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„A te hited megtartott téged”.
(Máté 9. 22.)

Az ég kapujában indulásra készen álllak
a lelkek, gyolcsruhába öltöztetett lelkek.
A földre voltak menendők. A dicsőség Ura
örök trónusáról letekintett rájuk, s mielőtt
jelt adott volna az ajtónálló szeráfnak az
ég kapujának m egnyitására, így szóit a
lenge szárnyú telkekhez: A földre fogtok
menni, porsátorba fogtok öltözni, jól vigyáz
zatok, az utat el ne tévesszétek. S hogy el
ne tévedjetek a ködnek-árnynak földi Iloná
ban, ime örökm écset adok a kezetekbe.
Rezge fénye m egm utatja m ajd, m erre
kanyarg az ösvény, mely az égbe visszavisz,.
A szárnyas ajtó nyílott. A fehér lelkek el
indullak. De alig tettek alant a földön egy
pár lépést, ime a felhősátorban lakó fekete
szélvész lecsapott m écsükre, hogy kioltsa
annak fényét. A négy égtájon lakó szelek
lomha szárnyukkal rá-ráütöttek a mécs
világokra s ime itt is, ott is kialudt egy-egy
imbolygó láng. H om ályban, éjben botorkált
itt is, otl is egy lélek. Eltévedett a sűrű
sötétben. Nem talált többé vissza oda, a
honnan elindultak. A gyolcsruhába öltözött
lelkek végére értek a 70 arasznyi földi utcá
nak és fehér fényű m écsüket m aguk előtt
tartva befordultak egym ásután az eg kapu
ján. A dicsőség Ura kegyesen tekintett reá
juk, de aztán kom or felleg ült hom lokára s
igy szólt: Többen valátok. Hol m aradtak
társaitok ?» És válaszolt az első lélek:
Mécsesük kialudt. Eltévedtek. Elm aradtak.
Fogva tartja őket az örök éjszaka*.
Ezekrői az örök mécsesekről, a hitről
s a fekete szélvészekről, melyek le-lecsapnak

rájuk, högy kioltsák fényüket, a kételyről
akarok most írni. A mi hitéletünk szünösszüntelen való harc a kételyekkel. Olyan a
kétely, m int a titkos; szu, mely néha évekig
rágódik hitünknek gyökerén, sorvasztva,
gyengítve azt. Olyan a kétely, m int a mesebéli
s a rk a in ,. mellyel nehéz tusát vívunk azért
az örök mécsesért, melyet kaptunk, a hitért.
Oh ki ne találkozott volna m ár az élet
ytcáján e ködarcu lényekkel? Ki ne birkó
zott volna velük m ár? Voltak életünkben
szakaszok, am ikor világosan éreztük, hogy
Isten m ent el mellettünk, olv közel, hogy
csak ki kellett volna nyújtani a kezünket és
elértük volna. Voltak életünkben napok, ami
kor belenyúlt abba egy magasabb kéz,
világosan éreztük, Isten keze volt, és más
irányt adott életünk patakjának. De viszont
voltak életünkben olyan időszakok is, mi
kor m agunkra hagyatottaknak éreztük m a
gunkat, m int a vak koldus, aki előre nyúj
tott botjával botorkálva keresi az utal.
Voltak életünkben hetek-hónapok, am ikor
arról keseregtünk, hogy Isten kényre-kedvre
kiszolgáltatott a búnak, melynek könnykorsó
van a kezében, a gyásznak, mely fekete
fátyolt visel.
De ezzel a kétely-ostrouiolfa hittel szem
ben van olyan h it is, amely dacosan m a
gasodik ég felé, mely rendületlenül áll, m int
a szírt, mellyel nem (bírnak a bősz viharok.
