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B ö jt b e n .
Fohászok.
1.

Ha nehéz próbának sálija van én rajtam,
Te erősíts, Uram, hogy ne sértsen ajkam,
Téged, a kitől jött rám a nehéz próba,
Hogy forduljon jó m ra ;
Te erősíts, Uram, hogy kitartsak végig,
Meggyőzzem a földi élet szenvedésit,
Hogy hitemmel álljak, m int tengerbe’ szikla
Habokkal borítva.
Hallhassam Tetőled — mire szívem vágyott — :
»Hited szerint legyen a Te kívánságod!«
2.
Add, hogy legyen azon
Indulat m i bennünk,
Mely volt szent Fiadban
Jóságos Istenünk!
Szolga alakjában
Úgy jelent meg épen,

14. szám.

Hogy az emberekhez
Hasonlatos légyen.
Megalázta magát
A földnek poráig,
Engedelmes is lett
A kereszt-halálig.
— Hála, hogy mindezért
Felmagasztalt leve,
S minden mások felelt
Áldott az ö neve;
Hála, hogy meghajol
A Jézus nevében
Minden test a jóidon,
Föld alatt s az égen;
És minden nyelv vallja:
— lm a pálya bére! —
Jézus Úr az Atya
Szent dicsőségére.
P e tr o v ic s Som a.

—

Az élet tükre.

1Ó6

—

tévedéseinek beismerésére vezeti az az európai,
művelt embereket is. Erre is tudok egy példát.
Egy nagy tudományu jogtudós kételkedett azon,
hogy a szenlírásból a jó Isten szól hozzánk. A
bibliát is csak olyan, emberektől eredeti könyvnek
tartotta, mint akármely más könyvet. Mikor többen
figyelmeztették tévedésére, tudakozódott, hogy mi
féle könyvet olvashatna e kérdésre nézve. Egy
barátja azt felelte: Legjobb lesz, ha magát a
szentírást olvasod. A jogtudós szót fogadott. El
kezdte a szentírást olvasni. Alig olvasott azonban
a második könyvnek 20. részéig, egyszerre egész
lelkülete, gondolkodásmódja megváltozott; nem
kételkedett többé, hogy a szentírás Istentől ihletett
könyv, hogy abban Isten igéje foglaltatik és az
az egyedüli forrás arra nézve, hogy mit higyjünk
és mit cselekedjünk. Ez időtől fogva a legbuzgóbb
hívők egyike lett belőle. És e nagy változást
Istennek tízparancsolata idézte elő, mert az van
megírva Mózes 2. könyvének 20-dik részében.
Isten tíz parancsolata tehát az embert téve
déseinek, hibáinak, bűneinek ismeretére vezeti.
Ami azért fontos dolog, mert bűneink megismerése
az első lépés a bűnbánathoz és megjavuláshoz.
Aki megbánja vétkét és hiszi, hogy Krisztus ő
érette is a földre szállt, az ő bűneiért is meghalt
a keresztfán, annak Isten megbocsátja vétkét és
megtisztítja azt minden gonoszságtól.
Krisztus szenvedésének ünnepe előtt állunk.
Tekintsünk be a tízparancsolatba mint tükörbe,
ismerjük el és bánjak meg bűneinket és akkor a
Jézus szenvedésével szerzett üdvösségnek mi is
részesei leszünk.
B. S.

