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M inden em ber szám ára a lé t
feltételhez tartozik  az önism eret.
A  m indennapi kenyér sem kell 
jobban számára, m int ez. Az ön
ism eret három  tényezőből tevő
dik össze: a bűnism eret, a ta len
tum ism eret és helyzetism eret té 
nyezőiből. Ha ezek közül bárm e
lyik is hiányzik, torzó lesz az 
önism eret s katasztrófába fogja 
vezetni az embert.

Ha a bűn ism erete hiányzik 
egy em bernek, akkor az önimá- 
dás bűnébe esik. Ez követelőző
vé s ezért elégedetlenné teszi az 
élettel szemben, pökhendivé, erő
szakossá és azért ellenszenvessé 
m ások szemében. Ezenkívül el
bizakodottságában olyan vállal
kozásokba fog, m elyeknek meg
valósításához ereje nincsen s 
így ra jta  is beteljesedik  az örök 
igazság: a gőg u tán  m indig bu 
kás következik.

Ha a tehetségism erete h iány
zik egy em bernek, az a más- 
imádás bűnébe esik. Bűnismerete 
következtében m inden rosszá 
lesz szemében, ami az övé s min
den gyönyörűvé, ami a másé, 
csak azért, m ert a másé. ö rökös 
alacsonyabbrendűségi érzésben 
elégedetlen lesz sorsával, lakáj- 
lelkűsége elhanyagolható meny- I

nyiséggé, sőt sokszor m egvetetté 
teszi m ások előtt s koldusként 
ülve m arad a népek országútján, 
m ert nem m er vállalkozni felada
tokra, m elyeket, ha egy kis ön
bizalma volna, — játszi köny- 
nyedséggel tudna megoldani.

H a a helyzetism erete hiányzik 
egy em bernek, álm odozóvá válik. 
Kanosaiul a festett egekbe néz. Ha 
m ásik tényezőként a bűnism erete 
erősebb, akkor a tegnap ábránd- 
világába m enekül, és régi dicső
ségről álmodozik. H a a tehetség
ism erete erősebb, akkor a holnap 
ábránd-világába m enekül és naiv 
álm okat sző e lérhetetlen  dicső
ségről. A  ma kötelessége azon
ban m indenképpen teljesítetlen  
marad.

Ezért van szüksége m indenki
nek prófétákra. A  próféták  Isten 
küldöttei s ezért épp ez a három  
vonás jellem zi őket. K ím életlenül 
lerán tják  a lep let m inden bűnről. 
Csodálatos sim ogató szeretettel 
tudnak életre  kelteni m inden pis
lákoló lángot s bárm ennyire fö
lötte is á llanak koruknak, te lje 
sen benne élnek koruk feladatai
ban. N éha olyan élesen elválasz
tódik a próféták egyéniségében 
az ostorozó és vigasztaló vonás, 
hogy egym ás m ellett szinte bántó
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ellen tétként hat. H itetlen tudósok 
ezért akarták  például m indenáron 
elhitetni azt, hogy a bibliai pró
féták könyvében két különböző 
prófétától szárm aznak az ostorozó 
és vigasztaló m ondatok.

Ilyen volt Széchenyi is. Róla 
írja  Rem ényik Sándor: „A leg
borzalm asabb m agyar-ostorozó, 
aki szeges korbáccsal verte  nem 
zetét, arcába köpte bűneit és 
gyalázatosságait, — amíg a nem 
zet állott, — a bukás, a tragédia 
u tán  nem talá lt több ítéletes szót

nem zetére. Ellenben a döblingi 
sötétből felvillant a ,,Blick“ és 
igazolt egy nemzetet, bárm it tett 
is az."

Ilyen prófétai m egbízással áll 
e lőttünk a böjt. Irgalm atlanul 
gyűlöli s leleplezi a bűnt, kijóza- 
n íthatatlanul szereti s m enti a 
bűnöst és m inden kibújó elzárá
sával kényszerít a ma nehéz kö
telességeire.

Túróczy Zoltán,
a Tiszai Evang. E gyházkerület püspöke.

Egyházközségünk és iskolánk
Egyházközségünk presb itériu

ma 1909 m ájus 2-án az 1908 évi 
46. törvénycikk  hatása  alatt, 
m ely ingyenessé te tte  az elemi 
iskolai oktatást, „ámbár mintha 
szívünk egy részét szakítanák 
ki", kényszerítve volt elem i isko
lánk m egszüntetése m ellett fog
lalni állást. Igazán a szívünkből 
szakították ki, hiszen amellett, 
hogy városunk legnevesebb isko
lája  volt, egyházi szempontból is 
tökéletesen  te ljesíte tte  hivatását, 
az evangélikus gyerm eksereg 
összegyűjtését: az utolsó évek
ben a tanulók létszám a m egha
ladta a 220-at s ezek között 
legalább 150 volt evangélikus.

És eltelvén háborúknak és bé
kéd en  békéknek 30 esztendeje, 
egyházközségünk 1940 május 
5-én tarto tt közgyűlésén egyhan
gú határozatta l elvileg kim on
dotta az elemi iskola ú jra  való 
m egnyitásának szükségességét. — 
Szeptem ber 2-án két osztállyal 
m egnyílik iskolánk, hogy egy év 
m úlva már két tanerővel, négy 
osztályban folytassa m unkáját. 
Ez év  február 2-án válosztatta 
meg rendkívüli közgyűlésünk 
véglegesen a m ásodik tanerőt,

egyúttal m egoldva egy régóta 
vajúdó kérdést, kán tortan ító t á l
lítva egyházközségünk szolgála
tába. így  m ost iskolánkban két 
oly m unkaerőre vannak bízva 
gyerm ekeink, kiknek egyénisége, 
evangélikus lelkülete és szak- 
képzettsége a legszebb rem é
nyekre jogosít.

Testvérem , ki olvasod e száraz 
tényeket, átérzed-e nagy je len tő 
ségüket? Újból van iskolánk! S 
tudod, mit jelent ez egyházköz
ségünk szempontjából? A  bizto
sított jövőt! Van iskolánk, mel
lélek a mi lelkűnkből, melyre 
nyugodtan rábízhat ;uk az életnek 
oly göröngyös útjain  első bizony
talan  lépéseiket tevő kis gyerme
keink vezetését irányítását. Van 
iskolánk, hol az abc és az egv- 

I szeregy alapfogalmai mellet: a 
fogékony gyerm eki lélek magá
ba szívhatja m indannak az -Trés
nek és tudásnak alapjait, melye
ken majd egykoron az életnek 
m inden m egpróbáltatásán és 
m egkísértő- diadalmas.<odó
igazi p ro teúar.; öntudat g ki
fejlődni. Van s kólánk. hei gyer
m ekeink els :• dalaik kör : tt ta 
nulják meg egy szívvel és félek-
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kel, hogy „Erős vár a mi Iste
nünk!"

Testvérem , ha átérzed e té 
nyek  jelentőségét, m egérted-e a 
felelősséget, m elyet egyházköz
ségünk ezzel m agára vállalt? Fe
lelősséget hazánkkal, az egyete
mes egyházzal, városunkkal és 
elsősorban önm agunkkal szem
ben! Iskolát új életre  kelteni 
csak akkor szabad, ha annak 
korszerű és eredm ényes m űkö
dését biztosítani tudjuk. Az ál
lam nak nagy anyagi tám ogatása 
sok nehézségen átsegít m inket, 
de felszerelésünk kiegészítésre, 
tökéletesítésre  szorul, lelkese
déstől fűtött tanerőinknek segít
ségére kell, hogy siessünk m un
katervük, elgondolásaik meg
valósítására- m ert csak így ér
hetjük  el, hogy iskolánk olyan 
tényező legyen e városban, mint 
volt hajdanában. Testvérem , ér
zed ezt?

Nehéz időket élünk, az egész 
világ fegyverben áll, v ív ja  a lét 
vagy  nem lét nagy  harcát és e 
harcban úgy, m int m ár annyi
szor, ott áll a fiatal népek  kö
zött hű fegyverbarátságban a 
m agyar. Nem tudjuk, mit hoz a 
holnap, de bízunk Istenben és 
hiszünk egy szebb m agyar jöven
dőben. E h itünk  tanúságtételéül 
erre a jövőre, a m indnyájunktól 
hőn áhíto tt diadalm as békére elő
re készülnünk kell. Ekkor is első 
feladatunk lesz iskolánk tovább
fejlesztése. Jó  öreg iskolaépüle
tünk még m egteszi a m aga köte
lességét, de a mai nevelési és ta 
nulm ányi szellem mielőbb szük
ségessé teszi egy oly terem  lé te 
sítését, m ely elegendő nagy lesz 
egész ifjúságunk összegyűjtésé
re. így a közösségi szellem ápo
lására és az „ép testben ép lé
lek" eszm éjének m egfelelően a

kellő testnevelésre  i s . De egy 
ily  terem  építése, m elyet csak 
iskolánk szolgálatában és ezzel 
kapcsolatban tudunk elképzelni, 
életbevágóan fontos érdeke egy
házközségünknek is. Belmissziói 
egyesületeink mind otthon után 
áhítoznak, mind népesebbé váló 
vallásos estjeink, összejövete
leink a m ainál megfelelőbb, n a 
gyobb kere te t igényelnek. Egész 
gyülekezeti é le tünk  m egerősö
dését, elm élyülését, egy testvé
ries igazi evangélikus közösség 
kialakulását várha tjuk  az isko
lánk m ellett em elendő „Luther- 
terem " m egépítésétől.

