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A régi Korinthus helyén.
A Korinthus név a keresztyének előtt eléggé 

ismeretes. E város nagy szerepet játszott a kér. 
egyház történetében. A nagy apostol, Pál, itt gyü
lekezetei alapított; soká tartózkodott benne, több 
levelét irta e városban. Tekintélyes város volt az 
az ő idejében. Körülbelől 6—700 ezer ember 
lakta. Legélénkebb városa volt az akkori világ
nak ; nagy kereskedelemmel, virágzó szellemi 
élettel, fényes Akrokorint várával és palota-sorok
kal, de . . . annál rosszabb erkölcsökkel.

Hajdan >Görögország fénye és ékessége, a 
tengerek királynője* melléknevekkel tisztelték 
meg s ez eléggé kifejezi azt, hogy mi volt Ko
rinthus azelőtt.

S ma?
Mi lett ebből a nagy városból, a hol hajdan 

a keresztyénség bontogatta szárnyait, hogy nyugat 
felé világhódító hadjáratára induljon ?

Talán lesznek olyanok is, a kiket az érdekel. 
Azoknak elmondjuk,. . . azaz nem mi mondjuk 
el, hanem a mostani betlehemi ev. lelkésznek, a 
ki nem régiben a Pál apostol által hajdan meg
látogatott helyeken utazgatott, egyik művéből*) 
idézzük erre vonatkozó feljegyzéseit s a régi 
Korinthus helyén nyert benyomásait. Az ő sorai 
nagyon alkalmasak arra, hogy szemeinket nagy 
időkre fordítsák s lelkünket bizonyos édes álmo
dozásba ringassák.

*

*) L u d w i g  S c h n e l l e r :  »In allé Welt!«

>. . . Egy szép nyári napon történt, -— beszéli 
a fent említett lelkész — hogy az Isthmuson 
általmentem és a régi Korinthushoz érkeztem. 
Arra a magaslatra mentem fel, a melyen hajdan 
»a tengerek királynője* állott. A mai, egészen a 
tengerparton fekvő új Korinthusból csakhamar a 
régi római útra jutottam ki, a mely hajdan 
Lachaeum és Isthmus felé vezetett. Még ugyan
azok az utczakövek, ugyanazok a sziklákba ki
vájt kerékvágások, mint akkor! Ide feljutva, ma
gam előtt láttam a »régi Korinthust«, egy jelen
téktelen kis falut, hatvan-nyolczvanra menő 
veresfedelű házacskájával. Körül néztem, de a 
régi nagy Korinthusnak nyoma sem volt. Csak 
nem messze a falutól a régi dór templom-oszlopai 
emelkedtek a síkság fölé, — komoran, elhagyot
tan. Déli szél fujdogált a korinthusi tenger-öböl 
felől és siklott el a régi utczák és vásártéreken 
elvetett hullámzó vetések felett, a melyek a 
korinthusi földmiveseknek évről-évre bő termést 
nyújtanak. Igen, »Hellas fénylő csillaga* régen 
kialudt és a »boldog Korinthus* régen sírjában 
nyugoszik! A hajdanta oly nagyhírű Akrokorinth 
szikladombja hallgatagon és elhagyottan néz le 
régi várfalának ágas-bogas párkányzatával. A 
fényes világváros helyén, a melyben százezrek 
ujongtak hajdan virágzó korában lábainál, most 
csak egy csendes mezőt lát maga előtt, a me
lyen — a régi vásártér és a hajdan élénk utczák 
helyén — az eke vonul előre csendesen.

Egy sziklára ültem fel, a melyen talán hajdan
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egy templom, vagy palota, vagy vásártér, vagy ki 
tudja mi más állhatott s átadtam magamat az 
álmodozásnak s a lelkembe felmerülő képek 
szemléletének. Alant feküdt az öböl, sötét-kék 
fényben ragyogva. Ezentúl emelkedett a Kitheron, 
a magas Parnassus és a felhőknek hótól ragyogó 
szomszédja: a Helikon. Patras felől jött a vonat 
és fütyülve épen a körülbelől egy órányira fekvő 
Űj-Korinthusba robogott. Kezembe vettem az új- 
testámentomot és lapozgatni kezdtem a két ko- 
rinthusi levélben, a melyeket ide Írtak, s a me
lyeket itt olvastak legelőször, 1800 évvel azelőtt... 
Az elhagyatott, csendes temető folyton élénkebbé 
és élénkebbé vált szemeim előtt. . . .  A nagy 
apostolnak, Pálnak alakja egész világosan emel
kedett fel előttem, épúgy Aquilla-é, Priscilla-é, 
Silas-é, Timotheus-é, Titus-é, Justus-é, Kriszpus-é, 
Phöbe-é is és az egész keresztyén-gyülekezet-é, 
a mely hajdan mint valami fehér liliom nőtt ki 
a régi Korinthus posványából. Önkénytelenül is 
a régi, ismeretes helyeket keresték szemeim. Itt, 
e szikla közelében lakott hajdan Pál apostol 
Aquillával és hűséges Priscillájával! . . .  Itt Írták 
a római levelet, a melyet ma az egész világon 
olvasnak ! . . . Oda át állott talán az a szőnyeg
bazár, a hol az apostol szövögetett, ott állt Justus 
háza és Krisztus lakása, ott állott a városi adó- 
szedő-é: Eraspus-é. . . . Ott tartották azokat az 
úrvacsorákat és szeretet-vendégségeket, a melyek
ről az első korínthusi levélben olvashatunk. . . . 
Ott alant, a sötétkék tengeren állott az a hajó, 
a melyen a hű Phöbe, egy könnyű papyrus- 
tekercs alakjában a világvárosba azt a becses 
terhet vitte, a melynél becsesebbet soha sem 
vittek be oda, t. i. a római levelet. .. . Itt, e 
hullámzó búzaföldeken van valahol az a hely, a 
hol a szeretetnek isteni ihletből származó hymnusa 
(I. kor. 13.) először felolvastatott s a hol az ezt 
hallgató régi korinthusiaknak úgy tetszett, mintha 
a mennyei karok énekét hallanák: *Ha emberek 
vagy angyalok nyelvén szólanék és szeretet nem 
volna bennem: olyan lennék, mint a csengő 
érez és a pengő czimbalom.«

A városon kívül a keresztyén-gyülekezet sír
kertje feküdt. . . Itt vigasztalták egymást először 
azokkal a hozzájok intézett szavakkal, a melyek 
ma majdnem minden keresztyén sír felett olvas
tatnak: ->Elvettetik a test romlandóságban, fel- 
támasztatik romolhatlanságban; elvettetik erőt
lenségben, feltámasztatik erőben; elvettetik gya
lázatban, feltámasztatik dicsőségben.* (I. kor. 15.)

