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1. szám.

ködtet jó illatával, — az tudni fogja méltányolni
ezen törekvésünket, tudni fogja azt, hogy a vallásos
Ezúttal e lapnak harmadik évfolyamát indítjuk ságnak minden módon való ápolása úgy az egyes
nek, mint a családoknak legfőbb érdeke. Minden, a
útnak az Isten nevében.
Czélunk ma is az, a mi az előző években volt: mi e földön szépnek, magasztosnak mondható, az
híveink kezébe evangyélmi szellemű olvasmányt adni ő ölén növekedett fel. Óh, hány ember, hány család
s ez által szemeiket az égre s evangyélmi közegy bánta meg keserűen azt, hogy a nemesnek s jónak
házunkra (ordítani. Az égre azért, hogy a mai kor ezen éltető ereit szivében kiszáradni engedte! S ko
nak hitfagyasztó szellemi áramlatai között meg ne runk — fájdalom! — hajlandó ez utóbbira; mert a
feledkezzenek az «odafentvalókról» — s egyházunkra jelen századvég felvilágosodottságával tetszelgő gyer
azért, mert azt hiszszük, hogy az egyház tagjainak meke az Isten imádását fölöslegesnek véli s az ő
jól esik tudni egymásról s jól esik megtudni azt, trónja helyett az aranyborjú előtt térdepel. De gyü
mit tesznek másütt hitrokonaik, hogy így egyrészt mölcseikről ismeritek meg őket! Épen ezen vallás
egymás példáin tanuljanak, másrészt a közös olvas talan szelleméi korunknak azon kreatúrái, a kiknek
mány által a szétszórt hitsorsosok között bizonyos sivárságát, elégületlenségét és szégyenletes tetteikben
szellemi kapcsot létesítve, az együttérzést ápoljuk. nyilvánuló lelki nyomorúságát oly nagy mennyiség
S felhasználva úgy szentkönyveinkből, valamint egy ben láthatjuk az életben s halomszámra olvassuk a
házunk történelméből, a költészetből és az életből napi lapokban.
Korunk számtalan fájdalmas jelenségeinek látása,
mindazt, a mi szép, épületes s a miben az örök
isteni megnyilatkozik, — ébren tartani s ápolni óhajt a melyeknek forrását az istenről megfeledkezett ön
juk a mi ev. egyházunk iránt való szeretetet s a hittség képezi, indította rá a Luther-társaságot a
mit ez hirdet: az istenfélelmet s szeretetét a Jézus népies vallásos irodalom ápolására, terjesztésére, hogy
Krisztusnak, mint a kinek szeretetétől függ az em így egy-egy evangyélmi szellemű olvasmányban az
beri nem erkölcsi föllendülése, boldogsága s üdve, ev. családok házába jó barátot küldjön, a mely őket.
lévén ő mindannak példányképe, a mi szép, nemes, a templomon kívül is segítve, figyelmeztesse és sar
magasztos és szent s <0 az út, mely az Atyá kalja keresni boldogságuk alapfeltételét: a Jézus
Krisztust. E lapocska szintén egyik szerény segéd
hoz vezet.»
A ki a keresztyén vallás megszentelő, vigasz eszköz akar lenni e nemes munkában. Fogadják hát
taló s boldogító erejét ismeri s a ki tudja azt, hogy szívesen a Luther-társaságnak e javukat czélzó vál
a szív vallásos érzelmei hasonlatosak a virághoz, a lalatát ! Szíveskedjenek a lelkész s tanító urak híveik
mely csak jó ápolás mellett növekszik s gyönyör nek, a családapa a családapának, ismerős ismerős-

