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Keressétek először az Isten országát es annak igazságát!1
M áté ev. VI. 33.

A békesség
Ha lehetséges, amennyire rajta
tok áll, rrind n emb rrel békesség
ig n éljetek. Róm. 12, 18.

Szive mélyén valami ki nem irtható sóvár
gással tulajdonkép minden ember vágyódik a
békesség után. És ez természetes is. A békesség
Istennek egyik legdrágább adománya, mely meg
könnyíti a munkát, elviselhetővé teszi a terhek
hordozását, megédesíti, széppé, kívánatossá teszi
az életet. Minden hasznos tevékenységnek, min
den eredményes munkának egyik főfelíétele a
békesség. Életünk kötelességeit betölteni, hivatá
sunk teendőit elvégezni, minden igénynek, melyet
egyesek vagy közösségek velünk szemben támaszt
hatnak, eleget tenni csak akkor leszünk képesek
igazán, ha békességben élünk azokkal, kikkel
érintkezni, együtt élni kényszerit az élet. A békét
lenség megrontja az élet legszebb örömeit, meg
akadályoz minden nemesebb törekvést, meggátol
minden igazi erőkifejtést és megbénítja a legtöbbre
hivatott erőket is.
De vájjon lehetséges-e ez a mindenekkel való
békesség?
Az apostol maga korlátozza intését, mikor
hozzáteszi: ha lehetséges, amennyire rajtatok áll.
Mint mi, ő is kénytelen volt tapasztalni, hogy nem
élhet békességben a legjámborabb ember, ha nem
akarja az ő gonosz szomszédja. Embertársaink
közönye, felületessége, önzése, rosszindulata vagy
épen gonoszsága teszi sokszor lehetetlenné a békes
ségre irányuló legőszintébb törekvéseinket. Egyéb

ként az élet maga is állít sokszor oly dolgok és
kérdések elé, melyek felette alkalmasak arra, hogy
ember,,és ember között ellentétet támasszanak.
El nem kerülhető, hogy véleményben, felfogásban,
meggyőződésben eltérés elő ne álljon és minél
fontosabb kérdésekről van szó, minél nagyobb
érdekek foglalkoztatják a lelkeket, annál inkább
történik meg, hogy emberek szembekerülnek egy
mással.
Az élet sok önmegtagadást követel az ember
től. Sokszor tudnunk kell lemondani előnyökről,
háttérbe szorítani jogos érdekeket, magunkra
venni vádakat, eltűrni kellemetlenségeket, viselni
bántalmakat, alárendelni jobb meggyőződésün
ket a békesség kedvéért. Amig ez az önmegtaga
dás nem jelenti egyúttal az igazság megtagadását,
amig nem állít szembe Istennel és a lelkiismerettel,
addig tanúsítanunk is kell azt. De sokszor kény
telen az ember állástfoglalni, hacsak nem akarja
megtagadni meggyőződését, megsérteni az igaz
ságot. Már pedig a határozott állásfoglalás szükségszerüleg maga után vonja, hogy több-kevesebb
embertársunkkal szembekerülünk s az igazság
őszinte vallása, bátor védelmezése sokszor csak a
békesség rovására vihető végbe. De ebben az ellen
tétben is, melybe igy kerülünk embertársaink
kal, szem előtt kell tartanunk az apostol intését
és a harcot, melyet vívnunk kell, a békesség szel
lemében kell harcolnunk. Úgy, hogy nem vezet
harag, gyűlölet, bosszúvágy, kíméletlenség és, az
a törekvés, hogy — a fegyverekben nem yálogatva
t— az ellenfélnek minél több és minél fájóbb sebe
ket okozzunk, mert ez a mód sohasem fog az elléfitétek kiegyenlítésére vezetni. Hanem ; harcoljuk
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meg az elkerülhetetlen harcot igaz keresztyén
szellemben, mely megbecsüli az ellenfelet is és a
leghevesebb küzdelemben sem tagadja meg tőle
sem a törekvés tisztasága, a meggyőződés igaz
volta iránt való tiszteletet. így fogunk azután
méltó formában küzdeni és ha szembe is állít az
élet eltérő felfogása, mégis valóvá lehet közöttünk :
minden emberrel békességben éljetek. - Mert az
ilyen küzdelem, mely ment az önző személyeske
dés alacsony érzületétől, végül mégis békességre
fog vezetni.
(fi.)
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eljárás elől nem lehetett kitérni. Persze, ezeket
egyelőre nem lehet a nyilvánosság előtt pertraktálni, de ha az »Evangélikus levék kiprovokálja,
ezt is meg kell tenni. Ki kell teregetni ezt a szenynyest ! A takargatással — mint a példa mutatja —
csak azt éri el az ember, hogy vakmerősködésekre
és megtévesztési lehetőségekre nyújt alkalmat !
De térjünk vissza az elejtett fonalhoz :
Tizenkét évvel ezelőtt a budai gyülekezet dr.
Varsányi Mátyás és Ön között választott. A vá
lasztásban dr. Varsányi Mátyás került felül. Alig
•néhány év múltán azonban elkezdődtek dr. Var
sányi Mátyás hivatali ténykedései ellen a pana
szok. Ezek az elsőizben dr. Varsányi megintéséA mai postával (febr. 14.) kéretlenül és várat vel, majd később elmarasztalásával végződtek.
lanul jött egy »Evangélikus levél« cirnii nyom tat
Most újabb panaszok dr. Varsányi felfüggesz
vány is címemre. Gondosan elolvastam. Először téséhez vezettek, ami komolyságukat sejteti.
elképedtem, azután az undor rázott tőle. Képtelen A pörösködés az egyházat két részre szakította.
ség ugyanis az, hogy egy csomó intelligens ember A lelkész pártja a gyülekezetben nem akart
hogy adhatja oda a nevét egy olyan időszaki együttműködni azokkal, akik nem állnak a lelkész
értesitöhöz«, amelyben semmi más nincs, csak oldalán. Hívei először kiváltak a presbitériumból,
Varsányi meg Hüttl. Undorító pedig az, hogy azután a lelkész felfüggesztése után botrányokat
amikor dr. Varsányi Mátyás lelkész ellen fegyelmi provokáltak, amelyeknek bíróságok előtt lett
eljárás folyik, amikor őt lelkészi jogainak gyakor folytatásuk, majd szervezkedtek és »a budai
lásától az illetékes egyházi hatóság felfüggesztette evangélikus egyház közgyűlési többsége« elneve
s amikor köztudomású, hogy Hüttlnek ezekhez zés alatt időszaki értesítőt is adnak ki, amelyben
a fegyelmi ügyekhez semmi köze nincs, akkor a Önről szedik le a keresztvizet.
