLIKUS ÉLET-et!
Támogassuk az Evangélikus Élet 

iratterjesztését!
Szerezzünk új barátokat mindkettőnek

pedig csínyt követtünk el, én laptam a na
gyobb verést. Ilyenkor aztán anyai nagya
nyámnál kerestem vigasztalást, aki nem járt 
házunkhoz. S ha ilyenkor csontos ráncos 
kezével végig simitotta hajamat, arcomat, a 
csontos kéz volt számomra a legpuhább, 
mert szeretet ömlött belőle az én szivembe. 
Aztán a szoba sarkában álló asztalhoz veze
tett s rámutatva édesanyámnak az asztal fö
lött a falon kis faragott rámában függő fény
képére elmondatta a „Miatyánkot“ utána pe
dig ismételnem kellett szavait: „Édes jó a- 
nyám, a Menyországból tekints le reám, sze
retettel, őrizz meg a rossztól, védj meg a- 
zoktól, akik bántanak, mert látod, rajtad kí
vül senki sem szeret engem.“ És az ima 
mindig megnyugtatott, és én valósággal ér
zékeltem, nemcsak éreztem, hogy valaki ott 
van közelemben, aki nagyon, nagyon szeret.

Utolsó évet jártam az iskolába, amikor 
nagyanyámtól is megfosztott a sors. Teme
tése után kivettem a rámából édesanyám ké
pét s nagyon megviselt iskolatáskám ketté
vált fedele közé dugtam be, hogy más meg 
ne találja és ha bántalom ért, onnan húz
tam elő, ha senki sem látta, s amint nagy
anyám tanított, tőle kértem vigasztalást, sze- 
retetet. Édesapámat sokszor hetekig sőt né
ha hónapokig nem láttam. Valami erdőkiter
melésnél dolgozott s a kenyérkereset ott 
tartotta. A ház, melyben laktunk az enyém 
volt, mivel édesanyám, hozományából maradt.

Aztán városra kerültem inasnak. A serdü
lőkor, az uj környezet, a városnak a faluétól 
annyira különböző műveltsége, viszonyai, s 
talán az a körülmény, hogy anyám képe a 
táska fedele között maradt, lassan elhalvá
nyította a lelkem mélyén ragyogó képét s

P Ü S P Ö K Ü N K  TEM ETÉSE.
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lelkész, egyházkertileli jegyző mondott költői szárnyalású imában 
utolsó Isten hozzádot.

„És kiesett a szeg, mely erős helyre veretett és levágatott és 
összetört a teher, mely rajta volt, mert az Ur mondá“. Sirja fölé 
ez lenne a legméltóbb felirat: A lti i t t  n y u g s z ik  h ű  m u n k á s  
volt és n a g y o n  jó  e m b e r ! Ezért Isten megáldotta őt nem
csak az emberek becsülésével, hanem boldog családi tűzhellyel és 
hosszú, szelíd életalkonyattal, amilyen csak a kiválasztottaknak jut 
osztályrészül. Kilencven éves korában szenderült el akkor, amikor 
az áldott erdélyi mezőkön mindenfelé megindultak a sarlók a ke
nyérmagvakat adó gabona learatására. Termékeny és áldott élet 
után a mennyei Atya őt is betakarította amaz égi csűrbe. Nem 
enyészet várja ott, hanem e földi é'etnél még fenségesebb és di
csőbb élet. Emlékezetének augusztus 4-én, a vasárnapi istentisz
teleten még egyszer áldozni fogunk valamennyi évangélikus tem
plomunkban, hogy elmondhassuk újra: Pihenése legyen csendes és 
áldott, mint ahogy áldott volt az Ő egész életei* BÍRÓ LÁSZLÓ-

*) A szász országos egyházat a temetésen Szende Nándor 
esperes képviselte G'ondys püspök megbízása alapján, aki ezen
felül táviratilag is kifejezte a maga és egyháza testvéri együttér
zését.

L egd rág áb b  kincsünk, Egyszer Luther Márton Wittenbergben 
meglátogatott egy halálán levő diákját és megkérdezte tőle, hogy 
mit visz magával Isten elé, ha itthagyja ezt a világot ? A fiatal 
ember igy felelt: „Minden jót ami bennem van, tisztelendő atyám“ 
Luther erre: Miféle jót akarsz magaddal vinni, hisz szegény bű
nös vagy? A diák pedig ezt válaszolta reá: „Bűnbánó, alázatos 
szivet viszek az én Istenemnek. Bűnbánó szivet, amely Krisztus 
vérével van meghintve. Mire Luther meghatva mondta: „Menj ked
ves fiam! Isten az égi Atya örömmel fogad téged magához. . .
*) Régi hiba a magyar közéletben, hogy mindent személyeken át lá
tunk s az elvek, amelyeknek életünket irányitaniok kellene, elmosód
nak a hátiérben. A megvalósítandó eszményekről kevesen beszélnek, 
de anníl többen arról: ki ok írja megvalósítani azokat? bem a tárgy 
lói vitatkozunk, hanem egymás jóhiszemüiégét vonjuk kétségbe. A- 
hely tt, h 'gy a feladatok meg 1 Hsában vetélkednénk egymás mun
káját ioyeksrünk kicsinyelni. VITA SÁNDOR. Hitel.

Az ó-szövetség prófétáinak élettörténetét olvasva csodál
kozással és némi fájdalommal ismerjük meg, hogy emberi Ítélet és 
felfogás szerint, mennyire hálátlan dolog népünknek szolgálata.

A próféták Isten alázatosszivü szolgái voltak, akik nem is
mertek el a maguk számára nagyobb törvényt, mint teljes oda
adással hirdetni népünknek Isten akaratát, ítéletét és kegyelmét. 
Ebben a szolgálatban tökéletesen felolvadtak. Nem volt saját aka
ratuk, igen sokszor még saját életük sem. Kényszeralattjáróknak 
ézezték magukat. Néha lázadoztak ellene, máskor ismét alázatosan 
meghajoltak alatta. De Istent szolgálva megtanulták valóságsze- 
rint értékelni népük életét is. Rajongói voltak a saját nemzetük
nek. Szerették népüket. Fájó, vérző szívvel szerették. Az életük 
pedig csupa szenvedés, csupa megnembecsült áldozat, megnem- 
hálált életmentés Megölték, elhasználták s aztán elfelejtették őketl 

A próféta sorshoz hasonló a mai lelkipásztor élete is. Élete: 
Isten szolgálata népe körében. Önfeláldozó, odaadó szolgálat. Fá
jó szívvel végzett szolgálat, mert állandóan látnia és éreznie kell 
népe bűneit, Isten Ítéletének közelségét‘és tapasztalni, hogy hasz
talan vergődik és fárad — az ő népe nem akar megtérni. Szivét 
adja, de népe inkább hallgat állprófétákra, mint érte aggódó hűsé
ges lelkipásztorára. S aztán, amikor ő meggyújtott és égő gyertya
ként elkopik, akkor vérző, szívvel kell odahagyni szolgálatát ol
tárt és szószéket és csendesen félrevonulni, elveszni a feledésbe.

Miért irom ezeket ? Azért, mert alig nehány hónapja, hogy 
nyugdíjba vonult egyik lelkésztestvérünk. Francz Ede, az orsovai 
gyülekezet lelkipásztora, vett búcsút őrhelyétől, ahonnan több 50 
esztendőnél szolgálta Istent éj népét. Lelkipásztori, prófétai szol
gálat volt ez. Önmagát emésztve világított másoknak. Prófétai sors 
volt az a mód is, ahogyan eltávozott — ünneplés nélkül. Nagy 
szavak nélkül. Csendesen félrevonult átengedve helyét másnak. A 
próféta sorsa szenvedés, hálátlanság. Vigasza Isten kegyelmes igé- 
rete, aki örök életnek koronáját ígérte meg azoknak, kik hűséggel 
és odaadással szolgálják Őt. GILLICH FÜLÖP.

csak álmomban jelent meg olykor, hogy int
sen, biztasson. A háború aztán végkép ki
ölte belőlem a drága emléket s vele együtt 
a hitet is. És én, aVi szivem mélyén ott ő- 
riztem a könyörülő Isten szeretetét, hitetlen, 
istenkáromló, gonosz lettem.

Mikor hét évi szenvedés, öldöklés, fogság 
után hazakerültem, nem volt már senkim, 
semmim. Apámat, mostohámat, öcsémet, nő
véremet, a vihar elsodorta, eltemette, csu
pán öcsém özvegye élt kis fiával házamban, 
mely azonban egyéb vagyonommal együtt 
már az övé volt, mivel nekem is holt hirem 
kelt s törvényesen is holttá nyilvánítottak.

Munkát nem kaptam, elhtlyezkedni nem 
tudtam. Öcsém az én bevonulásom után nő 
sült, özvegyét nem is ismertem vagyonomat 
békés utón visszaszerezni meg sem kísérel
tem. E helyett elhatároztam, hogy folytatom, 
amit hét évig tanultam, — a gyilkolást.— 
Elteszem az útból az özvegyet gyermekével 
együtt.

A házat úgy ismertem, mint a tenyeremet. 
A pinceablakon a házbajutni nem okozott 
nehézséget. Hogy elkerüljem a zajt s az al
vóasszony felébredését, villanylámpámmal vi
lágítottam. Semmi nesz! Csupán az óra ke
tyegése s az anya és gyermeke csendes lé- 
lekzése hallatszott, no meg az én szivem 
vad dobogása. Jobb kezem görcsösen szo
rította a fejsze nyelét, hogy ha felébrednek, 
az első sikolyt beléjük fojtsam. Nem volt 
szivemben irgalom, csak a gyilkolás vágya. 
Villanylámpám fényét az alvókra irányítottam, 
hogy halálos csapásom %nnál biztosabb le
gyen. És akkor amint tekintetem az alvó a- 
nyáról a mellette pihenő fiúcskára siklott, 
halálos ütésre emelt karom lehanyatlott, sze

mem meredten tapadt az álmában mosolygó 
gyermeknek a mellén összekulcsolt kezére, 
az abban szorongatott elavult, elsárgult fény
képre. Térdre rogytam, kezem imára kacso
lódott, a fejsze hangos koppanással a földre 
esett és én fuldokló zokogással borultam az 
idegen nő ágyára: „Én Uram és én Istenem, 
bocsáss meg bűnös gyermekednek.“ A gyer
mek az én rég elfeledett drága jó édesanyám 
képét szorongatta keblén.

Zokogásom, s a fejsze koppanása fel 
ébresztette az asszonyt s mivel lámpám fénye 
kialudt a sötétben tapogatódzva kérdezte: 
„Ki van itt?* Keze fejemre tévedt s mint 
hajdan nagyanyám, végigsimitotta fejemet. 
Én kezét elkapva csókjaimmal halmoztam el 
és ott a sötétben megvallottam, ki vagyok 
és miért jöttem és hogy mi mentett meg a 
szörnyű bűntől engem, őt pedig a biztos 
haláltól.

Óh az a kép — világosított fel ő. — 
Ma délután valamiért á padláson jártam s ott 
a sok lom között egy kopott iskolatáskát 
találtam. Lehoztam a fiacskámnak, hadd ját- 
szék vele. Nagyon megörült neki s később 
nagy örömmel mutatta a képet, hogy a táská
ban találta. Azóta folyton magánál tartotta 
s még az ágyba is magával hozta. Nem 
tudtam kinek a képe s a fiú kedvét nem 
rontottam el. Isten akarata volt.

Vagyonodért pedig nem kell gyilkolnod, 
visszaadok én békésen mindent, hisz nekem 
sem hagyott meg a háború fiamon kívül

senkit, neki pedig elég lesz, amit én hoztam.
Nem tar ozik a történethez, de megjegy

zem, hogy a vagyont nem osztottuk el s a 
kis fiú az én legkedvesebb gyermekem. É- 
desanyám képe újra ott függ a falon és én 
minden este elmondok előtte egy imát.

Aki pedig ebben a történetben nem Iát 
isteni csudát, magyarázza meg, miféle vélet
len volt az, hogy az ócska iskolatáska 23 — 
24 évig hevert a padláson s őrizte, édes
anyám képét! Hogyan eshetett, hogy éppen 
azon a napon került le s hozta napfényre 
tartalmát egy 5 éves gyermek által, amikor 
a kép szerencsétlen fia ártatlanok vérével 
készült beszennyezni kezét. Ha már a gyer
meknek megtetszett a kép, miért vitte ma
gával az ágyba és helyezte keblére úgy, hogy 
azonnal szembe tűnjék ? És a kép megpillan
tásakor mjért döbbent belém az a bizonyos
ság, hogy édesanyám jött el megmenteni a 
fiát? Egy bizonyos. Az, hogy attól fogva 
boldog embernek érzem magam, s bo’dogan 
hirdetem, hogy Isten kitöltötte rajtam ke
gyelmét, mert érettem csudát tett.

Az elhangzott történet mindnyájunkra mély 
benyomást tett s mindenki emlékezett, hogy 
az ő életében is volt valami csudálatos. A 
szót P. M. vette át aki ezt mesélte:

fiatal soffőr voltam, még a háború előtt 
történt. Kevés volt a gép s a csukott ko
csival igen jól kerestünk. Csikorgó hideg 
téli napon vendéget vittem a Dealul Spireire. 
A str. Uranusból a Cal. Rahovei felé tértem

Minden magyar jegyezze meg, hogy a magyar egyházak biztositó intézete a

{M in e rv a  B iz to s ító  R é s z v é n y tá rs a s á g !!
______________Tehát magyar kötelesség biztosítását ide átadni. _______________
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M egh alt Frint L ajos e g y h á z u n k  sz u p e r in te n d e n se .
Bár rég tudtunk betegségéről, mégis váratlanul ért a szomo

rú gyászhir: meghalt egyházunk ősz főpásztora, Frint Lajos szu
perintendens úr. A hir vétele után fekete gyászlobogót tűztünk ki 
templomainkra és megszólaltak a harangok is hirdetvén a romá
niai magyar evangélikusság gyászát. Elveszítettük legfőbb egyházi 
vezetőnket, püspökünket — nem, többet ennél: lelki édesatyánkat. 
Mert ez volt. A szív  embere volt. Csupa jóság, csupa megértés, 
csupa szeretet. A reábizott egyházat nem rendeltetekkel kormá
nyozta, hanem megértő édesapaként állt az élen és állt szeretettel 
és igaz szívből jövő tanácsokkal papjai oldalán... Hiúság és nagy- 
ravágyás teljesen hiányoztak életéből. Alázatosságában, leereszkedő 
jóságában nem volt semmi tettetés. Szivbeli igaz tu
lajdonságai voltak. Vele beszélgetve egészen termé
szetesnek érezte az ember, hogy az ő jelszava az 
alázatos szolgálat.

Amikor a határváltozás napjaiban megkellett 
szervezni a Romániához csatolt területen élő magyar 
evangélikusok egyházi közösséget, önálló egyházi 
szervezetét, hogy igy biztosítani lehessen megmara
dásukat s ennek az új szervezetnek élére vezetőt ke
restek, akkor szinte teljes egyhangúsággal ő reá e- 
sett mindenki választása. A szív  emberének ismerték.
A sz ív  emberére bízták a nehéz munkát. Számítás
sal és előrelátással történt ez a választás A vajúdá
sok idején u. i. annyira elmérgesedett, kiéleződött a 
helyzet, hogy csak a legnagyobbfoku tapintatnak és bölcsesség
nek sikerülhetett a békés egyetértést megteremtenie. Isten különös 
kegyelmét kell pedig látnunk abban, hogy ebben a nehéz helyzet
ben Frint Lajost, az aradi gyülekezetnek mindenki által tisztelt és 
nagyrabecsült lelkészét, a szív emberét lehetett odaállítani az élre, 
akinek tényleg sikerült is békét és megértést teremteni s sikeresen 
folytatni és befejezni az egyházszervezés nehéz munkáját. De nem
csak ennyi. Mint az ország legkisebb magyar egyházának püspöke 
tiszteletet, megbecsülést és főként szeretetet vívott ki úgy saját sze
mélyének, mint pedig egyházának. Érdekes volt megfigyelni meny
nyire szerette őt mindenki. A más egyházak vezetői és papjai is

Nem egyszer volt alkalmam megfigyelni, hogy miként hárult lé
nyének szeretetreméltóságán keresztül megértés és megbecsülés e- 
gész egyházunkra A jóság, a béke, a megértés lettek egyházunk 
jellegzetes ismertetőjegyei, mert ő ezeket képviselte. Őt látva ön
kénytelen is a szeretet apostolára, Jánosra kellett gondolni aki a 
legenda szerint, amikor megöregedett valahányszor arra kérték, 
hogy tanítsa őket folyton csak ezt ismételgette: „Fiacskáim csak 
szeressétek egymást I“ Szava, tette ezt hirdette.

Julius hó 19-én szólította el Isten, akinek alázatosszivű, de 
munkás és hü gyermeke, tanítványa, lelkipásztora és püspöke volt. 
Hosszú, munkás élet után hívta el Isten. Ez évben töltötte volna 

be életének 90-ik esztendejét.
Julius hó 21-én temették el óriási részvét mel

lett. Lélekben ott voltunk — tiszteletet adni a püs
pöknek és hálát Istennek, aki nekünk adta, nehéz 
időben egyházunk vezérévé tette és rajta keresztül 
sok-sok örömet és előmenetelt adott.

Legyen áldott emléke! GILL1CH FÜLÖP.

Főpásztorunk elhunyta alkalmából egyházkerü
letünk a következő szövegű, gyászjelentést adta k i : 
„A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású E- 
vangélikus Keresztyén Egyházkerület mély fájdalom
mal, de Isten szent akaratában való alázatos meg
nyugvással jelenti, hogy atyai szivü vezetője: Főtisz

telendő és Méltóságos Frint Lajos szuperintendens, az aradi ágos
tai hitvallású evangélikus keresztyén egyházközség lelkésze, 1940 
julius hó 19. napján délután 5 órakor, főpász'ori munkásságának 
13-ik, lelkészt szolgálatának 65-ik, Istent dicsőítő földi életének 
90-ik esztendejében hosszas és kínos szenvedés után csendesen 
elhunyt.

Áldott szive fölött az‘ aradi evangélikus templomban folyó hó 
21-én délután 5 órakor tartandó gyászistentisztelet után, az aradi 
felsőtemetőben levő családisirkertben helyezzük csöndes nyugalomra

•Én semmivel sem gondolok: az én életem Is nekem nem drága, 
csakhogy őrömmel végezhessem a szolgálatot, melyet vettem az Ur Jé 
zustól, hogy bizonyságot tegyek Isten kegyelmének evangéliumáról Ap 
cs. 20, 24,' •

be s amikor a vendég kifizetett, nem tértem 
visszá, hanem a meredek lejtőn próbáltam 
leereszkedni, melyet a gyerekek csúszkálása 
tükörsimává csiszolt. Amint a lejtőre értem 
rémülten vettem észre, hogy a gép, nem gu 
rul, hanem csúszik és én elvesztettem az u- 
ralmat fölötte. Rémülten döbbent belém az 
emlékezet, hogy az utca lent jobbra kanya
rodik a kanyar belső oldalán alacsony putri 
áll, melynek fedele alig éri el az utca szélé
nek a magasságát. A putriban azonban em
berek laknak. Agyamon ezer gondolat villant 
át, de mentség nem mutatkozott. Irtózva, te
hetetlenül néztem, mint rohanok folyton se
besebben egyenesen a putri fedelére, mely 
a gép súlya alatt izzé porrá törik s a ház
ban lakók iszonyú véget érnek. Szemem 
szinte megüvegesedett, kezem görcsösén 
markolta a volánt és én szememet behunyva, 
hogy ne lássam az irtózatos véget, lelkemet 
Istennek ajánlva vártam a halált.

Nem tudom meddig tartott, mi történt, 
csak arra emlékszem, hogy az út alján, a 
kanyarulatot szépen megfutva állt a gép és 
kezem még mindig görcsösen szorítja a vo
lán kerekét a ragyogó téli nap mosolyogva 
süt arcomba és én élek s köröttem nagy 
gyermeksereg csuszkái szaladgál. A kis putri 
kéménye pedig vígan füstölög kissé hátrább 
balra.

Sokat gondolkoztam azután is az eseten, 
de sohasem' tudtam megmagyarázni, hogyan 
jutottam le épen s hogyan fordult el a gép 
a kanyarulatban. Arra emlékeztem, hogy u- 
tolsó öntudatos gondolatom egy szivem mé
lyéből feltörő sikoly volt: „Én Uram és én 
Istenem!“ És azóta édes belső örömmel biz
tatom magam, hogy Isten nem hagy el, Is

ten szeret engem, mert értem csudát tett.
** *

Istenfélő vallásos asszony volt drága jó 
anyám — kezdte történetét a harmadik. 
Olyannak nevelt engem is. És ha gyermeki 
csinytevéseim miatt büntetés ért, mindig rá 
mutatott, hogy a büntés az elkövetett vétek 
következménye.

A büntető kéz súlyát igazán akkor érez 
tem először, amikor úgy 9—10 éves korom
ban a füzesen átvezető gyalogösvényen az 
összehajtó füzvesszőket összekötöztem, hogy 
játszópajtásaim azokban megbotolva elesse
nek. Én a bokrok közé jól elbújva már előre 
élveztem, hogy miként fognak hasra vágód
ni. Amire vártam pontosan bekövetkezett, 
csakhogy nem az én csintalan pajtásaim 
akadtak bele a n y ű g b e ,  hanem egy mun
kába siető szegény asszony, ki férjének és 
gyermekeinek cserépfazékban vitte az ebé
det. Esésközben a fazakat földhözvágta s an
nak tartalma szétfolyt, ő pedig átkozódva 
visszafordult, bizonyosan, hogy más ebédet 
főzzön. Csínyem váratlan sikere egy szikra 
örömet sem okozott, sőt valami keserű iz 
gyűlt össze szájamban, mely elvette kedve
met a játéktól. Nem vártam játszótársaimra 
hanem hazasomfordáltam. A kapun belépve 
rémülten láttam, hogy a kárt szenvedett asz 
szony édesanyámmal beszélget. Bizonyosra 
vettem, hogy valahogy meglátott s most be- 
vádol. Nem mertem anyám szeme elé ke
rülni. Csak éjjel tértem haza. Megbüntettek. 
Aztán megtudtam; nem miattam járt nálunk. 
Istentől jövő büntetést láttam benne.

Aztán úgy történt, hogy nekem is el kel
lett mennem. Itt kellett hagynom a szerető 
drága feleséget, apró gyermekeimet, szóval

mindent ami eddig szivemnek kedves volt. 
Bíztam Istenben. Négy évig voltam a fronton, 
de még egy karcolást sem kaptam. A végén 
fogságba kerültem.

És amikor, nem vártam, amikor jövőt il
letőleg a legszebb remények virágzottak ki 
szivemben, akkor ért a legkeserübb csalódás. 
Hűségem jutalma rágalom lett, önzetlenségem
ért gyanúsítás ért s áldozataimért hálátlan
sággal fizettek az emberek. És amikor azt 
láttam, hogy az emberi gonoszsággal szem
ben Ő is tehetetlen megtagadtam Őt.

De ha én elhagytam és megtagadtam is 
őt, Ő nem fordult el tőlem s kegyelme visz- 
szaadta legdrágább kincsemet: hitemet. Ez 
igy történt :

Két fiam van, egyik drágább, jobb a má
siknál Sok gonddal, sok áldozattal neveltem 
őket és sok örömem volt bennük, általuk. 
Hitetlenségemben, még az ő drága életük 
sem volt szent előttem, még arra is eskü- 
döztem. Egy ily alkalommal azt mondja el
lenfelem : „Ne esküdjék gyermeke életére, 
mert megveri az Isten, inkább legyen önnek 
igaza.“ „Megver az Isten — kacagtam — 
hát az is van ?* Másnap aztán az én fiacs
kám fejét fájlalva hazajött az iskolából. Ágy
nak dőlt. Agyhártyagyulladást kapott. Az or
vos is Istenhez utasított segítségért. Oh 
hogy megtértem én egyszerre, hogy térde
peltem és imádkoztam az oltár előtt! Óh, 
hogy könyörögtem a megtagadott kigúnyolt, 
összekáromolt örök Jóság irgalmáért! És ő 
meghallgatott. Amikor az orvosi tudomány 
felmondta a szolgálatot, ő segített. Vissza
adta gyermekemet és én azóta újra hiszek 
benne és boldog örömmel hirdetem, hogy 
Isten megmutatja csudáit. Sz. I.
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I  Asszonyok rovata I
L = = „ J
A finn otthon művészete.

Az otíhon az asszony birodalma. Az 
asszony a finnéinél nehezen ér rá a 
szomszédolásra, mikor a legközelebbi 
szomszédtól esetleg kilométerek választ

ják el. Annál több ráérése van a lakás és a környezet szépítésére, 
csinosítására. Ebből az otthon védelmére szoruló családtagok, nagy
szülők, apróbb-nagyobb gyermekek, növendékleányok egyformán ki
veszik a részüket. Így lehetne megfejteni a titkot, hogy miért ju
tott Európában épen az északi népeknél olyan migas fejlettségi 
fokra a háziszövés művészete? S miért van, hogy ezek között is 
épen a finnek és svédek vezetnek? Angliában már hatalmas gyár
iparrá fejlődött a kezdetleges házi szövőüzem, a világbirodalom a- 
rányaihoz és igényeihez alkalmazkodva. A kicsiny lélekszámú, nagy 
területen szétszórt és hosszasan befagyott beltengerei által bezárt 
finn nép megmaradt rokkája és szövőszéke mellett. Különleges 
éghajlati viszonyai különleges szövetanyagok előállítására késztették, 
minőket a világpiac forgalmából csak magas árakon tudna besze
rezni, ehhez azonban nincs megfelelő tőkéje. így alakult ki egy e- 
gészen különleges értékű finn népi szövőmüvészet, melynek ma 
csak Svédországban találhatni párját.

A finn otthonnak két általánosan kedvelt bútordarabja van: 
a szövőszék és a hintaszék. A szövőszéken a ház asszonya dolgo
zik, a hintaszékkel kedves vendé
gét kínálja meg vagy gyermekei 
hintálják magukat benne...

Egyetlen nap alatt elkészül egy 
ruhára való szövet a férjnek, a 
nagylányának vagy két-három ap
róbb gyermeknek. Uj függöny ke
rülhet az avult helyébe az ablak
ra, új szőnyeg az elnyűttek helyett 
a padlór*. Egy téli szövőmunká
val az egész családot újra lehet 
ruházni s az egész otthont új a- 
nyagokkal feldíszíteni. Tavaszra, 
mire odakinn megújul a természet, 
megújítja testi ruházatát és ottho
na berendezését a finn család él
tető napja, az asszony is.

Természetes, hogy nem minden 
télen történik ez igy, de megtörténhetik. És a család apraja-nagy- 
ja résztvehet ebben az együttes otthonőpitő munkában. Nagyanyó és 
a nagyobbacska lányok fonnak, a kisebbek motolláinak, csőrölnek, 
eltekerik a fonalat. Felvetés, felhúzás, befogás, már az anya szak
májába tartozik, de ez sem megy a családtagok segítsége télkü'. 
A férjnek is, ha otthonülésre kényszerűi az időjárás, épen elég 
dolgot ad a szövés-fonáshoz szükséges sokféle szerszám kijavítása, 
karbantartása.

A finn szőttes leggyakoribb anyaga a gyapjú. Az éghajlat pa
rs ncsolja igy. Délibb vidékeken a selyemszőrű merinoi juhfaj- 
tákat tenyésztik, északabbra már a kevésbbé igényes, apró terme
tű, göndörszőrü, szarvnélküli finn juhocjkákat. Ezeknek valamivel 
durvább a gyapja, de vastagabb felsőruhák és tartós szőnyegek 
készítésére kiválóan alkalmas. Felhasználják ilyen célra a tehén- és 
kecskeszőrt is.

A finn szövőművészet mintában és színekben rendkívül vál
tozatos. A varrottas, mely Erdély sok néprajzi szigetén olyan ked
velt téli kézimunka, náluk inkább csak Karjalában divatozik, azo
kon a részeken, melyek most orosz kézre kerültek. A rubaszöttes 
színei és csíkozása is itt mutat legtöbb hasonlóságot a mi székely 
rokolyáinkkal. A legjellegzetesebb finn szőttesek azonban három 
főcsoportba oszlanak: ryijiyk, raanuk és täkä äkcsoportjába. Ezek
ben éli ki alkotókedvét a finn népi képzelet. Nyilván ez a forma
nyelv felel meg kifejező készségüknek.

A finn asszony persze nem éri be a három ősi finn szövettí
pussal. A házhoz szükségés minden szöttesanyagot maga kívánja 
előállítani kicsiny szövőszékén, mely akár kézben is hordoz
ható.

Pásstoríüs XX V I. Éoj. 5. Szentimrei J.

K ö z e le d é s  a  p u sz tu lá sh o z .
(Fo’ytatás.)

A királyné öccsének, Bertoldaak kalocsai érsekké való kine
vezése pedig nemcsak az országban, hanem még a határokon túl 
is közbotrányt váltott ki. Az ezek által véglegesen elkeseredett 
nemesek összeesküvést szőttek az idegenek ellen és ennek az ösz- 
szeesküvésnek áldozata lett a gögös, uralomratörő és esztelen té
kozló királyné, Gertrúd is, akit többekkel együtt meggyilkoltak. A 
királyné meggyilkolása az alatt történt, mig a király a galíciai had
járattal volt elfoglalva. S mikor a halál hírére hazatér az összees
küvők egy részét meg sem bünteti talán azért, mert belátta, hogy 
méltán háborodott fel a nemzet, vagy talán azért, mert túlságosan 
gyenge volt.

Az ország helyzete azonban ezután sem javult. A király, hogy 
rengeteg kiadására pénzt teremtsen elő, pénz-rontás utján próbálta 
vagyonának értékét növelni. Ezen felül rendkívüli adókat hozott be 
s a nemességet késztetni akarta arra, hogy saját költségén kato
náskodjon, illetőleg állítsa ki a katonákat, akiket azután külföldi 
hadjárataira is magával vihessen. Még az összeesküvés idején meg
koronáztatta idősebb de még gyermek fiát, Bélát. Majd második 
házassága révén családi összeköttetések által akarta megnövelni ha

talmát. 1217-ben belekapcsolódott 
az ötödik keresztes hadjáratba, 
de bár semmiféle komolyabb e- 
redményt nem ért el, felvette a 
Jeruzsálem! király címet.

