
Megjelenik július és augusztus kivételével minden hó 15-én és 30-án.
Előfizetés d ija  egy évre 2 korona.

—»* Egyes szám á ra  20  fillér. *<—
A  hirdetés d í ja : egy oldal 24 korona, 

fél oldal 12 kor., negyed old. 6 kor. stb.
Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el.

Szerkeszti:
B Ö N G É R F I  J Á N O S

IX., Knézits-uteza 17. szám.

A Luther-társaság tagjai e lapot 
ingyen kapják.

A z előfizetés és hirdetés dijai a Luther- 
társ. pénztárába (IV., Deák-tér 4.) küldendők.

A  szerkesztőség írészobája : IX., Kné- 
zits-u. 17. sz., hova a Kéziratokat kell küldeni.

A rek lam álá sok at Hornyánszky V. könyvnyomdája 
(V I., Aradi-utcza 14) intézi el.

—Hí K éziratokat nem adunk vissza. $«—

Nyolczadik évfolyam. Budapest, 1903. február 28. 4. szám.

Szent élet!
(B.) A nagy apostol ismételten szent, iste

nes életre inti híveit:
—  Atyámfiái, kérünk titeket és intünk az 

Úr Jézus által, hogy a miképen vettétek mi- 
tőlünk, miképen kelljen néktek járnotok és 
Istennek kedveskednetek: abban naponként 
nevekedjetek. (I. Thess. 4, 1.)

Nemcsak int, követel, buzdít, egyúttal tanít 
és megmutatja az utat, melyen haladnia kell 
annak, a ki szent, istenes életűvé akar lenni. 
A Krisztus szellemében kell cselekednünk, az 
ő tanításait követnünk, hogy tetteink Isten 
akaratjával összhangban legyenek s így előtte 
kedvesek lehessünk. De nemcsak ma, nemcsak 
holnap, naponként, szakadatlanul az isteni Mes
ter példája lebegjen előttünk; így aztán iste
nes, szent életünk fejlődhetik, gyarapodhatik 
s az isteni parancsolatokat teljesíthetjük.

Az istenes, szent élet útját még világosab
ban tüntetik fel a nagy apostol következő 
szavai:

—  Mert megjelent az Istennek amaz üdvö
zítő kegyelme minden embernek, mely minket 
megtanít, hogy megtagadván a hitetlenséget

és a világi kívánságokat, mértékletesen, iga
zán és szentül éljünk a jelenvaló világban. 
(Tit. 2, 11— 12.)

Fel kell hagynunk a bűnös élettel, tagad
juk meg a hitetlenséget és a világi kívánsá
gokat. Igaz, hogy erre a magunk erején nem 
vagyunk képesek. De az Isten üdvözítő ke
gyelme velünk, higyjünk a Krisztusban s új 
életre ébredünk. A megtért ember valóban új 
életet kezd, mert benne a Krisztus él. Mér
tékletes, igaz, szent életet folytassunk.

Főleg milyen hibáktól óvakodjunk? Erre 
is megfelel az apostol: a lelki tisztátalanság- 
tól, a kívánság indulatjától s felebarátaink 
iránti szeretetlenségtől.

—  Senki meg ne nyomorítsa, meg ne csalja 
az ő atyafiát valami dologban, mert mind
ezekért bosszúálló az Úr, miképpen annak- 
előtte is megmondottuk néktek és bizonyságot 
tettünk. (I. Thess. 4, 6.)

Napjainkban, a mikor oly nehéz az élet, 
mikor nemcsak a szegényt húzza az ág, de 
az egész nemzetre vészesen ránehezedik az 
élet gondja: különösen fogadjuk meg az apos
tol intését. Ne csak a magunk, de a mások
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lelki, testi vagyonának is hű sáfárai legyünk. 
Senkit meg ne nyomorítsunk, meg ne csal
junk, sőt legyünk segítségére, támogatására. 
Ma te gyámolítod szomszédodat, atyádfiadat, 
holnap úgy fordul, te szorulsz segítő kezére, 
könyörülő jó  szívére.

Az okot is megtudjuk apostolunktól, hogy 
miért törekedjünk istenes, szent életre.

Először, mert a tisztátalan, erkölcstelen életű
t ' ,

embereket megbünteti az Ur, de meg emberi 
méltóságunk is megkívánja, hogy szent életűek 
legyünk.