Máté evangélium ának 9-ik fejezetében talál
kozunk ilyen hatalm as hittel, amely úgy,
emelkedik a kétely ék gomoly gó ködje fölé,
m iként a tem plom tornya az országút fel
kavart porfelhője fölé. Egy szegény beteg
asszonynak a hite ez. Jézushoz megy gyó
gyulást keresni. Hite nem ism er lehetetlent:
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ti/, Ur tud segíteni. Szava betegséget iiz,
igéje gyógyít. Még a köntöse is tele van cso
dás kisugárzással. Hullájának m inden fo
nalából gyógyító erők áradnak ki . . . Ez a
hit nem szenvedhet vereséget. Ennek a tűi
nek győznie kell. Győzött is. A te hited meg
tartott téged)>, szói az Ur, és meggyógyult
az az asszony abban az órában. Ilyen volt
a tüzes kemencébe vetett három férfiúnak
'hite. Ilyen volt L uther hite: Ha mind e
világ ördög volna és törne ránk hogy el
nyeljen, félni okunk még se volna, kell e
szent ügy hogy n y e rje n ...*
Egyházunk képviselői tanácskozásra
gyűltek össze. Mire e sorok napvilágot lát
nak, az evangélikusság legfőbb fórum a, az
egyetemes gyűlés fog ülésezni. Mintha
hallanám m ár a panaszok sopánködását.
hogy sok a baj mindenfelé. ,T udja-e m ajd
orvosolni az egyetemes gyűlés az eléje
hozott bajokat, nem tudom, én csak azt
tudom , van egy csoda orvosság, mely b ir a
bajjal s ezt az orvosságot úgy hívják, hogy:
hit. Hitet, több hitet, ti elöljárók, ti vezérek,
ti lelkipásztorok, ti hívők. A hitet kellene
lángra lobbantam m inden szószéki prédi
kációnak— fáradt, unott prédikációk vájjon
szórtok-e szikrákat vasárnaponként? fii tel
kellene gerjeszteni m inden iskolai hittani
órának
ledarált hittanórák adtok-e lel
ket, hitet? A hit tüzének kellene kigyulladni,
m int a pásztortüznek, a családok szentélyé
ben — vájjon hány otthonban van polgár
joga a Iliinek? Hit után kiált küzdő egy
házunk. A hit orvosság. A hit gyógyít. Meg
gyógyította Galilaea vérfolyásos betegét,
meggyógyít m inket is. Ha hit lángol újra
az evangélikus szentélyekben, bizonyára
hozzánk igv fog szólni az Ur: «A te hited
m egtartott téged*.
V.

A szeretet munkamezején.
(Gondolatok dr. Kilényi Lóránd nöegyeleti főtitkár
jelentéséből.)

Isten iránti hálára kötelez m indnyájun
kat, hogy Mária D orottya Nőegyletünk ez
évben is gondoskodott az evangélikus jö 
vendőről, az evangélikus gyermekekről.
Összesen 35 gyerm eket üdültettünk a pilis
csabai Fébe diakonisszaegylet fenyő illatos,
jó levegőjű otthonában. A hatalm as erdő,
mely az otthont körülöleli sokszor vissz
hangzott gyerm ekeink boldog kacagásától.
Ámde az otthonban nem csak testiekben, ha
nem lelkiekben is gazdagodott ifjúságunk:
a szelíd lelkű diakonisszáktól m egtanultak
bízni az Ur jóságában, örvendezni Jézus
szeretettben, öröm m el énekelni, buzgón
.imádkozni. P a u e r Irm a diakonissza fő
nöknőnek m ind ezért a legnagyobb köszö
nettel és hálával tartozunk.
*
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A közelgő tél uj feladatok elé állítja nő
egyletünket. A szegények reánk tekintenek
fel segélyt várva. Sokat vár tőlünk az evan
gélikus társadalom a gyermekmentés terén.
Eddigi gondozottjaink mellé, az élet m u
tatja, mind több elhagyatott gyermek gond
ját kell fel vennünk, ha azt akarjuk, hogy
a más vallásunk eí ne ragadozzák őket
tőlünk. Mind ez a nyom orúság mind han
gosabban kiáltja: Szeretetház! Szeretető ázat
építsetek, ahol biztos födelet talál az árva,
az elhagyatott, a támasz nélküli. Sorsjegyakciónk nem sikerült. Ámde mi nem csüg
gedünk. Isten vetünk lesz, a vissza nem vál
tott Szeretetház sorsjegyekből visszamaradó
alapot, m int Szeretetház alapot tőkésítjük!