Olvasóinkhoz.
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olvasgatott; Ágnes, a ház egyetlen, húsz éves hajadon
leánya pedig csinosítgatta magát s a templomba
készülődött.
Miután a leány nyájas köszönés után a szobát
elhagyta, az öreg ember kutató pillantást vetett fiára.
«És te, János?* — kérdezé végre.
«Megint csak e kérdéssel áll elő» — veté oda
a fiú s szavai nem a legtiszteletteljesebb hangon
voltak mondva.
«Igen, János, megint és megint! A míg leányo
dat egymagában hagyod elmenni, addig mindég e
kérdéssel fogok előállani. Rizony lassanként még a
templom útját is elfelejted! Jó szellemed úgy látszik
teljesen elhagyott . . . »
‘ Apám — szakítá őt félbe a fiatal Réthegyi
haragosan — azt mondom kigyelmednek, türelmem
nek majd vége szakad, ha minden vasárnap reggel...»
‘János, kedves fiam, hallgasd meg atyád sza
vait ; ki tudja meddig fogod még hallhatni! János,
hallottad-e már, hogy az emberek milyen csúf nevet
adtak neked ? Mivel a rosszat mindég csak roszszal
fizeted s mivel a harag és bosszúvágy teljesen meg
mérgezte szivedet, hátad mögött az emberek ‘bosszú
álló méregzsák»-nak mondanak; különösen egy hét
óta csúfolnak így; széltében-hosszában a környéken
mindenki fel van haragudva ellened, mert te a sze
gény Kovácsnak adósságleveleit mind összevásárol
gattad, csakhogy házát és földjét dobra üthessed.
János, János . . . a harag és bosszúvágy téged
megint elragadott! . . te egy szerencsétlen emberen
állottál ismét bosszút, . . . kiüldözted házából, bir
tokáról csak azért, mert hogy egyszer — és nem
alaptalanul — kapzsiságodat és bosszúálló termé
szetedet szemedre vetette. Csak tegnap este tudtam
meg ezeket, a mikor nekem mindent elmondott egy
valaki. János, . . . itt a bibliában ez áll megírva:
•■Enyém a bosszúállás, én fizetek, — mondja az U r!
—- még ha az a szegény Kovács csakugyan ártott
volna is, neked a bosszúállást az Úr Istenre kellett
volna hagynod*.
«Ugy, apám, úgy . . .!? — veté oda a fiú gúnyos
mosolylyal. A kend bibliája szerint az ember min
denféle mende-mondát eltűrjön s nyugodtan viselje
el a legnagyobb igazságtalanságot is, a nélkül, hogy
ellenségéhez még csak egy újjal is szabad volna
nyúlnia! ? Kendtől kitelnék az ilyesmi, mert kend
«Enyém a bosszúállás!»
azt tartja, hogy a koldus bocsásson meg annak, a
- Elbeszélés. v Móz. 32.
ki őt kapzsiságból koldusbotra juttatta.*
E szavakra az ősz ember nagynehezen beteg
Réthegy, a mely a legszebb gazdasági birtok
volt az egész környéken s nevét a körülötte szélesen lábaira tápászkodott s a legmélyebb meggyőződés
elterülő zöld rétektől nyerte, — egy festői szép magasla hangján így beszélt: ‘Igen, János, tőlem ez kitelik,
ton feküdt. A ki a ház előtti tisztásról a délre elterülő mert ez mindnyájunk keresztyén kötelessége. Úgy
termékeny völgybe letekintett, a legszebb kilátásban hiszem, arra az esetre czéloztál, a mely — nem
gyönyörködhetett. Közvetlenül a ház mögött zöldéit tudom már mikor — velem esett meg. . . . Igen,
s virágzott a gondosan ápolt gyümölcsös-kert; e bosszút mindenki állhat, a kinek nincs keresztyén
mögött pedig meglehetős meredeken emelkedett egy szive, tűzbe vetheti ellenségét, ha akarja, de — tudd
hegy, a melynek lejtőin elterülő szőlőkerteket most meg — azért, Isten büntetését nem fordítja el. —
János, édes fiam, a te ősz apád, a ki ma-holnap
a reggeli nap sugarai fürösztötték.
már sírba száll, kulcsolt kezekkel kér tégedet: irtsd
............Vasárnap reggel volt. Az ifjabb Rét
hegyi, a ki néhány év előtt a gazdaságot átvette, ki szivedből a bosszúvágynak ezt a mérges dudváját!
épen a nagy, barátságos benyomást tevő családi A te bosszúálló természeted bűnös abban is, hogy
szobába lépett be. Atyja, egy magaskorú, tisztes öreg Kovács Feri, a ki különben derék legény, a falut
az asztalnál ült s az előtte fekvő családi bibliában szégyenszemre elhagyni volt kénytelen . . . Tekints

nek ajánlani ezen kis lapunkat, a melynek felvirágozását már csak azért is nagyon szivén kellene
viselnie minden evangélikus embernek, mert ez egye
düli evangélikus népies vallásos lapunk. Eddigelé
— sajnos — hazánk egyes vidékein, mintha ott
hitsorsosaink sem volnának, tudomást sem akartak
venni társaságunk nemes törekvéseiről.
Kedves hitrokonok, ne legyen az úgy a jövő
ben ! Támogassuk egymást szeretettel, teltei! Ez
nagyon is időszerű s közös érdekünk! Nem kérünk
mi sokat senkitől; nem nyerészkedni akarunk mi.
hanem dolgozni, azt óhajtva, hogy olvasóinknak
legyen nyereségük, lelki értelemben.
Lapunk előfizetési ára egész évre csak
1 forint.
E lap havonként kétszer jelenik meg. Az a
szándékunk azonban, hogy mihelyt az előfizetők
száma lehetővé teszi, a lapot július és augusztus
hónapokban is kiadjuk s még fél ívvel megtoldjuk.
A prot. közönségtől függ, hogy ezen tervünk sikerül-e
vagy nem. A lap ezután is közöl vallásos tárgyú
költeményeket, tanulságos elbeszéléseket, szentírási
szakaszok felett való elmélkedéseket, egyes az egy
házban szerepet vitt történeti alakoknak, fontosabb
eseményeknek, egyházi intézményeinknek ismerteté
sét, azonfelül minden számban közli az egyházat
közelebbről érdeklő kül- és belföldi eseményeket s
a földmíves gazdák számára még a termények árát
is. Mindent egyszerű népies nyelven, hogy azt a
kevéshbé mívelt híveink is megérthessék.
S azonkívül minden szám, egy-egy vallásos szí
nezetű szép képet is fog tartalmazni. Azt hiszszük,
hogy már az is, hogy valaki oly csekély áron szép
gyűjteményt szerezhet össze szent képekből, kedvessé
teszi ezen vállalatunkat.
Kérjük eddigi t. munkatársainkat, hogy műveik
kel vállalatunkat továbbra is támogatni kegyesked
jenek s mindazokat, a kiknek Isten kegyelme írói
munkára adott erőt, kérjük szintén szives közre
működésre, figyelmükbe ajánlva az írás szavait: «A
gyertyát nem azért gyújtják meg, hogy a véka alá
rejtsék, hanem hogy a házbelieknek világítson*.
Az Úr kegyelme legyen velünk!
A szerkesztő.

3
leányodra, Ágnesre! Nyájasan köszöntött az elébb,
a mikor az Isten házába távozott; de nem vetted-e
észre, hogy orczáján a rózsák már hervadásnak
indultak, mert búsul Ferije után, a kinek te ok
nélkül rossz hírét költötted. >
«Ügy, úgy — gúnyolódott Réthegyi — nem kel
lett volna tolvajkodnia, akkor . . . »
«Ne hazudj, János — vágott szavába az ősz
felindulva. Feri olyan derék és becsületes ember,
mint apja, a kit te szívtelenül kiüldöztél; de mert
Ferinek is ajkán van a szive, megmondta szemedbe
néked is az igazat.»
«Igen, igen — kiáltott fel erre a fiú, kezeit
fenyegetőleg ökölbe szorítva — ezért meg kell lakolnia! Ágnes sohasem lesz az ő felesége . . . »
Az ősz ember szavába vágott:
‘ Ágnes igenis az ő felesége lesz és te János,
egyszer térden állva fogsz hálát adni az Istennek,
hogy a dolog úgy fordult és a kegyelmes Isten az
átkot, melyet bosszúállásaiddal kihívtál, fejedről kegyel
mesen elfordította . . . Ne felejtsd el szavaimat s
gondolj arra a bibliai mondásra: «Enyém a bosszú
állás!»
*