Testvérem , midőn először szó
lottám  Hozzád e kis füzetnek 
hasábjain, nem tudtam  még pon
tosabb m unkaprogram m ot m agunk 
elé tűzni. Csak abban bíztam, 
hogyha erőnk csekéley  is, de h i
tünk erős és nagy  lesz a k ita rtá 
sunk! A m unkaprogram m ot ma 
sem tűzzük ki, önként tá rja  azt 
elénk az élet, egyházközségünk 
élete. Testvérem , hallod-e hívó 
szavát? Ha hallod, m egérted e 
szót, úgy je r  velünk, mi várunk 
Rád. bízunk hitedben, szám ítunk 
segítségedre.

Dr. Engel Rudolf,
egyházfelügyelő.

Népmozgalmi adatok 
az 1941-ik évben:

A keresztség szentségében ré 
szesült 30 gyerm ek. 15 fiú és 15 
leány. Konfirm áltak 25-en. 12 fiú 
és 13 leány. H ázasságot kö tö tt 19 
pár. Ehalálozott 34 egyháztag. 19 
férfi és 15 nő. Az Űr szentvacso
rájával élt 1114 egyháztag. 397 
férfi és 717 nő. Hozzánk betértek  
tizen. Tőlünk k itértek  kilencen.
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„Aki velem nem gyűjt, tékozol"
(Mt. 12, 30.)

Tékozlást még a leggazdagabb 
sem folytathat kár nélkül. A  té
kozló fiú sorsa m utatja, hogy 
könnyelm űségével végeredm ény
ben sa já t boldogságát és lelki 
békességét vesztegette  el. De 
annál kevésbbé teheti m eg az, 
akinek csak kim érten  ju t min
denből. A  je len  idő kiváltképpen 
tan ít meg arra, hogy közös erő
vel kell m indent gyűjteni. A  leg
kisebbet és a legkevesebbet is 
meg kell becsülni. A ki m ég ma 
is gondtalanul és felelőtlenül 
akar élni, annak az m aga látja 
kárát.

A  fenti ige m agyarázat. A  vers 
első felének m agyarázata: ,,Aki 
velem  nincsen, ellenem  van." — 
Jézust azzal vádolják, hogy az 
ördög segítségével gyógyít. Ezért 
m inden te tté t e lítétlik  és ócsárol
ják. Jézus kem ény szóval u tasít
ja  v issza a vádat és m egdorgálja 
a farizeusokat. N yíltan  m egm ond
ja, hogy okvetlenkedésükkel 
m egakasztják a m unkát. S rám u
ta t arra, hogy a m ím elt jóakarat 
m ögött a széthúzásnak bűne re j
tőzik. A  farizeusok bűne nem 
m erül ki abban, hogy pusztán el
lene loglalnak állást. A  felelőtlen 
tékozlás is következm énye en
nek. A m ikor m ég olyan kevesen 
ju to ttak  el a hithez és olyan k e 
vesen gyógyultak  meg, akkor 
m agatartásuk  csak m egbontotta 
az erőket és k á rt okozott.

Kedves Testvérem ! Az Űr tő 
led sem kíván egyebet ezekben 
a nehéz időkben, m int hogy 
igenlő készséggel gyüjts Vele 
együtt. A tékozlás bűne m egbo
csáthatatlan. Tudd meg, hogy a 
te  jelenlétedre, a te szívedre, a 
te imádra, a te segítségedre

szükség van! Luther m agyarázata 
szerint a Szentlélek m unkája az 
egyházban m indig ez. H ívja és 
gyűjti az egész keresztyénséget. 
Téged is.

leközö lsz, ha  távolm aradsz az 
istentiszteletektől. Az Ür m inden 
istentiszteleten  téged hív. M in
den igehirdetés teérted  tusako- 
dik. A  tem plom  közössége a h í
vők közössége Krisztussal. Ha 
nem vagy Vele, Ellene vagy!

Tékozolsz, ha  elhanyagolod az 
imádságot. Egyházad fejlődéséért, 
m unkájáért és jövő jéért te is fe
lelős vagy. Isten azt kívánja, 
hogy szem élyesen fordulj Hozzá 
és könyörögj Szentleikéért.

Tudod, m iért küzd egyházad. 
N e vedd félvállról ezt a munkát. 
A  te im ádságod is fontos,

hogy óvodánk eredm ényesen 
ápolja az árta tlan  lelkeket, a 
legkisebbeket;

hogy a vasárnapi iskola m eg
term ékenyítse a zsenge ifjú lel
keket s örömmel fogadják el 
M egváltójukat;

hogy elemi iskolánk hűségesen 
lássa el feladatát és áldással ne
veljen  egyház- és hazaszere
tetre;

hogy kenyériskolánk szociális 
segítése lelki erősödést is ered
m ényezzen a szükséget szenvedő 
kicsinyeknél;

hogy a hitoktatás az elemi és 
középiskolákban az ifjúságnak 
bizonyságot tévő élm énye le
gyen;

hogy a konfirm ációi oktatás 
szilárd öntudattá érjék  az írjak 
vallástételében;

hogy a leány- és fiúcserkész
csapat m unkája eredménves le 
gyen;
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hogy a keresztyén  leányegye
sület az Evangélium  tanácsát ad
ja  a serdült leányifjúságnak;

hogy a diákszövetség napfény
re hozza a középiskolás ifjúság 
lelki kincseit és ezeket Istennek 
akarata  szerint nemesítse;

hogy leánytestvéreink  szeretet- 
intézm énye továbbra is gyámo- 
líthassa. az árvákat és h a jlék ta 
lanokat;

hogy a keresztyén  ifjúsági e- 
gyesület m unkája visszhangot ta 
láljon az iskolánkívüli levente 
és az iparos-tanonc ifjúságnál;

hogy a diakonissza nőegylet 
szeretet-m unkáját háborítatlanul 
folytathassa és Krisztus kegyel
mét m egtapasztalja; 

hogy a Luther-kör a nagy  re

form átor éle tének  tanulm ányozá
sa folytán a reform áció erőssége 
legyen;

hogy a szepsi szórvány-m un
kát és h itok tatást Isten áldása 
kísérje;

hogy az egyháztanács és bi
zottságai az Ür akara ta  szerint 
hozzák határozataikat;

hogy a körzeti gyülekezeti es
tek városrészenként alak ítsák  ki az 
evangélikus összetartást és köze
lebb hozzanak egymáshoz soka
kat.

Tékozolsz, ha m indebben n in 
csen részed, ha építőkövedet nem 
teszed hozzá a többihez.

Ne feledd, Testvérem : ,,Aki 
velem  nem gyűjt, tékozol."

Mohr Gedeon.

Az Evangélikus Diakonissza Nőegylet munkája
A súlyos háborús, hideg tél 

dacára ham ar m úlott el őszi be
számolóm utáni pár hónap. Isten 
segítségével m egírhatom  újabb 
eredm ényeinkről szóló tavaszi 
beszámolómat. K öszönetét m on
dok a N őegylet m inden m unkás 
tagjának, önzetlen, k itartó  m un
kájáért. ö ssze ta rtásukkal és szor
galmukkal, de sokban nagylelkű 
tám ogatóink segítségével v ittük 
téli m unkaprogram m unkat, első
sorban pedig karácsonyi vásárun
kat, szép sikerre.

K arácsonyi v á s á r u n k  szép 
etédm ényéből m ódunkban volt 
sok fázó, ruhátlan szegényünkön 
segíteni. Sajnos, a gyökeres m eg
oldáshoz és a szegénység m eg
szüntetéséhez gyöngék vagyunk, 
de ezért állandóan tovább kell 
dolgoznunk, hogy a jelentkező 
nincstelenek helyzetét legalább 
ném iképpen enyhíthessük.

A rra kérem  kedves nőegyleti 
Tagtársaim at, m unkájukban ne

lankadjanak, k ísérjék  továbbra is 
figyelemmel, érdeklődésükkel és 
szeretettel a N őegylet célkitűzé
seit.

K arácsonyi vásárunkkal kap
csolatban nem áll módomban, 
hogy m inden egyes nagylelkű a- 
dom ányozónknak névszerint is 
köszönetét m ondhassak. Ki kell 
mégis emelnem  O elschläger Ist
ván, vitéz Ö ry Ferenc, Fiedler 
Pál, dr. Förster Lajos és özv. M ar
kó Zoltánné egyháztagjaink sze
rete tte ljes ju tta tásait és nagyobb 
fűtőanyag adom ányait, am ikkel 
sok szegényünknek tették  lehető
vé a zord tél keserveinek  elv ise
lését. Meg kell emlékeznem  M ar
git. diakonissza testvérünk szere
tetteljes, fáradságot nem  ismerő 
körültekintő  m unkájáról, aki úgy 
vásárunk rendezésénél, valam int 
a befolyt term észetbeni és más 
adom ányok elosztásánál és szegé
nyeinkhez ju ttatásánál nagy se
gítségünkre volt. Körünkből, saj-
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nos, a közeli napokban távozik, 
ez ú ton is szeretettel veszünk 
tőle búcsút és további testvéri 
m unkájához Isten gazdag áldását 
kérjük.