lelkész vétségeinek a feszegetése vagy ártatlan
Csakhogy nem úgy verik ám a cigányt!
ságának a bizonyitgatása helyett mindenáron egy
Tessék először dr. Varsányi Mátyásnak tisz
gyanútlan harmadikat akarnak úgy főbe vágni,
hogy attól kolduljon. Ez a szándék egész nyilván táznia magát a fegyelmi eljárás során felmerült
való a sajtótermékben. Ha Varsányit Ön jelen vádak alól ! Azután majd talán elő lehet venni
tette volna fel, ha a feljelentéshez az adatokat Ön azokat, akik hamisan vádas,kodtak._yIl§ne,, ha ez
gyűjtötte volna, ha a tanukhoz Ön szaladgálna, bizonyul be. Egyelőre a Varsányi-párt támadó
hogy valljanak ellene, ha azt a törvényszéket, magatartása semmivel sincs indokolva. Ellenben
mely a vádak alapján Varsányi felfüggesztését amig Varsányi miatt ez a békétlenség tart, nem
kimondotta, Ön akármilyen formában befolyá lehet jóhiszemű emberektől rossz néven venni azt,
solhatta volna, hogyha az esperes, meg a püspök ha az Ön gerinces jellemének, tisztakezüségének
és az eljáró egyházi hatóságok az Ön utánjárására és puritán becsületességének az ismerete alapján
üldöznék Varsányit, akkor ez a beállítás érthető azt hiszik, hogy a budai egyházban nem merültek
volna. Úgy tudom azonban, hogy ön ezt egyiket volna fel azok a bajok, amelyek miatt már évek
sem cselekedte s egy részét ezeknek a dolgoknak óta nem tud az egyház megnyugodni, ha Ön lett
módjában sem állott volna megtennie. Megdöb volna a lelkész. Annak a jogosultságát sem lehet
bentő tehát az a vakmerőség, amellyel ez az idő teljesen elvitatni, hogy akkor, amikor a lelkészi
szaki értesítő éppen »Lássunk tisztán !« cimü hivatalban ülő dr. Varsányi Mátyás úgy ült a
cikkében Önnek ugrik. Ilyesmit persze nem mer hivatalában, hogy fel kellett függeszteni, Önnek
állítani és nem is mer a szemére vetni. Annál nyíl a vele szemben való mellőzés némi erkölcsi elég
tabban gyanúsítja azonban Önt azzal, hogy min tételéül azt a díjtalan és mint a példa mutatja —
den bajnak az az oka, hogy Ön évekkel ezelőtt tüskékkel jól megtűzdelt »poziciót« juttatták,
Varsányi Mátyással szemben a lelkészválasztás amit a »Hegyen épített város« szerkesztőségének
nál kisebbségben maradt, ezért érthető emberileg neveznek. És ha már a »közgyiilési többség« érte
az »Ön« türelmetlensége, harapós rossz kedve s sítője arra is céloz, hogy a lelkész elmozdítása ese
hogy a presbitérium egy töredéke személyes ellen tén Önnek ennél több elégtétel is jár — a magam
szenvből akadályozza a budai egyházban a hőn részéről habozás nélkül kijelentem, hogy ez csak
óhajtott béke helyreállását. Ehhez a perfidiához ugyan igy is van ! Ha azt a lelkészt, akit Önnel
a vakmerőségnek akkora mértéke kell, amekkorát szemben a gyülekezet többsége előnyben részesí
ritkán találni. Ilyen állításokat csak az abszolút tett, fegyelmi ügye során a törvény méltatlannak
felelőtlenség jegyében lehet megkockáztatni. »Ha- találná a budai lelkészi állásra és ha a budai gyü
rapós kedv« és »személyes ellenszenv« alapján az lekezet súlyt helyez arra, hogy esetleg elkövetett
egyházi hatóságok nem indítanak fegyelmi eljá méltánytalanságokat jóvá tegyen, abban az eset
rást és nem függesztenek fel egy az egész ország ben Önnek csakugyan jár valamilyen jóvátétel,
szeme előtt álló budai lelkészt. Kell, hogy legye akár számit Ön erre, akár nem. Ennek a hangsú
nek és vannak is bizonyára konkrét vádak, ame lyozásával Hlaváts Kornél semmi tapintatlanságot
lyek oly súlyosaknak látszanak, hogy ez elől az nem követett el. Csak azt mondotta ki, amit min
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den rendes evangélikus embernek ilyen esetekben
mondania és cselekednie kell.
Az ilyen maguktól értetődő erkölcsi kötele
zettségek azonban mégsem értetődnek annyira
maguktól, hogy a Varsányi-párt is elismerje őket.
Egyelőre azonban nem ez a főkérdés, bár az
Evangélikus levél úgy állítja be a dolgot, mintha
minden e körül forogna. Szó sincs róla ! Egyelőre
az a lényeg, hogy a budai egyház baja a lelkész
fegyelmi ügye. Ez pedig semmikép nem intézhető
úgy el, mint ahogy azt a Varsányi mögött tömö
rülő párt hiszi. Szinte szégyenlem leírni, de mégis
úgy van : fegyelmi ügyeket, amelyeknek súlyát
egyházi szempontból egy felfüggesztő törvényszéki
határozat is alátámasztja, nem lehet bizalomnyilvánitásokkal vagy egyezkedésekkel, még kevésbbé
lehet azonban az üggyel semmi vonatkozásban
nem álló személyek belekeverésével és meggyanusitásával elintézni. Négyszázesztendős egyházunk
demokratikus egyháza annyira még nem demo
kratizálódott, hogy a jó vagy a rossz megítélését
érdekeltek vagy köréjük csoportosulok közvéle
ményére bízza. Egyházunknak bíróságai is van
nak, amelyek kánonok és törvények alapján lelki
ismeretük szerint tartoznak bíráskodni. Tartoz
nak igazságot szolgáltatni annak, akinek igaza
van, ha az egész világ acsarkodna is ellene, de
tartoznak elitélni azt, aki az egyház magasabb
szempontok szerint igazodó erkölcsi rendjét meg
sértette, még akkor is, hogyha pártfogóinak, tette
helyeslőinek vagy párthiveinek a száma légió
volna is. Ez annyira elemi dolog, hogy szinte pél
dátlannak mondható az a vakmerőség, amellyel
ezt a szempontot elhomályosítani igyekeznek !