Ha meg akarunk győződni arról, hogy ruhánk
tiszta-e, magunk külsőleg tiszták vagyunk-e, tü
körbe nézünk és a tükör megmutatja nékünk,
hogy mi igazítani való van rajtunk, hogy az embe
rek szemei elé mehessünk. Ha meg akarunk győ
ződni, hogy a mi gondolataink, szavaink, csele
kedeteink olyanok-e, mint a minőknek Isten igéje
szerint lenniök kell, Isten tíz-parancsolatát kell
megtekintenünk, azokból meglátjuk, hogy mi hiba,
mi fogyatkozás van bennünk. Isten tízparancsola
tában mint tükörben látjuk a mi életünket. Azért
nevezzük e parancsolatokat az élet tükörének.
Pál apostol azt mondja a törvényről, azaz a
tízparancsolatról: A bűnnek ismerete a törvény
által vagyon. (Róm. 3, 20.) Ha valaki azt hiszi
magáról, hogy ő igen derék ember, néki számos
érdeme van, az vegye sorba Isten tízparancsola
tát és tekintse meg magát abban mint tükörben
és akkor meg fog győződni Ezsaiás próféta sza
vainak igazságáról (64, 6.): »Olyan mint a megfertőztetett ruha minden mi igazságunk ; elhullunk
mi mindnyájan mint a fák levele, és a mi álnokságink elhordanak minket, mint a szél*. Tekintsünk
bele a tízparancsolat tükrébe minden reggel és
este, és vizsgáljuk meg, hogy melyiket tartottuk
meg? melyik ellen vétkeztünk? Ez a tükör azt
fogja mutatni, hogy mi naponkint sokat vétkezünk
s hogy büntetésnél egyebet nem érdemelünk. Ha
pedig valaki azt mondaná, hogy ő benne bűn
nincsen, az csak magát csalná meg és igazság
abban nem lenne.
Hogy a tízparancsolat mennyire alkalmas arra,
A munkás és a vértanú.
hogy bűneink ismeretére vezessen minket, azt a
következő történet mutatja:
Felhők tetején, a mennyország fényes kapu
Mikor egy hittérítő Afrikában a szerecsenek jában, sovány, halavány, megtört ember állott. A
között a tízparancsolatot magyarázta, tükörül temérdek nagy gyémánt-kapu, melyet a hívatlanok
állította azt hallgatói elé, hogy abban vizsgálják elől hét nehéz zár rekeszt el, a halovány ember
meg életüket. Az egyik néger nagy figyelemmel előtt felpattant, kisugárzott a menny örök fénye,
hallgatta a misszionárius szavait, és mikor az az angyalsereg hozsánnát énekelt s a megtört
az első parancsolatot mondotta el előttük, azt alak szégyenkezve lépett be.
mondá halkan: Vétkeztem ellene. A másodiknál
Amint ment, mendegélt az aranyos fövényen,
is az volt az önvizsgálat eredménye: Vétkeztem szembe jő vele valaki: arcza boldogságtól sugár
ellene. A harmadiknál, negyediknél egyformán: zott, fején korona fénylett, csodálatos korona,
Vétkeztem ellene. De mikor a hittérítő az ötödik szíjjas korbácsból és szeges vasból fonva olyan
parancsolathoz jutott, mely azt mondja: Ne ölj! gyönyörűséges művészettel, hogy öröm volt nézni.
ekkor nagy örömmel kiáltott fel a szerecsen: Nem I
Ismeretlen volt a szegény ember a fényes égi
vétkeztem ellene, én még senkit sem öltem meg. országban, megszólítja hát az üdvezültet.
De öröme, dicsekedése nem tartott soká. Mert
— Nem tudom merre menjek az Űr színe
mikor a hittérítő az ötödik parancsolat értelmét to elé, légy olyan szíves, vezess el.
vább is fejtegette, egyszer csak azt kérdé hallgatói
— Mi voltál a földön?
tó l: Nem gondoltátok-e magatokban, hogy bárcsak
— Egyszerű munkásember. Fáradtam napestig
ez a férfi, vagy ez a nő meghalt volna? Mert a a gyár füstös levegőjében, meg sem hallottam a
ki ilyet gondolt, az vétkezett az ötödik paran vasárnapi harangszót a nagy vaspöröly ütéseitől.
csolat ellen. Ei’re a néger szíve elkezdett hevesen
— Hogyan? Templomba se jártál?
dobogni, és bűnbánólag alázattal vallá meg:
-— Igen ritkán. Amikor egy kis szabad időm
Uram, én azt hiszem, hogy ma már a reggeli volt, aludtam, hogy dolgozni tudjak megint.
előtt valami tiz embert is megöltem. Soha sem
Csodálatos! Hány órát imádkoztál naponta?
hittem volna, hogy oly rossz ember vagyok.
— Óh jó uram. Reggel meg este elimádkoztam
De nemcsak a tanulatlan szerecsenre van ily a Miatyánkot kis családommal, az egész egy pár
nagy hatása Isten tízparancsolatának, hibáinak, perczig tarthatott.

107

— És mégis a mennyországba kerültél ? Mennyi
vel jobban törekedtem én a mennyei üdvösségre.
Éjjel-nappal gyötörtem a bűn fészkét, az átkos
testet. Kiszakítottam magamat a világból, vad
rengetegben éltem egyedül, nem volt örömem,
csak fájdalmam s mikor elgyengültem, hogy nem
tudtam élelem után menni, éhen haltam meg a
sziklák között. Te mennyivel kevesebbet imád
koztál és mégis itt vagy a mennyországban.
— Elég, ne tovább! — szólalt meg egy erős
és mégis szelíd hang, — az egyik mint vértanú
tette meg kötelességét, a másik, mint munkás.
Az Igazság azt nézi, hogy milyen gyümölcsöket
teremtetek Mindaketten az igazságért szenved
tetek. A tisztes munka nem alábbvaló, mint a
vértanuság. Hallottátok, hogy megmondottam:
adjátok meg az államnak, ami az államé, és az
Istennek, ami az Istené. Bizony bizony mondom
néktek, nehezebb az Istennek szolgálni a világ
kisértései, mint a rengetegek sziklái között. Derék
munkásember! Híven betöltötted földi hivatásodat,
jöjj be a te Uradnak örömébe.
Hamvas József.

"

Ejnye-ejnye".

Lobot vetett a láz szemedben,
Lángpir borítói képedet;
Kígyóit a ház, s galambszíved benn
Vergődve iit, ver tégedet. —
Szőttem kis szádnak nyelve, inyje
Megszólal erre: »ejnye-ejnye« !
Megszűnt a láz dúló tiizével;
Körül már a halód fogott,
Megdermesztett fagyos kezével:
A szívecskéd alig dobog. —
S piczinyke szóidnak nyelve, inyje
Didergve m ondja: »ejnye-ejnye« !
És látva téged újra lázba’:
Vérünk elhült, hogg ápolónk;
És látván téged újfent fá z v a :
A gond emésztett, mint a láng. —
S piczinyke szádnak nyelve, inyje
Csak egyre m ondja: »ejnye-ejnye« !
Óh ! »ejnye-ejnye« ! kis leányom !
Szomorúan tapasztalom :
A tudomány, gond e világon
Mind hasztalan, mind hasztalan ! —
Piczinyke szádnak nyelve, inyje,
Az is csodálta : »ejnye-ejnye« !
C sepregi G yörgy.