Legközelebbi rendezésünk m ár
cius 8-án d. u. 6 órakor a TESz. 
házban m egtartandó vallásos est, 
m elyen Dr. K ékén A ndrás deák
téri lelkész „Isten háborúja" cí
m en ad elő. Áprilisban, húsvét 
hétfő jén  egy jótékonycélú  teaest 
lesz, m elyet a Társadalm i Egye
sületek Székházában tartunk 
meg.

M inden hétfőn délután 4— 5 
óra között tartjuk  meg rendes 
heti értekezleteinket. Kérem a 
N őegylet kedves tagjait, hogy 
ezeken minél nagyobb számban 
vegyenek  részt, adják  elő célki
tűzéseink keretébe tartozó elgon
dolásaikat, terveiket, észrevéte
leiket, de indokolt kritikáikat 
is, hogy így is előm ozdítsuk kö
zös m unkánk sikerét.

Erős vár a mi Istenünk!
Dr. Farkas Józseíné 

elnök.

"...mert aki legkisebb mindnyájan ti közöttetek, 
az lesz nagy"

Lk. 9, 48.

Az ifjúságnak legjellemzőbb 
vonása, hogy kivétel nélkül a 
jövőbe irány ítja  figyelmét. Ez 
nem csak jellem vonása, hanem 
életforrása is. A m ikor elégtelen
ségének tudatára  ébred, vagy 
m ások hívják  fel figyelm ét rá, 
akkor abból m erít vigasztalást, 
hogy a jövőbe helyezkedik gondo
latban: ez a jövő m inden problé
m ájának m egoldását fogja elhoz
ni. Vessük az ifjúságnak eme tu 
lajdonságát az Ige m érlegére és 
rögtön rájövünk, hogy ifjúsá
gunk azért tekint annyit a jövő
be, m ert m enekül a „legkisebb"- 
létel terhétől: nagy akar lenni, 
anélkül, hogy először kicsi, sőt 
a legkisebb lett volna. Pedig a 
jövő nagysága, teljessége a jelen 
kicsiségéből nő ki. Á sudár fenyő 
nem máról holnapra lett naggyá, 
hanem  először, sőt hosszú éve
ken keresztül kis fácska volt és 
nőtt lassan óriássá. A  beteges, 
erőtlen plántából sohasem  lesz 
fejlett növény hanem  m indjob
ban elsorvad, összezsugorodik és

elhal. Az a tanuló, aki már az év 
elején  szám lálja a tanítási napo
kat és sóvárogva várja  a nyári 
szünetet, m unkáját kevés lelke
sedéssel és eredm énytelenül fog
ja végezni. Ebből következik, — 
és erre nagyon ritkán gondol az 
ifjú, — hogy az á lta la  annyira 
várt nyár még több m unkát és 
gondot, sőt szégyent hoz m agá
val. Aki iskoláit az alázatos 
m unka hűséges elvégzése nélkül 
szakadatlan jövő-ábrándozások 
közepette végzi el, az silány tag
ja  lesz az új M agyarországnak.

Ugyanezt m ondhatjuk el azok
ról, akik a h ittanórákat könnyel
műen elm ulasztják, m inden kis 
okot elegendőnek tartanak  jó ki
fogásra és igazolásra. Azok*::, 
akik m éltóságukon alulinak tekin
tik, hogy a h ittanórákra  lelkiis
m eretesen elkészüljenek és min
den figyelm üket Isten ügyinek 
szenteljék. De még fokozottá: bán 
vonatkozik ez azokra, kik az 
istentiszteletek alázatos lá‘ : t a t á 
sát kényelm i és különféle v a s á r -
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napi program inak zavarta lansá
gáért fölényes m osollyal intézik 
el, hivatkozva arra, hogy hisz' mi 
evangélikusok akárhol is imád
hatjuk  Istenünket. Ez a felfogás 
vezetett ma oda, hogy teljesen 
felbom lott az evangélikus közös
ségi tudat. Ez leginkább a diák
szövetségi összejöveteleken jut 
kifejezésre, hol a legértékesebb, 
legtanulságosabb és legérdekesebb 
alkalm akat is immel-ámmal k e 
resik fel. A legszom orúbb azon
ban, hogy a szülők is tám ogatják 
az ifjúságot m ulasztásaiknak száz 
ezer elfogadható okkal való iga
zolásával. Több ízben tapasztal
tam, hogy m ásvallásúak több 
érdeklődést tanúsíto ttak  egyes 
alkalm akkor ügyeinkkel szem
ben, mint a mi saját ifjúságunk. 
Pedig meggyőződésem, hogy a

mi evangélikus ifjúságunk is 
naggyá szeretne lenni drága 
evangélikus egyházával, hogy 
onthassa a lelki, szellemi, sőt 
gazdasági é le tet m egújító erőket 
bele a m agyar életbe, m int azt 
őseink tették.

M inden hibának m eglátása el
vezethet m inket a gyógyuláshoz. 
Az Ige m eg is ad ja  az orvossá
got: m indenkinél kisebbek akar
junk lenni. Ezt m ásképpen úgy 
lehetne kifejezni: m inden felada
tunkat, m inden kötelességünket 
nagyobbra tartsunk  önm agunknál 
odaszentelve m egvalósítására 
m inden erőnket. " M unkában m a
gától gyarapodnak az erők, — 
erősödnek az izmok, tágul a lá tó 
kör, m élvül és jön m agától a jö 
vő nagysága. Tessényi Kornél, 

val’lástanítói-lelkész.

A Luther Szövetség kulturális szakosztályának
munkája

A tavaszi évadra új, a mai há
borús állapotoknak megfelelő 
m unkatervet dolgozott ki a Luther- 
Szövetség kuitúrális szakosztá
lya, am elynek főcélja a kassai 
evangélikusok öntudatának ki- 
fejlesztése, világszem léletüknek 
korszerűvé tétele.

Ism ételt m egbeszélések alapján 
ugyanis a szakosztály vezetősége 
arra a m egállapításra jutott, hogy 
a városban élő evangélikusok 
nagyrésze vallásában nem találja 
meg azt a tám ogató erőt, am e
lyet — főleg a mai válságos idők
ben — éppen a keresztyénségnek 
nyújtania kell mindazok számá
ra, kik Krisztus követőinek vall
ják  m agukat, ön tudato sítan i kell 
tehát a kassai evangélikusokat, 
öntudatosítani a szó nem es érte l
mében, vagyis úgy, hogy életük,

m űveltségük át legyen ita tva  
Krisztus tanításával és. m inden 
cselekedetüket szinte öntudatla
nul a keresztyén gondolat irá 
nyítsa.

Ha szellemi táplálékunk evan
gélikus korszem léletből m eríti 
éltető  erőit; ha m inden kultúr- 
vonatkozásban állandóan az 
Evangélium fogja megszabni az 
eszmékhez, szem élyekhez és dol
gokhoz való viszonyunkat, akkor 
öntudatos keresztyénekké válunk 
anélkül, hogy ez a protestáns ön
tudat bárkire nézve károsan ha
tó vagy bántó lenne.

Dr. Schulek Tibor ev. lelkész 
két előadásában: 1. Kereszíyén- 
ség és a háború, 2. Evolúció és 
keresztyénség m ár az előbb vá
zolt elgondolás gyakorlati m eg
valósítását célozta és ugyanebből
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a gondolatból fakadt dr. R uttkay 
G yörgynek: Evolúció a képző
m űvészetekben című előadása is.

Á prilisban a kultúrális szak
osztály a nagy m agyar költő: 
Rem ényik Sándor em lékének 
em lékesttel k íván áldozni, a- 
m elyre Kassa egész társadalm át 
szívesen látja, m ert Rem ényik 
Sándor nem csak evangélikus, ha
nem egyetem es m agyar irodalmi 
érték  is.

Hisszük, ho<?y a szakosztály 
ugartörő m unkája eredm ényes, 
bő aratást hozó, keresztyén és 
m agyar m unka lesz.

Dr. Ruttkay György,
a szakosztály elnöke.

Sok ember van Kassán,
ezer szám ra is, akinek még egy 
detektoros rádióra sem telik  és 
finom zenét még a szomszédnál, 
ism erősnél sem igen hallhat, — 
még több van olyan, aki hé t
szám ra nem fürődhetik meg, aki 
egész télen  át didereg, m ert az 
idők gonoszak, mint a Biblia 
m ondja, — de egyetlen  sincs 
olyan, aki, hacsak őszintén akar
ja, ne hallhatná az orgona szár
nyaló hangjait, aki ne fürődhet- 
nék meg a Szentírásból fakadó 
élővizek hullám aiban s aki ne 
m elengethetné didergő lelkét a 
Szentlélek tüze m ellett . . .

Szemedet rem ekm ívű tem plo
munk ívei em elik az Ég felé, a 
h ittestvérek  barátságos, bíztató 
tekintete üdíti, erősíti k itartáso 
dat, míg m inden jobbra fordul; — 
igen, itt e falak között magad is 
érzed, hogy más, jobb ember 
vagy, mint odakint a lármás, po
ros, fárasztó élettolongásban, — 
m iért nem jössz ide gyakrabban, 
Testvér?. . .