*
*

A szerencse forgandó. Néhány év múlva a haj
danában oly gazdag Réthegyi egészen tönkre jutott.
A pusztító marhavész gazdag marha-állományát egy
vézna tehénkére apasztotta le, a féreg elpusztította
termékeny széliéit s a jég tönkretette egymásután
két egész évi termését. Réthegyi adósságba merült,
mindég mélyebben és mélyebben.
S még nagyobb szerencsétlenségére kiütött a
forradalom is. Agyúk dörögtek az azelőtt oly csendes
völgyön á t ; a ház mögötti hegyen egy ezred katona
ság ütötte fel táborát s az ellenség lövegeit ezekre
irányítván, a réthegyi udvar csakhamar romhalmazzá
vált s Réthegyi János ily viszonyok között házából
s birtokáról menekülni volt kénytelen, mint hajdan
Kovács, a kit ő oly szívtelenül kiüldözött. Mindenki
től elhagyatva s fejét vesztve futott a sötét éjszakába
s ide-oda bolyongott a háború által félig elpusztított
erdőségekben, a mikor egyszerre csak e kiáltás üti
meg fülét: «Itt a kém, fogjátok meg!»
A rémülettől gyökeret vertek a szerencsétlen
ember lábai. Kért, könyörgött, hogy bocsássák el,
mert hogy ő egészen ártatlan; az izgalmas sietség
ben nem hallgattak rá s az ott czirkáló néhány
katona vasra verve magával vonszolta.
A balsors jó tanító. A mint vasra verve ott
magában feküdt, eszébe jutottak néki is bűnei.
«Most fejemre szállt a szégyen és gyalázat, mint
hajdan Ferencznek*, — mondá magában, a mint
szivében feltámadtak a múlt szigorú vádjai. ‘Isten,
le igazságos vagy! Te borzasztóan igazoltad be Ígé
retedet én rajtam : •Enyém a bosszúállás, én fizetek h>
Mindazok a szenvedések, a miket hajdan bosszúálló
természetem másoknak okozott, most reám is nehe
zednek. Házamból kiűzve . . . meggyalázva . . .!
Igen, igazságos Ég, Tied a bosszúállás, Te fizetsz!*
Néhány óra múlva a haditörvényszék elé állítot
ták s rövidesen kimondatott felette az ítélet:
‘Halált reá!»

Már bekötötték szemeit, az ítélet végrehajtására
kirendelt három katona készen tartotta már halálos
fegyverét s csak a vezénylő tiszt szava hiányzott
még, hogy az eldördüljön . . . a mikor egyszerre
egy erős kiáltás hangzik fel mögöttük: <Megáll,j!»
Kovács Feri, a ki a katonaságnál az őrmester
ségig vitte, lélekszakadva törtetett keresztül a tömegen
s mélyen megindulva kiabálta: ‘ Megálljának! Az
igazi kém megkerült; Réthegyi ártatlan; az öltözet
hasonlósága tévesztette meg a katonákat!*
. . . Mikor Réthegyi szeméről leoldották a köte
léket. a kiállott borzalom s halálijedelem megfosztotta
minden erejétől s ő eszméletlenül a földre rogyott.
*

*

*

Csak egy ősz és egy tél múlt el ez esemény
óta s Réthegy most szebb és vidámabb külsőben
terül el magaslatán, mint azelőtt, Kovács Feri Ágnest
oltárhoz vezette. Réthegyi forró áldáskivánatok kö
zött adta nőül leányát a derék fiatal legénynek, a
ki az idegenben szorgalmas munkával csinos kis
vagyont szerzett volt már össze magának. Több évi
őszinte bűnbánat után megérte ő is, hogy a könyö
rületes Isten neki, a hajdani ‘bosszúálló méregzsák»nak bűneit megbocsátotta.
Ludig Emánud

Életbölcsesség.
Sok ember azért nem bír helyes ismerettel az
Istenről, mert nincs helyes ismerete önmagáról sem ;
sokan önmaguknak nagyoknak látszanak s azért az
Isten nekik kicsiny.
*
Minden öröm, a mely legalább egy gyökérszállal
nem az Istenben gyökeredzik, — álomkép vagy
buborék vagy ámítás vagy átok.
*
A bölcs Isten szenvedés által tartja távol gyakran
az embertől a szenvedéseket.
*

Itt a világon minden az emberekért van, — de
sok embertől azt lehetne kérdezni: ‘ hát te miért
vagy itt ?»
*

A jóért szenvedni annyi, mint Istent adósunkká
tenni.
*
Ha Isten valakit csapással sújt, milyen hamar
felkiált: «Mivel érdemeltem én azt?» De ha az Úr
bőven megáldja, akkor eszébe se jut, hogy vájjon
megérdemelte-e ?
*
Ne késsél megtérni az IJrhoz! Megígérte ugyan
Isten a bűnbánónak a bocsátatot, de a holnapi napot
nem ígérte meg.
*
Az élet, mint a tenger vize, nem édesül meg,
míg az ég felé nem emelkedik.
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Mai képünkhöz.
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K ik roskadoztok éveknek súlyától,
És vágytok enyhe nyugalom után:
Minőt nem adhat a világ, az élet,
Mely a mi övé, abból ad csupán, —
Kiknek a puha vánkos is kemény már
Es kebletekből mély sóhaj fakad:
Óh, jertek a Megváltóhoz, ki mondá:

«É n m e g n y u g ta tla k f á r a d o tta k a t . »
7G7c napjaitok javát áldozátok
Családi jólét- s a közérdekért,
S wíosí. fe'wos e're& verítéki után
Halványan néztek szét a sikerért:
S nem látván semmit, a reménytelenség
Már készül erőt venni rajtatok:
Óh, jertek a Megváltóhoz, ki mondá:

«É n e lte v é m m e n n y b e n ju ta lm a to k .*
Kiket már ifjan értek a csapások
Es kebletekben megfásult a szív :
A szép világ nem érdekel, csak az egy
Bús harangszó, mely temetőbe hív,
Es meg nem fu tv a még az út felét sem.
Immár pihenni vágytok egyedül:
Jertek a Megváltóhoz, mert ö mondá:

«K i m in d v é g ig m e g á ll, a z id v e z ü l . »
K i hőn szerettél s keserűn csalódtál,
A romok közül mentsd meg hitedet,
S roncsolt koszorúd hervatag virági
Újból nyerendnek színt és életet.
Nézd üt a kereszten, 8 is szeretett
S sok, sok kínt szenvedett keservesen . . .
Jer hát hozzá s felüdülsz, hisz Ó mondá:
«

V ig a szt a s ír ó b iz o n y n y a l vészén .»

K ik éltek csak a múlandó világnak,
Mely hívságtokban ámít s tetszeleg:
Míg a szerencse szép, de csalfa napja
Sugárival borítja egetek, —
De ha csapás ér, elfordul hidegen
S nem enyhíti vérző fájdalmatok . . .
Óh, jertek a megváltóhoz, ki mondá :

«É n m in d ö r ö k k é veletek va g yo k . *
Oh, jertek, jertek mind ! Kihez mennétek ?
Üdv, béke és vigasz csak nála van,
Szent templomai míg üresen állnak,
Sok, sok lesz mindig boldogtalan . . .
Pedig mindnyájan boldogságra vágytok,
Még sem vetnétek biztos alapot ?. . .
Oh, jertek hát hozzá, hisz Ő Ígérte:

«K i k h a llg a tjá k beszéd em , bo ld o g o k .»
Dénes József.

Egy fejedelemasszony, mint egyházi
énekköltö.
Jézus én bizodalmám
Diadalt nyert a halálon !
Most már az én nyugalmam’
Megváltómban megtalálom,
Ha a halál éjele
Aggodalmat keltene.

Ki ne ismerné e szép húsvéti énekünket, az ő
szivet-megragadó, gyönyörű melódiájával, melyben
egy hitteljes lélek fejezi ki örömét az Úr feltámadása
felett s abból merítve vigaszt szenvedéseiben, mások
nak is az örök hazára irányítja szemeit a földi élet
sanyarúságaitól ?! — Énekes könyvünkben ez ének
felett ezen felirat olvasható: «Irta Brandenburgi
Lujza Henrika, választó fejedelemné. 1653.» ’
E szerint tehát nő volna e szép énekünk szerzője.
Egy nő, á kinek éneke évszázadokon át napi
renden marad, oly ritka jelenség a vallásos iroda
lom terén, hogy méltán felkeltheti a figyelmet s az
egyházi dolgok iránt érdeklődőkben kíváncsiságot
támaszt az irá n t: ki volt e nő, mely dolog keltette
szivében azt az ihletet, a mely őt egy ének meg
írására késztető, a mely évszázadok múlva is meg
ragadja a szivet úgy, hogy ezren és ezren ennek
szavaival fejezik ma is keblüknek vallásos érzelmeit?
Ha a kegyes olvasó lesz szives elkísérni a múltba,
megismerheti e szép énekünk történetét s egyúttal
megismerkedik egy oly nemes nővel, a mely igazán
követésre méltó példányképül szolgálhat az erkölcsi
tökéletesség felé törekvő minden keresztyén nőnek.
Lujza Henrika magas származású nő volt. Rang
jánál csak lelki emelkedettsége állott magasabban.
Orániai Frigyes Henrik németalföldi helytartó leánya
volt s unokája annak a híres Goligny nak, a kit
protestáns érzelmeiért az 1572-iki Bertalan-éji huge
notta mészárlások alkalmával Párisban a dühöngő
pápisták megöltek. Nemes nagyapának méltó unokája
volt tehát e nő. 1627-ben született. 19 éves korában
nőül ment Frigyes Vilmos brandenburgi választófejedelemhez, a szüleitől örökölt fenkölt gondolkodást
s mély vallásosságot átvivőn férje hajlékába, hogy
azt ott folyton ápolva s magát benne tökéletesítve,
jótékony angyalává legyen — közel és távol —
szenvedő embertársainak.
Gyönyörű dolgokat jegyez fel róla a történelem.
Magas állásának szemkápráztató előnyei nem csábí
tották arra, hogy — a mi gyakori az ilyeneknél elfeledkezve az «odafenvalókról», csak a neki bőven
kijutott földi előnyök hiú élvezetébe merüljön, hanem
inkább, hogy az Isten kegyelméből nyert ezen elő
nyöket saját tökéletesbítésére s embertársai javára
értékesítse.
Csak néhány példát akarunk felhozni arra nézve,
hogy milyen volt ő otthon s milyen a világ iránt.
Életrajz írói feljegyezték, hogy egyetlen egy napot
sem hagyott elmúlni a nélkül, hogy buzgó imában
ki ne kérje az Isten segedelmét s a Szentírást ne
olvasgassa. Házi ájtatosságra összegyűjtötte napon
ként háza népét is s avval együtt énekelt, imádko
zott. Nem volt vasárnap, ünnepnap, hogy a templo
mot elmulaszsza, a hova hogy nem csak szokásból,
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de komoly épülési szándékból ment, mutatják azon
szavai, a melyeket udvari lelkésze, Stoch .jegyzett
fel s a melyeket ő hozzá intézett egy alkalommal:
«Ismétlem Önnek, hogy minden, még a legkisebb
nek látszó hibámat is tárja föl előttem; ne feledje,
hogy Ön lelkész s e kötelességének teljesítésére fel
hívom az Isten, az Ön s az én jövendő birám
nevében!» .. . Templomi öltözéke mindig egyszerű