Igen, nemcsak a »régi Korinthus* földmivesei- 
nek gabonája van e sárguló búzaföldeken el
vetve; ennél drágább magvakat rejt itt a föld 
öle. . . .  Itt alusznak mindnyájan, az első keresz
tyének, Stephanas, Achaja első zsengéje, — Justus, 
Kriszpus, Erastus és a többiek, a kiknek nevei 
jóllehet nincsenek bejegyezve a korinthusi leve
lek lajstromába és az apostolok cselekedeteinek 
könyvébe, de pontosan be vannak írva az Isten 
nagy lajstromába: az élet könyvébe. — És ép 
azért, kegyes olvasó, lépkedj te is csendesen e 
szent földeken, — a rajta keresztül zúgott nagy

időkre való visszapillantásnál: állj meg te is 
csendes áhítattal e nagy mezőn, a hol a szent 
keresztyén sírok felett az Isten lehellete nyugo- 
szik! Vesd le saruidat, mert az a hely, a hol 
állasz, — szent föld! . . .«

A z  apostol.
—  Beranger u tá n : S z á s z  K á ro ly .  —

Pál, hova mégy ? — Megmenteni a világot, 
Isten parancsa hozzánk: szeretet!
— Apostol! jer törüld le izzadságod’,
Mulass közöttünk s tölts egg ünnepel.
— Nem, nem ! Megyek megmenteni a világot, 
Isten parancsa hozzánk: szeretet!
Pál, hova mégy ? — Hirdetni embereknek 
Igazság, bék’, testvériség szavát!
— Tarts miveliink, azokat igg nyered meg,
A tudomány s szépség mindent megád.
— Nem, nem ! Megyek hirdetni embereknek 
Igazság, bék’, testvériség szavát.
Pál, hova mégy ? — Az emberek leikével 
Tudatni, mennybe melyik át vezet!
— A mennybe ? Csak a dicsőség vezérel, 
Dalolj s azonnal nyújt feléd kezet.
— Nem, nem ! Megyek az emberek leikével 
Tudatni, mennybe melyik út vezet.
Pál, hova mégy ? — Visszaadni a mezőnek 
Istent, ki áldást földeinkre ád.
— Rettegj! a bérczröl a rablók lejőnek 
S a vad erdőben tigris ront reád.
— Nem, nem ! Megyek visszaadni a mezőnek 
Istent, ki áldást földeinkre ád.
Pál, hova mégy ? — A városok zajába 
A szíveket bűntől tisztítani.
— Hajh ! rád tör a vad indulat dagálya ! 
Hajh! csúfondáros világ a m ai!
— Nem, nem ! Megyek a városok zajába,
A szíveket bűntől tisztítani.
Pál, hova mégy ? — Nyomor könyét törülve 
Hirdetni: »nagy csak a menny istene!«
— Reszkess a dústól: ha fölingerülne!
Félj a szegénytől: ha megértene!
— Nem, nem ! Megyek nyomor könyét törülve 
Hirdetni: »nagy csak a menny istene !«
Pál, hova mégy ! Hagyj helyről-helyre mennem, 
Biztatni reszkető barátimat.
— Mit ? Őszhajad nem tanult félni még sem, 
Oly sok veszély, nyomor s aggság miatt ?
— Nem, nem ! Hagyjatok helyről-helyre mennem, 
Biztatni reszkető barátimal.
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Pál, hova mégy ? — Uraink ellenébe !
A nyögő nép roskad terhük miatt.
— Reszkess! kiadnak a papok kezébe,
Egg marok tömjén lesz váltságdíjad.
— Nem, nem ! Megyek uraink ellenébe,
A nyögő nép roskad terhük miatt.

Pál, hova mégy ? — Prédikálni az igét 
Ritámnak s durva poroszlóinak.
— Rejtsék el a törvénytől nyerseségét,
A szónoklat fogási: szép szavak!
— Nem, n em ! Megyek prédikálni az igét 
Bírómnak s durva poroszlóinak.

Pál, hova mégy ? — Fejem’ tőkére tenni —
A vérpadon, hol istenem fogad.
— Egy szót csupán ! és nem fog lelni semmi, 
Sőt tisztességet nyersz s jutalmakat.
— Nem, nem ! Megyek fejem’ tőkére tenni — 
A vérpadon, hol istenem fogad.

Pál, hova mégy ? — Megyek, s az angyalokkal 
Isten keblén lelek nyugvó helyet!
— Példád minket is tisztít, fölmagasztal — 
Könyörgünk sírodon. Isten veled!
—- Igen, igen ! Megyek s az angyalokkal 
Isten keblén lelek nyugvó helyet.