A meddő háborúk s Endre té
kozló politikája az országban erő
teljes belső megmozdulásra ve
zettek, ami alkotmányos mozga
lommá erősödött. A kisemmizés 
miatt, országsorsa miatt aggó
dó főurak és nemesek Béla ifjú 
király mellé szegődtek, ki időköz
ben Erdély kormányzója lett s 
aki ez anyaországhoz kapcsolta 
Szörényt és Kúnországot is mi
által hatalma és tekintélye Endre 
öreg királlyal szemben igen meg

nő vekedett. A megmozdulás eredménye az lett, hogy Endre király 
örökérvényű szerződésben, törvényben, az 1272-ben kiadott arany
bullában körvonalazta úgy a királyi hatalom kötelezettségeit és jo
gait, mint a nemességét. Az aranybulla megállapítja, hogy a ne
messég csak abban az esetbsn köteles katonát állítani a király szá
mára, ha az ellenség az országra támad, külföldi hadjáratok alkal
mával a királynak kell a katonaságot fizetni és eltartani. Az arany
bulla a túlkapások és visszaélések megakadályoztatása céljából jo
got ad a nemességnek, illetőleg a nemzetnek arra, hogy a k irá l
lyal szemben is ellenálljon és fegyvert fogjon, ha a király alkot
mányellenesen, törvénytelenül uralkodna. Az aranybulla egyik 
pontja értelmében a pénzbeszedést többet nem intézhették zsidók 
és izmaeliták. Hasonló módon biztosító levelet ad a II. Géza ki
rály által Erdélybe telepített szászoknak is, akik a biztositó levelet 
ad a II. Géza király által Erdélybe telepített szászoknak is, akik a 
biztosító levél értelmében csak a kirá'yól függnek s így nagy füg
getlenségnek és önállóságnak és kiváltságoknak örvendhettek. Endre 
király hívta be Erdélybe és telepitette le a Barcaságon a né
met lovagrendet. A lovagrendtől azt várta, hogy a szerb és bolgár 
egyházakat visszatérítse a római egyházba, a bogumil eretnekeket 
kipusztitsa és a havasalföldi tartományt magyar uralom alá vonja. 
Mivel azonbm a lovagrend ezeknek a feladatoknak teljesítése he
lyett önállósítani akarta magát, Eadre kiverte őket Erdélyből s még 
a havasokon túl emelt váraikat és telepeiket is elfoglalta.

Élete utolsó jelentős tette harmadik házassága volt. Hatvan
éves korábin ugyanis feleségül vette az anconai örgróf leányát, ami 
által, mint második házassága által is nyugati rokoni kapcsolato
k é  akar felvenni s így országát a nyugaü szövetségesek szerzése 
által akarta biztosítani. 1235 ben halt meg. RADUCH GYÖRGY.
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K ö veten d ő  példa. Igaz egy- 
házszeretetröl tett tanúságot Vaí- 
kay Sándor ny. református fele
kezeti iskolai tanító, a végvári református egyház presbyíere. Ne
jével, Német Sárával együtt 20.000 lejes alapítványt létesítettek 
boldogult szüleik emlékére, hogy ezen alapítvány kamataiból jó ta
nuló gyermekek jutalomdijat kapjanak. Szép példa, amelynek sok 
követőre kellene találnia.
BÍRÓSÁGI UTÓN IS BEHAJTHATÓ AZ EGYHÁZI ADÓ. A 
temesmegyei Szabadfalu községének római katolikus hit
községe pert indított 8 egyháztagja ellen az egyházi adó 
hátralék kinemegyenlitése címén. A járásbíróság tárgyalta 
a keresetet és kötelezte a vádlottakat 13.240 lej egyházi 
adó, továbbá 14.000 lej perköltség megfizetésére.

M agyar evangélikus ügyet szolgál,--------
ki új előfizetők szerzésével növeli az 
Evangélikus Élet olvasóinak táborát!

* Csodálatos, hogy az emberek mennyire bizonyosak ön
magukban és milyen gőgösek, holott számtalan példa és 
alapos ok arra int bennünket, hogy alázatosak legyünk. 
Először is nem tudjuk, mely órában halunk meg, továbbá 
a vetemények, amelyekkel táplálkozunk, nincsenek a mi 
hatalm unkban s ezenfelül sem a napfény, sem a levegő, 
melyek az élethez elengedhetetlenek, sem a nappal, sem 
az alvás; nem is szólva a lelki dolgokról, mintamilyenek 
saját nyilvánvaló bűneink, melyek reánk nehezednek. A 
mi emberi szivünk azonban vasból van és ilyesmire mit 
sem ad. Luther Márton.
Uj korm ány, új politikai irányzat. Őfelsége megbízásából Ion 
Gigurtu mérnök alakította meg az új kormányt, amely új politikai 
magatartást vezetett be. Az új kormány nemzeti alapon áll és kül
politikailag a tengelyhatalmakkal keres szoros barátságot.
| f  K opándi P6ter.| Julius hó 17-éa húayt el Kopándy Péter sza- 
kadáti magyar evangélikus testvérünk, kit julius hó 19 én temették 
el. Elhunytban Kopándy Péter tauitó-egyházsegédkező apját gyászolja. 
NICHIFOR CRA1NIC PROPAGANDAM1NISZTER KITÜNTE
TÉSE. Nichifor Crainic az új kormány propagandami
niszterét, aki az ortodox teológia tanára, a bécsi evangéli
kus teológia diszdoktori címmel tüntette ki.
A z o rszágos e g y h á z  lé lekszám  vesztesége. Ismeretes hogy 
országunk a délkoleturópai béke megőrzése érdakéb.n kénytelen 
volt engedni Szovjetoroszország követelésének ős átengedni Bssz- 
szarábiát, valamint Bukovina északi területeit Csernovitz városával 
együtt. Az ezen a területeken lakó evangélikus hívek az országos 
egyházhoz tartoztak. Elvesztésük folytán az országos egyház íőlek- 
száma kb. 100 000 el csökkent. A bssszarábiai evangélikusok lélek- 
száma u. i. 81.406, a bukovinaiaké 22.498.

Jó könyvekI
V edd
o lv a s d

t e r j e s z d !
Biró László: Az én valláskönyvem. I—IV osztályának Ára 20 lej.
Biró László: Én evangélikus vagyok. V—VII , „ 15 „
Kiss Béla: Isten munkája az anyaszentegyházban , 3 ,
Kiss Béla: Tbeologia naturális. Tanári értekezés „ 65 „
Gyallay Domokos: Tűz a szigeten. Elbeszélés. „ 2 „
Bede László; Egy megtérés története. Elbeszélés , 2 ,
Horváth Jenő: Levelek Kínából. Külmissziói képek, „ 2 „
Gyallay Domokos: Az apa. A lovag. Elbeszélések „ 2 „
Ottilie Wildermutb: Az aranykapcsos zsoltár „ 2 „
Vásárhelyi János: A diadalmas Jézus „ 2 ,
Bokor Sándor: Nábot öröksége. Bibliai elbeszélés. „ 2 ,
Horváth Jenő: A fekete Gyémántok országa , 2 ,
Dr. Sz. Sziklai Hona: Egy kínai asszony élete. ,  2 „
Koren Emil- Az ébredés népe. Egy könyv Finnországról , 20 „
K a p h a t ó k :  Az E v a n g é l ik u s  Élet i ra t te r jesz

t é s é n é l  I

§ A  N A G Y V IL Á G B A N  #

EVANGÉLIKUS RÁDIÓSZOL
GÁLAT AMERIKÁBAN. Dr. 
Scherer amerikai evangélikus 

lelkésznek a nyári hónapok alatt tartandó esti vesperás 
istentiszteleteit közvetíteni lógja az amerikai rádió. Sche
rer dr-t erre a szolgálatra azért választották ki, mert az 
amerikai egyházi sajtószolgálatban rendkívül kitüntette ma
gát.
A m erika. Az amerikai egyesült evangélikus egyház az elmúlt esz
tendőben 18 gyülekezettel és 19 lelkésszel szaporodott.
FINNORSZÁG. Mint ismeretes a finn lakősság elhagyta 
azokat a területeket, amelyek az oroszok birtokába mentek 
át. A finn lakósság nem rontotta le lakóházait, hanem 
minden házban egy-egy orosznyelvü Bibliát hagytak hát
ra az új lakó számára.
* A lényeges az, hogy van népi jelleg és hogy ezt a népi jelleget a 
természet és történet alakítja, módosítja, változtatja, sőt ezek az ő 
szülei is. Székfw Gyula: A magyar jellem történetünkben.
A MORMON EGYHÁZ PROPAGANDÁJA. A mormon egy
ház adakozásból 5 millió dollárt kapott propaganda célra. 
Ezen összeggel 2 000 missziónáriust alkalmaztak.
* Isten nagyon könyörületes és türelmes: úgy, tud hallgatni és olyan
sokáig tudja nézni a leggonoszabb csirkefogót is, sőt engedi büntet• 
lenül élni. Ezt én nem tudnám megtenni. Luther Márton.
KÖSZÖNJÜK ISTEN ÁLDÁSÁT! A harci siker a legtöbb 
embert és népet gőgössé és büszkévé teszi. A régi római 
közmondás szerint: jaj a legyőzőiteknek! Néme’országve
zetői úgylátszik szakítani akarnak ezzel. A fegyverszüneti 
tárgyalások alkalmával a legnagyobb tiszteletet nyilvání
tották a legyőzött francia nép kiküldötteivel szemben és 
elismerésüket fejezték ki a franciák hősies magatartása fe
lelt Hitler vezér és kancellár pedig, amikor bejelentette a 
német népnek a győzelmet, beszédjét ezekkel a szavakkal 
fejezte be: „Alázattal köszönjük Isten áldását!u Ha ez az 
Isten előtt való alázatos meghajlás fogja irányitani a bé
kekötés müvét is, akkor remélni lehet, hogy tartós lesz 
annak gyümölcse.

Nemcsak a testnek kell táplálkozás, .............................
lelked is tud éhezni és szomjuhozni 

A jő könyv a lélek üdítő tápláléka !
Az Evangélikus Élet iratterjesztése ehhez 

akar segíteni. Vedd és olvasd tehát könyveinket !

S EGYRE KEVESEBB LETT A GYERMEK. Franciaország 
gyors összeomlása igen meglepte az egész világot. A leg
több ember véleménye megegyezik abban, hogy ennek 
magyarázatára nem elégséges a német haderő értékes a- 
nyaga és újszerű taktikájának meglepő volta. Bizonyára 
nagy igazsága van a francia nép jelenlegi vezetőjének, az 
agg Petain marsallnak, aki többek között ezeket mondotta: 
„A mai Franciaország nem a régi többé, elpuhult, ha
szonleső, többet akar, mint amennyit munkájával biztosí
tani tud, kiveszett belőle az áldozatkészség, s kiveszett 
belőle a gyermek.“
S o k  a z  a ra tás . Kétségtelen tény az a megállapítás, hogy a mai
szomorú helyzetben egyre sürgetőbb az egyházi szolgálat hatéko
nyabbá téte’ének kérdése. A világ eseményei folytán megzavart 
lelkek egyre erőteljesebben fordulnak az egyházak felé s onnan 
várják a biztatást, a lelki megerősödést. Az egyházak alkalmazot
tai azonban képtelenek elvégezni mindazt a munkát, amit ma tő
lük igényelnek. Sok bz aratás s kevés a munkás. A magyarországi 
Evangélikus É<et ezért felvetette azt a kérdési, hogy ajánlkozzanak 
nz egyháztagok közül azok, kik önként vállalnának valamilyen mun
kát. A felhívásnak már is igen szép eredménye van, amennyiben 
eddig is sokan jelentkeztek és ajánlották fel önkéntes szolgálatukat. 
* Gyönyörködni a természetben nem szégyenlenek az emberek, 
de hogy magasztalják érte az örökkévaló Istent, hogy lega
lább annyit mondjanak róla, m int egy alkotó művészről, k i
nek műve tetszésüket megnyeri, az nekik alkalmatlan.

Turóczy Zoltán.
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* Ha a nemzeti szellemben nincs elég erő és rugalmasság arra, 
hogy a korszellemmel lépést tartva revízió alá vegye értékrendjét; 
ha azt elavulni hagyja olyannyira, hogy az emberek többségének 
nem tud feleletet adni létük kérdéseire, úgy a szellem csatát vesztett 
s megírta saját Ítéletét. Albrecht Dezső (Hitéi)
ZSIDÓK NEM LEHETNEK TAGJAI A NEMZET PÁRTJÁ
NAK. Az új politikai párt, a Nemzet Pártjának alapszabá
lyai értelmében nem vehetők fel sem zsidók, sem ped g 
azoknak hitestársaik a párt tagjai sorába 
A z o rszágos e g y h á z  brassói d iako n issza  o tthonának  
m u n ká ja . A brassói német evacgél kus diakonissza intézmény 
most adta ki múlt évi baszámolóját. Ebből megtudjuk, hogy ösz- 
szesen 21 diakonissza áll szolgálatában. Egy év aJatt 1329 nap be
tegápolás, 1975 szegénygondozással szolgáltak. Munkamezejükhez 
tartozik még: a gyermekvédő liga rendezésében álló gyermeknya
raltatási akció vezetése (ZajzoD), a prázsmári árvaház vezetése, 
Brassóban az árvaház és aggmenház vezetése.

SZEDLACSEK JANOS
temetkezési vállalata a Kolostor-uccából átköltözött

a
C S I R K E P I A C R A .

Továbbra is kérem szives támogatásukat.

EGYSÉGESÍTETTÉK AZ ORSZÁGOS EGYHÁZRAN A LI- 
TURGIKÚS PAPIÖLTÖZETET. Az országos egyház hivata
los lapja, a Kirchliche Blätter, közli a konzisztorium 
1447/1940 számú rendeletét, amely szigorúan előírja, hogy 
a lelkészeknek milyen öltönyt kell viselniök az egyházi
szolgálat ideje alatt. Szigorúan előírja ez a rendelet a lel
kész! ruhák formáját, valamint azt is, hogy milyen anyag
ból kell készíteni. A rendelet egyelőre csak a szász gyü
lekezetek lelkészeit kötelezi.
* Meg kell szűnnie az egymást ünneplésnek, annak a véleménynek, 
hogy politikai befolyás vagy társadalmi pozíció képesít az egyház 
ügyeiben váló vezetésre, hogy az „urak“-nak előnyük van az igéből 
élő hívek felett az egyház vezetésében, hogy bizonyos egyházi tiszt
ségek betöltésénél az életkor fontosabb, mint a rátermettség. Karner 
Károly. Keresztyén Igazság, 1940, 1.
M egh ívás  útján k iván ja  betölteni lelkészi állását a  nagy
bányai eg yh ázkö zség . Az ötvárosi egyházmegyéhez tartozó 
nagybányai gyülekezet lelkészi állása ifj. Rédei Káro’y lelkész el
távozásával megüresedett. Az egyházközség a lelkészi állást meg
hívás útján kívánta betölteni, de mivel a gyülekezet választása 
egyik olyan fiatal lelkészünkre esett, aki a lelkészválasztási sza
bályrendeletünk értelmében még nem választható, igy az állás be
töltése egyelőre halasztást szenved. Szeretnénk itt megjegyezni azt 
hogy tekintve, hogy jelenleg több pályázatképes s. kikésze van 
egyházkerületünknek bizonyára célszerű lett volna a rendes pályá
zati felhívás útját választani.
MEGJELENT ÜZ BENCE OLCSÓ FÜZETES KIADÁSA. 
Megemlékeztünk a Minerva könyvkiadővállalatnak ama 
fontos elhatározásáról, hogy a ponyvaregények min
tájára olcsó füzetes kiadásban jelenteti meg erdélyi íróink
nak egy-egy munkáját. Nyirő Józsefnek Uz Bence cí
mű igen kedves regényére esett a választás. A regény el
ső füzetei már meg is jelentek s 4 lejes árban kaphatók 
minden újságárusnál.
* Az erdélyi magyar hitvallásos középiskolának egyik nagy feladata 
az, hogy értelmiségünk egységes magyar gondolkozását kialakítsa, 
öntudatositsa benne a magyar művelődést értékékeket, hogy falai kö
zül a maga feladataira felkészült, a kérdéseit tisztán látó nemzedék 
kerüljön ki. Vita Zsigmond. Hitel 1940 1 száma.
R o m án ia  lako sság á n ak  nem zeti m egoszlása. Az 1930ban 
tartott népszámlálás adatai szerint Románia (Besszarábia és Buko
vinával együtt) lakósságának nemzetiségi aránya a következő volt: 
román 12,981.324, magyar 1,425.507, német 745 421, orosz 409.150, 
ukrán-rutén 582115, szerb, horvá*, s/lóvén 51.842 bolgár 366 384, 
cseh, szlovák 51842, lengyel 48.310 hucan 12 456, zsidó 728.115, 
görög 26.495, albán 4670, örmény 15 544 török 154 772, tatár 
22141, gagauc 105 750 cigány 262 501, egyéb 56 355, nem meg
állapított 7.114, tehát öiszesen 18 057,028.

ÚJBÓL EVANGÉLIKUS ISKOLA NYERTE MEG AZ ELSŐ 
DIJAT. Nemrégiben tartották meg a magyarországi gimná
ziumok szokásos versenyvizsgáját. A győztes ez alkalom
mal is a budapesti fasori evangélikus főgimnázium lett, 
amely ezzel már tizedik esetben lett első.

Saját érdeke mindenkinek,_ _ _ _ _ _ _ _
h o g y  b e i r a tk o z z é k  é s  c s a lá d ta g ja i t  b e í r a s s a  
e g y h á z u n k  TEMETKEZÉSI EGYLETÉ-be. 
T e m e t k e z é s i  e g y le tü n k  3 0 0 0  L t e m e t k e z é s i  
seg é ly t  fizet tag ja inak .  J e l e n tk e z n i  é s  felvé
telt kérni lehe t  bá rm ely ik  lelkészi hivatalnál-

A HÁBORÚ SZOBRA. Floridában a Collins College téli 
parkjában egy márvány szobrot lepleztek le nemrég. A 
talapzaton egy óriási bomba van ezzel a felírással: „Állj 
meg, ki itt elmégy, pirulva ismerj önmagadra. A pusztí
tás, kin és halál ez eszköze a feltaláló szellem meggya- 
lázása, a gyárosok pénzéhsége, vérszomjas államférfiak vét
kessége, katonák kegyetlensége, a polgár tévútra vezetett 
hazafisága, az emberi nem bűnbeesése. Az a tény, hogy 
a fegyverek a szabadság és a jog szolgálatában is állhat
nak, nem változtat semmit sem azoknak a szavaknak az 
igazságán, amiket te a köbevésett betűkből olvasol.“
* Tervszerű m unkával az egyházat a hivő evangélikusok
frontjává kell kiépítenünk . Hitvallásos alapra kell helyezni 
az egyház iskolai és egyháztársadalmi m unkáját. Szakítani 
kell a hazug vallási liberalizmussal, az avult jelszavakkal 
dolgozó, önmagába szerelmes, jelszavas kultur-protestántizmus- 
sal és az etikai sikba helyezkedett világnézeti protestántiz- 
mussal. K api Béla.
JAPÁN VALLÁSI PROPAGANDA KÍNÁBAN. Tervszerű és 
igen erőteljes propagandát fejtenek ki a japánok Kínában. 
Csereakciót indítottak be a japán és kínai buddhista papok 
között. A propagangát a japán államhatalom politikai cél
ból hathatós támogatásban részesíti. A keresztyén misszió
nak e tényt feltétlenül számításba kell vennie, mert ez is 
hozzá fog járulni munkájának megnehezítéséhez. 
N ém etország , A németországi evangélikus egyháznak helyzete: 
20.200 gyülekezete és 16.000 lelkésze van. A belmissziói munka 
szolgálatában 10.000 intézmény, 47,860 diakonissza, 20.000 ápoló, 
és 4.800 diakónus áll. Az egyház által élvezett államsegély évi 70 
millió Márka, amelyhez még hozzájön az állami hatóságok által 
beszedett egyházi sdó, évi 150 millió Márka. — A németországi fea- 
tőlikus egyháznak szervezete áll / 48 püspökségből, 11.000 egy
házközségből. Világi papok száma 33.000, férfi szerzeteseké 13.800, 
női szerzeteseké 90.000 Az állam részéről élvezett segély összege 
55 millió, az állam által behajtott egyházi adó összege 120 millió 
Márka. Feltűnő a katolikus egyház egyházi munkásainak nagy szá
ma, amely viszonylagosan is messze felülmúlja az evangélikus 
egyház egyházi munkásainak számát.
*Az Ur, az Ur, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a 
haragra, nagy irgalmassága és igazságu. A ki irgalmas ma
rad ezer iziglen; megbocsát hamisságot, vétket és bűnt; de 
nem hagyja a bűnöst büntetlenül, megbünteti az atyák álnok
ságát a fiókban és fiák  fiaiban harmad negyediziglen.

I I  Mózes 34, 7.
600 ÉVES A HÍRES BÉCSI SZENTISTVÁN TEMPLOM 
TORNYA. Aki csak valaha is ott járt hires Bécs városában 
feltétlenül megcsodálta annak legszebb templomát, a góti
kus szentistván templomot, amelynek szép tornya messze 
kiemelkedik a város többi magas épületei közül. 1340 áp
rilis végén adták volt át rendeltetésének ezt a tornyot, a- 
melyik ezek szerint most 600 esztendős.
* Krisztus hívei előtt csak egy út van: nyilt és bátor színvallás, an
nak mindem következményével, egészen a vértanuságig.

Wiczián Dezső. Keresztyén Igazság, 1940, 1.

x> a,'viccelt H ű t S i e t
m aijukat itiwiisvUói, táztacLalmi ét ku ltw iá ti*  h ztita p
Szerkesztőség és kiadóhivatal; B A C I U  J U D .  B R A § O V .
Megrendelhető, előfizetés eszközölhető Minden lelkészi hivatalunk utjdn 
Külföldi előfizetések címe. R oilk  L ajo s, E ger, S z e n t  J á n o s  u c o a  12 »

A lop  e l f o g a d á s a  e lő f iz e té s t  Jelent.
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A jól betakarított és tárolt takarmány men
tesít a téli gondoktól!

A dunai államok mezőgazdaságának egyik rákfenéje a takar
mányhiány. A takarmánynövények termelésének fokozására úgy az 
állami szervek, mint a különféle mezőgazdasági érdekképviseletek, 
egyesületek állandóan buzdítják a mezőgazdákat. Több takarmány 
erősebb álattartást jelent, s a nagyobb létszámú állat pedig több 
trágyát termel. Azonban nem csak takarmány termelés fokozására 
kell felhívni a termelők figyelmét, hanem arra is, hogy ezek he
lyes betakarítása és tárolása az, amellyel ezek jövedelmezősége fo
kozódik. A kaszálás idejének helyes megválasztása. A zöld széna 
készítésének forgatás nélkül való megoldása. A nehezen száradó, 
kórós szárú elvénült növények erjesztett takarmánnyá való konzer 
válása. Sok ilyen kérdés van, melynek helyes megoldása átsegít a 
tél nehézségein.

Ebben az esztendőben a takarmányrépamag hiánya indokolté 
teszi az erjesztett takarmányok készítését, mert a tehenészetek tej
termeléshez előnyös „vegetációs" vizet szilázzsal tudjuk légolcsób 
ban, legbővebben és biztosabban pótolni. Igaz ugyan, hogy száraz 
nyarakon kevés olyan zöldtakarmány van, amelyben a tápanyag 
széna alakjában nem volna olcsóbban konzerválható, mint erjeszt
ve. Azonban a csábitó magas széna árak sok gazdát arra bírtak, 
hogy szénáját eladja. Elkerüli e csábítást az a gazda, aki takar
mányát silózza, avagy vermeli, mert az erjesztett takarmány nem 
lévén szállítható, így el sem adható. Megmarad a gazdaságban és 
trágya alakjában visszajut a földbe, ami többet jelent a látszólagos 
magas árnál.

A takarmányok közül legáltalánosabban termelt és mondhatni 
a takarmányok királyának, a lucerna első kaszálásának most van 
az ideje. Itt fontos a kaszálás idejének helyes megválasztása úgy 
a takarmány minősége, mint a lucerna további kaszálásainak, szem
pontjából. A kaszálás miadlg a virágzás kezdetén történjék. A lu
cerna leggazdaságosabban zöld szénává szárítva hasznosítható, 
mert ebből kalapácsos malom segítségével készíthető a már nagy 
népszerűségnek örvendő lucerna-liszt. A lucerna termésének 40% a 
levél és ebben kétszerakkora mennyiségű a fehérje, mint a szár
ban. Ezért a levélzet megóvása a fontos. Május rendszerint esőss 
igy a lucernaszéna készítés sokszori forgatást vonhat maga után, 
ami a levelek lehullásával jár, Ezt az állványon való, úgynevezett 
svédszáritással megakadályozhatjuk. E kérdésről lapunk már irt és 
írni fog, hogy népszerűsödjék a széna helyes készítésének e módja.

Május második felében legtöbb helyen kaszálható a vöröshere 
is. Helyes kaszálásának ideje a virágzás kezdete. Szára hamar fá- 
sodik. Szénává nehezebben szárítható, mint a lucerna, lévén leve
lei és szára vizdusabb Ezt sem szabad sokat forgatni, mert leve
lei könnyen peregnek. Itt is indokolt az álványon való szárítás. 
Az arankás, perenoszporás, lisztharmatos, vörös lóherét legcélsze
rűbb silózni, mert ez nehezebben szárad és zölden etetve emész
tési zavarokat okoz és a tej minőségét annyira lerontja, hogy gyer
mekeknél hasmenést okoz. A lóheremag termő vidékek a ma már 
általam említett csalogató sávok lekaszált termését a cél érdeké
ben feltétlenül silózzák. Én azt hiszem, ha a teljes virágzásban le
kaszált lóherések első kaszálása mint erjesztett takarmány készi- 
tődik el, nagy számban gyériijük az ápiont és a magtermés na
gyobb hozama megfizeti azt a kiadás többletet, amely a széna 
készítés között mutatkozik.

A szöszös bükköny szénává nem késszithelő. Zölden a tehe
nek szőrös volta miatt, nem a legszívesebben eszik. Elég nagy tö
meget ad 100—150 métermázsát kataszteri holdanként, leggazda
ságosabb felhasználása erjesztett takarmánnyá való konzerválása. 
Célunk az, hogy az ideihez hasonló késői kitavaszódás esetén is, 
minden állattartó gazda, kellő takarmánnyal rendelkezzen.

Erdélyi Gazda. — Irta: Bíkfalvy Ferenc.

B e sz é ljü n k  róla.
Az alábbiakban rövid ismertetését adjuk azoknak a köny

veknek, amelyek iratterjesztésünk útján szerezhetők be. Szeretnénk 
elérni azt, hogy minden testvérünk állítson össze a maga számára 
egy kis könyvtárt, hogy szabad idejében ő is és gyermekei is ha
szonnal olvassák.

Tűz a szigeten. Irta Gyallay Domokos. Egy kedves kis elbe
szélés. Mezöségi kis szórványgyülekezet egyszerű népének hősi küz
delme a felekezeti iskoláért. Amikor iskolát kértek azt mondották 
nekik, hegy előbb fel kell építeni az iskolát s csak azután kérhe
tő iskolaoyitási engedély. A kis falu népe telépiti az iskolát. Bol
dogan jelentik egyházi hatóságuknak, Akkor sül ki, hogy megint 
csak baj van, mert nincsenek megfelelő számmal iskolaköteles gyer
mekek. Az egyszerű nép megérti, hogy megmaradásáról, népe jö
vőjéről van szó s helyre jön ez is. Tanulságos kis történet, mit 
haszonnal olvashat mindenki. Ára 2 lej.

Egy megtérés története. Irta Bade László. Egy magával meg- 
hasouiott ember története, aki nem akar tudni Istenről, egyházról. 
Hitetlen és elégedetlen ember, akit keményen sújt Isten vesszeje. 
Makacsságában el akarja dobni magától az életet, de Isten kegyel
me a szenvedésen keresztül nyitja meg szemét.

Levelek Kínából. Összeállította és bevezetéssel ellátta Horváth 
Jenő. Rövid kis könyv a külmisszióról. Az előszóban Horváth Jenő 
református lelkész ismerteti az erdélyi református egyház egyetlen 
külmissziónáriusának, Babos Sándor, kiküldetésének történetét. 
Majd részleteket közöl a Mandzsúriában tevékenykedő Babos Sán
dor leveleiből. E levelekből megismerjük a külmisszió áldásos mun
káját, valamint az ottani életet is. A levelek olvasását a személyes 
tapasztalatok közvetlen és kedves elbeszélése teszi kedves olvas
mánnyá. E kis füzet olvasásával valamennyire bepillantást nyersz 
a külmisszió munkájába.

Az apa. A lovag. Irta Gyallay Domokos. Két kedves kis elbe
szélés. Az első háborús történet. Egy édesapának kitartó küzdel
me, hogy megláthassa a fronton levő fiát. Nagy nehézségek után 
jut el oda s akkor váratlanul találkozik súlyosan sebesült fiával, 
kit ő száiiit szekerével kórházba. Az apai szeretetnek kedvas raj
za. A második egy hűséges szolgának és ebnek kedves kis törté
nete. Marci az öreg vadász, kit volt ura mikor birtokát eladja be
lefoglal a szerződésbe, hogy holtáig ottmaradása lehessen és gaz
dájának hűséges vadászebéről is gondoskodjon. Mikor az új gaz
da ki a szolgát nagyon szerette, de az eb útjában volt, azt paran
csolja neki, hogy pusztítsa el a vén vadászebet, akkor inkább el
megy s igy is ura maradt adóit szavának.

Az aranykapcsos zsoltár. Irta Ottilie Wildermuth. Fordította 
dr. Sziklai Ilona. Egy egyszerű asszony története, akinek példája 
mutatja, hogy miként lehet legegyszerűbb körülmények között is 
Istent szolgálni. Jó szelleme családjának és szomszédainak. Igen 
kedves e könyvecskének az a része, amely arról szól, hogy mi
ként mentette meg Erzsi néni férjét a korcsmázástól. Különösen 
asszonyok számára lehet igen hasznos és kedves olvasmány.

A diadalmas Jézus. Irta Vásárhelyi János ref. püspök. Fele
let erre a kétkedő kérdésre: miért annyi a nyomorúság ebben a 
világban? Hogyan egyeztethető ez össze az Isten szeretőiével? 
Egyszerűen, világosan, közvetlenséggel megirt felelet. El kell ol
vasni.

1 SZERKESZTŐI  ÜZENETEK.  ~f

Evangélikus Élet Aranykönyve: N. N. 120, Koszta István, 
Kerimné O. Anna, id. Geczi György, Dávid M. János Bukarest 
40—40. Dávid M. János, Gyerkó Szmunő, Jani György, Bukarest 
20—20. v. Barcaujfalusi Egon ezredes 350, Erdélyi István mérnök 
Sperling Ede ny. felügyelő, Kiss János, Németh Sándor tanító 
100—100, Vajda Mihály ny. tanító 150 lej. Jónás László helyettes 
lelkész Krizba 15 új előfizető.

CENZÚRÁT. Inscris Tribunalul Bragov sub Nr. 1083/1938 Tip. .ANTAL“ Bragov, Calea Victoriei 36. Telefon 25-08.



50TUÄN

rírmTriiTir-',l5IIIií'

* £  f* # , A u to r i tä t  d e  M in is t« ru l d »  In te rn »  « u b , N o  14.ABO A n n i t a a e

1 9 4 0  a u g u s z tu ä O . 1 6 — 1 7  s z á m .

aefcmissiisL, ÜFscbdlatwii, . » tiuiS&g&áieii &eU£®}%.