és m inden bevételünk egy bizonyos hányadá
val növeljük, míg a szeretet áldott hajlékát
fel nem építhetjük.
Ámde az igazi szeretet nemcsak testiek
ben akar segíteni, hanem a lélekről is gondos
kodik. A lelkeket Istenhez vezérelni, ,az
evangélikus öntudatot nevelni, ez is szent
feladatunk. «Hóvirág
gyerm ekkertünkről
sem akarunk megfeledkezni, a kórházak
betegeit sem ak arju k vigasz nélkül hagyni,
a hozzánk megbízható háztartási alkalm a
zottakért forduló hi tles tvér kérését teljesí
teni óhajtjuk. Röviden egybefoglalva: mind
a kél. kezünkkel m unkálkodni akarunk, m ert
Krisztus U runk szava szerint: Sok az aratni
való gabona, de kevés az arató. Mondd test
vér. nem jönnél te is az U r aratásába?

Reverzális.
Ahol az ősi építőm esterek aggodalmas
műgonddal kim ért egyenesvonalu alapkéne
ket raktak élesszögletü pillérekre boltozták
hitük templomait, jönnek kalapácsosok,
hogy lerontsák az ősi, megszentelt müveket!
Le az egyenes vonaliakkal és rá a kalapács
osai és bontják az ősi alapokat, tördelik a
gyönyörű szilárd pilléreket. Megdönteni nem
tudják, de legalább csorbítják, éktelenitik
vandálm unkával. De tervszerűséggel dön
getnek!
A bontás eszközei között a legfhrfangosabban kiagyalt a reverzális. Beiehasit a hit
élet elevenébe és éket ver beléje. M eg b o n t j a a z e g y e t é r t é s t az e g é s z
é l e t r e , m e g h a s o n l á s b a sodor és a
hitben rejlő megnyugvás helyett
a poklok tüzét gyújtja meg.
Bizonyára m indnyájan ism erünk olyan
evangélikus családot, ahol a fölfelé és oldalt
menő rokonságban m indenki megőrizte hitét
évszázadokon
keresztül.
Egyensúlyozott
lelkiélet a jutalm a ennek.
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Csak ne higyje senki, hogy ezek a csa
ládok sohsem lettek volna kisértésben kü
lönböző viszonylatokban a hitüket illetőleg,
de erősebb volt mindig bennünk a meg
győződés és tétovázás nélkül mindig inkább
evangéliumi hitüknek hódoltak, m int hogy
világi és kétes előnyökért kockáztatták volna
lelki békéjüket! Es e helyütt is megnyug
vással kell m egállapítanunk, hogy vannak
hittestvéreink,la kik bibliai erővel, rendület
lenül követik hitünk sarkalatos tanait, a
m últban éppen úgy m int a jelenben. Más
hitre áttérő alig akad sorainkban és ha akad
is: az a kevés megtévelyedett férfi vagy nő
'nem veszélyezteti egyházunk létét.
Ha tudom ásom ra jutna, hogy valam ely
hittestvérünk hitet akarna cserélni, nem ten
nék egyebet, csak felvezetném valam ely m a
gas kilátópontra, gyönyörködjék velem
együtt a szép kilátásban, aztán levezetném a
•lapályba és itt ezt m ondanám neki, test
vérem, ez az az uj hit, am elyre áttérni
készülsz, a mi fenséges kilátást nyújtó
b itü n k b ő l!
De az élet mégis csak a rra tanít, hogy
vannak, b ár csekély számmal, de vannak
hitchagyók, kik lelki m eghasonlásuk palástolására vakbuzgósággal tüntetnek uj hitük
mellett. De ezek nem jelentenek nekünk
nagyobb veszteséget, hiszen a legnemesebb
gyümölcsfán is akad férges gyümölcs, az
■érés előtt hull le, nem kár érte, bárm ily
sokatigérő is volt! Sőt, jobb, hogy lehullott,
nem veszélyezteti a többit, a nagy term ést
fertőzéssel.