A tizenegyedik parancsolat.
— Igaz történet. —

Vagy kétszáz év előtt élt Angliában egy ke
gyes lelkipásztor, a kit Uschernek neveztek s a 
ki széleskörben mint Krisztus igaz híve, mint 
mély tudományu hittudós és az egyháznak fárad- 
hatlan tevékenységű szolgája volt ismeretes. 
Anglikán érsek volt s mint ilyennek hivatásához 
tartozott érseksége lelkészeinek élete s tanítása 
felett őrködni. Ezért gyakran látogatta az egy
házakat, követvén ebben Pál apostolt, a ki szin
tén készséggel járta be a városokat s országo
kat, a hol gyülekezeteket alapított, erősítvén a 
hitben a testvéreket. Persze, hogy a hova Uscher 
ment, mindent rendben talált, mert látogatása 
előre volt jelezve. Midőn négyes fogatán berobo
gott valamely városba, minden harang zúgott, a 
lelkész kitünően elkészült a beszédre, a tanító 
kitünően tanított, a gyülekezet kitünően viselte 
magát, az egyház ügyei kitűnő rendben voltak s 
záradékul a víg lakoma kitünően ízlett.

De az ilyen látogatások nem nyugtatták meg 
a kegyes férfiú szívét. 0 mélyebben szeretett 
volna az egyház beléletébe betekinteni; a hiva
talos jellegű látogatások mellett másként is meg 
akarta a gyülekezeteket látogatni, — ismeretlenül, 
bejelentés nélkül, váratlanul. Koldus ruhába öl
tözve, haját befestve, hogy meg ne ismerjék, 
tarisznyát vetve vállára s botot véve kezébe járta

be a gyülekezeteket, vizsgálta a parochiákat; 
mint koldus leült vasárnaponként a templomok 
elé s hallgatózott, beszélgetett az emberekkel s 
tudakozódott a dolgok felől. S bizony a szegény 
koldus gyakran mást látott, mint az érsek!

Egyszer egy gyülekezetbe jött, a melyben egy 
kegyes, Ruthefort nevű férfiú volt lelkész, a ki
nek Szentiélektől ihletett, mély vallásossággal irt 
művei még ma is ott hatnak a gyülekezetben. 
Hogy örült Uscher, hogy végre-valahára egy hason- 
gondolkozású s lelkületű testvérét látja s figyel
heti meg! Már esteledett, a mikor mint koldus 
a papiak ajtaján bekopogtatott. A papné szivesen 
fogadta, leültette őt a tűzhely melletti lóczára s 
vacsorát adott neki. Rutheford szobájában készült 
a vasárnapi istentiszteletre s helyette neje végezte 
gyermekeivel s házanépével az esteli ájtatossá- 
got. Éneklés után elolvasott egy zsoltárt, kérdé
seket intézett gyermekeihez s végül oda fordulva 
a koldushoz ezen szavakat intézte hozzá:

»No, kedves öreg, maga is feleljen valamit. Itt 
a zsoltárban az Isten parancsolatairól van szó; 
mondja meg nekem: hány parancsolat van a 
Szentirásban ?«

»Tizenegy,« — feleié a koldus.
Erre a papné hat éves fiához fordul:
»Mond meg te, hány parancsolat van?«
S az bátran feleié:
»Tiz.«
A papné erre ismét a koldushoz fordulva, 

dorgálólag mondá:
»Nem szomorú dolog-e az, hogy maga az 

istenigéjében olyannyira tájékozatlan ? Ma már 
öreg, ősz ember, ki tudja, hogy mily hamar hív
hatja el magát az Űr, nem volna-e jó még hozzá 
fordulni, a mig nem késő s megismerni — mig 
napja tart — azokat a dolgokat, a melyek béke- 
ségére lehetnek ? Óh — lássa, — az Űr oly hosszú- 
türő volt magával szemben, mivel azt akarja, 
hogy üdvözüljön; maga oly szegény s ő oly gaz
daggá tenné magát; — ne vesse meg azt az el 
nem múló örökséget s főképen most ne keményítse 
meg szívét, mikor az ő szavát hallja!-

így intette őt a szeretet szívreható, kérő hang
ján s az öreg koldus lehajtott fővel csendesen ült 
a pádon.

Éjszakára az eresz alatti szobácskábán he
lyezték el, a mely épen Rutheford dolgozó szo
bája felett feküdt. Uscher soká fel volt s hallga
tózott, mivel nagyon szerette volna oda fent a 
szobácskábán az istenemberét imádkozni hallani. 
Mikor azonban az éjfél is elmúlt és semmit sem 
hallott, letérdelt s imádkozni kezdett. Rutheford, 
a ki még mindig a prédikáczióján dolgozgatott, 
elcsodálkozott, a mikor maga felett hangokat 
hallott; csendesen ahhoz a szobához közelített, 
a melyben a koldus volt elszállásolva. Itt az Űr 
szolgájának szavát hallotta, a ki népéért imád
kozik, hallotta a buzgó könyörgést a királyért s 
az egész felsőségért, az összes püspökökért, lelki- 
pásztorokért, az összes egyházakért, özvegyekért 
és árvákért, a megszomorodottakért s a kisértés
ben lévőkért, a betegekért s a haldoklókért, —
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szóval, hallotta a mint egy püspök kiönti szivét 
Istene előtt. Miután az »Ámen* elhangzott, ko
pogtat az ajtón s a meglepett vendéghez igy szól: 

»Kedves testvérem, Ön nem szegény koldus, 
a mint nekem a feleségem mondotta; mondja 
meg, ki Ön?«

A vendég kérte, hogy nevét elhallgathassa; 
de Rutheford csak tovább faggatta, mert hogy ő, 
mint szállásadó tudni akarja, ki légyen az, a kit 
ő házába fogadott.

