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Magyarország.
Hungária.
Mily gyötrő bánat kínoz engemet!
Szegény fejem! e bú még eltemet!
Én testemet fájó sebek borítják,
Én szivemet nehéz gondok szorítják.
Vészhírek érkeznek mindenfelől,
Viszálykodó testvér testvérre tör.
Ez itt sikkaszt, mert pénz az istene,
Emez paráznasággal van tele;
Az ott a harcztól gyáván megriad.
S kioltja életét, kétség miatt.
Hol a család, a békés, tiszta, boldog?
öh, nézzetek kínomra, égi boltok!
Az ellenség.
Ha! ha! Ütött az óra.. Vége, vége!
Az élet lángja, mint a mécs, kiége.
Rég lestük veszted. Hírnév oda hát —
Dicső Hungára, jó éjszakát!
A jóbarát.
Jaj néked, óh jaj, szegény Magyarország,
Meghervadott búgondban a te orczád!
Mely nem tört, nem hajolt száz vész alatt,
Ketté roppant hatalmas derekad.
Török, tatár el nem pusztíthatott,
S most gyilkosod lesz önnön magzatod!

Nem, nem vár rám ily kisszerű halál,
Felséges álmom nagy jövőbe száll;
Van orvos még, hatalmas, isteni,
Ki rajtam tud s akar segíteni.
Tudomány.
Én majd segítek rajtad, betegem,
Megtöltöm gyermekidnek a fejét
Ismeretekkel, munkával kezét,
S eszméiket széthordom sebesen,
így kényelemben élnek majd tudom.
Ipar, művészet, a te utadon.
Hungária.
A fejet, a kezet megtöltheted,
De mondd, megtöltöd-e a szíveket
Csendes boldogság égi érzetével,
Melylyel e földön semmi kéj sem ér fel ?
A gazdagoknak mindenek felett
Adsz-e könyörülő szeretetet?
Viruló ifjak és lányok szivébe,
Hogy szép virágként ott nyíljék a béke,
Plántálsz-e tisztaságot élve-halva,
Olyant, mint a gyümölcsnek szűzi hamva ?
Adsz-e irgalmas szívet a nagyoknak,
Hol a nyomornak könyei ragyognak?
S hogy lenne boldog, békességes, áldott:
Betöltöd-e szentséggel a családot?
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Tudomány.
Az ég hatalma képes erre csak,
Az tenne ily csodát veled s velem;
De én, bár szárnyam fel az égre csap,
Megvallom, a mennyet nem ismerem.
Vakhit.
Mit nem adhat a tudomány: vigaszt,
Reményt, erőt — jöjj, én megadom azt;
A keresztény egyházba elvezetlek,
S ott vezekelsz, a mint én is vezeklek.
Zúg a világ új szabad szelleme,
Elsöpör — én megvédlek ellene;
Kezem kegyelmet, gyógyírt osztogat —
Ha feláldozod szabadságodat.
Hungária.
Eredj el Sátán! Szavad lelket öl,
Nem vagy te orvos, hanem börtönőr.
Jaj nékem! így kell hát elfogyni lassan,
Nincs tíileádban, nincs e sebre balzsam!
Evangyéliom.
Ne félj, csak higyj! Él még az igaz Isten,
Hogy végtelen kegyelme megsegítsen,
Mely az Ő szent Fiában megjelent —
Új világ lesz fent és új föld ide lent.
Világ Világossága én vagyok,
S szemök világát vészik a vakok;
Gyermekeid látván-látják a bajt,
S a czél tündöklik és a pálma hajt.
Bölcscsé lesz az, a ki tart én velem
És a bölcseség: Istenfélelem.
Ez által megkönnyebbül a kereszt,
Ez fájó, égő sebeket hegeszt.
Halld, zúg is már a Szentlélek szele,
Mert e világ fojtó léggel tele;
Itt az idő, meg kell tisztulnia,
Tisztítja megtérés, buzgó ima.
Oh zúgd te is gyermekeid fülébe
A megtérést s övék leend a béke!
Ti gazdagok, oly vagyont gyüjtsetek,
Hogy megmaradjon drága kincsetek!
A földön égi kincset gyűjteni:
Mily gazdagság, mily áldás, isteni!
Ti bölcsek, költők, művészek, mi szép,
Ha lelketek az éggel frigyre lép!
Az Úr félelme — hajtsatok reá ja :
A bölcseség gyökere s koronája.
Ifjak s ifjú nők, virágozzatok,
Az Úr Jézusnak illatozzatok,
Kelyheteket: a szívet égre tárva —
Úrnak tetsző a tiszta szív imája.
Hungária.
Oh hála, h á la ! Újra éledek,
Megtart a tiszta Evangyéliom,
Élni fogok, gyermekim, értetek,
Irtván azt, a mi bűn, gaz, a mi gyom.
Karom erős, szivem-lelkem megedzett,
Örökre élsz, az ég akarja, nemzet!

Vakhit oszlik egy lehelletemtöl,
Hitetlenség elvész erős hitemtől.
Boldog leszek igazán, végtelen
Fogadd hálámat, édes Istenem!
Jó barát.
Dicsőség a nagy Isten nagy nevének!
Széchenyi jósigéi bételének:
«Nem volt, hanem lesz!» Zúgja Adria,
Kárpátok zengjék: Él Hungária.
Ahhoz, ki téged oltalmába’ tart,
Szállj himnusz: «Isten, áldd m ega magyart!*
Sántha Károly.

Gusztáv Adolf.
(F o ly ta tá s.)

VI. Ő rállom áson.
Gusztáv Adolf, okos szemeivel, állandóan Német
ország felé tekintett. Hű evangélikus szivének fájt
nagyon látni a német prot. fejedelmek gyáva visel
kedését s Meklenburg elűzött herczegeit, kiknek
országát, «hű szolgálataiért* Wallenstein császári
generális kapta jutalmul, magához fogadta mint
barátait s fivéreit. Országában mindenki, ki hitéért
menekült, biztos menhelyet és oltalmat talált. A mint
aztán Wallenstein a tengerparti Stralsundot is ost
rom alá vette, Gusztáv Adolf így okoskodott: «No
már Stralsundot nem engedjük ám a császárnak.