Mert nem hivott minket az Isten tisz- 
tátalanságra, hanem a szentségre. (I. Thess. 
4, 7.)

Ne a büntetéstől való félelem vezessen min
ket erényes, keresztyén emberhez méltó élet 
követésében, mert ez kiskorúságra vall, de 
magának az istenes, szent életnek megbecsü
lése, óhajtása, szeretete. Csendes, nyugodt, 
boldog napokat csak így biztosíthatunk ma
gunknak itt e földön s egykor elérhetjük —  
a mi után kivétel nélkül mindnyájan vágyó
dunk — az örök üdvösséget.

Búmra bú jött.
Irta : Tóth István.

Búmra bú jött, bánatomra bánat, 
Könyeimnek árja folyt alá.

Zordra zordabb gondolatom támadt; 
Hívtam átkot, hívtam a halált.

Keserűvé vált az élet méze,
Beszedéssé minden munkakedv.

Szemem mindent révetegül néze,
S szóltam: Isten! itt az élet, vedd!

De reám a kétség zavarában 
Égi fény szállt, isten-küldte fény

S egy sugallat fölkeltő szavában 
Haliam: Ember! hol van a remény?

S mint a szarvas hús forrás vizéhez,
Úgy kaptam e drága szó felé!

S nyugtatóul tán sok boldog évhez 
Szomjú lelkem Istenét leié.

A kánai menyegző!
Ján. II. 1— 12.

Kedves, megható jelenetet ábrázol képünk, hisz 
ama kis bibliai történet művész ecsetjét ihleté. Az 
isteni mester tanítványaival egyetemben menyegzőn 
vesz részt Kánában, Galilea városában. Osztozik a 
család örömében. Maga áldja meg a frigyet, melyet 
két szerető szív kötött, maga mondja nekik: egy
mással, egymásért; mert a megosztott teher fél 
teher, a megosztott öröm kettős öröm. Oh, boldog 
család az, hol a fészekrakásnál a Krisztus van je 
len ! Áldó szava a nászajándék, mely vezeti őket, 
igéje a fényes csillag, mely útjokra világot hint, 
szeretete a vért, mely a gonosztól véd. Ott a baj 
csak pillanatnyi, a szükség csak addig tart, míg 
hozzá fordulunk. A „nincs borunkat" meghallja, a 
vizet borrá változtatja.

Keressétek, keressétek ti is e hű társat, mond- 
ájtok neki: jöv e l! hogy megáldhassa örömötök. 
Legyen vendégetek, hogy az édes otthont tem
plommá varázsolja, melyből a béke fejedelme soha
sem távozik, melynek örök papja: a szeretet. Min
den dolgotokat nevében kezdjétek, vele végezzétek, 
úgy az üröm örömmé változik.

Nem vész el a mi Sionunk.
Azt mondják: soh’se nézz hátra, csak előreI Okos

vissza az alig öt hónappal ezelőtt lefolyt kőszegi 
napokra!

Örömünnepet ült Kőszeg. Ünnepelt, mert vendég 
szállt be hozzá, vendég, a melyet felekezetiségre 
való tekintet nélkül az örömnek, bizalomnak s 
lelkesültségnek eme hangján üdvözöltek a derék 
Jurisics-unokák: „Örömmel látunk titeket, kik el
hoztátok közibünk az evangélikus egyház Gyámin
tézetét, hogy megösmerjük sziveteket, hogy lássuk: 
mennyi jóság, részvét, könyörület és felebaráti sze
retet rejlik benne és sugárzik ki minden pórusá
ból ____!“

A mely egyháznak szeretete a Gyámintézetet 
megalkotá, s a mely egyház szeretet-intézményé- 
nek feladatát oly tisztán felismeri és oly lelkesen 
dicsőíti, nem is az egyházi, de a világi sajtó, —  
annak az egyháznak nem árthat az annyira rette
gett veszedelem: a szegénység mert ez a szegény
ség csak ideig-óráig való.

A m. e. e. e. Gyámintézet kőszegi határozata ér
telmében 15,629 korona 96 fillért osztott el rések 
betömésére, sebek bekötözésére, haldoklók feltá
masztására. Tizenötezer korona bizony nem sok. 
De hát 42 évvel ezelőtt ? ! A múlt év szeptemberé
nek 13. és 14. napján lefolyt soká emlékezetes, 
dicső kőszegi ünnepségek biztosítékot nyújtanak 
arra, hogy a Gyámintézet fája elszáradni nem, de 
igenis lombot fog növelni, sokat. A szeretet volt 
e fának csirája, az életnedve is. A szeretet pedig 
mindörökké megmarad, mondja Pál.

