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Budapest, 19Q1, október 30,

Október 31.
Szivünk, lelkünk mélyéből üdvözlünk fé
nyes, nagy napja a protestáns világnak! Te
vagy a haladás, a felvilágosultság, a lelkiismereti szabadság hirdetője, tanúbizonysága
örök időkön át.
Szellemi sötétség borult a kedélyekre, a
pápai hatalom minden emberi szabadságot
megfojtott, de 1517. október 31-ike csodá
latos világító fényével lassan-lassi eloszlatta
a szellemi, sötétséget s visszaadta emberek
szabadságát.
Csodálatos, hogy a középkori
ház mennyire kiforgatta sarkaibt
vallását, tanítását. Krisztus megt
papok hatalmát s azt tanította:
tetek legnagyobb, legyen a ti
(Máté X X III. 11.)

■■>pás egy
Krisztus
a zsidó
ki közgátok

S a pápák? A zsidó papoknál is .\rgyobb,
félelmetes hatalomra tettek szert. Királyok
nak, császároknak jiarancsoltak s a világ
urainak képzelték magukat. Szolgái voltak-e
az egyháznak s híveiknek? A történelem bi

4 szám.

zonyítja, hogy önös érdekeiket hajhászó zsar
nokok módjára uralkodtak, a kik nem tűrtek
ellenmondást, nem hallgattak ellenvéleményre.
Nem ismerünk Krisztus egyházára. „Az
én országom nem e világból való“ (János
XVIII. 36.)
mondá az Üdvözítő. S a
pápák ? Világi hatalom után törekedtek, erő
szakoskodtak s yért ontották. ■
0
Az evangéliumi igazságot meghamisították
s a Krisztus fenséges tanításait lábbal ti
porták.
Szeretet helyett gyűlöletet hirdettek és ter
jesztettek. A népet nem tanították,' hanem
magára hagyták, sőt félrevezették.r
Eljött azonban 1517.
minden megváltozott.

október

31-ike

s

Az emberek mintegy gonosz álomból fel
ocsúdtak s emberi méltóságuk tudatára éb
redtek. Belátták, hogy nemcsak kötelességeik,
hanem jogaik iá vannak.
Az evangélium igazsága ismét régi fényé
ben tündökölt s ellenállhatatlan erejét érezték
az igazságot szomjúhozó lelkek milliói.
Ma már nem lehet elnyomni Krisztus igaz
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hívőit: a tiszta evangéliumi alapon álló egy
házakat.
Ez az eredmény, ez a siker 1517. október
31-ikéhez fűződik.
Ezért köszöntjük újból ez évforduló alkal
mából s köszöntjük évről-évre, míg protestáns
ember tapossa a földet, e világraszóló nagy
napot!
Hozsánnah!
B.
* - 4' *

Reformáczió emlékünnepén.
Szivem! fakadj f ö l buzgó indulattal,
És adj hálát a mindenség Urának,
Hogy nincs ború felettünk s tiszta nappal
Szór fén yt mellékén Tiszának s Dunának;
Hogy él az Ige s ellensége nincsen,
Egy ónk sem adná bármi drága kincsen;
Hogy szentegyházunk naprói-napra épül,
S jeles hívek válnak ki szép köréből.
Nyugodtan érzek, mi sem háborít fel,
Nem üldöz senki, hogy felforr a vérem:
S én mégis e verőfényes jelennel,
Állván veszteg, bé egy perczig sem érem.
A múltba küldöm telkemet, hadd lássa,
Minő a Krisztus életének mása,
S‘ tudományát pecsételni mivel kell,
Ha vív az harczot ádáz ellenekkel.

Kél akkor Vald s szavát a frank megérti;
Majd Viklefre hallgat Britt-földnek népe.
Húsz s Jeromos a nagyravágyást sérti,
De nem riad, hogy tüzhalál a vége.
Kappeli hő csontját szórhatják széjjel:
A nap csak áll s nyugtán marad az éjjel.
És büszke lesz Wartburgnak ősi vára
Hitet föntartó fényes oszlopára.
Kálvin s Melanchton ott járnak merészen,
Hol dúl a harcz, de nem fegyverrel győznek.
Őrségre vannak éjjel-nappal készen,
S munkát adnak gyermek-, ifjúnak, ősznek.
Majd sebes szárnyán hozzánk jő az „új hiU,
S hamvadni látjuk a derék Gregorit.
Az új hajóra törnek vad hullámok
S vizen járók vérrel fizetnek vámot.
Bíró s Juhász, hős Bocskai és Bethlen!
Nevetekre örök dicsőség térjen!
Ti álltatok mellettünk rendületlen,
Hogy a hazával a vallás is éljen
Pozsony, Lipótvár, Eperjes és Nápoly!
Adjatok részt a búnak folyamából.
8 midőn szememben egy pár könycsepp rezdül,
A z öröm is járja szivem’ keresztül.
Mert kell örülnöm a nagy nap jövésén,
S örüljetek velem ti is, hű társak.
Álljatok a protestáns hitnek részén,
És légyetek mellette vívni bátrak.
A Krisztus lesz ennek mindig vezére,
8 ki érte él, vagy érte hull a vére:
Annak már e földön is mennye lészen,
Ott fönn pedig üdvösség várja készen.

Ott kel fö l István Jézus nyomában
S kövek hullnak a tiszta eszmés főre.
Még sincs csüggés a hitnek táborában,
Mégis hangzik a szent jelszó: előre!
Háromszáz év milljó áldozatokkal
Bőszül, de mégis meghátrál az okkal,
Mert az ok: gőg- s hatalomnak féltése,
S az erősnek ketté törik a kése.

Tóth István.

Reformáczió emlékünnepén.
Hit

Rómát borítja bűne szemfedője,
Húnt és avart vihar sodorja messze.
Csak egynek van, egynek marad jövője,
S a küzdésben csak egynek, nincsen veszte.
Annak, ki nép s nyelv közt falat nem épít,
Ki Istenhez vezérli földnek népit:
A keresztyén vallásnak s azoknak,
K ik munkáján egy szívvel összefognak.
És mégis nő konkoly a dús vetésben,
Azok veték, kik másra esküvének;
Kik nem hívek az Úr adta kévésén,
S port hintnek a világosság szemének.
A csűr telik, de polyva is van bőven;
A z igazság szent napja lemenőben.
Szolgák szolgája urak ura lészen,
S szelíd intésre bősz haraggal készen.

által igazu lok meg

I s t e n előtt.