Mert ezzel együtt elesnék egész Dánia s akkor aztán
már Svédországon volna a sor». Segédcsapatokat s
hadi felszerelést küldött hát az erős vár felszabadí
tására s Wallenstein, a kit pedig már a császár
hadi tengerészeiének főadmirálisává is kinevezett,
csúf szégyennel volt kénytelen az erősség alól el
vonulni. Az egész evangélikus Németország most
egyszerre, mint Messiásra, Gusztáv Adolfra emelte
esdő szemeit. Az éleseszű franczia miniszter és
bibornok Richelieu (Risliő), a ki otthon persze üldözte
a hugenottákat, de Gusztáv Adolf szövetségét is jól
fel tudta használni a császár ellen, jóhamar fel
ismerte benne a kiváló hőst s a felkelő naphoz
hasonlította őt. Hadserege ugyan kicsi volt, de bátor,
fegyelmezett, edzett, és vallásos, akárcsak a bibliai
Gedeoné, — vezéréért s királyáért a poklok kapuit
megostromolni kész. Midőn — már jóval később —
egy alkalommal a pápát Rómában azzal vigasztal
ták, hogy a svéd királynak csak 30,000 embere van.
a kikkel nem sokáig lesz képes magát a császári
hadak százezrei ellen fentartani, az ezt a feleletet
a d ta : «Csakhogy 30,000 emberrel egy Nagy Sándor
a világot meghódította!*
Gusztáv Adolf megelőzte korát abban, hogy neki
rendes állandó hadserege volt, a melyet a saját
népéből toborzott össze. A külföldi zsoldosok az ő
hadseregében csak vajmi másodrendű szerepet ját
szottak. Hozzá az ő katonasága fegyelem és rend
dolgában is felette kivált. Rablás, fosztogatás szigorú
büntetés alatt tiltva volt, a mi hallatlan intézkedés
abban az időben. Minden ezrednek külön tábori
lelkésze volt, sőt nem ritkán maga a király volt
pap, ki komoly beszéddel istenfélelemre intette katonáit.
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Különösen a csaták előtt rendszerint istentiszteletet
tartott, a mikor az egész sereg térdreborulva fohász
kodott Istenhez segedelemért. A mi azonban min
degyikre a legmélyebb benyomást gyakorolta, az a
királynak kegyes példája volt. Mert a példa az isten
félelemben is a legjobb intelem s olyan, akár a
parancs. És így Gusztáv Adolf hadseregének min
denben igazi hadvezére volt. Királyának ifjú lelkesesedése s fékezhetlen bátorsága annyira elragadta a
svéd népet s hadsereget, hogy a midőn kiadta a
jelszót, ezek egyhangú lelkesedéssel hangoztatták
utána: ^Németországba!» Tanácsosai ugyan kezdet
ben felette aggodalmas arczokat vágtak s sehogysem
tudtak a merész vállalkozással megbarátkozni, úgy
tűnt fel nékik az, mint a mikor egy törpe egy
óriás ellen kél síkra. De mit sem tehettek s bele
nyugodtak a gondolatba, a mit Oxenstierna Axel
legszebben fejezett ki, mondván: « B i z o n y n y a l
I s t e n r e n d e l é s e ez!>
Három bűnbánati s imanapot rendelt még a
kegyes király 1630 nyarán, s rendeletében intette
népét, hogy «benső igaz töredelmével segítsen ő is
az isteni haragnak kiengesztelésére*. Aztán elhang
zott a jelszó: «Előre — Isten nevében!*
Meghaló volt a királynak népétől s ennek ren
déitől való bucsúzása. Vajha csak minden szavát e
könyvecskébe írhatnám ! Nem lehet azokat elolvasni
a legnagyobb megilletődés nélkül. Nemcsak király ő
itt, de pap és próféta is egyaránt. Nem úr ő itt,
de édes atya, ki gyermekeihez beszél. A mily erős
volt, oly lágy is tudott lenni; akarata kemény, mint
a vas, de szive lágy, mint a viasz. Bizony a könyje
is kicsordult, de ő nem szégyellette azt. A nemesek,
a nép, a katonák — sírtak ekkor mindannyian.
Még egyszer elmondja az összegyülekezett népnek,
mi az, a mi őt e nagy, veszedelmes küzdelemre
készti, hogy czélja a szegény elnyomott hitsorsosoknak a pápás igából való felszabadítása. Talán —
mondja borús sejtelemmel — ez az utolsó út, a
melyet e gyarló életben tesz. Megjelöli sírja helyét
ott, a hol ma is nyugszik, a szép Máler tó partján,
sok erős küzdelem után. Még egyszer s utoljára
karjára veszi egyetlen leányát, a későbbi Krisztina
királynét, a ki ekkor még csak négyéves volt,
kedvencze édes atyjának s felhívja a rendeket, hogy
hódoljanak a gyermeknek. Azután megáldott min
den rendet, országát a mindenható Istennek oltal
mába ajánlotta s miként hasonló esetekben szokta,
e szavakkal zárta búcsúját: «A mi Urunk Istenünk
legyen kegyelmes mi hozzánk és a mi kezeinknek
munkáját ő erősítse meg. í Igen, a mi kezeinknek
munkáját ő erősítse meg! Ámen*. (90. Zsolt. 17.)
