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Hírek a gyülekezetekből (Folytatás) 

Konferencia Budapesten
A még mindig tomboló háború az élet minden 

területén rendkívüli helyzeteket teremt. Sokéves szoká
sokat, rendet kell megváltoztatni... Missziós munkánkban 
is változásokat, rendkívüli helyzetet hozott a háború. Sok 
munkásunk a fronton van, egy sor gyülekezet elárvult, 
gyülekezeti területünk egy része harci területté lett; 
kápolnáinkban, összejöveteli helyeinken a férfi oldal 
majdnem üres. Isten gyermekeinek bensőiben is változást 
hozott a háború; missziómunkásainknak ennek az új 
helyzetnek kell megfelelniük.

A Budapesten október 17-19-én tartott konferencia 
is a rendkívüli dolgok közé tartozik. Eredetileg országos 
bizottsági ülés lett volna, de bizottságunkra is ked
vezőtlenül hatott a habom, és oly fontos dolgokat kellett 
megtárgyalnunk, m elyekhez a gyü lekezetek 
képviselő inek m egjelenését is kértük. Az utazási 
nehézségek ellenére sok -  kb. 60 -  testvér jött el. Mivel 
sok vendéget Budapesten ellátni most lehetetlenség, a 
szükséges élelmet a testvérek hozták magukkal és közös 
étkezésen fogyasztottuk el. E helyen mondunk 
köszönetét, hogy a testvérek oly gazdagon hoztak élel
met, hogy felesleg is maradt belőle... A konferenciai 
kiadások fedezésére adott pénzadom ányokért is 
köszönetét mondunk.

Meyer testvér a konferencián úti tapasztalatairól 
számolt be. -  A Friedensklange olvasói már tudják, 
hogy Meyer testvér az ország gyülekezeteit szándéko
zott meglátogatni. -  Testvérünk beszámolója arról 
tanúskodott, hogy tapasztalatai nem nagyon kedvezőek. 
Vidéki testvéreink némely dolgot túl könnyen vesznek; 
a gyülekezetbe jutás kapuját túl szélesre tárták; félő, 
hogy az utóbbi években sokakat kellő üdvbizonyosság 
nélkül vettek fel a gyülekezetekben. Mindnyájan érez
zük, hogy  ezen  változtatn i kell. Elöljáróknak, 
veze tőkn ek  éber szem kell, hogy csak valóban 
megtérteket vegyenek fel a gyülekezetekbe. Missziónk 
megszervezése volt megbeszélésünk legfőbb tárgya. 
K ívü lrő l, be lü lrő l támadt nagy károk gátolják 
munkánkat. Alapos megbeszélés után határoztuk el a 
missziónk számára mindenképpen fontos központi 
kasszánk újra bevezetését. Gyülekezeteink összes 
pénzének e kasszába kell befolynia; ebből kapja zsold- 
ját minden munkásunk. Ha ennek bevezetésére bibliai

utasításunk nincs is, az apostoli gyakorlathoz közelebb 
kerülünk: Az apostolok cselekedetei 2:44-45. -  Javairól 
senki sem mondta: ez az enyém. Gyülekezeteinkben is 
íg y  legyen , egy  gyü lekezet se gon d o ljon  csupán 
önmagára, hanem az .Egy m indenkiért, mindenki 
egyért!" elv érvényesüljön! Meyer testvérrel sokat gon
dolkoztunk ezen, beszéltünk róla, imádkoztunk érte, s 
hisszük, hogy a központi kassza újraélesztése nagy 
áldásunkra lesz. Lehet, hogy némelyeknek ez a gondo
lat újszerű; némely gyülekezet vagy állomás talán nem 
egykönnyen barátkozik meg vele, de kérjük a testvérek 
egyetértését, és álljanak örömmel mellé. Egész misszi
ónkra való tekintettel.

Konferenciánkon megkíséreltük katonamissziónkat 
szemrevételezni. Gyülekezeteinkkel ezúton közöljük, 
hogy ebben az évben 6834 írásküldeményt küldtünk a 
frontra. Tudjuk, és sok levél megerősíti, hogy a prédikált 
igét nélkülöző testvéreinknek nagy szolgálatot teszünk 
ezzel. Jó alkalmat teremt a bajtársak közötti missziózásra. 
Sajnáljuk viszont, hogy 532 koronás hiányunk van emiatt. 
A munkát ennek ellenére örömmel akarjuk folytatni, 
remélve, hogy gyülekezeteink testvérisége missziónk 
ezen ágazatát is támogatja, és központi kasszánk ezt a 
munkát is áldásosán szolgálja.

