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Luther levele édes anyjához.
Édes jó anyám !

Jakab öcsém leveléből értesültem betegségéről, 
szivemből sajnálom s főképen, hogy személyesen nem 
lehetek mellette, a mit annyira szeretnék; de ezen 
levelemmel sietek hozzá, a mint lelkileg különben 
enyéimmel együtt mellette időzöm.

De jólehet tudom, hogy édes anyám szive régen 
és bőséges útmutatásokkal van ellátva és — Isten
nek hála! — vigasztalásait magában hordja s a 
mellett prédikátorokkal és vigasztalókkal is minden
képen el van lá tva : mégis meg akarom tenni a 
magamét s kötelességem szerint magamat fiának s 
kigyelmedet anyámnak elismerni, a mint mindket
tőnk Istene és Teremtője minket megalkotott s egy
más iránt erre kötelezett, hogy én is növeljem vigasz
talóinak számát.

Először is, édes anyám, az Isten kegyelméről 
tudja azt kigyelmed, hogy betegsége az ő atyai fe
nyítéke és pedig enyhe fenyíték ahhoz képest, a mit 
a gonoszokkal, sőt gyakran saját kedvelt gyermekeivel 
szemben is alkalmaz. Azért az ilyen betegség kigyel
medet ne szomorítsa, se ne aggaszsza, sőt inkább, 
mint Isten kegyelméből küldöttet, azt hálával fogadja, 
látván, hogy mily csekély szenvedés az — ha mind
járt halállal vagy kimúlással végződnék is — az ő 
kedves Fiának, a mi Urunk Jézus Krisztus szenve
déséhez képest, melyet ő nem magáért viselt, mint 
mi, hanem szenvedte mi érettünk és a mi bűneinkért.

Másodszor, édes anyám, kigyelmed ismeri üdvé
nek igazi feltételét és alapját is, a melyre bizodalmát 
építse úgy ezen, mint minden bajában, tudniillik 
a szegeletkövet: Jézus Krisztust, a ki nem húzódik 
tőlünk, sem el nem hagy, sem elmerülni, sem tönkre 
menni minket nem enged. Mert ő az üdvözítő és 
Üdvözítőjének mondatik minden szegény bűnösök
nek s mindazoknak, a kik nyomorúságukban és a 
halálban benne bíznak s nevét segítségül hívják. Ő 
mondja: ‘Bízzatok, én meggyőztem e világot!* 
(János 16, 33.) S nekünk nem szabad kétkednünk, 
mert ez valóban igaz. S nemcsak, hanem azt is 
parancsolja nekünk, hogy az ilyen vigasztalást öröm
mel és a legnagyobb hálával fogadjuk. S a ki ilyen 
szavak után sem akarna vigasztalódni, az méltat
lanságot s a legnagyobb tiszteletlenséget tanúsítaná 
a kedves vigasztalóval szemben, úgy viselkedvén, 
mintha az ő vigasztalásunkra való intelme nem volna 
igaz. Azért hát teljes biztonsággal és teljes örömmel 
örvendhetünk és ha a bűnnek vagy a halálnak valami 
gondolata ijesztgetne, lelkűnkben azon fölül emel
kedjünk és szóljunk: Ugyan, kedves lélek, mit teszel? 
Kedves halál, kedves bűn, hát élsz és ijesztgetsz 
engemet ? Nem tudod-e, hogy te legyőzettél s te 
halál — meghaltál ? Nem ismered-e Azt, Ki rólad azt 
mondja: ‘Én meggyőztem a világot?* Nem illő én 
hozzám, hogy én a te ijesztgetésedet meghallgassam, 
vagy figyelembe vegyem, hanem az én Üdvözítőm 
vigasztaló szavát: ‘ Bízzatok, bízzatok, én meggyőz
tem a világot*. Ö győző s igazi vitéz, a ki ezzel 
«Bizzatok!» az ő győzelmét nékem adja s tulajdo
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nommá teszi. Én ennél maradok s ezen szóhoz és 
vigasztaláshoz tartom magamat s arra építek itt, 
vagy odaát; ő nem hazudik. Ilyen módon dicsek
szik és daczol a halál ijesztgetésével szent Pál is, 
mondván: «Elnyeletett a halál szintén a diadalomig. 
Hol vagyon halál a te diadalmad? Hol vagyon 
koporsó, a te fullánkod? Az Istennek legyen hála, 
ki adott nékünk diadalmat a mi Urunk Jézus Krisz- 
tás által!* (I. Kor. 15, 54.)

Ilyen igékkel és gondolatokkal foglalja el szivét, 
édes anyám, és nem mással; s legyen hálás azért, 
hogy az Isten ilyen ismeretre vezette s nem hagyta 
benrekedni a pápai tévelygésben, a melyben min
ket tetteinkre s a szerzetesek szentségére építeni s 
ezen egyedüli vigaszunkat: Üdvözítőnket nem vigasz
talónak, hanem kegyetlen biró és zsarnok gyanánt 
tekinteni tanítottak, hogy előbb Máriához s a szen
tekhez voltunk kénytelenek menekülni és nem remény
kedhettünk sem kegyelmében, sem vigaszában. Most 
azonban más ismeretünk van a mi mennyei Atyánk 
mérhetetlen jóságáról és könyörületességéről, hogy 
tudniillik Jézus Krisztus a mi közbenjárónk és kegye
lem-székünk s főpásztorunk Isten előtt a mennyben, 
a ki érettünk naponként közbenjár és Istennel kibékít. 
Ilyen ismeretre hívta el kigyelmedet kegyelmesen az 
Isten s ennek pecsétjét és bizonyságlevelét kezei közt 
bírja, tudniillik az evangéliumot, a keresztséget és az 
oltáriszentséget, a melyek azt hirdetik, hogy semmi 
veszélytől és bajtól nem kell tartania. Bízzék azért s 
örömmel mondjon köszönetét ezen nagy kegyelemért! 
Mert az, a ki kigyelmedben a munkát megkezdette, 
kegyelmesen végre is fogja azt hajtani.

A minden vigasztalás Atyja és Istene adjon 
kigyelmednek az ő szent igéje és lelke által erőt, 
örvendező és háladatos hitet, hogy ezen és minden 
baját szerencsésen meggyőzze s végül megízlelje s 
tapasztalja, hogy igaz az, a mit ő mond : «Bizzatok, 
én meggyőztem a világot*. Ezzel testét és lelkét az ő 
irgalmába ajánlom. Ámen.