Mikor végre a vendég azt mondja: »Én Uscher 
vagyok,* — Rutheford mélyen meghatva e sza
vakkal szorítja meg kezét: »Áldott az a nap, a 
mely Önt hajlékomba vezérelte. De most már 
hajlékomban a legjobb helyet foglalja el, a mit 
nyújtani képes vagyok.*

»Engedje meg, hogy itt maradhassak — mondá 
erre az érsek — büntetésül azért, hogy házába 
törtem.*

Rövid ellenkezés után azt mondja Rutheford: 
»Jól van tehát, de Ön is teljesítse egy kéré

semet. Holnap Ön fogja az Isten igéjét hirdetni 
egyházamnak. Elhozom az én fekete öltözékemet 
s azt mondom a feleségemnek, hogy az öreg 
koldus az éjjel eltávozott s egy tiszttársam jött 
el, a ki helyettem prédikálni akar. . . . »

Eljött a reggel; beharangoztak a templomba; 
Rutheford az ismeretlen lelkészszel a sekrestyébe 
ment, a papné gyermekeivel helyet foglalt a szó
székkel szemben lévő családi padban. Ruzgó ima 
után a lelkész az Isten törvényéről kezdett pré
dikálni s a tízparancsolatról. Egyszerre egyet 
fordít beszédjében s azt mondja:

Mi, keresztyének, az új-testámentomban még 
egy t i z e n e g y e d i k  parancsolatról is tudunk s 
ma Isten segítségével erről akarok elmélkedni.* 

Veszi a bibliát, kinyitja s olvassa a tizen
egyedik parancsolatot, a mint az János ev. 13. r. 
34. versében írva áll:

» . . .  Új parancsolatot adok nektek, hogy 
egymást szeressétek; a mint én szerettelek 
titeket, úgy szeressétek ti is egy mást.«
És elkezdett lelkesen beszélni Krisztusnak 

hozzánk való szeretetéről s a mi szeretetünkről 
felebarátaink iránt.

A papné csodálkozva nézegetett padjából a 
szószék felé s úgy tetszett neki, mintha a szónok 
hasonlítana a tegnapi öreg koldushoz. Mikor az 
istentisztelet véget ért, Uscher a papnéhoz lépett 
s kezet nyújtva neki azt mondá:

»Kedves nővérem az Űrban! — Ön tegnap 
teljesítette rajtam a tizenegyedik parancsolatot 
és az a szellemi táplálék s szeretet, a melylyel 
lelkem iránt érdeklődött, jobban esett nekem, 
mint az a testi eledel, melyet nyújtott nekem. 
Azt a leczkét, a melyet tegnap adott, sohasem 
fogom elfelejteni.*

íme a történet a t i z e n e g y e d i k  parancso
latról, tanulságára s hasznára minden püspöknek, 
lelkipásztornak az egyházlátogatásoknál, — di
cséretére a jó papnéknak, a maga helyén alkal
mazott jó szóért — s okulására minden keresz
tyén embernek, hogy gondosan fontolóra vegye s

mindennap teljesítse a tizenegyedik parancsolatot, 
legyen bár gazdag úr, vagy szegény koldus, vá
ratlanul bekövetkezhető látogatásáért Annak, a 
ki ismeretlenül jő el, — a Ki szegénynyé lett 
azért, hogy gazdagokká lennénk az ő szegénysége 
által.

. . . Űj parancsolatot adok néktek, hogy egy
mást szeressétek! (Németből.)

Mai képünkhöz.
Apostolok Cselekedetei 27—28. r.

Mellékelt képünk Pál apostol életéből ábrázol 
egy jelenetet. A kép közepén kiemelkedő alak, 
melyet egy csomó ember vesz körül, Pál apostol; 
kezén ott látszik az a kígyó, a mely az Apostolok 
cselekedetei 28. r. 3. verse szerint egy alkalom
mal keze körül csavarodott s a melyet ő hama
rosan az előtte lobogó tűzbe vetett.

A jelenet Pál apostolnak római útjából van 
véve. É kényszer-utazás előzményei Szentköny
vünkben részletesen vannak megírva s most 
röviden csak a következőket említjük:

A nagy apostol lelkes beszédei s széleskörű 
működése, a melyet szeretett Ura, a Jézus Krisztus 
evangyéliomának elterjesztése körül kifejtett, — 
a keresztyén egyháznak sok hívet, neki pedig 
sok ellenséget szereztek. A zsidók gyűlölete végre 
59-ben őt fogságba juttatta. Pál, mint római 
polgár, ügyének elbírálását illetőleg a császárra 
apellált, a miért is Festus, akkori római helytartó, 
Pál apostolt átadta Julius nevű századosának, 
hogy őt Rómába szállítsa.

A dolog 61-ben történt. Őszre járt az idő. A 
közeledő tél s akkor szokásos viharok szomorú 
sorsot jósoltak annak a hajónak, a mely Pálun
kat Rómába szállítani volt hivatva. A sejtelem 
megvalósult. Kréta szigete táján vihar támadt a 
gyenge hajóra s ide-oda dobálta azt mérgesen. 
Nehéz utazás volt az és veszélyes! Fent a borús 
ég, alant a haragos tenger, . . .  az arczokon a 
halálfélelem sápadtsága s a szívekben kétségbe
esés. . . . Csak egy ember állt szilárdan e szo
morú környezetben, — csak egy lélekben világ- 
lőtt a bizalom s remény fénye a sok ború és 
csüggedés között: a Pál lelkében. Minek ott félni, 
a hol Isten van jelen, — minek annak félni, a 
ki Istennel jár mindenütt! Mint általában élete 
minden útjain, ez utolsó útján is vigasztaló an
gyalként állt szorongó embertársai között. Pedig 
mily közel volt a halálos veszedelemhez! A római 
katonák, hogy életüket megmentsék s a hajón 
könnyítsenek, le akarták öldösni s a tengerbe 
vetni a foglyokat s köztük Pál apostolt is. De 
az Űr közbe szólott; a derék százados szívében 
felköltötte a szánalom érzetét. Sok hányatás után 
a hajó egy sziget közelében hajótörést szenvedett 
s az utasok, ki a hogy tudott, úszva vagy deszka
szálon, a szerencsére közel fekvő Málta szigetére 
menekült. »Pál apostol öble* néven ma is ott 
mutogatják az öblöt, a hol a dolog történt.