Luther a nép fia volt,
s a többi reform átor is többnyi
re; a m egreform ált egyházak v a 
lam ennyien a néptöm egek ősi, 
istenkereső lelki ösztönének ad
tak  kifejezést az Evangélium  ne
kik ju tta to tt útm utatása szerint.

Ha egyházaink a néppel való 
élő közösségüket a jövőben meg 
akarják  tartani, akkor a szó 
legszorosabb értelem ében nép 
egyházakká kell alakulniok! Ügy- 
bibliai, m int modern, társadalm i 
értelem ben ez adja meg igazi lét- 
jogosultságukat.

Bárm ennyire örvendetes is, 
hogy helyi egyházunkban jobb
módú, iskolázott híveink mind 
nagyobb számban kapcsolódnak 
egyházközösségünk egyre job
ban kifejlődő, bíztatóan gazdago
dó m unkaágazataiba tevőleges 
form ában is, — egyházi életünk 
sem vidéki, sem országos v i
szonylataiban nem m aradhat meg 
m űveltebb, kedvezőbb életsorsú, 
tekintélyesebb h ittestvéreink  kö
rének belügye, m elyet a kívülálló 
szegényebbek csak jótokényko- 
dási oldaláról értékelnek többé- 
kevésbbé, vagy am elyet a köze
lebb lépni nem m erők bizonyos 
lelki kevesebbrendűségi érzéssel, 
rosszabb esetben közönyei, vagy 
éppen gyűlölettel szemlélnek.

Szüntelen imádkozva töpreng
jünk afelett, hogyan terelhetnénk 
evangélikus egyházunk kassai 
Istenházának hatalm as csarnokába 
hitvallásunk itt is ezer számra 
szerte tévelygő, lelki gyógyításra 
váró juhait.

S vájjon  ki az, aki sohasem té- 
velyeg a akinek a lelke sohasem 
vérzik, sohasem  volt vagy  soha
sem lehetne ú jra beteg? . . .  •

                        ,
lelkész, középisk. tanár.
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Körzeti gyülekezeti estek
A múlt év októberében vég b e

m ent körzeti estek a következő 
tanulságokat hozták:

a) szükség van ezekre az es
tekre, m ert így többen részesül
nek  az igehirdetés áldásaiban és 
m ert ezzel erősödik körzetenként 
a közösségi tudat;

b) elegendő kisebb számú kör
zet.

Ez év m árciusában tehát ismét 
m egtartjuk körzeti gyülekezeti 
estje inket a következő sorrend
ben:

1. Északkeleti körzet: Ligettől 
északra. M alom ároktól nyugatra. 
V erető je  M argócsy A ladár tb. 
esperes. M árcius 10-én, kedden 
este —8 órakor. A  Levente
otthonban, Gizella-part.

2. Északnyugati körzet: Ferenc 
Jó  s e F- ö r r t  — K álvária-utcától 
északra. M alom ároktól nyugatra. 
V ezető 'e  Mo n i r  Endre presbi
ter. M árcius 12-én, csütörtökön 
este 7—8 órakor. Tompa Mihály- 
utcai elemi iskola.

3. N yugati körzet : K álváriá
ét :átó  délre, Rákóczi-úttól nyu
gatra, Tüzér-utcától északra. Ve
zetői Stoffán Oszkár és Borcsicz- 
ky Miklós, polg. isk. igazgató. 
M árcius 14-én, szombaton este 
7—8 órakor. A z  áll. polg. leány
iskolában, Be hlen G ábor-kárút.

4 Be'városi körzet: Határai: 
A Fő-uVa hossza és Rákóczi-, 
M átyás király-kőrút között. Ve
zetői M ikier A ndor tb. gondnok 
és Dr. Sziklay Lász'ó tanár. M ár
cius 15-én este 7—8 órakor. Az 
evangélikus iskolaépületben.

r P é 1 nyugati körzet: Szent 
Istv  n-körúttól délre, H onvédek
éit’á 'ó  nyugatra. Vezetői Dr.

M ikier Lajos és vitéz Ö ry Fe
renc presbiterek. M árcius 17-én, 
kedden este 7—8 órakor. A  Kini
zsi-utcai elemi iskolában.

6. D élkeleti körzet: Horthy 
M iklós-tértől délre, H onvédek- 
ú tjától keletre. V ezetője Cziel 
Rezső áll. tanító. M árcius 19-én 
este 7—8 órakor. Jaross Andor- 
utcai elemi iskolában.

Szeretettel hívom fel az egyház
hívek figyelm ét ezekre az a lkal
makra. Testvéri találkozásnak és 
gyülekezeti építőm unkának a he
lyei ezek.

Mohr Gedeon.
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A kassai m agyar evangélikus 
Leányegyesület tagjai m egérte t
ték  a mai történelm i idők szavát 
és az utóbbi rövid hónapok alatt 
charita tív  és szociális téren  ki
vették  részüket a kom oly m un
kából, szép eredm énnyel.

Ezt az eredm ényt is csak an
nak  köszönhetik, hogy Krisztus 
zászlaja alá álltak  és jelszavuk 
az lett: „Jót tenni és jóvá lenni!" 
M indegyik leányegyesületi tag 
tudatában  van  annak, hogy min
den életm unka érdem e szerint 
való áldást kap Istentől. Szeret
ném, ha az alább következő so
raim  üzenetek lennének nem csak 
a m eglévő és körünket hűségesen 
látogató  leányegyesületi tagok
nak, hanem  azon leányok szám á
ra  is, akik még nem csatlakoz
tak  hozzánk.

Jö jje tek  mind és álljatok Krisz
tus zászlaja alá! Nézzétek: mi
lyen  örökifjú, dicsőséges fejede
lem  Krisztus! Ha Öt szeretitek, 
tiszták  és boldogok m aradtok; ha 
bíztok benne, hűségesek, erősek 
és győzedelm esek lesztek; ha 
m élységesen hisztek benne, hozzá 
hasonlók lesztek! — K erestek 
ideált? — Ö a legm agasabb; ke
restek  példát? — Ö a legvon
zóbb; kerestek  igaz barátot, aki
ben sohasem  csalódtok? — Ö a 
legnem esebb; kerestek  pásztort? 
— Ö a legerősebb; kerestek  
m estert? — Ö az isteni mester! 
Ö  a vezér, a harca: béke s a ne
ve: diadal. Aki az Ö katonái so
rába lép, annak zsoldot is fizet, 
mégpedig: békét, hitet, tisztasá
got, hűséget, ami meg nem  csal, 
igazságot, ami meg nem fakul, 
örömöt, ami könnnyeken  átsu- 
gárzik, dicsőséget, ami tövisko
ronán gyűl ki.

A szülőket pedig arra kérem , 
hogy küld jék  leányaikat Krisztus 
zászlaja alá. kü ld jék  őket Leány
egyesületünk körébe, ahol alkal
muk lesz Krisztust jobban m eg
ismeri. Bízzák őket Arra, aki 
h ív ja őket: hová tehetnők jobb 
kézbe legdrágább kincseiket? 
Szeresse Ö jobban őket, m int a 
szülők s áldja meg őket Ö, aki 
egyedül tudja m egáldani őket. 
M ert eljön az idő, am ikor sem 
szülők, sem vezetők nem tudunk 
többé leányainkhoz szólani, sem 
vezetni, sem vigasztalni, sem 
megőrizni őket. Vezesse, taná
csolja, védelm ezze tehát Ö leá
nyaikat, Ö, aki örökké él és teg
nap és ma m indörökké ugyanaz 
marad.

Jö jje tek  tehát Krisztus zászla
ja alá, különösen most, amikor 
reánk köszöntött a böjti idő, 
m ert ez a zászló nem más, mint. 
a Krisztus golgotái keresztje.

Kassa, 1942. február 27.
Margócsy Aladárné,

a Leányegyesület e. i. elnöke.

Szőrmeújdonsógokban mindig vezet! 
HLAVÁTS ALAJOS
SZŐRMESZALONJA ÉS SZÜCSÜZEME 
KASSA, FŐ UTCA 48. — Telefon 32-38.

Irha bundák nagy választékban! Szőrmeújdonságok! 
Perzsák, perzsalábak, különféle színű sealek, macska- 
és különböző précbőrök. prémbélések óriási válasz, 
tékban! Külön rrertekosztály! — Tekintse meg dús 

raktáramat vételkötelezettség né ki]

HITTESTVÉREK, NE FELEJT
SÉTEK EGYHÁZI ADÓTOKAT 
KIFIZETNI. Az egyházi adó fi
zethető az egyházfinál, vagy a 
Magyar Leszámítoló és Pénzvál
tó Bank kassai fiókjánál, Kassa, 
Fő-utca 53.

Áldott a munka Isten országában
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Erős vár a mi Istenünk
M últúnk ism erete evangélikus 

öntudatunk  egyik éltető  forrása. 
Ha nem ism erjük egyházunk tö r
ténetét, elszintelenedík evangéli
kus öntudatunk és m iham ar el
idegenedünk őseink hitétől. Pe
dig Kassa evangélikus polgársá
gának  tudnia kell, hogy a kassai 
evangélikus egyház tö rténete  el
választhatatlan  a m agya haza sor
sától, egy ezzel; de különöskép
pen egy Kassa politikai, kultúrá- 
lis és gazdasági m últjával. Ennek 
a dicsőséges m últnak pedig m in
denkor tápláló édesanyja a Krisz
tus evangéliom a volt. Ezt akarom  
itt m últúnkból ve tt pár példával 
igazolni.