Imádkoznak kigyelmedért minden unokái és 
Katalinom is. Egyesek sírnak, mások esznek s mondo
gatják : «Anagymama nagyon beteg*. Isten kegyelme 
legyen mindnyájunkkal! Ámen.

1531. A mennybemenetel utáni szombaton.
Szerető fia

(Fordította: Paulik J.) Luther Márton.

J ö jj S zen tlé lek   !. . .

Sionunknak sziklavára,
Mindörökké az vagy, Isten!
Most kemény csak, most a pálya 
Lesz-e, a ki megsegítsen ?
Te vagy, Isten, segedelmünk, 
Hadakozol értünk;
Zsámolyodnál esdekelnünk 
Olyan édes, nyugtató minekünk!

Zúg a tenger, fo rr  az élet,
«Uram, tarts meg!* — sírva esdünk. 
Míg velünk vagy és mi véled,
Addig, Jézus, nincsen vesztünk!

Légy mivélünk! Mondd: «Mit féltek,
Oh kicsinyhitüek!»
Lesz csendesség s révbe értek,
Kik énhozzám végig vagytok hűek!

Elhajoltunk tőled, Isten,
A jók is csaknem elestek ;
Nincsen áldás, béke nincsen,
Mert az emberek csak testek.
Jöjj, Szentlélek, lehelij lelket 
A száraz csontokba,
S  üdvödet, világ, föllelted 
Az ujonnan-születéstöl fogva!

Templomodba seregéltünk,
Jó Atyánk, e rossz napokban,
Bús egünkről a fény eltűnt,
De szivünk még érted dobban,
Benned bízunk, szent igédben,
Szent igéd igazság;
Van, ki tartson, áldjon, védjen,
Bizton győzünk, veszt a fondor gazság

Van még, oh van, a ki térdet 
Nem hajtott világi Baálnak;
Vannak, Uram, a kik érted 
Száz veszélylyél szembeszállnak;
Vannak, kiknek leikök lángol,
Mint a Hóreb bokra,
És eltelve buzgóságtól,
Bátran néznek a zúgó habokra.

Fel, hajómra, kisded népem,
Vaskarokkal, lelkes hittel,
S  az élő kútfő tükrében 
Felragyog a béke, hidd el! 
íg y  a szózat, a sugallás —
És sziveink égnek,
Együtt égnek érted: vallás,
Földre szállott angyala az égnek.

Adj nekünk, Ég, vallásunkért 
Epedező, buzgó szivet!
Adj nekünk, Ég, egyházunkért 
Égő lelket, holtig hívet!
Sziklán épült szentegyházad,
Sziklahiten áll fen n ;
Uram, építsd, óvjad, áldjad 
A z időknek végeiglen, ámen!

S á n th a  K á r o ly .

A jó tett áldást hoz.
— Elbeszélés. —

V. «A ki Istenben helyhezteti igaz hittel 
bizodalmát.* (végei.

Csillagh Gáspár csakugyan elhagyta a kórházat 
és átköltözködött a budai oldalra. Egy kedves villa 
napsugaras szobájában lakott. A villa falain boros
tyán futott fel s az üde zöld levelek friss kerettel 
foglalták körül az ablakot, a melyen át a kertből a 
a sárga violák illatát hozta be a szél. Itt lakott 
Bállá orvos a feleségével, Rózsival, a kit még mint
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atyja segédje ismert meg a kórházban, mikor az ott 
még ápolónő volt. Semmi a világon nem hozza 
közelebb az emberi sziveket, mint a közös, egyforma 
érzések. A fiatal leány egész lelkesedéssel fogott a 
betegek ápolásához és a fiatal orvos nem kevésbbé 
lelkesedett hivatásáért; emberszeretet és irgalmasság 
vezérelték őket, s a közös lelkesedés oly szorosan 
forrasztotta össze lelkűket, hogy abból egy egész 
életre kiható vonzalom fejlődött, a mely czélhoz is 
jutott. Házasságuk a legboldogabb volt, mert lelkűk 
összhangján alapult. Rózsi eleinte írt Csillagh Gás
párnak, házasságát is jelentette, de leveleire sohase 
kapott választ; lassanként felhagyott hát ő is a levél
írással. Csillaghék bukásának hírét olvasta a lapok
ban s rögtön felébredt szivének egész részvéte és 
midőn férje egy napon azzal jött vissza a kórház
ból, hogy az öreg Csillagh ott van a kórházban, 
még pedig a legegyszerűbb teremben, a munkások 
közt: rögtön kész volt elhatározásával, a miben férje 
is támogatta, hogy t. i. magukhoz veszik az elhagyott 
öreget, a miben fiai is örömmel beleegyeztek, leg
alább — gondolták — nem kell érte fizetni, mikor 
nekik maguknak is oly nehéz megélni a vagyon 
romjaiból, s új helyzetet kiküzdeni.

Csillagh Gáspár hát ott kint a budai villában 
folytathatta tovább lázas képzelődéseit, hogy ott van a 
régi nagy portán, mert ide nem hallatszott el semmi 
a nagy város zajából, lázas küzdelmeiből; itt béke, 
nyugalom lakott, a mely most oly jól esett az ő 
kifáradt, zaklatott szervezetének. Egy reggel, mikor 
már kissé jobban volt, halk ének hangjai jutottak fülébe.

«A ki istenben helyhezteti 
Igaz hittel bizodalmát,
Az mindenkor megőrizheti 
ínségben is nyugodalmát, —
Van erős fundamentoma,
Nem árthat a sors ostroma.*

Rózsi énekelt a mellékszobában; régi gyermek
kori szokása volt az, a melyet mindig megtartott ; 
jól esett lelkének ezzel kezdeni a napot.

«Az anyám énekel,* — mormogta az öreg 
Csillagh és ezek voltak az első szavak hetek óta, 
a miket dadogás nélkül, tisztán ki tudott ejteni.

Lassan, lassan gondolatairól is elszállott a köd, 
tisztán látta a helyzetet. De most kellett csak Rózsi
nak jó szivét és türelmét előszedni, hogy csillapítsa 
s megnyugtassa a vagyon elvesztése felett még min
dig izgatott beteget, a ki iránta is sokszor mogorva 
volt s egyszer azt vetette neki oda:

«Hiába ápolsz, tartasz engem, én nem tudom azt 
neked megfizetni, nincs nekem már semmim.*

Rózsi szemeit elborította a köny; megfogta Csil
lagh reszkető kezét.