A sziget-lakók emberségesen fogadták a hajó-



Erős Űr az, a kit ő szolgált, erős, híveit min
den bajból megszabadítani! A veszedelemből Pál 
apostol most ismét kiszabadult. Vájjon hányadik
ból ?! Ki tudná azt megmondani! Egész élete az 
egymásután jövő bajok, üldöztetések lánczolata 
volt. Nagyon beteljesült rajta az Úr jövendölése, 
a melyet megtérésekor Ananiasnak mondott:

méltán elmondhatta: *Én még inkább az va
gyok . . . több fáradalmak által, felettébbvaló 
megveretések által, több tömlöcztetések által, 
gyakori halálos veszedelmek által; a zsidóktól 
ötször kaptam egy-egy biján negyven ütést; há
romszor megvesszőztettem, egyszer megköveztet- 
tem, háromszor hajótörést szenvedtem, éjt-napot

törötteket. De az apostolra, alig hogy kimenekült 
a hullámsírból, ismét új veszedelem várt. Tüzet 
raktak, s a mint Pál a tűzre gallyat dob, a rőzse 
közül, a melegtől életre keltve, egy vipera csava
rodik kezére s csak Isten gondviselésének köszön
hető, hogy hamar a tűzbe rázta le.

»Ó nékem kiválasztott eszközöm, . . .  én meg
mutatom neki, mennyit kell néki az én ne
vemért szenvednie /« (Ap. csel. 9. 15 — 16.) Csak
ugyan ; az Ür nevéért ő sokat szenvedett! Elle
neivel szemben, —- a kik őt ócsárolták s azzal 
dicsekedtek, hogy csak ők az igazi apostolok, —

Pál apostol Málta szigetén.
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a mélységben töltöttem; . . . munka és fáradozás 
által, éhség és szomjúság által, gyakori böjtölések 
által, hideg és meztelenség által; ide járul még 
— mellőzve ezeken felül a többit — az én min
dennapi zaklatásom, minden egyház gondja. . . .* 
(II. kor. 11. 23—28.)

Mily megható élettörténet!
S mégis, daczára ezeknek, valahányszor életére 

néz vissza, dicsekvésre s hálára nyitja ajakát 
Isten iránt s minden gondolata oda megy ki, a 
mint a Kolossé-beliekhez irt, — »örülök az én 
érettetek való szenvedéseimen és a Krisztus 
szenvedéseinek hátralevő' részét betöltőm az én 
testemben az ő testéért, mely az egyház.* (Kol. 
I. 24.)

Örül a szenvedésnek, — csak a szent ügy, a 
Krisztus ügye haladjon előre! Mi neki megvesszőz- 
tetés, mi neki börtön, mikor ő ^nemcsak meg- 
kötöztetni, hanem meghalni is kész az Úr Jézus 
neveért.* (Ap. csel. 21. 13.)

Mi, hitközömbös emberek, bámulattal nézünk 
e nagy alakra s kérdve kérdjük, mi volt az, a 
mi neki ezt az erőt kölcsönözte, a mely őt el
viselni képesítő minden szenvedést, a mely min
den terhet könnyűvé tett neki, a mely a fájdal
mat örömmé varázsolta s a megaláztatást dicse- 
kedéssé? . . .

Az a magasabb isteni erő volt az, mely a 
Krisztus szeretetéből sarjadzott.

Ma már sokan nem értik e szavakat, nem 
értik azt, hogy az ember ily viszonyok között 
hogyan őrizhette meg úgy kedélyének elevensé
gét, hogy a csapások között is boldognak érez
hesse s mondhassa magát. — Óh de öleld csak 
szívedre a Krisztus keresztjét, kedves olvasó, — 
járj csak útadón azzal a szeretettel Istened iránt, 
a melvlyel ő, — szemeid függjenek csak úgy az 
»odafentvalókon,« mint neki: akkor megérted a 
Pál titkát s a hit szent gyönyöreit te is fogod 
élvezni! Paulik János.

Az „eperjesi ev. gyámintézeti nőegylet“.
Evangélikus egyházunknak a mily magasztos, 

ép oly áldáshozó hivatása a Krisztusi hit áldott 
erejét a szeretet munkáiban is feltüntetni. E ne
mes törekvéseiben hathatósabb segítője alig le
hetne, mint a nők, a kiknek szívét az isteni 
gondviselés a leggyöngédebb érzelmekkel áldván 
meg, őket mintegy a szeretet munkájának eszkö
zeiül rendelte. E lap szerkesztősége s azt hisszük, 
minden mélyen érző ember örömmel értesül azon 
mozgalmakról, a melyek utóbbi időkben itt-ott 
megindultak s a melyek folytán egyházunk egyes 
hitbuzgó nőtagjai egyletekbe csoportosulva a sze
retet munkájának gyakorlását tűzik maguk elé, 
hogy szívük melegét a szűk családi körön kívül 
is éreztessék s a naphoz hasonlóan, az életben 
gyakran föllépő hidegséget enyhíteni s a vallás
erkölcsi téren a virulást előmozdítani segítsék.

Ilyen czélt tűztek maguk elé újabban az eper
jesi nők is.

Eperjesen ugyanis egy nőegylet alakult. Az

egylet »Ev. gyámintézeti nőegylet«-nek nevezi 
magát. Czélja magasztos s úgy egyházunkra, 
mint a szegény emberiségre nézve igen hasznos.

Tájékoztatásul az egylet alapszabályaiból idéz
zük az alanti főbb elveket, a melyek valóban 
követésreméltó példányképül szolgálhatnak min
den ilyen egyesületnek.

»Ezen nőegyesület a magyarhoni egyetemes 
ev. egyházi gyámintézetnek szerves tagja s igy 
annak czéljait szolgálja . . .

Az egyetemes ev. egyház gyámintézetének czél- 
ját szem előtt tartva, különös feladatának tekinti 
az eperjesi ev. egyháznak és iskoláinak felvirá
goztatását, hogy ezen egyház minden tagja az 
ősök hitéhez méltó buzgóságot, egyházhoz való 
ragaszkodást s kér. felebaráti szeretetet tanúsítson 
és iskolái úgy az egyház, mint az állam követel
ményeinek megfelelhessenek.