*  *  *

Kassa első reform átorai a vég
zetes m ohácsi vész után az evan- 
géliom újjáform áló erejével meg- 
újhodó m agyarság legkiválóbb 
képviselői voltak. Említsük meg 
ezek közül Batizi A ndrást, a ma
gyar énekköltőt és Dévai Bíró 
M átyást, a m agyar Luthert. M ind
kettő  ú ttörője volt a m agyar 
nemzeti irodalomnak.

Batizi A ndrás evangélikus vol
táról maga tesz bizonyságot ép 
abban az egyházi énekben, ame
lyet Szentegyházbeli dicséret cí
men 1530-ban K assán írt. Emlé
kezetét a m últ évben az O rszá
gos Luther Társaság em léktáblá
val örökítette m eg tem plom unk
ban.

Dévai Bíró M átyás m int a kas
sai városi tanácstól m eghívott 
lelkész 1531-ben a Dómban tar
tott prédikációiban teljesen  Lut
her szellem ében h irdette  az evan- 
géliomot. Ugyanitt, hogy példát 
mutasson, egyik lelkésztársától 
kétszín alatt ve tte  fel az Ür szent 
vacsoráját. A  polgárok tódulva

sereglettek  prédikációira. Nagy 
sikerének híre e lju to tt I. Ferdi- 
nánd királyhoz is, aki jónak  lá t
ta őt elfogatni. Bécsbe hurcoltat- 
ta, hol Fáber János püspök igye
kezett tanainak visszavonására 
rábírni. De hasztalan. A  püspök 
is belátta, nem közönséges em
berrel van  dolga, ezért ezzel a k i
jelentéssel bocsátotta el őt m agá
tól: „M egáldanálak, ha keresz
tyén volnál." M ire Dévai a nála 
m egszokott határozottsággal így 
felelt: „Nincs szükségem  áldá
sodra. V an Isten, aki megáld en- 
gemet és egykor könyörül ra j
tam!"

*  *  ♦

A kassai ném et evangélikusok 
vezérférfia az ellenreform áció kez
detekor Bocatius János volt. H u
m anista m űveltsége és költői m ű
vei révén  az ország egyik leg
népszerűbb embere. N em csak elő
kelő főuraink szeretik, de az u ra l
kodó ház tagjai is. M aga Rudolf 
király nemesi rangra emeli, m ire 
ezt „Ungaria gratulans" című 
költem ényével köszöni meg. És 
mégis az ő főbírósága idejében 
kezdődik M agyarországon az el
lenreform áció — és éppen Kas
sán. Az udvar parancsára 1603 
őszén Barbianó Jakab, Belgiojoso 
gróf idegen zsoldos vezér, Felső- 
m agyarország főkapitánya a Dó
mot erőszakkal elfoglalta. Kassa, 
különösen ennek ném et polgársá-

Ifj. Rohringer G éza
női, férfi-divat 
és r ö v i d á r u

Kassa, Fő-utca 71. sz.
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ga, tö rhetetlen  híve volt eladdig 
a H absburg-háznak s viszont ez 
k iváltságokkal halm ozta el a hű 
várost, bem utatott h itvallását jó 
váhagyta, a tem plom ok használa
tában nem gátolta s m int Boca- 
tius példája is bizonyítja, a ke
gyelt Kassa vezető em berei gráta 
perszónák voltak  az udvarnál. 
Ám, talán  ép azért, m ert bízott az 
udvar a polgárok alattvalói hű
ségében, az ellenreform ációt Kas
sán k ísérelte  meg. Ez a kísérlet 
azonban balul ü tö tt ki. Leírhatat
lan elkeseredés lett ú rrá  em iatt a 
lelkeken. És am ikor Bocskai Ist
ván fegyvert fogott a vallás- és 
alkotm ányszabadságért 1604-ben, 
a kassaiak  kaput ny ito ttak  hadai 
előtt. C sakham ar az egész Felvi
dék követte  a kassaiak példáját. 
Az aulikus Bocatius leghívebb 
híve lesz Bocskainak, aki őt leg
bizalmasabb em berei sorába em e
li. M agyar, ném et és szlovák így 
forr egybe s a legnagyobb test
véri szövetségben századokon át 
együtt marad, részt vesz összes 
szabadságharcainkban s a m a
gyar haza alkotm ányának és va l
lásszabadságának védelm ezőié e 
szent jelszó alatt: pro Deo et li
bertate. Kassa e harcokban pél
dát m utatóan előljár. Ekkor sze
rezte a kuruc Kassa nevet. íme, 
az evangéliom  csodás ereje  szá
zadokra m egoldott oly kérdést, a 
nem zeti kérdést, am ely ma, Tria
non után, ism ét m egoldásra vár 
és legégetőbb kérdése hazánk
nak.

FÖRSTER GUSZTÁV
szén és kokszkereskedés — 
szállítás és beraktározás.

KASSA, Kazinczy-utca 2.
Teiefon : 20-35.

Az evangéliom on alapuló hit
egységnek meg van tehát a maga 
nagy jelentősége Kassa tö rténe
tében. Soha olyan k iegyensúlyo
zott lelkisége nem volt Kassá
nak, m int az evangélikus ko r
szakban. Ez a közös lelkiség a 
XVI. században és a XVII. szá
zad első felében a hazaszeretet, 
a puritán erkölcsök, az európai 
m űveltség, az anyagi jólét o tt
honává te tte  a kassai polgár o tt
honát. Az ebben a korban szere
pet vivő polgárok m éltán helyet 
foglalhatnak azoknak a sorában, 
akik e város más korszakaiban 
más m entalitással sikerrel m un
kálkodtak hazájuk és váro~uk 
jobb jövőjén. A  szomszédos fal
vak lakossága még ekkor szin 'én 
m agyar. De hát nincs itt e rre  
hely, hogy ezt a múltat, am e’yet 
elfelejtettünk va«y m egtae '1'1- 
tunk, itt a maga m ivoltában rész
letesen feltáriam . Ennek a hitcnv- 
ségnek nagy jelentőségét senki 
annyira át nem ére tte , mint A1- 
vinczy Péter, a kassaiak  evangé
likus m agyar paoia, Bocskai Ist
ván. Bethlen Gábor bizalmas em
bere, akit Pázm ány Péterrel folvta- 
to tt hitírásaiból mmer a tö r 'é n e 
lem, Ez a mi naoy nar>unk e°ész 
é le tét ennek a h h eo v réanek m eg
m entésére á ld o tt3. Mén véoren- 
deteté^en is eme finve’m e’ tet, 
erre kér m indeneit am ikor 1 At- 
noki szavakkal ezeket ^ o n d ia : 
,.Oh, én eklézsiám. kit m:n ',on 
házam népénél inv óbk kz^e-rmk, 
féltvén fé 'vén  szakadásból, noha

Dr. FÖRSTER LAJOS
a Magyar Általános Kőszénbánya Rész- 
vénytársnlat, a Szénárusifó Részi ény'ársa- 
ság és belföldi kokszművek vezérképviselete

fa, szén és koksz nagykereskedés

Kassa,  Kazinczy-u. 2.
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vagyon bizodalmám, az én Uram- | 
bán, hogy inában huszonhét esz
tendeig nem volt, nem lészen az 
én munkám  haszontalan, ki egye
bet semmit a Jézus Krisztusnak, i 
az apostoloknak, prófétáknak és 
evangélistáknak igaz egyenes é r
telmű tudom ányánál nem tan íto t
tam, melyhez képest úgy is mind 
m agam viseletét s mind tanításo
mat, hogy az kik kem ényebbek
nek és vadabbaknak láttattanak  
volna is lenni a hallgatóim  közül, 
mind m ásutt, mind itt az én 
Uram nak m egnyerjem . Noha az 
em berek közül ki így, ki amúgy 
érte tt felőlem és ki emennek, ki 
am annak nevezett, holott én sen
kitől való féltem ben meg nem ta 
gadtam. hogy én az egész púra 
augusztana confessiót, am elyet 
typis (nyomtatásban) kézről-kéz- 
re is adtunk, am elyet Carolo V. 
im peratori A ugustae Vindelico- 
xum IV. Károly császárnak Augs- 
burgban) és azután I. Ferdinan- 
dus k irá lynak  exhibeáltunk, tue- 
áitam (védtem), vallo ttam  és ta
nítottam . A nnak okáért a Jézus 
Krisztusnak érdem éért kérem  és 
intem  bíró uram at és a nem es ta 
nácsot és az egész nem es közsé
get, vigyázzanak az isten tiszte
letnek igazán való k iszolgáltatá
sára és akárkire lelkeket ne bíz
zák m ert ha az istentisztelet 
megmarad, az Istennek is áldása 
rajtok lészen. M égis kényszerí
tem a lelkek üdvösségére, hogy 
vigyázzanak és vegyék  elől a szép 
egyességet és távozhassák el a sok 
simultánst, hogy az élet u tán  az 
én Uram előtt ezen kis sereggel 
óh, árvaságra és csaknem  éh-far- 
kasokra elhagyandó juhocskák- 
kal dicsekedhessen és m utathas
salak be m indnyájatokat: íme, 
Uram, — ezt m ondván — ezeket 
a te tiszta szent igédnek csörgő 
patakjával legeltettem  és párán- 1

csolatod szerint tanítottam : add 
meg immár az örökkévaló orszá
got, m elyet m inden benned bízó
nak m egígértél s m inekünk is."