Administrafia Kiadja: \ É v i e lő f iz e té s i  d i j  5 5  L e j
Szerkesztőség és kiadóhivatal: az E vangélikus É let B a r  a f \  M unkaközössége. P o s ta i  s z é tk ü ld é s s e l  6 0  „
B a c i u ,  j u d .  B s * a $ o v . Szerkeszti'. GILLICH FÜLÖP. — FetIJs kiadó: M Á T Y Á S  BÉLA K ü lfö ld ö n  3  P e n g ő

IVSindenkor* á ld ja d  Ő f.
Zsolt. 103, 2: .Áldjad én lelkem az Urat, és el ne
feledkezzél semmi jótéteményéről*

Milyen különös természetünk is van nekünk, 
embereknek. A legtöbb esetben azon szoktunk 
töprengeni, hogy mennyi nehézség, vagy csapás, 
hogy mennyi szomorúság, vagy fájdalom ér az 
életben, ahelyett, hogy eszünkben forgatnánk 
azokat a szépségeket, örömöket, ajándékokat és 
áldásokat, amelyben akárhogyan is, de mindig 
részesít az élet. Ahelyett, hogy az élet napsu
garas szakaszaira gondolnánk, mindjíziíahizí.- 
keserűségeken rágódunk. Nagyon jellemző reánk 
Gregus Ágost „Élet kertje“ c. kis verse: Egy ró
zsáskertben — életünk ilyen kert — Sétálni 
láttam tiz szál úriembert. Panasz hangzott kilenc
nek ajakárul: „Beh kár, hogy a rózsához tüske 
járulI“ Egyetlen egy volt igy elmélkedő: „Beh 
jó, hogy tüske közül rózsa nő!" A legtöbb eset
ben panaszkodunk, zúgolódunk, békétlenkedünk, 
ahelyett, hogy örvendenénk, hálálkodnánk és kö
szönetét mondanánk. Mert ha van okunk pa
naszra és zúgolódásra, van okunk hálálkodásra 
és dicséret mondásra is az iránt az Isten iránt, 
aki számunkra mindenkor tud és akar is őrömet, 
boldogságot fakasztani, nyújtani.

Sőt! Hogyha helyesen tudnánk látni, ha 
mindennek a végére tudnánk tekinteni, akkor 
arra a boldogító tapasztalatra jutnánk, hogy min
denkor több okunk van a hálálkodásra, mint a 
?ugolódásra, sőt ennél is több, hogy csak hálál
kodásra van tulajdonképen okunk. Azért is, mert 
Isten mindig több jóban és adományban része
sít, mint amennyit megérdemelnénk, hisz büntetés
nél egyebet nem érdemelünk. Azért is, mert Is
ten mindig kegyelmesebben bánik velünk, mint 
ainire méltók lennénk, hisz ha úgy bánna ak
kor minden embert régóta el kellett volna, hogy 
söpörjön a föld színéről. Ezt még elismerjük, 
de azt mégsem értjük, hogy miért lenne csak 
hálára és örvendezésre okunk e földön, amikor 
annyi a baj, nyomorúság, a bizonytalanság! Igaz 
annyi a baj, hogy gondolatban egy pillanatban 
egész lajstromot állíthatunk belőle össze és en
nek ellenére is csak hálára van okunk, mert mi 
tudjuk, hogy még a bajok, a nyomorúságok, csa
pások és nehézségek is, egyszóval mindenek ja
vunkra vannak ha az Istent szeretjük. Ezért min
denkor áldjuk, szüntelenül csak áldjuk az Urat,

RADUCH GYÖRGY.

R é s z t f é r ü n k  a  b é k e  munkájából!
Történelmi időt élünk. Films terű gyor asággal peregnek le a történelem 

legnagyszerűbb i$jj meglepő eseményei. Egy Iélekzetvételre el sem tudnánk 
mondani, hogy ir?v minden váratlan esemény is történt a legutóbbi húsz esz
tendő fialt, A ie,^képzettebb politikust, a legnagyszerűbb katonai szakembert 
is bámulatba ejtLitték a politikai és harci, események, annyira kiszámit hatat
lanok ős meglepő r voltak.

Feszült ide» rkkel, végsőkig felfokozott érdeklődéssel figyeljük az esemé
nyeket. Lasssn-ife :>an pedig tudatossá válik benüuk az a felismerés, hogy egy 
eljövendő új kor iaknak állunk bölcsőjénél. Egy új Európa van születőben.
Uj Fúróig hw, V■.«/ AI
szőliémében, günuc kodásában, társadalmi és gazdasági rendszerében. Hiszen 
nagyon jói tudjuk: ez a mostani összecsapás nemcsak az anyagiak új el
osztásáért folyik, a viiághatalomért, de eszméknek harca is. Ahogyan minden 
korszakfordulón történni szokott itt is az eszmék embereket állítanak csata
sorba. Ma p ’dig már nőm kétsége, hogy melyiké lesz a győzelem. Az új 
eszmék győzelme új világot fog teremteni.

Várakozással tekintünk a jövő fölé. Várjuk a békét, várjuk az új Euró
pát, az uj életet. Hiszen bármennyire nagyszerűek is azok az események, 
amelyeknek tanúi lehetünk: ma Európában is, de annak határán túl, szerte 
az egész világon mindenki várja a békét, az új életet. Elég volt a szenve
désből. E>ég a vérből. A pusztulásból. Az emberlő ő és értékeketelpusztitó 
harci dicsőségből. A békét, az új világot, az új életet várjuk. Feszült érdek
lődéssel figyeljük a hadi és diplomáciai fejleményeket, aggódással kérdezzük: 
vajjoi igazi béke lösze? Vájjon ténylegesen meghoza-e majd a jobb, boldo
gabb és békésebb új világot?

Örömmel könyveljük el azt a tényt, hogy a ma győzői nem akarnak 
bo szúvágydiktálta békét. Nem akarnak visszaélői az erővel, hanem megke
resik annak a lehetőségét, hogy ménéi enyhébb és ménéi kevésbbő megalázó 
módon alkothassák meg a békét a legyőzőitek számára is. Örülünk az em
beri próbálkozásnak, amely komoly felelősségtudattal fog hozzá munkájához. Vi
szont ki kell mondanunk, hogy legszentebb meggyőződésünk szerint kárbavész 
minden emberi törekvés, ha nem fordulunk vissza Istenhez. Békekonferenciá
kon lehet uj térképet készíteni, lehet határokat változtatni, lehet új gazdasági 
rendszert bevezetni, de mindezekből még nem lesz igazi béke és nem lesz né
pek igaz boldogsága A béka munkájának sikeréhez az kell, hogy győzők és 
legyőzött k egyformán odaáUjanak Isten olé és alázattal meghajoljanak előtte, 
neki adják életüket, szolgálatukat, szivüket. A politikusok sokat tehetnek az 
új Európáért, da ez az új Európa is csak annyira lesz boldog, amennyire ke
resztyén lesz. Fontos szerep vár az új világ munkájában a keresztyénségre. 
Keresztyén egyházakra és keresztyén hívekre. S ezt a szolgálatot bátorsággal 
és kitartással kell elvégezni. Szent hévvel, egészen úgy, ahogyan ugyancsak 
korszaki,hotó időben az apostolok és az első keresztyének tették, avagy ké
sőbb a reformátorok és az evangéliumnak bátor hívei.

Részt kérünk hát a béke munkájából! Fontos részt. A legdöntőbb szó a 
k»r23-tyén?ó2é. Uj világot lehet alkotni keresztyőnség nélkül is. Béke és bol
dogság ellenben csak úgy köszöntenek majd be hozzánk ha a keresztyén sze. 
retet lesz törvénye ennek az új világnak. Mi p*dig nem az uj, hanem a bé
kés és bo'dog Európára vágyódunk! GILLICH FÜLÖP.

*
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Isten a lá z a to s s z iv ű  sz o lg á já n a k  k o p o rsó já n á l.
„És lesz ama napon, hogy elhívom szolgámat, Eúíimot, a Hilkiás fiát, s felöltöztetem őt öltözetedbe és övöddel megerőíit' m, 
az áraim adat kezébe adom, és ő lesz atyjok, Jer&álem lakosainak és Juda házának; s az ő vállára adom a Dávid házának 
kulcsát és amit megnyit, sanki be ne zárja, és an bezár, nem nyitja meg senki: s bevárom őt, mint szeget erős helyre és 
lészen dicsőséges székül az ő atyja házának; s reággesztik atyja házának mindem dicsőségét: fiakit és unokákat, minden kic3 ny 
edényt, a csészeedényektöl a tömlőknek minden íényéig. Ama napon, azt mondja » ssrejroknék Ura, kiesik a szeg, mely 
erős helyre veretett, és levágatik és leesik ős össatörik a teher, mély rajta volt, mert az ür mondá.“ É’.sa ás 22, 20—25.

Amíg mi áhítattal gondoltunk, csendben készíőd- 
tünk a vasárnap szent napjára, mig rávezettük hiveiket 
arra a megegyengetett ösvényre, melyen a világ Mesiása, 
a mi Urunk Jézus Krisztus megérkezett gyülekezetbe, 
híveinek szivébe: egy istenes ember harcolt itt utols föl
di ellenfelével, a halállal s indult el lassú léptekkel 'dvö- 
zitöje elé. Hiába volt minden emberi tudomány, gyehieki 
szeretet, hiába a gyülekezetek kiáltása az egekre, tífelje- 
sült a nagy, kivételt nem ösmerö 
igazság: por vagy és porrá kell len
ned ! Az Ur hazahívta megfáradt 
szolgáját! „ A szeg kiesett, mely erős 
helyre veretett s a teher összetört, mely 
rajta  volt.11

Ha úgy meggondolom a mi föl
di életünket s azokat a feladatokat, 
melyeket Isten keze ránk fölrak; ha 
meggondolom az élet csendes folyá
sából mint ragad ki egyeseket s ál
lít a fórumra, melyet eddig csak 
szemlélgetett, de forgatagába bele 
nem vegyült; hogy mint ad erőt, ha
talmat lelke a kiválasztott iknak — 
bámulatos, szinte csodával határossá 
válik ez az életfelfogás!

Ugyan gondolták-e azok a szegény, 
egyszerű galileai halászok, akik ed
dig csak a vizek zúgását, hullámok 
kavargását, hálók feszülését figyelték 
ott a Genezáretben, hogy az arra já-

met“ kiragadja őket csendes partok 
mellől, a nagy városok piacaira ál
lítja őket, hol vitázniok kell majd az 
Írástudókkal, görög bölcsekkel s hir
detni a megváltás evangéliomát, me
lyet eddig csak szivük mélyén sej
tettek ? Hogy gyülekezeteket fognak 
alakítani, vezetni, irányítani, hogy 
emberhalászokká lesznek? Gondolta-e Máté a vámszedö, 
hogy nem a befolyt siklusokat fogja egész életén át be
vezetgetni a vámszedö jegyzékbe, hanem figyelni fogja 
az Ur tanítását s Bibliánk drága kincsét, a „hegyi beszé
det“ fogja följegyezni a késő századok számára?

Nem bámulatos, szinte csodával határos munkája, ki
rendelése ez Isten lelkének?

* **
íme itt e díszes ravatalon pihenő testvérünk! Csen

desen épitgiti egyházát: tekintélyt szerez puritán gondol
kodásával, szivének jóságával, lelkiismeretes lelkészi mun
kájával gyülekezetének s magának: megépiti az Ur pom
pás templomát, megépiti jövedelmet biztosító házát, csend
ben munkálkodik, békében él szeretettel és hívei körében 
s egyszerre csak szózat jő a változott viszonyok folytán 
hozzája, a szétszórt csontok mozogni kezdenek, lelket ad 
beléjük az Ur: szózat csendül a csendes falak felé: Isten 
hívja „elhívom szolgámat, Eliákimot... az ő vállára adom a 
Dávid házának kulcsát... felöltöztetem öt öltözetébe... s be
verem őt, mint szeget erős helyre., s reáfüggesztem házá
nak minden dicsőségét.“

Gondolta, gondoltá é, hogy fajunk koronája lesz, hogy 
reáaggatódik a felettünk megnehezült idők minden terhe, 
gondja, baja, vajúdása?

De miként azoknak az egyszerű apostoloknak, neki 
is adott az Ur lelke erőt, kitartást, kedvet, hogy most 
már nagy gyülekezetét, kerületünket, vezesse, gondozza, 
ezer terhét, gondját hűséggel, csendes szívvel hordozza: 
elmenjen havas tájon, zúgó tengeren gyülekezetének ér
dekében, akárcsak Pál apostol, kit a gyülekezetekért való 
gond szorongatott állandóan (II. Kor. 11, 28.)

Óh bizony, bizony csodálatos az élet útja, mikor Is
ten kegyelme vezeti, ösztökéli azt! így lettek azokból a 
halászokból Péter, János, András: a vámszedöböl Máté; 
a damaszkuszi út vándorából pedig Pál! így lett testvé
rünkből vezérünk, fejünk, dicsekedésünk, az az erős szeg, 
amelyre minden terhűnket ráaggasztottuk s minden dicső
ségünkbe felöltöztettük öt!

* *
Dihát az út egyszercsak véget ér! 

A csillag futása egyszer csak űrbe 
vész! Egyszercsak kiesik a szeg s 
összelöiik a teher, mely rajta volt!

Az út véget ér, a csillag lehull, a 
szeg kiesik: ám az útra emlékszünk, 
a csillag fényében gyönyörködtünk, 
a lehullt terhet felemeljük s megyünk 
tovább a cél, az örök üdvösség felé.

Köszönjük, hogy vezettél az úton: 
köszönjük, hogy a szétszórt csonto
kat összeszedegetted, megelevenítetted 
az Ur lelkének könyörgésével! Kö
szönjük, hogy nem vollál olyan, 
mint Mózes vala, hogy csak Kanaán 
határáig vezettél, de mégis Mózesünk 
voltál, ki nem mehettél be abba a 
méltóságba, melyért küzdöttél, me
lyet a hatalommal elismertettél... mert 
az Ur szólott s a szeg kiesett, min
den dicsősége lehullott s te itt pi
hensz, mint az Ur házának szolgája, 
útrakészen ama szebb, Oldottabb ha
tárok felé \

A búcsúszás fájdalma, megrendítő, 
de nem vigasztalan, mert az örök
élet húsvéti hite itt lobog szivünkben, 
a viszontlátás édes, búcsúnélküli re
ményével.

Merj a megtisztogatott ösvényen. 
Krisztusod vár s karját kitárva szól 

az Ur: „Pihenj, nyugodj, a keblemen.“ Amen!
(Fentiekben Materny Imre esperesnek szuperintendes 

urunk felett elmondott gyászbeszédjét közöltük.)
M a te rn y  Im re, a z  ö tv á ro s i e g y h á z m e g y e  e s p e re s e  v e tte  á t 
e g y h á z k e rü le tü n k  ü g y e in e k  v e ze té s é t. A megüresedett püs
pöki állás újból való betöltéséig, egyházkerületi értekezlet megbí
zása alapján, Materny Imre, az ötvárosi egyházmegye esperese 
fogja vezetni egyházunk ügyeit. Tudása, személyi értéke és az a 
tisztelet, melyet hosszú lelkipásztori és esperesi működésével vi
vőit ki magának biztosítékul szolgálnak arra, hogy egyházunk ü- 
gyeinek vezetése a legjobb kezekben van.

S Z ERKES ZTŐI  ÜZENETEK.
Z. J . E. B u k a r e s t . Küldött összeget megkaptam. K. 1. előfizetése 1938-ra 
van kiegyenlítve. Hátrálékba maradt az elmúlt esztendei és a folyó évi.
K. L. N agyvárad . Pénzt megkaptam Múltkoriban beígért cikkeket várom. 
W. i .  N agybánya. Levelét megkaptam. Készhez vétejkor a lap már ki volt
szedve s igy beszámolóját majd csak a következő számban hozhatjuk. Ugyan
akkor fogjuk leközölni esperes urnák beiktató beszédét is.
Hü. R. B utin . Másként határoztam - Nem utazom. Cikkek jönni fognak. Ké
peket nem tudtam felhasználni u. i. azokról nem lehet klisét készíteni. Erre 
csak jól sikerült fényképfelvételek alkalmasak vissza küldöm. Nem jöttök-e le 
még az idei nyáron.

' D c r u a e

m a g j a i  tAxxwcjélikwb ( tz t 'm iss z ió i, tó tz sa d a lv n i i s  t v u t t u z d t i i  h e t i ta j )  

Szerkesztőség és kiadóhivatal; B A C I U  J U D .  B R A §  O  V.
Megrendelhető, előfizetés eszközölhető Minden lelkészi hivatalunk utján 
Küföldi előfizetések címe. R ollk  L ajo s, E ger, S z e n t  J á n o s  u c c a  1 2 ------—

A la p  e l f o g a d á s a  e lő f iz e té s t  Jelent.
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A szép éíet
Isten a világot és benőé az 

emberi életet is szépnek te
remtette. Ez máskép nem is 
lehet, mert ami az Istentől 
származik, az mied szép és

mind jó.
Ezzel szemben szomorúan állapíthatjuk meg, hogy az emberi 

élet nem szép, hanem igen sokszor nagyon is rút. Meg van romol
va, el van torzulva ez az élet. Rúttá teszi épen maga az ember* 
Pedig minden vágya az, hogy széppé tegye az életet. Csak az a 
baj, hogy minden természeti ember a maga életét akarja széppé, 
mig a máséval nem törődik, sőt igen sokszor szándékosan, bosz- 
szusan, irigyen igyekszik mocskolni, rontani, ruütani az embertár
sainak életét. Mivel azután a természeti ember minden rosszat 
csak rosszal tud viszonozni, igy lesz az eredmény az, hogy az 
emberek egymásnak az életét rontják, gyötrik, rutitják el. És igy 
érthető, hogy az ember szivében kielégítetlen marad a szép élet 
utáni vágy.

Egy amerikai prédikátorhoz egyszer egy j 3pán ifjú ment és 
ezzel a különös kérdéssel fordult hozzá: „nem tudná-a megmon
dani, hogy hol találhatom meg én a szép életet." San Franciskó 
ban megismertem egy egyszerű ácsmestert. Ennél az embernél lát
tam azt, ami nekem egész életemben hiányzott. Nem tudom ast 
máskép kifejezni, csak igy „a szép élet.“ Az az öreg ember min
denkihez kedves volt, mindig vidám és boldog volt és soha sem 
törődött önmagával."

A prédikátor bevezette az ifjút a Krisztus evangéliumának 
világába és a távozót egy új testamentummal ajándékozta meg. 
Később a férfi visszatért hozzá és elmondotta ragyogó arccal, hogy 
megtalálta a szép életet.

Isten az életet szépnek teremtette, az ember azonban elrú
tította, de Isten Jézus által a keresztyén életben ismét visszaadta 
a világnak a szép életet.

Az evangélium világa, a szeretet, a bűnbocsánt, a testvéri
ség, a üdvösség világa gyönyörű világ, azt megmondhatja mindenki, 
«ki őszintén, mélyen bale néz. MÁTYÁS BÉLA.

Met'halt egyházunk szuperintendense, az agg főpásztor, kit 
mindsnki szeretett, tiszteit és nsgyrabec3ült. A szeretetnek embere 
volt. Megtestesítője az evangélikus embar jellemének. Ezt mutatja 
egész élete, munkássága és a magas tisztségbetöltésében tánusitott 
magatartása. Hite az Istent végtelenül szerető ember gyermeki bi
zakodása. Munkája csendes, minden feltűnést kerülő tevékeny 
szolgálat S ép ezért — bár tiszta evangéliumi felfogásunk ellene- 
mond az emberünneplésnck — mégis sziikfégesnek tartjuk rövi
den, vázlatosan ismertetni életét. Mi az ember sikereiben is az 
Alkotót dicsőítjük. Ő:, ki kiválasztotta, aki kegyelmével kisérte élet- 
útján. Az embert tekintve Őt akarjuk magasztalni s szeretetünkbe 
foglalni az embert is, ki annyira engedelmes eszköze tudott lenni 
a nagy Istennek.

Aradon, 1850 szeptember 17-őn született. Atyja, Frin! János, 
az aradi gyülekezetnek volt lelkésze. Középiskolai tanulmányainak 
elvégzése után a pozsonyi teológiai akadémián folytatott teológiai 
tanulmányokat, majd pedig külföldre megy, hogy a hallei egyete
men bövifs9 ki ismereteit. 1875 bsn avatták fel lelkésznek. Ferenc- 
bahnáD, Mezőbirányban és Torzsán teljesített g. lelkőszi szolgála
tot. Két évig volt a szerémmegyei Ujpiznáa helyettes lelkész. 
1881-fcea az aradi gyülekezet lelkipásztorául választotta, ahol az
tán megmarad élete végéig, tehát 58 esztendőn át. Az aradi gyü
lekezet ma egyik legtekintélyesebb gyü’ekeze'e egyházkerületünk
nek. Amikor Frint Lajos odakerült, akkor még elég szegényes kis 
szőrványegyház vo't. Fáradhatatlan munkájának, hitének, kitartá
sának és az ezt a munkát kísérő áldásnak gyümölcse a mostani te
kintélyes gyülekezet. Elernyedhetetlen szivósággal küzd, hogy fel
építse gyülekezete templomát, amely méreteiben és szépségében 
impozáns — egyházunk legszebb temploma. 1906 ban avatták fel.
126.000 koronába került. A gyűl kezet jövőjének megalapozására
155.000 ezer korona költséggel hatalmas bérpalotát emeltetett.
1929 ben 25 szóló változa u és 2 manuálos orgonát szereltetetett 
fel agtemp omba______________ ________— GILLICH FÜLÖP.

labb délen a Fülöp-szigeteket. Mind a kettő 
kitűnő hadihajó- és repülőgéptámpont. Vi
szont Japánnak sikerül a világháború után 
a Csendes-óceán szigetvilágában, különösen 
a Karolina-szigetcsoportban lábát megvetnie.

Nagy-Japán megalakulása a lángeszű Mu- 
cuhitó császár nevéhez fűződik. Miután az 
egyeduralmat kezében összpontosította, azon
nal hozzálát, hogy országát a külfölddel 
szemben biztosítsa. 1886-ban adja ki a hi
res törvényét, amelyek alapgondolata: „A tu
dás és a tudomány az egész világon felke
resendő !“

Ehhez az előíráshoz a japánok szigo
rúan, betűszerint ragaszkodnak. Nem beszél
nek sokat, de tesznek. Hogyan is mondta 
csak a nagy Széchenyi: „Hol sok a szó,ott 
kevés a tett.“ Kiszemelik azokat a férfiakat, 
akiket valamely ürügy alatt átküldenék a fe
hér ördögök világába. A legnagyobb gond
dal és bámulatos Ítélőképességgel keresik ki 
a hivatottakat. S ennél csak az a csodálato
sabb, hogy ezek a nagyjában véve közepes 
tehetségű emberek, a rájuk bízott feladatnak 
mindig sikeresen megfelelnek.

De elősegítették Japán fejlődését a bölcs 
európaiak másképpen is. A keletázsiai vize
ken terjeszkedő nagyhatalmak féltékenysé
gükben, nehogy valmelyik birtokába vegye 
ezt a még meg nem hódított területet, egy
mást ellenőrzik. Sőt, tovább mentek, igye
keztek a szigetországot minnél jobban meg
erősíteni, hogy azt egymás ellen felhasznál

hassák. Fölváltva addig-addig segítik pénz
zel, tanáccsal, ipari felszereléssel, — mig az 
ország teljesen kicsúszik kezük közül.

Japán óriási előretörését gazdasági meg
erősödéssel kezdi meg. 1879-ben állították 
fel Kamaisi-ban az első korszerű vasgyárat. 
Természetes, hogy idegen mérnökök voltak 
nemcsak a gyár tervezői, fölállitói, de veze
tői is. Mindössze két kohó füstölgött és e- 
gyébként 25 tonna vasat termeltek. Ma Ja
pán évi másfélmillió tonna öntöttvas szük
ségletének több, mint 70 százalékát a japán 
vasművek állítják elő.

Nagyot, nagyon nagyot lendített Japán 
jólétén a vizierő felhasználása. Amit a ter
mészet egyéb nyersanyagban megvont az or
szágtól, kárpótolta vizierővel. Az első vízi- 
erőtelepet 1891-ben a Bíva-tónál emelték 
Csakhamar rájönnek a vizierők megbecsül
hetetlen értékére. Az első három telepet 
1887-ben állították fel Tókjóban. Az első 
villamos vasút Kjótóban 1895-ben indult 
meg. Azóta csodálatos gyorsasággal halad
nak a villamositás terén. Évi átlagban 12 
millió lóerőt használnak fel. Sehol a világon 
nem olyan olcsó a villany, mint Japánban. 
Villamoserőre fut, működik minden. Ezzel 
dolgozik a szabó, a cipész, a gyárak, az e- 
gész kisipar. A legkisebb faluban is villany
világítás van.

A világháború nagyon elősegítette az or
szág megerősödését. A legnagyobb erőfeszí
téssel, a legnagyobb gyorsasággal mühelye-

Minden magyar jegyezze meg, hogy a magyar egyházak biztositó intézete a

iMinerva iiztositó  Részvénytársaság!!
Tehát magyar kötelesség biztosítását ide átadni._________________

H o g y a n  lett J a p á n 
ból v llágh ata lom .

A  keleten folyó háború reáirányitotta a közfigyel
met erre a népre. Sejtjük már, hogy elöbb-útóbb ja
pán vezetés alatt valóság lesz a jelszóból „Ázsia az 
ázsiaiaké.“ Érdemes háti röviden megismerkednünk 
ennek a keleti nagyhata om születésének történetével.

Japán szigetbirodalmát különleges helyzete, 
a mindenfelől körülövező tenger sok időn 
keresztül megvédte minden külső támadással 
szemben. A veszély tudatára csak a múlt 
század elején ébredt rá, amikor Anglia az 
olyan hatalmasnak ismert Kinát az ópium- 
háboruban 1839—42-ben megverte. Saját 
testükön a veszedelmet 1853-ban érezték 
meg először, amikor Uruga kikötőjében Per
ry admirális füstöt és kormot okádó hajói 
megjelentek. Ekkor eszméltek rá, hogy év
százados elszigeteltségüknek vége, hogy új 
módszerhez kell folyamodniuk, ha élni akar
nak.

A nehéz helyzetben a sógun, a császár 
helyettese azt tanácsolja: „Legbölcsebb terv 
ha kereskedelmi és barátkozási hajlamot mu
tatunk. Az igy nyert idő alatt meg kell ta
nulni a hajózás és fegyverkezés tudományát. 
A legnagyobb takarékosságra kell töreked
nünk. Minden társadalmi osztálynak közre 
kell működnie, hogy tőkét gyüjtsünk “

A többi állam nyomására, de talán az 
Egyesült Államok hatalmának ellensúlyozá
sára is Japán megnyitja országát a világke
reskedelemnek. Sikerült is idővel a többi ha
talom segítségével az Uniót teljesen kiszorí
tania. Erre válaszképpen az Egyesült Álla
mok megtiltják területükön a japánok letele
pedését, majd pedig elfoglalják a Csendes- 

. óceán közepén a Havai-szigeteket és távo-
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Sokan azt gondolják, hogy az aratás csak azokat 

kell érdekelje, akik aratnak és így aratási hálaünnepet 
is csak azok kell üljenek. Igaz, hogy az aratás sajátos 
örömét teljességgel csak az arató ember érzi, akinek 
karjára borulnak a drága kalászok és aki maga is rá
borul azokra, amikor megtűri a kalongya alsó kévéjét. 
Dé amennyire mindenkit érdekel a mindennapi kenyér, 
olyan közérdekű kell legyen az aratás és az aratási há
laadás is. Mint egy nagy család, amelyik összejön Isten 
asztala körül, úgy kell ünnpeljük mindannyian, 
egyetértéssel, az Atya dicsőségét. Mivel a mindennapi 
kenyér képezi az alapját minden földi javainknak, en
nél fogva hálát kell adjunk mindezekért a gondviselő 
Istennek, aki a maga véghetetlen szeretete és nem a mi 
érdemünk szerint adja azt meg nekünk.

Az aratási hálaünnep egyénenkintj úgy alakul, a- 
mint egyen-egyen értékeljük 
a mindennapi kenyeret. A leg 
több kincsünknek értékét ak
kor ismerjük fel a maga tel
jességében, amikor elveszhet
tük. A kenyeret is az tudja 
igazán megbecsülni, aki volt 
már kenyér nélkül. Attól is 
függ a kenyér értékelése, hogy 
milyen munka árán jutunk 
hozzá. Aki verejtékes vagy 
idegkimeritő munkával szerzi 
meg, annak szivében közeit bb 
áll a kenyér, mint azéhoz, a- 
kinek csak úgy „magától“ ke
rül az asztalra.

Az aratási hálaünnep kiváló 
alkalom arra, hogy vizsgálat 
alá vegyük Istenhez és a földi 
javakhoz való viszonyunkat.

Az istentelen ember a maga érdemének tudja be 
azt, hogy bőven aratott. Nem is dicsőit érte senki 
mást csak önmagát. A termést is egészen magáénak 
tekinti és annak bősége gondot okoz neki, hogy csű
reit és magtárát megnagyobbítsa. Vasárnapjai is ennek 
a Mammon istennek szolgálatában telnek el. Arra nem 
hajlandó gondolni, hogy bármelyik éjjel elkérhetik 
lelkét és nem lesz az övé semmi abból, amiket gyűj
tött. Az aratási hálaünnep egyházunkban úrvacsoraosz
tással van összekapcsolva. A hivő keresztyén ember a 
mindennapi kenyér mellett nem feledkezik el a lélek 
kenyeréről, az örökkévaló, élő Krisztusról. Amikor ara
tási háiaünnepen az oltár zsámolyára térdelünk, aláza
tos bűnbánatunkban vallást teszünk arról, hogy sem a 
mindennapi kenyérre, sem Megváltó Urunk irgalmára 
nem vagyunk méltók, de Isten minket bűneinek dacára

is annyira szeret, hogy nekünk 
mindent ingyen kegyelemből ad 

Aratási hálaadás alkalmával 
ne felejtsük el, hogy nekünk 
mindent Isten adott, de Isten 
kér is tőlünk. Szegények, kol
dusok, nemes ügyek szolgála
tára kéregetők alakjában ma
ga Isten áll elibénk és részt 
kér szolgálatra abból, amit ne
künk adott. Isten nem nézte 
a mai méltatlan voltunkat, a- 
mikor adott. Isten az aratás
ban egész évre adott minden
napi kenyeret. Ezért minden 
esztendőben éljen bennünk és 
újuljon meg az aratási hála
adás.

MÁTYÁS BÉLA.
—  ------------------

két, gyárakat építenek szédületes iramban, 
éjjel nappal dolgoznak. Anglia, Amerika ma
guk szerelik fel a szigetország gyárait. Az 
elvakult fehérek nem sejtik, hogy minden 
csavarral, minden fogaskerékkel a legkérlel
hetetlenebb ipari ellenségük erejét növelik.