Van azonban ebben az Evangélikus levélben
egy még vakmerőbb állítás is. Ez pedig az, hogy
miután a junius 18-i közgyűlésen egy csoportnak
sikerült alapos zavart előidéznie, egyházunkban
minősen adófizetési kötelezettség, nincsen adómegállapitás. Nemfizetés címén alkotmányos jogaitól
senki meg nem fosztható, nincs joga a vezetőségnek
ahhoz sem, hogy egyéb bevételeket szedjen és kiadá
sokat eszközöljön.« Ez a »megállapitás« tudatos
félrevezetése az egyház híveinek s olyan anarchisz
tikus álláspont, amit a mi tisztes egyházunk szel
leme eddig nem ismert s amivel a törvényei is
homlokegyenest ellenkezőt mondanak. Mert a mi
egyházunk négyszázesztendős múltjában mindig
élénk harcban állt az independens törekvésekkel
és a szovjet elveinek sem hódolt be.
Az Evangélikus levélben felbukkan a lázadás
és a felforgatás szelleme a törvény leggonoszabb
formában való félremagyarázása képében: az
Egyházi alkotmány 11. §-ának bolsevista értel
mezésével. Mert az igaz ugyan, hogy egyhá
zunkban minden hatalom az egyházközségből
ered, de ezen az eredőn az egyházi szervezetnek
olyan bástyái, az egyháznak olyan hatóságai
épültek, amelyeknek a semmibe vevése szembehelyezkedés egyházunk rendjének az alap
elveivel. Ez ellen nem lehet rugódozni akkor,
hogyha egy lelkész ellen konkrét vádak alapján
vizsgálat indul, de akkor se, hogyha egy egyház
többségének törvények vagy az egyház érdekei
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ellenére hozott határozatait ellenőrzi és helyes
útra tereli. Teljesen alkotmányellenes az az állásfoglalása is, hogy kipellengérez egy 37 éve önzet
lenül szolgáló egyházi funkcionáriust, aki ennek
az állítólagos többségnek nem tetszik. A mi egy
házunk tisztviselői nem »bizalmiak«, hanem
élethossziglan vagy bizonyos időre megválasztott
megbízottak. Tisztüket nem választóik vagy meg
bízóik tetszése, hanem Isten igéjében gyökerező
lelkiismeretük és egyházunk törvényei szerint
tartoznak viselni. Azután : az egyház híveinek az
egyházhoz való tartozása és az egyházzal szemben
fennálló kötelezettségeinek a teljesítése sem függ
az egyházközség többségének az akaratától és
attól a formaságtól, hogy az egyházközség szám
adásai és költségvetése fölött vita folyik és hogy
ez a vita lezáródott-e?!
Az Egyházi Alkotmány erre az esetre is provideál és nagyon rossz szolgálatot tesznek önma
guknak és párthiveiknek azok, akik tételes tör
vényekről megfeledkezve olyan ostobaságokat
kockáztatnak meg, amelyek elsősorban őket magu
kat juttatják örvény és meredélyek szélére ! . . .
Ebben az esetben azt hiszem, Mikler Károly dr.
is megköszöni az egyházjogi könyvére való hivat
kozást !
Ezzel az egyházi szervezetünk alapelveit
tagadó és félremagyarázó állásfoglalással szemben
igen furcsa ellentétben áll az a devotus pozitura,
amit az Evangélikus levél cikkei a bányai egyházkerület püspöke előtt magukra erőszakolnak.
Egyikük az iskolai helyesírás nagyobb dicsőségére
még a püspök szót is nagy kezdőbetűvel Írja, a
másik pedig a főtiszteletiit, a püspököt és Öméltó
ságát is. Nem kétséges azonban az, mekkora öröme
lehet egy püspöknek egy olyan társaságban, amely
nek a nevében olyan nyomdatermék láthat nap
világot, mint az Evangélikus levél, amely azon
felül, hogy az egyházi alkotmány alapvető téte
leivel szembehelyezkedik, azt a badarságot is
ellentmondás nélkül meg meri kockáztatni, hogy
a budai egyházközség Varsányival együtt áll
vagy bukik. Az egyház — a budai sem — nem
Varsányin és nem Varsányiakon, hanem isten
hiten, Istenbe vetett bizodalmon, erkölcsi célokra
való összefogáson, szóval eszményeken épül fel.
Az emberek az egyházban jönnek-mennek. Úgyis,
hogy a minden élők utján járnak, úgyis, hogy ideoda költözködnek s ma ennek, holnap annak a
helyi egyházközségnek a tagjai. Egy lelkészről
sem lehet azt mondani, hogy az evangélikus egy
ház vele áll vagy vele esik. A budai egyház akkor
is állni fog, hogyha Varsányi önként távozik állá
sából. Állt volna akkor, ha valamely más lelkész
szel cserélt volna. Nem dűl össze attól, ha Varsányi
oly egyházi vétségeket követett el, amelyek miatt
a bíróság esetleg elmozdítaná. Nem inognak meg
alapjai, ha Varsányi nyugalomba vonul. Sőt
akkor sem zárják be örökre a bécsikaputéri temp
lomot, ha majd egyszer — bár százhúsz évig éljen !
— Varsányi is elmegy a minden élők utján.
Ezek a furcsa meggondolatlanságok azt mu
tatják, hogy az Evangélikus levél irói nagyon
veszélyes térre léptek ! Nem látják tisztán a hely
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zetet. Olyan kivezető utat keresnek, amely járha
tatlan. Olyan álláspontokat foglalnak el, amelyek
tarthatatlanok. Olyan tanácsokat adnak párthiveiknek, amelyektől óvniok kellene őket. Var
sányi Mátyásnak az ellenségei nem árthatnak
annyit, mint ez a támogatás. A budai egyházat
pedig az örvény szélére juttatja az ilyen egyházszeretek.
A helyzet nagyon aggasztó. Éppen azért eré
lyesen vissza kell verni az »Evangélikus levél«
zagyvaságait és egyházrontását. Az ilyen neki
rugaszkodásokkal szemben a komoly, józan
embereknek csak annál szilárdabban össze kell
fogniok ! Mert nem igaz az, hogy a budai egyház
Varsányival vagy Evangélikus levéllel áll vagy
bukik. Szó sincs róla. Az egyház életében az ilyen
ügyek apró epizódok, ha az igazság győz. Az igaz
ság pedig okvetlenül győz, ha az egyházukat sze
rető hívek félretesznek minden kényelemszeretetet,
megjelennek a közgyűlésen, nem nézik a személye
ket, se Varsányit, se Hüttlt, de nézik Isten dicső
ségét, Krisztus egyházának előmenetelét, az erköl
csi rend feltétlen érvényesülését. Az egyháznak
ezek a hívei fogják végül s z í v ó s , kitartó munká
jukkal az egyház békéjét is helyreállítani.
Ezeket közölnöm kellett Önnel, hogy lelki
egyensúlyom helyreálljon és nyugodtan folytat
hassam napi munkásságomat.
Fogadja Nagytiszteletü Szerkesztő Ur kiváló
tiszteletemnek őszinte kifejezését!