De ezzel a világért sem m ondjuk, hogy
nem fáj nekünk, ha egy testvérünk hütlenül
elhagyja hajlékunkat, am elyért őseink szen
vedtek és véreztek, meg is tennénk érte
mindezt, hogy vissza tu d n ék tartani ők vég
zetes lépésüktől, de ha azt látjuk, hogy
kételkedésök veszélyessé válhatnék m ár a
többi hívőre, akkor engedjük őket távozni.
A községen belül több k árt okoz a kételkedő,
vagy az éppenséggel tagadó, m int a községén
kívül.
M.
(Folytatjuk.)

H ivatalos közlemények:
Istentiszteleti sorrend 14-én, vasárnap 9
órakor ifjúsági istentisztelet (R e ií), 10 ó ra
kor cserkész ünnep, 11 órakor m agyar istentisztelet ( V a r z s á n y i ) .
G y e r m e k i s t e n t i s z t e l e t e t tartunk
minden vasárnap 10 órai kezdettel a követ
kező iskoládban: 1. Evang. elemi iskola, 2.
K risztina-téri iskola, 3. Fchérsas-téri, 4.
Attila-utcai, 5. Jurányi-utcai, 6. Margit kör
úti, 7. Diana-uti, 8. Labanc-uti és 9. a Mlarcibányi-téri fővárosi iskolákban. K érjük a
szülőket, hogy elem i iskolás gyermekeiket
szorgalmasan küldjék a gyerm ekistentiszte
letekre. Minden gyermek abban az iskolában
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részesül istentiszteletben, ahol a hitoktatásra
jár. A gyermekistentisztelet látogatása m in
den iskolás gyerm eknek törvény rendelte
szent kötelessége, m iért is szeretettel fel
hívjuk a szülök figyelmét, hogy az egyház
m unkáját ne nehezítsék' meg azzal, hogy
kényelmi vagy más szem pontokból meg
akadályozzák a gyerm eküknek az istentisz
teleten való megjelenését.
M i n d e n k e d d e n d. u. 5 órakor biblia
óra a lelkészi hivatalban. Minden szom
b ato n d. u. 4 órakor a H óvirág egyesület
vallásos m esedélutánja. Minden szombaton
d. u. 5—6-ig konfirm ált ifjak bibliaórája.
Minden vasárnap d. u. 3 órakor konfirm ált
leányok összejövetele.

HIREK.
Scholtz püspök arcképe Egyházközségi
közgyűlést tarto ttu n k nov. 3-án, melynek
keretében az egyház ünnepélyesen átvette
néhai S c h o l t z Gusztáv püspök-lelkész m ű
vészi arcképét, mely tanácsterm ünk falát
fogja díszíteni. Ez alkalom m al az egyházi
elnökség a hálának meleg szavaival emlé
kezett meg S c h o l t z Gusztávról, ki egy
fél századon át gondozta szeretettel a budai
evangélikusok n y áját s kinek neve a «hegyein
épitett város»-ban m inden időkben áldott
lesz. Volt püspökünk családja nevében dr.
T ó t h Miklósné sz. S c h o l t z Ella m on
dott köszönetét a kegyeletes megemléke
zésért.
Vallástanár választás. Egyházközségünk
nov. 3-án ta rto tt közgyűlése a dr. K i s s
László lem ondásával m egüresedett polgári
iskolai vallástanári állásra egyhangúlag
G l a l z József s.-lelkészt választotta meg, aki
i mmár m ásodik éve szolgálja egyházunkat.
Kisérje Isten gazdag áldása ,nz uj m unkamezőre. Neveljen hiterős evangélikusokat a
gondjaira bízott ifjúságból.