Tizenötezer korona, bizony nem sok. De bízzunk!
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42 évvel ezelőtt ennyi se volt. 42 év múlva bi- 
zonynyal megsokszorozódik a ma még kicsiny, de 
már még sem egészen jelentéktelen összeg.

Majd ha minden gyülekezetét megérint ez a kő
szegi szellő, akkor elönti a szégyenpir azt a 11 
dunántúli gyülekezetei is, és restelkedve eddigi 
szeretetlenségén, pótolni fogja mulasztásait! Majd 
ha a gyülekezetek jobban megismerik Gyáminté
zetünket és oly jól megértik czélját, mint a kő
szegi sajtó, akkor bizonyára nőni fog a szamari
tánusok száma és általánossá lesz majd a szamari- 
tánusi munka!

Szegénysége miatt nem vész el a mi Sionunk.

hitfíség; ott nem féltékeny tekintet, nem gúny, nem 
rosszakarat fogadja hitünk fáklyahordozóit, hanem 
harangzúgás, szívből jövő hozsánna, általános, igaz 
szeretet.

Az evangéliumi világosságnak Kőszegen meg
jelent terjesztőit épp oly őszinte szívből jövő szó
val üdvözölte az ünnepségeket bezáró banketten a 
felvilágosult, szabadelvű kath. plébános, mint a 
minő lelkes beszéddel köszöntötte a Luther-társa- 
ság lánglelkű elnökét a város lakóinak nevében a 
fogadó-bizottság feje.

íme, az örök igazságnak, az egy szükséges dolog
nak, az egyetlen csalhatatlan balzsamnak elterje-

A kánál menyegző. Ján. II. 1—12.

Mikor Pál apostol hajótörést szenved és Mélita 
szigetére vettetik, a hol a barbarusok emberségé
ből befogadtatik, —  a közben, hogy venyigét rak 
a tűzre, egy vipera-kígyó a melegből kimászván, 
az ő kezére ragada. És ő neki semmi nyavalyája 
sem lön.

A mi szegénységünk is ilyen vipera-kígyó. Meg
ijedünk tőle, pedig dehogy bánt. Az Úr kiszedte 
a kígyónak méregfogait, Sionunknak nem árthat vele.

S ilyen fogatlan vipera a mi másik ellenségünk
a közönyösség is.

Avagy nem erről győz-e meg bennünket Kőszeg, 
a hol a múlt évi szeptember hó 13-án és 14-én 
nemcsak lélekemelő, de országunkat is építő ünnep
ségek folytak le.

A hol a Luther-társaság megjelenik, ott eloszlik 
a homály, félreáll a felekezeti gyűlölség, a kicsiny-

dését czélzó munkásságot megérti és jutalmazza 
nemcsak a protestáns, de a római elem is.

A kovász igenis megposhasztja az egész tésztát, 
a melynek közibe kevertetett.

A mint lapunk szerkesztője annak idején kifej
tette, a kőszegi ünnep nemcsak az egész városnak, 
de mindnyájunknak ünnepe volt: a léleknek ünnepe. 
Nem rejtethetik el a begyen épített város, nem dug
ható véka alá a gyertya. A nemes eszme, a mely
nek gyökere az égben fogant, nem nyomható el; 
a mint felfakadt s a mint nő, épp úgy meghozza 
koronáját is, mert Istentől nyert létjoga van.

Bár tartanának a kőszegihez hasonló ünnepséget 
egy évben ne egyet, de kettőt! Ott nem a szem 
gyönyörködött, de a szív. Bár lakomáznának uraink 
a kőszegihez hasonlóan évenkint ne egyszer, de 
kétszer! Ott nem a gyomor lakott jól, de a lélek.
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A mely egyháznak társulatai, egyesületei ilyen 
szivet-emelő-javító, lelket-tápláló'építő módon tud
nak évi jelentéseik meghallgatására összegyülekezni, 
—  az az egyház nem vész el, annak jövője van, 
még Magyarországon is!