Aláírva : név és lakás.

Szimonidesz L ajos
rehabilitálása
Szimonidesz Lajos volt nagybörzsönyi ev.
lelkész pörös ügyével már 1929. évi május hó 9-én
megjelent számunkban foglalkoztunk. Tisztelt
olvasóink emlékezni fognak még arra, hogy ez az
ügy D. Martin Rade marburgi egyetemi tanárnak
a »ChriSi liche Welt« szerkesztőjének cikke alapján
került napirendre. Rade püspökeink és biráink
lovagiasságára apellálva kérte Szimonidesz pőré
nek felülvizsgálását. Cikke széles körökben keltett
feltűnést és illetékes helyen is kifejezésre jutott
az a felfogás, hogy az egyetemes egyház szívesen
látná, ha Szimonidesz élne törvényes jogával és
kérné a perújítást. Szimonidesz Lajos engedett a
kívánságnak és beadta perének ujrafelvételére
irányuló kérelmét. Február 17-én ült össze az ille
tékes fehér-komáromi egyházmegyei törvényszék
a per újabb letárgyalása céljából. A törvényszék
állott Vecsey Ede nyug. altábornagy és Magyar
Géza lelkész elnöklete alatt dr. Zelenka Frigyes
kir. tanfelügyelő, Irányi Kamill lelkész és Karner
Jenő tanitó-birákból, dr. Fleischer jegyzőből. A
vádhatóságot Krayzel! Miklós, kir. törvényszéki
tanácselnök, mint ügyész képviselte. A tárgyalás
a Simor-utcai ev. templomban folyt le több lelkész,
tanárok, volt főispánok, hírlapírók és más érdek
lődők jelenlétében. A törvényszék megalakulása
után az ügyész javaslatára kimondta, hogy a per
újításba belemegy. Azután dr. Zelenka Frigyes,
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mint előadó, felolvasta az alapperben 1922-ben
hozott három ítéletet, a perujitó kérelmét és az
ügyész véleményét, mely mindenben csatlakozott
a perujitó kérelméhez, végül felolvasta az ügyész
indítványát, mely szerint a kihallgatott tanuk
vallomása mindenben igazolta a perujitót. A
jegyző felolvasta az ügyész indítványa alapján
1929 nov. 23-án kihallgatott tanuk dr. Rácz
Gyula ny. államtitkár, Gregersen Nils volt bör
zsönyi egyházi felügyelő, Melich János, Kempf
György, Kempf Dani István egyháztagok vallómását.
Dr. Krayzell Miklós számot adott először
arról, miért vállalta ez ügyben a közvádló tisztét,
Fülébe jutott az a híresztelés, hogy Szimonideszt
a Jézus életéről írott könyve miatt ítélték el.
Olvasta a Chr. Welt cikkét és utána a könyvet is.
Önkéntelenül is a daytoni majompörre kellett gondolnia, mely évekkel ezelőtt olyan nagy feltűnést
keltett. Ott a tanítót rehabilitálták. Elolvasta a
Szimonideszt sújtó Ítéleteket is és meggyőződött arról,
hogy a vádlott felmentése egyházi közérdek. Ezért
vállalkozott a közvádló tisztére. Ennek gyakorlósában szeme előtt tartja Kozma Sándor főügyész
nek 1872-ben az ügyészek számára kiadott ren
deletének azt a megállapítását, hogy az ügyész nem
pörösfél, hanem az erkölcsi hatalomnak közege, mely
az igazságot kutatja. A Szimonidesz ellen felhozott
vádakat három csoportba foglalja. Kimutatja,
hogy nem lehet Szimonidesz terhére róni azt,
hogy a közgyűlés egyhangú helyeslése ellenére
nem akadályozta meg Nagy Jen ő tanító lemondósának tudomásulvételét.
A tanító lemondása szabályszerű volt, mert
közokiratba foglaltatott és különben azon a gyű
lésen Szimonidesz csak jelen volt, de nem elnö
költ, mert a felügyelő vezette a gyűlést, mely a
tanitó alaptalan vádaskodása folytán 4 heti letar
tóztatást szenvedett lelkészének egyhangú lelke
sedéssel nyilvánította ki ragaszkodását, szeretetét. A területi integritáshoz való ragaszkodása
jogos volt és ez alapon megdőlnek azok a vádak is,
melyeket a Piri Károly törvényszéki biró eljárá
sával szemben való tiltakozása miatt emeltek
ellene, mert csak azt követelte, amit a bírói hata
lom gyakorlásáról való törvény is kimond, hogy
senkit illetékes birájától elvonni nem szabad és min
denkinek joga van arra, hogy csak illetékes bírája
járhasson el ellene. Épen ezért a közvádló a két cso
portnak vádjait elejti és az eljárást ezekre nézve
meg kell szüntetni.
A kommunizmus vádjával hosszasabban fog
lalkozik. Hangsúlyozza, hogy e tekintetben az
állami bíróság illetékesebb, mint az egyházi. Az
állami bíróság Szimonidesszel szemben ezt a vádat
1919-ben végérvényesen elejtette. A kihallgatott
tanuk is azt igazolták, hogy Szimonidesznek
ténykedései csak a közérdeknek védelmét céloz
ták, az ő eljárása községében a forradalmak ide
jén megvédte a közrendet, az élet és vagyonbizton
ságot. Ezért e vád alól Szimonidesz felmentését kéri.
Erősen kidomborítja, hogy a »Jézus élete« cimü
könyv miatt perbe sem vonták a szerzőt és ezért
el sem Ítélhették.
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Szimonidesz csak annyit mondott, hogy teljes élőszóval kifejezte előttem a konferenciának szives
bizodalommal a törvényszék lelkiismeretére és vendégüllátását
A konferenciát az Ágostai Hitvallás emlékei
evangéliumi lelkületére bízza az ítéletet.
nek a jegyében tartanám lefolytatandónak. Ott he
A bíróság visszavonulva közel három óráig lyet foglalhatna mindaz, ami ebbe az eszmekörbe
tanácskozott. Végül kihirdette az ítéletet, mely beleillik s ami egyházunk jelenét és jövőjét emelni
képes. Nagyon szeretném, ha azok, akik a konfe
szerint a bíróság helyt adva a perujitó kérelmének, rencián
valamit előadni akarnak, előadásuk témá
felmenti őt az E. A. 324. § b, c, d, h pontjaiba ütköző ját mielőbb közölnék velem; és szívesen venném
vétségek alól és hatályon kívül helyezi azt az ítéletet, azt is, ha megjelölnék azokat a tárgyakat, amelyek
mely Szimonideszt az E. A. 326. § d pontja alapján ről konferenciánkon szívesen hallanának előadást,
képtelennek nyilvánította minden egyházi és hogy én azokat esetleg feldolgoztassam.