VII. Istenért és hitért.
Június 25-ike arany betűkkel van beírva a protestántizmus történetének könyvébe s emléke fenmarad, míg csak egy evangélikus egyház, egy evan
gélikus lélek élni fog. Mert e napon állottak meg,
100 éve épen, 1530. június 25-én, őseink ott Augsburg birodalmi városában a hatalmas császár, püspöki
fejedelmek és birodalmi rendek előtt, megpecsétel
vén hitüket e szent esküvel: «Itt állok, másként nem
ehetek, Isten engem úgy segéljen!* Meg is ünne

pelték e nagy nap 100 éves fordulóját mindenfelé;
óh de nem volt ez ünnep sehol oly magasztos, oly
örvendetes s oly jelentőségteljes, mint ott a pomerániai partokon, a hol a svéd hajóhadról felzendülő
ének harsogó tárogatóként adta tudtul Németország
megnyomorgatott evangélikusainak: A «s z a ba dí t ó
megérkezett*.
Usedom partjain szálltak ki, a következő nap
alkonyatán. Még az ég is megszólalt ez estve: menny
dörgés, villámcsapás beszédével, mint egykor a
Sinai hegyen . . . Vagy tán hogy elrejtse felhő ködé
vel a kiszállókat a leskelődő ellenség szemei elől . . .
Gusztáv Adolf első volt, ki a partra ugrott. Mihelyt
német földre lépett, térdre borult s fenhangon a
következőleg imádkozott:
€ Úr Isten, ki a viharnak és tengernek
parancsolsz s uralkodói földön, égen; mikép
dicsőítselek én Téged kegyelmedért, melylyel a
veszedelmes úton megoltalmaztál ?! Köszönöm ezt
Neked, Uram, szivem legbensőbb mélyéből köszö
nöm ! Te tudod, hogy e hadjáratra én nem a
magam, de a Te dicsőségedért s szorongatott
egyházad oltalmára s megvigasztalására vállal
koztam. Óvj tovább is kegyelmeddel, hogy a Te
szent munkádat sikerrel is végrehajthassam,
azon czélig, a melyet te tűztél ki. Ámen.*
A mint elvégezte s felemelkedett térdeiről, kísérői
nek szemeiben a meghatottság könyeit látta, mire
így szólt hozzájuk: «Ne sírjatok, de imádkozzatok
szivetek mélyéből. Buzgó imádság — félgyőzelem*.
Vájjon a császár hadvezérei szintén így fogtak-e fel
adatukhoz ? . . . Most ásót ragad a király s megteszi
az első vágást, hogy a svéd tábor sánczainak irá
nyát kijelölje. Egész éjjel tartott a csapatok kiszál
lása s másnap reggel már ott állott, tetőtől talpig
harczra készen, Gusztáv Adolf 11 regimentje.*
Azonközben a császári hadseregben, melynek
zöme Pomerániában feküdt, jól mulattak a «hó
királyon*, mint Gusztáv Adolfot gúnyosan elnevez
ték s tisztjein, kiknek — mint hallották — néme
lyike maga foltozza a harisnyáját . . . No, az ilyen
strimfli-foltozóknak majd a harisnyájukba száll a
bátorságuk, ha megszorítják őket. Bécsben, a csá
szári udvarban is állandó gúny tárgyát képezte «ő
hó felsége*. No, majd megolvad, ha kissé délfelé
jön. A császár maga is, a mint Gusztáv Adolf partra
szállásáról értesült, gúnyos mosolylyal jegyezte meg:
«No lám, megint egy kis ellenségecske a nyakunkon*.
Ő, a ki már eddig annyi hadsereget összetört, Cseh
országban s Németországban, sőt még Dániában is
(a magyarokról, no azokról okosabb hallgatni!), tán
még ilyen holmi Gusztáv Adolfocskát is komoly
számba vegyen ? Elég azzal szemben Tilly maga is.
Tilly meg ismét azt gondolta, hogy hiszen a betola
kodó idegennel majd könnyen végez a «pomerániai
sátán*, Torquato Conti tábornok is (a szép nevét,
gondolhatjuk, mivel érdemelte k i!), a ki ekkor Stettin
közelében táborozott s nagy kedve lett volna szép
szerével az erős városba befészkelni magát.
* Mintegy 15,000 ember. A császári seregek akkor Német
országban összesen 100,000 embert tettek ki. Tehát hétsze
res erő !
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Stettinben ekkor Bogislaus pomerániai herczeg
uralkodott; gyáva, félénk ember, a ki dehogy mert
volna a császár ellen fellépni. Gyaloghintójábán, a
melyben nagy gyönyörűséggel hordoztatta magát,
békéről álmodozott folyton, oly időben, a mikor
békéről szó sem lehetett. A felett is szemet hunyt,
hogy a császáriak folyton nyúzták, zsarolták a népét;
azt meg, hogy az egész ország megváltásért esd,
nem akarta meghallani. Üzent is többször Gusztáv
Adolfnak, hogy hozzá ne jöjjön s nyakára bajt ne
hozzon; ez azonban nem sokat hallgatott reá, hanem
július 9 én két ágyúlövéssel jelentette he m agát:
<Itt vagyok!» Egymás után úsztak fel a kisebbnagyobb svéd hajók az Oderán Stettin városába.
Jaj, melege is lett most nagyon vitéz Bogislausnak s
katonaságának! . . . Mert ez már nem tréfa dolog ám !
A stettini nép azonban nagy tömegekben hullám
zott a víz parijára, hogy a jövevényeket meglássa.
A mint aztán Gusztáv Adolfot megpillantották, egy
szerre megnyílt a szivük a szabadító előtt. Hiszen
ennél a svéd királynál szelídebb, jobbszivű fejedel
met kívánni sem lehet! Hogy elvegyül mindjárt a
nép közé s mily barátságosan elbeszélget egyikkelmásikkal! És milyen egyszerű a megjelenése! Sima
szürke öltöny, széles puha posztókalap, semmi czifra
pánczél, meg sisak. És mégis, minden egyszerűsége
daczára, mennyi kedély és méltóság egész megjele
nésében ! Testes, zömök, rövid nyakú. Homloka ma
gas, derült, két nagy kék szeme tiszta, mint a borút lan ég. Egészen elbájolta a jó stettinieket, a mint
anyanyelvükön szólt hozzájuk s biztosította őket,
hogy nem ellenségként, de mentő barátként jött
közéjük. Azért jött, hogy *az ágostai hitvallás tiszta
szent tanait megoltalmazza s a nép- és templom
fosztogatókat el-kiüzze». Hiszen ez nem idegen hódító,
ez test a testünkből, vér a vérünkből! Még a katonái
is mily barátságosak! No és milyen benső viszony
ban vannak a királyukkal! Elfogultság nélkül társa
lognak vele, ő meg oly szívesen beszélget el még
a legutolsó közlegénynyel is. Csak úgy «per tu»
beszélnek egymással, a közlegény a királyával! No.
ilyent Bogislaus alatt ugyan sohsem tapasztaltak!