Anyai szív.
1. Ameddig a nő szivében az anyai szeretetnek
csak egy szikrája is él, addig nem sülyedhet el
egészen.
2. Ha a világ összes törvénykönyvei téged
ártatlannak mondanak is, de anyádnak oka van
fölötted sírni, bűnös vagy.
3. A gyermek csak akkor tapasztalja, hogy
mit köszön anyjának, ha maga is azzá lesz, —
a férfi tehát soha, vagy csak sejtelemszerűen és
részben. Az anyának áldozatkészsége határtalan.
Az életet, egyébként az ember legnagyobb földi
kincsét, semmibe se veszi, ha gyermekének bol
dogsága forog kérdésben, ügy látszik, hogy a
pelikán-madárról szóló rege, mely mellét hasítja
fel, hogy kicsorduló vérével fiait táplálja, az
anyák számára keletkezett.
4. Az anyai szívben gyökerezik a népek szel
leme, erkölcse, előítélete és erénye; szóval az
emberi nem erkölcsisége.
5. Az anyai szeretet a legdrágább dolgok tulaj
donságával b ir: a gyémánt keménységével, az
arany fényével, a vasnak ellentálló képességével
és az összes drágakövek tarka pompájával.
6. Az anyai szív azon forrás, melyből a föld
nek minden szerencséje és bölcsesége fakad. Az
anya keze az, mely gondos és bölcs ápolásával
a zsenge emberi nem egészségét és testi erejét,
azon kincseket biztosítja, melyek azt jövendő
nagyságára képesítik. Az anya lelke az, mely a
gyermek lelkében a gondolkodás csiráját felkelti,
melyből egykor a tudományosság terebélyes fája
fakad. Az anya szíve az, melyből a lelkesedés szent
tüze a fiuk szívébe száll, kik hivatva vannak a
világot általalakítani.
K ö z li : K h iá r F ü lö p .

Jezabel.
(1. Kir. 21. 22. r.. II. Kir. 9 r.)

Én Istenem nagy Baál, esküt teszek néked,
Hogy hozzád hajtom a Jezreeli népet;
Szómtól el nem állok, adjam még oly árát,
Ledöntöm a porba Jehova oltárát.
S amint Aháb nője, Jezabel fogadja,
A kép lesz, szavának van is foganatja:
A férje a király az első, ki hitét
Elhagyja s a Baálnak adja hűtlen szívét.
Oh mert szép az asszony ! arcza mosolygása
A tündöklő napnak fényes ragyogása;
Az alakja czedrus, az ajka meg színméz,
Bűvös fényt szór szeme, Ahábra a m int néz.
Ahábnak mindene hát pogány Jezabel,
Kedvéért hitet és országot éddoz f e l ;
Mert Ahábbal együtt Jezreelnek népe
Szolgálatába a pogány Boádnak lépe.
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»Hah ! egy mégis a ka d t.. .ja j a vérem meggyűld
Aki nem tantorul titkos Jehovátul,
S éppen szomszédomban, palotámmal szembe !
Feledni nem tüdőm, mindig az eszembe!
Kit hiába inték, ki nem hajta szómra,
Bosznia keze sújts le a makacs N abótra!
Pusztuljon el innen, ha agg fordul, haljon !
»Mit királyné akar, ne lenne meg váljon ?«
*

Bánatos az arcza királyné asszonynak,
Beája van festve képe lelki gondnak;
A gond és a bánat lefekteti végre,
Agyba dőlt Jezabel hamis betegségre.
,Mi a bajod drágám, élelem bálványa ?
Mondjad csak szívedet-lelkedet mi bántja ?
Kívánj bármit tőlem, ha ez bajod írja
Meglesz, oh csak térjen vissza arczod pírjáé
»Mi bajom ? megmondom, jó királyi férjem,
Mért bús egy ideje nappalom és éjem :
Jó pénzért szőlőjét kértem én Nábóinak,
Azt izente vissza — nincsen ára annak.
Pedig agy szeretném, ha a mienk lenne!
Szemem oly örömest gyönyörködnék benne.
Beültetném kertként illatos virággal
S elmerengnék benne édes boldogsággal h
Hallja Aluíb király a baj orvosséigát
S be a gondnak árnya borítja orczáját.
Törvény szerint kiki király az örökén,
Önkénykedőn Isten átka van örökkén.
Próbára Nábóthoz szolgáit küld a király
S annak szőlőjéért igen nagy árt kínál.
^Bocsásson meg nékem felséges királyom,
Hogy szőlőm nem adom — hisz egész világom.
Kis házam és szőlőm én minden örömöm,
Hilhű őseimtől rám szállott örököm.
Jehova boszuját magam ellen hívnám
Ha meg nem becsülném, m it hagytak ősim rám «
Aliéiból hasítja a hozott izenet
Jezabel feldühöd, hogy szinte rettenet!
Ahéib szívéi gyötri hitehagyottsága,
Jezabelnek arczán lángol boszuvágya.
S míg a király fejét gondnak-búnak hajtja
A gonosz királyné parancsát íratja.
Királyi pecsétet is ültet reálja:
y>Nábót ellen keljen Jezreel bírája.«
Összeül a tanács: hitehagyott vének,
Elátrulói a Jehova nevének.

Ott áll előttük a perbefogott vádlott
S még kelten, kik tesznek hamis tanúságot.
,Lázongó ! az Istent és a királyt sértéd !‘
»Tisztelem Jeliovát s a király személyét.«
,Hallottuk:szidtadBaált s királyt hithagyotlnakk
njehova ! tanúm vagy, hogy ezek hazudnak.«
,Te megátalkodott, Istent, királyt bántó,
A te gonoszságod az égre kiédtó !‘
Nábótra kimondva iszonyú ítélet :
,Megkövezés a te méltó büntetésed/
Nábót s csabaijának a vére kiontva,
Áliáib király jutott még leverőbb gondba.
Jezabel is bárha rút czélját elérte,
Nyugtalan, mint prédán vésztől félő vércse.
S ime nem ok nélkül! most jő Beersebából
Szent Illyés próféta, hírt hoz Jehovától.
aGyáva hitehagyott s te vérengző hyéna
Rosszul véltétek, hogy az én karom béna !
Egy nép hűtlensége s ártatlanok vére
Sötét lelkeleken; nagy bűnötök bére
Leszen csúfos hálád, véretek foly porba
És azt éhes kutyák állják körül sorba!«
*