A nagy világégés után Anglia elkesere
detten látta, hogy helyét mindenütt elfoglalta 
Japán. De másként is érzi nippon tevékeny
kedését. Valószínű, hogy az indiai Gandhi- 
féle mozgalomban is benne volt a japán 
textilgyárosok keze.. A hindu szabadságmoz
galomban az angolok súlyos milliókat vesz
tettek, a japánok, meg súlyos milliókat nyer
tek.

A szigetország textiliparának szédületes 
fejlődését legjobban néhány számadattal vi
lágíthatjuk meg. Jelenleg több, mint egy
millió munkásnak ad kenyeret. A fonó- és a 
szövőgyárakba fektetett tőke kétmilliárd jen 
értékű. A textilgyárak japán gyáripar-termé
nyének 40 százalékát adják. A külkereske
delmi mérlegben első helyen áll, a kivitel 60 
százaléka a textilcikkekre esik. 1922-ben
3,830.000 orsóval dolgoztak. Tíz évre rá, 
1932-ben 7,965.000 orsóval. Ebben a tiz 
esztendőben a világ összes textilgyáraiban 
az orsók száma 18 millióval emelkedett. 
Ebből Nippónra a gyarapodás egyhatoda e- 
sik, ha azonban a Kínában felállított szövő
gyárakat is ideszámítjuk, úgy az új orsók 
egynegyede esik Japánra.

Japán mint szigetbirodalom hamar be
látta, hogy nemcsak erős tengeri haderőre 
van szüksége, de kereskedelmi hajóraját is 
ki kell, hogy építse. 1870-ben még csak há
rom korszerű hajója volt, idegen tisztek, ide
gen személyzet vezetése alatt. 1910-ig a ja

pánok minden gépet külföldről hozatnak, 
de ettől fogva maguk építenek mindent. Ke
reskedelmi hajórajuk ma a harmadik helyen 
áll. Amióta a két legnagyobb hajózási vál
lalatuk egyesült a Nippon Yusen Kaisha a 
világ legnagyobb tonnatartalmával rendelke
ző hajóstársaság.

A hajóhad felszerelésénél semmiféle áldo
zattól sem riadnak vissza. Minden háború, 
minden hadjárat után első dolguk hajóha
dukat erősíteni. Hogy csak a legutolsó szá
mokat említsem: a világháború előtt 1,443 000 
tonna tartalmú volt hajóhaduk és a világhá
ború után felemelkedik 2,500.000-re, A was
hingtoni egyezmény szerint övék a világ 
harmadik legnagyobb hajóhada. Japán azon
ban ezzel sem elégedett meg, felmondja a 
szerződést, hogy teljesen szabad keze le
gyen.

1871-ben rendelte el a császár az első 
korszerű hadsereg felállítását. Tagjait a leg
megbízhatóbb szamurájok sorából toborozta. 
Az 1873-ik törvény már kimondta, hogy 
minden alkalmas testű állampolgár a 17-ik 
és 40-ik éve közt hadköteles. A békehadse
reg ekkor még csak 36 000 főből állott. Ó- 
riási ugrást mutat az orosz-japán háború. 
Ekkor már egymillió embert szállítottak a 
harctérre. Háború után a létszámot is erő
sen növelik, 300 000 emberre emelik. Igaz 
ugyan, hogy 1922-ben az orosz hadsereg 
szétzüllése után a békelétszámot 260 000 fő
re csökkentik, sőt 1925-ben 230 000-re. Va
lóságban azonban egészen másképpen áll a 
dolog. A hadsereget egyáltalában nem gyen
gítették, a békelétszám apasztása csak szem
fényvesztés volt. A tényleges állományt csök
kentik ugyan, de helyette húszszoros pótlék

ról gondoskodnak. Bevezetik az összes kö
zép- és főiskolákban a kötelező katonai ki
képzést úgy, hogy minden 14—50 év közti 
polgár a lehető leggondosabban kiképzett 
katona.

A japán tisztikar kiváló nagy tettekre hi
vatott, egészséges szerve a nemzeti életnek. 
Amellett, hogy alantassaikkal szemben vas
fegyelmet tartanak, mégis a hadsereg kere
tén belül a legközvetlenebb az érintkezés. A 
hangos kardcsörtetést, a cifrálkodó diszel- 
gést, a különös előnyöket élvező megkülön- 
böztetettséget a japán tisztikar nem ismeri.

Japánban nagyon megnézik, mire költik a 
közvagyont. A külső díszre, a látszatra nem 
adnak semmit. Egyetlen nagyhatalom sem 
intézi katonai ügyeit olyan szegényes külső
ségek között, mint Japán. A hadügyminisz
térium berendezése a lehető legegyszerűbb. 
Képeket, szőnyegeket, csillárokat, drága bú
torokat, tükröket hiába keresnénk, minden
ben az egyszerűre és a célirányosra törek
szenek. Hatalmas termekben ingujjra vet
kőzve, puhafa asztalokon, egyszerű székeken 
dolgoznak a tisztek.

A japánok jól tudják, hogy nagyobb ösz- 
szefogást, tudást, elszántságot és erőt sem
miféle más vállalkozás nem igényel, mint ép
pen a legnehezebb: a hadviselés. Már bé
kében egész társadalmi berendezkedésüket a 
háborúra készítik elő. Ennek megfelelően ké
pezik ki az összes alkalmazottakat: postást, 
tűzoltót, altisztet, tanárt, tanítót, asszonyt, 
de még a gyermekeket is. Már az ovódától 
kezdve rendszeres tűz és gázvédelmi gya
korlatokkal nevelik az ifjúságot fegyelemre 
és helyes viselkedésre.

KEÖPE VIKTOR dr.

\
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Az engedetlen gyermek.
Igen tanulságos cikk jelent meg erről a kér

désről az Erdélyi Iskola c. folyóiratban. Ol
vasóink számára kivonatosan közöljük, hogy 
mindnyájan megszívleljük komoly és igaz 
mondanivalóit.

Mind gyakrabban halljuk, hogy soha annyi engedetlen gyer
mek nem volt, mint ma. Ennek oka van. Az okokat mindig ma
gunkban, nevelőkben keressük.

Azt is mindig többen állítják, hogy egészen más a ma gyer
meke, mint a régi, mert minden megváltozott körülöttünk, a gyer
mek is. Ez az állítás téves! A gyermek ma is az, aki volt: faka
dó bimbó életünk fáján, amely virágba borul, ha gondozzuk. Nem 
a gyermek változott meg,- hanem mi lettünk mások.. a felnőttek 
és a gyermekek közötti kapcsolat szenvedett változást.

Ha meg akarjuk közelebbről ismerni, hogy milyen volt ez a 
viszony a múltban, akkor gondolatainkban suhanjunk visszafelé 
abba a korba, amikor még pimuram , anyámasszony, néne, szü
le“ röpködött a gyermek ajkán.' Egy-egy családban 8 —10 gyer
mek volt. Apámuramnak még a tekintete is szigorú parancs volt. 
Az anyámasszony kimondott szavát „édes anyám kérem" mel sem 
lehetett megfellebbezni.

Egy emberöliővel később a gyermekek száma 5 - 6-ra apadt, 
az apámuramból, édesapám lett, de a tekintély és az engedelmes
ség körül még nincsenek bajok, mert az elég népes és mozgalmas 
családot a szigorú rendhez szoktatás alapján nevelték.

A következő nemzedék már abban a korban született, ame
lyet az emberek féktelen érvényesülési vágya a világháborúba ker
getett bele A nagy világégés és az azt követő forradalmak az em
berek lelkét annyira eldurvitották, hogy az apa nélkül nevelődő és 
számban mindinkább fogyó gyermekek lelkét is megfertőzte. A 
háború utáni általános lelki lezüllést nyomon követte a gazdasági 
nyomor. E ferde felfogás kezdett kialakulni: ma már nekünk fel
nőtteknek olyan sokat kell küzdeni, legalább a gyermekeknek le
gyen gondtalan életük. Sokan tökéletesen megfeledkeztek arról, 
hogy éppen ellenkezőleg a gyermeket már előre meg kellene edze
ni, a reá váró nehézségekre. E helyett elhalmozzák mindennel, amit 
kíván. A gyermek is hálás ezért, az édesapámból és édesanyámból 
„apuci és anyuci“ lett." Az engedelmesség is megvan a család
ban, csupán szerepcsere történt. A szülő az, aki engedelmeskedik 
s a gyermek osztogatja a parancsokat...

A gyermek engedetlenségnek még egyéb okai is vannak. A 
mai bizonytalan, gondokkal terhelt vajúdó élet rányomja a maga 
lemoshatatlan bélyegét a gyermeknevelésre. Ma mindenki ideges, 
fáradt, lehangolt. A rohanó élet szülte ideges kapkodás sok em
ber gondolkodását is kapkodóvá tette Az állandósult ingerült tü
relmetlenség miatt sok családban örökös tilalmak elé állítják a 
gyermeket s a szegény kis apróság egész nap tilalomfák erdejé
ben bolyong. Sok gyermek meg sem hallja ezeket az örökös in
telmeket, mert a füle régen megszokta már. Ez még a jobbik e- 
set, mert sok gyermek elbátortalanodik, félénk és gyámoltalan lesz 
az örökös rendreutasítások miatt De akadnak olyanok is, akik el
szántsággal kitörnek a tilalomfák erdejéből- s dühös lázadókként 
viselkednek és már csak azért sem engedelmeskednek!

Hagyjuk meg a gyermeket gyermeknek! Amikor parancso
lunk, tegyük is lehetővé a gyermeknek az engedelmességet. Ne 
kény szeritett engedelmességre, hamm önkéntes és szives engedelmes
ségre szoktassuk a gyermeket. S aztán már igen korán szoktassuk 
engedelmességre. A kisded még nem birálgat, hanem ellenkezés 
nélkül engedelmeskedik. De ha a reményteljes csemetének minden 
hóbortos szeszélyét a kigondolás pillanatában teljesítik, feltűnően 
korán tudatára édied a családi körben lévő kivételes helyzetének 
s ezzel meglepő módon és meglepő gyorsan vissza is él.

Egyik jellemző tünete korunknak, hogy az idegeskedő há
zastársak gyakran a gyermek jelenlétében intézik el peres ügyei
ket. Ez megint nagy kárára van az engedelmességre szoktatásnak. 
Ha hiányzik a családban az alárendeltség tudata, a rossz példa 
hatásaként a gyermek nem tanulhat meg engedelmeskedni.

A szülők viselkedését hassa át az a komoly szellem, amely
ből a gyermek kiérzi, hogy a szülőnek tartozik szótfogadni.

Leesett a mi fejünknek koronája
Jer. sir. 5. 16.

Tudtuk, hogy már igen fáradt és erőtlen a mi főpásztorunk. 
Tudtuk, hogy 9 évtized nyomja vállait. Hónapok óta féltünk, hogy 
minden nap bekövetkezhetik az elkerülhetetlen vég s mégis le
sújtva és megdöbbentve hatott a hir: Vége, nincs többé.

Hogyan, hát aki olyan volt közöltünk mint az áldástosztó 
napsugár, aki olyan volt számunkra mint a mindennapi kenyér, 
akihez mindig úgy mentünk mind a legjobb édesapához: az nincs 
többé, annak nem érezzük szive melegét, annak nem halljuk sza
vait, azt nem látjuk ezután mellettünk ?!

Hát el tudjuk képzelni nélküle annyi küzdelmen és viszon
tagságon átment egyházunkat, a romániai Zsinatpresbiteri ev. egy
házkerületet ? Azt az általa úgy szeretett és olyan féltő gonddal 
pásztorolt ifjú egyházat, melynek alakulása óta lelkes bölcs kor
mányosa volt?

Gyermekei, és unokái, akiket olyan határtalanul szeretett, ne 
látnák többé kedves otthonában dolgozó asztalánál ülve, őt, a sza
kadatlan munka és szorgalom családfőjét; hívei, kiket mint a jó 
pásztor személyesen ismert a legkisebbtől a legnagyobbig s aki
ket közel 60 évig gondozott és táplált Isten igéjével, ne részesül
nének többé az ő igehirdetésében és az ő áldásaiban ?

Olyan hihetetlen és olyan megdöbbentően hangzik minden, 
hogy nem tudunk mást mondani: Leesett a mi fejünknek koronája 
s ja j most mi. nekünk'.

Mint Mózesre úgy tekintettünk ősz vezérünkre, aki az Ur mu
tatta ismeretlen utakra vezetett minket bátran és törhetetlen hittel. 
Mi, az ifjabbak, sokszor elfáradtunk, sokszor elcsüggedtünk, sok
szor hiábavalónak láttuk az önállóságunkért folytatott évtizedes ne
héz küzdelmet. S voltak itt is, ott is, akik lemaradtak az utón, 
akik nem bírták a nehézségeket, akik révbe akartak jutni minden
áron.

Nem igy azonban ő, az agg vezér, az Ur hűséges szolgája. 
Ő kész volt nélkülözni, kész volt mindent megpróbálni és kész 
volt a végsőkig kitartani. S az Ur meg is áldotta megalkuvást 
nem ismerő kitartását és minden akadályon diadalmas hitét s ha 
későn is, de mint Mózes előtt előtte is feltárta az általa megál
modott és általa látni akart jövőt: megérte az egyházi önállósá
gunkat kimondó és biztositó állami elismertetésünket.

Ki örült úgy és ki volt olyan boldog, mint ő ? Nem egyéni 
érdekből, személyi szempontból. Ezt ő nem ismert. Ö, mikor hal
lotta a kitüntelő híradást, felsóhajtott az égi Atyához: „Kisebb 
vagyok minden te jótéteményeidnél és minden te hűségednél, a- 
melyeket a te szolgáddal cselekedtél." S minket, az ő lelkészeit, 
imára, hálaadásra szólított fel.

A megtestesült szerénység és szolgálatkészség volt. A Krisz
tus evangéliomát nem hirdette, hanem élte s ebben volt közöttünk 
a legnagyobb és a legelső. Mintha az ő életéből láttuk volna: Aki 
első akar lenni ti közületek, az mindenkinek szolgája legyen ! Any- 
nyi szeretettel és oly odaadással vette fel mindnyájunk gondját, 
hogy sokszor valósággal elszégyeltük magunkat előtte.

Hogyne éreznők és hogyne vallanók mind, akikért élt és dol
gozott, küzdőt és áldozott: Leesett mi fejünknek koronája, jaj 
most mi nekünk.

Ebben az elesettségben s mély és igaz bánatban mihez és 
hová mehetnénk vigasztalásért? Csak ahhoz, akinek a hűséges 
szolgálatjára szeretett főpásztorunk el nem múló emlékű példát 
adott. Ahhoz, aki így szól: „Az igamak áldott az ő emlékezete. 
Az igaznak halála idején is reménysége van.

Halljátok, testvéreim, miben kell megnyugvást keresnünk. Az 
agg főpásztor elment a minden halandók utján, de az emléke ál
dott lessz örökké hívei között. S neki, akit mi fájlalunk és sira
tunk halála óráján is megvolt a reménysége. így búcsúzott sze
retteitől, a gyászolók hatalmas seregétől: Tudom az én Megvál
tóm él, hajléka készen vár reám, már int felém és gyermekének 
koronát ád a harc után.

Amikor elbúcsúznak tőle, az ő összetört szivü, őt oly önfel
áldozó gyöngédséggel ápoló gyermekei és unokái: amikor isten- 
hozzádot mondanak neki az aradi gyülekezet elöljárói és árván 
maradt hívei s amikor elköszönünk mi mind, akik közel s távolról 
igaz tisztelői voltunk, azért imádkozzunk: Legyen az Ur szemei 
előtt drága az ő kegyesének halála. (Zs. 116, 15) s jutalmazza meg 
az örökélet boldogságával az Ur Jézus Krisztusért.

s íp o s  a n d r a s .
esperes.
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# I T T H O N

Az Evangélikus Élet előfizetői
hez! Tisztelettel kérjük lapunk 
barátait és előfizetőit szívesked
jenek  eleget tenni előfizetési kötelezettségüknek. Az élet meg
drágult, úgyszintén megdrágult a papír is. Nyomdaszámlánk 
ma nagyobb m int volt eddig. Megszűnt minden hitelezés. 
Nyomdaszámlánkat a lap elkészítése után rögtön ki kell f i 
zetnünk. Kötelességünknek mi azonban csak az esetben tehe
tünk eleget ha előfizetőnk is pontosan fizetnek. K érjük ezért 
előfizetőinket: szíveskedjen mindenki pontosan és sürgősen 
befizetni előfizetési d ijá t! Elsősorban hátralékos előfizetőink
nek figyelmét és jó indulatát szeretnénk erre felhívni. 
Brassómegyei előfizetőink figyelmét ezen kívül felhívjuk ar
ra, hogy pénzbeszedési és előfizetői gyűjtési megbízást adtunk 
Sipos János ny. tanítónak.

M agyar evangélikus ügyet szolgál,--------
ki új előfizetők szerzésével növeli az 
Evangélikus Élet olvasóinak táborát!

Leikészbeiktatás. Augusztus hó 11-én iktatta ha üampélyes 
keretek között Schuller Ödönt, a nagybányai gyülekezet újonnan 
megválasztott lelkészét, Materny Imre az ötvárosi egyházmegye fő
esperese Járosi Andor kolozsvári lelkész teológiai m. tanár és Ma
tos Pál szatmári lelkész segédletével. E választását az egyházköz
ségnek ritka egyöntetűség jellemezte midőn minden akadály elle
nére is kitartott Schuller Ödön mellett. Az ifjú lelkészre itt e cse
kély számú hívőre leapadt, de anyagilag szépen megalapozott gyü
lekezetben nagy feladatok várnak. Isten bizonyéra megadja neki 
ennek elvégzéséhez az erőt. A beiktató istentiszteletet közgyűlés kö
vette, amelynek keretében a református, a görög keleti, a görög 
katólikus, a város, a Tabitha nőegylet üdvözölték az új lelkészt, 
ki talpraesett feleletekben köszönte meg az üdvözléseket. A köz
gyűlés köszönetét nyilvánitott a gyülekezet eltávozott lelkészének 
ifj. Rédei Károlynak is a gyülekezetben hűséggel teljesített 6 évi 
lelkészi munkájáért. Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy mivel 
agendánkban ilyen alkalomra irt aktus nem található, legközelelb 
lefogjuk azt közölni a megfelelő szöveggel együtt.

Az új lelkész munkájára Isten gazdag áldását kérjük!
NÉGY ÚJ FELEKEZETI ISKOLA FELÁLLÍTÁSÁT ENGE
DÉLYEZTE A KORMÁNY. Beszám oltunk annuk idején az 
unitárius egyházi vezetőségnek a közoktatásügyi m iniszté
rium hoz beadott kérvényéről. Több új unitárius felekezeti 
iskola engedélyezését kérték ebben. A korm ány egyelőre 
négy új iskola m egnyitásához járu lt hozzá, mégpedig: Bras
só, Lupény, Petrozsény és Ádámos. Ezek az iskolák m ár 
szeptem berben megkezdhetik a tanítást.
UJ ko rm án yren d ele t a  k isebbségi isko lákba beíratható ta 
nu lók  lé tszám án ak  szab á lyo zására . A t özoktaá-.ügyi mi
niszter közölte a kisebbségi egyházak vezetőivel, hogy a felekezeti 
iskolák tanerődre nem vonatkozik a nyugdíjaztatási korhatár. Egy
ben értesítette az egyházi hatóságokat, hogy a megállapított létszá
mon felül annyi tanulót vehetnek fel, aháoyra működési engedélyük 
szól, ha pedig az engedélyben ez nincs megállapítva, a tanulók 
létszáma a tanterem köbtartalma szerint alakul.
* Nem az anyaság alól kell a nőt felszabadítani, hanem az anya
ságra kell felszabadítani, mert egyetlenegy gyermeknek megszülése 
nagyobb hőstett, mint tizenkét vaskos kötetnek megírása. Ravasz László.
UJ PÜSPÖKE VAN A SZATMÁR-NAGYVÁR ADI KATÓLI
KUS EGYHÁZMEGYÉNEK. A szatm ár-nagyváradi római 
katólikus egyházmegye püspöki állása Fiedler István püs
pök lem ondása folytán m egüresedett. A pápa Napholz Pál 
dr. jezsuitarendü szerzetest nevezte ki erre az állásra.
M egje len t R em én y ik  S án d o r új verskötete. Az E délyi Szép- 
mives Céh kiadásában jelent m*>g Raményik Sándornak, a legki
válóbb erdélyi magyar evangélikus írónak új verskötete. A kötet 
cime Mags feszültség s a kiváló költő legújabb irodalmi termékeit 
tartalmazza. Ezzel kapcsolatban megemlékezünk arról, hogy a ki
váló erdélyi iró most töltötte ba 50. életévét. Ez alkalomból az 
erdélyi sajtó melegszeretettel ünnepelte. Isten iránti őszin'e bá'a- 
adással emlékezzünk meg ióla mi is.

# A  N A G Y V I L Á G B A N #

KONFERENCIÁK. Nehézségek 
ellenére is program szem en 
tartják meg tervbevett konfe

renciákat a m agyarországi evangélikus egyházban. Gye- 
nesdiáson 8 napos konferencia volt leányok részére. 45 
leány vett részt. A Fébé klotildligeti konferenciáján szin
tén szép szám m al voltak résztvevők. A B aráti Mozgalom 
ceg'édi konferenciáján 30-an voltak jelen. A pedagógusok 
evangé izációján, amelyet Miskolcon tartottak, kb. 150 volt 
a jelenlevők szám a. Minden egyes konferencián Isten ke
gyelmének áldó hatása érződött.
P ro p a g a n d a  é s  v a ló ság . Ismeretes, hogy Anglia vezetői a vi
lág közvéleményének szánt propagandájukban egyre gyakrabban 
arra hivatloznak, hogy ők valamennyi nép szabadságáért és a ke- 
reszlyénség védelmére folytatnak háborút. Egy uj keresztes hadjá
rat hősének szerepében tetszeleg önmaga és a világ szemében 
Angi a. Ennek azonban ellenemond a valóság. Anglia semmivej 
rém keresztényibb a más birodalmaknál, vezetői sem követelhetik 
maguk számára azt a jogot, hogy keresztyénség bajnokaiként ün* 
nep ' jék. Karácsonykor az angliai egyház megbízta falusi lelkészeit* 
hogy rend zzenek karácsonyi ünnepélyeket a légitámadások ve
szélye elől elmenekitett több mint egy millió nagyvárosi gyermek 
számára. Ez alkalommal a lelkészek megállapították, hogy az ifjú. 
ság nagy részének halvány fogalma sincsen a karácsony jelentő
ségéről. Hogyan beszélhet Anglia arról — írja erre az egyik angol 
napilap — hogy a keresztyénség ügyéért folytat háborút, ha az 
angol ifjúságnak semmi köze sincsen a keresztyénségheí?
EVANGÉLIKUSOK HELYZETE SZLOVÁKIÁBAN. Szlovákia 
katolikus színezetű korm ánya igen sok akadályt gördit az 
evangélikus egyház szabad működése elé. így felszólította 
a neki nem  tetsző két évangélikus püspököt, a pozsonyit 
és az eperjesit, hogy m ondjanak le tisztségükről. Az e- 
vangélikus egyház hívei összefogva vállalják a harcot egy
házuk szabadságáért.
* Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, 
hogy megváltozzék. Mond é ö valamit, hogy meg ne tenné?  
Igér-é valamit, hogy azt ne teljesítené? IV . Mózes 23,19.

MENNYI OLASZ ÉL A VILÁGON? Abból az 54.5 millió 
olaszból, akik jelenleg a földkerekségen élnek, csak 45 
millió tartózkodik az olasz birodalom hoz tartozó területen 
s igy 9 5 mi l i ő azok száma, akik idegen országokban 
laknak. A Duce most mozgalmat indítót1, hogy a külföl
dön élő olaszokat hívják vissza az anyaországba.
M ennyi lakója v an  fö ld ü n k n ek ?  Az utolsó évek népszámlá
lásának adatai fz 'ric t fő düakntk 1937-b?n 2139 millió lakója 
volt. Egy négyzetkiló méterre átlag 16 lélek esik. Legsűrűbb a la
kosság Európában, 46 5
EGY HASZNOS INTÉZMÉNY JUBILEUMA. N ém etország
ban most ünnepük az első gyermekővő intézm ény, az 
óvóda, felállításának százéves jubileum át. Fröbl Frigyes 
állította fel az első óvódát a thüringiai B id  B lankenburg
ban. Az uj intézm ény annyira hasznosnak mutatkozott, 
hogy ham arosan az egész világon meghonosodott.
Fiatal m ag y ar ku ta tó  ha lá la  Kü földi lapértesülések szerint in
dián benszülöttek megölték Révész György fiatal magyar tudóst és 
kutatót, aki exp d e ót veze ett Fawcett, a hires kutató megtalá
lásé'a
OLASZORSZÁG NÉPESSÉGI SZAPORULATA. Az elmúlt 
esztendőben kiadott népességi kim utatás szerint Olaszor
szágnak jelenleg 44 ,625 .000  lakósa van. 1871-ben még 
c s a k .26,801 000 lelket számlált. E szerint 65 esztendő 
alatt 17,814 000 lélekkel szaporodott O laszországiakéinak  
száma.

N̂emcsak a testnek kell táplálkozás,. ... ..... ,
lelked is tud éhezni és szom juhozni 

A jő könyv a lélek üditö tápláléka !
Az Evangélikus Élet iratterjesztése ehhez 

akar segíteni. Vedd és olvasd tehát könyveinket !



1940 augusztus 30. E V A N G É L I K U S  É L E T 7.

* Senki se tud gyermekibb és egyszerűbb módon beszélni, mint Krisz
tus és Ö ezzel mégis megszégyenít valamennyi doktort. Luther.
MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS BUKARESTBEN. 
Két hetes kiállítás keretében m utatkoztak be a Szépm ű
vészeti Akadémia m agyar növendékei. A kiállításnak szép 
anyagi és erkölcsi sikere volt. Összesen tizenkilenc fiatal 
m űvész vett részt a kiállításon.
A z  A radi N ép kö zö sség  csa lád vé d e lm i m unkája . Az aradi 
magyar Népközösség társadalmi szakosztálya a családvédelmi mun
ka során elhatározta, hogy vándorkelengye részleteket állít össze a 
szegénysorsu magyar anyák segélyezésére. Önkóntes^munka vállalás 
utján és közadakozásból már el is készült az első huszonnégy baba
kelengye, amelyet Arad egyik külvárosának, a Motóczy-telepnek 
magyar asszonyai és leányai készítettek el. A kelengyéket szegény 
magyar családanyák kapják s amikor már nincsen szükségük reá, 
akkor visszaadják a Népközösségnek, hegy másoknak lehessen ki
adni. Valóban szép, hasznos és példamutató kezdeményezési 
ELKÖLTÖZTETIK A SZOVJET FENNHATÓSÁG ALÁ KE
RÜLT BESSZARÁBIAU ÉS ÉSZAK-BUKOVINAI NÉMETE-' 
KÉT. Ism eretes, hogy annak  idején az orosz-ném et egyez
m ény megkötése u tán  ném et, illetve Németország által 
megszállott területre költöztették át az oroszországi ném e
teket, úgyszintén áttelepítették a balti államok területén la
kó ném eteket is. Hir szerint m ost áttelepítik a besszará- 
biai és bukovinai ném eteket is, akiknek szám uk kb. 
110 .000 .
A  bukovinai cs á n g ó k  sorsa  É«zaVbukovinának Szovjetorosz- 
országhoz való csatolása nem érintette a bukovinai hét csángó 
községet, amelyek továbbra is Románia területéhez tartoznak. Az 
erdélyi és külföldi sajtóban u. i. olyan hírek terjedtek el, amelyek 
azt állították, hogy ezeket a községeket is érintette volna az át
csatolás.
* A magyar nevelést a magyar lélek formáihoz kell alakítanunk, ön
magunkból kiindulva kell kifejlesztenünk, ez lesz a jövő évtizedek 
legnagyobb magyar nevelői feladata. Vita Zsigmond. Hitel.

6ZEDLACSEK JANOS
tem etkezési vállalata a K olostor-uccából átköltözött

a
C S I R K E P I A C R A .

T ovábbra is kérem  szives tám ogatásukat.

ERDÉLY NÉPESSÉGÉNEK ANYANYELVI MEGOSZLÁSA. 
Az 1930-as népszám lálás adatai alapján anyanyelv sze
rin t a következőképen oszlik meg Erdély lakósságar ro
m án 3 ,233.216, m agyar 1 ,480,712, ném et 540.793, egyéb 
293.642.
Uj tö rvény  s za b á ly o zza  a  zs idók  helyzetét. Két új törvény- 
rendelet jelent meg a zsidóknak az új államrend keretében elfog
lalandó helyzetének szabályozására A törvény 3 csoportba osztja 
az országban lakó zsidó állampolgárokat. Az első és harmadik 
csoportba tartozók (akik 1918 utá'j jöttek bs az országba) nem le
hetnek köztisztviselők és nem lehetnek olyan foglalkozási ágak tag
jai, amelyek természetüknél fogva összeköttetésben vannak a köz
hatóságokkal, igy nem lehetnek közjejegyzők, ügyvédek, szakértők 
stb., továbbra nem lehetnek igazgatósági tagok semmiféle állami 
vagy magánvállalatnál, nem lehetnek falusi kereskedők, korcsmáro- 
sok, nem lehetnek katonák, nem lehetnek mozibőrlők vagy tulaj
donosok, nem adhatnak ki román könyveket, újságokat, folyóirato
kat, hetilapokat s nem lehetnek azok terjesztői sem. Zsidóknak 
nem lehet falusi földbirtok ingatlanuk. Külön törvény fogja szabá
lyozni a zsidók iskolaügyét. A legszigorúbban tilos a vérszerinti 
románok és zsidók közti házasságkötés.
* Nem az a legfontosabb, hogy valaki gazdaggá tegye az
örököseit. Az a fontos, hogy az örökösök méltók legyenek 
és helyesen éljenek Isten áldásaival. Mi szülők azonban 
balgák vagyunk, am ikor éjt-nappalt megkeserítve azon fá
radunk, hogy gyerm ekeinknek örökséget hagyjunk hátra, 
azt viszont elhanyagoljuk, hogy őket fegyelemre és tisz
tességre neveljük. Luther Márton.
N yitva  kell tartani a  tem p lom okat. Budiäteanu kultuszminiszter 
az összes felekezetek számára rendeletet adott ki, hogy templo
maikat mindennap reggel nyolctól este nyolcig nyitva tartsák.

* Az a kicsiny csoport ellenben, mely a Lélektől inditat
va indult el útjára, belső lüztöl áthatva program -adás és 
nagy szavak nélkül sorjában hozza létre a m unkaeszkö
zeit. M unkájából tem plom ok épülnek és a szórványok lé
lektelen, sokszor m ár holtnak látszó „csontjai“ húst és 
bőrt kapva eleven gyülekezetekké form álódnak. Kezükbe 
veszik a sajtót, szegénységükben is lapokat, folyóiratokat 
teremfenek, könynveket jelentetnek meg, nyom dákat sze
reznek az egyház hivatalos szerveinek jóform án m inden 
tám ogatása nélkül. Keresztyén Igazság, 1940, I .