Hát még mikor később a városban, étkezés után,
buzgó hálaimával keltek fel s a házi úrnak és asszony
nak barátságos kézszorítással mondották: «Kedves
egészségére!» . . . Nem; ezek a svédek aranyos, ked
ves emberek, az Isten áldja meg minden ő lépésüket!
Hanem Bogislaus még mindig habozott . . . Gusz
táv Adolfnak végül is nem maradt egyéb teendője,
mint ágyúira m utatni: ha nem kellek barátnak, kel
lek ellenségnek ? .. . Bogislaus még mindig kibúvót
keresett. Gusztáv Adolf meg kardjára ütött: «A ki
nincs velem, ellenem van!» — Hát legyen, Isten
nevében! — nyögé ki a nemes fejedelem nagy ke
servesen s Gusztáv Adolf egész hadseregével Stettin
falai közé vonult.
A császár azonban hallva, hogy Pomeránia elpár
tolt a svéd királyhoz : a herczeget árulónak jelentette
ki s kiadta a rendeletet, hogy sem országa, sem
népe ellenében kegyelmet gyakorolni nem szabad.
Hanem a «sátán> Stettinen kívül rekedt !
Kaiser u tá n : Stromp László.
(Folytatása következik.)

Az új ev. templom, Jeruzsálemben.
Nevezetes esemény hírét hozza a távíró; nagy
és örvendetes eseményét reánk, evangélikusokra
nézve. Ott, a hol az Üdvözítő élt és szenvedett, hol
ajkairól hajdan azok a szent igék hangzottak, melyek
vallásilag és erkölcsileg átalakították a világot; ott,
hol a keresztyénség bölcsője ringott s a hol később
a zsidó régi dicsőség helyén soká rideg romok hir
dették az Úr rettenetes ítéletét s a kiüldözött ős
birtokos fészkén a pogány ütött tanyát, megszállva
tartván azt évszázadokig: Jeruzsálemben ez év októ
ber 31-ik napján felszentelték az evangélikus tem
plomot !
Egy szép emlékkel lett újra gazdagabb az úgyis
emlékezetes október 31-ike!
Az egész müveit világ szeme egy idő óta Jeru
zsálem felé fordult s figyelemmel kisérte II. Vilmos
német császárnak s előkelő prot. egyházférfiakból
álló kíséretének ama zarándoklását, a melyet a múlt
hetekben a szentföldre tett, hogy ott a jeruzsálemi
ev. templom felszentelésén jelen lehessen. Ez alka
lomból — azt hiszszük — nem lesz érdektelen, ha
e nagy jelentőségű eseményről e kis lap hasábjain
is beszámolunk s az új jeruzsálemi ev. templomot
mellékelt képünkön t. olvasóinknak bemutatjuk.
Jeruzsálem falai közt vagy 50 éve létezik német
ev. gyülekezet. Alapjait IV. Frigyes Vilmos porosz
király vetette meg. Ő ugyanis felismervén azt,
hogy a szent városban mily nagy missziói hivatása
lenne a tiszta krisztusi alapon álló ev. egyháznak,
1841-ben érintkezésbe lépett az akkoriban Jeruzsá
lem falai közt már meglehetősen megszilárdult angol
püspöki egyházzal s egy szövetséget létesített a né
metek és angolok között, a melynek értelmében
ottan egy közös angol és német ev. püspökség ala
kult, a melyre a két ország felváltva nevezett ki
püspököket. 1848-ban hét bázeli misszionárius csa
ládostól ott megtelepedett s ezek képezték magvát
a mostani német ev. egyháznak. Az egyház csak
hamar fejlődésnek indult s lassanként árvaházakat
s iskolát emelt, a melyek a Németországból hozott
diakonisszák vezetése alatt szép tevékenységet fej
tettek ki a kér. szeretetmunkásság terén.
Nagy jelentőségű fordulatot hozott az egyház
életébe az 1869-ik esztendő, a mikor Európának
három leghatalmasabb fejedelme: a mi királyunk, a
franczia császárné s a porosz trónörökös majdnem
egyidejűleg, a Szentföldet meglátogatták. Abdul Asiz
szultán ekkor I. Vilmos porosz királynak, nagyra
becsülése jeléül, egy nagyobb telket ajándékozott a
szentsír-templom közelében, a melyen hajdan a
Johanniták rendháza s egy «Mária-templom» (Maria
latina) állott, mely épületeknek azonban akkoriban
inkább csak a romjai voltak meg. Itt egy kápolná
ban, az úgynevezett *murisztán* bán tartották azután
a német evangélikusok istentiszteleteiket. Szerették
volna ugyan a régi Mária-templomot újra felépíteni
s erre nézve lépéseket is tettek 1872-ben, de a köz
adakozás útján befolyt 210 ezer márka erre elégte
lennek látszott s azért a terv megyalósítása jobb
időkre halasztatott.

—
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A terv megvalósítását előmozdította azután a
mostani német uralkodó, a jeles és jámborszivű II. Vil
mos császár. Miután 1878-ban a német ev. egyház
szövetséges társától, az angol egyháztól elvált, mind
inkább forróbbá lelt az óhaj, hogy a német ev.
egyháznak Jeruzsálemben külön szép, impozáns tem
ploma legyen. S azért a császár Groth nevű, hires
műépítészszel kezdett tanácskozni (ki — közbevetőleg legyen mondva — a wittenbergi nevezetes
Luther-templomot is művészileg restaurálta) s általa
egy új tervet dolgoztatott ki, azt, melynek megvaló
sítása a képünkön ábrázolt ev. «Megváltó-templom*.