Felkarolja az eperjesi ev. szegény iskolás
gyermekek ügyét, kiket tehetsége szerint segélyez, 
ruhával s tanszerekkel ellát. Szegény sorsú kon
firmandusoknak emlékezetessé teszi a konfirmá- 
czió napját, szentirás, imakönyv vagy megfelelő 
vallásos tartalmú műnek adományozása által; 
szükség esetén anyagilag is segélyezi őket

Segélyzi a prot. árvákat és szegény leányo
kat férjhezmenetel alkalmával; felemeli s az el- 
zülléstől megmenti a szerencsétlenül járt leányo
kat; végül lehetőleg gondját viseli egyes szegény 
betegeknek.

Gondozza az ev. egyház szegényekházát s az 
oda felvett szegényeket az egyház kezelése alatt 
lévő s e czélra szolgáló tőkék kamatjainak s ne- 
táni adományoknak felhasználásával. Segélyezi az 
egyház munkaképtelen tagjait. . .

Felkarolja a diakonisza-ügyet diakonisza al
kalmazása által, hogy ez a gyülekezet szegényei
nek felkeresésében az egyletet támogassa, a val
lásosságot éleszsze, főleg pedig meghatározandó 
módon, mint betegápoló a városban s esetleg vi
déken működjék.

Buzgólkodik azon, hogy egyes szegény prot. 
árváknak férjhezmenetelét elősegítse s megköny- 
nyitse, — törvénytelen házasságában élőket be
csületes emberekhez illő törvényes házasságkö
tésre serkentse, — szerencsétlenül járt leányok
nak férjhezmenését megkönnyítse s ez által a 
társadalomnak visszaadja és egyes szegény há
zasságra lépőknek az egyházi áldás kikérését le
hetővé tegye s őket segélyezhesse . . .*

Szép feladat; áldja meg a jó Isten a meg
valósítására irányuló nemes törekvést!

Vajha a szépre, nemesre minél több helyütt 
csoportosulnának igy a nők! Az egyesülés erő. 
A gyönge női nem a társadalmi téren is csodá
kat művelhet a szeretet által.

Hazai és külföldi hirek.
Kitüntetés. A múlt hó 24-én délelőtt 11 óra

kor megható és lélekemelő ünnepet ült a tisza- 
földvári ágh. ev. egyház. Ekkor lön átadva agg 
lelkipásztorának, Masznyik Jánosnak a királyi ki-
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tüntetés, a koronás arany érdemkereszt. Az ünnep
ség maga az egyház ünnepe lett volna, de részt 
vett benne az egész város közönsége. Már maga 
az ünnep színhelye is nem a templom, hanem a 
községháza tanácsterme volt s az ünneplők sorá
ban az ev. egyház presbyteriuma mellett ott lát
tuk a ref. és róm. kath. egyházak s az izraelita 
hitközség, továbbá az egyes körök és testületek 
képviselőit is és sokakat a hívek és lakosságok 
közül, miért is az esperes úr igen találóan alkal
mazhatta rá Petőfi szavait: »úgy (ha templomban 
foly vala le) szentebb lett volna, de igy magasz- 
tosabb.« Az érdemkeresztet a főispán megbízásá
ból Busa Ákos főszolgabíró tűzte az ünnepelt 
mellére, rövid, de magvas beszédében kiemelve ■ 
az agg férfiúnak nemes jellemét, melynél fogva 
őt hosszú életén át csak egy czél és pedig a ma
napság oly ritka ideális czél, a közjó, egyházának 
és polgártársainak java vezérelte. Utána Petrovics 
Soma szentesi esper.-lelkész vette át a szót s I. 
Móz. XXXI. 10. alapján tartott alaki és tartalmi 
szépségekben egyaránt gazdag beszédet, ügyesen 
használva fel az alapige szavait: »Kisebb vagyok 
minden te jótéteményeidnél és igazságodnál, me
lyet cselekedtél a te szolgáddal, mert egy pálczá- 
val mentem vala által a Jordán vizén, most pedig 
két seregem van.« Erre az ünnepelt válasza kö
vetkezett, ki hálás szívvel Istennek tulajdonítván 
az érdemet, egy pár meleg szóban köszönte meg 
a nem keresett kitüntetést, Isten áldását kérve 
a koronás királyra és mindazokra, a kiknek sze- 
retetéről és becsüléséről ez alkalommal oly jól 
eső érzéssel győződött meg. — Isten áldása nyu
godjék továbbra is a kitüntetett agg lelkész min
den lépésén!

Lelkész-választás. Az iglói ev. gyülekezet 
f. hó 7-én tartott közgyűlésén dr. Walser Gyula 
volt iglói segédlelkészt választotta lelkészéül. — 
Áldás munkálkodására!

Jótékonyság1. A nyustyai ev. egyház részére 
(Gömörm.) Kubinyi Kálmán  ottan lakó r. kath. 
földbirtokos 2000 frt alapítványt tett, a melynek 
kamatai egyházi járulékok törlesztésére lesznek 
fordítandók. Isten áldása nyugodjék a jótevőn s 
a jótéteményen!