• Gáspár bácsi, — szólt szelíden — hát kinek 
képzel engem, hát nem százszor, nem ezerszer meg 
volt az nekem fizetve, mikor elhagyott árva voltam 
s ön oly jó volt hozzám?*

Csillagh lecsillapodott, de valami csodálatos nehéz 
súlyként nehezedett a lelkére annak a jótettnek az 
emléke, a mely nem volt oly tisztán jó, a hogy azt 
Rózsi szemei látták, sem nem oly nagy, a hogy ő 
képzelte; de az e g y e d ü l i ,  az e g y e t l e n  jótett volt, 
a mit egész életében elkövetett; az egyetlen, ezt érezte... 
Azok a nehezen szerzett, éveken át kuporgatott ara

nyak mind elgurultak, eltűntek nyomtalanul, csak 
az öt arany, a mit pillanatnyi könyörületből egykor 
Rózsinak adott, az kamatozik tovább irgalmasság
ban, szeretetben!

Ősz felé már annyira felüdült, hogy botra és 
Rózsi karjára támaszkodva kimehetett a kertbe; 
ott üldögélt aztán naphosszat az őszi verőfényen. 
Rózsi gyermekei: a kis Béla és Ella játszottak körü
lötte; kedélye is nyugodtabb lett. Mint a lábadozó
kat rendesen, legjobban érdekelte az étkezés és gyer
mekekkel szeretett foglalkozni, de Rózsival is szívesen 
elbeszélgetett. Rendesen a múlt időket emlegették. 
Rózsi mindenre jól emlékezett és megtörtént az a 
ritka esemény is, hogy az öreg úr elmosolyodott, 
midőn valami vidám dolgot emlegettek. Fiai is meg
látogatták egyszer. Elég nyugodtan vette az öreg a 
találkozást. A rövid negyed óra alatt, a míg ott 
voltak, mindjárt a pénzről kezdtek beszélni, hogy 
némi kis siker mutatkozik dolgaikban. De erre hir
telen elpirult Csillagh, erőtlen öklével egyet ütött az 
asztalra: «Ne beszéljetek nekem pénzről!* — szólt 
felindulva és újra reszketni kezdett. Rózsi és férje 
ijedten ugrottak fel, az orvos a visszaeséstől féltette 
őt. De nem lett semmi komolyabb következménye 
a dolgnak, csak egy álmatlan éjét okozott Csillagh- 
nak, a kit ismét az aranyak kisértettek.

• Rózsi, Rózsi, — szólt könyörgő hangon a fiatal 
asszonyhoz — segíts rajtam, kergesd el, itt van 
mind az a sok pénz; nyom, nem bírok lélekzeni!..»

És a jó Rózsi ott virrasztót! mellette egész éjjel. 
Beszélt neki, nyugtatta, csillapította és olvasott neki 
a bibliából; azokat a részeket, a miket még Csillagh 
édes anyja úgy szeretett,; és mire az első napsugár 
kivillant a hegyek mögül, a beteg nyugodtan elaludt, 
a biblia tiszta igéi elűzték a kísérteteket.

Azontúl sokszor fordult Csillagh e gyógyszerhez.
Hol keresik az emberek az aranyat! A földből 

hozzák elő keserves munkával, nehéz verejtékkel 
szerzik meg és pedig itt van az arany ezekben az 
igékben, mindenki hozzá juthat könnyen ; de nem 
könnyen, mert tiszta szívvel, emelkedett lélekkel 
kell azt keresni!

VI. Jobb későn, mint soha.
Az öreg tovább is ott maradt Rózsinál. Egész

sége ugyan lassan, de mégis visszatért s ereje is 
szemlátomást gyarapodott, mióta nem űzte azt a 
lázas hajszát a pénz után.

Tulajdonképen csak most kezdett élni, mintha újra 
született volna, abban a kedves körben oly jól 
érezte magát, a hol annyi tisztelettel és szeret
tei vették körül. Nagy betegsége után évek kellettek, 
a míg egészen felgyógyult, de utána aztán mintha 
megfiatalodott volna, lelke, kedélye meggyógyult. Fiai
ról azt beszélik, hogy ismét a meggazdagodás felé 
haladnak, de apjukat keveset látják, mert midőn 
egyszer szóba hozták, inkább restelkedésből, mint 
szeretetből, hogy atyjuk térjen vissza hozzájuk, az 
öreg Csillagh olyan esdő pillantást vetett Rózsira, mint 
ha csak azt mondta volna:

• Ne engedj elmennem, vissza, oda, a honnan te 
mentettél k i; engedd, hogy itt maradjak, a nyugalom 
és békesség hajlékában!*
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És Rózsi elértette a tekintetet; de különben sem 
engedte volna, hogy elmenjen tőlük Gsillagh, a ki 
iránt — úgy érezte az ő nemes szivével — köteles
ségei vannak, kötelessége visszaadni azt a szeretetet, 
a mivel még Gsillagh anyja volt az akkor elhagyott 
árva iránt és azért a jóságért, melylyel maga Csil- 
lagh is volt iránta. A dolog tehát maradt továbbra 
is úgy. Gsillagh, mikor már túl volt a nehéz váltsá- 
gos időkön, sokat gondolkozott a múltakról, egész 
életéről és érezte, ha még egyszer élhetné át az 
életet, másként élné át; pazarló — az nem lenne 
soha, de azzal a vagyonnal mennyi jót lehetett volna 
tenni! Szegény édes anyja mennyit mondta ezt, de 
akkor nem tudta megérteni! . . .  El kellett veszteni 
mindenét, hogy megtudja, mit lehetett volna vagyo
nával tenni.

*
Karácsony előtt volt. Kemény hidegek jártak, 

csakúgy szikrázott a fehér hó, a mint a napsugár 
rásütött. Rózsi egy kissé megkésve s egészen kipi
rulva érkezett haza a karácsonyi bevásárlásokból; 
már épen ebédhez akartak ülni.