En igazán boldog akkor lennék, ha a készséget
iskolai hivatal viselésére ; ellenben megállapítja, látnám megnyilatkozni konferenciánk iránt és ha
illetve fentartja az E. A. 324. § g pontjába ütköző bőséges anyagot hozna oda megbeszélésre Lelkészvétségét és ezért az E. A. 326. §-a a pontja szerint egyesiiletünk íagjainak serege, ezáltal is tanúsítván,
feddésre és a 307 pengőben megállapított perkölt hogy élénken lüktet a szivében az evangéliumi buz
galom s azt a legnehezebb idők sem képesek ottan
ségek viselésére Ítéli. A bíróság enyhítő körülmény lecsökkenteni.
nek vette, hogy Szimonidesz éveken át szenvedett
Abban az esetben pedig, ha nem kapnék kellő
biztatást a konferencia összehívására, sajnálattal
és azért a legenyhébb büntetést szabta ki reá.
mondanék le róla s ez esetben abban az alakban
Az ítélet kihirdetése után dr. Krayzell köz szeretném kiélni a szivemben élő nagy jubileumi
vádló a felmentésre vonatkozó részt tudomásul vágyamat s megilletődésemet, hogy a melegebb
veszi, de a bűnösség megállapítása ellen fellebbezést idők beálltával szívesen elmennék 3 1 olyan gyü
jelentett be, mert a bíróság törvényes vád nélkül ítélt. lekezetbe. amelyik meghívna, hogy körében az
Ágostai Hilvallásc-ról emlékbeszédet tartsak
a
Szimonidesz Lajos is csatlakozott a közvádló felleb templomi szószéken, vagy vallásos estélyen. Ha volna
bezéséhez. A bíróság megalakulása körül és az Íté ilyen óhaj, ugv méltóztassék velem közölni s én
letben magában olyan jelenségeket észleltünk, me a gyülekezet minden megterhelése nélkül igyek
lyek a kritikát kiprovokálják. Az Ítélet sem erköl szem m ajd a lehetőség szerint annak eleget tenni.
Nagyon kérem a kedves Testvéreket, szívesked
csi, sem jogi érzékünknek nem felel meg. Reméljük, jenek feltett kérdéseimre nézve engem mielőbb tá
hogy a kerületi törvényszék módot fog találni arra, jékoztatni.
I’aulik János,
hogy Szimonidesz Lajos, ki 8 éven át viselte csa
a M- E. L. E. elnöke.
ládjával együtt ártatlanul a kommunistaság súlyos
bélyegét, nemsokára teljes elégtételt fog kapni és
egyházunkban meg fogja újból találni azt a műkö
dési teret, melyen fényes tehetségeit és bámulatos
munkabírását gyümölcsöztetheti Isten dicsőségére
A magyar diákok Pro Christo-szövetsége a
és a haza javára.
budapesti X. kér., Család-utcai imaházban január
31-től február 2-ig tartotta országos evangelizáló
diákgyülését.
Lelkészegyesület
Az ország minden főiskolájából 160 férfi és
140 női felsőiskolai hallgató egy uj és tiszta jöven
N'agylisztelelü Lelkész Urak!
Minden évben ez időtájt szoktam megszervezni dőnek, a Megváltó és Király Krisztus erejétől
Oi-sz l.elkészegyesülctünk tavaszi konferenciáját s megújult diákéleten való felépítésének előkészítő
bekérni és kiosztani az azon tárgyalandó tételeket. munkájára gyűlt össze. Mind a három napon át
I.z idén azonban bizonyos félelem fog el. Látván
megszakításokkal reggel 9 órától esti kilencig tar
ugyanis azt, hogy milyen mostohák a mostani
gazdasági viszonyok, s hogy azoknak kedvezőtlen tottak a szakülések, előadások és áhitatok. Kár,
hatásál az utóbbi években a mi konferenciáink is hogy a nagyközönség részére csak az utolsó nap
mennyire megérezték: az a kétség támad bennem, nak délutánja és estéje volt nyitva.
hogy vájjon megfelelő számban jelenünk-e meg a
De már az itt látottak és hallottak elégségesek
konferencián s nem fog-e sokakat éppen anyagi hely
annak a boldog irigységnek a kiváltására, amit
zetünk megakadályozni a megjelenésben. "Mert hi
szín tudjuk, hogy lelkésztestvéreink nagy része az életből már kifelé induló, mi kivénülő nemzedék
igen nehéz viszonyok közt vergődik s nem igen hiába is akarnánk elfojtani magunkban, látva
lelik nekik az utazgatásra s nem a gyülekezeteik
ennek a mai ifjúságnak és vezetőiknek ezt a pün
nek sem. amelyek esetleg költségeiket fedeznék. Már
pedig kívánatos lenne, hogyha Orsz. Lelkészegyesüle- kösdünnepi örömteljes és bizakodó és egyre na
lünk valahol megjelenik, úgy az számbelileg is kel gyobb hullámokat verő munkáját.
lőképen reprezentál tassék.
Tartozunk nekik egy vallom ással: irigyelünk
Mindezeknél fogva kötelességemnek tartom meg benneteket, fiatalok ! És irigyelni fog benneteket
kérdezni a kedves Testvérektől
értvén ez alatt
mi közülünk, öregek közül mindenki, aki nem
összes _ lelkész! jellegű faktorait egyházunknak
hogy időszerűnek larlják-e a tavaszi konferenciá beszél nektek elhangolt érzelgéssel szép, boldog
nak az összehívását, vagy pedig — tekintettel a kö régi időkről, hanem őszinte akar lenni legalább
rülményekre
azl ezidén elejtsük? — kérvén
a kedves Testvéreket, hogy erre vonatkozó vélemé magamagával szemben. Ez a ti ifjúságotoknak és
nyeikéi egy levelezőlapon velem mielőbb közölni ezen a ti munkátokon felépülő jövője az utánatok
ne terheltessenek.
*
jövőknek az ideje — a szép, a boldog, vagy ahogy
En természetesen a legnagyobb készséggel állok ti mondjátok — : a jó és a tiszta ifjúságnak ideje !
rendelkezésre, ha legalább 60-an odanyilatkoznak,
Nem az elmúlt korszak ifjúságáé volt az,
hogy a konferencián megjelenni hajlandók,
amelyiknek
a leikével, a lelki életével itt a nagy
A konferenciái ez esetben Balassagyarmatra
hívnám össze, mint amely város evang. lelkésze városokban nem törődött senki. Amelyiknek a lelki
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elhagyatottságát csak még sivárabbá, még nyo
masztóbbá tette egy érzelgős I álidealizmusnak
örökös csak beszédje és az ezek mögött a beszédek
jóhiszeműsége mögött az álidealizmusnak mint
eszmének méltó megtestesülése aztán kunt az
életben : az álliberalizmus.