Gyülekezeteinket ezen a télen Meyer, Zdráhal, Peter 
testvéreknek és nekem kell szorgalmasan látogatni. 
Amikor az olvasók a Friedensklangenek ezt a számát 
kézhez kapják, már több helyen voltak összejöveteleink. 
Kérjük a testvéreket, hogy utazásainknak szenteljenek 
figyelmet, és főleg imádságaikban gondoljanak ránk. A 
missziós utazások nagy7 erőfeszítést igényelnek, fokozot
tan érvényes ez a 75. évében levő Meyer testvérünkre. 
Ennek ellenére, ha ereje engedi, kész szo lgá ln i a 
gyülekezeteket.

Az Úr adjon kegyelmet, hogy munkánk előre halad
jon, hogy károsodásunkból kigyógyuljunk! E konferencia 
legyen áldásul a résztvevők és az ország számára!

R. S.

1916. december

A harangtoronyból

Hallod-e a karácsonyi harangok tiszta csengését? 
(Énekszöveg)
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Hogyan is hallhatnád? -  amikor áthangolták 
azokat... Nem imára szólító hangot hallatnak most... 
Ágyúkká változva ellenségeink rettentésére szólnak...

De jöjjetek csak tornyomba, valódi karácsonyi 
békességet hirdető harangok vannak nálam, melyeket 
ágyúdörgés sem nyom el, és minden nép boldogságára 
vannak...

A zsidókhoz szólt először... Nem fogadták el... Nem 
lettek az Úr Jézus népe... Vérének ereje által az Ő népévé 
kell lenni ahhoz, hogy boldogítani, menteni tudjon... 
Város, falu mennyire másképp nézne ki, ha ezt az 
örömhírt az emberek elfogadnák: A gabonát bakancsok 
nem taposnák; a burgonyát és kukoricát nem hordanák 
el; nem lopnák el a baromfit; a gyümölcsöt és szőlőt txilaj- 
donosa fogyasztaná, vagy adná el; hamis mércével nem 
mérnének; hamisított élelmet -  uzsora áron -  nem árusí
tanának; lenne cukor, ha a borpancsolók bűnüktől 
megszabadulnának; zsebtolvajok, hamis bírók zsebedből 
a pénzt nem lopnák ki. Gyermeked ártatlan lelkének 
beszennyezésétől sem kellene félned, mert káromkodást 
az utcákon nem hallanának, gonosz indulatra serkentőt 
nem látnának... Lehetne folytatni.

Kaszárnyák élete, kórházak vezetése és a rendeletek 
is másképp festenének, ha bűntől mentett urak 
vezetnének. A diplomácia bonyolult „gordiuszi csomó”-ját 
nem a világháború kardjával vágnák ketté... De hol az a 
nép, mely menteni hagyja magát? — Szétszórtan él a 
földön. Ha az Úr Jézus összegyűjtené, egy királyságra 
valót bizonyára kitenne. Hívő király, miniszter, pol
gármester, gyáros, munkás, utcaseprő, orvos, tanító, pro
fesszor, női segítő nem liiányozna abban. De félő, hogy 
az ottani általános jólétet a szomszédos államok megiri
gyelnék, és megsemmisítő háborút kezdenének. Ezért 
nyilván mégis jobb, hogy a bűntől mentettek szétszórtan 
élnek a világon, és „só” hatásuk így jobban érvényesülhet.

Halljátok hát a karácsonyi harangok tiszta csengését: 
-  Jézus megmenti népét bűneitől!

Tábori levél

Megtartás, kegyelemből. -  Ezt mondhatom, amikor a 
fronton tartózkodásomra gondolok...

Júniusban, amikor az oroszok offenzívájukat 
megkezdték, tartalékegységünkkel én is az ellenség elé 
kerültem. Hogy golyók süvítése, gránátok robbanása közt 
épségben maradtam, azt egyedül a kegyelemnek köszön
hetem. Hűséges Istenünk óvó keze június 4-én különösen 
megmentett, amikor egy dum-dum lövedék előttem rob
bant és szemeimnek könnyebb sérülést okozott, és 14 
nappal később gyógyu ltan mehettem vissza ezre- 
demhez...