«Képzeld — szólt Rózsi a férjéhez, a mint az 
asztalhoz ültek — az a szerencsétlen Anna, a kivel 
én is sokszor varrattam, hogy segítsünk rajta, mert 
az anyját is,- a ki évek óta beteg, ő tartja, sehogy 
sem bír zöldágra vergődni; most találkoztam vele 
s elpanaszolta, hogy a háziúr, ha elsején nem fizet, 
kiteteti nyomorult kis szobájából és a varrógépét 
már is lefoglaltatta, most már dolgozni se bír.»

«Szegény szerencsétlen! — szólt közbe az 
orvos — segíteni kell rajta*.

«Mindenesetre — folytatá Rózsi — de a kará
csonyra szánt összeget már mind kiosztottam a 
szegényeim között, még azon felül is ; mikor annyi 
szerencsétlen és nyomorult van a világon!*

Csillagh nem vett részt a beszélgetésben, de 
valami szorongó érzés fogta el. Hány szerencsétlen 
nyújtotta feléje esdő kezét, de ő sohasem vette észre!

Másnap, épen karácsony estéje előtt, az öreg 
Gsillagh rendes sétájából tért vissza, s Rózsit ott 
találta, a mint rakosgatott, készítgetett a karácsonyfa 
körül. Az öreg úr nagyon ki volt fáradva, alig lihegett.

«Édes Rózsim — kezdte akadozva, egy kis 
csomagot tartva kezében, — ne menj el a szegény 
Annához . . . Már nem fogják kidobni, övé a gép 
újra . . . Tudod azok az aranyak . . . Igaz, hiszen 
te nem tudhatod! Nem tudta senki. . .  a fiaim sem ...  
még akkor rejtettem el, mikor sok volt. Tudod hát 
kifizettem a bázbért. Csak azért tartogattam, mert 
a betege voltam. Még vettem egy kis báránykát, meg 
egy kis kecskét is a te kicsikéidnek. Istenem az enyi- 
meknek sohasem vettem! Ezt kívánták tudod, — 
kecskét és báránykát . . . Most már nincs semmim 
és mégis, — gazdag, elégedett vagyok.* És az öreg 
úr elkezdett könyezni, a könyek végigperegtek ránczos 
arczán, de ezek oly édes, engesztelő könyek voltak.

Mert késő, késő az életet újra kezdeni! Késő a 
a meghalt reményeket feltámasztani, késő az eltűnt 
ifjúságot, a vágyakat visszahívni! De az Istenhez, az 
örök jóhoz, az ős forráshoz visszatérni soha sem késő.

Dr. Moravcsik Gyuláné.

Az özönvíz hajdan és most
— Mai képünkhöz. —

«A bűnnek zsoldja a balál*. A szentírás e sza
vainak igazságát hirdeti maga az Ur, midőn Noéhoz 
így szól: «Én özönvizet hozok e földre, hogy el
veszítsek minden testet, melyben vagyon élő lélek 
az ég alatt; valami e földön vagyon meghal.* Az 
ítélet végre lön hajtva. Az Istentől elfordult s gonosz
ságba merült emberiséget eltörölte a földszinéről a 
Mindenható. Bűntől megfertőztetett, hamissággal be
tölt a világ, az emberek szivének minden indulata 
gonosz volt; minden kívánságuk testi gyönyöreik
nek kielégítésére irányult, elfordultak az ő jóságos 
Istenöktől: méltók voltak tehát a büntetésre. Meg
érettek arra különösen akkor, midőn az Ur egyet
len kedveltjének, az igaz és szüntelen Istennel járó 
férfiúnak: Noénak intésére sem tértek aa igaz útra, 
hanem az isten-ítéletnek velők való közlése után is 
tudva és akarva bűnt-bűnre követtek el. Bárkát ké
szíttetett tehát Isten Noéval s elhelyeztetett abban 
mindennemű állatokat s miután Noé és házanépe 
önmaguk és állataik számára a szükséges élelmet 
bevivék, ők is bementek a bárkába s annak ajtaját 
Isten bezárá. S megkezdődött most már az isten
ítélet. Megnyíltak az egek csatornái és ömlött az 
eső negyven nap és negyven éjjel. A vízözön elbo
rította az egész földet, a legmagasabb hegyek fölött 
is mindent elnyelő s elemésztő víztömeg hömpöly
gőn, mely embernek, állatnak s minden teremtmény
nek zúgó, háborgó temetője lön. Noé bárkája le
begett csak Isten keze által óva a vizek fölött. Meg
emlékezett ő róla s övéiről az Űr s az esőt meg
szüntetve szelet bocsátott a földre s erre annyira 
megapadott a víz, hogy Noé bárkája fennakadt, 
s megnyugovék az Ararát hegyén. Mostani képünk 
épen azt a jelenetet ábrázolja, a mint a Noé által ki 
bocsátott galamb a föld felszáradásának s az élet 
és tenyészet megindulásának jeléül szájában olajfa 
levéllel tér hozzá vissza (I Móz. 8 , 10— 1 1 ) s mely 
harmadszori kibocsátás után a bárkába vissza többé 
nem ment. Noé még azután az Isten intésére várt 
s midőn bárkája megnyittatott, az Úr szavára ő és 
egész háznépe, minden velők volt teremtményekkel 
együtt kijöttek a bárkából s megemlékezvén az Isten
nek véghetetlen kegyelméről, oltárt épített s azon 
hálaáldozatot mutatott be az ő szabadító Istenének. 
Az Ür pedig kijelentette Noé előtt, hogy többé víz 
által el nem veszti a földet s Noéval kötött szövet
sége jeléül a szivárványt helyezé az ég felhőire, hogy 
az minket az ő Ígéretére s kegyelmére emlékeztessen.

S a jóságos mennyei Atya Ígéretét megtartá, 
mert midőn az emberiség újra bűnbe merült s a 
romlottság pokoli tüze ismét teljes erővel lobogott, 
nem pusztította el újra a bűnös emberiséget, hanem 
az ő egyszülött Fiát adta áldozatul, hogy «senki, va
laki ő benne hiszen, el ne veszszen, hanem örök éle
tet vegyen*.