A porba hull Áhátb ; nagy bűnél jajgatja,
Fejét behamuzza, ruháját szaggatja.
Irgalomért kiált fel a magas égre,
Kitől vetemedett vétkes hűtlenségre.
S Jehova megszánja, az ő szent irgalma
Áhábnak a halált a csatáiban adja ;
De hol vércseppjei a porba gördülnek,
Oda lakmározni éhes kutyák gyűlnek.
Jezabel ? a pogány vérengző hyéna
Büntetlen az égtől hogyan maradhatna ?
Ki az egész népet a Baálhoz terelte
S vala Jezreelnek bűnre késztö lelke.
Jehova az igaz ! ime sajt már karja
A hős Jehu az ö megítélő kardja;
Ledöntve a porba a Baáilnak oltára
Mely emlékeztetett egy nép rossz voltára.
Jezabel! Jezabel! hiába bízol m á r !
Téged nem segít meg az a bukott o ltá r!
.1 Baál, a gonoszság volt a te istened,
Sorsod az ő sorsa : ja j neked, ja j neked !
Ékes ruházatban amint ablakéiból
Letekint Jezabel, beleszédül, — kábul :
Hős Jehunak kardja csillámlik szemébe
Menekülni tőle, ötlik az eszébe . . .
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Ézsaiás próféta jövendelése beteljesedett: »Megsebesíttetett a mi álnokságunkért, megrontatott a
mi bűneinkért. A mi békességünk veresége van
ő rajta és az ő sebeivel gyógyultunk meg. A mi

fán: »Bizony mondom néked, még ma velem leszesz
a paradicsomban*.
Jézus iránt főkép a nők mutattak nagy rész
vétet szenvedésében. Mikor a négy római vitéz
Jeruzsálemen át Jézust a vesztőhelyre vezette,
sírva kisérték őt kegyes istenfélő nők. Mikor Jézus
őket sírni látta, mondá nékik: »Jeruzsálem leányai,
ne sírjatok én rajtam, hanem sírjatok ti maga
tokon és a ti magzataitokon, mert ha a zöldelő
fán azt mivelik mi esik a száraz fán«. Ott látjuk
e kegyes nőket a keresztfa alatt is. Ott áll Jézus
anyja Mária, mellette az ő nőtestvére: a másik
Mária, Salomé és Mária Magdaléna. Jézus anyja
átöleli s úgy siratja fiát. Beteljesült rajta Simeon
prófétálása : A te szivedet éles tőr hatja át, hogy
megjelentessenek sok szívnek gondolatai. Mária

bűneink büntetését szenvedte és ő kinoztatott,
mindazáltal nem nyitotta meg az ő száját; mint
a bárány a mészárszékre vitetett és nem nyitotta
meg az ő száját«.
A böjti időszakot éljük, mely minket evan
gélikusokat nem bizonyos ételektől való tartóz
kodásra, hanem Üdvözítőnk szenvedéséről való
emlékezésre figyelmeztet. A nagy hét az ő nagy
szenvedéseinek ünnepszaka. Méltó, hogy szenve
déséről elmélkedjünk, mert mi érettünk szenve
dett, mi érettünk halt meg.
Pilátus jól tudta, hogy Jézus ártatlan és hogy
az írástudók és papi fejedelmek irigységből és
gyűlölségből kívánják halálát; mégis engedett a
papok kívánságának és megfeszíttette Jézust a
Golgotán, két gonosztevővel együtt. Az egyik csú
folta Jézust, de a másik védelmére kelt, a kihez
azután Jézus azon üdvözítő szavakat mondá a

Magdaléna, kit Jézus bűnbánatra tanított, Jézus
lábait csókolja, hogy enyhítse az ő nagy fájdalmát.
A tanítványokon beteljesült Jézus mondása:
»Megbontránkoztok én bennem, mert meg van
írva: megverem a pásztort és elszélednek a nyáj
nak juhai*. A tanítványok szétfutottak, nem mer
ték Jézust a Golgotára kisérni. Csak János, Jézus
legkedvesebb tanítványa, nem hagyta el Mesterét.
Elkísérte a főpap : Kajafás házába, pénteken pe
dig ott állt ő is a keresztfa alatt, és Jézus az ő
anyját kedves tanítványa gondviselésébe ajánlotta.
Pénteken reggel 9 órakor feszítették meg Jézust.
Mikor már közel 6 óra hosszat függött a kereszt
fán, nagy hőség és fájdalom fogta el testét és ő
felkiálta: >Szomjwhozotn*. Az egyik római vitéz
szivacsott töltött meg eczettel, izsópszárra .tette
azt és Jézus ajkaihoz nyomta. Mikor Jézus elfo
gadta az eczetet, azt mondá: »Elvégeztetett*. S

Lebukik a mélyre, ott szétfecscsen vére,
Gonosz Jezabelnek im ez lett a vége.
Összeroncsolt testét az ebek széttépik
Megboszulta az Ur a Nábótok vérit.
K i r á l y M á ty á s
eöri-szigeti ev. lelkész.