*  *  *

Am itől A lvinczy tarto tt, halála 
után csakugyan bekövetkezett. A 
hitegység felbom lott és Kassa a 
viszálykodásoknak boldogtalan 
tanyájává  lett. Császári generáli
sok, akik előtt a mi életünk  ide
gen és gyűlölt volt, lesznek a 
helyzet uraivá. N ekik van kiszol
gálta tva kényre-kedvre a sze
rencsétlen  lakosság. K ülönösen a 
W esselényi-összeesküvés végze
tes kim enetele után, am ikor e 
zsoldos katonák  kerékbetöréssel, 
elevenen való m egnyúzással, k a 
róba húzással térítenek. Kassa 
m űvelt polgárai is elm erülnek ez 
örvénylő szennyes habokban. El
képzelhetjük ezért, m icsoda 
örömnap életünkben, am ikor Thö
köly  Imre 1682-ben elűzi a csá
száriakat és tábori papja, az 
evangélikus Lippóczy M iklós ez 
év szeptem ber hó 17-én hálaadó 
m agyar isten tiszteletet ta rt a 
Dómban, am elyet az akkor még 
túlnyom ó többségben evangélikus 
polgárság zsúfolásig tölt meg. 
Ezek az öröm napok azonban csak
ham ar véget érnek. Thököly sze
rencsecsillaga alá hanyatlik . A 
császári generálisok folytatják 
ott, ahol elhagyták. Sőt a vérszo
pó Caraffa m indannyiukat felül
múlja. Eperjesen 1687-ben felál
lítja vérpad ját és a spanyol ink
vizíciónak nálunk eleddig nem 
igen ism ert eszközeivel berende
zett kínzókam ráját. A pusztuló 
evangélikus nem esek és polgárok 
színe-java itt vérzik  el. Ezek kö
zött Kassa kuruc főbírája, Feja 
Dávid is. Caraffa a kínzókam rá
ban ezt az evangélikus kurucot 
szörnyű to rtú rának  veti alá, majd
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polgártársai elre tten téséül Kassa 
piacán előbb jobb karját, m ajd fe
jét véteti. Elveszik iskoláinkat, 
elfoglalják tem plom ainkat, elűzik 
papjainkat és tanítóinkat. Az ev. 
papság többé nem tényező a v á 
ros életében. A bécsi udvar le
tör m inden szabadabb életm eg
nyilvánulást. Ez a bevezetett rend 
és fegyelem  a halál jele. A lelki 
és testi nyom or teljes. V árosaink
nak még nem is régiben virágzó 
ipara és kereskedelm e elpusztul.
De ilyen szomorú a helyzet az 
egész országban. Kétségbeesés 
vesz erőt most már mindenkin, 
osztály, vallásfelekezet és nem 
zetiségi különbség nélkül. De jön 
II. Rákóczi Ferenc. A szabadság 
kibontott •zászlaja alatt együtt 
van az egész ország. A Felvidék 
evangélikus rendei mint egy em
ber ha tárta lan  lelkesedéssel k ö 
vetik  a N agyságos Fejedelem  hí
vó szózatát. A kassai evangélikus 
polgárok is. És Rákóczi, aki en
nek az evangélikus polgárságnak 
kuruc m últját jól ismeri, meg is j 
jutalm azza őket. Elrendeli, adják 
vissza nékik  a Szent M ihály ká
polnát, legalább is ezt az egyet 
elfoglalt tetaplóm aik közül. Iá
m ét szép napokat érnek  meg a 
kassai evangélikusok. Ám, a maj- 
thényi fegyverletétel u tán  min
den elveszett. A  m egtorlás k e 
gyetlen, szívtelen. Csak a város
falakon kívül építhettünk, ott is 
csak fából tem plom ot és iskolát, 
így a reform átusok is. Az ehhez 
vezető városkaput befalazzák, 
hogy a hitükhöz ragaszkodó pro
testánsok kerülő úton ju thassa
nak tem plom aikba, iskoláikba. (II. 
József, am ikor jóval később itt 
já rtako r erről értesül, felháboro
dással ny itta tja  ki ezt a kaput.) 
Evangélikus pap a városba be 
rém  teheti a lábát, még a halálos

betegnek sem szolgáltathatja ki 
a.z Űr szent vacsoráját. A  m eg
alázás keserű pohara ilymódon 
csordultig m egtelt. A  lét harcá
ban, a m egalázottság e keserves 
idejében sokan m egtántorodnak, 
elhagyják  ősi h itüket vagy leg
alább is a jezsuiták iskolájába 
adják gyermekeiket.. Mi, akik 
szabadon követhetjük  v a l l á s i  
m eggyőződésünket, m indezen ne 
csodálkozzunk. Ez a letargia te r
mészetes folyam ánya volt a már 
akkor százados m últra v isszate
kintő üldöztetéseknek. A csoda 
az, hogy fennm aradtunk és hogy 
egyáltalán  még vagyunk.

* * *
Fennm aradásunknak titkát p e 

dig az evangéliom  népeket és 
egyeseket megmentő, m egváltó 
erejében kell keresnünk és abban 
is talá ljuk  meg. Ennek az evan- 
péliom nak szelleme te tt h itvé
dőkké, m ártírokká a századok 
folyása alatt százakat, ezreket a 
kassai gyülekezetben. A m ajthé- 
nyi fegyverletétel u tán  követke
ző m egpróbáltatásokat is átéltük. 
A m egfogyatkozott, sok k ísértés
nek k ite tt h ívek az erőt, a v i
gasztalást ism ét csak az evangé- 
liom ban talá lták  meg. Az evan
géliom nevelt nekünk jó v itéze
ket, akik örömmel vallják  h itü
ket és áldozatosak a hazának.

* * *

És ha ezután is akadtak olya
nok, akik elkábítva a világ sze
relmétől, anyagias okokból, vagy

STOFFÁN LÁSZLÓ
textilndgykereskedő

Kassa, Fő-utca 9. sz.
Telefon: 34-46.
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m ert az evangéliom  idegenné vált 
életükben, hű tlenek  lettek  apáik 
hitéhez, ez a gyülekezet nem fe
ledkezett meg egyházának dicső
séges m ultjárcl az ősi o ltárt visz- 
szahozta az ősi falak közé, ahol 
apáik éltek s ha kellett m eghaltak 
szent és m agasztos eszm ényein
kért: hitünkért és édes m agyar 
hazánkéi: Ksssuth Lajos-utcai
tem plom unkban az ősi o ltár egy
be hívja. : ; =zetartja ezután is az 
egym ásér: szeretteikért, e város 
boldogulásáért küzdő férfiúinkat 
s a család: élet szentségét ápoló 
nőinket a jövő rem énységeit: 
gyerm ekeinket.

Bizton él bennem  a rem énység, 
hogy mi, a nagy hősök ivadékai, a 
nagy múlt örökösei; hogy mi, 
akik a mai nagy időkben sorako
zunk az ősi oltár köré, mi sem 
leszünk hűtlenek  a kuruc Kassa 
v irágkorát hirdető, ősi evangé- 
liomi szellemhez, hanem  apáink
hoz méltóan, evangélikus finn 
testvéreink  felemelő és lelket 
m egrázó példáját követve, részt 
veszünk az egyetem es keresz- 
tyénség és elődeink vérétől m eg
szentelt hazánk védelm ében és 
áldozunk ma is vagyont és életet 
pro Deo et patriae libertate.

Gömöry János, 
tb. egyházközségi felügyelő.

Híreink
— A lelkészi hivatal helye: 

Kossuth Lajos-utca 3. I. em. Hi
vatalos órák: délelőtt 9— 12. Te
lefon: 35—96.

— A belmissziói m unka bár
m ely ága iránt érdeklődőnek a 
lelkészi hivatal nyújt felvilágosí
tást.

— A konfirmációi oktatás már 
hetek óta folyam atban van, hogy 
ifjaink a gyülekezet nyilvánossá
ga előtt tegyenek  bizonyságot 
egyházunk iránt érzett szerete- 
tükről és a h it kérdéseiben való 
jártasságukról. A konfirmációi 
vizsga május 13-án d. u. 3 óra
kor iskolánk nagyterm ében, a 
konfirmációi istentisztelet m ás
nap, áldozócsütörtökön délelőtt 
Vi 11 órakor a tem plom ban lesz,

— Leányegyesület gondozásá
ban lévő kenyériskola idei mű
ködését m árcius 15-én, vasárnap 
délután 4 órakor ünnepség kere
tében fejezi be.

— A böjti időszakban m inden 
szerdán este 7 órakor iskolánk 
nagyterm ében bibliai óra van.

— A közösség összejöveteleit 
m inden pénteken  este fél 7 óra
kor ta rtja  iskolánk nagyterm é
ben.

—- N agyheti esti istentisztele
tek. Országos rend szerint ez év 
ben a  nagyhét folyam án m árcius 
29-től április 4-ig, v irágvasárnap
tól a nagyhét szom batjáig m in
den este 6 órai kezdettel esti 
istentiszteletet tartunk  á tem p
lomban.