A német császári pár s kísérete Konstantinápolyon
át, — a hol igazi fejedelmi vendégszeretetnek voltak
részesei a szultán részéről, — a Szentföldre utazott
s a múlt hó 29-én fényes bevonulását tartotta a
szent városba. A reformáczió napján a császár jelen
létében megtörtént azután az új ev. templom fel
szentelése. A fölavatást Dryander udvari főpap és
generálszuperintendens végezte, a melynél neki Goltz
főegyházi tanácsos és Erdmann generálszuperintendens
segédkezett. Az oltári szertartást Faber generalszuperintendens végezte s az ünnepi beszédet Hoppé jeruzsálemrev. lelkész tartotta. Az ünnepi istentiszteleten,

E templom alapkövét számos előkelő külföldi prot.
egyházférfiú jelenlétében 1893-ban tették le s ez
évben Isten segedelmével a németek áldozatkészsé
géből a templom készen is lett. A német császár
elhatározta, hogy ennek a felszentelésére nejével
együtt ő is lerándul Jeruzsálembe. A német ev. egy
ház vezető férfiai azért az összes országok prot.
egyházaihoz egy felhívást bocsátottak ki, felszólítván
őket arra, hogy a császárt tervbe vett útjára elkí
sérjék, illetve a jeruzsálemi ev. templom felszentelé
sénél magokat képviseltessék. így történt azután,
hogy magyarhoni ev. egyházunk is küldött oda kép
viselőt Zelenka püspök személyében.
Ezek a dolog előzményei.

a túlzsúfoltság kikerülése végett, csak meghívott
közönség vehetett részt. — Az istentisztelet végeztével
a német császár lépett az oltár elé s egy beszédet
olvasott fel, a melyben azt hangsúlyozta, hogy a
miként Jeruzsálem a közös munkáról tanúskodik,
akként egyesüljön az egész keresztyénség, felülemel
kedve a felekezeti és nemzeti külömbségeken. Jeru
zsálemből áradt ki az a világosság, a melynek
fényében a német nép nagy és dicső lett. A mivé
a germán népek lettek, azzá a keresztnek: az önfel
áldozás és felebaráti szeretet jelvényének útmutatása
alatt lettek. Miként majdnem két évezred előtt, úgy
ma is Jeruzsálemből hangozzék szerte a minden
vágyat egyesítő szózat: «Legyen békesség a fö ld ö n />
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A császár megújítván ezután elődei fogadalmát:
*En és az én házam féljük az Urat /» Felhívta a
jelenlévők, mindenikét e fogadalom letételére és e
szavakkal végezte beszédét: «Adja Isten, hogy az
Istenbe vetett bizalom, a felebaráti szeretet, a szen
vedésben való türelmesség és a derekas munka
maradjon a német nép legnemesebb ékessége és
hogy a béke szelleme az evangélikus egyházat mind
inkább áthassa és megszentelje!
Szép szavak ezek! Bár megszívlelné azokat
minden felekezet, minden nép, minden ember!
A templom ezek után rendeltetésének átadatott
s ezer és ezer ember tódult beléje. A «Megváltó
templom > — a mint írják — a legnagyobb s leg
díszesebb templom Keleten s belül gyönyörű fres
kókkal van díszítve. Vilmos császár ízlése szerint
készült s a mint a kép mutatja, külsőleg román
szabású épület, mintegy eszményített restaurácziója
az ott állott régi «Mária latina* templomnak. Belső
idoma szerint három-hajós bazilika. A torony a
jobboldali hajón — s így oldalt — áll; főbejárata
a' középső hajón elől van s egy másik bejárata
oldalt. A templomhoz tartozó melléképületek szekrestye, kápolna stb. még körülbelül egyszerannyi
helyet foglalnak el — a képünkön nem látható
oldalon — mint maga a templom. A tér, a melyen
áll közel fekszik Jeruzsálem főnevezetességéhez :
aKrisztus sírja felett emelkedő «Szenfsír-templomhoz».
Elől az utcza <Frigyes Vilmos* nevét viseli; az
oldal utczának pedig «szentsír-tempIom-út> a neve.
A toronyból három nagy harang is inti ájtat osságra
a híveket, a melyeket Apoldában öntöttek. A haran
gokra a következő feliratok vannak vésve: A D
harangon : «Vigasztaljátok, vigasztaljátok az én népe
met, azt mondja a ti Istentek; szóljatok Jeruzsálem
nek kedve szerint valókat! *(Ezsaiás 40, 1—2.). Az
F harangon: «Az ő tulajdon vére által ment be
Krisztus a szentséges helybe, minekutánna örök
váltságot szerzett volna.* (Zsid. 9, 12) Az A harangon:
• Ama magasságos Jeruzsálem pedig szabados, mely
tnindenikünknek anyja.* (Gál. 4, 26.) E feliratokat
állítólag a német császár választotta.
Az esemény lezajlott. Emlékei azonban mélyen
bevésődtek a népek szivébe. Színhelye pedig: a
jeruzsálemi ev. templom állani fog s szent falai közt
hangozni fog a Megváltó evangéliuma, tisztán, fen
ségesen, emberek által meg nem hamisítva, — úgy,
a mint hajdan a Mester ajkairól fakadt. E kis tem
plom s a körűié csoportosuló kisded gyülekezet hiszszük, hogy ott a Megváltó szent sírja közellététől
megihletve a jövendőben még fokozottabb mértékben
fogja a tiszta keresztyénséget terjeszteni s ez ember
szeretet s művelődés ama- nemes missióját telje
síteni, a melyet eddig is lelkiismeretesen végzett s
a melyre oly nagy szükség van Keleten. Vilmos
császár nemes tettet hajtott végre, a mikor kegyes
szive sugallatát követve, lerándult Jeruzsálembe. E
tettének nagy horderőt tulajdonít az egész világ.