Magasztos ünnepünk van ma nekünk protestáns
keresztyéneknek. Százötven milliónál több protes
táns lélek száll ma, ünnepi hangulatban, vissza
abba a dicső korba, melynek kezdetén : 1517-ben
október 31-én, a nagy reformátor, Luther Márton,
a wittenbergi vártemplom ajtajára kiszegezte 95
tételét, a bűnbocsátó czédulák árulása ellen és
ezzel megkezdette a reformácziónak, vagy hitjaví
tásnak szent munkáját. — Szeretett hitrokonaim
ünnepi társaságához csatlakozva, én is letelepedtem
szent templomunkban és ma kiváltképen igyekez
tem erősbülni, épülni hitemben, evangéliumi hitem
ben, mert érzem, hogy hitem által igazulok meg
Isten előtt.
És hogy hitemben annál inkább épülhessek, ma
inkább, mint máskor, indíttatva érzem magamat
arra, hogy itthon, csendes házamban is áhítatoskodjam és elmélkedjem, épen azon igazságról,
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hogy hit által igazolok meg Isten előtt. Hiszen ez
a tan alapvető a reformáczió munkájában. Ennek
hirdetése előmozdítá a keresztyénségnek magasabb
fokra való emelkedését és az egyháznak megjavulását. Ez a tan kimagaslik az ágostai hitvallásban
is, melyben igy nyert kifejezést: „A megigazulásról. Továbbá azt tanítják (t. i. a mai evangéliumi
gyülekezeteink), hogy az emberek saját érdemeik
és tetteik által nem igazulhatnak meg Isten előtt,
hanem hit által, ingyen kegyelemből, a Krisztusért
igazulnak meg, hívén azt, hogy a kegyelmet és
bűnbocsánatot Krisztusért nyerik el, a ki halála
által eleget tett a mi bűneinkért. Ezt a hitet tudja
be nekünk Isten igazság gyanánt. (Róm. 3. és 4.
rész.)“
Vajha minden ágostai hitvallású evangélikus
keresztyén megértené és vallaná is ezt az igaz
ságot] ! Én hiszem és vallom, hogy : hit által iga
zolok meg Isten előtt, mert tudom, hogy hitem
által vagyok képes az erényre, hitem által van
igaz vigaszom e földön és hitem által érem el
üdvömet.
Igen, hitem által vagyok képes az erényre. Hit
nélkül igazán jót cselekedni nem tudnak az em
berek. A ki nem hisz az Istenben a Jézus Krisztus
által Atyánkká lett Istenben, az erényt felmutatni,
azaz a jót magáért a jóért cselekedni, — elte
kintve büntetéstől vagy jutalomtól, — nem képes.
A kik hit nélkül élnek, könnyen gonosztevőkké
válnak, és ha itt-ott tesznek is jót, csak saját
önző érdekük, fenmaradásuk, dicsőségvágyásuk
stb. kedvéért teszik azt ; mihelyt azonban az em
berek szemeitől rejtve hiszik magukat, hamar a
bűn útjára lépnek és a gonosznak való szolgálat
által keresik szerencséjüket meg örömüket. Hit
nélkül Isten parancsát nem teljesíthetjük.
De a kik hisznek az Istenben, az örökké való,
a mindenütt jelenlévő és szent Istenben, ki a Jézus
által szerető Atyánk, azok igyekeznek erényesek
lenni és képesek is igazán jót cselekedni. Abrahámról, a hitnek atyjáról tudjuk, hogy hite annyira
erősítette át az Isten iránti engedelmességben, mi
szerint fiát is képes lett volna feláldozni az Úrnak.
Jól mondja Üdvözítőnk : „Bizony-bizony mondom
néktek : A ki én bennem hiszen, a minémű csele
kedeteket én cselekeszem, az is olyanokat cselekeszik.44 (János 14., 12.) — Megvalósítva látjuk
ezt az apostoloknál, kik mivel hittek a Jézus
Krisztusban, minden áldozatra készek voltak. Hor
dozták az önmegtagadásnak keresztjét, teljesítették
az apostoli munkát és meg is tudtak halni hitükért.
És így van ez másoknál is. Mint Ambrosius mondja :
„A hit a jóra való készség és a helyes cselekvés
szülője41. Évangélikus hithőseim evangéliumi hitöket
megmutatták jó cselekedeteikben is. Erkölcsösség
tekintetében másokat felülmúltak. Hitem engemet
is késztet, hogy Isten imádásában igazán buzgó
legyek, ne csak a világ szemei előtt, de házam
titkos kamrájában i s ; késztet, hogy a felebaráti
szeretet gyakorlásában ne restüljek m e g ; késztet,
hogy lelkemet ártatlanságban tartsam meg a mi
Urunk Jézus eljövetele napjára. Hitem erős ben
nem, hogy járjak Jézusnak nyomdokán. Vajha ne

lankadnék meg soha Üdvözítőm követésében és
így kedvet találnék Isten előtt hitem által, mely
által van igaz vigasztalásom is e földön.
A bűn által felzaklatott lélek békéjét cselekede
teiben fel nem találhatja. Izráel fiai is, kik a tör
vény cselekedete által akartak megigazulni, áldo
zataikban igaz nyugalmat nem találtak. Luther
Márton is ott az erfurti zárda falai között háborgó
lelkiismeretét a zárdái rendszabályok betöltése,
testének-lelkének gyötrése által, meg nem nyugtathatá. Csak akkor talált enyhülést, vigasztalást,
mikor megérté, — Staupicz útmutatására — az
apostol szavait: „Az igaz ember hitből él44. (Róm.
1. 17.) Úgy van hát, mint az ágostai hitvallásban
írva van : „a lelkiismeretek semmiféle cselekedetek
által meg nem nyugtathatok, hanem csupán a hit
által, ha erős meggyőződésükké vált, hogy nekik
Krisztus által kiengesztelt Istenük van. A mint
Pál apostol m ondja; Minekutánna megigazultunk
a hitből, békességben vagyunk az Istennel. (Róm.
5. 1.) Mikor hiszszük, hogy Isten bűneinket meg
bocsátja, nekünk a büntetést elengedi, akkor lel
kűnknek békessége lészen, mert hangzik felénk
Üdvözítőnk szava: „A te hited téged megtartott.
Eredj el békességgel." (Luk. 7. 50.)
Életem kedvezőtlen körülményei és a sorsnak
csapásai alatt is hitem által van vigasztalásom,
mert ez felemel a jó Istenhez, ki bölcsen intézi az
egyes embernek és az egész világnak sorsát.
A halálnak rettentései között is, mikor szerettei
met elsiratom, vagy a mikor a halál felém nyújtja
ki hideg kezét, hitem ád vigasztalást, mert hirdeti
nekem, hogy a síron túl van viszontlátás és hogy
az örökélet lesz ott osztályrészem. Nem kell-e hát
hitemet teljes erőmmel megőriznem ? Oh igen és
ezt annyival inkább kell tennem, mert hitem által
érem el üdvösségemet is.
Nem a törvénynek cselekedete, hanem hitéért
nyerte Ábrahám az Istennek Ígéretét. Nem a jó
cselekedetekkel érdemeljük ki az üdvöt, hanem
hit által nyerjük azt meg. Világosan megmondotta
ezt Megváltónk, midőn így szólt: „A ki hiend és
megkeresztelkedendik, idvezül, a ki pedig nem
hiend, elkárhozik44, és midőn kijelenté : „A ki én
bennem hiszen, ha meghal is él44. (Márk 16. 15.
— János 11. 25.)
Ne gondolja hát senki, hogy hit nélkül, puszta
jócselekedetei által, saját érdeme által a mennyor
szágot elnyerhetné. Nézd csak büszke ember, ki
annyira szereted jóságodat emlegetni, mennyi földi
szenny tapadt rád földi vándor-űtadon. Gyermek
korodban, ifjúságodban, férfikorod idején és öreg
ségedben is gyakran megsértetted Istenedet. A
legszentebb előtt azért nem szabad érdemeidre
hivatkoznod, hanem kérned kell az ő bocsánatát,
hogy kegyelmezzen meg neked a Jézus érdeméért,
a ki meghalt az emberiség bűnéért, a ki magára
vette a mi bűneink terhét és a kinek érdeméért
megbocsát nekünk az Isten; igazaknak ítél és be
fogad minket országába, ha t. i. hiszünk a Jézus
Krisztusban, a mi közbenjárónkban, ki elkezdette
bennünk a jót és segít, hogy el is végezhessük azt.
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, Én hiszek benned Jézusom. Hitemet, evangéliumi
hitemet nem hagyom el. Ebben a hitben élek mind
halálig. Ebben a hitben nevelem gyermekeimet is,
mert csak így tarthatom meg őket is, hogy el ne
veszszenek, hanem örök életet nyerjenek. Vajha
minden hitrokonom szivébe vésné az írás szavait:
„Imhol vagyok én és a gyermekek, kiket adott
nekem az Isten.“ (Zsid. 2. 13.)
Hatalmas Isten, ki a gyengékben erős vagy,
neveld, erősítsd hitemet e mai szent napon is,
hogy hitem által megigazulhassak előtted !
Mesterházi/ Sándor,
ág. hitv. ev. lelkész.