Herrmann kereskedelmi miniszter üd
vözlése. Egyházközségi közgyűlésünk elhatá
rozta, hogy H e r r m a n n Miksa kereske
delmi m inisztert, Luther-Szövetségünk tisz
teletbeli elnökét küldöttségileg fogja üdvö
zölni díszes szép méltóságában.
A mi diákonisszáink. Ki ne tudná, hogy
budai evang. gyerm ekeink ez évben Piliscsabán üdültek a mi diákonisszáink kedves
szép otthonában? Ki ne tudná, hogy gyer
m ekeink sok szépet, jót tanultak a mi ko
moly és mégis mindig örvendező diako
nisszáinktól? A jó diakonisszák m ost ismét
szolgálni fognak nekünk: négy helyen ők
fogják vezetni a vasárnapi gyermekisten
tiszteletet. Várbeli iskolánkban vasárnap sok
gyerm ek és szülő csüngött a tanító diako
nissza ajkain, aki a M iatvánkot m agyarázta
kicsinyeinknek.
j j ..
■ ■ l í
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Két előléptetés. Csordás Elemért, a fasori táson okt. 24-én volt a tanév ünnepélyes meg
ev. lelkészkor tanácselnökét a székesfőváros nyitása, melyen Dr. Pröhle Károly dékán mondta
közgyűlése tiszti főorvossá választotta meg. az ünnepi beszédet.
Dr. L i c s k ó Andor buzgó egyháztag egye
Dánia kettős jubileuma. 826-ban fogadta
temi m agántanár lett az orvosi fakultáson. be D ánia Krisztus örök igazságát és 1526Nemes példa Szalay Sándor a répcelaki ban tartották D ániában az első evangélikus
egyháznak, melynek éveken át buzgó gond istentiszteletet. A kettős ünnepel kegye
noka volt egy IVa mázsás harangot ado lettel ülte meg a dán nemzet.
mányozott. Z á h o n y Dezső diósgyőri evang.
Az evangélikus pogány misszió nagy fel
igazgató-tanító korán elhunyt nagyrem ényű
gyermekének úgy emelt örök emléket, hogy adat előtt áll, am ennyiben mind azokat a
a diósgyőri egyháznak egy szép harangot missziói területeket, a miket a háború alatt
angol féltékenykedés folytán m ásoknak kel
ajándékozott.
lett művelés céljából átengedni, a Lipcsében
Öntudatnevelés. A diósgyőri evang. isko székelő evang. pogánvmisszió megint vissza
lában a gyermekek a tanulás előtti, és a kapta. Ámde a m issziótársulat csak akkor
tanulás utáni imádsághoz m indennap hozzá tud hivatásának megfelelni, ha sokan lesz
csatolják az ism ert konfirm ációs verset: nek, akik a társulatot tagdíjaikkal és ado
lén evangélikus vagyok, vallásom ért élek, m ányaikkal támogatják. A tagdíj egv
halok.» Vajha a jó példát m indenütt kö évre 8 pengő. Tagul való jelentkezéseket
vetnék.
B r o s c b k o G. A. esperes fogad el (IV.,
Köny. A hernádvécsei kicsi egyház lelkes, Deák-tér.) A m últ évben a magyar evunbuzgó papja W e i s e r Ernő 29 éves korá gélikusság 1 millió és 68,000 Ivval segítette
ban elhunyt. Vele egyházunk egyik légagili- a ném et evang. pogány missziót. Ki segít ezt
sabb lelkésze szállt sírba. Áldott legyen az összeget megsokszorozni?
emlékezete.
November 14-én a régi képviselőházban
A Biblia az iskolában. Hegedűs Loránd szám olnak be négy érdekes világ-gyűlésről
v. pénzügym iniszter könyvet irt ai’ról, hogy belmissziói m ozgalmaink közül a Bethánia,
m inden m agyar iskolában tanítás előtt a Kér. Diákszövetség, Leányegyesület és az
Bibliából kellene egy szakaszt felolvasni. Ifjúsági Egyesület. Szó lesz az oxfordi
Tanítás végén pedig Széchenyi irataiból egy (Anglia) és nyborg-strandi Dánia) világrészt.
bizottsági gyűlésekről, továbbá a C. E.