— Rem ényik Sándor emlékest. 
Április 12-én em lékest k e re té 
ben em lékezünk meg hazánk és 
egyházunk nagynevű fiáról, aki 
az erdélyi, kisebbségi é letnek 
lángszavú költője volt s aki ta 
valy váratlanul hunyt el Kolozs
várt.

— Dr. Kékén A ndrás Kassán. 
Dr. Kékén A ndrás Budapest-deák- 
téri lelkész m árcius 8-án délelőtt 
az istentiszteleten  igét hirdet. — 
Délután 6 órakor a TESz-házban 
„Isten háborúja" címmel előadást 
ta rt vallásos est keretében,
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— Istentiszteleteink időpontja. 
V asárnap délelőtt V ili-kor, d. u. 
3 órakor kezdődnek istentisztele
teink. Ezenkívül m inden kedden 
reggel fél 8-kor van  istentisztelet.

-— E gyházközségünk 1942. II. 2-án ta r 
tott közgyűlése az elemi iskola 2. szá
mú tanítói á llására  Im olái Zoltán uj- 
csanálasi k án to rtan ító t vá lasz to tta  meg, 
aki á llásá t m árcius 1-én el is foglalta. 
M űködésére eh e ly ü tt is Isten  gazdag 
á ldásá t kérjük .

— Szepsiben püskösdhétfő jén  délelő tt 
lesz is ten tisz te le t az Ür szent v acso rá
ján ak  kiszolgálta tásával.

— Szepsi szórványunkban ez 
év elejétő l rendszeres h itoktatás 
indult meg. A polgári iskolás nö
vendékek közül ke tten  a konfir
mációhoz is jelentkeztek.

— Evangelizáció. Április 19. és 
25. között gyülekezetünkben e- 
vangelizáció lesz.

— Az Ür szent vacsoráját v i
rágvasárnapon, zöldcsütörtökön, 
nagypénteken, húsvétvasárnap- 
ján, áldozócsütörtökön és pün
kösdvasárnap szolgáltatjuk ki 
m agyar nyelven.

Részlet Dr. Luther Mártonnak 1532-ben mondott 
húsvéti prédikációjából

H a az Ür Jézus K risztus fe ltám adá
sának  hasznát jó l ak arju k  felfogni, két 
különböző képet kell m agunk elá á llí
tanunk. Ez pedig az a  szom orú gyötrel- 
mes, gyászos és véres  kép, m elyről 
N agypén teken  hallo ttunk , m ely  szerint 
Jézus o tt függ a la trok  között s k i
m ondhatatlan  k ínok  közepette  m eghal. 
Ezt a képe t azzal a biztos m eggyőző
déssel kell szem lélnünk, hogy mindez 
a mi bűneinkért tö rtén t, hogy Ö, mint 
az igazi és ö rök főpap, áldozatul adta 
m agát a mi bűneinkért s azokért önnön 
éle tével fizetett meg.

M ert k ik i értse  meg, hogy az ő b ű 
nei sebezték  s nyom oríto tták  meg ily 
m élyen a K risztust s hogy az ő szenve
dése nem  más, m int a  te  bűnöd s az 
én bűnöm. V alahányszor teh á t e szo
morú, véres kép re  gondolunk, vagy 
tek in tünk , ne h igy jünk  soha mást, m int 
hogy önnön bűneinkéi lá tju k  o tt s Is
tennek  re tten e tes  h a rag já t szem léljük 
azon, m elybe bűneink  fo ly tán  estünk  
s m ely  oly nagy, hogy sem m iféle te 
rem tett lény  azt el nem  hordozhatta, 
sem  k iengesztelést nem  szerezhetett, 
csupán csak Is ten  fia önnön áldozata 
és h a lá la  álta l. Ám de re tten e tes  és

elv ise lhete tlen  vo lna az, ha e gyászos 
kép m indvégig ilyen alakban  lebegne 
szem eink előtt.

A zért is, m iként a „H iszekegyben" e 
k é t h itté te lt egym ással szorosan össze
kapcso ljuk : K risztust m egfeszítették,
meghala. e ltem etteték ; szállá a lá  pok
lokra s harm adnapon ism ét feltám ada 
halottaiból: úgy  itt sem m aradhat soká 
a gyászos kép ; alig  m úlik  el ugyanis 
három  nap, K risztus U runk más, szép, 
élő, n y á jas  és v idám  arccal lép elénk, 
hogy m egtanuljuk  s jó l m egértsük ama 
vigaszt, m elynél fogva a K risztus ha
lála nem  csupán összes bűneinket ölte 
meg és tö rö lte  el, hanem  az ő feltám a
dása nekünk  örök m egigazulást és éle
te t szerzett, m iként Szent Pál m ondja: 
„Ki a mi bűneinkért ha lá lra  ad a to tt és 
fe ltám adott a mi m egigazulásunkért

M ert m iként előbb a te  bűneid az ö 
nyakában  függtek  s őt keresz tre  sze
gezték, úgy  m ost e m ásik képen  azt 
látod, hogy nincsen  többé ő ra jta  bűn, 
hanem  csupa igazság, nincs fájdalom  és 
szom orúság, hanem  csupa öröm, nincs 
halál, hanem  csupa é let s örökélet, 
m elyhez e szegény földi lé t hozzá nem 
m érhető  . . .
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M iként előbb a m ; :  ls e in k  m iatt vé- 
ie s  vo lt szent teste  ; art függött a k e 
resztfán, úgy  mos: a mi v igasz ta lá
sunkra szép, tiszta és arökéletü, hogy 
benne örvendezzünk es vigasztalódjunk, 
m ert mindez értünk történt.

E gyütt van tehat mind a kettő . A 
Jézusban  való hit szerint tiszták  és 
szentek  vagyunk az ó Á dám  szerint 
pedig tisztátalan  :k  E tisz tátalanság  
azonban ne k ssen tsen  el bennünket, 
hanem  a h i t : : m erítsünk bizodalm át, 
hogy Jézus érdem éért és az ő feltám a
dásának  ere; e re i fogva Isten kegye i
m ébe fo g a : r ie e le tre  h ív  és m eghall
gat m inket !gv tehá t a Jézusban  hit 
álta l szentek vegyünk, noha önm agunk
ban meg : In lsek n ek  kell is m agunkat 

ékén m a  mert tudjuk, bárm ely  fo
gyatkozás :s egyen m ég bennünk, a m i 
L'rmei es rir.k, a  Jézus, ha lo tta ibó l fel
ie m e t: : :  s : ra jta  nincs többé bűn, se 
hele. > ;gy az ö benne való  hit foly- 
tán m. .s m entek vagyunk  a bűntől és 
h a l a i : . A k i  pedig nem  hisz s Jézust 
m ag áé ra  nem tette, az m inden csele
kedete . és isten tisz te le te  m elle tt is 
szegény nyom orult bűnös s az is m a
r s t  m a:: az ellen m ás orvosság nincs.

B A R C S  S Á N D O R
C U K R Á S Z

K A S S A
S z a th m á ry  G y ö r g y - u t c a  36

Pontos'és szolid kiszolgálás !

Vórkoly Miklós
rádió- és viliamossági válla lata

K A S S A
Kossuth  La jos -u ica  3 

Telefon: 45-96

Úttörők
Én is úgy indultam el,
Mint aki minden sarkon 
Barátra lel.
Kétoldalt széles utcák,
Tágas terek,
Nyüzsgő zsivaj és emberek.

Azután megfogott az átok, 
Lemaradtak a házak,
A zsivaj és a jóbarátok.
Jött az országút és dűlő,
A messzi mezőn átlendülő,
Előttem hívogató utak 
Keresztbe futnak át. 
így  érek el a vadonba 
S az ösvény egyre keskenyebb, 
Ahol már csak egy  mehet 
S végül, ahol már egy  se.

De lelkem  kész, hogy keresse 
Bozótban és tövisben.
Útonálló tönkökön 
S fallá font hínáron át,
Mint hétzáváros börtönön,
Az új ösvényt, az új utat,
Merre égi fényesség mutat: 
Bethlehemben és a Golgotán.
Csak a vadont kell hátrahagyni. 
Utána ott is szűk csapások 
Izmosodó ösvénybe futnak össze, 
Hogy lelkünket egybekösse,
Égi harmattal fürössze
Az új időknek városa. Mg.

Erő, egészség a magyar gyümölcs

G Y Ü M Ö L C S
különlegességek csakis a

G  Ö  M  Ö  R  I
g y ü m ö I cs v á l l a l a t ná l  
KASSA, LAKATOS-U. A

kaphatók.
Mérsékelt árak! Vidéki megrende

lések azonnal eszközöltetnek.
Cégtulajdonos: GALLÓ ISTVÁN
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Für die deutschen Glaubongenossen:
Kassa, Anfang März 1942.
Dank der göttlichen V orse

hung und des ew ig-treuen W al- 
tens der N aturkräfte, haben wir 
aberm als einen überaus harten  
W inter, mit all seinen Schw ierig
keiten  und Nöten, glimpflich 
überstanden und wir dürfen w ie
der dem erw achenden Frühling 
entgegengehen, unsere Herzen 
von frischem Hoffen erfüllt sein 
lassen, obschon die Schwere und 
anhaltende U nsicherheit der un
verm indert andauernden K riegs
zeit noch im m er lähm end auf dei 
ganzen M enschheit lastet, die 
allgem ein ersehnte Entspannung 
auch .w eiterhin auf sich w arten  
lässt.