Reformátorok.*

t.

F o jtó köd szállt a m egvéniilt vilá gra ;
S a m íg a f ö ld p osv á n yb á n szen d ereg,
Sötét á rn y a k fe d ik el az eget.
— D e m in d elsö p ri h a ra g tok viharja.
N a gyon sötét volt s v irra d t sza va tok ra ,
D icsőség es f é n y szállt a f ö ld felett.
B őm b ől s alkot szigorú k e z e te k ;
B őm b ől s é p í t ; m e r t Isten ú g y a ka rta .
Tavasz van ú jra , h a jt a fa lev él,
A m e g g y ö tö r t szív ú jr a hisz, rem él,
A tiszta hit szellő je szerte szá rn y a l . . .
S elön ti a vilá got b a lzsa m á v a l. . .
K ö v e ti b átor er ő s h an gtokat
M egtisztult érzés, tiszta gon dolat.

Béri Gyula.
* .Mutatvány a Luther-társaság kiadásában a napokban
megjelent Hit, refnény, szeretet czímü költemény-kötetből.

Luther Márton.
— 1483-1546. —

El lehet-e képzelni a gyümölcsöt termőfa nélkül ?
Elgondolhatjuk-e az ég ékességeit: a napot, holdat
és csillagokat a menny, a világűr nélkül ? Lehet-e
szó 1517. október 31-ikéről a nélkül, hogy a leg
nagyobb tisztelettel és hálaérzettel ne emlékeznénk
Lutherre, a nagy vallásreformátorra, a ki nekünk :
protestánsoknak megszerezte a lelkiismereti sza
badságot ?
Milyen kifürkészhetetlenek az isteni Gondviselés
útjai ! Az emberiség Megváltója, az Isten-ember

istállóban születik, jászol a bölcsője s rongy födi
testét. S a nagy vallásreformátor, a ki az Üdvözítő
tudományát visszaállítja a maga eredeti tisztasá
gába, a ki az evangélium igazságáért rettenthetlen
bátorsággal szembe száll a középkori elképzelhe
tetlen nagyhatalmú pápával, a világ dölyfös, gőgös
urával: szintén alacsony sorsban lát napvilágot;
szegény bányász gyermeke.
Milyen lelki nyugalom és megnyugvás töltheti el
a szegény em bert! Ha az Isten anyagiakkal nem
is áldotta meg, bíztathatja a remény, hogy ha
Istenében bízik, az Úr elébb-utóbb felmagasztalja
családját, utódait.
Lám, Luther Márton szülei: János, a szegény
bányász s felesége: Ziegler Margit, kegyes, isten
félő emberek voltak, a kik a falatot is megvonták
szájuktól, csakhogy Márton fiúkból embert nevel
hessenek. S .a jó Isten megsegítette őket.
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igaz, hogy Luther Mártonból nem lett ügyvéd,
jogász, a mint édes atyja óhajtotta, szerette volna.
De van-e szebb, nemesebb pálya, áldásthozóbb
foglalkozás a papi és tanári pályánál? S az öreg
Luther János is megnyugodott később és áldotta
Istent, hogy olyan derék fiúval ajándékozta meg,
mikor látta fia dicsőségét és érezte a tiszta evan
gélium erejét.
Luther nem érdekből, nem kenyérkeresetből lett

Luthert az Ég rendkívüli tehetséggel áldotta
meg. Nemes kedélyt, jó szivet, éles látást, nagy
észt, kiváló emlékezőtehetséget párosított nagy
szorgalommal, erős akarattal, s z ív ó s kitartással és
rendíthetetlen bizalommal. Külső eszközöket sem
vont meg tőle; középtermetű, de erőteljes férfiú
volt, kellemes, szép arczczal; sugárzó szemmel;
érczes, rokonszenves hanggal.
Mint tanár és tudós nagy tiszteletben állt az

pappá és tanárrá, hanem a legnemesebb hivatásszeretetből. Szive, lelke vonzotta a szószékre és a
tanári kathedrára. Isten is papnak és tanárnak
teremtette.
A szülői házban korán magába szívta a legszen
tebb vallásos érzelmeket, úgy hogy egész lényét
áthatotta az igaz vallásos szellem. E nélkül soha
sem lett volna szent vallásunk reformátorává.
Nála a vallás lelki szükséglet volt. A mi a min
dennapi kenyér a testnek : az volt lelkének a
vallásos hit. Vájjon elmondhatjuk-e ezt mi is ma
gunkról ? Nem külső máz-e nálunk a vallás ? Igazán
bensőleg ragaszkodunk-e hitünkhöz, egyházunkhoz
s szívből szeretjiik-e jó mennyei Atyánkat?