Adja Isten, hogy ez a keleti prot. egyház életében
egy nagy jövő hajnalhasadása legyen!
Paulik János.

Apró történetek.
Gladstone a bibliáról. A nemrég elhúnyt nagy
angol államférfiú és miniszterelnök : Gladstone, a
mint ismeretes, hitbuzgó ev. keresztyén volt, a ki,
daczára nagy elfoglaltságának, ráért még hittani
dolgokkal és a szentírással is foglalkozni. Egy, a
népnek szóló bibliamagyarázat előszavában a biblia
áldásos voltáról a következő bizonyítvány állítja ki:
• Az élet bármely viszontagságai s fáradalmai
között kitől tagadta volna meg, vagy kitől tagadja
meg e kimeríthetetlen kincsbánya azt, a mit benne
keres ? Melyik állás, melyik élethivatás ne gazdagíttatnék naponként és óránként annak szavai által,
a melyeket a sok ismételgetés nem gyengít, a
melyek ma ép úgy, mint első kimondatásuk idejében,
az örök ifjúság és hallhatatlanság erejét hordják
magukon ? Ha a magánkutató azok előtt, őket be
fogadandó, szivét megnyitja, fáradozását nagyon meg
jutalmazzák. A kamara magányában, az éj csendjé
ben, betegágyon és a halállal szemben — a biblia
mindenütt elkísér, igéi minden szükség számára
azonnal készek az örvendetes hírrel, gyógyítva és
enyhítve, felemelve és feltartva, erősítve és ser
kentve. Sőt még többet: a tanácsterem, a törvény
szék, az utcza vagy a piacz tolongásában, hol a
dicsvágy, pénz- és élvezetvágy szenvedélye a lelkek
minden gondolatát teljesen igénybe venni látszik,
még itt is, igen, a szentírás szava csendes, gyengéd
sustorgásként még itt is hallható, s egyik-másik
áldó szava a léleknek szárnyakat kölcsönöz, a
melyen galambként a föld szennyje fölé emelkedik s
békéhez jut*.
Ne tévelyegjetek, az Úr nem csúfoltatik
m e g ! Az «oroszlán*-hoz czímzett vendéglőbe egy
szép vasárnap délutánján nagy vígan egy ifjakból
álló társaság nyitott be és hangos mulatozás közt
hozzálátott a golyó-vetéshez. Közben-közben a poha
rat is elég ■gyakran töltögették s ürítgették, nem
egyszer rút káromkodást is hallatva vad jókedvük
nyilvánítására. Valahányszor azután az állítgató gye
rek azt kiáltá: «Kilencz», nagy éljenzéssel ültek le egy
újabb adag mellé, míg az a babákat megint felállította.
Észre sem vették ezalatt, hogy az égen sűrű
felhők tornyosultak s nagy vihar van kitörőben;
az ő lármájukat a mennydörgés legkevésbbé sem
zavarta. Midőn mégis szemükbe tűnt egy-egy czikázása a villámnak: úgy okoskodtak, hogy bennük a
vihar kárt úgy sem tehet, mivel fedél alatt vannak;
kár volna hát félbeszakítani a jó mulatságot.
Mikor ismét egy hatalmas dördülés rengetett
meg eget-földet : a társaság egyik tagja nagy hety
kén kilépett a viharba s kihívóan oda kiált az ég
felé: «No öreg, tudsz-e te olyan jól kilenczet ütni
mint én ! . .» Alig ejti ki azonban e káromló szava
kat, egy erős villámcsapástól érve holtan rogyott
le a földre.
Egyszerre elnémult a társaság zaja s a kimultat
csendes borzongás közt vitték a halottasházba. Elte
mették. A temető lelkész ezen alapige felett tartott
koporsójánál beszédet: <Ne tévelyegjetek, az Úr
nem csúfoltatik meg!*
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az összes főv. iskolák növendékei részt vettek,
Kaczián János vallástanár ecsetelte a reformáczió
Hazai és külföldi hirek.
nagy vívmányait, Klaár Fülöp vallástanár pedig
A P rotestáns Országos Á rvaegylet igazgató úrvacsorát szolgáltatott, a melyen az egész hitok
választmánya okt. hó 25-én ülést tartott, melynek tatói testület s a felnőttebb növendékek vettek részt.
Protestáns ifjúsági egyesületi ház. A buda-^
határozatai közül kiemeljük a következőket. Örven
detes tudomásul vétetett az az elnöki jelentés, hogy pesti iparosképző protestáns egyesület a székes
a nyár folyamán 4375 frt jótékony adomány és fővárostól adott telken az Aggteleki-utczában díszes
végrendeleti hagyomány folyt be az egylet pénz házat emeltetett. Czélszerű és kitünően berendezett
tárába, ezek között dr. Wagner Géza alelnök 500 frtos ház ez, melybe az egyesület november elején beköl
adománya is. Örömmel vette a választmány az tözött. Az új ház fölavatása november 27-én lesz
egyesületi ügyésznek azt a jelentését is, hogy szep nagy ünnepségek közt.
N egyven évig tanár. Scholtz Frigyes, kézstember-október hónapokban újabb ezer frt hagyo
mányt kapott az egyesület, még pedig Góbi Sándor- márki lyceumi tanárt, azon alkalomból, hogy múlt
nétól, Kecskemét 200 frtot, Ries Czecziliától 300 frtot hó 30-án ünnepelte 40 éves tanári jubileumát —
és Katraneg Rózától 500 frtot. De legnagyobbszerü tanártársai, volt és jelenlegi tanítványai meleg óváa BlahunJca Ferencz budapesti ügyvéd hagyománya, cziókban részesítették. Isten áldása kisérje továbbra
ki összes ingó és ingatlan vagyona általános' is és ajándékozza meg testi s lelki egészséggel az
örökösévé az árvaházat tette. Törvényes fia azonban ev. tanügy e derék bajnokát!