Azért volt azután az emberek hajléka, lelke a
béke s boldogság otthona.
S az emberek nemesítésének ez áldott munkáját
kiterjesztette házán kívül eső embertársaira is.
Az a kor, a melyben ő élt, nagyon zivataros
volt. A harmincz éves háború csak nem régiben
fejeződött volt be. Városok, falvak pusztulása, a nép
nyomora s elzüllöttsége hirdette borzalmait. Az ellen

volt. Isteni tisztelet előtt soha sem nézett tükörbe,
nehogy világi gondolatok s a hiúság eltereljék figyel
mét s esetleg megzavarják ájtatoskodását. A tem
plomból hazajövet azután otthon még egyszer elő
vette a templomban hallottakat s háza népének
megmagyarázván az egyes erkölcsi elveket, szivére
kötötte Isten szent törvényét.
így éltek akkor az emberek; igy szentelték a
vasárnapot!
, A családi otthont Isten házává alakította át az
Úron csüngő áhítat 1

ség a templomokat, iskolákat, az épülésre szolgáló
vallásos iratokat elégette, elpusztította. Nyomor, pusz
tulás mindenütt! E nő látva a nép erkölcsi züllöttségét, arra törekedett, hogy a nép kezébe lelki épü
lésre alkalmas könyveket, mindenek előtt jó énekes
könyvet adjon. Ö a református hitvallás híve volt,
de ez nem akadályozta őt abban, hogy a körülötte
lakó lutheránusok ügyét felvegye. Egy akkori egy
házi író, Runge Kristóf által összegyűjtette Luther
Márton énekeit s azokat kinyomatta. Az énekes
könyv ily czím alatt jelent meg: «Dr. Luther Már-
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tonnák s másoknak vallásos énekei és zsoltái'ai.
melyek 0 felsége Lujza brandenburgi fejedelemaszszony parancsára lettek összegyűjtve s kinyomatva,
1653-ban». — .A kiadó megjegyzi, hogy a könyv a
fejedelemasszonynak saját négy énekét is tartalmazza.
A négy ének egyike a már fent említett «Jézus
én bizodalmám» kezdetű ének is. Ez éneket 1649-ben
írta, kevéssel egyik fiacskájának halála után. Kelet
kezésére nézve ezeket olvassuk:
‘ Egy reggel — mondják a feljegyzések — a
választófejedelem neje szobájába megy, a kit imába
merülve talál. Az asztalon egy frissen beírt papírlap
feküdt, a melyen a fenti ének volt olvasható. A férj
kezébe veszi s olvassa. Csudálkozva kérdi, hogy ez
énekel neje írta-e. A fejedelemasszony igennel vála
szol . . . «Ez éjjel — úgymond — soká nem tudtam
elaludni. Rendes szokásom szerint valamely bibliai
mondással igyekeztem szomorú gondolataimat elűzni
s akkor eszembe jutnak Jób 19. része 25. versének
igéi: Tudom, hogy az én Megváltóm él. — Ez anynvira megvigasztalt s fellelkesített, hogy ma reggel
ösztönözve éreztem magam ezt az éneket megírni.*
Boldog lélek, a mely Isten igéjével csillapítja
háborgásait!
A többi tőle eredő énekek nálunk nem ismere
tesek, nincsenek is magyarra lefordítva. Hogy ezen
felül írt-e többet is, nem tudjuk. Fenmaradt azon
ban tőle még egy hosszabb bűnbánati ima, a mely
nek minden sorában egy nemes, hitteljes lélek lük
tetését érezhetni. A fenti «Jézus én bizodalmám*
czímü énekhez azután Crüger János berlini híres
orgonista 1653-ban dallamot is írt s e gyönyörű
dallammal énekeljük ma is gyülekezeteinkben a feje
delemasszony költeményét.
1650 óta különben — ha férjét a harczmezőre
nem kisérte — Berlin közelében fekvő Oranienburg
nevű birtokán tartózkodott, a hol — eltekintve attól,
hogy a szegények s betegek előtt úgyis jótevő angyal
ként volt ismeretes — még azt a szép áldozatot is
hozta az emberszeretet oltárára, hogy kastélyával
szemben 1655-ben egy árvaházat alapított, a mely
ben 24 árvagyermeknek vette fel gondját. 39 éves
korában azután jobblétre szenderült, felcserélve e
földi hazát — a melyben bizony elég sokat szen
vedett — amaz örökkévalóval, a melyen folyton
áhítattal csüngtek szemei s a mely felé oly igaz
önodaadással másokat is igyekezett emelni.
Idők folytán emléke elmosódott az emberek szi
vében s ma már kevesen tudnak róla. Én azért
emeltem fel most a feledés sötét fátyolát, mert azt
hiszem, lehetetlen nem gyönyörködni nemes jellem
vonásaiban és talán sokan meríthetnek helyes út
mutatást a szép, keresztyén életre.
Paulik János.

Apró történetek.
Nem szégyenelte az Úr evangélium át. Pfeil,
a kegyes porosz miniszter, a ki a múlt században
élt. mindennap egy bizonyos órát a magábaszállásnak és a Szentírásból való lelki épülésnek szentelt
s szolgájának szigorúan megparancsolta, hogy ebben
az időben egyáltalán senkit hozzá be ne ereszszen.