Jézus a keresztfán.
— Képünkhez. —
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miután lelkét Istennek ajánlotta, lehajtá fejét és
kibocsátá lelkét. Mikor a római százados őt meg
halni látta, felkiáltott: »Bizony Istennek fia volt ez«.
Áldozatul adta magát mi érettünk a keresztfa
oltárán. 0 az igazi főpap. Izrael főpapjai állatokat
vittek Izrael bűneiért az engesztelés ünnepén áldo
zatul Istennek, Krisztus magát áldozta fel érettünk és
ezáltal minden további áldozatot feleslegessé tett.
Ha hisszük, hogy ő mi érettünk is szenvedett, mi
érettünk is meghalt, akkor mi is részesülünk az
ő áldozati halála által szerzett üdvösségben.
Isten nem engedte egyszülött fiát a halál mar
talékává lenni, nem engedte, hogy ellenségei fe
lette diadalt üljenek, feltámasztotta őt a halálból,
»felmagasztalá és ajándékoza néki oly méltósá
got, mely minden méltóság felett való méltóság;
hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon,
mennyeieknek, földieknek és föld alatt valóknak
térdek, és minden nyelv vallja, hogy a Jézus
Krisztus Űr, az Atya Isten dicsőségére*. A nagy
pénteki szomorúságot felváltja a húsvéti öröm!

Apró történetek.
Két madárfészek. Két ember egymás szom
szédságában lakott. Mindegyiknek volt felesége,
voltak gyermekeik; de semmi vagyonnal sem
bírtak, munkájokkal tartották fenn magukat és
családjokat. Egyikök mindig nyugtalan volt szívéban és gyakran mondá: Ha én megbetegszem, mi
lesz akkor az én feleségemből és gyermekeimből ?
Nem tudott szabadulni e gondolattól, folyton ott
rágódott szívén, mint a féreg, mely a gyümölcs
belsejében rejtőzik. A másik atyának is eszébe
jutott ez; de — mondá — Isten, ki minden teremt
ményét ismeri és mindegyikről gondoskodik, ő
majd gondot visel rólam, feleségemről és gyer
mekeimről is. És igy ez nyugton élt, mig a másik
nak egy perczig sem volt nyugta és igaz örömöt
soha nem érzett. — Egy napon, a mikor a mezőn
dolgozott, madarakat látott, melyek egy bokorba
elbújtak, majd ismét gyorsan előjöttek. Mikor
közelebb lépett, két fészket látott egymás mellett
és mindegyikben néhány kis fiókát, melyek nem
sokkal előbb bújtak ki a héjból és még tollatlanok voltak. Ismét munkájához tért vissza; de
időről-időre a madárkákra tekintett, melyek fiaik
nak eledelt hordtak. De egyszer csak az egyik
anyamadarat amikor az csőrében étekkel a fészek
hez repült, egy vércse megragadta s magával vitte,
bármint sikongott és igyekezett is az szabadulni.
A mint a munkás ezt látta, még nyugtalanabb
lett, mint előbb volt, mert a mint mondá: az
anya halála, halála a fiáknak is. Az enyéimekről
is csak én magam gondoskodom, és ha én nem
leszek, mi lesz belőlük ? Egész nap rosszkedvű
és szomorú volt, és éjszakán át nem szállt álom
szemére. Mikor másnap ismét a mezőre ment
dolgozni, igy szólt magában: Megnézem a szeren
csétlenül járt madárfiait, meglehet, már több élet
ben sincs közülök. Mikor a bokorhoz érkezett,
látta, hogy a fiókák mind életben vannak, egynek
sem látszott semmi baja. Csudálkozott a dolgon.

Elrejtőzött és leste, hogy mi történik. Nemsokára
látta, hogy a másik anyamadár telt csőrrel a
fészkekhez repült és az étket a két fészekben levő
fiókák közt megosztotta. És elég volt valamennyi
nek, úgy hogy az árvák sem voltak elhagyatva
nyomorúságokban. — És ez az atya, a ki előbb az
isteni gondviselésben kételkedett, elbeszélte még
az nap este a szomszédjának, hogy mit látott és
az mondá néki: Miért nyugtalankodjunk? Isten
nem hagyja el az övéit soha. Az ő szeretetének
titkai vannak, melyeket mi nem ismerünk. Nekünk
hinnünk, remélnünk és szeretnünk kell és béké
ben haladnunk a magunk útján. Ha én meghalok,
te lészsz az én gyermekeim atyja; ha pedig te
halsz meg előbb, én gondoskodom a tieidről. És
ha mindketten meghalnánk, még mielőtt ők a
kenyerüket megkereshetnék, akkor a mi mennyei
Atyánk lesz az ő atyjok.
Házibéke. Völter, tanító Württembergben, esküvőjekor megegyezett feleségével, hogy mind
addig egy tányérból esznek együtt, a mig össze
nem perelnek. 1838-ban, a mikor házasságuk már
57 évig tartott, egy barátjok látogatta meg őket,
és még mindig egy tányérból látta őket enni.
Csak 1840 ben hagyták ezt abba, de .nem azért,
mert a békeség elhagyta házokat, hanem mert a
férfiút a sírkertbe vitték ki.