Und dennoch haben w ir reich
liche Ursache, dem allm ächtigen 
Schöpfer Preis und Dank zu sa 
gen, dass Er uns vor den G rau
sam keiten und V ernichtungen 
des Krieges im eigenen Lande, in 
Haus und Hof, bisher verschont 
und die Zuversicht uns nicht

NACHRICHTEN.
— Den ersten  Sonntag im M o

nat w ird vorm ittag um V rll 
Uhr der G ottesdienst immer in 
deutscher Sprache gehalten. — 
Gleichso findet den 2. und 4. 
Sonntag nachm ittags um 3 Uhr 
deutscher G ottesdienst statt.

— Am K arfreitag nachm ittag 
um 3 Uhr, am O sterm ontag und 
Pfingsmontag vorm ittag um 
‘A ll  Uhr nach dem G ottesdienst 
w ird das Heilige Abendm ahl in 
deutscher Sprache verabreicht.

— Jeden  Donnenrstag um  V28 
Uhr ist in der Kirche M orgen
gottesdienst in deutscher Spra
che.

geraubt hat, dass nach all den 
harten  Ringen und Sorgen um 
das tägliche Brot, doch auch 
w ieder Ruhe, Friede, V ersöhnung 
uns w inken, nach dem verheeren  
den G ew itter auch die liebe w ar
me Sonne uns w ieder scheinen 
werde.

Bis dahin aber heisst es eben: 
— bete und arbeite, hoffe und 
vertraue, bleibe treu  deinem 
Glauben und deiner Kirche und 
klam m ere dich an ihre erprobten 
und bew ährten, m oralischen und 
kulturellen  E inrichtungen und 
weiche niem eis und tro t ralledem  
davon nicht ab, sie auch in der 
w eiteren Zukunft den Anfang 
und das Ende deines Seelenlebens 
sein zu lassen!

Bei Durchsicht eines alten G e
betbuches, bin ich jüngst auf 
eine w underbare dichterische 
Textierung des V aterunsers ge- 
stossen, das in vielen deutschen 
Zipsergem einden am Sylvester
abend von der Kanzel herab ge
betet w ird und S. Aug. M ahlmann 
zum A utor hat. Ich bringe diese 
Form ulierung h ier zum Abdruck, 
nichtzweifeind, dass viele unse
rer lieben G laubensgenossen, de
nen dieses V aterunser noch nicht 
bekannt ist, sich gerne diesem 
Gebete widmen werden.

Eine feste Burg ist unser Gott!
Julius Sohlmann,

II. Kircheninspektor.

HORVAY ANDRÁS
úri szabó

Kassa, Luther-u. 25.
Elfogad jav í tás t  és vasalást!
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DAS GEBET:
Du hast deine Säulen dir aufgebaut 
und deine Tempel gegründet, 
w ohin mein gläubiges Auge schaut, 
dich, H err und Vater, es findet,
Deine ewige herrliche Gottesm acht, 
verkündet der M orgenröte Pracht, 
erzählen die tausend G estirne der Nacht, 
und alles Leben liegt vor dir, 
und alles Leben ruft zu dir:
V ater unser, der du bist im Himmel!

Und liebevoll dein Auge schaut, 
was deiner Allm acht W ink begonnen, 
und m ilder Segen niedertaut, 
und fröhlich w andern alle Sonnen!
Herr! Herr! das Herz, das dich erkennt, 
erw acht vom Kummer und vom Grame, 
es jauchzet die Lippe die V ater dich nennt,: 
geheiliget w erde dein Name!

Der du die ewige Liebe bist,
und dessen Gnade kein M ensch ermisst,
w ie selig ist dein Thron!
der Friede schwingt die Palmen!
es singt die Freude Psalmen,
die Freiheit tönt im Jubelton:
Herr! Herr! in deinem G ottesreich 
ist alles recht ist alles gleich!
Zu uns komme dein Reich!

Kommt, Engel, aus den heiligen Höhen, 
steigt nieder zu der arm en Erde!
Kommt, Him melsblumen auszusäen, 
dass diese W elt ein G arten Gottes werde, 
o ewige W eisheit, unendliche Kraft, 
du bist's, die alles w irket und schafft!
Dein W eg ist Nacht, geheimnisvoll,
der Pfad den jeder w andeln soll,
doch in deine Nähe
führst du alle, dass sie heilig werden,:
dein W ille geschehe,
wie im Himmel also auch auf Erden!

Lass' A ehren reifen im Sonnenstrahl, 
die Frucht erglänz im grünen Laube 
es weide die H erde im stillen Tal 
und auf den Bergen röte sich die Traube, 
und alles geniesse mit Dank und Freude! 
Unser täblich Brot gib uns heute!

130 éve fenné l!. A lap ítva  1812.

B R A D O V K A
G Y U L A

ruhafestő, vegytisztító 
és g ő z mo s ó  gyára

K A S S A ,  
DEÁK FERENC-KRT. 10

S z i t á n y i
Béla

ANGOL ÚRISZABÓSÁGA

Kassa

Kovács-utca 17. szám.

FLEISCHER
ÉS SCHIRGER
vas-, vasáru és szén

nagykereskedés K A S S A
Föiizlet: Fő-utca 2 , Telefon: 29-63, 29-64 
Fióküzlet: Fő-utca 38. Telefon: 29-62 és 

Honvédek útja 21. Telefon: 29-61. 

Villamos és rádió osztály: Szathmáry 
György-utca 1. Telefon: 29-65. 

Széntelep’ : Bocskay-körút 13. te l.: 31-45,

Vitéz Sándor
könyv, papír, zenemű 
és írószerkereskedés

K a s s a ,  F ő -u tc a  75

Telefon : 27-46 

Alapítva; 1885
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Der du von reinen G eistern umgeben, 
niederblickst auf das sündige Leben, 
erbarm e dich unser!
Schw achheit ist der M enschen Los, 
deine G nad’ ist grenzenlos 
dein Erbarm en unerm esslich, 
zeig' uns V ater deine Huld, 
in dem arm en Leben, 
und vergieb uns unsre Schuld, 
so w ie w ir vergeben!

Herr, Herr, unsre Zuversicht, 
starker Held verlass uns nicht,
Hebe die Blicke, die freien  Gedanken, 
über der Endlichkeit enge Schranken, 
hoch empor, über Grab und Tod, 
w ir hoffen, w ir w arten  aufs M orgenrot! 
W ir sehnen uns alle nach deinen Licht, 
nach deinem  hochheiligen Angesicht!

Führe uns nicht in V ersuchung 
sondern erlöse uns von dem Uebel,

Denn du bist. H err und du bist Gott,
unser V ater
und Dein ist das Reich
und die Kraft und die H errlichkeit,
von Ewigkeit zu Ewigkeit Amen!

S. Aug. M ahlmann.

FELVIDÉKI KERESKEDELMI BANK 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KASSA

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank leányintézete. - BETÉTEKET a 
legjobban gyümölcsöztet. - KÖLCSÖNÖKET a legjutányosabban fo
lyósít. - Foglalkozik a BANKÜZLET minden ágával. - Telefonszá
mok: Kassa 22-33, 32-32. - Táviratcím: COMMERZ KASSA.

A D R I Á N Y I  
É S  M A R K Ó
vas- és szénnagykereskedés

K A S S A
Vasüzlet: Fő-utca 1. szám, 

Telefon: 27-40. 
Szénüzlet: Kossuth L.-u. 21.

Telefon: 26-79.

CSÉSZÁR 
FERENC

S Z Ű C S
K A S S A ,  

Kavács-utca 39.
Elsőrangú munka, 

szolid árak!

MAGYAR 
LESZÁMÍTOLÓ 
ÉS PÉNZVÁLTÓ

BANK
kassai fiókja 
Fő-utca 53.

T e l e f o n :  30-60 és 30-61

P A U S Z  T I V A D A R  porcellán- és üveg-
tui.: s z a k m á r y  k á r o l y  n a g y k e r e s k e d é s
KASSA. — KÖZPONT: FÖ-UTCA 19, TELEFON: 24-23
I. fiók: Hollóházai kerámia gyár lerakata, Fő-utca 73. Telefon: 27-99. — II. fiók; Kristály
ház, Fő-utca 11. Telefon: 28-24. Csermelyvölgyi út 62, Tükörgyár ás üvegcsiszolda tel. 20-22

Felelős kiadó: M ohr Gedeon, Kassa, K ossuth Lajos-u. 3. Telefon: 35-96. Az értesítő  ára 
50 fillér. Ezt az összeget V árkoly  M iklós főgondnok üzletében (Kossuth Lajos-u. 3), 
M olnár Endre (N em zeti-tér 3), F leischer és Schirger-cég pénztá ránál (Fő-u. 2) k ite tt 
perse lybe  k é rjü k  beszolgáltatn i. A  nyom daköltség  fedezésére felülfizetést köszönetté: 
fogadunk. — N yom ta: „W iko" kő- és könyvnyom da, Kassa, Luther-utca 19. szám.