ifjúság előtt; tanítványai a rajongásig szerették s
messze földről eljöttek hallgatni a nagytekintélyű
férfiút, Mint pap ékesszólásáról volt hires-nevezetes, kinek szent beszédeit mindig annyian hallgat
ták, hogy zsúfolásig megtelt a templom. Mint író
Németország legjelesebb írói közé tartozik, a ki
gyönyörű bibliafordításával, tankönyveivel megte
remtette a német prózát. Olyan szépen, olyan erő
teljesen írni, mint ő tudott, ma is csak kevesen
tudnak. Értett a zenéhez is, a lant és fuvola volt
kedves hangszere s zeneszerzéssel is foglalkozott.
Mint költő az egyházi énekek terén soha el nem
évülő érdemeket szerzett magának.
Az „Erős várunk nekünk az Isten" szerzője út-
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mutatást adott nekünk egyházi énekeink Írására
nézve. De mi haszna, ha nincsenek Istentől ihle
tett férfiaink ?
Sokoldalúságát kortársai is elismerték, bámulták.
A tüdős Melanchion, meghitt barátja, így nyilatkozik
róla : „Bugenhagen nyelvész, én vitatkozó vagyok,
Jónás szónok, Luther pedig minden mindenben,
kivel senkit összehasonlítani nem lehet. 0 Istentől
oly ajándékokat nyert, a melyek messze felülmúlják
mások tehetségeit. 0 az egyetlen hős, a ki által
Isten nagy dolgot akar mívelni".
Luther sokoldalúságát egyedül a vallásnak, egy
házának szentelte. Méltó, hogy hálásak legyünk
iránta ; méltó, hogy haló porában is áldjuk ; méltó,
hogy mintaképül válaszszuk. Szeressük Istenünket,
vallásunkat, egyházunkat, mint ő, hogy megérde
meljük nevünket, s ne csak szóval, de valóságban
hívei legyünk a Krisztusnak.
— B.

Luther Márton levele a fiához.
Luther Márton nagy gonddal nevelte gyermekeit.
Milyen szépen tudott a gyermekek nyelvén be
szélni, írni! 1530. június hóban Kóburg városából
a következő levelet írta négyéves Jancsi fiához :
„ Áldás és béke a Krisztusban, én szívből sze
retett fiacskám !
Örömmel látom, hogy jó l tanulsz és szorgalma
san imádkozol. Hogyha hazamegyek, szép vásár
fiát fogok hozni neked. Ismerek egy szép és kel
lemes kertet, sok-sok gyermek van benne, aranyos
kis kabátjuk van, a fák alatt szép almákat szá
molgatnak össze, meg körtét, cseresznyét, szilvát;
énekelnek, ugrálnak és jókedvüek, szép lovacs
kájuk is van aranyos nyereggel, ezüst kengyellel.
Kérdem attól az embertől, a kié a kert, hogy kik
ezek a gyermekek? Mondja ő : Azok a gyermekek
ezek, a kik szivesen imádkoznak, tanulnak és
jámborok. Mondom erre é n : Jó ember, nekem is
van egy fiam, Luther Jancsikának hívják, nem
jöhetne ő is ide a kertbe, hogy ilyen szép almát
és körtét ehessen ő is, ilyen finom lovacskákon
lovagolhasson és ezekkel a gyermekekkel játsza
dozzon? Erre így szól az ember: Ha szivesen
imádkozik, tanul és jámbor, úgy jöjjön a kertbe
ő is, meg Lippus és Justus is (Melanchton Fiilöpnek és Jena Justusnak, Luther kartársainak gyer
mekei). És ha valamennyien együtt lesznek, akkor
majd fognak fütyülni, dobolni, hegedülni, azután
tánczolni is és kis puskával lövöldözni. S aztán
mutatott nekem a kertben egy gyönyörű mezőt,
a mely tánczolásra volt berendezve, itt aranyos
sípok, dobok és finom ezüst-puskák lógtak a fákon.
De még korán volt, a gyermekek még nem ettek
és ezért nem láthattam a tánczot. így szóltam az
emberhez : Óh. jó uram, én nyomban meg fogom
írni az én édes Jancsika fiamnak, hogy mert ő
olyan szorgalmasan imádkozik, jó l tanul és olyan
jámbor, ő is ebbe a kertbe fog jö n n i; de van neki
egy nénje, azt magával kell hoznia. Mire így szólt
az ember: Legyen hát, eredj és írd meg neki.

Azért hát, édes Jancsi fiacskám, tanulj és imád
kozzál csak hűségesen és mondd meg Lippusnak
és Justusnak, hogy tanuljanak és imádkozzanak
ők is, akkor aztán találkozni fogtok egymással a
kertben. A mindenható jó Isten vegyen kegyel
mébe, üdvözöltetem a nénit s adj néki puszit az
én nevemben is. Anno 1530.
Szerető atyád
Luther Márton.
Ma is becsületére válik a gyermek-irodalomnak
ez a remekmű.