Hol lesz a királyné szobra ? A sok fejtörést
a köteles rész erejéig pörrel fenyegette az egyesü
letet. Ezért a választmány jogügyi bizottsága kiegye okozott Erzsébet-szobor kérdése Ő Felsége a király
zést javasolt és indított meg az ifjú Blahunkával, a által váratlanul gyors megoldást nyert, a mennyiben
mi a napokban befejezést fog nyerni. A választmány királyunk azt az óhajtását fejezte ki a miniszter80, azaz nyolczvanezer írtban állapította meg a elnök előtt, hogy megdicsőült királynénk szobra
kiegyezés összegét. E szerint a Blahunka-hagyomány a budai Hentzi-szobor helyére kerüljön. A kérdés
80 ezer frtta l gyarapította az árvaegyesület alapít ilyetén megoldása általános örömöt kelt, mert szép
ványi tőkéjét s a Wagner János-féle 150 ezer frt helyet is nyer a királyné szobra s másrészt a
után ez az árvaháznak a legnagyobb alapítványa. Hentzi-szobor, a mely bizony a magyarnak szemé
A választmány elhatározta, hogy a nagy alapító ben szálkát képezett, eltávolíttatik. Ez utóbbi — a
sírja fölé síremléket állíttat, arczképét lefesteti és mint emlegetik — a Lipót-mezőn épült, új katonaiskola kertjébe vitetik át.
nevét a jóltevök táblájába bevéseti.
H ülyék m enháza. Magyarországban a legutolsó
Beszterczebányán egy egylet alakult, az úgy
nevezett *beszterczebányai evang. egyesület>, a mely népszámlálás adatai szerint 15.894 hülye egyén él
nek czélja — a mint a most hozzánk juttatott s ezek számára egyetlen állami intézet áll fenn, a
alapszabályok mondják — «hasznos társalkodás elő melybe csak gyermekeket helyeznek el. A felnőttek
mozdítása, a vallás-erkölcsi érzület erősítése, az ev. szakszerű ápolásáról és foglalkoztatásáról mindez
hitbuzgóság fejlesztése, a munkásságra, szorgalomra ideig nem történt gondoskodás s ezek a község
és hűségre való ösztönzés, szóval az emberi műve rémei maradnak s bárha látszólag ártalmatlanok,
lődés előmozdítása*. — A belügyminiszter ez év sohasem biztos senki sem, hogy egy ilyen szeren
májusában meg is erősítette alapszabályait s ez ő csétlen felizgult pillanatában nem-e őt fogja életszön az egyesület ünnepélyesen felavatta zászlaját. veszélyesen megsebesíteni. Ez történt nem régen, a
— Az evangélikusoknak a mai korban szerintünk midőn egy ilyen felizgatott szerencsétlen a gyanút
szükséges is a tömörülés s bizonyos egyletekbe lanul haladó községi bírót szúrta le egy konyhakés
való csoportulás, különösen a nagyobb, több fele sel. Ezeknek a szerencsétleneknek csak zárt intéze
kezetű városokban. Csak puszta kaszinókká ne tekben van helyük, a hol gondos ápolásban van
sülyedjenek aztán az ilyen egyletek, hanem csak részük s a hol megfelelő foglalkozással telik el az
ugyan a vallásos-erkölcsi érzület s az ev. öntu idejük. Ilyen intézetet létesített a ‘Szeretet* országos
dat s egyháziasság erősítését munkálják. Erre van egyesülete Budán, a legegészségesebb helyen, a mely
szükségünk első sorban; s ilyen munkásság mellett intézet deczember hóban nyílik meg. Ez intézetben
okvetlenül áldást fognak árasztani magok körül min 600, 400 és 250 frt évi díjért fogadnak el ápolásra
denütt. Hivatásuk volna azután az ilyen egyleteknek, 10 éven felüli korban levő mindkét nembeli hülye
hogy a Luther-társasággal is közelebbi viszonyba egyéneket, azonkívül vannak ingyenes helyek is,
lépjenek, kiadványait, lapját propagálják s neesak vagyontalan hülyék számára. Jelentkezni lehet Scherer
maguknak, de talán a szegény híveknek is megren István egyesületi titkárnál (Budapest, VIII. Sándordeljék. mert így kéz kezet mosva, egyik is, másik utcza 38. sz. a.), a ki a szükséges útbaigazítást s
is nyerne, fejlődhetnék s czéljához jobban közeled bővebb felvilágosítást bárkinek szívesen megadja.
Az ezredévi emlék. A millenniumi évforduló
hetnék. A beszterczebányai egyház s ez egylet veze
tése ügyes s lelkes kezekben van, reméljük, hogy nak maradandó emléke lesz az a hatalmas szobormű,
az ifjú egylet működéséről belmissiói tekintetben a melyet nemzeti költségen állítanak föl itt Pesten,
az Andrássy-út torkolatánál a városligetben. Az
sok szépet fogunk közölhetni.
A budapesti evang. hitoktató-testület meg emlékműnek alapozási munkálatai immár elkészül
tartotta a szokásos reformácziói emlékünnepélyt a tek és azokból következtetni lehet az egésznek impo
Deák-téri ev. templomban. Az ünnepélyen, a melyen záns arányaira. Az alapépítmény nyolczvanhat. méter
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átmérőjű félköralakú talapzat, a mely a legkemé
nyebb margitfalvi és duna-almási kőből van ki
faragva. Erre a talapazatra jön a félköralakú oszlopcsarnok, a mely alá állítják a magyar királyok és
hősök bronzszobrait. A félkör közepén emelkedik a
főcsoport talapzata. Ezen fog állani negyven méter
magas kőoszlopnak az ormán Gábor arkangyal alakja,
melynek mintája már készen van. A főoszlop körül
sorakozik Árpád és a hét vezér lovas alakja, a
mely szintén már mintázva van, úgy, hogy a nagy
mű fölépítése most gyorsan haladhat előre.