Hazai és külföldi hírek.
A magyar miniszterek a napokban a kiegye
zési tárgyalások folytatása végett Bécsben jártak.
A tanácskozások eredményét kedvezőknek lehet
mondani. A magyar és osztrák miniszterek több
tekintetben teljes megegyezésre jutottak, úgy hogy
a kereskedelmi és földmívelésiigyi tárczát illető
kérdések elintézetteknek tekinthetők. Ezután meg
az osztrák miniszterek utaznak Budapestre s itt
történnek meg a végleges megállapodások a pénz
ügyminiszteri tárczára vonatkozó egyes kérdések
iránt, melyek most még függőben maradnak.
Az országgyűlés a honvédelmi minisztérium
költségvetését tárgyalta. A tárgyalás folyamán
TJgron Gábor terjesztette elő határozati javas
latát, melyben a honvédségnek tüzérséggel, műszaki
csapatokkal és vezérkarral leendő kiegészítését
kívánja. Most következik a sor a földművelésügyi
tárczára. Darányi miniszter a földműves osztály
figyelmét két jövedelmező foglalkozásra fordította,
egyik a sertéstenyésztés fellendítése, a másik a
filloxerás szőlők felújítása.
Árva-megyéből mindig többen meg többen
vándorolnak ki Amerikába. A legszomorúbb a
dologban az, hogy az árvamegyei tótok nem úgy
tesznek, mint a sárosi, trencséni és nyitrai tótok,
hogy ha vagyont szereztek, visszamennek tűzhelyükhez, hanem nagyobbára künn maradnak
Amerikában. Az árvamegyei ez idei kivándorlás
nagy arányát jellemzi, hogy eddig már közel
2500-an adták el és hagyták el házaikat és indul
tak útra Amerikába vagy a fővárosba munka
szerzés végett.
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Afrikában úgylátszik tovább is harczolni
fognak az európai uralkodók seregei a benszülött
fejedelmekkel. Az angolok egy sereget küldenek
Egyptomból délre Abduláhi kalifa, a Máhdi föld
jének jelenlegi ura ellen, ez az úgynevezett dongolai expediczió az olaszok afrikai hadjáratának
is előnyére fog szolgálni. II. Lipót belga király,
az afrikai Gonqo állam ura, 10,000 fegyveressel
a Nílus folyó felső vidékét akarja meghódítani.
Valószínű, hogy az angol kormány és II. Lipót
közös megegyezéssel járnak el.
Az ezredik év emléke. A miniszterelnöknek
a képviselőházhoz benyújtott törvényjavaslata
szerint az ezredik év emlékének megörökítése
végett a városligetnek az Andrássy-út és a tó kö
zötti részében egy emlékmű állíttatik fel 802.640
frt költséggel. Az ország hét pontján, u. m. a
munkácsi várhegyen, a nyitrai Zobor hegyen, a
dévényi várhegyen, Pannonhalmán, a zimonyi
várhegyen, Pusztaszeren s a brassói Cenkhegyen
emlékoszlopokat emelnek 350 ezer forinton. Buda
pesten a várban a halászbástyán Szent István
lurály lovasszobrát állítják fel 300.000 forinton.
Szépművészeti muzeum létesíttetik 3 millió 200.000
forinton és 400 népiskola állíttatik fel 198.000
forint költséggel.

Különfélék.
A helybeli evang1. német egyházközségnek
nagyhéti és húsvéti istentiszteleti rendje a követ
kező : Nagycsütörtökön délelőtt 9 órakor gyónás
és urvacsora-osztás, végzi Schranz János lel
kész ; nagypénteken délelőtt 8 órakor egyházi
beszéd, mondja BroschJcó Gusztáv Adolf s.-lelkész, erre gyónás és úrvacsora lesz; husvét-vasárnapján délelőtt fél 9-kor gyónás és urvacsora-osz
tás, fél tiz órakor kezdődik a főistenitisztelet, a
mikor is Schranz János lelkész prédikál; husvét
hétfőn délelőtt fél 9 órakor gyónás és úrvacsora
osztás tartatik, fél tízkor Broschko G. A. s.-lel
kész prédikál, husvét első ünnepén kórus is fog
közreműködni.
Uj imádságos könyv. Őrangyal czimmel uj
imádságos könyv jelent meg jónevü költőpapunktól, Sántha Károlytól. Ez imádságos könyv pro
testáns ifjak és leányok, különösen konfirmáltak
számára készült. Szerzőnek ez az imakönyve is,
mint a Luther-társaság kiadásában régebben meg
jelent »Buzgóság könyve* vegyest tartalmaz
kötött és kötetlen formában irt imádságokat.
A prózában irt imák is csak látszólag prózák, a
legszebb költészet rejlik azokban is és szépség
ben versenyeznek a költői részekkel. Sántha
Károly költészetét pedig nem kell külön dicsér
nünk, ismeretes az a magyar irodalomban, isme
retes lapunk olvasói előtt is. Egyházi irodalmunk
ban Sántha Károly költeményei első helyen álla
nak. Nagy köszönettel tartozunk neki ez újabb
művéért. Az ifjaknak nem lehet alkalmasabb
ajándékot adni, mint Sántha »Őrangyalát*, a mely
szép alakban a keresztyén vallás örök igazságait
hirdeti az ifjúságnak. Ez igazságok lesznek amaz

őrangyalok, melyek az ifjakat az élet kisértései,
veszedelmei ellen megőrizik. Találunk e könyv
ben imákat ifjak, leányok, hajadonok számára;
bűnbánati, konfirmácziói, urvacsorai, reggeli és
esteli, karácsonyi, ó-és újévi, böjti, virágvasárnapi,
nagycsütörtöki, nagypénteki, húsvéti, pünkösdi
és az élet változásaiban mondandó imákat. A
könyv alakja kis 8-ad, terjedelme 213 oldal, ki
állítása díszes. Megjelent Hornyánszky Viktor ki
adásában. Az ajánlásból, melyet a költő Ilonka
és Margit leányainak irt, idézzük a következőket:
Egy út. vezet az egek-egébe,
Keskeny ez út, tövises és kemény;
De ott mosolyg végén az égi béke,
S vezet az úton biztató remény.
Ez úton mentek mind a jók, a szentek,
Járjátok híven ti is ez útat,
S habár a jajtul szívetek megsajdul,
Gyógyít a hit s az édes öntudat.