Saját érdeke mindenkinek,_ _ _ _ _ _ _ _
h o g y  b e i r a tk o z z é k  é s  c s a l á d ta g j a i t  b e í r a s s a  
e g y h á z u n k  TEMETKEZÉSI EGYLETÉ-be.  
T e m e t k e z é s i  e g y le tü n k  3 0 0 0  L t e m e t k e z é s i  
se g é ly t  fizet tag ja inak .  J e l e n tk e z n i  é s  felvé
telt kérni lehet  bá rm ely ik  le lkészl  hivatalnál .  * *

A m erika i e g y h á za k  kulturális tevékenysége. Az északame
rikai Egyesült-Államok területén 669 egyetem van, amelyeket az 
egyházak tsrtartanak fenn. Elekből 259 protestáns és 134 katoli
kus.
SVÁJC IS FÉL AZ EGYKE PUSZTÍTÁSAITÓL. Brückvei- 
ler svájci statisztikus kim utatása szerint Svájcban is ve
szedelm esen érezhetővé válik az egyke pusztítása. Svájc 
lakóssága kihalóban van. A m ostani 4 ,000.000-ről ham a
rosan le fog csökkenteni 3 ,000.000 ra.
* A szórvány éppen ezért az egyházi életnek az a területe, ahol 
nem lehet az árral úszni, nem lehet megbújni és kibújni, mert ez 
nagyon hamar kiderül, hanem hitvallónak kell lenni.

Mesterházy Ferenc. Keresztyén Igazság 1940. 1. 
MIÉRT TÖRT KI A HÁBORÚ? Lindbergh ezredes, a hi
res am erikai ó.ceánrepülö, m ondotta: Egy kínai közm ondás 
szerint, am ikor a gazdagok nagyon meggazdagodtak és a 
szegények nagyon szegények leltek, olyankor mindig tör
ténnie kell valaminek. Amikor E uiőpában já rtam  azt lát
tam, hogy a gazdagok nagyon meggazdagodtak, a szegé
nyek pedig igen elszegényedtek. Az előbbit Angliában, 
az utóbbit Középeurőpában tapasztaltam . Ennek alapján 
biztosra vettem az európai háború kitörését.
Evangélikus egyházi én ekesk ö n y v  m atró zo k  részére . 
A németországi tengerészek klkigondozásán&k szolgálatában álló 
Martens evangélikus lelkész őnekes-imakönyvet adott ki. A könyv 
nagy kedveltségnek örvend úgy, hogy az első kiadás, 100.000 pél
dány, egész rövid idő alatt elfogyott s most újból kellett kiadni.
ÚTBAN AZ ÚJ EURÓPA FELÉ, Szédületes gyorsasággal 
perdülnek a történelem nagy eseményei. Ma m ár az az 
érzésünk, hogy elérkeztünk a háború utolsó fejezetéhez. 
Franciaország gyors letiprása u tán  m ost m ár csak napok 
kérdésé, hogy megkezdődjék a háború utolsó szakasza. An
glia teljesen m agára m aradt, s akár fegyveres tusában, a- 
kár a jobb belátás m egfontoltságában előbb-utóbb a ten 
gelyhatalmak békefeltételeinek elfogadására kényszerül. A 
háborút befejező békekötések előreláthatóan egészen lénye
ges változásokat fognak eszközölni Európa térképén, de 
politikailag, gazdaságilag és szellemileg is egy egészen uj 
világ van kialakulóban.
S zo vje to ro szo rszág  lé iekszám  nyeresége. Szovjetoroszor- 
szág a balti államok csatlakozása, a nyugat lengyelországi terüle
tek, valamint Besszaráhia és Észak Bukovina területeinek átcsato
lása révén 28 millió léiekszám szaporulatot nyert. Szovjetoroszor- 
szágnak jelenleg 193 millió lakósa van.
EGYETEMI LELKÉSZ. A budapesti Pázm ány Péter Tudo
m ányegyetem katólikus tanácsa, átérezve az ifjúság vallá
sos nevelésének fontosságát, egyetemi lelkészi állást rend 
szeresített, mégpedig olyan form ában, hogy az egyetemi 
lelkész egész tevékenységét kizárólag az egyetem ifjúságá
nak szolgálatába állította. Az evangélikus egyház két éve 
szervezte meg az egyetemi ifjúság lelkigondozását.

* Gyermekbarát. Ez a szó az én számomra egyenlő ezzel: Istenfélő.
Aki a gyermeket szereti Istent félti. Mert a gyermek teremti a jö
vendőt. Juhász Gyula.
India k ö z o k ta tá sü g y én ek  ú jjászerv ezése . Gandhi, az ismert 
hindu népvezér, utasításai alapján újjászervezték India elhanyagolt 
közoktatásügyét. Különös gondot fordítanak a tanítóképzésre.
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L u c e r n á so k  k e z e lé s e
Alig hiszem, hogy akadna valaki állattartó gazdatostvér im 

közül, aki ne volna tisztában a lucernatermasztőj jelentőségével. 
Azokon a vidékeken, ahol ez a növény megtalálja elemi életfelté
teleit, rendszerint nem is hiányzik. De vájjon érdemet-e olyan lu
cernást tartani, amelynek területe 3/4 részét fölverte e gyom s a- 
mi lucerna még rajta van az sem nő másfél arasznál magasabbra? 
Újabban Moldovában láttam ilyen „lucernásokat“, amelyekre aztán 
tavasszal hordtak trágyát s így a lucerna boronálását és összega- 
reblyélését eleve lehetetlenné tették. Az igy kaiban tartott lucer
nás gyomtelep, de nem tak&rmánytermő terület Ahhoz, hogy lu 
cernatáhláink a lehető legnagyobb terméshozamot adják, már a 
vetésnél tekintettel kellett volna lennünk arza, hogy védőnövény 
nélkül jó csirakőpességü magot mély rétegű, lassan ható foszfor
műtrágyával trágyázott, mészban gazdag talajba vessük. Most, — 
a fejlődési időszakban, a következőkre kell figyelemmel lennük:

1. A lucerna kaszálásának időpontját úgy válasszuk meg, 
hogy minél többször kaszálhassunk és minél jobb minőségű takar
mányt nyerjünk anélkül azonban, hogy a tövek életét megrövidi- 
tenők, vagy egyik kaszálás siettetése a- következő termése fejlődé
sének róvására történnék. Mindezeket úgy érjük el, ha az egyéves 
lucernatábla első kaszálását akkor végezzük, amikor az teljes vi
rágzásban van. Ellenban az ázévi további, valamint az elkövetkező 
évek valamennyi kaszálásának időpontja akkor lesz, amikor a vi
rágoknak kb. V»-a nyílni kezd, tehát a virágzás kezdetén. Ekkor a 
legmagasabb a lucerna takarmányértéke és igy több kaszálást is 
nyerhetünk, a lucerna szára nem vastagszik és fásodik el. E sza
bályt mindig szem előtt tartva, a Kükül ő mentén csapadékos év
ben ötször is kaszáltunk, minden kaszálással nagy termést hordva 
haza. Buja talajon akkor kaszálunk, mikor az alsó levelek meg
sárgulnak.

2. Sem túl rövidre, (alacsonyra) sem túl magasra ne hagyjuk 
a tarlót, mert ha túl mélyen vágunk, a sarjadzás szempontjából 
legfontosabb szártörészt roncsoljuk össze, ha magasan vágjuk, fel
kopaszodik a növényzet.

3. A legfontosabbat a végére hagytam. A boronálást. Ami a 
szomjas állatnak a viz, a kimerült embernek a pihenés, a fulla
dozónak a levegő, az a boronálás a lucernának. Minden kaszálás 
után boronálnunk kell. Ezzel a talajt megszellőztetjük, a gyökerek
hez levegőt juttatunk, a gyökereken élő baktériumoknak kedvező 
életfeltételeket biztosítunk, a talaj nedvességtartalmát megőrizzük 
és a gyökerek earjadzását hatalmas mértékbon elősegítjük. Ne ve
gyünk azonban egy kalap alá minden lucernatáblát; az idei veté
sűt könnyű boronával, a több éves táblákat nehezebbel, esetit g 
grubberrel porhanyitsuk. A porhanyitó eszközöket (borona vagy 
grubber) a sorok hosszában járassuk.

4. A boronálást idejében csak akkor végezhetjük e), ha nem 
renden szárítunk. A renden, villán való szárításnak kátrányairól 
már sokat irtunk e lap hasábjain. Tudjuk, hogy egyik hátránya az 
is, hogy ily módon történő szárítás esetén nem lehet idaj ben b>  
ronálni. Annál is inkább szárítsuk tehát a lucernát házfedéhlakbsn 
összerótt karókból összeállított áíványon, — ü s z íü iü d , — vagy 
még inkább avédszáritón. Különösen csapadékos vidéken ezen u- 
tóbbi módszer Erdélyszerte bevált és sok okos gazda áldja a pil
lanatot, amikor bevezette azt gazdaságába. Eiös őszön, kü önősen 
ott, ahol drótszáritó nincs, legjobb lesz az utolsó kaszálás termé
sét besilézni, annál is inkább, meri a vermelt takarmány nem ké
pezi kényszercélokra való fe lh aszn ál tárgyát.

Arra legyünk gondos figyelemmel, hogy ugyanúgy, mint a 
szőlő érett vesszővel, a lucerna is megerősödve kerüljön a télbe, 
tehát az utolsó kaszálás időpontját ne halasszuk túl későre.

A németek gépkapát is használnak a lucerna porhanyitására.
Erre a kérdésre következő számunkban részletesen visszaté

rünk, mert tekintve augusztusi vetést, akkor lesz időszerű.
ERDÉLYI GtZDA.

B e sz é ljü n k  róla.
Lapur-k legutolsó számában megkezdettük azoknak a „köny

veknek az ismertetését, amelyek iratterjeszíésünk útján kaphatók. 
Az alábbiakban folytatjuk ezt az ismertetést. Munkánkban az acél 
vezet, hogy híveink, lapunk olvasói igyekezni fognak ezeket az ér
tékes kis füzeteket megszerezni, haszonnal olvasni, gyermekeinknek 
is kezőbe adni. Kimondott törekvésünk az: legyen minden magyar 
evangélikus házában egy hasznos könyvek sorozatából álló kis könyv
tár! Na felejtsétek el: A jó könyv a legjobb barátunk!
A jekite gyémántok országa. Irta Horváth Jenő. Két kép a 
bányász életéből A fekete gyémántot bányázó emberek életének 
keserűsége és küzdelme. Szenvedélyek összecsapása. De mikor egy 
pillanatra reáesík a szivekre Isten kegyelmének napsugara, akkor 
gyűlölet helyett itt is szeretet fénye lobban meg a szemekben. 
Egy kínai asszony története. Irta E. Oahlor. Fordította dr. 
Sziklai Iloia. Misszió; történet. Egy keresztyén kínai nö küzdelmes 
élete. Fórja és annak rokonai pogányok s ö elszakítva övéitől so
kat szenved az idegen környezetben. Egyetlen vigasza felserdült 
leánya. Együttesen keresik a vigasztalást Isten igéjében. Különösen 
sokat aggódik gyermekeiért: mi lesz velük e pogány környezet
ben? Nem zúgolódik, de híven kitart ő is, leánya is, amig az Is
ten elszóiitja őket.
Bibliai elbeszélések. Irta: Makkai Sándor dr. Makkai Sándor
nak, a kiváló erdélyi írónak, az etdélyi református egyházkerület 
volt püspökének értékes népnevelő munkája. Bibliai történetek el
beszélő formában való feldolgozása, de úgy hogy azok nem veszí
tenek erejükből, hanem közelebb férkőznek a mai ember szivé
hez. Felnőtteknek is, gyermekeknek is igen hasznos olvasmány. 
Ára 10 lej.
Történetek. Irta: Bokor Sándor református lelkész. 7 kis el
beszélést tartalmaz. Mindenik az életből vett kis történet szeretet
tel megírva és úgy, hogy az iró a hivő ember leikével megérzi az 
egyszerű élettörténetek mögött Isten jóságos szeretetének munká
ját. A hitetlen ember csak véletleneket ismer, de a hivő ember 
mindig tudatában van annak, hogy életünk Isten kezében s Ö min
deneket javunkra cselekszik. E történeteket olvasva nemcsak erről 
győződünk meg, de bizonyára megtanuljuk a magunk életét is más
ként szemlélni s abban is felfedezni az Ő áldó kezének életformáló 
munkáját. Ára 10 lej.
A kiáltó szó. Irta: Makkai Sándor dr. E könyv folytatása a 
fent említett Bibliai elbeszélésék cím űnek. Két bibliai elbeszélést 
tartalmaz. Ára 10 lej.

Jó könyvekI
V edd  
o lv a s d  

t e r j e s z d !
Biró László: Az én valláskönyvem. I—IV osztályának Ára 20 lej.
Bíró László: Én evangélikus vagyok. V—VII , „ 15 ,
Kiss Béla: Isten munkája az anyaszentegyházban , 3 ,
Kistó Béla: Tbeologia naturális. Tanári értekezés „ 65 ,
Gyallay Domokos: Tűz a szigeten. Elbeszélés. » 2 ,
Bede László; Egy megtérés története. Elbeszélés .  2 ,
Horváth Jenő: Levelek Kínából. Külmissziói képek, ,  2 ,
Gyallay Domokos: Az apa. A lovag. Elbeszélések „ 2 ,
Ottilie Wildermutb: Az aranykapcsos zsoltár „ 2 ,
Vásárhelyi János: A diadalmas Jézus „ 2 ,
Bokor Sándor: Nábot öröksége. Bibliai elbeszélés. ,  2 ,
Horváth Jenő: A fekete Gyémántok országa » 2 „
Dr. Sz. Sziklai Ilona: Egy kínai asszony élete. ,  2 ,
Koren Emil: Az ébredés népe, Egy könyv Finnországról , 20 ,
K a p h a t ó k :  Az E v an g é l ik u s  Élet i ra t te r jesz

t é s é n é l  I
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AZ Ü J  KENYÉR
JÁNOS 6; 48 v.

Reményik Sándornak van egy megragadó 
verse : „ Változtasd a köveket kenyerekké“. 
Arról van benne szó, hogy a kenyér olyan 
végtelenül fontos tényező életünkben, hogy 
az ember szeretné, ha Isten még a köveket 
is kenyerekké változtatná. Tehát „nem a Sá
tán szól: milliók zokogják“. Valóban zokog
ják. Gondoljunk Kina vagy India éhező, fü
vei és fagyökerekkel táplálkozó millióira !... 
_ Ezzel szemben mi ismét arathattunk. Le
vághattuk az eretf aranykalászokat és zúghat
tak csűreinkben a gépek. Nem végtelen kegye
lem jele ez Isten részéről ? Mennyivel érdem
iünk jobbat és többet azoknál, akiktől Isten ha
ragja elvette a kenyeret ? Nem sírva és ve
zekelve kellene bünbocsánatért könyörög
nünk ? Legalább ilyenkor, aratás idején ?

És im e: aratás ünnepén legüresebb egész 
évben a templom. Úrvacsorát alig vesznek 
30—40-en. Máshol nagy ünnep az aratási 
ünnep ? Nálunk ? Néhány Istenfélő öreg gon
dol még rá.

A csángó népnek közömbössége dacára 
is van egy igen szép szokása: a kenyérért 
való megfeszített, túlzásba vitt munka. A 
csángó nép figyelmét nem kell felhívni arra, 
hogy mi nd e n  f ö l det  műveljen meg, mert 
a kősziklát is felszántaná, ha lehetne.

És még sincs maradéktalan öröm a ke
nyérben, vagyonban. Emiatt van éppen a 
legtöbb szomorúság a mi népünk tagjai között.

Mert a szivek b ű n ö s e k .  Bár ezt a 
mondatot nem szívesen hallják az emberek, 
a tények igazolják, hogy igy van. A szivek 
bűnösek és ezért nincs áldás. A kenyéren 
sincs.

Jézus arra Jigyelmeztet, hogy ő az élet
nek a kenyere, ő  az, aki visszaadhatja a 
kenyér igazi értékét és szépségét. Mert Ő 
Megváltó és megváltja a sziveket a bűntől. 
Jézusért u g y a n o l y a n  kétségbeesett erő
vel kell harcolnunk, mint a kenyérért. Ugyan
úgy verejtékezni, izzadni Érte. ugyanúgy vál
lalni minden kockázatot: ez az igazi keresz- 
tyénség.

Ha meghalljuk ezt az igét, akkor a ke
nyérnek is meg lesz az áldása. Akkor Krisz
tus úrrá lesz a szivek felett és akkor a ke
nyérnek nem lesz átka, csak áldása. Mert 
felragyog a szeretet, felelősség, eltűnik az 
önzés, irigység és kapzsiság.

KISS BÉLA.

Ne hagyd örökségedet.
„Isten őrizzen, hogy néked adjam az én atyáinktól maradt örökséget“ 

(I. kir. 21,8) mondta Nábot, amikor Akháb, Samária királya arra akarta 
rávenni, hogy adja neki szőlejét, mely éppen az ő palotája mellett terül 
el. „Isten őr;zzen“ mondta Nábot, pedig a király kérését, mint mindenütt, 
úgy bizonyosan Samáriában is parancsnak kellett tekinteni. De Nábot 
még a király, a leghatalmasabb hatalmasság parencsára és fenyegetésére 
sem volt ha landó megválni örökségétől. Olyan szentnek tartotta, olyan 
nagyrabecsü'te azt, amit atyái hagytak reá, hogy semmi módon nem 
akart lemondani örökségéről s csupán halála árán tudták elszakítani 
őt attól ami az övé volt és elszakítani tőle azt, ami az övé volt!

VennaíuBekünk is olyan szent és drága örökségeink, amelyektől 
semmiféle módon nem lenne szabad megválnunk. Vannak olyan szent 
és drága örökségeink, amelyektől sem parancs, sem kérés, sem erőszak, 
sem szép szó, sem fenyegetés, sem csábítás, sem semmiféle földi hatal
masság nem szabadna, hogy elszakítani tudjon.

Ilyen drága örökségünk, amelyhez minden körülmények között ragasz
kodnunk kell s amelytől nem szabad soha megválnunk: a földünk. 
Ilyen' örökségünk, amihez nagyon-nagyon kell most ragaszkodnunk, a mi 
drága, szép, édes anyanyelvűnk. Sajnos ma sokan keverik már idegennel 
és teszik zavarossá azt, ami a leghűbben és legszebben tükrözi a mi belső 
világunkat. Tartsd meg anyanyelvedet, mert az anyanyelved tart meg téged 
annak, aminek lenned kell: magyarnak. Őrizd, ápold és gondoskodj róla, 
hogy ha másként nem lehet, te általad megismerje és megtanulja tisztán 
és szépen azt a nyelvet, s abban a nyelvben felhalmozódott minden 
drága kincset a te gyermeked is.

Mindezeknek a drága örökségeknek a megőrzésében, megtartásában 
és továbbadásában segítségedre van a te egyházad. Az egyház, mely 
mindenkor szívesen lát, mindenkor szeretettel hiv és mindenben kész 
segítségedre lenni. Az egyház most is igyekezni fog megindítani a segí
tésnek munkáját. Össze akar fogni, hogy kéz a kézben, vállvetve, közös 
cél felé tereljen. Éleszteni akarja, jobban mint eddig az összetartás, 
összefogás egyetlen lehetségesitőjét: az összekapcsoló szeretetet, úgy 
hogy az Ige hirdetése által hozzákapcsol a Szeretetforráshoz: Krisztushoz. 
Megakarja mutatni az életcélodat, további feladatodat, és erőt akar 
nyújtani munkád elvégzéséhez. Az egyház is örökséged. Ragaszkodj 
ahoz is és tartsd meg minden más örökségeddel együtt, hogy megtart
hasson az is minden körülmények között.

Ne hagyd örökségedet!

RADUCH GYÖRGY.

Magyar evangélikus ügyet  szolgál,
ki uj előfizetők szerzésével 

n ö v e l i  a z

E V A N G É L I K U S  ÉLET
olvasóinak táborát!
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REMÉNYIK SÁNDOR
— Születése ötvenedik évfordulóján. —

Egy magyarországi folyóiratban azt írtam Róla 
néhány évvel ezelőtt, hogy Róla írni az első pil
lanatban nagyon könnyűnek tetszik nekünk, er
délyieknek, hogy aztán mikor sor kerül rá, nagyon 
nehézzé váljék. Azért van ez, mert túlságosan 
benneél életünkben. Ahogy megfogalmazni pró
báljuk Felőle véleményünket, mondanivalónkat, 
nem úgy állunk szembe Vele, mint tudós a tár
gyával, hanem, mint az az ifjú az édesanyjával, 
aki kezd rájönni arra, hogy ki is neki az ő szülője.
Édesanyánk egész életünknek nemcsak kezdete, 
de rejtelmes, titokzatos magyarázója. Minél öre
gebbek vagyunk, annál többet tudunk arról beszélni, hogy 
benne van ő minden mozdulatunkban, benne a nevetésünkben, 
sírásunkban, s nincs az életünknek egyetlen mozzanata, hogy 
valamilyen módon — bármenyire magunk is reflektálunk is 
valamire, — ne legyen bennünk valamilyen formában. És 
mindig helyesen. Mert épen az marad meg édesanyánktól 
bennünk, ami érték, ami kedves, becses, szép és nemes. 
Döntően csak ezt vesszük át belőle.

Valahogy igy vagyunk Reményikkel. Életünk jobbfele Ő. 
A legolvasottabb erdélyi költő és a leghatékonyabb iró is. Az 
utolsó húsz esztendőben egyetemesen egyetlen ember sem 
befolyásolta úgy életünket, mint ő . Nincs valamirevaló erdélyi 
ember, aki ne tudna arról beszélni, hogy Reményik versei mit 
jelentettek neki. S ha valaki nem tudja megfogalmazni, szava 
melegén érzik, hogy titokzatos irányitója, ösztönzője, tanács
adója. Messzi erdélyi faluban hallottam Reményik-verset elmon
dani. Hallottam falusi embertől, gyerektől, s hallottam Tőle 
Magától. Mikor odavaló valaki mondta, érzett a szivek nem 
hallható dobogásán: belőlünk beszél, a mi fájdalmunkat mondja, 
nekünk, épen nekünk való biztatás, vigasztalás ez. És láttam 
és hallottam Öt a maga verseit elmondani. Ott állott szikáran, 
hatalm as homlokával, mélyen bennüllő szemeivel s mik/ r

mondta egyik versét a másik után, együtt éreztem 
száz és száz emberrel: velem járta meg életem 
zavart, keserű útjait, velem kétségeskedett, nem 
kapott segítség után. Csakhogy Neki ezerszer na
gyobb volt a fájdalma, kétségbeesése s ha Ő 
biztat, Aki olyan mélységekben járt, van jogom 
hinni, remélni. Nem is tudtam, milyen mélységben 
van magyarságom, hitetlenségben a hitem, ember
telen fásultságban az emberségem. Ő mondta el, 
éreztette meg, ismertette fel igazi helyzetemet, 
nem ismert magamat.

Hát ezért felemelő az Ő költészete, mert bi
zonytalankodóból, felületesből, közömbösből, siránkozóból leszá- 
molóvá tesz, sorsommal mélyen emberien szentességővé. A 
legnagyobb mélységeket járatja meg velem. Ennek tisztitó hatása 
van s valami furcsa kényszerítése: a halálból életre kell men
nem, a sötéből világosságra, a szenyből tisztaságra, hitetlenségből 
hitre, aljasságból jóra, torzból a széphez, félből az egészre.

De képes vagyok-e magamtól reá? Reményik költészete 
egyetlen felelet: Nem 1 S egyetlen verse mindenre igenlő 
felelet. Mindenki tudja, melyik versére gondolok: a Kegyelem-re. 
S itt találkozunk Vele mi, bizonyságtevőt keresők. Reményik 
az igehirdető költők közé tartozik. Menthetetlenségünkről, bű
nünkről, elesettségünkről beszél. Költészetét évről-évre jobban 
az Ige határozza meg. Kérdéseit az Ige vetteti fel. S a feleletet ? 
Rajta keresztül, ma már mindjobban látjuk, az Ige adja meg. 
Valamikor képeknek használta fel a Biblia legszebb történetét, 
sorait. Ma? A bibliai vers Igévé lesz Nála. Egy zsoltárvers vakító 
fénnyel bevilágít az életbe, a szivébe, egy bibliai történetben Isten 
felfedi számára a menekülés útját. Minél inkább a mi Istent ke
reső, s Neki engedő életünk költője, annál inkább látjuk, mint 
válik esztendőről-esztendőre mindjobban a Kijenlentés költőjévé. 
Magyar hitetlenségben és ébredésben Isten bizonyságtevőjévé.

• -  .___ ________________________ _ > __JÁROSL ANDOR.___

Minden magyar 
jegyezze meg,

hogy a magyar
egyházak biztositó 

intézete a

Mi nerva 
Biztositó

R. T.

Tehát magyar k ö t e l e s s é g  
b i z t o s í t á s á t  i de  átadni .

A keresztyénség vértanúi.
Krisztus születése után csaknem két

száz esztendővel történt. Csendes békesség 
napjai voltak már ezek a lyoni keresztyén- 
ségnek. Nem sokkal azelőtt még véres ül
dözések folytak volt ott is. Sok tisztes már
tír tett nemes tanúbizonyságot a Messiásról- 
Még most sem lehetett tudni, melyik pilla
natban zudul rájuk az üldözések tüzes 
zsarátnoka — jelen pillanatban azonban a 
maroknyi nyáj csendes nyugalommal te
kintett a békés alkonyaiban a folyóvizén 
átal.

Egy római keresztyén ember villája 
meMett ültek. Az épület valódi műremek 
volt. Az udvar színes mozaik kövekkel ki
rakott. Árnyas árkádok alól pompás kilátás 
nyílt a város templomaira, tornyaira, hid- 
jaira, palotáira, miket a rómaik építettek.

Ünnepnapjuk volt ez a lyoni keresz
tyéneknek. Püspökjük a tisztes Irenaeus 
látogatta meg a ház urát Gaiust. Este ösz- 
szegyüjtötte Gaius házanépét, a fehér tógás 
fiukat, a kelta rabszolgákat.

Rég ideje annak, hogy a mi Urunk, Jé
zus Krisztus e földön élt — kezdé a be
szédet. Remélve, hogy az agg püspök majd 
tovább folytatja és elmond egyet-mást sze
mélyes tapasztalataiból, szokása szerint.

És ez volt az a történet, amit Irenaeus 
elbeszélt hallgatóinak, amig a ciprusfa ár
nya lassan megnövekedett a hegyoldalon.

— Tudnotok kell, hogy én nem mindig 
itt éltem, szép Gallia e hires városában. 
Itália túlsó oldalán messze, napkeleten fek
szik Göröngország. Túl azon, a tenger part

jain terülnek el Kisázsiában a görög váro
sok. Nagyon régen felfedezők jöttek volt 
onnan Galliába. Mert a görögök nagyon 
szerették a tengert. Messze elkalandoztak 
rajta. És sok uj várost építettek partjain. 
Gyermekkoromban én is sokat nézegettem 
sóvárogva a tenger felé szülővárosom ból 
Smyrnából. Reméltem, egykor majd én is 
bekalandozhatom azt. Ha az utas Smyr- 
nába akar eljutni, fel kell hajóznia a ten
ger öbölig. Ennek délkeleti sarkán fekszik 
a város. Három felől hegyek övezik. Kelet 
felé völgy nyílik. Az egyik hegyet koroná
nak hívjuk. Mert a csúcsán pompás épü
let emelkedik. Olyan, mint valami diadém. 
Ennek a hegynek a lejtőin csavargóznak a 
város utcái. Ezeknek egyikét arany utcának 
hívják. Nincsen szebb város a világon an
nál, ahol mi gyermek éveinket leéltük. A 
reggel fényességével ragyog állandóan a 
lelkünkre vissza.

Volt nekem ott egy kedves barátom. A 
császár udvari emberei közül való volt. Ak- 
kortájban a császár sokat tartózkodott Kis
ázsiában. Én még csak kicsi gyermek vol
tam. De jobban emlékszem azokra a na
pokra, mint az elmúlt hétre. Nagyon bol
dogok voltunk együtt. Sokat hallgattunk egy 
hires szónokot, aki az élet igéit hirdette 
nekünk. Én és jóbarátom, Florinus egy 
kőlapon szoktunk üldögélni egy márvány
oszlop árnyékában. Itt várták mások is a 
keresztyének közül Ázsia leghíresebb szó
nokát Polykárpust- áki akkor már igen öreg 
ember volt. Jól emlékszem rá, hogy oda 
jött közénk; hogy ült l e ; hogyan nézett 
ránk jóságos öreg szemeivel és tanított 
bennünket az élet örök igazságaira. Állun-
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Ébredj fel, aki a lu sz o l!
Nemrégiben olvastam ezt 

a kis történetet. Egy közép
kori spanyol gróf egyszer 
fárasztó vadászat után lefe
küdt aludni s előzetesen meg
parancsolta szolgáinak, hogy 

semmi körülmények között se keltsék fel, még ha maga a ki
rály keresné is. Alig feküdt le a gróf, amikor magasrangu kö
vetek érkeznek meg a palotába. A  követek igen megtisztelő 
hírrel érkeztek, ugyanis mivel a király hirtelen meghalt, az 
összegyűlt urak a grófot kívánták megtisztelni a királyi koro
nával. A  szolgák nem merték felébreszteni urukat, mire a kö
vetek azonnal tovább mentek ahhoz a főurhoz, akit csak az
után kellett volna felkeresniök, ha a gróf nem fogadja el a ko
ronát.

Ébredj fel, aki a luszol! Sok, igen sok ember van, akinek 
erősen fülébe kellene kiáltsuk ezt. Hány ember veszíti el igy 
az örök élet koronáját, mert egyszerűen átalusza azt az időt, 
amikor Isten keresi őt. Mennyi sok azoknak a híveinknek, 
testvéreinknek száma, akikhez nem jut el Isten igéje, mert 
nincsen idejük arra, hogy meghallgassák?/ Vasárnapról- 
vasárnapra de sok embernek a helye üres a templomban. 
Pedig lehet, hogy éppen akkor keresi őt az Isten. Akkor 
hangzik el üres helye felett az az ige, amelyikre megtérhettek 
volna, mert Isten ezt szánta volt megtérésükre. A z alvó ke
resztyén ember pedig elveszti koronáját!

Ébredj fel, aki a luszol! Mennyi munka maradt elvégezet- 
len az egyházban csupán csak azért, mert nincsen aki magára 
vállalná annak elvégzését. Ezer és ezer azoknak száma, akik 
nem tudnak fellelkesülni a keresztyénség eszméiért csak azért, 
mert nincsenek megfelelő számban keresztyének, akik életük
kel tesznek bizonyságot az Evangélium mellett. Csetlik-botlik 
az egész világ újabb és újabb népboldogitó eszmék után, mert 
mi keresztyének nem hirdetjük eléggé hangosan és főként 
nem éljük eléggé meggyőzően az Evangélium által nekünk 

T idóit keresztyén  élétet7~  GILLICH FÜLÖP.