A Luther-társaság évi jelentése határozott hala
dást mutat. Hogy nem fizetnek pontosan a tagok ? 
Ne fájjon érte a fejünk. A magyar bizony már csak 
megkívánja, hogy tessékeljék. Soh’se féljünk az 
ügyész igénybevételétől. Ha soh’se használjuk az 
ü gyészt mindenek szemeivel látható munkára, köny- 
nyen oly szóra fakadhatnak a Luther-társaság Pató 
Páljai is, mint a kis gyerek, a kit felgyógyulásakor 
oktatgattak: lásd, így meg amúgy kell vigyáznod, 
hogy máskor beteg ne légy. A kicsike a hosszú 
predikáczióra így vágott vissza: hát a doktor bácsi
nak semmi dolga se legyen ?

A Luther-társaság segít felvilágosítottakká tenni 
híveinket, segít nagygyá tenni egyházunkat. Nem 
vész el a mi Sionunk!

Az Evangélikus Családi Lap ma már az egész or
szágban el van terjedve és sok evangélikus család
nak várva-várt, meghitt barátja. Ajánljuk, terjesz- 
szük hatáskörünkben, hogy híveink lelki életének 
összekötő kapcsa legyen. Nagy hatalom a sajtó s 
ha egyszer megkedvelte lapunkat a nép: nem tud 
tőle megválni.

Az ifjúság és a nép éhes is, szomjas is. Adjanak 
neki ételt, italt: majd erőre kap.

Nem vész él a mi Sionunk!
Gyalog István, 

ev. s. lelkész.

A ki mindenekre vigyáz.
Elbeszélés.

írta: P e t r y  G y u l á n  é.
(Folytatás).

A leányka idők múltával nélkülözhetetlen lett 
úrnőjére nézve. Alig várta a tanórák végét, hogy 
maga körül láthassa. Rózsika tudta legjobban el
helyezni a vánkosokat ülő helye körül, ő czuk- 
rozta meg ételét s kísérte sétáinál. Az úrnő szivé
ben, mely eddig az önszereteten kívül egyéb sze- 
retetet nem ismert, lassanként erős ragaszkodás 
vert gyökeret a leány iránt, s félt Őt elveszíteni. 
Ezért mikor tanulmányait kitűnő eredménynyel vé
gezte Rózsika, minden kis idejét úrnője foglalta le 
magának. A leány önfeláldozó türelemmel viselte 
el a szeszélyeket, a nem érdemlett kifakadásokat, 
s könnyein keresztül mosolygott egy nyájas szóért.

Plzalatt Rózsikából nagy leány lett s úrnője be
tegsége, daczára a nagy elővigyázatnak, —  a végső 
stádiumba jutott.

Elérkezvén a nyár, Zalayné a falusi birtokra vá
gyódott, talán érezte már, hogy a fürdő úgy sem 
használ többé Miután a bérlet éppen azon évben 
telt le, elhatározta, hogy nem adja ki többé, de 
maga utazik le oda környezetével, hogy a nyarat ott 
töltse. így lett megbízva a hű és gondos Kovácsné, 
hogy előre leutazva, mindent elkészítsen az érkezők 
számára.

Mikor kora hajnalban ismét a falusi lakban 
ébredt fel Rózsika, a papék kertjében oly szépen 
daloltak a csalogányok, mintha a nagy erdő összes 
kis dalnoka ide költözött volna a szomszédságba.

Hej, de a nagy erdő messze van lombos fáival, 
foltozott tetejű kunyhójával és azzal a két öreg 
emberrel, a kiknek a hűséges szivére úgy szeretne 
a kis Rózsi ráborulni.

Vasárnap reggel volt s azért sietve öltözött fel 
a leányka, hogy imáját elvégezze, míg úrnője fel
ébred, mert azt tudta, hogy Zalayné mindig gúnyos 
ridegséggel beszél a vallásról s szúró megjegyzést 
tesz, ha valaki imádkozik, pedig a kis Rózsi erről 
le nem mondana széles e világért. Az ablakhoz 
sietett s kitárta a felséges reggeli levegőnek. Ugyan
akkor az átelleni kis ajtó is megnyílt s a papné 
kis kosarával megjelent.