Ez a szomorú számadáslezárásunk tegyen
benneteket okosabbakká és buzdítson további
munkára az uj utón : legyetek jobbak, mint mi
voltunk !
Vezetőitekre pedig az Isten áldását, a Szent
leiket kérjük le. Egyikőtöknekselegyen oka és joga,
hogy majd mikor lezárjátok ti is az élet számadá
sát, kesergő sóhajjal gondoljatok vissza rájuk :
mit csináltatok ti énbelőlem?!
Az utolsó délután kiemelkedő előadása volt
a keresztény ifjúsági világszövetség genfi köz
pontjából kiküldött egyik amerikai pap titkárá
nak előadása. Lenne ehhez néhány szavunk. De
terünk nem engedi. Különben is a hallgatóságon
szemmellátható volt, hogy azon a szellemi magas
laton áll, ami a szükséges korrektúrákat úgyszól
ván automatikusan kiváltja. Viszont azonban
kaptunk egy nagyon értékes felismerést, ami za
varos fogalmazásban ugyan, de valahogy mind
nyájunknak a lelke mélyén élt. A Reverendnek az
érdeme, hogy világos formába öntötte a mélyből
kibányászott sejtelmet.
Az Evangéliumnak a világ életében való
akadályairól beszélt. Egyik akadálya az Evan
gélium terjedésének — mi hozzátehetjük: sőt
térvesztésének is — az, hogy bizonyos eltolódások
álltak be a fogalmakban. Mi hozzátesszük : bizo
nyos eltolások !
Az evangéliumi hit a túl világi életet mint
reális valóságot hirdeti és mi hisszük. És hisszük,
hogy a földi nélkülözésekért és szenvedésekért
bőséges kárpótlást nyerünk a túlvilági életben.
Tehát itt e földön tűrnünk kell és türelemmel vi
selni a nélkülözést, a szenvedést ! Ez a lelkek
háborgását lecsendesitő gyönyörű tanítás azonban
a konzekvenciák levonásában egészen sajátságos
és végzetes fogalomzavarokat idézett elő.
Ahelyett, hogy felrázta volna az aktív testvéri
szeretet gyakorlására képeseknek lelkiismeretét,
elaltatta azt az Evangélium tanítására való hivat
kozással — merték a szájukra venni Krisztus
szent nevét ! — kibújtak a passzív testvéri szere
tőire szorulókkal szemben fennálló istenfiui köte
lességeik alól : mert hisz mit akarnak ezek mindig?
Hiszen keresztyén kötelességük a tűrés és a szen
vedés itt e földön, vévén majd szenvedéseiknek
bőséges jutalmát a másvilágon.
Ezek, az ilyen konzekvencialevonói a Krisztus
tanításának, ezek a hitelrontói az Evangéliumnak
ingatták meg az ő szemforgató logikájukkal a
tömegek hitét. Ez a rendszeres megoltása a Szentléleknek hívta ki aztán az : el az Evangéliumtól !
jelszót.
Mi pedig, kik valljuk a Pro Christo-t, a Krisz
tusért, az Evangéliumért, szeretnők jól emlékeze
tébe vésni a Reverend szavait azoknak, akik majd
az életbe lépve találkoznak az : el a vallástól !
jelszavas hangosaival, világosítsák fel őket a fo
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galmak eltolódásáról és óvják őket a fogalmak el
tolóitól. Nem a vallástól el ! Nem : el Jézustól !
N em : el Istentől! Hanem el velük, ki velük :
a vallás, a Jézus, az Isten hitelrontóival, ki a Szent
lélek megoltóival, bárhol ütik is fel a fejüket !
Széles ábrázatu kenetteljességgel, vagy petrolőr
ököl rázással !
Kár, hogy a Pro Christo-szövetség jobban
nem reklámozta a nagyközönség körében ezt az
érdemes, sikeres és, amint látjuk, az ifjúság lelké
nek a fogantyúját jól megragadó nagygyűlést. Ez
némi áldozatot követel, joggal követel az »öreg
urak«-tól is. Három évre kötelező pártoló tagság
évi 10 pengő tagsági dij m ellett! Énnek a szives
vállalása többet ér, mint még oly szép elmélázás
a régi szép idők úgynevezett »derült órái« felett.
A szövetségnek pedig felajánljuk hasábjain
kat hű támogatásra.
I. M .

HÍREK
Istentiszteleti rend a budai evang. templomban:
Március hú 2-án: d. e. 9 órakor it'j. istentiszt.: Glatz.
10 órakor német istentiszt.: Virág .1 s. lelkész.
11 órakor magyar istentiszt.: Mohr. H. h. lelkész.
Március hú 9-én: d. e. 9 órakor ifj. istentiszt.: Hüttl.
11 órakor magyar istentisztelet. Virág I.
Minden pénteken d. u (5 órakor bibliaórát tar
tunk a lelkészi hivalal helyiségében.
Kereszteltük: Asbóth Oszkár gépészmérnök és
Cseresnyés Ilona leányát Ágnes Eszthert, Kuli Sándor oki. gazda és Gártner Erzsébet leányát Lívia
Erzsébet Kornéliát, Bognár István áll. altiszt és Ilyés
Rebeka fiát Istvánt. Bogsch Gábor főhadnagy és
üerzog Ilona leányát Éva Judit Irént, Kiss Erzsébet
leányát Erzsébetek Maurer Erzsébet leányát Emmát.
Eskettük: Starek Nándor Ferencet Obermaver
Paulina Rózával és Hiros Józsefet Makovinyi Mar-*
gitíal.
Temettük: Dr. Schreiber Lajosnál. Lőwy Irmát,
özv. Verchovina Lajosnál.
Sánlha Károly síremlékére Schmelczer Pál öl
{tengőt adott.
A konlirm áciúi. oktatást március hú 3-án. hét
főn délután 4 órakor kezdjük. Beiratkozni lehet hét
főn. szerdán, pénteken d. e. 10—12-ig és pénteken
d u. 5—6 óra között a lelkészi hivatalban.
Az egyetemes egyház nagybányai vitéz Horthy
Miklós kormányzó ur honmentő szolgálatának tíz
éves fordulója alkalmából a Deák-téri templomban
március 1-én, szombaton d. e. egynegyed 12-kor
hálaadó istentiszteletet tart, melyen az igét I). G ö
d ü l y H e n r i k püspök hirdeti. Vegyünk részt
hálával és lelkesedéssel ez ünnepen!
Az angol nép királya felgyógyulása alkalmából
Isten iránt való háláját és a király iránt való szeretetét azzal mutatta ki, hogy január 30-ig 689597
löntnyi közjótékonysági alapítványt létesített.