Hálás tanítvány. Dr. Duha Tivadar nyug. 
törzsorvos, a prot. hitbuzgóságáról ismert, London
ban élő kitűnő hazánkfia, múlt hó 15-iki kelettel 
az eperjesi kollégiumi igazgató-választmányhoz a 
következő levelet intézte : »Több idő óta él bennem 
azon szilárd elhatározás, hogy hálásan megem
lékezvén lefolyt tanuló éveimre, halálom után 
örököseim az eperjesi kollégiumnak, a hol tanul
tam, egy bizonyos összeget fizessenek ki, és pedig 
egy kollégiumi ösztöndíj alapítására. A mostani 
körülmények alatt azonban czélszerübbnek mu
tatkozik, hogy az összeget, és pedig 2000 koronát, 
életemben adjam át rendeltetésének. Teszem azt 
tehát ezennel azon kérelemmel, hogy ez összeg 
Duka Tivadar-féle alapítvány czimén legyen elis
merve s annak évi kamatjai évenként felváltva 
egy-egv jogakadémiai, theologiai és főgymnásiumi 
jó magaviseletü és előmenetelü protestáns ta

nulónak kiadassék. Ha ennélfogva a Nagys. koll. 
igazgató-választmány ezen ajánlatomat elfogadni 
kegyeskedik: lépéseket teendek, hogy egy 1000 
o. é. frtra vagyis 2000 koronára terjedő összeg 
a Nagys. igazgató-választmánynak dr. Szlávik 
Mátyás koll. igazgató úr útján folyó évi junius 
hó 22-ikén rendelkezésére álljon. Hálás ajánlato
mat teszem épen életkorom 72 ik évének évfor
dulójára, de különösen azért, mivel azon a napon 
fogadott angol hazámnak leszen nagy örömünnepe, 
melynek emlékéhez saját szülőházamban én is 
szerény adománynyal hozzájárulni óhajtok. Ifjú 
koromnak viszontagságos élményei után, negyvenöt 
éve már, hogy Victoria O Felségének alattvalója 
lettem, orvosi tanulmányaimat itt végeztem, Kelet- 
Indiában töltött sok évi szolgálatom folytán le
hetővé tétetett, hogy az eperjesi Kollégiumról is 
hálásan megemlékezhessem. Kiváló tisztelettel 
maradok slb.

Az aratás ideje a földön. A gazdákat talán 
érdekelni fogja az aratás küszöbén az, hogy 
mikor aratnak földünk egyes helyein. Erre nézve 
az alanti hiteles adatokat gyűjtöttük össze. Ja
nuárban aratnak: Ausztrália, Argentínai köz
társaság, Chili, Új - Zeeland. — Márcziusban; 
Kelet-India, Felső-Egyptom. — Áprilisban: Alsó- 
Egyptom, Ciprus, Szíria, Kis-Ázsia, Perzsia, Kuba. 
— Májusban: Algéria, Tunisz, Ázsia, Japán, 
Texas, Florida. — Júniusban: Déli-Franczia- 
ország, Spanyolország, Portugália, Olasz-, Görög- 
és Törökország, Kalifornia, déli Egyesült-Államok, 
Georgia, Colorado stb. — Júliusban: Magyar- 
ország, Észak-Francziaország, déli Anglia, Svájcz, 
Németország, Ausztria, Dél-Oroszország, északi 
Egyesült-Államok, Uj-Anglia. Canada. — Augusz
tusban: Belgium, Hollandia, Dánia, Lengyelország, 
Hudson-öböl, Alsó-Canada, Columbia. — Szep
temberben és Októberben: Svéd- és Norvégország, 
északi Oroszország. — Novemberben: Peru és 
Közép-Afrika. — Deczemberben: Birma. Ezekből 
látjuk, hogy a föld kerekségén az év minden hó
napjában van aratás, legtöbb azonban júniusra 
és júliusra esik.

Franeziaopszágból. A franczia népnek a mig 
egyrészről sok igazán szép tulajdonai vannak, 
addig másrészről kárhoztatandó az a ledér szel
lem, a mely újabban társadalmi életében s iro
dalmában felülkerekedett. Évtizedek óta, mint a 
bomladozó hulla a mételygombát, terjeszti maga 
körül a franczia irodalom erkölcstelen szellemét 
s fájdalom, hogy utóbbi időben az mi közénk 
is beférkőzött. Nem tudjuk eléggé óvni közönsé
günket attól a méregtől, a melyet sok franczia 
irodalmi termék szép czukor labdacsokban ereikbe, 
szívükbe belopni képes. Úgy látszik, hogy egyes 
nemesebb gondolkodású emberek ott is megunták 
már azt a vészthozó ledér szellemet, s azok egy 
feliratot intéztek az államhatósághoz, hogy vágja 
az útját különösen a színházakban elharapódzott, 
erkölcstelen szellemnek. A felirat többek között 
azt mondja: »Hajdan a franczia színház ápolója 
volt a jó erkölcsnek és a finom ízlésnek . . . Ma 
azonban már a tisztességes nő nem is mehet a
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színházba a nélkül, hogy ne piruljon a színdarab
ban előforduló szemérmetlenség és nyerseség fe
lett. Házasságtörés, fajtalanság és megvetése mind
annak, a mi az embert felemeli, kedves tárgya 
azon színdaraboknak, melyek hatásra számíta
nak . . .  Ha ez állapotot tovább is megtűrik, er
kölcseink végromlásra jutnak, irodalmunk s hazánk 
jó hírneve tönkre megy.* — Bizony nálunk sem 
ártana egy kissé megseperni a ház tájékát, mert 
e baj nálunk sem ismeretlen.

Az evangélikus egyház Spanyolországban.
Spanyolország egyike azon országoknak, a melyek 
várfallal zárkóztak el a reformátió elől. Az emberi 
elfogultság itt ontott legtöbb vért a vallás nevé
ben, s itt pusztítottak el legtöbb prot. érzelmű 
embert az inkviziczió máglyáin. Sokak előtt hi
hetetlennek fog látszani, ha megemlítjük, hogy a 
róm. kath. fanatizmus csak újabban 1862-ben is 
3 embert azért, mert a bibliát olvasta, 9 évi fegy- 
házra ítélt; ismeretes lévén, hogy a bibliának 
olvasása a róm. kath. egyházban tiltva van. E 
3 elitéit büntetését csak Erzsébet porosz királyné
nak sikerült némileg enyhíttetni, úgy hogy a fegy- 
ház fogházra lett változtatva. De az 1868. forrada
lom végre ajtót nyitott e fülledt levegőjű országba 
egyházunk frissítő levegőjének is. A prot. országok 
támogatására az országban kisebb ev. gyüleke
zetek alakultak, a melyekben csakhamar ev. is
kolák is megkezték működésüket. S az időszerint 
vagy százra megy az ev. gyülekezetek száma, 
10—12 ezer hivővei, iskoláiban pedig 6—7 ezer 
gyermeket nevelnek. Madridban, az ország fővá
rosában most építenek egy ev. gymnáziumot, s 
az ottani ev. gyülekezetnek van kórháza s két 
árvaháza. Sokat tett a prot. szellem terjesztésére 
a német missió-egylet által itt fentartott ev. könyv- 
kereskedés, a mely ev. iratokat terjeszt az ország
ban. Madridon kívül Barcelonában és Escuriálban 
van tekintélyesebb gyülekezetünk ev. kórházzal s 