Isten megtartá ígéretét. És mégis, mint hajdan, 
most is vízözön dúl, emészt, pusztít a földön! A 
hitetlenségnek, s erkölcstelenségnek özönvize az, mely 
megszámlálhatatlan vétkek szennyes áradataival bo-
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rítja el a földet, hogy elpusztítson, s az örök kár
hozat örvényébe''sodorjon minden halandót, ki út
jába kerül. Hajdan negy
ven nap és negyven éjjel 
onták az ég felhői a föl
det elpusztító vizet, ma sza
kadatlanul s megszámlál
hatatlan napok és évek so
kasága óta gyülemlik kö- 
iilöttünk mint zúgó tenger, 
a bűnnek árja, — és va
dul morajlik, bömböl ez 
áradat a nélkül, hogy a 
benne s vele úszók és ful
doklók megtérnének s [a 
menekülésre komolyan gon
dolnának. Ma is, épen mint 
a régi özönvíz idejében 
Noé szava, visszhang nélkül 
hangzik el a szabaditásra 
s mentésre hivatottak s 
küldöttek kiáltó figyelmez
tetése. A zúgó víztömeg 
moraja elnyeli az őrök éb
resztő, menekülésre ösz
tönző szavát. Pedig, jó lesz 
szabadulásra kelni s vissza 
szorítani alvilági üregeibe 
a vészes elemet addig, míg 
össze nem csap a bűnös 
emberiség feje fölött! Hi
szen emelkedését, romboló 
hátasát minden irányban 
láthatjuk magunk'körül.

Nézzük csak!
Itt a hitetlenség, a val- 

lástalanság vészthozó árja 
zúg körültünk. Elszédülten, 
bomlott agygyal kerül gyű
rűibe mind több és több 
szegény halandó. A mély
ség nem rettenti őket, a 
veszélyt nem félik. Istent 
nem ismernek, a szabadu
lás, a béke temploma, val
lás nem kell nekik. Lát
hatatlan, erős lánczokkal, 
mintha a feneketlen ör
vény mélyéhez volnának le
kötve, nem mozdulnak sem
mi keltő szóra. Az áhi- 
tatos, édes, lágy zsolozsma, 
az Istent dicsőítő buzgó 
ima gúnymosolylyal találko
zik ajkukon; az istenféle
lem egvügyüség nekik; a 
kegyes, jó élet eltékozolt 
idő; a mással jóltevés esz
telen bolondság; a vallás
szeretet s egyház iránti 
hűség nevetséges, beteges, 
állapot; áldozni Krisztus egyházáért merő oktalan
ság. A pöffeszkedő, emberi önhittség, s korlátot is

merni nem akaró szabadosság keresztül akar gázolni, 
törni, mindenen, a mi szépet és jót a múlt idők

nemes érzése, hite az emberiség okulására, nemesí
tésére s önző szenvedélyei zabolázására felépített 5
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le akarja rombolni a vallás, a kegyelet oltárait; ki
oltani az eszmék, a lélek világát s Űrrá tenni az 
emberben a vadat, a sátán zsoldosát, — az ember, 
az Isten képmása a Krisztus megváltottja fölött.

Ott a vallás és egyház iránt való közönyt látjuk 
jeges áradatban. Az érzéketlenség, szeretetlenség és 
szívtelenség jéghideg vizében fogvaczogva, dermedt 
tagokkal, halálra fagyva nyög, kínlódik a szána
lomra méltó szegény bűnös. Mintha jégpánczélba 
volna beszorítva s fagyasztó tél borult volna szive, 
lelke fölé, A benső élet jótékony melegét nem ismeri, 
jó tettre, részvétre, föl nem dobban szive ; úgy áll 
a jeges áradatban, mint érzéketlen, hideg jég-alak, 
melynek, ha közelébe repül a Krisztusban élő ke
resztyén lélek, fagyasztó áramlatától összerázkódva 
hirtelen elsiet, mert fél, hogy az ő élő hitének, meleg 
szivének napsugaras légköréhez szokott szárnyait is 
magához húzza le s fagygyal burkolja be ez a jég
temető. Hangtalan, néma, hideg éjbe borult a közöny 
élete; nem is élő már az ilyen keresztyén, hanem 
jégkoporsóban tehetetlenül fekvő hideg halott. Hogy 
az ilyen élő halottak az Istenben elmerült lelki élet 
melegét nem érzik, a vallásos hitélet és egyház égi 
napsugaraitól beragyogott mezőkön nem járnak, a 
Krisztusi szellem szülte szeretetintézmények iránt 
nem érdeklődnek, — azt olvasóim előtt, kik a kö
zönyös emberek tulajdonságait s útjait ismerik, 
szinte mondanom is fölösleges. Ők benézhetnek néha- 
néha az Istenházába, de mit ér az, ha onnan az élet 
beszédét magukkal haza nem viszik ! Otthon is felsó
hajthatnak olykor-olykor: «Uram! Uram!* de mit 
használ ez lelkűknek, ha nem cselekszik a mennyei 
Atyának akaratát! Észre is vehetik maguk mellett az 
ő legjobb barátjukat: az áldott üdvözítő Jézust, de 
mennyivel lesznek jobbak, ha ismét elhagyják, el; 
feledik őt s tanítását, életét, példáját nem követik? Ő 
náluk terméketlen fa az egyéni hitélet, előttük 
érdektelen intézmény az egyház s őket nem érintő, 
rájuk nem tartozó szervezet az emberi társadalom, 
Ezek javáért s érdekében munkakedvök, pénzök, ide
jük soha sincs. A hitetlenek mellett ők a megölői 
s gátlói] minden magasztos munkának és kerékkötői 
az egyház szellemi és anyagi fellendülésének.

De folytassuk a mai vízözön feletti szemlénket 
tovább!

Egy oldalról az a sárga iszappal megterhelt víz
tömeg vesz körül bennünket, mely az érzékiségnek, az 
anyagiságnak, a pénznek élő embert tartja rabság
ban. Csak a testnek élni s mennél több földi kincset 
gyűjteni: ez a jelszavuk. A lélekkel, annak kincsei
vel mit törődnek ők! Éjjel-nappal csak azon jár az 
eszük, hogy pénzt, minél több pénzt szerezzenek. 
Nem érnek rá a léleknek, Istennek is megadni azt, 
a mi az övé; vasár- és ünnepnapjuk nincs. Balga 
emberek! Nem gondolják meg, hogy az az iszapos 
ár, mely kincseiket hozza, el is viszi tőlük, s olyan 
szegényen fognak állni a sirnál, mint a legutolsó 
koldus. Ők a szent ügyért, egyházért dehogy is 
áldoznának, lelki kincsekért dehogy is adnák cserébe 
a csengő érczet! Nem ismerik, nem értik a szent
írás szavát: «mit használ az embernek, ha az egész 
világot megnyeri is, léikében pedig kárt vall*.