Az elmúlt 10 év ismét egy bánattal többet rakott 
a szegény nő vállára, jó  férjét vesztette el, a kivel 
a legtökéletesebb házasságot élték és mégis a tíz 
év szinte nyomtalanul tűnt el a szép, bánatos arcz 
felett. Az a szelíd nyugalom, mely az önfeláldozó 
lények arczát még a bánatban is elégültté teszi, 
egész lényéből kiáradt, a mint saját keresztjét 
Istenben vetett hittel viselve, haladt tovább a régi 
ösvényen, hogy a mások hulló könyét letörölje. 
Mögötte egy magas, komoly arczú ifjú lépett ki a 
kertből.

— Egyetlen fia ez, a ki atyja helyére lépett, 
gondolá Rózsika, tegnap este mondta róla a kul- 
csárné, hogy pap a szó igazi értelmében, Istennek 
és édes anyjának élve egyedül.

A fiatal ember felpillantott az ablakra s a~ket 
fiatal elpirult.

Ártatlan, tiszta sziveknél a futó pir olyan, mint 
a hajnal fóltetszése, mely a mindent melegitő, ál
dott napfény közeledtét jelenti.

Rózsika aztán elővette régi, hű társát a bibliát, 
s beletemette a lelkét, míg a csengetyűszó az úrnő 
szobáiból fel nem rezzentette.

Mikor a rózsafényben derengő hálószoba küszö
bére lépett, visszarettent az eléje táruló látványtól. 
Az úrnő holthalványan feküdt párnáin s kezei gör
csösen kapaszkodtak az ágy szélébe.

—  Hiába minden erőlködés, nem bírok felkelni, 
—  nyögte kékes ajakkal.

Eddig szinte titkolta baját, de most a tehetetlen
séggel szemben akarata is felmondta a szolgálatot.

— Az út tönkre tett —  fűzte még hozzá, — 
itt, itt szúr, s mellére mutatott.

A fiatal leány letérdelt ágya mellé s gyöngéden 
vigasztalta.

De már délután orvost kellett hívni s a követ
kező napok kínos aggodalomban találták mind a 
leányt, mind a beteget. A leányka ott ült éjjel, 
nappal a lázas beteg ágya mellett.

Eljött ismét a vasárnap. A mint a beteg kissé 
elszunnyadt, a fiatal leány kiosont, hogy jó  barát
jával a régi bibliával térjen vissza.

A mint olvasgatott belőle, egyszerre csak győze
delmeskedett a sokat virrasztott, kimerült testen az 
álom ereje s a fiatal leány elaludt, könyvét az ágy 
szélére fektetve.
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Zalaynét lázas álmok gyötörték. Mélység szélén 
állott és hiába epedt egy segítő kéz után, mely 
visszatartaná, vagy egy támasz után, melyhez fo- 
gódzhassék. Végre nehéz verejtékkel homlokán, fel
ébredt álmából. Első gondolata az volt, hogy a 
fiatal leányt felkeltse, de a mint tekintete annak 
fáradt, halvány arczába esett, mely kimerültén pi
hent a piros bársony támlányon, egy kis szánalom 
támadt szivében a leányka iránt, ki egészen neki 
szenteli magát. Hisz az élet örömeit nem is élvezi. 
Csak az tűnt fel neki, hogy ezen a kimerült arczon 
a legkisebb elégedetlenség sem volt felfedezhető.

Vájjon mit olvashatott ?
Sovány kezét kinyújtotta a kopott táblájú könyv 

felé s egy kis erőlködéssel magához vonszolta a 
vaskos kötetet piros selyemtakarójára.

A következő sorok tűntek szemébe, melyek a 
zsidók könyvében vannak írva:

„Múlandó földi javakért, mennyei örökségedet 
el ne tékozold“ .

A beteg asszony izgatott képzeletében megnőttek 
a betűk, mind jobban-jobban, végre egészen betöl
tötték a szobát. A falakon, a mennyezeten minde
nütt csak azt olvasta:

„Múlandó földi javakért mennyei örökségedet 
el ne tékozold".

Önkénytelenül elkezdett kutatni lázasan, izga
tottan emlékezetében, végig futotta ifjúsága éveit 
és nem talált egy órát, mely ne a világi hiúság
nak lett volna szentelve, egy tettet, melyet a mások 
javáért követett volna el. Ugyanaz a bálványkép 
mindenütt, a saját énje s mikor ez a bálványkép 
Összetörve, a halál határmesgyéjén vergődik, egy
szerre nem lát egyebet, csak a sötét üreget, a hit 
egyetlen világitó sugara nélkül, a mely szédítő 
erővel húzza, vonja és nincs segítő kéz, mely 
visszatartsa.