Könyvek világa. Ezzel a címmel két lel szövetség nagy londoni konferenciájáról és
kes reform átus pap, V a s s Vince pápai relé az Ifjúsági Egyesület helsinkii Finnország)
theol. ta n ár és I n c z e Gábor budai ref. világkongresszusáról, hol nem kevesebb,
hitoktató egy havonkint kétszer megjelenő m int 1500 résztvevő gyűlt össze a föld kerek
folyóiratot indított, melynek célja a m agyar ség m inden sarkából. A gyűlésen dr. R a 
piacon megjelent legjobb könyvek ism erte v a s z László püspök fog elnökölni. Belépő
tése és propagálása, öröm m el üdvözöljük díj nem lesz. A gyűlés fél (i-kor kezdődik.
ezt a hézagpótló vállalatot, mely különösen
azért fog jó szolgálatot tenni, m ert a val ‘ ' Adakoztak: H e g y e n é p í t e t t v á ro sra :
lásos könyvek ism ertetésére kiváltkép gondja B arna Dániel né 20, dr. B runner Dezső 20,
lesz. A könyvek világát híveink figyelmébe dr. Beteg!) Péterné 40, Ev. főgimnázium
melegen ajánljuk. Előfizetése egy évre csak (Vilma k.-ut) 40, Fuchs Györgyné 20, özv.
Gloos B arnáné 20, H abekost Alajosné 10,
15,000 K.
,1ekeli Károly 20, Jesze K ároly 3Ó, lvaiser
Lelkész beiktatás. Október 10-én iktatták Ármin 50, dr. Ivéry Miklós 70, Lénk Adolf
be a túri egyház lelkészi állásába Boczkó Gyulát. 10, M authner Em ilné 40. Nagy Ida 40, NaIsten áldása kisérje munkáját.
m ényi Mihály 20, Németh Ernőné 10, OszUj egyház. Keszthelyen az evangélikusok itoics Dezső 20, dr. Pasztner Jenődé 40, dr.
egyházzá töm örültek és lelkésszé M e n y  Belei' Jungersen 37, Schmelzer József 20,
ír á r Istvánt választották meg, s egyben a Schüller Mihály 40, Szkitsák Ignácné 40,
tem plom épitésre 58 m illiót adtak össze.
Win kiér Ágoston 40 ezer K-át.
Kinevezés. Dr. Z e 1e n k a L a j o s , kúriai
Télikabáttal ki segítene ki egy sorsüldözőtt Pozsony
bírót, a tiszai egyházkerület felügyelőjét, egy ból menekült
úri asszonyt? Cim a lelkészi hivatalban.
házunk volt buzgó m ásodfelügyelőjét B uda
A várban, vagy az I., II. kerület forgalmasabb pont
pestre ítélőtáblái tanácselnöké nevézték ki.
ján külön bejáratú utcai szobát keresek albérletbe. AjánSzívből gratulálunk.
latok: Gelérthegy-u. 43, II. 3. küldendők.
Áldozatkészség, Báró P r ó n a y Dezső
Ev. hittestvéreink szives figyelmébe ajánljuk II., FÖ-U. 11
egyetemes egyházunk örökös tiszteletbeli fel
TÖLGYESI
JÁNOS FŰSZER ÉS CSEMEGE ÜZLETET,
ügyelője, Ácsán 100 millió K költséggel ev.
ahol jutányos áron jó és elsőrendű áru beszerezhető.
‘elemi iskolát építtetett, melyet B 1a t Pontos és figyelmes kiszolgálás. Nagyobb rendelések
n y i c k v Pál főesperes avatott fel.
házhoz szállhatnak. — Nem segélyt, csak pártfogást és
támogatást kér.
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Tanévnyitás* A soproni ev. theol, akulSárkány-nyomda r.-t. VI.. Horn Ede-utca 9

Igazgató: Wagner Richard