Levél a szerkesztőhöz.
Igen tisztelt Szerkesztő Úr !
Közeledik evang. egyházunknak, illetve az egész
protestánsságnak szép ünnepe, a reformáczió meg
ünneplése, melyhez én éveken át régi lelkesedéssel
és újabb reményekkel telve örömmel járultam
hozzá tehetségem szerint.
Új meg új reményeim oda irányultak, hogy talán
csak akad egyszer olyan ember, a ki nemcsak
észreveszi, hanem lelkére is veszi azt, hogy a
Deák-téri reformáczió-iinneplések már régóta nem
nevezhetők ünneplésnek, még kevésbbé pedig istentiszteletnek. Hiában szólaltam fel évről-évre inté
zetünk hitoktatója előtt; nemcsak hogy jobbra
nem fordult a dolog, hanem fokozatosan gyarapo
dott az, a mi az embert mindjobban elidegeníti az
ünnepélyen való részvételtől. Utolsó kísérletként,
tehát igen tisztelt Szerkesztő Úrhoz fordulok avval
a kérelemmel, lenne szives ez ügyben valamit
tenni.
A templomot ugyanis a nevezett napon a tanulók
számára nyitják meg, hol akkor a felnőtt leányok
tól kezdve az abc-s fiúkig képviselve van a tanuló
ifjúság. Ehhez a keverékhez semmi közöm ; isme
rem a nehézségeket; magam is voltam hajdanában
6 éves gyermek s a nagyokkal együtt jártam
templomba ; ép úgy nem értettem a beszédet mint
a mostani 6 évesek ; de énekeltem, imádkoztam
és a hosszú beszéd alatt bóbiskoltam is nagyon
gyakran többi gyermektársammal együtt; hanem
helytelenkedni egyikünk sem mert volna. A tem
plom szent hely volt előttünk. Azóta megváltozott
a kor szelleme. Most a színház az ifjúság tem
ploma ; oda nagy csendben tud felvonulni, hogy
el ne szalaszszon egy hangot sem és szomszédját
meg ne zavarja, mert le találja piszszegni. A
Deák-téri templomba való felvonulás a ref. ünne
pén évről-évre botrányosabban zajos. Lovak dobo
gásához hasonló zajjal történik a karzat elfoglalása
éktelen zsivaj kíséretében. Ez már nagyon régi
d o lo g ; de ennél valamivel újabb és mindjobban
gyökeret verő szokás a lárma folytatása a karza
ton az egész istentisztelet alatt kezdettől a leg
utolsó pillanatig. A szószékről alig hallani és ér
teni néhány szót, s a szegény pap rekedtté beszél
heti magát, hogy túlkiabálja a karzatot: holott
rádöröghetett volna már régen, és remélhetőleg
megszégyenülve észre tért volna a zajongó tömeg.
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Ez még mind nem elég. Az oltári imádság alatt
is folyton dulakodás, vagy egyéb hangos rendet
lenkedés zaja sérti az ember fülét. így tölt el az
ember egy egész óránál többet az Isten házában
teljes felháborodással,, azután még legyen kedve
s elég bátorsága az Úr asztalához járulni.
Én a múlt éven avval az elhatározással léptem
át a nevezetes napon templomunk küszöbét, hogy
ezután a reformáczió napján félre vonulok prot.
növendékeimmel az intézet egy csendes helyisé
gébe, elénekeljük az „Erős várunk“-at és azután
kiviszem őket az Isten szabad ege alá friss levegőt
színi, hol csendes elmélkedését ki-ki háborítlanul
folytathatja.
Gyakran visz el kötelességem a katholikus tem
plomokba is, hol szintén van alkalmam látni az
iskolások bevonulását és magukviseletét az érthe
tetlen és a távolság miatt gyakran láthatatlan
mise alatt. Számuk gyakran majdnem meghaladja
a mi templomunk gyermekeiét és mégis szinte pi
rulással emlékezem — őket látván — a mi ünne
pélyünkre, olyan jól fegyelmezett sereg áll előt
tem. Meg vagyok győződve róla, hogy náluk na
gyobb mértékben a fegyelem idézi elő a csendet
és rendet, mint az áhítatosság : de tényleg létezik
a csend, mely az első, legfőbb külső kellék egy
szent helyen az odavitt áhítatosság megtartásához
és a hiányzónak felébresztéséhez. Itt tehát a szok
tatás és példaadás nem hever a sutban, hanem jó
útegyengetője a még szunnyadozó vallásos érzület
nek. Nem tanulhatnánk mi ebből?
Azt mondják, kevesen vannak hitoktatóink,
kik a rendet fentartani vannak hivatva a nagy
napon. Hát a sok osztálytanító és szaktanár az
alatt hol és miképen ünnepli meg méltóbban a
reform, emlékét? Nem szebb volna-e ott iilniök
gyermekseregeik soraiban s jó példát mutatva, ön
kéntelenül csendet s rendet tartva, az ünnepélyes
hangulatot megteremteniük ezen a páratlan ünne
pen? Hiszen a XX. század gyermeke úgyis már
10 éves korában akarná a felnőttet játszani s e
gyermek-istentiszteletet nem tartja magához mél
tónak, mindamellett, hogy értelme az ünnepi be
széd magaslatát el nem éri.
Láttam múlt éven egy kath. családot is ott a
mi ünnepélyünkön, az tudom nem fog még egyszer
oda vágyakozni, mert eléggé kiábrándulhatott;
pedig épen a többi felekezetekkel szemben kellene
kiválnia minden vallásos cselekményünknek.
Valamiképen kellene segíteni a bajon. Én tovább
nem állhattam meg szó nélkül, s minthogy magam
csak egy észrevétlen porszem lehetek egyházamban:
bátorkodtam igen tisztelt Szerkesztő Úr figyelmét
felhívni mindezekre.
Budapesten, 1901. október 8.
Tisztelettel

Ferenczy Izabella,
az orsz. óvónőképző tanítónője.

A levélírónak nemes felháborodása indokolt,
azért minden változtatás nélkül közöltük érdekes
levelét. A templom szent hely s a ki oda belép,
vesse le elébb inkább saruját, de be ne mocs
kolja, meg ne szentségtelenítse azt. Hitoktatóink

azonban nem okai az ifjúság neveletlenségének, ga
rázda magaviseletének. Higyje meg, derék hitok
tatóink ember feletti munkát végeznek. A város
egyik végéről a másikra lótnak-futnak, hogy gyer
mekeink hitéletét neveljék, ápolják, fejleszszék.
Első sorban a szülök felelősek a tanulók rakonczátlan magaviseletéért. Jól nevelt ifjú illendően
viseli magát nemcsak a templomban, de minden
nyilvános helyen. Aztán az egyes iskolák igazga
tói, tanítói, tanárai is inthetnék, figyelmeztethetnék
a tanuló ifjúságot illedelmes magaviseletre. Ha
mindnyájan egytől-egyig megteszszük kötelességün
ket : megjavul az ifjúság. Különben csak fél mun
kát végzünk.
Szerk.

Dicső elődök, törpe utódok.
írta : Frenyó Lajos.
(Folytatás.)

II. A m éltó örökös.
Illésházy István minden szerencséje mellett sem
volt emberi felfogás szerint egészen boldog, mivel
a Gondviselés nem áldotta meg örökösökkel. A
fenkölt lelkű férfiú és méltó élete párja azonban
e miatt sem kétségbe nem esett, se nem zúgolódott,
hanem úgy kárpótolta magát, hogy unokaöcscsét
Illésházy Gáspárt, örökbe fogadta. Királyi engedélylyel vagyonának örökösévé tette oly feltétellel,
ha az ev. vallásra tér s annak buzgó híve lesz.
Gáspár ezt meg is tette. Miután az evangélium
igazságait, melyekre nagybátyja Illésházy István
gondosan taníttatta, megismerte, örömest fogadta
el azokat s lelkes hívük lett.
Gáspár I. Illésházy Ferencz és Pataky Zsuzsánna fia volt. Született 1593-ban, iskoláit a ha
zában kiváló tanítók vezetése alatt elvégezvén,
bővebb kiképeztetés végett a lipcsei egyetemre
ment, hol a tudományokban nagy előmenetelt tett
s az evangélium igazságaiba mélyebb betekintést
nyerve, hitében megerősödött.
Haza térvén hadi pályára lépett. 1610 óta Beth
len hű embere, később hadvezére. 1619-ben résztvett a nikolsburgi békét megelőző alkudozásokban,
1621-ben elfoglalta a morvaországi határszélen
Brumova várát. 1626-ban Bethlen azzal bízta meg,
hogy a segélyére jött Mansfeld és weimari herczeg
seregét az ellenséges megtámadtatás ellen fedezze.
Ezt oly jó foganattal teljesítette, hogy még a hires
Wallenstein szemességét is kijátszotta s Mansfeld
seregét a Vágón Trencsénnél átvezette.
Később a király híve lett. Ágának grófságot
szerzett, csász. kir. tanácsos s aranysarkantyús
lett. Mint nagybátyja István, a nádor, ő is méltó
élettársat keresett s talált Thurzó Ilonában, úgy
hogy két hires ev. család ivadéka lépett házassági
frigyre összekelésökkel.
Házasságukból két fiú származott: Gábor és
György.
Gáspár abban is követte nagybátyja nyomdokait,
hogy egyházának az ev. egyháznak védője, jóltevője volt, miben méltó társa volt neje.