Őrjöngve követik agyában egymást a gondolatok. 
Most összehasonlítja a saját életét az ifjú lányéval. 
Neki minden vágya teljesült, minden öröme betelt, 
minden szórakozása megvolt és mégis hány elége
detlen, keserű kifakadás hagyta el ajkait. A fiatal 
leány napjai múlnak csendes egyhangúságban, 
munka között és fáradozása jutalma sokszor indu
latos kitörés vagy szeszélyes követelés az ő részé
ről, és mégis, mily nyugodt a kedélye, mily derült 
az arcza! Mi ád neki erőt? Honnan veszi a lélek 
nyugalmát ?

Most ismét úgy tűnt fel neki, mintha a fiatal 
leány vonásai egy régen látott arcz vonásait ven
nék fel.

Annyi év után először, az eltaszított testvér jelent 
meg lázas képzelme előtt.

— Jolán —  sikoltott fel.
Rózsika felébredt. Korholta magát gyöngeségeért, 

hogy elszunnyadt és sietett csillapító szert beadni 
a betegnek.

Zalayné megragadta kezét és magához vonva, 
szaggatottan mondta el, a mi teljes erővel nehe
zedett lelkére.

— Eltaszítottam a testvéremet, végezte elbeszé
lését, — soha jóvá nem tehetem. Mi lesz belőlem ? 
Irtózom a haláltól, a mely egyre közéig.

A leányka sírva csókolta meg a beteg kezét.
—  Forduljon Istenhez, asszonyom. Onnan felülről 

jön minden vigasz. Imádkozzék s enyhületet talál.
És az ajkak, melyek gúnyosan mosolyogtak a 

vallás említésénél, most remegtek a felindulástól 
és a sovány kezek önkénytelenül egymásba kul- 
csolódtak. (Vége következik.)

Apró történetek.
Szülői oktalanságának áldozata. Gyermek

koromból egy koldusnak a képe maradt meg emlé
kemben, a kit szülőfalumban sokszor láttam két 
mankón ide-oda vánszorogni. Tagjai merevek vol
tak, haja boglyas s arcza sápadt és borús. Külseje 
egy testileg és lelkileg tönkre ment ember benyo
mását tette a szemlélőre, a minthogy a faluban 
mindenki tudta, hogy csinos örökségnek hágott a 
nyakára, melyet — mint hajdan a tékozló fiú —  
czimboráival eldorbézolt, elmulatott. Daczára ennek 
azonban, valahányszor ez a koldus a mi ajtónk elé 
jött kéregetni, atyám, ha otthon volt, mindig na
gyobb alamizsnát adott neki, mint más koldusnak. 
Sőt egyszer szemtanúja voltam, hogy atyám egy 
ezüst forintot szorított a markába és könyezett. 
Kekem feltűnt a dolog s meg nem állhattam, hogy 
meg ne kérdezzem: „De, édes apám, miért ád 
ennek a koldusnak mindig nagyobb alamizsnát, mint 
a többinek, holott tudja, hogy ez milyen nagy va
gyont tékozolt e l? “

Atyám erre a következő emlékezetes szavakat 
mondotta :

„Ez az ember, kedves fiam, szülei oktalanságá
nak az áldozata. Valahányszor meglátom, hálákat 
adok a jó  Istennek, hogy nekem olyan szülőket 
adott, a kik jól neveltek s a boldogságot nemcsak 
a vagyonban és élvezetekben keresni tanítottak. Én 
ezzel az emberrel hajdan együtt jártam az iskolába. 
Jómódú szülők gyermeke volt s talán nem is volt 
rosszabb másoknál. Szülői azonban rosszul nevel
ték ; azt hitték, hogy a pénzzel, a melyet össze- 
kuporgattak, teljesen boldoggá fogják tenni és 
egyébre nem lesz szüksége. Olyan körben nőtt fel, 
a hol istenfélelemről, kegyes életről szót sem hal
lott soha. Tehát éppen arról nem, a mi az embert 
egyedül teheti boldoggá. Mikor felserdült, ilyeneket 
hallott csupán: „Te gazdag vagy, neked nem mu
száj magadat megerőltetned; van miből költened, nem 
muszáj nélkülöznöd s a többiek mögött maradnod*. 
S a fiatal ember örömmel hallotta s megszívlelte 
az ilyen beszédeket. Alig került ki az iskolából, 
magasan kezdte hordani a fejét s nem eshetett meg 
nélküle semmise a faluban. Később olyan legény 
lett belőle a csárdában, hogy már a szülei is kezd
ték sokallani. De hát mit volt mit tenni; a hegy
ről legurított kő feltartóztathatlanul gurult lefelé. 
A ki szelet vet, vihart arat. Korcsmán, kártyán és 
tánczon járt mindig az esze s ezen a három széles
torkú csatornán csakhamar elúszott az egész vagyon 
s nem maradt számára egyéb, mint a koldusbot. 
Igaz, hogy ő is vétkes volt a dologban, de nagyobb 
mértékben mégis szülei voltak a hibásak.“
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Ez a példa is hangosan kiáltja oda a szülőknek 
Pál apostol szavát:

„Ti szülők, neveljétek a ti magzatjaitokat Isten 
félelmében és az Úr beszédének intésiben !“ (Efez. 
6 , 4 .) *

Salamon templomának helye. Messze földön 
volt híres Salamon királynak jeruzsálemi temploma. 
Leírását ott találjuk a Szentírásban,a Krónikák máso
dik könyvének 3-ik részében. Ahhoz a helyhez, a 
melyen Salamon ezt a hires, nagy templomot fel- 
építtette, a következő megható monda fűződik:

Az a tér, melyen a templom állott, hajdanában 
két testvér tulajdona volt, kik közül az egyik gyer
mektelen volt, a másik pedig sok gyermekkel meg
áldva. Aratás idején e helyen az akkori idők 
szokása szerint —  két kézi malmot állítottak fel a 
testvérek. Az idősebbik testvér egyszer így szólt a 
feleségéhez : „Az én öcsém gyenge, beteges ember, 
nincs annyi ereje, hogy a nap terhét és hevét el
viselje, majd az én kévéimnek egy részét titokban 
oda viszem neki az ő malmába."

A fiatalabbnak szintén hasonló dolgon járt az 
esze. „Bátyámnak gyermekei vannak s nekem nin
csen egy s e ; kévéim egy részét tehát neki adom 
s éjjel a malmába viszem."

S mennyire elcsodálkoztak mind a ketten, mikor 
másnap reggel a két malomban a búzakévéket csak 
egyforma mennyiségűnek találták. Ez több éjszakán 
ismétlődött így. Végre az egyik testvér is, a másik 
is elhatározta, hogy éjjel lesni fog, hogy a titok 
nyomára jöhessen. S ime, a következő éjjelen a 
két testvér, a mint a maga kévéiből a másiknak 
czipelt, félúton találkozik egymással. . .

Állítólag ezen a megható testvéri szeretetről emlé
kezetes helyen építette fel Salamon király az ő 
hires jeruzsálemi templomát.

K özli: Paulik János.

jA pA jA  éAéAéAriAéAéAjAúAéAjAéAéA  
Aranykönyv.

Az erzsébetfalvi ev. templom és papilak-alap javára ada
koztak : hodosi egyház 2 kor., Fekete János bpesti gyűj
tése könyv lítján: 47 kor. 38 tilt., (Ebből adott: Szabó 
Józsefné 20 fill., Kiss Józsefné 10 fill., Schverteczky 20 fiit, 
Gyömrőy L. 1 kor., Glodeák Irén 20 fill., Tóth János 10 fill., 
Kotén Géza 20 fill., Krekács Jánosné 20 fill., Sultész Gizella 
20 fill., Kilin 40 fill., Schinelm 40 fill., Győző 60 fill., Gál 
20 fill., Ritosz 1 kor., Cherián E. 20 fill., Nagy Józsefné 
20 fill., Samu István 20 fill., Ürge Lujza 20 fill., Kémé 20 fill, 
Bessenyeiné 50 fill., Filó János 40 fill., Majorszkyné 20 fill., 
Foó Róza 40 fill., Kerstner Istvánná 1 kor., Elmandt Klára 
20 fill., Gráner Miksa 40 fill., Forstner 40 fill., Olvashatatlan 
60 fill., Scliello Kamill 2 kor., Méhely Lajosné 20 fill., Modo 
Gyula 60 fill., Kántorok Lapja 20 fill., Ősze Lidi 40 fill., 
Kavin Franciska 20 fill., Makk Károlyné 20 fill., özv. Bárg 
Istvánná 30 fill., Takács 20 fill., Névtelenek 41 kor. 34 fill., 
összesen : 55-74 kor., %  =  8'36 kor., =  47'38 kor.,) össze
sen : 49 kor. 39 fill. Főösszeg : 4728 kor. 1 fill.