Augusztusban viszont a pergőtűz teljes tombolását 
kellett megtapasztalnom. Éhezve, esőtől ázottan, alvás 
nélkül kellett a ködös, hideg éjszakában hűségesen 
helytállnom. Amikor sok bajtársam zuhant sebesülten 
vagy holtan földre, a kegyelem  akkor is megóvott. 
Augusztus 28-án teljes kimerültségtől összeroppantam; 
betegen vittek a hátországba. Először Morvaországban 
voltam 14 napig kórházban, s onnan Budapestre kerül
tem, hadikórházba, ahol jelenleg is szeretettel ápolnak. 
Mily nagy öröm, hogy 7 hónap után újra köszönthettem 
szeretteimet. Örömemet megsokszorozta, hogy már az

első vasárnapot kápolnánkban tölthettem. Az Úrnak 
legyen köszönet mindezért... Bizalommal tekintek Őrá, 
aki egyedül képes megsegíteni a jövőben is.

(J. Klees -  Budapest)

1917. január

A harangtoronyból
Újévi harangszó

„Mikor pedig szemeiket fölemelték, senkit sem Iáid
nak, hanem csakfézust egyedül’XMX 17:8).

Szeretett Mesterükkel a tanítványok rendkívüli ma
gaslaton tartózkodtak. Mennyei tisztaságban látták Mózest 
és Illést; hallották az Atya, szeretett Fiáról, Jézus Kriszttis- 
ról szóló bizonyságát... Az elmúlt ünnepnapokon külön
féle magaslatokon voltunk mi is: hallottuk Ézsaiást, 
Mikeást, és a Lukács és Máté által számunkra hűségesen 
följegyzett angyali örömüzenetet.

Lélekben a koronázódombra is tekintettünk; imád
kozva kértük Istent: koronázza meg bölcsességgel az ifjú 
királyt és királynőt, hogy igaz apjuk s anyjuk lehessenek 
népünknek.

Az esztendőváltás idején láttuk alászállni az óévet, 
és napfényben, kék ég alatt feltűnni az újat.

Megköszöntük Istennek áldásait, és újabbakat 
kénünk. Sok áldáskívánást kaptunk, és ugyanannyit vagy 
többet is adtunk mi is. Ha Isten teljesíti, 1917-ben 
boldogságban fogunk úszni... Vágyódással tekintettünk a 
béketárgyalásokra... Mintegy álomban hallgattuk Tisza, 
Bethmann, Hollweg, Georg, Wilson beszédeit a háború 
befejezéséről, melynek Európában az idén kellene 
megtörténnie. De mindeme beszédek fölött az Atya, 
Fiáról szóló bizonyságát: „Őt hallgassátok/” -  hallgattuk. 
Egyedül Jézust láttuk, aki olyan békét adhat, amit a világ 
nem ismer, és ezzel a politikai és szedemí  nagyságok 
szemünk elől mind eltűntek.

Ő ve le  mentünk az ünnepi magaslatokra, és 
örömünkre, kápolnánk kicsinek bizonyult.

Nem kell félnünk a még mindig küzdő földi hatal
masoktól, mert Jézus képes kiűzni az ördögöt; boldogí
tani tudja a boldogtalant. Ezért énekeljük: „Vándorútam 
Jézusommal járom...” (Hall. 324; Gy. É. 199).

Meghalt Kornya Mihály 1844-1917

Kedves prédikátor testvérünk, Kornya Mihály, január 
3-án hajnali 2-kor hazaköltözött.

A több mint 12 hónapig tartó betegségének utolsó 2 
hónapja volt számára, és hűséges ápolója, Kornya 
testvémőnek a legnehezebb. Sokat szenvedett; végtagjai 
részben elhaltak, s így mozogni sem tudott. Gyakran úgy 
érezte, mintha tűzben feküdne.

Utolsó diószegi tartózkodásunk óta -  október 31. 
estéjétől novem ber 2. hajnaláig -  nem láttuk őt; 
állapotáról hírt nem kaptunk. Felépülését és további 
együttdolgozását reméltük. Amikor a halálát közlő távira
tot megkaptam, éppen felépülését, munkaképességének 
helyreállítását kértem az Úrtól.