Más oldalról a testi gyönyörök rabjait, az erkölcs

telenség áldozatait hozza felénk a rohanó vízár. 
Szegény, sápadt, összetört alakok. Arczukon az élet 
pírja, maguktartásán az emberi méltóságnak érzete, 
életük és cselekedeteikben az erkölcs, a becsület, a 
tisztesség legcsekélyebb jele nélkül gázolnak a piszkos 
árban. Körülöttük a víztemető hullát hulla után dob 
felszínre s a rothadás bűzhödt, dögletes levegője 
öldöklő erővel szedi egyik áldozatát a másik után. 
S a bűnöknek ezer és ezer neme mind csak növeli 
azt a víztömeget, mely elözönlve, elborítva tartja a 
földet

Itt-ott emelkedik csak ki egy-egy bárka a mind
inkább magasabbra tornyosuló hullámok fölött, 
melyekben az Istennel járó kegyes emberek kicsiny 
csapatja él. Itt-ott láthatunk csak egy ilyen, a bűn 
háborgó tengerén úszó házat, melynek lakói bizton
ságban vannak az Úr védelme alatt, de körülöttük 
mindenütt a halált, a pusztulást, az enyészetet látják.

Bizony nagy szükség van ma is a pünkösdi 
szélre, mely leapaszsza, felszántsa a földet elöntött 
vízözönt! S az Úr ki is bocsátá áz ő ] Szendéikét, 
zúgását mindenfelől hallod, megmentő erejét minde
nütt érzed. Előtted a bárka, Krisztus alkotta: vallá
sod, egyházad. Óh, szállj bele bűnös ember, Isten 
kegyelme h ív ! Ki nem zár ebből a mennyei jó 
Atya senkit, ki a Krisztusba vetett hitének hídján 
oda bemenni óhajt s földi és mennyei |életét*meg- 
menteni kéri. Ott vannak a Noék: a hívő, Istennel 
élő nemes lelkek, — nem látod, mily csodálatos 
módon nyugszik ő rajtuk az Istennek áldó s őriző 
keze? Ott van a bárkában, egyházad hajóján az 
isteni kormányos: Jézus, ki biztos kézzel viszi övéit 
zúgó vizek fölött, örök czéljuk felé. A ki az ő bár
kájába beszáll, nincs mit félnie a bűn özönétöl; 
benne bízva, híve, PéterrelJ járhatsz zúgó habok 
fölött.

«Ne félj, csak higyj!* — hangzik a mai víz- 
özönben fuldoklókhoz az evangélium szava. Halld 
meg hát bűnös emberiség'a Szabadító, a Megváltó 
szavát! Építsétek önkezetekkel a bárkát, lelketek véd- 
várát! Építsetek házaitok, éltetek szerencséjét, remé
nyét, lelketek boldogságát s üdvét az istenfélelem 
szikla alapjára és nem a vízözön hozta iszap homok
jára! A ki az Úr beszédét meghallja s megtartja, 
az hasonlatos ama bibliai bölcshöz, ki az ő házát 
kősziklán építette; «mert eljött az eső, eljött az ár
víz, eljöttek a szelek, megütköztek a házba : de nem 
romlott el, mert kősziklán építtetett*. A ki pedig 
nem hallgat a Jézus szavára s nem hiszen ő benne, 
az hasonlatos a bolond emberhez, ki fövenyre épí
tett s midőn «eljött az eső, eljött az árvíz, eljöttek 
a szelek, megütköztek a házba és elromlott; és 
annak romlása lett nagy*. A szeretetteljes mennyei 
Atya kibocsátotta ismét az ő lelkét, amaz égi galam
bot, hogy az örök élet olajfalevelét: kegyelmet, irgal
mat, békét vigyen a bűnös lelkeknek. Oh, engedjé
tek lelketekbe szállni az égi küldöttet,' hogy annak 
megtartó ereje által a csapkodó hullámok között 
békén, nyugodtan megállhassatok!

Kovács Andor.
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Kérelem.
Miután Társaságunk 'pénztárosa igen nagy tag- 

dijhátrálékot (1428 frtot) konstatált s miután — 
tudnivaló — a társaság a hozzáfűzödö várakozás
nak csakis úgy felelhet meg, ha a tagok elvállalt 
kötelezettségeiknek eleget tesznek: kérjük a hátralékban 
lévő tisztelt tagokat, szíveskedjenek tagdíjaikat minél 
előbb pénztárosunkhoz juttatni.

Budapest, 1899. május 26.
Az elnökség megbízásából:

A  szerk esztő .