—

Likaván, a hol leginkább tartózkodtak, állandóan
tartottak udvari lelkészeket Külföldön ők is nevel
tettek saját költségükön arra méltó szegény ev.
ifjakat.
Az Illésházy István által pártfogolt ev gyüle
kezeteknek és iskoláknak ők is támaszai maradtak.
Kiváló gondoskodásuk tárgyát képezte a rózsa
hegyi egyház és iskola. Gáspár a rózsahegyi iskola
élére 1616-ban Monkovicenus Mártont állította, a
kit Prágából hivott be. Az iskolát még nagyobb
adományokkal látta el, mint István, s gondoskodott,
hogy kiváló tanítók működjenek benne.
Nem feledkezett meg a banoveczi iskoláról sem,
mert Monkovicenust később annak élére állította,
udvari lelkészét mindig megválogatta, csak kiváló,
képzett férfiakat hivott maga mellé. így 1628-ban
Dubravius Dánielt hívta meg udvari lelkészéül, a
ki már előbb Trencsénben, Breznón, majd Banoveczen tanított.
Különösen szívélyes viszonyban állott a liptói
ev. papi testülettel: fraternitással s azt nagyra be
csülte. 1633-ban és 1641-ben meghívta a fraternitást gyermekeinek menyegzőjére. A fraternitás
küldöttséggel képviseltette magát, melyet Gáspár
ott a sok mágnás között szívesen látott, megven
dégelt.
A lelkészek gyűlésein szeretett részt venni s az
egyház és iskola ügyeit általában szivén viselte.
Arvamegyének is főispánja lévén, védője volt
20 éven felül az árvamegyei evangélikusoknak
épen úgy, mint a hogy protektora volt a trencsénmegyeieknek is.
Hogy mily tekintélynek örvendett az egyházban,
mutatja az a körülmény, hogy Lányi Illés superintendens halála után 1619-ben január 27-én a
felvidéki egyházak az ő és Tliurzó Imre beleegye
zésével választanak új superintendenst.
Miként nagybátyja, a nádor, ő is foglalkozott
még a harczi zaj, a közélet és az egyház terén
kifejtett működése közben is irodalommal s több
művet hagyott hátra. írt egy „Kézben viselő könyvet"
— A jó és boldog kimúlásról,-melyet fiainak aján
lott, egy könyvet a növényekről „Yiridarum“ czímmel s „Emlékirat“ -ot.
Az 1648. év volt életének utolsó éve. Meghalt
ez év ápril 11-én. Halálos ágyán megáldotta fiait
oly feltétel mellett, ha hívek maradnak az ev.
egyházhoz s kárhoztatta, ha attól elpártolnak.
Özvegye, a ki szívből gyászolta a hű élettársat,
pártfogója volt, mig élt, az általok támogatott egy
házaknak. iskoláknak.
A trencséni egyház Gáspár özvegyével oly ér
telmű egyezségre lépett, hogy a gyülekezet meg
engedte, hogy a családi sírboltot templomában
helyezzék el a nélkül, hogy ezen a czímen a csa
lád patrónusi jogokat gyakorolna az egyházon.
Ez az egyezség nagy hasznára volt a trencséni
gyülekezetnek, mert ennek alapján a koczka for
dultával nem vehette el templomát az apához
méltatlan utód. Ki gondolná, hogy már az egyez
séget kötő özvegy anyának fia ellen kellett alkal
mazni és érvényesíteni, a megállapodást, pedig
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úgy volt. Gábor és György nem lettek atyjok
méltó utódai.
Igaz ugyan, hogy Gáspár nem vetekedhetik
nagybátyjának, a nádornak eszével, működési kö
rének kiterjedésével, tekintélyével, népszerűségével,
mert ezek nála mind kisebb mértékben vannak
meg mint nagybátyjánál. Működése talán csak egy
tekintetben lépi túl a nádorénak határát, még
pedig katonai téren, mert Gáspár hadvezér volt,
István pedig nem. De abból nem következik, hogy
Gáspár fiainak lejebb kellett szállniok, mint atyjok
állott. Gáspár igyekezett megtartani azt, a mit át
vett, törekedett betölteni azt a működési kört,
melyet örökölt s helyet megállta, méltó utód, hálás
örökös volt. Fiai azonban nem. De tartsunk rendet.
•

(Folytatjuk.)

Aranykönyv.
Az erzsébetfalvi ev. templom és papilak építésére
újabban adakoztak : Pápai ev. gyülek. 4 K., Gyurátz Ferencz ev. leik. 2 K., báró Solymossy Lajos
10 K., Rozsnyói takarékp. 5 K., Onody Károly 1
K., Bende Gyula 1 K., dr. Tauscher Béla fó'orvos
10 K,, Benkó' Gyula 2 K., Hörk József pozsonyi
theol. tanár 1 K., a soproni ev. tanítóképző-intézet
tanári kara 5 K., Petri Gyula 1 K., Singer és
Wolfner Bpest 10 K., Putsch Sándor gyáros 5 K.,
időközi kamat 1 K. 30 fillér, özv. Thiering Károlyné 1 K., Schulpe Alfonz 5 K., Erlich Manó
10 K., dr. Flittner Frigyes 10 K., Reiner Zsigmond gyűjtése 20 K. 60 fillér, Rock István 10 K.,
Meining Gábor joghallgató 8 K., Kis-Kőrös község
4 K. Összesen 126-91 K. Múltkori kimutatásunk:
207-66 K. Főösszeg tehát: 334-57 K.
A Mindenható áldja meg mind a két kezével a
jószívű adakozókat!

G yűjtőivel szívesen küldünk bárkinek,
a ki ez irá n t hozzánk ford u l.
Szerk.