A szabadkai evang-. egyház »Esdő szózat«-ot
küld szét, melyben egyeseket, társadalmakat,
gazdagokat és szegényeket adakozásra hiv fel
építendő temploma czéljára A szabadkai evang.
egyház 9 éve áll fenn és 80 L1 mérföldnyi terü
leten a bácsi missziónak központja, nagy áldozat
tal tart lelkészt, de nincs sem temploma, sem
paplaka. A hívek, kik közt 90 fizető egyháztag
van, 5000 frt alaptőkét szereztek, újabban ismét
1633 frtot gyűjtöttek maguk közt. Vettek egy
telket templom és papiak számára, közel a város
főteréhez, bele került 9500 frtba, a templom es
papiak 15000 frlba van felvéve, tehát még
20,000 frtra van szükségük, melyből 4500 frtot a
gyülekezet maga szándékozik törleszteni, de a
fölös 15000 írttal nem rendelkezik. E végett a
jókedvű adakozók áldozatkészségét kénytelen
igénybe venni. Ajánljuk a nemes ügyet olvasóink
szives jó indulatába. A kegyadományok, melye
ket a gyülekezet nyugtázni fog, az ev. lelkészi
hivatalhoz Szabadkára küldendők.
A pinkafői evang, gyülekezet buzgó lelkésze
Stráhn&r Vilmos egy kis füzetben adta ki jelen
tését gyülekezete múlt évi állapotáról. A múlt
évben nyert a gyülekezet új világi felügyelőt
Putsch Sándor pinkafői gyáros személyében. A
múlt évben születtek 102-en,konfitáltattak 40-en,
egybekelt 15 pár, úrvacsorájával éltek 2684-en,
meghaltak 58-an. Kőd filia új tanítót nyert
Bittér Samu előbb nagy-szőllősi tanítóban. A
tanulók összes száma az anya és leány gyüleke
zetekben 347 volt. A gyülekezet igen szép áldo
zatkészséget mutatott, s különböző czélú jóté
konyság gyakorlása által. Templomra adakoztak
a hívek 74 frt 83 krt; gyámintézetre 130 frt 46
krajczárt, a pogányok 'térítésére 66 frt 18 krt.
A gyülekezetben megjelent Handmann misszioná
rius, ki 23 évig Kelet-Indiában működött mint
hittérítő, és október 30-án előadást tartott a hit
térítés feladatáról és haladásáról. Ezután fel
említ a jelentést több adományt, köztük az új
felügyelő 168 frtos, 100 frtos, 50 frtos adomá
nyait. A gyülekezet évi bevétele 2100 frt 81 kr.
kiadása 1798 frt 95 kr. volt. Van a gyülekezet
nek nőegylete, mely 196 frt 37 krt osztott ki
betegeknek és szegényeknek, van ifjúsági egylete is.
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Herfurth József eperjesi kollégiumi tanár
múlt év novemberében meghalt és 3000 kötetből
álló gazdag könyvtárát a kollégiumra hagyta, az
eperjesi evang. leányiskolának pedig 27,000^frtot
rendelt végrendeletében.
Új esperesek. A kemenesaljai' evang. egy
házmegye Varga Gyula vönöczki lelkészt válasz
totta esperessé. Beiktatása Mihályfán ment végbe.
A veszprémi ev. egyházmegye pedig Szalay
Ferencz várpalotai lelkészt választotta esperesévé.
A »Gyámintézet« 13-dik évfolyamának 2-ik
száma 22 oldalon, gazdag tartalommal jelent
meg Bognár Endre lovászpatonai evang. lelkész
gondos szerkesztésében. E lap évenként három
szor jelenik meg, s mindenkor hű képét adja a
magyarhoni evangélikus egyház életének, főtekin
tettel a szeretetben munkás hitre.
A „Tabitha“ jótékony nő-egylet virágvasár
napján szegényei javára a pesti Deák-téri, vala
mint a kerepesi-úti evangélikus templomban gyűj
tést rendezett A gyűjtők szerepét az egylet női
választmányán kívül a Deák-téri német isteni
tiszteleten a következő úrnők vették át: özv.
Glück Károlyné, Hottelmann Ágostné, Gregersen
Gillebrandné, Wagner Carola, Holl Albertné, Rol
ler Gyuláné, Antal Gézáné és özv. Liedemann
Sámuelné szül. Zsigmondy Vilma. A magyar isteni
tiszteletnél a gyűjtést a következő hölgyek végez
ték : Zsilinszky Mihályné, Fabiny Gyuláné, Králik
Lajosné, özv. Földváry Miklósné, Rudnay Józsefné,
Ruttkay-Kossuth Lujza, Mehnert Ernőné, Beliczay
Béláné és Falvay Antalné. — A magyar és német
isteni tisztelet alkalmával gyűjtött összeg meg
haladja a 400 frtot.
A pesti ágostai hitv. evang. magyar és német
egyházgyülekezet f. é. márczius 29-én, virág
vasárnapján tartotta meg évi közgyűlését. Ekkor
jelent meg a gyülekezet 1895-ik évi jelentése,
egyházi és iskolai számadásainak kivonata és e
gyülekezet tagjainak névjegyzéke. Dr. Králik La
jos közfelügyelő és Dr. Zsigmondy Jenő syndicus
évi jelentéséből kiemeljük a következőket: A kö
zös egyházi szükségletek fedezéséhez 1581 tag
összesen 6714 frt 50 krral járult. A templom
építési alap kamataival együtt már 215,288 frt
35 krra rág. A székes-főváros kultus-czélokra
210 frtot, iskolai czélokra 3000 frtot, hitoktatási
czélokra 6000 frtot adományozott. A kolozsvári
egyetem rendes tanárává kinevezett Böhm Károly
igazgató helyébe az egyházi választmány Góbi
Imre tanárt választotta igazgatóvá. Az elemi és
polgári iskola igazgatójává pedig a következő há
rom évi cziklusra ismét Falvay Antal választatott.
Hudecz Olga kisasszony két évi próbaidőre segéd
tanítónőnek hivatott meg.
Folytatólagos kimutatás. »Az Evang. Theologusok Otthona« javára befolyt adományokról:
IV. Solovyj Ádám 5 f r t; Frank Henrik fiai (Linz)
30 frt; Bartholomeidesz Adél 1 frt; Bohus Károly
franzfeldi ev. lelkész gyűjtése 48 frt (Ev. gyüle
kezet évi 10 frt (5 évre); Bohus Károly lelkész
3 frt; Ev. hívek 35 frt); Scharbert Ármin limbachi
ev. lelkész gyűjtése 29 frt 29 kr. (Ev. gyülekezet