Az utóbbi hetek politikai eseményei mélyen belenyúltak 
népünk és egyházunk életébe. A tengely hatalmak külügy
minisztereinek bécsi döntése kettébeszelte Erdélyt. Népünk 
nagyobbrésze átkerült Magyarországhoz. Mi itt maradtunk és 
itt is akarunk maradni, mert e föld, szülőföldünk, amelyhez 
múltúnk és sorsunk köt. Nehány szóban kifejezve e tényből 
származó helyzetünk a következő : számban erősen megfogyat
kozva, kulturközpontunkat nélkülözve, szegényen bár, de to
vábbra is állanunk kell a létért, a megmaradásunkért, a népünk 
jövőjéért vívandó küzdelmet.

A mának legszorgosabb parancsa számunkra ez: össze
fogni minden erőt, számbavenni minden lehetőséget. Dobjunk 
hát félre magunk köréből minden személyi kicsinyeskedést, 
számoljunk fel őszintén mindennel, mi eddig éket vert közénk. 
Ne vigyük el a most kezdődő uj életbe régi ellentéteinket, ha
nem egyetakaró szándékkal álljunk bele a munkába. Egyházi 
életünk újra szervezésének munkáját kezdjük meg a legkomo
lyabb felelősségtudattal és szeretettel. Igyekezzünk mindnyájan 
azon, hogy egységes legyen állásfoglalásunk. Készítsünk tervet 
a munkára s ez tartson össze bennünket, a szolgálat egysége 
és nem az emberi törekvésekben való kölcsönös megalkuvás 
szelleme.

Egyházi munkánknak egyik fontos ága a sajtószolgálat. 
Több esztendeje szolgál e téren az Evangélikus Élet. A  vál
tozott viszonyok itt is új nehézségeket támasztottak. Elvesztet
tük előfizetőink egy részét. Nyomdászunk is eltávozott. Lapun
kat tehát kisebb példányszámban kell kiadnunk s az új nyomda 
ára lényegesen nagyobb az eddiginél. Kiadásaink tehát na
gyobbak. bevételünk kisebb lett. Egyházunk vezetőin és híve
inken múlik, hogy fenn tudjuk-e tartani továbbra is lapunkat. 
Csak a legteljesebb egyetértés, támogatás és megértés mellett 
történheük ez meg. Mesértiük-e az idő szavát ? Mindenkihez 
fordulunk. Mindenkitől várjuk a segítséget!

kát kezeinkre támasztva valósággal nyel
tük a szavait. Mélyen alattunk terült el a 
tengeröböl, tele kikötött hajóval. Felettünk 
a hegyek, mint valami koloszális virág- 
koszorú.

Ez az ember — folytatta Irenaeus — az 
isteni igazságokat olyanoktól tanulta, akik 
még látták az Ur Jézust és beszéltek vele. 
Gondoljuk csak m e g ! . . .  És én, aki itt 
nektek beszélek most, ismertem Polykar- 
pust. Ő maga pedig annak az apostolnak 
a tanítványa volt, aki Galileában együtt 
sétált a Mesterrel. János apostol átadta a 
fáklyát Polykarpusnak, ő maga pedig én- 
nékem. Hát én tőlem vájjon ki fogja át
venni? . . .

— Álljatok szilárdan, miképen az üllő, 
amikor ráütnek — szokta mondani Poly- 
karpus nekünk. Az erős kiváltságos joga 
felfogni az ütést és ezáltal győzni!

Én ezeket a szavakat nem papirosra ír
tam, hanem a szivem táblájára. Ma is ott 
hordozom.

Idő múltán, még ifjú koromban az agg 
Polykarpus búcsút vett tőlünk. Engem el
küldött ide, hogy az örökélet világosságát 
elhozzam nektek is. Azt a fényt, amelyik 
először Gallileában lobbant fel. Azután fel
lángolt Ázsiában, Göröghonban, Itáliában 
és ime most Galliában. Egy napon majd 
át terjed a vad Britániába is.

155-ben volt az, hogy én Rómában jár
tamban azt a hirt kaptam, hogy Polykar- 
pus vértanú halált halt. Róma nagyon mesz- 
sze esett Smyrnától. Sok időbe telt, mig a 
hir elérkezett onnan. Végre levelet kaptam. 
A vértanú halála igy volt leírva.

Nagy évforduló ünnepségek voltak Smyr- 
nában a megszokott nemzeti játékokkal. 
Hogy a játék érdekesebb legyen, tizenegy 
keresztyént dobtak be a vadállatok közé. 
A felbőszült csőcselék vért szagolt és nem 
elégedett meg az áldozatokkal.

— Elő a keresztyénekkel! — ordították. 
Hozzátok elő Polykarpust!

Istenteleneknek hittek bennünket, mert 
nem értették meg. hogyan lehet láthatatlan 
Istent imádni. — Elkezdtek kutatni Poly- 
karpus után. Ő azonhan vidéken volt. Jó 
barátjai rejtegették el ottan. Pénteki napon 
vacsora tájon törtek rá a fegyveres kato
nák. Egy szolgagyerek árulta el nekik a 
búvóhelyet. Szegény gyerek ! Eleinte nem 
akarta nekik elárulni a titkot, de kínozni 
kezdték és erre engedett.

Csak egy dolgot kért Polykarpus elfő 
goitól. Adjanak neki időt az imádkozásra. 
Majd igy szólt:

Legyen meg az Urnák szent akaratja!
Aztán egy öszvér hátára ültették. Be

vitték a városba, ahová szombaton reggel 
érkeztek meg. A katonaság parancsnoka 
találkozott vele, különösképen azt is Heró- 
desnek hívták. — Felültette a kocsijába és 
kérte, mondja egyszerűen ezeket a sza
vakat :

— Császár az Ur! — És dobjon egy 
marék gabonaszemet az oltárára. Életét 
menti meg vele. — De Polykarpus erre 
nem volt hajlandó. Ezért a stádiumba ve
zették, amely tele volt csőcselékkel. Az 
életét követelte az. Csak egyetlen hangot 
értett meg. Valaki érces hangon azt kiál
totta feléje:

— Polykarpus! Légy erős!

Senki sem tudta meg, ki kiáltotta ezt. 
Pedig sokat keresték.

— Gyalázd meg Jézust szabadon eresz
tünk, — mondta neki a prokonsul, a tar
tományfőnök.

Polykarpus erre azt felelte:
— Kilencven esztendő óta szolgálom 

már Őt és sohasem tagadtam meg, hogyan 
alázhatnám hát én meg az én Megváltó
mat ? 1

Erre a gyűlölet üvöltése tört ki, köve
telték, bocsássák szabadon az oroszláno
kat. De a kormányzó ezt nem akarta. Majd 
azt ordítozták, hogy égessék meg elevenen. 
És nagy hirtelen összehordták a máglyát, 
meg is gyújtották. És az én öreg jó tanitó 
mesterem lángok közt végezte életét.

Ez volt az az ember, aki látta Jézust. 
Én sokat beszélgettem vele. Úgyhogy bár 
közel kétszáz esztendő múlt el azóta, hogy 
a Megváltó megszületett, olyan valakit lát
tok magatok előtt, aki másod kézből kapta 
a szent igéket. János. Polykarpus, Irenaeus.

' — Ki fog engem követni ?! Kevés idő 
múlva nekem is át kell adnom a fáklyát 
másnak.

Mély csend borult a hallgatóságra. Az 
esti világ elhalványodott. A város árnyékba 
borult. De nekik úgy tetszett, hagy olyan 
világosság jött a világra, amelyik nem 
hamvad el soha. Szívről szívre terjed. 
Fáklya hordozói az Ur Jézus hű tanu- 
bizonyságtevői.

Nem sokkal ezután Irenaeus is mártír 
halált halt.

BOKOR SÁNDOR.
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I T T H O N

— A z uj h a t á r o k  é s  e g y 
h á z u n k . A bécsi döntés által 
megállapított uj határvonal meg
húzása folytán egyházunk hely
zetében is lényeges változások történtek. Gyülekezeteink közül: 
a nagyváradi, a nagybányai, szatmári és nagykárolyi átkerül
tek Magyarországhoz. Ezeken kívül az átcsatolt területen van
nak a kolozsvári, a zselyki, a marosvásárhelyi és a székely
zsombori magyar evangélikus gyülekezetek, amelyek nem tar
toztak egyházkerületünkhöz, hanem az országos egyház köte
lékében voltak. E változások teljes jelentőségét ma még nem 
tudjuk felmérni, úgyszintén nem tudunk magunknak tiszta ké
pet alkotni egyházunk jövőjéről sem. Bizzunk Isten megsegítő 
kegyelmében s bízzunk kormányunk megértő jóindulatában s 
nem utolsó sorban abban, hogy mostani összezsugorodottsá- 
gunkban erőteljesebb lesz egységünk, céltudatos összefogásunk-

—  UJ m is s z ió i  e g y h á z  a la k u l t  S e p s i s z e n t g y ő r -  
g y ö n .  Sepsiszentgyörgyön, ahol eddig a brassói egyházközség 
végzett szorványgondozói munkát, missziói egyház létesült, a 
melynek körzetébe tartozik a kézdivásárhelyi és baróti szórvány 
is. A lelkészi teendők ellátására Beyer Aurél brassói s. lelkész 
kapott megbízatást. Felhívjuk ott lakó, valamint innen oda át
költöző híveink figyelmét erre és kérjük őket, hogy keressenek 
kapcsolatot ottani lelkészi hivatalunkkal, amely nemcsak lel
kiekben, de más téren is segítségükre lesz.

A N A G Y V I L Á G B A N

— E g y h á z k e r ü le t i  k ö z 
g y ű l é s e k .  A tiszai egyházke
rület augusztus hó 27-én tartotta 
idei közgyűlését Turóczy Zoltán 

püspök és Lichtenstein László egyházkerületi felügyelő el
nökletével. — A dunáninneni egyházkerület közgyűlése szep
tember 6-án volt Balassagyarmaton.

— Országos Luther Szövetség konferenciája. Tihanyban tarto t
ták dr. báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi felügyelő vezetésével. 
Megnyitó imát D. Kapi Béla püspök, megnyitót dr. Bencs Zoltán országos 
elnök mondott. Dr. Mády Zoltán előadássorozatot ta rto tt a mai ember 
nagy lelki kérdéseiről.

— A z O r s z á g o s  R e fo r m á tu s  L e l k é s z e g y e s ü l e t  
k ö z g y ű l é s e .  Augusztus hó 24-én tartották Komáromban. Az 
evangélikus egyház nevében D. Kovács Sándor püspök tolmá
csolta a testvéri üdvözletét. Ravasz László dr. püspök válaszá
ban nyomatékosan kiemelte: a reformátusok a legteljesebb sors
közösséget éreznek az evangélikusokkal.

— G e t t ó - r e n d s z e r t  v e z e t t e k  b e  a  v o l t  L e n g y e l -  
o r s z á g b a n .  Szigorú intézkedésekkel szabályozták a németek 
által megszállt lengyel területen lakó zsidók helyzetét. Ezen 
előírás szerint a zsidóknak zsidó voltukat feltüntető jelt kell 
viselniök ruhájukon, a városokban pedig bevezették a gettó
rendszert, tehát zsidó csak a részükre megállapított város
negyedekben telepedhetnek meg. Ugyancsak bevezették a zsidók 
részére a kötelező munkaszolgálatot is,

— Fontos politikai változások országunk életében . Az utóbbi 
idők nagyarányú külpolitikai változásai kényszerű szükségességgel nagy
arányú belpolitikai eseményeket vontak maguk után. Az ország közvéle
ménye a bekövetkezett eseményekért az eddigi politikai rendszert tette 
felelőssé. A Gigurtu-kormóny lemondott és az ország politikai vezetését 
Antonescu tábornok vette át. A kül- és belpolitikai helyzetre való tekin
tettel lemondott Ő felsége II Caroly király fia javára, aki I. Mihai címmel 
fog uralkodni. Az ország népei szeretettel tekintenek uj uralkodójuk felé, 
akinek személye, nevelése, egyéni képességei biztos alapjait képezik an
nak, hogy hazája és népe boldogulását fogja szolgálni.

u rg a y  G y ö r g y  ^ r a d - b á n s á g i  e s p e r e s  v e t t e  
á t  e g y h á z k e r ü le t ü n k  ü g y e i n e k  I n t é z é s é t .  Mivel a
nagyváradi gyülekezet a bécsi döntés folytán Magyarországhoz 
került át, gyülekezetével együtt átkerült Materny Imre főesperes 
is, aki átalvette volt egyházkerületünk ügyeinek vezetését, most 
Argay György az arad-bánsági egyházmegye esperese vette á 
ezen ügyeknek intézését. Egyházunk jövője érdekében szüksé
ges, hogy mihamarább megtörténjen a végleges rendezés és 
teljes megbízással rendelkező vezetője legyen egyházunknak, a 
ki építő munkára tudja összefogni erőinket.

— A z u n it á r iu s  e g y h á z  j u b i le u m a . Ezelőtt 400 év
vel született János Zsigmond erdélyi fejedelem, a legutolsó 
magyar nemzeti király. János Zsigmond az unitáriánizmus 
pártfogója volt.

— R e n d e z t é k  a  n é m e t  k i s e b s é g e k  j o g a i t .  Az
ismert bécsi döntéssel kapcsolatban Németország újonnan ren- 
deztette úgy a magyarországi, valamint a romániai német 
kisebbségek helyzetét. A megállapodás végrehajtása felett 
Németországnak ellenőrzési joga van.

* Nincs kisebb, vagy nagyobb kereszt, mert Isten ott tartja 
a kezét és a teher legnehezebb részét Ő hordozza. Ezáltal 
az ember olyan bizakodó és vidám, a teher pedig oly kön
nyű lesz, hogy rá se gondol az ember arra, hogy valaha 
szenvedett. Arad János

— K ü lm is s z ió i  n a p o t  t a r t o t ta k  a z  e r d é ly i  r e fo r 
m á tu s  g y ü l e k e z e t e k .  Az erdélyi református egyháznak, 
mint ismeretes, külmissziói munkát végző lelkésze van Ázsiában. 
Ezt a munkát a hívek adományából tartják fenn. E gyűjtés 
céljaira minden esztendőben külmissziói ünnepet tartanak. Ez 
évben augusztus 25-én tartották meg.

B e lm is s z ó i  k o n f e r e n c iá t  ta r to t ta k  a z  o r t o d o x  
e g y h á z b a n .  Nifon Criveanu mitropolita rendezésében bel- 
missziói munkás-képző konferenciát rendeztek R.-Válceaban. 
A konferencia elsősorban a szekta elleni küzdelemhez való fel
készülést szolgálta.

*  Hiszed, hogy Krisztus az Atya örökkévaló igéje, az igazi 
világosság és élet? Helyes ez a te hited. De törekedjél, hogy 
ez az Ige tebenned szóhoz jusson, hogy ez a világosság 
tebenned fényeskedjék és ez az élet tebenned éljen, különben 
mit se használ neked. Ennek a kincsnek meg kell lenni 
benned; a hit által egységben kell lenned Krisztussal!

Arad János.
Magyar tehetségkutatás. A magyar tehetségkutatásban értékes és 

példás munkát folytat a négyszázéves sárospataki kollégium a zsellérek, 
mezőgazdasági napszámosok és nincstelen parasztok gyermekei között 
található tehetségek felkarolására. Az iutézf U» u rna mér 21 olya s kitttíA — 
növendéke van, akik a nélkül sohasem kerültek volna be a középiskola 
padjaiba. Az intézetet ebbcli munkájában elsősorban a lelkészek és taní
tók segítik, akik figyelemmel kisérik a tehetséges gyermekeket, akik 
azután az ő ajánlásukra próbavizsgán vesznek részt. A tehetségkutatás
sal kiválasztott gyermekek neveltetésére a református kollégium mozgal
mat indított s a társadalom segítségét annyira megnyerte, hogy gyűjtés
ből a mi pénzünkben mintegy 300.000 lejes évi alapot létesített A sáros
pataki kollégium példájára különben ez évben m ár 5 magyar gimnázium 
fog hasonló tehetségkutatást folytatni.

— P r o t e s t á n s  k a t o n a i  t e m p lo m  é p ü l  B u d a p e s 
t e n .  Protestáns katonai templomot építenek Budapesten. Az 
építkezéshez már ki is Írták a pályázatot.

— Ü d ü l ő t e l e p  k ö z é p i s k o l á s o k  r é s z é r e .  A ma
gyarországi református egyház 85.000 pengő költséggel szép 
üdülőt épített a Mátrában, ahol középiskolás tanulók nyaral
hatnak. Az uj intézményt Ravasz László püspök avatta fel.

— G y e r m e k k ó r u s o k  h e l y e t t e s í t i k  a  b e v o n u l t  
k á n t o r o k a t .  Németország egyes evangélikus gyülekezeteiben 
az a gyakorlat fejlődött ki, hogy a hadbavonult kántorokat 
gyermekkórusokkal helyettesitik.

— F é r f i -v a s á r n a p  a n é m e t  e v a n g é l i k u s  e g y 
h á z b a n .  A német evangélikus egyház október 13-án férfi
vasárnapot rendez. Az ünnepség igehirdetésének témája: a 
férfiak szolgálata a gyülekezetekben. Célja tehát felhívni a 
férfiak figyelmét a gyülekezetben reájuk váró szolgálatra.

A háború áldása. Az üldözésnek, a háborúnak is meglehetnek a 
maga áldásai. Néha a szenvedés sokkalta hasznosabb lehet egy nép éle
tére a legjobb sorsnál is. Egy ilyen áldásról számolnak be a németor
szági egyházi lapok. A háború kezdetén Németországban ki kellett ürí
teni a határmenti területeket. A Saar-vidék római katolikus vallásu lakói 
ezzel kapcsolatban olyan területre kerültek, ahol a lakósság evangélikus. 
Az evangélikusok teljes készséggel bocsátották templomaikat a katolikus 
hívek rendelkezésére. E menekültek most visszatértek otthonaikba, de 
hazaindulásuk előtt az evangélikus templom falára emléktáblát helyeztek 
el, amely hálájuk megörökítésére szolgál.

— E g y r e  f ő b b  a  d o l g o z ó  n ő  A m e r ik á b a n . Sta
tisztikai kimutatás szerint Amerikában 575 különféle pályán tel- 
jesitenek szolgálatot az amerikai nők. E statisztika szerint Ame
rikában ma már az asszonyok 25 százaléka egyedül keresi meg; 
a kenyerét.

— L e lk é s z e k  e v a n g é l i z á d ó j a .  A gyenesdiási lelkész
üdülőben, Kapernaumban augusztus 21—24 napjain folyt le», 
mintegy 90 lelkész részvételével. Turóczy Zoltán püspök Máté 
evangéliuma 10 fejezete alapján a lelkészi hivatás és munka. 
Krisztusi parancsait és értelmét világította meg,
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Gyülekezetépités.
Amikor a világ és I s t e n  a k a r a t á n a k  útja olyan nyilvánvalóan 

válik szét, mint az ma történik, megfontolásunknak komolynak kell lennie. 
Amig az újat keressük, magunkban tisztáznunk kell a körülményeket, me
lyekbe belesodródtunk, hogy éles tekintettel láthassuk az utat, melyre Isten 
szólít el.

Ha az egyház múltjára nézünk, látjuk, hogy amikor a világba indult 
és felvette a küzdelmet egy Istentől elszakadt világgal, kezében kardot és 
tűzcsóvál hordozott. Ez volt szolgálatának és diadalának magyarázója. 
Elindult a hit győzelmét kivívni. Ma a keresztyénség a gyöngülés . jeleit 
mutatja- A világnak sikerült a keresztyénség hangját mindjobban tompí
tani. A ma emberének lelkében a keresztyénségről már egészen i ircsa 

.elképzelés él Ma a világ azt követeli a keresztyénségtől. hogy ne 
sehot nyugtalanságot. Legyen megértéssel minden iránt, ami a világban 
van és tűrje el békességben még a legképtelenebb jelenségeket is. A 
keresztyénség ebbe beleegyezett. Pajzsában a kardot és a tűzcsóvát fel
cserélte a mindenbe való beletörődéssel. A kereszlyén egyházat ma a leg
többen kedves arcú gyermeknek nézik, akinek mindenki megsimogatja az 
arcát, de amikor komoly kérdések megbeszélése van soron, nem hallgat 
senki a szavára.

A keresztyénség éppen akkor mutat ilyen meggyöngülést, amikor a 
világ a legbetegebb és gyógyítókra van szüksége. Mert a világról fel kell 
ismernünk, hogy beteg. Évenként megszámlálhatatlan tömegben ölnek meg 
gyermekeket, akik még meg sem születtek és ez a pogányság szinte tör- 
vényesitést nyer. Ilyesmi csak beteg világban történhetik meg Véget nem 
érnek a lopások, hamisítások, hűtlen kezelések, melyek meggondolásra 
késztetnek. Szánalmasan együgyü elképzelés az, hogy ezen a bajon ügye
sebben megszerkesztett zárak és jobban felkészült ellenőrök segíthetné
nek. Uralkodik a mammon, mindenki saját szerencséje kerekét lesi, a 
nyereségvágy egyeseket, társadalmi osztályokat és nemzeteket állít egy
mással szembe, ez csak a végső katasztrófa "felé vezethet. Mert a mam
mon sohasem volt békepárti, hanem mindig vérszomjas volt. . .

A baj nagyságát legvilágosabban az mutatja, hogy a világban szerte
szét számtalan mozgalom végez uj kísérleteket, hoz uj tanításokat. Sokan 
látják a baj növekedését és szükségét érzik annak, hogy mentő előkészü
leteket tegyenek. Szégyenkezve kell éreznünk, hogy a világ a mentés 
munkáját már nem az egyháztól várja. Inkább sokan várják politikai 
nagyságoktól a helyzet javítását . . .

Mi, ma ezekben a súlyos időkben evangélikus egyházunkra nézünk. 
Sejtelem támad bennünk, hogy az evangéliumból valami elalkuvás történt. 
Az evangélium a reformációban bátor sas-szárnyakon szállt, De valami 
kegyetlen kéz megnyirbálta szárnyait. Hangfogó került Isten Igéjére. Kül
földi evangélikus országokban hatalmas ébredések újítottak életet, nálunk 
egynéhány erőttelen kísérlet olyan benyomást keltett hivatalosakban és 
összegyházban, mintha nehány nyugtalankodó ember nem lelte volna a 
helyét . . .

Itt az idő, amikor napvilágra ketl hoznunk, hogy az evangélium hí
vője nem élhet békességben egy pusztulásba sülyedő világgal. Mert az 
ilyen megalkuvó türelem méltatlanokká tesz bennünket és egyben alkal
matlanokká is arra, hogy Krisztus evangéliumának hordozói legyünk. 
Igaz: Krisztus szelidlelkü volt. Maga mondotta magáról és életével is iga
zolta. Igaz: az apostolok jóságnak az utain jártak. De sohasem akkor, a 
mikor bűnnel találták szembe magukat. Jézus szavát nem lehet elalku n i: 
„Tüzet bocsátani jöttem a világra és úgy szeretném, ha már égne.“ 
(Lk. 12, 49) Valóban határozott vonalat kell huzni a jó és rossz között és 
világosan láthatóvá kell tennünk Isten szent törvényét. Ez persze küzde
lemmel jár . .

WoH Lato». Keresztyen Igazság 1940 I*ő sí.

Minden magyar 
jegyezze meg,

hogy a magyar
egyházak biztositó 

intézete a

H irrer ver
Bízfositó

R . T.

Tehát magyar k ö t e l e s s é g  
b i z t o s í t á s á t  i de átadni .

Magyar evangélikus ügyet  s zo lgá l ,
ki az uj előfizetők szer- 
: zésével növeli az :

EVANGÉLIKUS
ÉLET

o l v a s ó i n a k  t á b o r á t !
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BÁLVÁNYROMBOLÓ.
Luther Mártonra, egyházunk reformátorára, azt fogták rá a 

pápás egyház hajdani vezetői s azzal vádolják még ma is, hogy 
támadásai által réseket vágott az egyházon és a római egyház
tói való elszakadása által megbontotta az egyház egységét, az  ̂
egyház összefogó erejét, s hogy ezáltal egyházromboló volt. Va- ~ 
lóban, Luther Márton romboló volt, de csak a bálványokat 
rombolta le, és az ő ténykedése, egész élete, maga a reformé- , 
ció nem is egyéb, mint bálványrombolás. —

Előbb akaratlanul, később pedig mikor látta, hogy mennyi 
álnok, hamis és hazug hatalom lett úrrá, mely 
mind-mind Isten helyét akarta elfoglalni, mind
mind az Isten szerepét akarta betölteni a világ 
és az emberek életében, mikor látta, hogy meny
nyi ilyen bálvány került az egyházba, akkor 
készakarva rombolt. Amikor Isten Igéjéből meg
győződött, hogy a bűnöket egyedül Isten bo
csátja meg s hogy bünbocsánatban csupán Isten 
ingyen kegyelméből részesül az ember s csupán 
a Krisztus érdeme által nyerhet üdvösséget, a 
mikor Isten Igéjének erről az áldott üzenetéről 
drága tapasztalatot szerezhetett — az üdvös
ségért folytatott sok-sok keserves, eredménytelen 
csatája és próbálkozása után, -- csak nem néz
hette el, hogy a római egyház feje az Isten bün- 
bocsátóhatalmát elbitorolja! Le kellett döntenie 
azt a hatalmas bálványt: a pápaságot és meg 
kellett törnie a lelkek feletti zsarnoki uralmát és 
hatalmát! Amikor tehát 1517, október 31-én 95 
tételének a wittenbergi templomkapujára való 
kiszegezése által Luther nyíltan kiállott a római egyház Szent- 
irás ellenes tanításai ellen, az ő tiszta bibliai tételei, evangé
liumi igazságai által letaszította a pápát és minden seregét a 
világuralmi trónról, mely egyedül Istent illeti meg. S amikor 
azon a nevezetes október 31-én azáltal a nevezetes 95 tétel 
által megfujta Isten Igéjének messzezengő harsonáját, úgy dőlt 
össze a pápa s egyházának tekintélye, a Szentirás-ellenes taní
tások és sötét babonák-falai, mit annak idején Jerikó város 
falai a kürtök megszólalására.

De a reformáció hozta átalakulás, megújulás, az egyháznak 
igaz útra való visszatérése, újjászületése természetesen nem 
egy embernek, nem Luther Mártonnak a műve. Megújulás,

megvilágosodás az igaz útra való visszatérés, egyszóval refor
máció úgy lett, hogy Isten Igéje állal lángragyujtott egy szivet 
s ezt az égő szivet, mely az Ige tüzétől gyúlt fel és az Ige 
lángját lobogtatta, beledobta a sötét világba, hogy gyújtson és 
világítson egyszerre. Ez a s z í v  a Lutheré volt! Isten az Igéje által 
fölragadott egy lelket, s mint ébresztő harsonába, ebbe a lélekbe 
beleharsogta az ébredés, a megújulás szózatát s ez a lélek a 
Luther lelke, tovább zengte, világgá kürtölte ezt a szózatot. 
A reformációban nem történt más, csak az, hogy Krisztus, akit 

az Istenházához való féltő szeretet emésztett, 
mikor látta, hogy Isten egyházában újból más
sal foglalkoznak, mint Isten dolgaival, s a ma
guk érdekét nézik és szolgálják, hogy Isten trón
jára bálványokat ültettek, akkor újra megsuhog
tatta az ő ostorát, hogy kiűzze Isten templomát 
rablók barlangjává tevő kufárokat és össze
törje a bálványokat. Megsuhogtatta ostorát s 
ezt a templomtisztitó ostort, ezt a bálványrom
boló kezet úgy hívták, hogy Luther Márton 

A reformáció akkor lesz a miénk is, ha jel
szavunk ez : le a bálványokkal 1 Le . a bálvá
nyokkal, melyek a mi életünkben is Isten helyét 
foglalják el, és melyek Isten szerepét akarják 
betölteni 1 S mennyi ilyen van az életünkben 1 
Hisz bálvány minden, amin csüng a szivünk, a 
miben bízunk és amitől segítségünket reméljük, 
amelyekről azt gondoljuk, hogy boldogítani tud
nak, mint amilyen a vagyon, a pénz, — a ma
gunk ereje, az emberi tudás és mások. Bálvány 

minden, ami minekünk boldogságot, üdvösséget igér, de kár
hozatnál egyebet adni nem tud 1 A reformáció akkor lesz a 
a mienk is, ha Isten Igéjét életünk irányítójává téve le rombol
juk a bálványainkat, hogy szivünk egyedül a Krisztus királyi 
trónja legyen 1 RADUCH GYÖRGY

— Nagy erősség és vigasztalás, ha valaki a legjobb ügyért 
fáradva őrlődik fel, különösen akkor, ha Isten ügyéért, mert 
ebben az esetben nem lehet kétsége afelől, hogy tetszik az 
Istennek. De az 0  ügye magasabb mint a te tudásod és az  
a te aggódásod nélkül is fog haladni. LUTHER MÁRTON.

Luther Márton családi élete.
Luther 1524-ben hagyta el az ágoston- 

rendi kolostort. 1525 junius 13-án nősült 
meg. Feleségül a cisztercita rend egyik 
tagját Bora Katalint veszi el. Milánóban a 
Poldi Pezzoli képtárban két Kranach ké
pet fedeztem fel, amely őket ábrázolja, 
Luthert és Katalint. Kis szobácska falán 
őrzik ketten a képtár csendességét. Kata
lin nem lehetett szép asszony. Erélyes vo
nások vonulnak végig az arcán, melyet 
kemény csontok feszítenek szélessé. Szeme, 
tekintete, csupa derű, mégis. Ez a derű 
kiséri Luthert életében, Ezt Luther levelei
ből láthatjuk, melyeket hozzá írogatott út
jairól. Kedves Kata urnák szólítja.