Különféle.
Lapunk t. előfizetőit kérjük, hogy az előfize
tést megújítani szíveskedjenek, nehogy a kiadóhivatal a lap küldését beszüntesse. Az ügy érde
kében arra is kérjük hitsorsosainkat, hogy mentői
tömegesebben lépjenek a Luther-társaság tagjai
közé.
Felszólítás. A Luther-társaság pénztárosa tisz
telettel kéri azokat a tagokat, a kik tagsági dijai
kat még le nem fizették, hogy tartozásukat szíves
kedjenek mielébb kiegyenlíteni. A titkár pedig
kiadványaink t. bizományosait arra kéri, hogy a
náluk levő könyvekről f. é. deczember hó végéig
elszámolni szíveskedjenek. (A titkári hivatal czíme:
Budapest, V II, Rottenbiller-utcza 12. sz.)
Értesítés. Több olvasónk kérdezősködésére tisz
telettel tudatjuk, hogy a Luther-társaság pártoló
tagjai évi egy koronát fizetnek. E díjért kapják a
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társaság évi jelentését és a népies iratkákat. A ki sziveket. — A szeretet Istene áldja meg a boldog
évi négy koronát fizet, fiókegyleti rendes tag s mint jegyeseket és jó öreg királyunkat.
Szemet szemért, fogat fogért. Borzasztó dolgok
ilyen, kapja az Ev. Családi Lapot ingyen, a társaság
kiadványait pedig fele áron. Azok az örökös tagok, történnek Dél-Afrikában. Kitschener lord, az angolok
a kik 100 koronát fizetnek egyszer s mindenkorra, fővezére, nyakrafőre akasztatja, löveti a búr fog
szintén kapják a társaság népies lapját s a kiad lyokat. Mintha Haynau szelleme kisértene ott lenn!
ványokat fele áron. A 200 koronát fizető alapító Hősöket, a kik a szabadságért, hazájukért küzde
tagoknak és az évi nyolcz koronát fizető rendes nek: bitóra ítél. Borzasztó még csak elgondolni is!
tagoknak ingyen jár a társaság mindkét lapja s De Botha, a búrok fővezére, sem maradt adós a
az évenként megjelenő összes kiadványok. Bármely felelettel. Kijelentette, hogy minden kivégzett búr
összeget a Luther-társaság pénztárába (IV., Deák tisztért egy angol tisztet fog agyonlövetni. Szomorú,
hogy az angolok ennyire vitték a dolgot s az el
tér A sz.) kell küldeni.
f Özv. Kéler Sándorné, szül. Bielek'} Terézia t. keseredett búrokat a megtorlás véres munkájára
kényszerítették. S ez — az emberi méltóságot mé
hó 16-án rövid szenvedés urán élete 80. évében
az Úrban elszenderült. A megboldogult mintaképe lyen lealázó — emberirtás a művelt világ tudtával
volt az igazi protestáns nőnek. Istenfélelem, sziv- történik. Hol késik a keresztyénség szelleme, ereje?
Telefon drót nélkül. Az elektrotechnika ámulat
jóság, szerénység, rendszeretet, háziasság és pro
testáns öntudat jellemezte „a szép, öreg asszonyt11 ból ámulatba ejti az embert. Akadt két angol
a nagy körben tisztelt és szeretett úri nőt. Teme gépészmérnök, a ki a villámos erőátvitellel drót
tése f. hó 18-án d. u. 3 órakor történt, a mikor nélkül adja tovább az élő szót. A föltalálok nem
a nagyszámú rokonságon kívül a budapesti tár a villámos levegő-hullámokat, hanem a földnek
sadalom számos előkelő tagja jelent meg az el villamos áramát használják czéljukra. Készülékük
oly kicsiny, hogy kabátunk zsebében is könnyen
költözött ravatalánál, hogy megsirassák, megköelfér. Emberhez méltóbb foglalkozás a közhasznú
nyezzék a jóságos asszonyt. A háznál szokott
ékesszólásával Horváth Sándor Deák-téri ev. lel tanulmányok számát szaporítani s ezzel az emberi
ség javát előmozdítani, mint a hóhér szerepére vál
kész, a sírnál pedig Scholtz Gusztáv budai lelkész
lalkozni s ok nélkül embervért ontani.
áldotta meg a drága tetemet. Ez utóbbi is szép
beszédével kényekre fakasztotta a gyászoló kö
Elrabolt misszionáriusnő. Missz Ellen Stono
zönséget. Az elhunytban Kéler Napóleon, a bpesti
amerikai hittérítőnőt törökországi útjában még a
magyar egyház nemesszivű, buzgó presbytere,
múlt hó elején török rablók elfogták s még most
Kéler Zoltán dr. társaságunk önzetlen ügyésze,
sem szabadult ki fogságából. A washingtoni kül
Kéler Szidónia férj. Bielek Miksáné úrnő, forrón
ügyi hivatal fölszólította a konstantinápolyi követ
szeretett édes anyjukat siratják. Az Ég adjon erőt séget, hogy tegyen meg minden lehetőt a fogoly
nekik e csapás elviselésére. Vigasztalja meg őket kiszabadítása érdekében. A rablók nagy váltság
az a boldog tudat, hogy néhai édes anyjuk az Úr díjat követelnek s féltve őrzik „értékes® foglyukat.
kiválasztottja. Csak kevesen érjük meg a 80 évet.
— Szomorú, hogy Európában még ilyesmi is tör
Áldás és béke lengjen a drága halott porán !
ténhetik.
A Gusztáv-Adolf-egyesület f. hó első napjaiban
A protestáns nőnevelés érdekében nagy mun
tartotta meg nagygyűlését Lipcsében. A magyar
kásságot fejt ki Gyurátz Ferencs dunántúli ág. hitv.
honi ev. gyámintézetet érdemes elnöke: Baltik
ev. püspök. A „ Magyar Szó“ f. hó 17-iki számában
gyönyörű levélben fejtegeti a nőnevelés jelentősé Frigyes püspök képviselte. A küldöttet azzal tün
tették ki, hogy neki engedték át az első szót. —
gét' majd felkéri az evang. nőket, hogy a kőszegi
Baltik püspök hatalmas szószólója volt a hazai
ev. felsőbb leányiskola javára adakozzanak. Sorait
így végzi a lelkes püspök: „Nőnevelő-intézetünket lutheránus érdekeknek. Igen érdekesen fejtegette
melegen ajánlom az evang. nők pártoló jóindula a magyarországi evangélikus egyház mai helyzetét
tába s az áldozatkész jóltevőkre a Mindenható áldá és működését. Köszönetét mondott a Gusztáv-Ádolfegyletnek azért a szives támogatásért, a melyben
sát kérem®.
Csinos képes-levelező-lapok jelentek meg a a hazai ev. egyesületeket részesítette. Csak arra
kérte az egyesületet, hogy a jövőben ne forgácsolja
napokban a fővárosban. Luther jól sikerült arczképe s a wartburgi vár díszítik a lapot, melynek szét erejét a segélyek kiosztásával, hanem egyes
felső részén Luther legszebb énekének hatalmas nagyobb czélok elérését, mint pl. az ev. felső
kezdősora: „Erős várunk az Úr Isten® — ötlik sze leányiskolák és tanítónőképzők ügyét, theologns
otthonok és lelkészi könyvtárak alapítását moz
münkbe. Ajánljuk olvasóink figyelmébe.
Erzsébet kir. herczegnő menyasszony. Néhai dítsa elő segélyeivel. — Á kiváló püspök szavait
Rudolf trónörökös leánya, a 18 éves Erzsébet kir. mindvégig érdeklődéssel hallgatták s utoljára lel
kes éljenzéssel jutalmazták meg.
herczegnő, a napokban jegyet váltott herczeg WinAz élő hit ereje. A hosszúfűrészmezei ev. egy
disch-Gradz Ottó ulánus főhadnagygyal. Ez az el
ház nemrég egy igen szép oltárképhez jutott egy
jegyzés Ő Felsége, szeretett királyunk, jóságáról
tanúskodik. Az ő beleegyezése nélkül nem történ két hitbuzgó protestáns segítségével.Ugyanis Molnár
Viktor miniszteri tanácsos közbenjárására egyik
hetett volna meg ez a dolog. A Habsburg-ház csa
ládi törvényei értelmében kir. herczegnő csak vala budapesti festőművészünk: Endrey Sándor hatszáz
korona kedvezményes árért festette meg a két
melyik uralkodóház tagjához mehet feleségül. A jó
méter magas és egy méter széles, művészi kivitelű,
király nem akarta boldogtalanná tenni a szerető
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jól sikerült képet, mely a keresztfán szenvedő
Krisztust ábrázolja. A kép árát egy buzgó protes
táns nő : Jakab Ilona, ennek az egyháznak egykori
tagja, fizette ki. — Isten áldása legyen a b.-fűrészmezei egyház nemesszivű és áldozatkész jóakaróin.
Az igaz embert még halóporában is áldják.
Megható esemény történt a minap a breszlaui teme
tőben. Katonát, délczeg katonát temettek : Erdmann
kapitányt. Nagy és előkelő közönség kisérte ki
utolsó útjára. Kivonult a katonaság is, hogy tisz
teletének, hódolatának külső jelét is megadja az
elköltözöttnek. A hült tetemet lebocsátották a sírba
s a szerető szivek könyei már az új sírdombra
peregtek, mikor egy szegény asszony utat tört
magának s a friss hantokra borult zokogva. „Fiam
megmentőjének“ rebegte s egyszerű kis koszorút
tett a kapitány sírjára. A szegény asszony gyer
mekét a folyó hullámaiból mentette meg egykor
a derék kapitány. A hálás anya nem felejtette el
a hős katona nemes tettét.