Á magyar ev. Luthertársaság febr. 7-én az egyet,
egyház üllőiuti termében diszülés,t tartott, melyen szép
számú előkelő közönség jelent meg. Pékár Gyula elnöki
megnyitója után dr. Kovács Sándor főtitkár jelentette,
hogy Szabolcska Mihály a társaság tiszteletbeli tagja,
feleségének megbetegedése miatt nem jelenhetett meg,
úgyszintén kimentette Kapi püspök, a társaság elnöke
és dr. Schneller prof. alelnök távolmaradását. Sz. Szalay
Ilonka szépen énekelte Erzsébet imádságát a »Tannhauser«-ből. — Rugonjulvi Kiss István debreceni egye
temi tanár, szabad előadást tartott az egyházi rend köz
jogi helyzetéről és Bethlen Gábor kiváltságleveleiről.
Bevezetésül ismertette azt a változást, melyet az egyházi
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rend közjogi helyzetében az erdélyi fejedelemség és a
reformáció okozott. A három nemzet és négy befogadott
felekezet hazájában a papok nemesi jogokat élveztek,
de kezdetben jobbágy származású papok özvegyei és
árvái ismét adófizetésre^ úri szolgálatokra köteleztettek.
Bocskay, mint Magyarország és Erdély fejedelme külön
oklevelekben mentette fel az erdélyi és tiszamelléki papok
özvegyeit és árváit. Erdélyben Bocskay intézkedését
tiszteletben tartották, de Magyarországon csak három
vármegye fogadta el és hirdette ki kiváltságlevelét, a
többiben a földesurak ellenállottak. Bethlen további
kiváltságokkal ékesítette az erdélyi papokat. Különösen
kiemelte az előadó a székely papok részére adott kiváltságlevelét, melyben magasztos szavakkal hirdeti a tudo
mány és ige munkásainak érdemét és azok nagyrabecsü
lését’ Kiváltságleveleit azzal a nemeslevéllel koronázta
meg, mellyel az összes erdélyi és erdélyrészi papok gyer
mekeit nemesi rangra emelte. Ezt az értékes kiváltságot
az összes bevett felekezetek kapták és nemcsak azért van
kimondhatatlan kulturtörténelmi jelentősége, mert -a
történelemnek és műveltségnek akkor az egész világon
páratlan megbecsüléséből fakadt, hanem azért is, mert
utat nyitott ahhoz, hogy a papok műveltebb gyermekei
a nemesség számát gyarapítsák és egy müveit közép
osztály kifejlődését elősegítsék. Különben előadó szerint
az armalis politikai célt is szolgált : ezzel akarta Bethlen
a nikolsburgi békében élete fogytáig nyert hét vármegyét
arra bírni, hogy állandóan Erdélyhez csatlakozzanak,
A csatlakozás nem sikerülvén, az armalis érvénye csak
Erdélyre korlátozódott. — Maróthy Jenő, a kitűnő iró,
mesteri vonásokkal rajzolta a hallgatóság lelke elé Bethlen
Gábor udvarát és a fejedelem fáradozásait, hogy iskoláját
minél magasabb színvonalra emelhesse. A humoros elbe
szélésből is felségesen magaslott ki a fejedelem nagy
honszeretete és népe boldogitásáért élő nemes személyi
sége. — Dr. Kovács Sándor felolvasott egy régi népies
költeményt Bethlen Gáborról. — A budai Lutherszöve'ség
férfikara és vegyeskara két-két régi magyar vallásos ének
előadásával szerepel az ünnepélyen, mely a Hymnus
eléneklésével végződött.
Többeknek. A múlt héten megjelent Evangélikus
levél zavart kelti) célzata annyira nyilvánvaló, hog>
senkit nem fog megtéveszteni. Varsányi Mátyás
teljesen objektív alapon megindult, konkrét váda
kon alapuló fegyelmi ügyét semmiféle törekvés
nem fogja személyes térre átjátszani. Ezért nem
volna semmi értelme annak, ha gyanúsításai és
piszkolódásai ellen Hlavács Kornél, Szlávik Mátyás,
HütU Ármin, Krivoss Árpád és Sándv Gyula nyi
latkoznának. A budai gyülekezetben az igen igen
és a nem nem marad akkor is, hogyha azt mások
az ellenkezőjére szeretnék átváltoztatni. Amig végkép rá nem kényszerítenek bennünket, nem követ
jük ellenfeleinket a személyeskedés térére. Inkább
eltörjük a Sértést és elviseljük azt a látszatot, amit
ellenfeleink rólunk költeni akarnak, mintsem hogy
lehetetlenné tegyük számukra a velünk objektív
alapon való együttműködést. Gyalázkodásaikat le
hat nem verjük vissza. Aki ismer bennünket, az
úgyis tudja, mi igaz abból a sok piszokból, a mi 
vel bennünket be akarnak mocskolni. Az »Evangélikus levél más egyházi szempontból veszedel
mes állításairól azonban szépilgetés nélkül közöljük
barátaink megnyilatkozott véleményét. Azl hiszszük, ezzel hozzájárulunk a látkör" és az atmosz
féra megtisztításához. Csak azt sajnáljuk, hogy ezek
I fejtegetések sok helyünket elveszik. Hallgatnunk
azonban nem szabad, hogy ez az .elvakult érte
sítő azt ne higyje, hogy igaza van.’
Klankenburg falai között« címen cikkel irt
Endreffy János a Léván megjelenő »Ev. L a p «-bán,
melyben a német közösségi mozgalommal foglal
kozik és óvatosságra inti azokat a kassai ev. leá
nyokat, kik résztvettek a blankenburgi konferen
cián és arról lelkesedéssel számoltak be. Cikkéi
ezek a lányok lefordították németre és megküldöl
ték Modersohn Ernő lelkésznek Blankenburgba, ki
feleli is reá. Az Ev. Lap f. é. febr. 10-én meg
jelent száma közli Modersohn cikkét és Endreffy
válaszál. Endreffy a német modern lliool tudomány
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egyik legkiválóbb, világszerte elismert müvéből, a
Religion in Geschichte u. Gegenwart«-ból és más
szakmüvekből pontról-pontra rácáfol Modersohn ál
lításaira és kimutatja, hogy mily veszélyeket rejt
magában a közösségi mozgalom, melynek kiváló
képviselői olyat is mondtak, hogy minden theologia
bűn, kik lebecsülik az egyházat, melyről azt hi
szik, hogy kiélte magát. Meglehetősen reápirit
a közösség embereire, kik emberhalászok akar
nak lenni, de ahelyett, hogy a világ széles gazdátlan
vizeiben dolgoznának, a halász gyűjtő bárkájához
furakodnak és ott bocsátják mélyre a hálójukat.