Egy napon az uralkodó, II. Frigyes császár valami
ügyben ép ez órában kereste fel a minisztert. A szolga,
a kit a felséges vendég váratlan megjelenése teljesen
zavarba hozott, nem merte urának parancsát még
sem megszegni, hanem zavarodottan tudtára adta a
királynak, hogy ez órában ura egyedül szeret lenni,
mire a király nyugodtan azt felelte: «Várni fogok*.
Nemsokára az Úr eme kegyes szolgája megjelent
földi ura előtt és késedelméért e szavakkal kért tőle
bocsánatot: «Felséged kegyes lesz megbocsátani, hogy
megvárakoztattam, de én épen a királyok királyával
foglalkoztam*.
Erre aztán elkezdték munkájokat.
Először az Istennek, — azután a világnak! Vajha
ez utóbbiért soha sem feledkeznék meg senki az
előbbeniről!
Eredj el és te is akképen cselekedjél! Egy
német lelkészhez egyszer egy parasztasszony kopog
tatott be s átadva neki 30 márkát, igy szól: «Az
előbbi években évenként rendesen 30 márkát adtam
ki orvosra. Ez évben semmiféle betegség nem láto
gatta meg házamat. Azért e csekélységet jótékony
czélra hoztam*.
Máskor ismét 12 márkát hozott s mondá: «Ulóbbi
napokban sok gazda ember szenvedett kárt a viha
roktól, minket szerencsésen megkíméltek. Azért ezt
a. csekélységet hoztam hála-áldozatképen, az Isten
országának czéljaira.*
Vájjon hányán vannak olyanok, a kiknek Isten
jósága — akár mentőleg, akár áldólag nyilvánuljon
az — eszükbe jusson s keresztyénhez méltó kifeje
zést siessenek adni érte hálájuknak?!
Hiba, a m it nem lehet helyrehozni. Egy
istenfélő ember halálos ágyán feküdt. Ekkor egyik
szomszédja, a ki gonosz nyelvével őt többször meg
sebezte s róla rágalmakat terjesztett, szomorú arczczal lépett az ágyához és igy szólt:
«Épen most hallottam, hogy igen rosszul vagy
és mielőtt meghalnál, bocsánatot akarok tőled kérni
azért a sok bűnért, melyet ellened elkövettem az
én gonosz beszédeimmel.*
‘Szívesen megbocsátok neked — így szólt a
beteg — bár egykor sok fájdalmat okoztál nékem;
de most hagyjuk a m últat! Csak annak örülök, hogy
beláttad végre, hogy nem bántál velem igazságosan.
Egy kérésem van még hozzád, eredj föl a templom
tornyára és ebből a vánkosból ereszd ki a tollat.*
A körülállók igen elcsodálkoztak a haldokló furcsa
kívánságán. De a szomszéd megtette kérését, felment
a toronyra s a mint kirázá a vánkost, a szél minden
felé elhordá a tollakat. Mikor megint visszajött, a
beteg megköszönte neki és így szólt:
‘ Most még egy kérésem volna, menj és szedd
össze azokat a tollakat és rakd vissza a vánkosba*.
Most értette csak meg a szomszéd, hogy mit
akar beteg szomszédja ezzel mondani.
«Látod — mondá a beteg — rosszat hamar és
könnyen lehet beszélni másokról és az hamar is
elterjed mindenfelé, de jóvá tenni a gonosz beszéd
által okozott károkat, azt nem lehet oly könnyen.
Harag nélkül válók meg tőled, de ezentúl jobban
vigyázz beszédeidre. Isten legyen segítségedre!*

7
A szelíd bánásmód haszna. Egy jómódú, öreg
úr lakott N . . . városban. Mindene volt, a mit csak
óhajtott s egész sereg szolgaszemélyzetet tartott házá
ban. De a hogy az a sors ilyen elkényeztetett gyer
mekeinél igen gyakori, mihelyt nem minden hajszál
nyira az ő akarata szerint történt, azonnal zúgoló
dott, pörölt, szitkozódott; s szekans természete miatt
egy cselédje sem tudott nála kitartani, úgy, hogy
bármily jól fizette is embereit, végre mindenki ott
hagyta.
Szomorkodva ment át egyszer szomszédjához
panaszkodni s tanácsot kérni, hogy mit tévő legyen.
♦Bizony — mondá neki szomszédja — Önnek
szüksége volna magát kissé megolajoznia
♦Hogyan — kérdé csodálkozva — megolajozni! ?»
♦Igen, — feleié barátja — hallgasson csak ide.
Volt itt a házban egy ajtó, a mely valahányszor
nyitottuk, iszonyúan recsegett s azért nem is igen
szivesen jártunk be s ki rajta. Én azonban azt az
ajtót megolajoztam s azóta szivesen használjuk.®
♦De hát — jegyzé meg a haragos úr bosszan
kodva — én csak nem vagyok az Ön recsegő ajtaja,
hogy engem megolajozni kellene!®
«Menjen csak haza — folytatá beszédjét a szom
széd — fogadjon cselédet s ha az valami dicséretre
méltót tesz, dicsérje meg, ha pedig valamit elhibáz,
ne keljen ki mindjárt haragosan ellene, ne morogjon
s szitkozódjék mindjárt mindenért. Igen, igen, ola
jozza meg hangját, szavait a szeretet olajával! . .»
Az öreg úr gondolkodva távozott; nemsokára
észre lehetett venni, hogy házában a veszekedés
hangja megszűnt s nála a cselédek azután hosszabb
ideig is megmaradtak.
. . . Vájjon nem volna-e tanácsos ilyen olajat
minden családnak készen tartani, hogy vele az eset
leges recsegő hangokat elhallgattassák?