Nagy nyereség számára a halál (Filippi 1:21), de az 
Úrnak, kedves magyarjaink és románjaink között végzett
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munkája számára -  emberi szempontból -  nagyon nagy, 
ember által nem pótolható veszteség. Semmi sem oly 
fontos e világon, mint Istennek, Krisztus Jézus általi 
üdvössége. M ivel e nagy és szent célt csak annak 
hűséges, igaz világos hirdetése által éri el, nem lehet 
nagyobb, értékesebb, fontosabb szolgálat e világon, mint 
Krisztusnak hű és tehetséges szolgálata. Ilyen szolgák 
száma Magyarországon ezideig igen kicsiny. Most pedig 
az én első, leghűbb, legszorgalmasabb, legodaadóbb, 
legönfeláldozóbb, legeredményesebb szolgatársam —  aki 
többet dolgozott , mint sok más együtt —  ment el tőlünk. 
Oly nagy és fájdalmas veszteség ez, melyet ember nem, 
csak egyedül Isten képes pótolni.

De éppen ez kötelez minket arra, hogy Urunknak, 
hű Istenünknek köszönetét mondjunk azért, amiért őt 
adta nekünk; hogy azzá tette, amivé lett (lK o r 15:10), 
hogy oly nagy dolgokat művelt rajta és általa; hogy oly 
gazdagon áldotta meg, és oly sokak áldásául tette, s általa 
őket megáldotta.

Nekünk, akik hű, odaadó szolgálatát becsülni 
tudtuk, akiknek eredményes, s ezért értékes munkatár
sunk, példaképünk és előmunkásunk volt, és mindenki, 
akik számára Isten áldásul adta őt, akiket általa áldott 
meg, kötelességünk éppen az lesz, hogy emlékét tisztelet
ben tartsuk, és hálás szeretettel gondoljunk rá mindenkor.

Legfontosabb azonban az, hogy mindnyájan, saját 
helyünkön minden tudásunkkal és lehetőségünkkel, 
adottságaink leghűségesebb fölhasználásával, Istentől 
kapott képességünkkel és erőnkkel a ránk hagyott 
munkát fe lvegyük, Isten dicsőítésére és a világ 
üdvözítésére teljesítsük.

Kornya testvér 1844. február 28-án született, s így 
közel 73 éves lett. Hite vallomására 1875. augusztus 26-án 
lett megkeresztelve. Vele egyidőben feleségét, és Lajos 
János testvért feleségével, fiával, leányával, valamint Bor
dás testvérnőt és Kissné nevű leányát is bemerítették. A 
magyar népből ők, nyolcán voltak az elsők.

Kornya testvér hamarosan e kiscsapat Istentől 
küldött vezetőjének bizonyult, és néhány év eltelte után 
teljesen a misszió szolgálatába szegődött -  élete végéig.

1877 őszén Kornya testvért és Tóth Testvért 
diakónus szolgálatra, majd 1881 június 16-án mindket
tőjüket presbiterré ordináltam (szenteltem fel).

H. Meyer.

Az én ndrdus életem
Szűkösen éltem és nagyon szerényen.
Féltve őriztem
fehér alabástrom-edényem.
Töretlen volt,
szinültig drága nárdnssal tele.
Mekkora kincs.'
Sok színes álmot álmodtam vele.
Terveket szőttem .
Viráglott egyre előttem, 
vígan villanva a fényen 

fehér alabástrom-edényem.

Akkora hajlékomba egyszer 
betért megfáradva a Mester.
Tudta, hogy hova készül.
Tudtam, hogy hova készül, 

feruzsálem távoli ormán 
valam i  titkos vész ül.
Bűnnel, nyomorral, bajjal, 
indul a döntő harcra.
... Árnyak lopództak fehér homlokára. 
Fájt a tanítványok közömbös arca.
Nem értik? Nem érzik?
Egyedül
én érzem? Én értem?
Megy megváltani engem ...
Talán... meghalni értem.

Ott ült fáradtan a Mester.
Sietve kamrámba osontam 
s visszatértem a drága kenettel.
Fehér alabástrom-edényem, 
melyet őriztem rejtve, szegén yen, 
összetörtem, s a drága kenet 
illatosan, ragyogva 
szelídfejérepermetezett,
„ Te meghalsz értem/” - árasztotta szét 
a lágy illat beszéd.
..És neked adom azéletemet 
és a szívem minden szeretetét. "

„ Tékozlás.'” - zúgtak fe l a körben. 
Megbiztatott
Krisztus szeméből egy meleg sugár. 
Tudtam, hogy semmiért se kár:
S áldom a percet, melyben 
alabástrom-edényem összetörtem.
És abban élek,
abban a bo/dog csoda-mozdulatban, 
a Golgotára készülő Királynak 
mellyel a nárdusomat odaadtam.

Türmezei Erzsébet