Luther „házi kereszfjé“-nek nevezi őt 
és az a derű, mely minden Írását jellemzi, 
amikor Kata uramasszonyról beszél, vele 
levelez, jellemzi egész házassági viszonyu
kat. Luther túláradó szeretettel sziporkázza 
feleségére dús szellemességét és Kata uram- 
asszony temperamentuma, bőbeszédűsége, 
— örök asszonyisága — sokszor tárgya 
Luther élcelődésének. Róla mintázza szel
lemes versét, melyet döcögve ugyan, de 
magyarul igy adhatunk vissza:

Nincs oly szoknya, nincs oly ruha 
Asszonynak, mely rosszul állna.
Mini az, ha Isten — bocsásson I —
Okos akar lenni az asszony l

És mennyi derű vezeti tollát, amikor 
! házasságáról ir 1 „Tizennégy é vei ezelőtt, 

amikor megházasodtam, egy Schönfeld 
leányt akartam feleségül venni, aki most 
Basiliusnak, Albrecht herceg háziorvosá
nak felesége. Én feleségemet sohasem sze
rettem, mindig nagyon büszkének tartottam, 
azelőtt, de Isten úgy akarta, hogy könyö
rüljek az elhagyatotton. És Isten kegyel
méből boldog házasság is lett a mienk. Hű
séges feleségem van, vagy ahogy Salamon 
mondja: „Bízik abban, az ő férjének lelke, 
jóval illeti őt és nem gonosszal.“ „A há
zasság, — mondja másutt — Isten aján
déka. Nincs szebb közösség, mint a há
zasság és nincs szomorúbb szakítás, mint 
a válás. Az élet legderüsebb oldala a há
zasság és ártatlanabb, mint a cölibátus. Ha 
azonban rosszul sikerül, rosszabb, mint a 
pokol 1 De én nem cserélném el Katámat 
sem Franciahonért, sem Velencéért; elő
ször azért nem, mert igen-igen sokszor ta
pasztaltam, hogy benne sokkal kevesebb 
hiba van, mint a többi asszonyban, má
sodszor Isten Katát adta nekem és nem 
Velencét és harmadszor, mert hozzá köt 
házassági esküm“. Én vagyok az alattvaló. 
— mondja másutt.— Kata pedig felettem 
álló. Én vagyok Áron, Kata, pedig Mózes. 
S bár itt Luther elfelejti, hogy Mózes nem 
tudott beszélni, másutt mégis csak kiderül, 
hogy a beszédesség tekintetében nem volt 
„mózesi“, de „ároni“ Kata uramasszony 
is. Egy angolnak, aki nem beszélt jól né
metül, ezt mondotta Luther; „Feleségem
nek kellene téged németre tanítania 1 Oly
annyira beszédes, hogy én messze mara
dok mögötte. Pedig, nem valami épülete?

dolog ha az asszonyok sokat beszélnek. 
Jobban illik hozzájuk a hallgatás!“

Kata asszony hűséges élettársa volt az 
urának. Ha olvasgatjuk Luther leveleit, a 
miket feleségéhez intéz, látjuk, hogy Luther 
minden eseményről, a legkomolyabb theo- 
lógiai vitákról, gondjairól örömeiről, melyek 
nagy reformátori munkája közben érik, ál
landóan tudósításokat küld feleségének. A 
hires marburgi kollokvium, mellyel kapcso
latban Luther erőszakos erélyét emeli ki 
a história, barátságos beszélgetéssé csen
desül feleségének irótt tudósitásában. „Tu
datlak, hogy a marburgi barátságos beszél
getésünknek vége szakadt. Majdnem min
den egyes kérdésben egyek vagyunk, csak 
az úrvacsorában akarják megtartani a hel
vétek a kenyeret és mégis Krisztusnak csak 
lelki, szellemi jelenlétét akarják vallani. Ma 
az őrgróf tárgyal velük tovább : hátha meg' 
egyezhetünk, de ha nem, akkor is testvé
rek maradunk, Krisztus tagjaiként élve egy
más számára . . . “

Kata asszony hűséggel állott mindig 
ura oldala mellett. „Nagyon elvagyok fog
lalva — mondotta egyszer -  Lulher. Sok
féle munkám van, amelyek mindenike 
egész embert kíván. Hetenként négyszer 
kell prédikálnom, kétszer előadást kell tar
tanom az egyetemen, tanácskozásokon kell 
résztvennem, sok levelet, könyveket kell 
Írnom. Isten jót tett velem, amikor ilyen 
pompás asszony/ állított oldalam mellé, a- 
ki ellátja egész háztartásomat; magára veszi 
annak minden gondját, úgyhogy egyáltalán 
nem kényszerülök arra, hogy ezzel is. fog
lalkozzam. Ez a gondosság azonban nem
csak otthonában vette körül Kata asszony
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Ötödik esztendeje immár annak, hogy az Egyházunk és 
magyar evangélikus népünk iránti rajongó szeretetből és köte
lességérzet által hajtva, útnak indítottuk az  Evangélikus Élet 
első számát. Szolgálni akartunk! Ez adta kezünkbe a tollat 
és ez kényszerűéit arra, hogy az elénk tornyosuló nehézségek 
és akadályok ellenére is meg ne hátráljunk, hanem megfeszí
tett munkával és acélos kitartással tovább vigyük ezt a mun
kát. Hiszen teljes mértékben tudatában voltunk jelentőségének. 
Sőt. éppen a szolgálat közben akadt egyre több alkalom reá 
megismerni annak pótolhatatlan szükségességét. Buzdításokat 
kaptunk híveink részéről. Gyarlóságokat ismertünk meg és kívá
nalmakat, amelyek erkölcsi kényszer erejével követelték a munka 
folytatását. Nem volt szabad meghátrálnunk! Magunkra kellett vál
lalni a munkát is s az azzal járó kellemetlenségeket, félreértéseket-

Ötödik esztendeje szolgál az  Evangélikus Élet. Megpró
báltunk mindent, mivel eredményessé tehettük szolgálatát. A  
szív hangján szóltunk. Isten igéjével és Isten igéjének mérté
kével mértünk. A z  igének szócsöve akartunk lenni. Bűnt osto
rozni, munkára szólítani, elesetteket, betegeket, szenvedőket 
vigasztalni volt a törekvésünk. Szív hangjával szivekhez akar
tunk utat nyitni. Hogy sikerült-e annak csak Isten a megmond
hatója.. Kétségtelen: sokszor éreztük gyarlóságunkat. Nem 
tudtunk mindig elég melegséget és meggyőző erőt adni szava
inkba. Nem egyszer félre is értették törekvéseinket. Sokaknak 
nem kedves az ige. Sokan meg egyéni ambíciót kerestek mun
kánkban s ezért szembefordultak vele. Hit és alázat hiánya 
volt itt is, ott is.

Uj út előtt állunk. Egyházkerületünk vezetői magukévá 
tették az egyházi sajtó ügyét. Tették ezt pedig azért, mert 
tudatában vannak nagy horderejének és nem akarják, hogy 
egyházunk és híveink a jövőben nélkülözni legyenek kényte
lenek az itt kínálkozó gazdag lehetőségeket. Eölébe akarják 
emelni azt a személyi érdekek szűk körén és ezért egyházunk 
közügyévé avatták. Örömmel vettük ezt tudomásul s hisszük, 
hogy mindenki meg fogja érteni e lépés fontosságát és komoly 
munka válók belőle! GILLICH FÜLÖP.

részéről Luthert. Ha sokáig távol volt hazulról, kedvenc borából 
is küldött utána, hogy ura semminek hijjával ne szűkölködjék.

Házaséletüket Isten hat gyermekkel áldotta meg. Három 
fiuk volt, a legidősebb János jogász lett, Márton teológiára 
iratkozott be, Pál orvosi pályára lépett. A Luther-család Pál utó
daiban 1759-ig élt.

„Mekkora istenáldás van a házasságon ! — kiált fel Luther, 
— mennyi öröme van az embernek gyermekeiben. A legna
gyobb!“ Mindene volt Luthernek a gyermek. Kimondhatatlan 
sok elejteit mondása, Írása, maradt reánk, melyek mind a gyer
mekről beszélnek. „Bennük van a legnagyobb ártatlanság, ezért 
tanító mestereink ők, ahogy Krisztus is elénk állítja őket. Nincs 
bűnük, nem gyűlölködnek, nem félnek a haláltól és szívesen 
elcserélik aranyukat egy almáért is.“ „A gyermek együgyüen 
hisz, mindenféle sok disputa nélkül. Milyen boldog lehet valaki, 
aki ilyen korban halhat m eg!“ Gyermekei körülállják egy alka
lommal az asztalt és nagy, bámuló szemekkel lesik az illatozó 
őszibarackokat. Luther felkiált: „Ilyen lehet valaki, aki tiszta 
szívből, örvendező hittel tekint a jövendőre. Milyen boldogok 
lennénk, ha az Ítélet napjaival is ilyen örvendező tekintettel 
nézhetnénk szembe 1“

A 2. zsoltár 11. versével kapcsolatosan ezeket mondja: 
(Szolgáljátok az Urat félelemmel és örüljetek reszketéssel 1) Ezt 
adja össze valaki 1 Örvendezzünk és mégis reszkessünk 1 Jánoska 
fiam megteszi velem szemben, de én nem tudom Istennel szem
ben megtenni. Ha dolgozom valamin, ha irok, ha valaminek a 
tanulmányozásában elmerülök s ha gyermekem valamilyen da
locskát énekel talán tulhangosan, rászólok, hogy halkabban 
énekeljen, tovább énekel ugyan, de letompitja hangját paran
csom iránti tiszteletből. Isten is ezt akarja tőlünk: Legyünk mindig 
vidámak, de az iránta való tiszteletről meg ne feledkezzünk!“

Utolsó életéveiben sokat betegeskedett. Sok minden bán
totta, sok csalódás éri, amik még inkább felőrlik örökké tevé
keny természetét. 1546-ban, amikor a mansfeldi grófok hívására 
Eislebenbe utazott, éri el a halál. Ott halt meg, ahol bölcsője 
ringott. . ............... „ ;,T A: .

' Na^y József Reformátoraink ismeretlen emberi árra' c. könyvéből.

A nagy ünnep szellemében.
Egyházkerületi vezetőségünk az alábbi fontos intézkedést 

közölte:
635—1940 sz, Arad, 1940. okt. 24.

Az Evangélikus Élet Baráti Munkaközösségének
B á c s f a l u .

Tekintettel a mai rendkívüli, komoly időre, mely minden
kitől teljesítő képességének a maximumát követeli; szemünk 
előtt tartva egyházunk legszentebb érdekeit és átérezve a sajtó 
rendkívüli fontosságát és kivételes lehetőségeit az egyházi építő 
munka szolgálatában, ezen szolgálatnak minél tökéletesebbé 
tétele érdekében a következő intézkedéseket tesszük:

1. Egyházunk sajtó szolgálatát eddig az Evangélikus élet 
Baráti Közössége végezte, kiknek önzetlen és sok fáradsággal 
járó munkájukért s hozott áldozatokért köszönetét mondunk.

Ez a baráti Munkaközösség minden hűsége és odaadása 
mellett sem tudta munkájával az egyházi érdekeket olyan 
mértékben szolgálni, mint az kívánatos lett volna, mert úgy 
a lelkészek egy része, mint pedig híveink egyes csoportjai ezt 
magán vállalkozásnak tekintették és ezért ennek a munkának 
nem adták meg azt az erkölcsi és anyagi támogatást, amit 
megérdemelt volna.

A bécsi döntés által teremtett helyzet következtében, 
amikor a mi egyházunk is [tetemes erőveszteséget szenvedett 
a Baráti Munkaközösség a legjobb akarat mellett sem tudja 
önerejéből ellátni tovább a vállalt szolgálatot, s az a veszély 
fenyeget, hogy az előállott válság egyházunkat megfosztja egyet
len egyházi lapjától és a minden évben kiadott s híveink 
szeretetébe begyökerezett naptárától.

Hogy ezt a veszedelmet megelőzzük és a sajtó szolgálatát 
egyházunk számára ne csak biztosítsuk, hanem lehetőleg még 
tökéletesebbé tegyük, elhatároztuk, hogy a meglévő sajtó orgá
numaink: az Evangélikus Elet és az Evangélikus Naptár 
kiadását a kerület a saját kezébe veszi s ezért ez a két vállal
kozás teljes mértékben a kerület tulajdonába megy át, az ezek 
által végzett szolgálat ellátásáról ugyancsak a kerület gondos
kodik. Ennek értelmében senki sem kezdhet semmilyen sajtó 
vállalkozáshoz, ha arra nincs a kerület elnökségétől erre szóló 
külön megbízatása, nem adhat ki tehát sem egyházi evangélikus 
lapot, sem pedig naptárt, mert szükséges, hogy a meglévő 

>ket összefogjuk s eddig is meglévő_és bevált vállalkozásain
kat" Tnegerősitsük és Uj 'kezdeményezéseideí ne gyöngítsük.

2. Éppen ettől £L I 1 iponttoi vezéreltetve az Evangélikus 
Elet Munkaközösségét és eddigi szerkesztőit megbízzuk egyházi 
lapunk szerkesztésével és a naptár anyagának összeállitásá- 
val. A  két sajtótermék nyomását és kiadását a kerület ott fogja 
eszközölni, ahol az majd a legelőnyösebbnek fog mutatkozni. 
Az Evangélikus Élet és Naptár szerkesztőitől elvárjuk, hogy 
szolgálatukat azzal a lelkes odaadással és elismerésreméltó hű
séggel fogják végezni, mint azt eddig tették, szemelőtt tartva, 
hogy nem embereknek, hanem az Urnák és nem emberi érde
kekért, hanem az Istenországának az építésében fáradoznak s 
ezért épen e szent érdektől vezéreltetve, alázatos lélekkel fogad
ják a jóindulatú kritikát és tanácsokat, másrészt igyekezenek 
munkaközösségükbe bevonni mindenkit, aki ennek a szent ügy
nek valami módon szolgálni tud.

3. A magunk elé tűzött szent célnak az elérése érdeké
ben szükségesnek látjuk sajtó szolgálatunk külső beszervezését 
is. Ezért kérjük az egyházmegyék espereseit, hívják fel az egy
házközségeket és a lelkészeket, hogy egyházi lapunk és nap' 
tárunk elterjesztését s híveink minél szélesebb rétegeihez való 
eljuttatását tekintsék a legszentebb kötelességüknek. Szükség, 
hogy egyházi lapunk és naptárunk ne hiányozzék egyetlen egy 
evangélikus család asztaláról sem. Ezért az egyháztanácsok 
vegyék fontolóra, mi módon lehetne a legszegényebb híveinket 
is ezekhez a kiadványainkhoz hozzájuttatni.

Miután sajtószolgálatunk többé nem magán ügy, hanem 
a kerület, sőt tovább m enve: az Istenországa ügye, képtelen
ségnek tartjuk, hogy azzal szemben egyházunk hivatalos tényezői: 
a lelkészek, tanítók, egyházi testületek elutasító magatartást 
tanúsítsanak. Miután ez a szolgálat az Isten igéjének a hirdetését 
és az Istenországának a nyomtatott betű általi építését jelenti, 
az azzal szemben tanúsított bűnös közönyösséget, hanyagságot 
nemtörődömséget, vagy rosszindulatot épen olyan vétségnek 
fogjuk tekinteni, mintha valaki hivatali teendőit mulasztaná el 
s az ilyen mulasztóval szemben hivatalból fogjuk az eljárást 
elrendelni. A lelkészek kötelesek lesznek évi jelentéseikben 
részletesen beszámolni arról, hogy a sajtó érdekében mi történt 
egyházközségükben, mennyien járatják egyházi lapunkat és 
mennyi naptárunk fogyott el.

Az esperes urak kötelességévé tesszük ennek a szolgálat
nak a szorgos ellenőrzését és ahol hanyagságot, vagy nem
törődömséget tapasztalnak, ott nyomban a legnagyobb szigo’ al 
lépjenek közbe s a mulasztók ellen eljárást indítsanak. Fordul- 
janák felhívással hiveinkhez, hogy egyházi sajtónkét mindenki 
vegye pártfogásába s erre a lelkészek a szószékről is buzdítsák 
pépünket, kiemelve ; az igehirdetésben, is ennek : íend.kivüli 
jelentőségét.
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4. A sajtószolgálattal szemben megnyilvánuló minden 
kritikát, kívánságot, megjegyzést, vagy panaszt, hogy annak 
minden személyes és ártó élét elvegyük, egyenesen a kerületi 
elnökségnek kell küldeni, amely a szükséges intézkedéseket 
nyomban megteszi.

5. Minden egyéb részletkérdést ez üggyel kapcsolatban 
egész lelkészi és tanitói karunk bevonásával a november hó 
közepe táján, Brassóban tartandó személyes megbeszélésünk 
alkalmával tárgyaljuk meg. Addig is azonban a szerkesztő 
bizottságot felhívjuk, hogy a naptár kiadásához szükséges összes 
előmunkálatokat sürgősen indítsák be, mert a naptárnak leg

később december elején meg kell jelennie. Vegyenek érintkezést 
á nyomdákkal és kérjenek árajánlatot, mit nyomban jelentsenek 
be nekünk, hogy igy megállapíthassuk a befutott árajánlatokból, 
hol jelentetjük meg kiadványainkat.

Amidőn egyházunk ezen munkájára és az azt végző 
munkásokra Isten áldását kérjük s azt mégegyszer mindenkinek 
a legnyomatékosabban a szivére helyezzük, maradtunk meleg 
testvéri köszöntéssel

Purghy László Argay György
egyházkerületi felügyelő. szuperintendens helyettes.

I T T H O N

— A b r a s s ó i  e g y h á z m e g y e  
e l n ö k s é g é n e k  s z ü k s é g -  
i n t é z k e d é s e .  A brassói egy
házmegye elnöksége rendeletet 
adott ki, amely szerint az egyházközségek ügyeinek vezetésével 
az egyházközségi elnöki tanácsot bízza meg. A rendelkezés 
célja: megkönnyíteni az eljárást azon ügyeknél, ahol a 
közgyűlésnek kellene határoznia. Az intézkedés csak rövid 
időre szól.
— Uj m isszió i s. lelkész Az egyházkerületi elnökség Krajcsovits Tibor 
s. lelkészt, a pankotai és borosjenöi szórvány gondozásával bízta meg. 
Lelkész testvérünknek munkájához Isten gazdag- áldását kérjük.

— N e m  s z a b a d  e g y h á z i  f e l s z e r e l é s t  z s i d ó  c é g e k 
t ő l  v á s á r o ln i ,  A kultuszminisztérium rendelete értelmében 
szigorúan tilos egyházi és istentiszteleti célt szolgáló dolgokat 
zsidó cégektől vásárolni. Ugyancsak tilos keresztyének temeté
séhez való felszerelést zsidó üzletekből vásárolni. Tilos továbbá 
egyházi földeket zsidóknak bérbe adni.
— Az élethez való jogot nemzetek és eszmék számára az erő
biztositja s az erőt pedig a küzdelemben megedzett, elszánt és 
akaraterős társadalom adja. Hitel, 1939, 4.
— N épk ö n y v tárt á llíto ttak  fel T em esváron  A temesvári magyar néo-

A N A G Y V I L Á G B A N

közösség a vároT-c-- a -----—-— -  1 ~  *
adományaiból egy több ezer kötetből álló népkönyvtárt refermérv

_  Á ila m i t u la j d o n b a  m e n t e k  á t  a  f a lu s i  z s i d ó  b ir 
t o k o k .  Törvényrendelet alapján az összes zsidó falusi birtokok 
az állam tulajdonába mentek át. Az állam ezeket a birtokokat 
a menekült román lakosság között fogja kiosztani, a régi tulaj
donosokat pedig kártalanítja.
— H azaköltöztetik  a Bukovinai és D obrudzsái ném etek e t is. Mint
ismeretes a nemzeti szocialista Németország már eddig is több országból 
hazaköltőztette az ott élő német kisebbségeket. Ez történt a besszarábiai 
németekkel és az észak-bukovinaiakkal. Újabb hir szerint a délbukovinai 
és dobrudzsai németeket is hazakőltöztetik.

— M e n n y i m a g y a r  p r o t e s t á n s  é l  a  m a i R o m á n ia  
t e r ü le t é n  ? A bécsi döntés következtében történt területvál
tozás után, Románia területén megmaradt magyar protestánsok 
száma igen megapadott. Magyar evangélikus egyházunk hely
zetében nem történt lényeges változás, gyülekezeteink többsége 
itt maradt. A két református egyházkerületből 226 gyülekezet 
maradt Romániában kb. 180.000 lélekkel. A reformátusok ideig
lenes vezetői Bethlen Bálint gróf egyházkerületi főgondnok és 
Nagy Ferenc esperes, tövisi lelkész. Az unitárius egyház ügyei
nek vezetésére Gál Miklós dr. főgondnok és Árkosi Tamás sin- 
falvi lelkész kaptak megbízatást.
— M oham edán vallásra té rn ek  á t a zsidók. A kultuszminiszter megtil- 
lotta a keresztény egyházaknak, hogy zsidókat fogadjanak be egyházuk 
tagjai közé. A zsidó nép sorsától menekülni akarók most újabban ezért 
a mohamedán vallásra térnek át

— C s a lá d i  é r t e s í t ő .  Raduch György lelkésztestvérünk és 
neje Bothár Magda házasságát Isten fiú gyermekkel áldotta 
meg, aki a keresztségben a Levente nevet kapta. Legyen ve
lük Isten áldása!
— F E L H ÍV JU K  m agyar evangélikus híveink tigyelm ét a rra , hogy 
n ap tá ru n k a t ez évben  is ki fogjuk adni. Ne vegyünk teh á t m ás n ap 
tá r t .  Evangélikus házban csak evangélikus n ap tá rn ak  és újságnak 
v a n  h e l y e !

— Nincs nagyobb dolog, mint abban hinni tudni, hogy Isten 
beszél velünk. Ha ezt teljesen hinnénk, már is üdvözölnénk. 
Luther Márton.

— Ü dülőtelep  k özép isk olások  ré 
szére. A magyarországi református 
egyház, 85.000 pengő költséggel, jó l 
felszerelt üdülőtelepet épített fel a 
Mátrában. Az új üdülőtelep közép- 

iskolások részére készült. Az új intézményt R a v a s z  L á s z l ó  püspök  
avatta fel.

— E v a n g é l iz á c ió .  Igen áldásos evangélizációs gyülekezeti 
munkát végez a magyarországi evangélikus egyház. Az utóbbi 
időben Orosházán, Gércén, Miskén, Pestszentlőrincen és Sop
ronban tartottak eredményes evangélizációs konferenciákat.
— Uj evan géliku s tem plom  épül Belgrádban. Belgrádban, Jugoszlávia 
fővárosában, új német evangélikus templom építését kezdték meg. Az 
alapkőletétel nagy ünnepség keretében ment végbe.

— F ő e sp e re s sé g e t lé te s íte tte k  a  M agyaro rszághoz  
kerü lt ném et e v an g é lik u so k  ré sz é re . A Magyarország
hoz csatolt erdélyi területrészen kb. 30.000 német evangélikus 
él (Beszterce vidéki szászok). Ezek részére főesperességet állí
tottak fel, amelynek vezetője Dr. Kari Molitorisz besztercei 
esperes lett, akit egyben a főrendiház tagjává neveztek ki.
— E g y ség re  való törekvés a n ém et p ro testá n s szabadegyházak  
között. A németországi protestáns szabad egyházak az utóbbi időben 
arra törekednek, hogy erőiket egyesítsék és közős szervezetet létesítsenek.

--Ezeken kívül vaaeefe «-sec-kíék -össeesen-kb.— lélekkel.

— Uj t e r ü le t e k e t  b o r i t  l á n g b a  a  h á b o r ú  t ü z e .  Az
európai háborúnak újabb fontos eseményei vannak. Görög
ország is belekerült a háború forgatagába. Görögország angol
párti magatartást tanúsított az elmúlt idő alatt s mivel Anglia 
újabb kísérletet tett arra, hogy Keleteurópába terelje át a 
háborút — a tengelyhatalmak ennek megakadályozása érdeké
ben gyors lépést határoztak el s Olaszország csapatokat kül
dött Görögország megszállására. Nagyjelentőségű események 
előjelének kell tekinteni azokat a fontos politikai megbeszélé
seket, amelyeket Hitler vezér és kancellár folytatott az utóbbi 
időben. A vezér találkozott Franco tábornok spanyol államfő
vel, Petain marsai francia államfővel és Mussolinivel, az olasz 
állam Duce-jával. E megbeszélések eredményéről egyelőre nem 
lehet 'semmit sem tudni. Ugyancsak fontos jelentősége van 
Aníonescu államvezérnek a Duce meghívására tervbevett olasz- 
országi látogatásának is.
— A ngol bom bavetők a sz er e te t  városa felett. A légi háború egyre 
veszedelmesebb mérveket ölt. A légitámadások célpontja nemcsak a 
katonailag fontos támpontok, hauem igen sokszor a védtelen lakóság 
és családi házak is esnek áldozatául. Így angol repülőgépek támadást 
intéztek a Németországban levő Bethel ellen. Bethelt Bodelschwingh 
evangélikus lelkész alapította s célja nyomorék gyermekek gondozása. 
Ma valóságos kis város, 6000 beteg talál ápolást. Az angol légitámadásnak 
sok halálos áldozata volt.

— A B a lk á n o n  l e v ő  g ö r ö g k e l e t i  o r t h o d o x  e g y h á -  
z a k  g y ű l é s e .  A balkáni orthodox egyházak vezetői ez év 
júliusában gyűlést tartottak Jugoszláviában, ahol megállapítot
ták — többek között — hogy Európa újjászervezésének munká
jában fontos szerep vár az egyházakra. Az egyházak a krisztusi 
erkölcsiséget kell képviseljék s ezért semmiképen nem zárkóz
hatnak el ettől a munkától.
— Amerikában is bevezették a kötelezd katonai szolgálatot. A most 
folyó háború mindinkább növekszik kiterjedésében. Ma már szinte egész 
Európa valamiképen hatása alatt áll. A tengelyhatalmaknak Japánnal 
kötött katonai szerződése folytán pedig Ázsia is belekerült érdekkörébe. 
Az Egyesült-Államok kormánya szükségesnek látta az általános katonai 
védkötelezettség bevezetését. Katona szolgálat alól a lelkészek sem fog
nak felmentést nyerni.

CENZÚRÁT, loser is Tribunal al Brt^oy sub Nr. 1083/1938 Tip. BODOR Sir. 1. G. Due« 3. — Telefon 31-74
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Szivünk
és a

gyermek
„Mert egy gyermek születik nekünk, 
fin adatik nekünk és az uralom az ő 
vállán lészer Js hívják nevét csodála
tosnak, tanácsosnak, " erős Istennek, 
örökkévalóság atyjának békesség feje
delmének. Ézsaiás ó, 6.

Ez a Gyermek csupán ̂ egyei akar-; be— •- 
tölteni a szivünket. Ha tehát a s z í v  hüben 
kitárul, Jézust gyönyörűségesnek találja. A z
után felemelkedik a s z í v  az Atyába, ki ke
gyelméből Fiát nekünk adta. Megmagyaráz
hatatlan és elképzelhetetlen, hogy fér bele 
akkora kincs parányi szivünkbe. Meg-meg- 
ujuló csodajel ez, melyből a szív boldog vi
gasztalást és rettenthetetlen békességei merít 
minden érthető nyomorúságban. Mi baja is 
eshetnék ? Ahol Jézus megszáll, — ott meg 
is marad. A s z í v  és a Gyermek nem sza
kadnak el.

De az igaz, hogy a s z í v  a Gyermeket 
csak úgy fogadhatja be, a gyönyörűséget csak 
úgy ízlelheti meg, ha előbb kiráz magából 
minden örömet, ami nem Krisztus. A Gyér - 
mek nem hajlandó osztozni — egyedül akar 
a s z í v  lakója lenni. Szélnek kell eresztenünk 
mindent, ami szemünkben jónak látszik : gyö
nyört, javak ingerét, dicsőséget, önön életün
ket, úgynevezett kegyességet, bölcsességet s 
minden vélt erényt. Mikor mindezt kiszolgál
tattuk, akkor jön a Gyermek s magával hozza 
mindazt, ami ó-Ádámunkat megöldökli.

Üres szivet kell a gyermek elé tárni. Erre 
pedig csak az képes, aki nyomorúságban és 
keserves megpróbáltatásban jár, de nem saját 
feje után, hanem csendességgel viseli baját. 
Soh’se lesz néked édes a Krisztus, ha előbb 
magadnak meg nem keseredel. Aki nem igy 
érez, nem részesedik.

Áldott Dávidnak városa,
Melynek alacsony jászola 
Rejtegeti Isten Fiát,
Ki néktek üdvösséget ád.

LUTHER MÁRTON „Jer örvendjünk keresztyének“ cimü 
könyvéből.

Karácsonyi üzenet.
„Ne féljetek, mert imé hirdetek néktek nagy örömöt, 
mely az egész népnek öröme lészen: mert születet t 
néktek ma a Megtartó, ki az Ur Krisztus, a Dávid 
városában“ (Lukács ev. 2:10-11)

Ünneplő Testvéreim! Szomorú karácsony ez a mostani. Olyan kará
csony ez a mostani, amelyben a karácsonyi angyali üzenet örömhangja 
szinte értelmetlen. Minden ember lelkét szorongatja a dermesztő bizony
talanság: mit hoz a holnap? A következő óra? Rémképeket látunk, a 
halál szelét érezzük orcánkon és a karácsonyfák, az ünnepi istentiszteletek 
valami kínos mesterkéltséggel igyekszenek erősitgetni: örvendezzetek, ma 
karácsony van !

___ Rércj .en is voltak gondjaink, bajaink. Akkor is elégedetlenek vol
tunk De akkor valahogy a karácsony bizonyult hatalmasabbnak; há 
több időre nem is, de az ünnep egy két napjára mégis karácsonyi csend 
és ünnepi hangulat borult a földre. Ma?? Kinek van kedve karácsonyt 
ünnepelni, kinek van kedve örvendezni ? — kérdik szótlanul is az ajkak.

Isten azt,üzeni ezen a szomorú, véres karácsonyon, hogy n em  ő  
akarta igy! Ő egészen másnak tervezte életünket. Minden napunkat 
karácsonyi örömnek tervezte és gondolta, Elküldte az Ő Egyszülött Fiát 
is, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen bűneiben, hanem örök élete 
legyen!

De komolyan vettük, komolyan vette ez a világ Isten megváltó 
akaratát? Szennyes ruhánkat kimostuk, hetenként legalább egyszer tiszta 
ruhát vettünk, roskadozó házunkat kijavítottuk, beteges testünkat gyógyit- 
gattuk, csak épen a legfontosabbat: lelkünket felejtettük el a bűntől meg
mosni a Bárány vérében, elfelejtettük megtisztítani, kitatarozni, kijavítani. 
Nem is láttuk a bűnünket. Tagadtuk, rejtegettük, lehazudtuk. Áltattuk 
magunkat: nincs bűnünk, miért bolránkoztatnak a papok únos untalan 
ezzel a szóval?

Egyházi jelentéseink nagyon szép „előtörésről“ szoktak beszámoln 
évről-évre. A magam részéről önáltatásnak tartom őket. Mert az igazság 
a, szomorú és keserű igazság az, hogy Krisztus hivó szavára: „jöjjetek 
Énhozzám“. egyre kevesebben figyelnek. A világban is, gyülekezeteink
ben is. Hiveinknek általában véve egy tized része jár templomba. Ez is, 
amikor ideje van ! A lélek megmosása elhanyagolható probléma lett a 
számunkra.

Aki fél a fürdéstől, megfullad a szennyben. Tagadott, de valójában 
meglevő bűnünk pedig terjedt és ide vezetett! Ehhez a szomorú, sötét 
karácsonyhoz. Mert akinek nem kell a Krisztus, azt átöleli a Sátán I 
Akinek nem kell Krisztus országa: a béke és szeretet, annak megadatik 
az ellenkezője: a halál és gyűlölet. Tessék, itt van, világ örülj neki!