Hazai és külföldi hirek.
Egyházkerületi közgyűlés. A dunántúli ágh.
ev. egyházkerület aug. hó 25—26. napjain Pápán
tartotta rendes évi közgyűlését. A gyűlés elnökei
Gyurátz Ferencz püspök és Radó Kálmán kér. fel
ügyelő voltak. A gyűlés első sorban a lemondás foly
tán megüresedett jegyzői tisztet töltötte be, e tiszt
ségre dr. Ajkai Bélát választva. Gyurátz Ferencz
püspök jelenti, hogy szent-mártoni Radó Kálmán
kerületi felügyelő boldogult atyja emlékére újabbi
2000 frtos alapítványt tett. Ezen örvendetes jelen
tés lelkesedéssel vétetett tudomásul. Poszvék Sándor
liczeumi igazgató, kér. főszámvevő nagyszabású emlék
beszédet tartott a gyámolda 50 éves jubileuma alkal
mával. A miniszteri leiratoknak és a nagy gonddal
szerkesztett püspöki jelentésnek tudomásul vétele után
á főiskolai nagybizottság jegyzőkönyve tárgy altatott.
Ezen jegyzőkönyv tárgyalása kapcsán kimondotta a
kerület, hogy a magát leélt suplikácziót a maga köré
ben* megszünteti s felír az egyházegyetemhez, hogy
azt töröljék el. A soproni főiskolában a vallástanári
állást röndszeresítették és arra a pályázatot kiírat
ták. A gyűlés továbbá elhatározta, hogy a szegény
lelkészek fizetésének kiegészítésére kiutalandó állam

segélyből a s.-lelkészek is nyernek 50—50 frt segélyt.
A 6000 frtnyi államsegélyből 4-200 frtot a gyámolda
javára szavaztak meg. A kerületi közgyűlés a gyámolda
50 éves jubileuma alkalmából hálás köszönetét és elis
merését nyilvánította Poszvék Sándornak, kér. főszámvevőnek és dr. Schreiner Károlynak, a pénzügyi bizott
ság elnökének. Nagyobb fokú vitát provokált a leány
nevelő intézet felállításának ügye. Beható eszme
csere után a közgyűlés nagy többséggel kimondotta,
hogy a kerületi leánynevelő intézetet Kőszeg váro
sában minél előbb felállítja.
Érdekes határozat. A felső-baranyai ref. egy
házmegye Szilágyi Dezső és Dányi Gábor esp. elnök
lete alatt közelebb tartotta meg évi rendes köz
gyűlését Harkányban. Ezen a közgyűlésen a következő
fontos határozatokat hozták: «1. A felekezetnélküliektől keresztség és úrvacsora megtagadandó s ezek, mint
a keresztség tanúi sem szerepelhetnek. 2. A temp
lomból ugyan ki nem tiltatnak, de csak mint vendé
gek, előbbi helyükre való minden igény nélkül foglal
hatnak helyet, ott, a hol épen helyet találnak. 3. Halott
jaik felett egyházi funkcziót teljesíteni vagy azokra
harangoztatni semmi árért sem szabad. (Azokra, kik
más vallásban születtek s neveltettek, továbbra is
harangoztatunk.) 4. A temetőbe csak külön helyen
temetkezhetnek. 5. Iskolás gyermekeik az iskola- és
tanítófentartás egy gyermekre eső aránylagos össze
gét tartoznak az egyház pénztárába befizetni®. —
E határozat szigorú, de jogos; — mert a ki egy
házának botorul hátat fordít: miért élvezze annak
ajándékait 1
Luther sírja.. Dr. Köstlin hallei theol. tanár
nem régiben egy czikket közölt a ♦Theologischen Studien und Kritiken® czítnü ev. folyóiratban. 1892 feb
ruár 14-én ugyanis a wittenbergi várkápolnában,
melyet azóta renováltak, fölásták Luther Márton sír
ját is, mert régebben kétség merült fel az iránt, hogy
a nagy vallásreformátor ott nyugszik-e, vagy pedig
—• a mint a monda tartja — csakugyan elhelyezték
onnan a smalkaldeni háború idejében? A kutatók
ráakadtak Luther csontjaira. A koporsó, mely rész
ben fából, részben érczből volt, nagyon elkorhadt
a hosszú idő alatt. Luther csontjait pedig szabályszerű helyzetben fekve elég jó állapotban találták
benne. A ruha, melyben eltemették, teljesen elporlott. Sem írást, sem más valamit nem találtak mel
lette. A munkások azután teljes csendben, a legna
gyobb kegyelettel ismét visszahelyezték nyugvóhe
lyére a nagy reformátor csontjait, a melyek régen
elporladtak, de szelleme itt él közöttünk s élni fog
örökké a nemesen gondolkozók szivében.
A leányvédelem Drezdában. Az ♦erkölcsiség
emelésére alakult nőegylet® gondoskodik azon leányok
ról, kik Drezdába mennek szolgálatot keresni. Munkás
sága mily szükséges, mutatja azon körülmény, hogy
egy év alatt 11 ezer szolgálatot keresőnek nyújtott
útbaigazítást. Nagyszámú segédszemélyzet áll ren
delkezésre, mely a hó elsején és utolsóján, lehető
leg pedig 15-ikén minden vonat érkezésére a pálya
udvarra megy, hogy az érkező leányokat tettel és
tanácscsal segítse. Az érkezőknek oly kártyákat osz
tanak, melyek alkalmas szállásokra szólnak vagy
pedig személyesen vezetik el őket a fiatal leányok
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barátnőinek egyleti helyiségébe, hol különösen a tani
tónőket veszik pártfogásba. A segédszemélyzet tag
jait rózsaszínű kereszttel ellátott fehér karkötőről
lehet felismerni. Drezdát megelőző állomásokon röpiratokat osztogatnak a vasúti kocsikban, melyek az
utasokat ezen segédszemélyzetre figyelmessé teszik.
Azon figyelem, melyben a hatóság ezen egyletet része
síti, bőkamatokat hoz. Nem ártana, ha nálunk is a nők
a nagy városokban a jóttevésnek e nemét szintén fel
vennék munkakörükbe, nem jutna annyi fiatal nő
az erkölcsi bukás szélére.
A r. katholikus egyház nagy ünnepélyt készül
rendezni Goában, Kelet-India egy városában, mely
nek befejezése és igazi fénypontja tulajdonképen
Rómában lenne. Az ünnepélyre t. i. az adna alkalmat,
hogy Xavér Ferencznek, a hinduk megtérítése körül
kiváló érdemeket szerzett jezsuita hittérítőnek csont
jait akarják Goából Rómába visszahozni. A babo
nás, mindenütt csodás jelenéseket látó pápisták úgy
beszélik, hogy ez évi január 17-ikének éjjelén a
kolostor harangjai, a melyben Xavér csontjait őrzik,
maguktól megszólaltak és az oltáron a gyertyák
minden emberi segítség nélkül kigyúltak és a szent
nek alakja megjelent a goai érsek előtt és hívta,
hogy kövesse őt. Az érsek elment utána a kolos
torba, a hol a szent kijelentette előtte, hogy nem
akar többé Goában maradni, hanem Rómába akar
visszamenni. Az indiai lap, mely az esetet először
közölte, azt jegyzi meg, hogy egy másik szent 1890
karácsony éjjelén hasonlót kívánt s kérelme teljesült.
Mi, a kik az ilyen kisértethistóriákban nem hiszünk,
inkább azt volnánk hajlandók hinni, hogy tán nem
annyira a négyszáz év előtt elporlott «halott*, mint
inkább az «élők» kívánják Xavér maradványainak
Rómába való átvitelét, mivel azok kiállítása itt
kétségtelenül többet fog jövedelmezni, mint Goában.
Az evangélikusok Amerikában olyan gyor
san szaporodnak, hogy valóban bámulatot keltő.
Csak egy néhány adatot idézünk. 1830-ban egész
Amerikában mintegy 55 ezer lutheránus volt; 1890.
évben már e szám 1.100.000-re növekedett; akkori
ban minden 234 lakosra esett egy evangélikus, ma
pedig már minden 55-re esik egy s a prot. feleke
zetek között egyházunka negyedik helyet foglalja el.
Krisztus Urunk színdarabban. Egyes írók több
ször megpróbálkoztak azzal, hogy az Üdvözítőt szín
darabban is felléptessék s életének egyes főbb ese
ményeit ekként szemléltessék. Nagyon el volt ez
terjedve különösen a középkorban az úgynevezett
«passiói játék*-okban. Újabban is többen megpró
bálták Krisztus Urunk történetét színdarab alakjá
ban feldolgozni. A legtöbben azonban az Űr alak
ját annyira eltorzították, hogy bizony jobb lett, ha
darabjaikat meg sem írják s az Üdvözítőt, a kinek
szerintünk templomban a helye, s a ki nem arra
való, hogy mulatság, de imádás tárgyát képezze —
nem hurczolják meg a színpadon. Újabban is egy
olyan színdarab jelent meg, a mely Jézus életéből
dolgoz fel egy jelenetet. Edmond Bostand, fiatal
franczia író, egy három felvonásos színművet írt,
a samariai asszonyról, a melyben a János ev. VI.
5—42 v. feljegyzett esemény van feldolgozva. A művet
nagyon dicsérik. Nemcsak alakilag szép gördülékeny