10 frt [3 évre], Scharbert Ármin lelkész (3 évre)
3 f r t; Lenhardt Károly 5 frt; Württemberger
Luther-Verein 6 frt 29 kr;) Sajó-Gömöri ev. gyü
lekezet 5 frt; Temes Buttyini ev. hívek 5 frt 75
kr. — Összesen 119 frt 04 kr.
V. Dr. Samarjay E. 25 frt; Günther M. V. 10 f r t;
Dax Gottlieb 5 frt; Reidner S. 50 frt; Andrae Ernő
25 frt; Toperzer Emília 25 frt; Heim Károly 10
frt; Stiegler Ida és Sándor 25 frt; Ludwig Gottfried 25 frt; Báumler A. (évi) 2 frt; Báumler
Erzsébet 5 frt; Báumler Gusztáv 2 frt; Báumler
Károly 2 frt; Pfeiler Lajos 1 frt; Dürr Ferdinand
2 frt; Br. Rüdt Mária 10 frt; Br. Rüdt A. 5 frt;
Richter Ede 10 frt (mind Pozsonyból); Kovács
Sándor gyűjtése Budapesten 60 frt (Keler Napó
leon 25 frt; özv. KélerSándorné 10 frt; dr.Kéler
Zoltán 15 frt; Fleischer Péter 1 frt; Bajza Lajos
1 frt; Horváth Mihály 2 frt; Zsembery Kálmán
1 frt; Forcher Adolf 1 frt; Zimmermann Ferencz
50 kr ; özv. Bognár Gézáné 1 fr t; Kovács Sándor
2 frt 50 k r); Haán Béla 5 frt; Abelovai ev. gyü
lekezet 2 frt; Rell Zsigmond abelovai ev. lelkész
2 frt; Lévai ev. gyülekezet 2 frt; «Ev. Glocken»
gyűjtése 70 frt; Sabine Kneehtsberger gyűjtése
7 frt 55 kr. — Összesen 387 frt 55 kr.
VI. Nyitra- Szerdahelyi ev. gyülekezet 5 frt; Löw
Fülöp locsmándi ev. lelkész gyűjtése 26 frt;Mohr
Sámuel 1 frt; Gyalog István bonyhádi ev. algymn.
igazgatógyüjtése 6 frt; Fáik Henrik bonyhádi ev.
algymn. hitoktató gyűjtése 7 frt 90 kr; Kotsch
Mihály ev. lelkészjelölt 2 frt; Modori ev. gyüle
kezet évi 15 frt (3 évre); Hollerung Károly ev.
lelkész évi 10 frt (3 évre); Egyesült prot. főgymnasium tanára Rimaszombat 2 f r t; Veszprémi ev.
gyülekezet 10 frt; Zorkóczy Sámuel pozs. lyc.
igazgató 5 frt; Adamis Károly pozs. lyc. tanár
1 frt; Frint Lajos aradi ev. lelkész gyűjtése 129
frt 50 k r.; Nyirő Károly A.-Dörgicsei ev. lelkész
gyűjtése 4 frt. — Összesen 233 frt 19 kr. Az
eddig begyült adományok főösszege 1360 frt 24
kr. mely is a pozsonyi ev. gyülekezetnél a theol.
akadémiai pénztárban iparlanki könyvecskén el
helyezve kamatozik. A részletes kimutatást a theol.
akadémia ez évi értesítőjében fogom közölni. A
kegyes adakozóknak hálás köszönet.
Pozsony, 1896. márczius hó 13-án.
D r. M a s z n y i k E n d re .
theol. akad. igazgató.

Budapesti g-abonatőzsde jegyzései
márczius 29 én.

G abonafaj

Egy hektoliter
súlya kilókban

Bánsági búza . . . . . .
Tiszavidéki búza . . . .
Pestvidóki
„
. . . .
Fehórmegyei
. . . .
Bácskai
„
. . . .
Rozs, I. rendű . - . . .
u. ,
....................
Árpa takarm ány....................
égetni v a ló ....................
„ serfőzésre ....................
Zab ó ..................................
» u j ...................................
Tengeri bánsági ó . . . .
másnemű uj . . .
Repce káposzta . - . . .
n b á n s á g i ....................
Köles ó ..............................

„

„

„

Budapest, 1896. Buschmann F. könyvnyomdája (Harisch-bazár).

77-82
77—82
77—82
77—82
77-82
70—72
—

60—62
62—64
64—66
39-41
39—41
—
—
—
—

-

Ára 100 kgrnak
legkis. ár
6.80
6.85
6.80
6.80
6.90
6.40
6.35
4.80
5.25
6.—
—

6.30
—

4.05
—
—

5.30

legn. ár
7.15
7.20
7.15
7.15
7.25
6.45
6.40
5.—
5.90
7.—
—

6.65
—

4 20
—
—

5.00