Ó, ha ez a meglátás, ez a letagadhatatlan igazság már egyszer 
magunkhoz térítene. Ha meglátnánk, hogy Krisztuson kívül nincs élet, 
csak halál és ezért szeretetünk minden hevével Krisztust ölelnénk át, 
olyan forró, kétségbeesett szeretettel, mint ahogy a gyermek öleli magá
hoz édesanyját és ha mi is csak Krisztus közelében éreznénk jól magun 
kát, mint a gyermek az anyja ölében, akkor igen, lenne más karácsony 
is. Fehér, vidám, szeretetben úszó karácsony.

Még nem késő! Ma, ha halljátok az Ur szavát, ne keményítsétek 
meg a ti sziveteket. Még jóra fordulhat minden. Csak halljátok meg ezt 
és ne felejtsétek soha: Megtartó született . . . Ha Hozzá siettek, ha 
szivébe zárja ez a megátkozott, önnön bűneivel megbüntetett világ a 
Békesség Fejedelmét, akkor lesz nagy öröm, karácsonyi öröm, az egész 
népnek nagy öröme és valósággá lesz a „ne féljetek Ige, mert Krisztus 
uralkodik a szivekben, az Ő országában pedig nem a kard uralkodik, 
hanem a szeretet; nem a pusztítás, hanem a segíteni akarás.

Énekeld, szegény nép, megkínzott nép:
„Jöjj be, ó mért állasz ott künn Isten áldott embere ? (114. ének).

Kiss Béla.

■jj, , -***■
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A SZERETET FEJEDELME.
Kedves kis történetet olvastam nem régen. Karácsony 

estéje volt. Hideg havas eső hullott. Vastag hótakaró fedte a 
házakat, utakat, földeket. A falu szokása szerint egy szegény 
pásztor, egy ugyanilyen szegény halász és egy náluknál is 
szegényebb koldus a három napkeleti bölcsnek öltözve elin
dultak énekelve koldulni. Felkeresték a szétszórt falusi kuny
hókat s mindenütt szívesen fogadták őket és elhalmozták kalács
csal s egyéb ajándékokkal, a szeretet ünnepének örömteli 
hangulatában. Ök a régi szép népiés karácsonyi énekekkel és 
történetek felelevenítésével fizettek meg ezekért. Különösen a 
gyermekek örvendtek meg nekik. Mire a hold feljött zsákjuk 
is szépen megtelt a kapott ajándékok
kal s pénzük is volt szépen. Örömmel 
gondoltak arra, hogy egyszer ők is jel 
lakhatnak s lessz örömük és boldog
ságuk legalább nehány napra, amig az 
ajándékokból telik. Elindultak hazafelé.
Beszélgettek s a magas hóban elté
vesztették az utat.

Hosszú barangolás után rémülten 
álltak meg és tanácstalanul néztek egy
másra. „Imádkozzunk — mondotta a 
a pásztor — mert akkor semmi bajunk 
nem % történhet.“ Imádkozva folytatták 
útjukat. Hirtelen valami távoli fényt 
pillantottak meg. Odaérve egy szegé
nyes vándorkocsit pillantottak meg, 
olyat, amilyennel szegényes vándor
cirkuszosok szoktak menni. A kocsi 
ablakában gyertyácska égett. Bekopog
tattak megkérdezni, hogy merre kell 
fordulniok, hogy haza találjanak.

Öreg ember nézett ki az ajtón s 
nyugodtan felelt kérdésükre, egyben be
hívta őket kocsijába. Beléptek s a kocsi

sarkában egy fiatal asszonyt pillantottak meg, ki újszülött 
csecsemőjét ringatta ölében. A csecsemő reájuk mosolygott. 
A három ember pedig valami csodálatos boldogságot érzett, 
de nem tudták miért. Az öreg ember kicsi tűzhelyen tüzet 
élesztett. A pásztor segíteni akart, de az azt felelte neki: „Nem 
segíthetsz, mert a fa igen nedves.“ Jobban körülnéztek s most 
vették észre azok nagy szegénységét. A szekérben hideg volt. 
De ennivalót sem láttak sehol. Egymásra néztek s mintha 
szó nélkül is megértették volna egymást, pénzüket az asszony 
ölébe, zsákjuk tartalmát pedig az asztalra ürítették. „Isten 
fizesse meg nektek“ — mondotta az öreg s mohón nyúlt az

étel után s adott feleségének is.
Elköszöntek s útnak indultak üres 

gyomorral és üres zsákkal. Csodálkozva 
meredtek egymásra. „Tudjátok-e, hogy 
miért adtuk mi mindenünket ezeknek?“
— tette fel a kérdést a halász.

„Azt hiszem tudom — felelte a pász
tor. Nem volt-e e gyermek az Isten ?“
— „Ugyan mit nem gondolsz — neve
tett a koldus — Istennek szép fehér 
mentéje van.“ „Igen de annak idején 
istállóban született“ — mondotta komo
lyan a pásztor.“ — ,Igen akkor, de ez 
már régen volt.“ — „Tehát akkor miéit 
adtuk hát oda mindenünket?“

Nem tudott megfelelni reá egyik 
sem, de mégis valami egészen csodá
latos érzéssel és boldogsággal tértek 
haza.

Igen, ezt műveli Krisztus az emberi 
lelkekkel. Ki megéreztette szeretetét, 
annak szivébe béke és szeretet költözik, 
meg boldogság. Találkoztál-e már vele? 
A béke fejedelmével.

Hegyi István karácsonya
Olyan volt, mint a jegenye. Karcsú ma

gas és keménydereku. Szoborba se lehetne 
pompásabb izmokat faragni. Legény korá
ban félt tőle a környék minden legénye. 
Ha mégis bele mert kötni valami messzi
ről jött idegen, — holta napjáig megemle
gette Hegyi Pista buzogány öklét.

Pistából, István lett. Keményléptü módos 
gazda. Rátarti, de van is mire. Övé a leg
nagyobb telek s rajta a falu legszebb háza. 
Kapuján hétvármegye legszebb fogata ka
nyarodik ki reggelente.

S Hegyi István mindezt nem Istennek 
köszöni, hanem magának, Jó eszének, ke
mény markának, Isten ? Ugyan 1 Nincs rá
szorulva. Miatta akár holnap becsukhatják 
a templomot. Sőt szelíd asszonyát is meg- 
megcsipi gúnyos szóval, mikor ünnepnapon 
kézenfogva kis fiát, megindul Isten háza 
felé. „De sok nyomhatja a belső részedet, 
hogy má megint imádkozni mégy.“ — 
„Papolok én neked itthon is ha csak az 
kell. “ — „Vigyázz, mert még szentté avat
nak.“ S más efféle.

Isten azonban előbb-utóbb kezébe vesz 
mindenkit. Egyiket megsimogatja, másikat 
kemény pöröly alá fogja. Kinek mire szük
sége van. Hegyi Istvánnak keserű receptet 
irt égi rendelőjében a nagy orvos. Őszi 
fadöntéskor úgy meglegyintette egy öreg

cser deréknyi széles ága, hogy a hetyke 
óriást ájultan húzták ki alóla.

Súlyos belső zúzodások, lábtörés, — 
mondotta az orvos. Eltart vagy három 
hónapig.

Itt a kórházi ágyon ismertem meg Hegyi 
Istvánt. Fájdalombatorzult arcán is ott 
trónolt a gőg. Meg a dac. „ Mi teccik az 
urnák“ — kérdezte, mikor ágya végében 
megálltam. „Pap vagyok s jöttem, hogy 
az Isten vigasztalását hozzam“ — feleltem. 
Szótlanul falnak fordult s nem volt haj
landó tovább szóbaállani. Csendesen egy 
egyházi újságot tettem a takarójára s a 
betegeknek való kis inakönyvet.

Két hét múlva újra meglátogattam, Szinte 
rám kiáltott: „Azt mondja meg tisztelendő 
uram, mivel érdemeltem ezt attól a nagy 
Uristentőll“ — „Adjon hálát Istennek, hogy 
még igy is van“, — szólottám. Ha Hegyi 
Istvánnal az Úristen érdeme szerint bánt 
volna, akkor Hegyi István már régen az 
ördög prédája volna.“ István meghökken 
egy kissé. — „De mikor minden termése
met, elviszi a kórház, Meg . . , aszongya 
a doktor . . . sánta is maradok . . .“

Úgy látszik Hegyi Istvánnak meg kel
lett sántulnia, hogy végre rátaláljon az Is
ten útjára. „Meg aztán a családját sántán 
is szeretheti.“ — „Mondja István, imádko
zott-e abból a kicsi könyvből, mit a múlt
kor itthagytam?“ — „Hát nem tagadom!" 
— veti oda restelkedve.

Karácsony előtt egy héttel is kint jártam 
nála. Már ült az ágya szélén, mellette 
mankó. Kezében levél. Asszongya irta. 
Együgyü sorok arról, hogy Hegyi Istvánt

sántán is szeretni fogják majd odahaza.
Miközben magamnak félhangosan olva

som a levelet, a hajdan kevély ember 
gyermekként szipog könnyeivel küzködve. 
Aztán kirobban belőle a forró beszéd. Tisz
telendő ur, én gonosz életet éltem. Most 
látom. Fittyet hánytam az Istennek. Az asz- 
szonyt is csak tűrtem. A gyerek se kellett, 
Csak a föld, meg a jószág. De más lese 
ezután. Tisztelendő ur, mikor hoz ide 
úrvacsorát? Én nem akarom hazavinni a 
régi gúnyát. Tessék megírni a feleségem
nek, hogy a karácsonyfa alatt együtt ol
vassuk a Szentirást.“

„István ! Holnap minden evangélikus 
beteg úrvacsorát vesz itt a kórházban. 
Maga is. Addig forgassa szivében ezt az 
igét: „Úgy szerette Isten e világot, hogy 
Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen 
Ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen."

Hegyi István másnap lerakta bűneit. 
Megbékélve ment haza. A jegenye meg
törött, a délceg járás megrokkant, de a lé
lek meggyógyult.

S én tudom, hogy Hegyi Istvánéknál az 
idén lesz az első igazán boldog kará
csony !

Minden evangélikus testvérünknek

boldog karácsonyi
ünnepeket és

b old og  ú j é v e t
kivánunk.
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Karácsony a szeretetnek ünnepe. Elsősorban az Isten 
szeretetéé, „aki úgy szerette a bűnös világot, hogy egyszülött 
Fiát adta érette, hogy valaki hiszen Ö benne el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen.“ S aztán az emberi szeretetnek 
ünnepe is a karácsony. Tudjuk, hogy ilyenkor karácsonykor 
többet jótékonykodnak az emberek, mint máskor akár az egész 
esztendő alatt. Van ebben valami természetes. Isten véghetet- 
len szeretete, amelyről oly megkapóan beszél a karácsony, 
megragadja az embert és hálára és viszontszolgálatra indítja, 
így a katácsony egyben a keresztyén öntudatraébredésnek 
ünnepe is.

Igazi értéke csak annak a keresztyén ébredésnek van, 
amely ebből a hálaérzésből születik meg. A  csak felekezeti 
önérzetből, illetve büszkeségből táplálkozó önladatnak értéke 
igen kétes, gyümölcse pedig inkább a gyűlölködés, mint az 
építés. A z  Isten szeretetéből fakadó hála ellenben alázatos szol
gálatban buzgólkodik.

Egyházunkban is várjuk a helyes ébredés pillanatát. Hi
szen egész jövendőnk azon dől majd el, hogy mennyire lesz 
komoly keresztyén életünk és szolgálatunk. Nekünk erre az 
entudatébredésre van szükségünk!

A z  Evangélikus Élet ezt az ébredést kivonja szolgálni! 
Tábora azoknak közössége akar lenni, akik Isten iránti mély
séges hálából szivvel-lélekkel kívánnak szolgálni. A kik  nem  
nézik tehát sem a maguk, sem a más gyarlóságát, hanem  
Istenre tekintenek és az iránta, érzett mélységes hálából idejü
ket és tehetségüket is az Ő szolgálatának kívánják szen
telni. Tiszta szívből örvendünk hát annak, hogy eddig is sokan 
voltak, akik megértették és méltányolták ezt a komoly törek
vést. Eltávozó testvéreink köréből nem volt kevés azoknak a 
száma, akik eltávozásukat bejelentve, hálás köszönetét nyil
vánítottak s egyben m aguk helyett uj előfizetőt jelentettek be. 
Ugyancsak meleg szeretettel köszöntjük azokat is, akik ismé
telten érdeklődtek lapunk sorsa iránt s messzemenő pártfogá
sukat és m unkájukat ajánlották fel. Valóban itt az ideje, hogy 
felismerjük teendőinket s összefogott erővel mélléjük álljunk. 
Fogjunk össze, hogy a pillanatnyi bizonytalankodás után la
punk a z  új esztendőben töretlen erővel végezhesse ismét fon
tos szolgálatát. GILLICH FÜLÖP.

Csupán csak egy napon.
Irta: SÁRKÖZI GERŐ.

Istenben nem hivő, 
bélyeges homloku, 
m ának élő népek, 
csupán csak egy napon 
szelíd nagy alázat 
roskadna belétek.

Csupán csak egy napon 
lenne minden ember 
másnak jó barátja 
s mezítelen szivét 
tenné a csillogó 
szent karácsonyfára.

Csupán csak egy napon 
minden esztendőben 
zengne úgy az ének, 
hogy a visszhangjától 
sírna még sokáig 
sok  közönyes lélek.

Csupán csak egy napon 
dobbana még fel a 
haló világ szive 
s egy „bocsátó“ könnyet 
ejtene sok ember 
becsukott öklire.

Fényes angyal-szemek 
néznének le ránk a 

szürke felhő-rácson: 
Hogy lenne a földön 
egyszer már igazi 
hófehér Karácsony.

Testvéri találkozások és azok 
jelentősége.

Tudott dolog mindnyájunk előtt, hogy egyházi munkánk, 
valamint közösségi életünk kiformálása számára mekkora hát
rányt jelent egyrészről az, hogy igen kevesen vagyunk magyar 
evangélikusok s másrészről az, hogy egyházunk teljes egé
szében — szórvány egyház. Nem igen tudunk nagyobbszabásu 
munkát kezdeni, mert ehhez hiányzik minden lehetőségünk. 
Nincsen meg hozzá az anyagi erőnk. De nem vagyunk képesek 
erre azért sem, mert szétszórodottságunk miatt csak igen ritkán 
tudunk találkozni, ügyeinket kimerítően megbeszélni. Pedig 
eddig is már nem egyszer tapasztaltuk, hogy mennyire szük
séges lenne ez. Amikor mégis megadatott számunkra a talál
kozás lehetősége minden egyes ilyen alkalommal egyházi életünk 
ügye sokat nyert ebből. Gondolatokat és véleményeket cserél
tünk ki s ezek hatása alatt újabb és újabb értékes eszmék 
születtek, amelyeknek eredménye megint sokkalta bizonyosabb 
lett volna ha az első próbálkozások után rögtön félbe nem 
maradnak. Ehhez persze megint arra lett volna szükségünk, 
hogy hamarosan újból találkozunk s kísérleteink eredményéről 
beszámoljunk egymásnak. Sajnos ez legtöbbször lehetetlenné 
vált.

Annak ellenére, hogy egyházi gyűléseink igen sok esetben 
nem egészen elégítik ki a hozzájuk fűzött váradalmakat, hogy 
sok mindenben s nem egyszer a leglényegesebbekben láttunk 
fogyatkozást, mégis s igyis nagy a jelentőségük. Ezt megérteni 
csak az tudja, aki látta mit jelent ezeknek hiánya ott, ahol 
egyáltalában nem tarthatók meg pl. az egyházmegyei közgyű
lések. Gyülekezetek és lelkészek szinte alig tudnak valamit 
egymásról. Mindenki jár a maga útján. Nem érez maga mögött 
testvéri rokonszenvet és segítő szeretetet. Nincs ki intse, ki 
támogassa, ki felemelje. Idegenek teljesen egymás számára.

A közelmúltban két alkalommal is lehettünk együtt egy
házunk ügyeinek megbeszélésére. Az egyik alkalom : a brassói 
egyházm egye közgyűlése volt, a másik a Lelkészi Segélyző 
Intézetnek választmányi gyűlése.

A brassói egyházm egye közgyűlése november hó 14-én 
volt. Ezt november hó 13-án délután előértekezlet vezette be. 
Áldott alkalom volt ez a közgyűlés arra, hogy egyházmegyei 
elnökségünk előterjesztései alapján komolyan és kimerítően 
foglalkozhassunk egyházmegyénk életének legfontosabb ese
ményeivel, valamint hogy elkészítsük munka-terveinket. Az itt 
elhangzott két jelentés — az egyházközségek életét ismertető 
esperesi jelentés s a hitoktatás, valamint felekezeti iskoláink 
jelenlegi helyzetét ismertető alesperesi jelentés — kimerítő képét 
adták helyzetünknek. Ennek filmszerű rövid felvonultatása ön
magában is már igen hasznos lehet. Igazi jelentőségét pedig 
az adta volna meg, ha ezeknek alapján uj munka-terveket 
készíthettünk volna. A jelen helyzet azonban nem volt alkal
mas erre. Egy dolognak viszont feltétlenül ki kellett volna tűnni, 
még pedig egészen erőteljesen: az idők parancsolta legteljesebb 
összefogásnak. Valóban nem szabadna többé időt és engergiát 
személyeskedésekre és bosszuskodásra fecsérelni.

A másik áldott alkalom: egyházkerületi elnökségünknek 
Brassóban való tartózkodása volt. Személyes megbeszéléseink 
alapján sok minden kérdésben tudtunk megegyezésre jutni. 
Kimerítően megbeszéltük az egyházi sajtó ügyét. A vélemények 
megegyeztek abban, hogy mindent el kell követni e munka 
fenntartása, továbbvitele, fejlesztése és az olvasótábornak minél 
szélesebb kiépítése érdekében. Világosan megláttuk, hogy éppen 
szétszóródottságunkban mekkora jelentősége van számunkra 
az egyházi sajtó munkájának. Összekötő kapocs lehet az. Tu
domást szerzünk egymás életéről, munkájáról, örömeiről és 
bánatáról. Ez is sokat jelent. E mellett az egyházi sajtó első
rangú célja, hogy elvigye az ige üzenetét a szórványokba, 
amelyekről gondoskodni a jövőben az eddiginél is nehezebben 
fogunk tudni. így született meg az elhatározás, hogy mindenki 
sajátjának, egyháza iránti kötelességének fogja tekinteni ennek 
a munkának felkarolását. Az Evangélikus Élet egyházkerüle
tünk lapja lesz, kéthetenként jelenik meg s előfizetési ára január 
1-től 80 lej.

Áldjuk hát Istenünket, ki e találkozások alkalmát adta. 
Legyen gazdag ezek gyümölcse. Bár megértenénk mit Isten 
a0ent nekünk s szárazna belőle egyetértéssel vállalt komoly 
munkai Güllch FülAp.
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— E g y h á z m e g y e i  k i iz g y ü -  
lé S . A brassói magyar evan
gélikus egyházmegye november 
hó 15-én tartotta idei közgyűlését 
Sipos András esperes és Scholcz Károly egyházmegyei felügyelő 
elnökletével. A közgyűlés az egyházmegye életének fontosabb 
mozzanatait vitatta meg.
— F ö ld rengés. Nagyarányú földrengés színhelye volt az utóbbi időben 
országunk. Először október hó 22-én éreztünk meglehetősen erős föld
lökéseket. Nagyobb kár ezalkalommal nem esett. November 10-én éjjel 
aztán az előbbinél is nagyobbarányú földrengés rém itette meg a lakos
ságot. Ez alkalommal m ár házak is dőltek össze és az emberek meg
rettenve menekültek ki lakásaikból. Különösen a Prabova völgyében és 
Bukarestben okozott nagy károkat ez a földrengés. Sok épület és sok 
em ber esett áldozatául. A földrengés oka a föld mélyében történő föld
csuszamlásokban keresendő. A hivő keresztyén em ber azonban a term é
szet tüneményeiben is észreveszi a mindenható Isten hatalm át és intését. 
B á r  s o k a n  t é r n é n e k  m e g  I s t e n  f i g y e l m e z t e t é s é r e !

— A z e g y h á z k e r ü le t i  e l n ö k s é g  l á t o g a t á s a  a  b r a s s ó i  
e g y h á z m e g y é b e n .  Purgly László egyházkeiületi felügyelő 
és Argay György arad-bánsági esperes és superintendens 
helyettes látogatást tettek a brassói egyházmegyében. Az elnök
ség résztvett a Segélyző Intézet választmányi gyűlésén úgy
szintén látogatást tettek a egyházmegye területén levő felekezeti 
iskolákban is. Ugyancsak alkalom nyilt arra is, hogy az egyes 
gyülekezetek lelkészeit is meghallgassák és az egyházakban 
folyó életről értesülést szerezzenek.
— H alottak v asárn ap ja  gyü lekezeteinkben . Ismeretes, hogy egyház- 
kerületünk közgyűlése határozatot hozott, amelynek értelmében a halot- 
taknapja helyett a protestáns egyházakban szokásos halottak vasárnap
jának m egtartását rendelte el. Gyülekezeteinkben ezt meg is tartották. 
Egyes gyülekezetekben vallásos est rendezésével is igyekeztek még job
ban felhívni erre a hívek figyelmét. Szükségesnek véljük ezzel kapcso
latban újból felhívni híveink figzetmét arra, hogy egyházunk felfogásával 
ellenkezik a halottaknapi gyertya gyújtogatás. Önérzetes evangélikus hivő 
nem cselekedhetik egyházának tanításával ellentétes dolgot!

— A  b r a s s ó i  g y ü l e k e z e t  v a l l á s o s  e s t j e .  A brassói 
gyülekezet, felhasználva az egyházkerületi elnökség itteni tartóz- 
Itodását, szépen sikerült vallásos estét rendezett, amelyen 
Argay György esperes-szuperintendens helyettes hirdette az igét. 
Szavalatok, gyülekezeti ének, zeneszám, valamint a brassa 
Magyar Dalárda gyönyörű énekszáma egészítették ki a programot.
— Uj sze rv eze te t k ap o tt az o rszágunkban  élő n ém et n ép cso p o rt
Antonescu államvezető jóváhagyta a német népcsoport uj szervezetét. 
Az uj szervezet nemzeti szocialista alapon szervezi meg az itteni német 
séget. A német népcsoport uj vezetője Schmidt Andreas.

— A  s im o n y i f a lv a í  g y ü l e k e z e t  h ír e i .  A simonyifalvai 
gyülekezet életének örvendetes eseménye Kogler Károly levita
lelkész munkába állása. Kogler Károly évekkel ezelőtt is vezette 
az itteni kis szórvány egyház ügyeit, de kénytelen volt a jobb 
megélhetés biztosításáért a brassai gyülekezetnél tanítói állást 
vállalni. Miután most a szomszédos református gyülekezetnél 
tanítói állást kapott visszatért és újból átvette a simonyfalvai 
gyülekezet vezetését is. Tevékenységéről már is több hir 
számol be.
— Belm isszió b izo ttság o t szerv ezett a re fo rm átu s  egyház. A Romá
niában m aradt reform átusok egyházi vezetői mindent megtesznek arra 
vonatkozóan, hogy egyházukban tovább folytatódjék a nyugodt egyházi 
munka. A belmisszió munkáinak vezetésére, illetve újból való beszerve
zésére bizottságot létesítettek, amelynek tagjai: Csefó Sándor, Juhász 
Albert, Horváth Jenő dr. és Horváth György. Ugyancsak m egtartották 
az IKE im ahetet is.

— A r o m á n ia  m a g y a r  n é p c s o p o r t  uj v e z e t ő s é g e .
A romániai magyar népcsoport vezetői, Antonescu állvmvezető 
engedélyével, november hó 4-én gyűlést tartottak Nagyenyeden. 
E gyűlésen az időszerű kérdéseket beszélték meg, valamint 
megválasztották a magyarság új vezetőit is: elnök Gyárfás 
Elemér, bizottsági tagok: Purgly László, Jakabffy Elemér, dr. 
Szász Károly, Haller István gróf, Gáli Miklós dr., Szabó Béni, 
Takácsyi Miklós, Teleki Ádám gróf, Péter János és Tóth István.
— P ro te s tá n s  teo lógiai főiskolát állítanak fel N agyenyeden. A Romá
niában m aradt protestánsoknak nincsen teológia főiskolájuk. Ez nagy 
nehézséget okoz a lelkészképzés szempontjából. Ezért felmerült annak a 
szükségessége, hogy uj teológiai főiskolát létesítsünk. Az uj főiskolát a 
reform átus és evangélikus egyház közösen létesítenék és tartanák fenn. 
Az erre vonatkozó előmunkálatok m ár megindultak s a szervezés elő
készítésére Muzsnay László dr. teológiai m. tanár kapott megbízatást.

— U j e g y h á z i  m u n k á s .  Miután Rapp Károly eddigi apácai 
a. lelkész lemondott erről az állásáról, egyházkerületi elnök
ségünk Krajcsovitz Tibor s. lelkészt nevezte ki erre a szolgálatra.

, L e g y e n  v e l e  I s t e n  g a z d a g  á l d á s a !

A NAGYVILÁGBAN

— P ro te s tá n s  napok. A m agyaror
szági evangélikus és református egy
házak október 27-31-ig rendezték 
meg a szokásos seregszemléjüket. A 
protestáns napokra igen sokan sereg

lettek össze az ország különböző részeiből. A vidéki résztvevők számát 
40—50 ezerre becsülik. Ezzel kapcsolatban ünnepelték meg a magyar 
bibliafordítás 350 éves jubileumát is. Az ünnepségek előadói a két p ro 
testáns egyház legkiválóbbjai sorából kerültek ki.

— U j p r o t e s t á n s  t e m p lo m o k .  Magyarországon az utóbbi 
időben a következő helyeken épültek új protestáns templomok: 
Sándorfalván református, Győr-Nádorvároson és Nyírszőlősön 
evangélikus.
— A reverzális  igazi következm énye. Régóta folyó harca a különböző 
felekezeteknek az u. n. reverzálisért való küzdelem. A magyarországi 
törvények u. i. lehetőséget nyújtanak arra, hogy a házasságkötésnél, 
vegyesházasságoknál, az egyik fél szerződésszerűen lemondhat arról, 
hogy a saját nembeli gyermekek felekezeti hovátartozandóságukban őt 
kövessék. Különösen a katolikus egyház fejt ki igen erős kényszert hiveira, 
hogy reverzális utján saját felekezete számára birtositsa a születendő 
gyermekeket. Protestáns részről ismételten reám utattak ennek a harc
nak káros következményeire. A budapesti református egyházmegye espe
rese legutóbbi jelentésében kifejtette, hogy az egyházmegye területén 
kötött vegyesházasságoknál 50—60 százalékban nem éltek az egyházi 
áldással s ez főként a reverzálisokért folyó harc miatt.

— M e g a la k u lt  a z  ö n á l l ó  m a g y a r  e v a n g é l i k u s  e g y 
h á z k ö z s é g  K o lo z s v á r o n . Evek óta folytatotott szívós 
küzdelmet a kolozsvári magyar evangélikusság, hogy önálló 
szervezetbe tömörülhessen. Ennek a küzdelemnek most meg 
lett az eredménye: megalakult az önnálló magyar egyház- 
község. Az egyházi vagyont a magyar és német egyházközségek 
együttesen használják. A magyar egyházközség a tiszai egy
házkerületbe való felvételét kérte.
_ Székházavatás. A Magyar Keresztyén Leányegyesületek Nemzeti Szö
vetsége Budapesten, a fővárostól felajánlott telken, országos gyűjtésből, 
170.000 pengős költséggel igen szép székházat épített. Az uj intézményt 
D. Kapi Béla ev. püspök és Murakőzy Gyula ref. lelkész avatták fel.

_  N é m e t o r s z á g  l a k o s s a l  f e l e k e z e t e k  s z e r in t .  Az
összlakosság száma 98 millió. Ebből protestáns 45 millió, a  
többi más egyházaknak tagjai. A protestánsoknak van 19.600 
gyülekezetük és 17.000 gyülekezeti, valamint 2.000 intézeti 
lelkészük. A katolikus egyházban 17.183 gyülekezetét 35.000 
gyülekezeti és 16.596 szerzetes lelkész pásztorok
— M ennyi pé ldányban  fo g y o tt el L u th e r M árton K iskátéja. Egy ame
rikai evangélikus lelkész kiszámította, hogy Luther Kiskátéja a világ 
minden nyelvén eddig 560 millió példányban jelent meg.

— E g y h á z i h e ly z e t  a  B a lt i-Á l la m o k b a n . A szovjet 
fennhatóság alá került Balti államok helyzetére vonatkozóan 
érdekes ez a következő levél, amelyet egy rigai asszony irt: 
„Megkezdődött a tisztulás az egyházi kérdésekben. Fájdalmas 
volt látni azt, hogy az új éra első napjaiban milyen sokan 
hagyták el egyházukat. Emberi félelemből elszakították az egy
házzal való minden kötelékeiket. De örvendetes látni azt is, 
hogy milyen sokan döbbentek keresztyén öntudatuk szükségére. 
Az istentiszteletek jobban látogatottak, mint eddig, az úrvacso- 
rázók száma, az egyházi adakozás összege emelkedőben van . . .
— Az új E u rópáért. Nagyjelentőségű világeseményeknek lehetünk ma 
szemtanúi. A most folyó véres küzdelemnek célja : elsősorban Európának 
és aztán az egész világnak újjá alakítása. Uj szellemi és gazdasági élet 
kialakulásának küzdelme, vajúdása ez. Két erős hatalom áll itt szemben 
egymással: Anglia, mint a régi rendszernek védője s egyben haszonél
vezője is, s a tengelyhatalmak, az új rendszernek harcosai. Jelentős 
eseményként kell elkönyvelnünk az utóbbi hetek eseményei sorából 
Magyarországnak, Romániának és Szlovákiának a tengelyhatalmakhoz 
való csatlakozását. A két ellenfél között a küzdelem különben változatlan 
hevességgel folyik. Különösen a ném et repülők folytatnak heves tám a
dásokat Anglia ellen. A tám adások eredményeként két angol iparváros, 
Coventry és Birmingham teljesen megsemmisültek.

— N é m e t o r s z á g .  Bécsben a reformációi ünnepségeken min
den templomban nagy tömegek vettek részt s az ifjúság való
sággal elárasztotta a templomokat.
— L em o n d o tt az u n itá riu s  egyház püspöke. A magyarországi unitárius 
egyház püspöke, Varga Béla dr.. lemondott állásáról mivel a kolozsvári 
egyetemen bölcsészeti fakultásán kapott tanszéket. Hir szerint az unitá
riusok Józan Miklós drt., a volt magyarországi egyház budapesti püspöki 
vikáriusát akarják erre az állásra megválasztani.

* A keresztyén ember éljen úgy, hogy cselekedetei ne szé- 
gyeljék magukat, még ha az egész világ látja is őket. Mert 
ha valaki úgy él, hogy nem szívesen venné, ha a cselekekede- 
teit valaki meghallaná, vagy nyilván meglátná, a z  bizony nem 
él keresztyén módra. Luther.
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