Magának Modersohnnak rajongására világot vet az
a cselekedet, hogy súlyos beteg feleségéhez azzal
egyetértésben nem hivott orvost és azért ham aro
san meg is halt az asszony. A józan evangélikus
ember teljes szívvel bízik Isten megsegítő kegyel
mében, de hite nem lesz rajongás, mert tudja,
hogy az Isten azért adott erőt és észt, hogy ural
munk alá hajtsuk a földet és ne várjuk ölbeteli
iézzel a süli galambot. Kiváló munkatársunk ez
alapos cikkéről annál szívesebben emlékezünk meg,
mert már mi is hallottuk Modersohn lelkes dicsé
retét ismerőseinktől, ki az olvasottak után azt egy
általában nem érdemelte meg és nem méltó arra,
hogy nekünk mint követendő példát bárki is ajárdgassa.
Augsburg városa erősen készülődik az 1530.
évben falai közt felolvasott és aláirt hitvallás négy
százéves jubileum ának megünneplésére. Számítanak
arra, hogy a 80 millió evangélikusságból a föld min
den tájáról sokan fogják felkeresni ezt a várost és
azérl nyújtani is akarnak, amennyit csak tudnak.
Az ünnepségek középpontjában fog állani a német
ev. egyházak junius 18—24-ig tartó tanácskozásai
után az emlékünnepély junius 25-én, melyre főleg
a déli részekből nagy néplömegekel várnak. Szep
tember 21—26-ig lutheránus hetet rendeznek, mely
alkalommal az Alig. Ev. Luth. Konferenz gyülésezik. Ezen megjelennek az evangélikusság képvise
lői az egész világból. Egész sereg" szövetség és egye
sület rendezi Augsburgbau közgyűlését ez évben. A
város egy reformációi és egy reneszánsz kiállítást
rendez. Áz 1530. év eseményéit tárgyaló színmüvet
is előadnak korhű jelmezekben. Eddig 14 alkalmi
ünnepi irat címét közölték velünk, melyek mind az
ágostai hitvallással foglalkoznak. Kiváló zenei elő
adások is tervbe vannak véve. Ezek közül különösen
érdekesnek ígérkezik a b a jo r harsonakar előadása
junius 21 —22-én, mikor (KM) zenész fog közremű
ködni.
Ars poetica mea. K ö l t é s z e t e m . Irta Vietorisz József. Franklin Társulat bizománya 1930. A
koszorús költő e müvében bevezeti az olvasót lelki
műhelyébe, feltárja egész lényét, megmutatja, mi
lyen érzések, gondolatok, eszmék, célok és remény
ségek töltik meg bensejét és megsejteti velünk, ki
kel nem csókolt homlokon a múzsa, hogyan szü
letik meg a költemény. Mindenképen ajánljuk ol
vasóinknak, hogy szenteljenek néhány órát e ked
ves műnek. Igazi lelki táplálékot találnak benne,
mely felemeli telküket a mindennap poros küzdel
mes teréről, az eszme magasabb régióiba, ahol a
szép, az igaz és a jó korlátlanul uralkodnak.
Orvosi hír. I)r Máthé Lajos fogorvos, protestáns
egyháztag, IV., Királyi Pál-u. 20. sz. alatt (Kálvin-tér
sarkán) fogorvosi rendelőjében olvasóinkat jelen
tős kedvezményben részesíti. Rendelés 10—1 és 1—6
óráig.
Isién igéje a gyermek lelkében. Szerkeszti és
kiadja Incze Gábor. E vállalkozás III. kötete gya
nánt megjelent: H a s t i n g s : A s z e m ü n k f é n y o.
Ford. Erdős Károly dr. debreceni egyetemi tanár,
bevezetést irt hozzá »Az ószövetség és az ifjúság
címen B. Pap István bpesti theol. tanár. Ára 1.10 P.
Tartalmaz 12 ótestamenti szent ige alapján megirt
beszédet az ifjúság részére. E beszédek rend
kívül • közvetlen hangon szólnak a gyermek
leikéhez. A mindennapi élet eseményeiből kiindulva
a legmagasabb vallási és erkölcsi igazságokat hoz
zák közel a lélekhez. Az ótestamentomi igéből szé-
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pen fejtik ki az ujteslanientomi Lartalmal és min
dig Jézushoz vezetik az ifjút, a gyermeket. A felnőtt
is nagy lelki gyönyörrel és haszonnal mélyedbe!
el bennük Szülők, adjátok a könyvet szemetek
fényének, gyermekeiteknek kezébe! Olvassátok együtt!
Az ercsi ref. evang. egyház eladja jókarban
levő, gulaalaku, 10 m. magas vasharanglábját. Ki
sebb gyülekezeteknek, fiókegyházaknak nagyon al
kalmas. Ma 2 harang van arra felszerelve.
The Bibié in the worhl. A brit és külföldi
bibliatársulat havonkint megjelenő folyóirata ja 
nuári számában A. L. Haig, a társaság középeuró
pai titkára tollából közli annak az ünnepélynek
lefolyását, melyet a fővárosi protestánsok a társaság
125 éves jubileuma alkalmából együttesen tartottak
A cikk alkalmas arra, hogy az olvasókban rokonszenvet keltsen hazánk és nemzetünk iránt
Oroszországban van mintegy hatezer evangé
liumi hitközség. Egy istentagadó lap a Krasznaja
Niva keserűséggel ir arról, hogy védekeznek az
uj naptár és munkarend folytán támadt veszedel
mek elten. Az evangélista azt mondja a híveknek:
Minden nap bemutathatod az Istennek áldozatodat
és az Isten megáld érte. Ha vasárnap vagy szabad,
jer vasárnap. Ha szerdán van pihenőnapod, jö jj
szerdán. Imaházunk kapuja minden nap nyitva
van 5—7-ig.« Leírja az intenliszteletel és hozzáteszi:
Gyűjtenek a testvérek között és kiosztanak nekik
nyomtatványokat, melyeket a munkahelyeken szét
osztanak. fis a lapocska főlartalm a az. hogy az Isten
lelke azt akarja, hogy minden nap járjunk az I r
előtt és küzdjünk e romlott és természetellenes
nemzedék között a világosság lobogója alatt az
igazság kardjával és pajzsával. íme. fejezi be cikkét,
egy helység, amelyben a meg nem szakított munka
hét minden ingadozás és nehézség nélkül érvényre
jutIntelligens fiatal leány ajánlkozik úri családhoz
háztartási munkára. Cim a kiadóhivatalban.
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részlellizelésre. Forduljunk hozza teljes
mai. Muzeum-körul 27. sz.
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