Hazai és külföldi hirek.
A Lufcher-társaság kis bizottsága f. hó 26-án 

Zsilinszky - Mihály és Bachát Dániel elnöklete alatt 
ülést tartott. Alelnök s jegyző jelenti, hogy a Tár
saságnak a múlt év végén az esperes urakhoz ki
küldött felhívására még csak hat helyről érkezett 
válasz, minél fogva ez úton újból kéri az esperes 
urakat, hogy említett felhívásunkat a tartandó espe- 
rességi gyűléseken elintézni szíveskedjenek. Az ered
ményről majd annak idején részletesen beszámolunk. 
— Baltik püspök úr közbenjárása «Rozprávnik» ez. 
kiadványunkból 10 0  drbot utalványozott ki a bizott
ság Liptay eperjesi ev. lelkésznek, ingyen kiosz
tásra. Legközelebb kiadásra kerül: Zsilinszky M. 
* Kér mán Dániel» ez. bor- és életrajza; Sántha K .: 
*Zsivora György, Hörk J ; *Br. Badváyiszky Antal ■» 
ez. életrajzai, s Paulik János: <Az álpróféták» czímű, 
a baptisták ellen írt munkája, melyeket az előleges 
kritika némi simításokkal kiadásra ajánlott. S a 
tagoknak a jövő hó folyamán elküldetnek a most 
készülő népiratkák. — Olvastattak a nógrádi és a 
gömöri esp. konferencziák átiratai, melyekben azok oda 
nyilatkoznak, hogy a Társaság felhívásának csak 
úgy felelhetnek meg, ha tót nyelvű kiadványokat is 
kibocsát. A bizottság hálával fogadta a fenti me
gyék papságának szives érdeklődését s kijelenti, hogy 
óhajuknak szívesen tenne eleget, csak bocsássanak 
ilyen munkákat rendelkezésére, vagy legalább egyes 
megjelent traktátusainak tót nyelvre való lefordítá
sára vállalkozzanak azok, a kik ahoz értenek. Egye
lőre is azonban terjeszthetés czéljából «Rozprávnik» 
ez. kiadványát 50 kr. bolti ár helyett 10 kr. leszál
lított áron bocsátja rendelkezésükre. — Olvastatott 
Achim Ádám szarvasi ev. lelkész és Benke Gyula 
ottani gymn. igazgató uraknak az ott tartandó ez 
évi közgyűlésre vonatkozó meleghangú meghívását s 
tájékoztató levelét, a melyek alapján Szarvason tar
tandó ünnepélyének programmját így állapítja meg: 
1. Egyházi zenekar. 2. Ima, valamely oda való lel
késztől. 3. Elnöki megnyitó. 4. Felolvasás a Luther- 
társaságról, tartja Bachát D. alelnök. 5. Felolvasás 
valamely közérdekű kérdésről, tartja Mayer Endre 
eperjesi theol. tanár. 6 . Egyházi zenekar. Az alel
nök felolvasását, tekintettel a helyi viszonyokra, tót 
nyelven fogja megtartani, a mint Sopronban is ép 
erre való tekintetből az egyik felolvasás német nyel
ven tartatott. — Miután az »Ev. Családi Lap« szer
kesztője ez állásáról lemondott volt, a bizottság a 
lemondást nem fogadta el s a szerkesztő iránt bizal

mát s megelégedését fejezvén ki, kéri őt, hogy e 
téren való munkálkodását továbbra is folytassa. — 
Olvastatott «A békés-csabai egyházi könyvkereske
désnek* a kolportázsról való jelentése, a mely sze
rint az a Luther-társaság kiadványaiból csak 15 frt ér
tékű könyvet adott el a múlt évben, mire a jelen
voltak elégületlenségüknek adtak kifejezést a felett, 
hogy 10 0  frt évi segély ellenében csak ilyen csekély 
viszonszolgálatot tett, s kimondották, hogy az esetre, 
ha a dolog nem fog előnyösen változni, a kolportázs 
segélyezésének beszüntetését fogják javasolni. — A 
társaság vagyona a múlt év végén 11,864 frtot tett 
ki, vagyis az előző évhez viszonyítva 817 frt sza
porodást mutat. Egyéb megkeresésekre magán úton 
fognak válaszolni.

A pesti ev. közös egyház folyó hó 14-én 
tartotta ez évi rendes közgyűlését dr. Králik Lajos 
közös felügyelő elnöklete alatt. Dr. Zsigmondy Jenő 
szindikus felolvasta az évi jelentést, a melyből a 
következőket emeljük k i: A székes-fővárosi tanács 
méltányolván az egyháznak az oktatás körül kifejtett 
buzgalmát, 1899-től kezdve a népiskolai segélyt 3000 
írttal, a hitoktatói segélyt 2000  írttal toldotta meg, 
mely összegekkel a város segélye most már 14 ezer 
forintot tesz ki. Sajnálattal említi a jelentés, hogy 
a fokozott kiadások miatt évi számláját deficzittel 
zárta be, minek okát abban is kell keresni, hogy 
az egyház fizető tagjainak száma s azok járulékai 
ismét apadtak s míg 1897-ben 1351 fizető tagja 
volt az egyháznak (5899 frttal), addig a múlt év
ben e szám 1284 -re s ezek járuléka 5614 írta apadt. 
Ezért azzal a kérdéssel fordul a gyűlés az egyház 
tagjaihoz, hogy oly ev. ismerőseiket, a kik a tagok 
sorában elő nem fordulnak, arra buzdítsák, hogy 
önkéntes adományaikkal az egyház anyagi szükség
letéihez hozzájáruljanak, miután a kötelező adózás 
a fővárosban még nincs keresztül vive. A templom
építés ügye, mely a Károly-kaszárnya telkének sza
bályozásával szorosan összefügg, ez utóbbinak el nem 
intézése miatt, nem haladhatott előre, de úgy lát
szik teljesülni fog az az általános óhaj, hogy az új 
templom és iskola a Deák-téren, illetve annak köze
lében maradhasson. A templomépítés alapja ez idő
szerűit 247,539 frtot tesz ki. A közgyűlés méltá
nyolva a hitoktatói testület tagjainak buzgó műkö
dését, azok fizetését is rendezte, a régebbiek évi 
fizetését 1950 frtban s öt 100 frt ötödéves pótló
ban állapítván meg; egyúttal nyugdíjukat is akként 
rendezte, hogy 1 0  évi szolgálat után fizetésüknek 
40°/0-át s 35 évi szolgálat esetére 2000 frt nyug
díjat kapjanak az egyházban fennálló nyugdíjalapból 
s e mellett az egyetemes papi nyugdíj tagjainak is 
megmaradnak. E gyűlés állásában véglegesítette Sass 
Béla vallástanárt s Mikola Sándor gymn. tanárt.

Püspöki egyházlátogatás. Dr. Báltik Frigyes, 
a dunáninneni ev. egyházkerület fáradhatlan püspöke 
április 30-tól május hó 8-ig a mosonmegyei esperes- 
ségben tartott egyházlátogatást, a melyről a legked
vezőbb hírt kapjuk. Mosonmegye igazi védbástyája 
a lutheri protestántizmusnak, a hol az ősök erényei: 
egyházi élet, rend, áldozatkészség és szeretetben 
munkás hit lépten-nyomon tapasztalhatók és szép 
gyümölcsöket teremnek, a miért is az esperesség
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egyházai a püspök úr legnagyobb elismerését vívták 
ki maguknak. — Ugyancsak a püspök úr a múlt 
hó 14— 15 napjain a pozsonyi egyházban az elemi 
iskolákat látogatta meg, a mely iskolák a 18 tanító 
vezetése alatt a legmagasabb követelményeknek is 
megfelelnek. — Május 30-án kezdődik a nógrádi 
püspöki egyházlátogatás s felöleli az esperesség felét, 
23 egyházat s rövid megszakításokkal július 2-ig 
tart s a szécsényi templom felszentelésével végződik.