A királyné gyilkosa. Genfben e hó 10-én láttak
törvényt Erzsébet királynénk gyilkosa: Luccheni felett
s életfogytig tartó fegyházra ítélték. Más országban e
bűntényéért halálbüntetést kapott volna, de Svájczban
a halálbüntetés el van törülve. A vádlott eddigelé a
bünbánatnak semmi jelét sem mutatta, sőt tettével
mintegy kérkedni látszik. Egyike ő azoknak a szeren
csétleneknek, a kik szülei gondozás nélkül, legtöbbnyire zaboláltan, rossz társaságban nőttek fel, a mely
vallást s társadalmi rendet tipró szellemet lehel a
szivekbe. S ilyen viszonyok közt az Isten képére
teremtett emberből szörnyeteg lesz
Mozgó templomok. Hogy a gépzakatolástól
zajos Amerikában milyen nagy gondot fordítanak
arra, hogy az emberek vasárnaponként ne legyenek
kénytelenek nélkülözni a templomot, — mutatja az
a körülmény is, hogy újabban már az ötödik olyan
kápolnát szentelték fel, a mely vasúti síneken mozog
s olyan helyekre jár, a hol nincs templom. Az
amerikaiak elég sokat is áldoznak egy ilyen kápol
nára. Egy-egy 96 ezer írtba került. Minden meg
van benne, a mi az istentisztelethez szükséges.
A templomban 175 ülőhely van, A waggon-templom
magában foglalja a misszionárius lelkész lakását is.
A kápolnának 15 vonalon szabad menete van és
különösen a templomszegény Kanzas részére épült.
Neil missionárius ezen helyről-helyre utazik, egy
két hétre meg-megállapodik az egyes községek mel
lett, istentiszteleteket tart, bibliát s vallásos iratokat
oszt ki, vasárnapi iskolát s más vallásos jellegű
egyleteket alkot. És azután tovább megy. — Az
amerikai Delavare folyón meg hajótemplom jár le
és fel, megállapodva a kikötőkben, hogy a matró
zoknak legyen hova templomba menniök. A hajó
templom egész szárazföldi templom benyomását
teszi az emberre; tornya, harangja is van s a
torony ablakán kilógó zászlón ott ragyog a felírás:
«Bethel», Isten háza.
Nők a theologián. A berlini egyetemen, a mint
olvassuk, három kisasszony iratkozott be a hittani
szakra s így maholnap megérjük, hogy az egyház
ban «Tisztelendő kisasszonyokat* is üdvözölhetünk.
A dolog új s mindenesetre feltűnést kelt. Jólehet a
nőket másüve rendeli a természet s a gyakorlati
lelkészségre alkalmasoknak őket részünkről nem igen
tartanók, azért a hittudós nők is jó szolgálatokat
tehetnének az egyházaknak, mint okleveles vallás
tanárok, a mely minőségben, férfi erő hiányában,
nálunk képesítés nélkül is alkalmazzák őket itt-ott
a leánynevelő intézetekben, így pl. Aszódon is.
Nálunk ugyan egyelőre nincs kilátás a nőtheologusokra, de a külföldön, a hol csak a berlini egyete

men 164 nő képezi magát különféle szakokra, lehet,
ho gy a dolog szokásba jő, daczára az apostoli elv
nek: «a nő hallgasson a gyülekezetben*.
Jeruzsálem . Most hogy az egész világ szeme
Jeruzsálem felé fordul, közöljük az alábbi statisztikát.
Lakóinak száma jelenleg mintegy 35 ezer; közöttük
mintegy 8 ezer keresztyén, 5 ezer mohamedán, a
többi zsidó. A német ev. egyház mintegy 200 lel
ket számlál; van néki iskolája, két árvaháza, egy
gyermekmenhelye, egy kórháza a bélpoklosok részére,
egy másik kórháza a kaiserwerthi diakonisszák
vezetése alatt, német egylete, Johannita-háza. Van
ott egy másik (arab) prof. egyház is, mintegy
330 lélekkel. Az angol egyház 140 lélekkel. Leg
nagyobb hitközség a gör. kath. 4600 lélekkel; utána
a róm. kath. 2100 lélekkel. Ev. gyülekezet a szentföl
dön van még Bethlehemben, Názárethben és Jaffában.
S z iv e s k é r e le m . Tisztelt munkatársaim nagyon
leköteleznének, ha mieléhh adventi, karácsonyi, 6 és
új évi alkalmi dolgozatokkal, költeményekkel sth.
volnának szívesek ellátni kis lapunkat.
A szerkesztő.
A L u t h e r -t á r s a s á g k ia d á s á b a n épen most jelent
meg ismét egy jó és olcsó olvasmány a nép számára :

HITET SZERELEMÉRT.
— Elbeszélés. —
í r t a : ifj. Porkoláb Gyula.
Á ra: 3 kr.
E népiratka a hitehagyás szomorú következményeit tárja
az olvasó szemei elé, szépen, népiesen. Kapható bizományo
sunknál : Hornyánszky Viktor könyvkiadóhivatalában. (Buda
pest, VI. Aradi-utcza 14 sz.)
Ugyancsak társaságunk kiadásában még a következő népiratkák jelentek meg:
1. A z é le t kön yve. — .E n y é m a bosszúállóé. > E l 
beszélések. írta Ludig Ernáiméi. Ára 2 kr.
2. A z első m á g ly a . Elbeszélés a magyar reformáczió előidejéből. írta Rexa Dezső. 4'/s ív. Ára 4 kr.
3. Szózat a jó m a g y a r néphez. Ára 1 kr.
4. A k i a h ité t ela d ta . Elbeszélés. írta Dr. Moravcsik
Gyuláné. Ára 3 kr.
5. E g y ú j a p ostol. Elbeszélés. írta Fidesz. Ára 5 kr.
Tömeges megrendeléseknél 10 % engedmény.
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Nyomatott Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten.
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