iránt érdeklődnek. A kik lapunkat tovább já
ratni nem óhajtják, küldjék vissza a czímszalagra ezt írv a : „Nem járatom*. — Hogy
a gyűjtőknek munkáját megkönnyítsük, fel
hatalmazzuk őket annak a kijelentésére is,
hogy társaságunk egy ideig hajlandó várni
az előfizetési összegre s a lapot eleitől fogva
rendesen elküldi mindazoknak, a kik azt meg
rendelik s díját deczember hó végéig bekül
deni magokat kötelezik. Tiz gyűjtött előfizető
után egy tiszteletpéldánynyal szolgál a tár
saság. Kérjük, hogy a megrendelők neveit,
foglalkozását, a helység nevét, valamint az
utolsó postát és megyét világosan írják meg,
mert e miatt már többször volt kellemetlen
ségünk. Kérjük egyúttal t. olvasóinkat, hogy
a körükben előfordult érdekesebb egyházi ese
ményekről a szerkesztőséget azonnal értesí
teni szíveskedjenek. Mutatványszámokat, a
míg a lap illető számai el nem fogynak, szi
vesen küldünk.

A kiad óh ivatal,
(Budapest, IV., Deáktér 4. sz.)
A szerkesztő üzenetei.
D. Gy. E p e r je s. Hogy a lap buzgó olvasója: örülünk;
de szeretettel kérjük, ne verseljen; nincs hozzá tehetsége.
Verse a papírkosárba került. K . F. N á d a sd Levelére a fele
letet megtalálja a különfélék rovatában. F. D. N .-G yim óth .
Intézkedtünk, hogy a kért számot megkapja. D r. M . Gy.
Budapest. Az elbeszélés és a költemények megérkeztek.
Sor kerül rájuk. Köszönet. F r. L E p erjes. A kiadóhivatal
elküldte a reklamált példányokat. S. J. B u d a p est. A pár
beszéd alkalmasnak Ígérkezik, de ev. lelkész szerepeljen.
Kár, hogy oly ritkán találkozhatunk. P . J. M eszlén . Intéz
kedtünk. M . V . B u d a p est. Á ki téged kővel dob, dobd
vissza kenyérrel. A czikk nem érkezett be. T öbb le v é lr e
a jövő számban válaszolunk.

Az erzsébetfalvi fiókegyház országos gyűj
tést indított meg templom és papilak építése
czéljából. Lapunk t. olvasói közül bárkinek
szivesen küldünk gyűjtőívet, a ki ez iránt hoz
zánk fordul. Istennek tetsző dolgot mível, a
ki Isten házának felépítéséhez hozzájárul.

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az írásokat, mert nektek úgy tetszik,
hogy azokban örök életetek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)

Október
31.

E ste.

R e g g e l.

Zsoltár 78, 1—31.

Zsoltár 46.

November
1.
2.
3.
4.
5.
6.
- 7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Máté 5, 1—12.
I. Sám. 2, 1— 11.
Filip. 1, 3—11.
I. Sám. 4, 1—18.
I. Sám. 8, 1 -2 2 .
I. Sám. 12, 1— 25.
I. Sám. 16’ 1—23.
I. Sám. 17, 4 1 -5 8 .
I. Sám. 19, 1 -2 4 .
Filip. 3, 1 7 -2 1 .
Róm. 1, 1—12.
Róm. 2, 1—29.
Róm. 5, 1—11.
Róm. 6, 1—11.

Zsoltár 78, 3 1 -5 9 .
I. Sám. 3, 1—21.
Máté 18, 23—35.
I. Sám. 7, 1 -1 7 .
I. Sám. 10, 1—27.
1. Sám. 15, 13—35.
I. Sám. 17, 1—40.
I. Sám. 18, 1—22.
1. Sám. 20, 1—17.
Máté 22, 15—22.
Róm. 1, 13-2 3 .
Róm. 3, 1—31.
Róm. 5, 12—21.
Róm. 6, 12 -2 3 .

„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
tartják.” Lukács 11, 28.

A budapesti gabonapiacz jegyzései
október 25-én.

S z iv e s k é r e le m . Lapunk néhány szá
mát összes eddigi előfizetőinknek elküldöttük,
abban a reményben, hogy lapunkat továbbra
is megtartják. Egyes lelkészi hivataloknak
azonkívül több példányt is küldöttünk, tisz
telettel kérve a nt. lelkész urakat, kegyes
kedjenek e mutatványszámokat híveink kö
zött kiosztani, kérve egyúttal lapunk minden
olvasóját és barátját, hogy ismerőseinek aján
lani sziveskedjék. Nagy köszönettel vennők
azt is, ha szívesek lennének velünk az olyan
egyének neveit közölni, a kik esetleg nem kap
ták meg lapunkat, de talán az ilyen dolgok
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