versekben van írva, de a mint írják — Krisz
tusnak alakja is megtartja magas méltóságát s szentséges vonásait. Az I. felvonás a sikári kúlnál tör
ténik, majdnem szóról-szóra vévén át a színműíró
a Szentírásból Jézus és a samariai asszony beszél
getését. — A II. felvonás bent a városban keltett
lelkésedéstől ad élénk képet; — a főpap minden
képen beakarja beszélni a Sikár-belieket, hogy
az új prófétára ne hallgassanak, de azok csak men
nek utána s azután a Krisztus dicsőséges győzelme
nyer egy végső felvonásban szép, emelkedett kife
jezést. Photin, a samariai asszonyt, korunk leghí
resebb szinészműinek egyike: Sarah Bernhardszokta
játszani.
♦Melanchton Fülöp élete.* Ily czímen jelent
meg legközelebb a nagy reformátor életrajza a Luther-társaság XXVIII-ik kiadványaként, melyet Pethes
János csurgói áll. tanítókép. tanár írt s a melylyel,
a mint annak idején jeleztük, elnyerte a pályadíjat
is. A könyvet Melanchton arczképe díszíti. Ára 40 kr.
Kapható Kókai Lajosnál Budapest (IV. kér., Károlyutcza 1. szám). A tagok nemsokára az évi jelentés
sel együtt tagsági illetmény fejében kapják.
Új luther-társasági tagok. Utolsó jelentésünk
óta a Luther-társaságba tagokul a következő urak
léptek b e : Sass Béla ev. vallástanár, Budapest;
Nikodém János ev. lelkész, A rad; Hász Sándor egyh.
felügyelő, Arad; Fejér Gyula egyh. gondnok, Arad;
Scholcz Búbért presbyter, A rad; Szontágh Géza presbyter, Arad; Stromp László tanár, Aszód; Sárkány
László gyógyszerész, Aszód.
S z iv e s k é r e le m . Hitről, oni szeretettél kérjük
lapunk olvasóit s barátait előfizetésük megújítására
s arra, hogy az «Evangélikus Családilap» ezen szá
mát mutatvány-számként véve, ismerőseinek is meg
mutatni s a lap számára előfizetőket gyűjteni kegyes
kedjenek. Az előfizetési pénzeket kérjük Hendl Henrik
pénztáros úrhoz küldeni (Deáktér 4 sz.). Es pedig
nagyon kérnők t. hitrokonainkat e tekintetben miclébb
intézkedni, hogy a nyomatandó példányokra nézve
tisztába jöhessünk. A kik lapunkat esetleg megtartani
nem óhajtanák, legyenek szívesek e számot mindjárt
«JVem B e ll» megjegyzéssel visszaküldeni. A lapra
vonatkozó reklamácziók a Hornyánszky-nyomdához
(VI. Aradi-u. 14.) intézetidők, a mely megkeresésre
bárhova küld mutatvány-számokat.

A k ia d ó h iv a ta l.
Budapesti gabonatőzsde jegyzései
szeptember 14-én.
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