árvaházzal. Tekintve a rövid időn belől elért ered
ményeket, reményem lehet, hogy ev. egyházunk 
egyszer igen szépen fog aratni Spanyolországban.

Az aszódi leánynevelő-intézetben folyó hó 
16—19. napjain tartattak az évzáró vizsgálatok. 
A vizsgák a közönség élénk érdeklődése mellett 
folytak le s junius 19-én Sárkány Sámuel, bánya
kerületi ev. püsdök is meglátogatta az intézetet. 
A helyszínén szerzett tapasztalatok után írhatjuk, 
hogy az ez évi vizsgák is komoly, lelkiismeretes 
munkálkodásról tettek tanúbizonyságot. Az inté
zetben uralkodó rend s a növendékeknek szép 
készültsége újólag azt bizonyítja, miszerint az 
intézet vezetése jó kezekben van letéve, s hogy 
az intézet hazai evangélikus nővilágunkra a leg
jótékonyabb hatást lesz hivatva gyakorolni. Sze
rettük látni azt, hogy egyes, a nőre nézve ke
vésbé értékes tantárgyak, pl. a vegytan stb. is — 
oly ügyesen lettek előadva, hogy az által gyakor
lati értéket nyertek. Szép eredményeket mutatott 
fel az intézet a szépészeti érzék kifejtésére irá
nyuló tárgyaknál is. Kellemesen lepett meg ben
nünket két új kézimunka-ágnak: a fa- és majolika
festésnek Zorszky 0. kisasszony által való meg

honosítása. Az újonnan alkalmazott zenetanítónők 
szépen sikerült zenevizsgával mutatták meg azt, 
hogy bennük az intézet jó készültségü s ízlésű 
tanerőket nyert. Általában az új tanerők törek
véseikkel, szorgalmukkal a legjobb reményeket 
keltették magok iránt. E helyütt azonban meg
jegyezni valónak tartjuk, hogy a kerületnek zene
tanítónők állapotán könnyíteni volna méltányos, 
ha másként nem, úgy: hogy minden évben pár 
hónapi próba után rostálják meg a zenélni óhaj
tókat s a tehetségteleneket egyszerűen mentsék 
fel a zene tanulása alól. S nem mulaszthatjuk 
el hangsúlyozni azt sem, miszerint a hittanokat 
kizárólag papi kézben óhajtanok látni, mert végre 
is, ha valahol, úgy egyházi intézetnél kívánatos, 
hogy a mi a fő: a hitoktatás szakember kezében 
legyen. S ez Aszódon annál könnyebben meg
valósítható, mert a gyülekezetnek két lelkésze 
is van. Különben pedig Isten áldása nyugod
jék az intézet jó törekvésein s derék munkásain !

A  szerkesztő üzenete. Jelen számmal az 
»Evangélikus Családilap« második évfolyama 
befejezést nyer. Hála-érzelem kél szívemben a 
jóságos Isten iránt, hogy kegyelme e téren való 
törekvéseimben is támogatott s a munkát, 
melyre e lap szerkesztésével vcdlalkozlam, be
fejezni engedte. Hálás köszönetemet nyilvání
tom ez alkalommal azon nemes férfiaknak, a 
kik minden anyagi jutalmaztatás reménye nél
kül dolgozataikkal e kis vállalatot támogatni 
voltak szívesek. Vajha a jó  Isten, kinek orszá
gát e szerény lapocska is terjeszteni óhajtja, 
mielébb oly előnyös helyzetbe hozná ügyünket, 
hogy hálámat más módon is nyilváníthassam !
— Miután az év folyamán többen kifejezték 
előttem azt, hogy a lapszámokat beköltetni 
szeretnék, a Luther-társasági elnökség szives 
engedélyével azok számára egy czimlapot s 
tartalom-jegyzéket készíttettem. Sajnos, hogy 
a tartalom-jegyzékben feltüntetett munkatársak 
között még sok előnyösen ismert egyházi Írónk 
nevét nélkülözzük; — vajha e hiány hova
tovább mindinkább eltűnnék s tollforgató em
bereink ily értelemben is felkarolnák ez egye
düli magyar ev. népies vallásos lapunkat! 
Köszönetét mondok lapunk t. előfizetőinek is 
az anyagi támogatásért; az ő iovéibbi párto
lásuktól fog függni e kis lap további jövője s 
fejlődése. Lapunkat továbbra is szives jóindu
latukba ajánlom. Szeptember hónapban meg
kezdjük Isten segítségével — a harmadik év
folyamot. Nagyon kérném egyházunk igen 
tisztelt férfiait, kegyeskedjenek a két havi szü
netelés alatt lapunk számára építő czikkeket, 
költeményeket s különösen rövid, valláis-erkölcsi 
gondolatokat kifejtő népies elbeszéléseket Írni 
s azokat hozzám lehetőleg szeptemberig be
küldeni. — Az áj évfolyam előfizetési ára szin
tén 1 forint lesz. Az előfizetési díjak Mikolik 
Gyula ellenőr úrhoz (Deák-tér i. sz.) küldendők.
— Isten velünk!

Budapest, 1897 Buschmann F. könyvnyomdája. (Harisch-bazár)