Jótékonyság. Az áldott tevékenységű német- 
országi Gusztáv Adolf-egylet az évben 6486 frt 85 
krt segélyt küldött egyes magyarországi szegényebb 
ev. gyülekezetek felsegélésére, mely összegből Eszékre, 
mely most templomot szándékozik építeni, 3865 frt 
39 kr esett. Isten áldása nyugodjék az adományon 
s adományozón!

A nemzetközi békekonferenczia. A mit az
orosz czár megpendített s a mi elé a világ hónapok 
óta nagy érdeklődéssel nézett: a nemzetközi béke
konferenczia e hó 18-án megnyílt Hágában. Az ese
mény oly nagy jelentőségű, hogy méltán századunk 
egyik legnagyobb eseményének mondható s lefolyá
sát figyelemmel fogjuk kisérni. Most még nem ad
hatunk semmi részletesebb értesítést, mivel a dolog 
még csak legkezdetén áll. A konferenczia, a melyre 
26 állam küldött képviselőket, Beaufort, Hollandia 
külügyminisztere nyitotta meg a következő beszéd
del : «A mai nappal — mondotta — a legérdeke
sebb diplomácziai színjátékok egyike kezdődik. Aján
latára az egyik legerősebb katonai hatalomnak, a 
mely évszázadok óta nyugaton, délen és keleten 
föltartóztatlanul hatalmas területeket kebelezett be 
birodalmába, a mai nappal Németalföld fővárosá
ban konferencziára gyűltek egybe az összes európai 
hatalmak, az amerikai uniónak és sok ázsiai állam
nak a képviselői, hogy a nemzetközi bonyodalmak 
elkerülésének, a honvédelem terhei csökkentésének útja 
és módja felől tanácskozzanak. A mikor az ilyen 
kérdések megvizsgálására a kezdeményezés egy nagy 
hatalom uralkodójától indul ki, egészen más fogad
tatásra tarthat igényt, mint mikor magán «béké- 
apostolok* saját felelősségükre vállalkoznak a békés 
eszmék terjesztésére a nemzetek közt és egyedül 
ebből vezetik le azt a jogukat, hogy a kormányok
hoz a fölszólítást intézzék: «Le a fegyverekkel/» 
Az itjú czár nemes szándékát kétségbevonnunk távol 
áll tőlünk. A konferenczia programmja olyannyira 
megfelel az uralkodó egész jóságos lényének, a ki 
népe javának előmozdítását tűzte ki legelőkelőbb 
czéljául, hogy a mennyiben ő maga is figyelembe 
jön, bármiféle más mellékgondolatnak még föltevése 
is jogtalanság volna. Másrészről az orosz javaslatok 
végrehajthatóságának és lehető megvalósításának 
vizsgálata kötelessége minden politikusnak, a ki a 
dolgokat a népek történetének reális alakulása segít
ségével ítéli meg a múltban és jelenben. Üdvözlöm 
az urakat, abban a reményben és meggyőződésben, 
hogy munkánknak meglesz az a gyümölcse, a melyet 
mi óhajtunk és az egész világ óhajtva vár*. A 
rokonszenvesen fogadott megnyitó beszéd után a 
bizottságokat választották meg, a melyek most dol
goznak. A konferenczia egyúttal táviratot küldött 
Miklós orosz czárhoz, melegen üdvözölvén 'őt a

magasztos eszme megpendítéseért. Olvasóink tájéko
zása végett közöljük Muraviev orosz gróf január 
24-ki körjegyzékét, melyben a konferenczia tanács
kozási programmját a következőkben ismertette: «1. 
A hatalmak kötelezik magukat, hogy bizonyos időre 
kiterjedőleg tengeri és szárazföldi haderőik gyara
pításáról, hadi és'tengerészeti költségvetésük foko
zásáról lemondanak. 2. E határidő leteltével a 
fegyverkezést úgy a szárazföldi, mint a tengeri had
erőnél fokozatosan csökkenteni kezdik. 3. Javított 
fegyvereknek és’ erősebb hatású lőpornak alkal
mazása tilos. 4. Bizonyos robbanó anyagok alkal
mazása és vízalatti torpedócsolnakoknak használata 
nincs megengedve. 5. A genfi konvenczió határozatai 
a tengeri hadjáratra kiterjesztendők. 6. A viszályba 
keveredett nemzetek vegyék igénybe egy harmadik 
nemzet szolgálatát, avagy hivatkozzanak egy válasz
tott bíróságnak a döntésére.* Hogy e pontokból mi 
valósul meg, azt ma még nem lehet tudni; külön
ben e dologra még visszatérünk.

Érdekes határozat. A chicagói (olvasd: csi- 
kágói) zsidók elhatáozták, hogy heti ünnepüket ezu
tán nem szombaton, hanem v j a s á r n a p  fogják tar
tani, mint a keresztyén vallásfelekezetek. Azon a 
hitközségi gyűlésen, a melyen ezt elhatározták, 2000 
zsidó volt jelen s a chicágoi nagyrabbi elnökölt.

A protestántizmus Rómában úgy látszik, erő
teljesen halad*előre, a mennyibenja pápaság hír
adója : a Givilta Cattolica két teljes hasábon pana
szolja el a protestánsok működését és ismerteti azokat 
a lépéseket, a melyeket a pápaság tett haladásuk 
meggátlására. Úgy látszik, hogy a Vatikánra nézve 
legveszedelmesebbek az amerikai methodisták, a 
mennyiben azokra öltögeti a nyelvét leginkább a 
-cCivilta Cattolica*. Az amerikai methodistáknak 
20-féle intézményük van Rómában s köztük egy női 
felsőbb iskola is. Rajtuk kívül háborgatják még a 
vatikáni a baptisták, a valdensek, az olasz evan
géliumi egyházak és a keresztyén ifjúsági egyesüle
tek. Hogy a protestántizmus előrehaladásának gátat 
vessenek, legközelebb a pápa helyeslése mellett, egy 
egyesület alakult, a mely «A hitvédelmezők mun
kásai* hangzatos nevét viseli. Hiába! a «szent* 
városba is betette már a lábát az evangyéliom, s 
annak ép úgy nem lesz képes gátat vetni a mai 
Róma, mint a hogy a régi Róma sem volt képes.

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
május 29-én.
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