Különféle.
A ki a hitét pénzért árulja. Egyik evang. 

lelkész-barátomtól hallottam a következő épületes 
dolgot. Gr. A. hannoveri ág. hitv. evang. iparos a 
napokban beállított hozzá s dicsekedve beszélte el

neki, hogy Rómában tíz lirát kapott, a miért az 
evang. hitről a róm. kath. hitre áttért. Tíz koro
náért azonban most hajlandó visszatérni.

—  Hogy aztán öt liráért Rómában ismét katho- 
likussá lehessen ? A mi hitünk nem eladó, menjen 
csak Rómába, szólt a lelkész és sarkon fordult.

Hej, de soknak elkelne a Krisztus ostora, hogy 
megtisztulna egyházunk a hamis sáfároktól, a kik 
ügyesebben leplezik önző ezéljaikat.

Szepes vármegye ág. evang lelkészeinek 
egyesülete. Az egyesülés mindig üdvös jelenség. 
Külföldön, főképen Angliában, hol az egyesületi 
élet erős, a társadalom is erős. A magyar társa
dalomnak egyik baja, hogy hiányzik belőle az 
egyesülés egészséges szelleme. A magyar társa
dalmi élet leginkább pusztán közös szórakozások 
keresésére szorítkozik. A megszokott napi köteles
ség körén túl az egyén tevékenysége nem terjed. 
A legnagyobb örömmel üdvözöljük tehát a szepes- 
vármegyei evang. lelkészek körének megalakulását. 
Wéber Samu szepesbélai lelkésznek az alakuló gyű
lésen elhangzott megnyitó beszéde szerint az egye
sület czélja, hogy a tagok önművelése mellett az 
egyház külső és belső ellenségeivel szemben kifej
tendő ellentállását szervezze. Üdvös, rég teljesítésre 
váró munka indul meg tehát a szepes vármegyei 
papság körében. Isten áldása kisérje működésüket!

A belmisszió. Hajdan a protestantizmus zászlaja 
lengett, a barát kalapácsiitését meghallotta a fél
világ s a tizenhatodik század vezető kath. férfiai 
nyíltan beismerték, hogy az „evangélikusok benne 
vannak a bibliában, míg mi (a katholikusok) csak 
melléttel Ma a katholikusok lengetik a zászlót s" 
erőt nem kímélő fáradsággal terelik az „egyedül 
üdvözítő vallás" híveit a kath. egyesületekbe, hogy 
felekezeti gyűlöletet szítsanak s az idegen vallás 
híveit magukhoz édesgessék. Látjuk a felpezsdült 
kath. hitéletet, kiadjuk mi is a jelszót, gyógyítani 
kell hasonlót hasonlóval, vallásos estéket kell ren
dezni. Ezek feje a lelkész, hisz különben is ő a 
hitélet „mívese". Fájdalom, manapság, a XX-ik 
században van olyan hűtlen sáfára az Úrnak, ki 
a rábízott nyájat gondozás helyett idegen felekezetek 
karjai közé kergeti.

Hol van a „jó pásztor", „ki ismeri juhait", ki 
„életét adja a juhokért" ?

A jó  vezér csak az lehet, ki azt mondja utánam, 
nem előre!

Itt van helye először a belmissziónak! A kinek 
füle van a hallásra, hallja. A ki vet az ő testének, 
testéből arat veszedelme a ki pedig vet a léleknek, 
a lélekből arat örök életet. (Gál. 6, 8.).

A budapesti Bethlen Gábor kor f. hó 14-én 
tartotta VII. irodalmi estélyét, a mely várakozáson 
felül sikerült. Ez a kör mindössze csak egy éve áll 
fenn, de már eddig is többször megmutatta életre
valóságát. Minden nagyobb anyagi támogatás nél
kül, tiszta lelkesedésből alapította néhány hitbuzgó 
protestáns egyetemi hallgató, s ma már annyira 
haladtak, hogy több szegénysorsú protestáns tár
suknak havonkint segélyt nyújtanak. Azonkívül fel 
tudták kelteni a protestáns vezető körök figyelmét, 
a melynek fényes tanújelét adta a legutóbbi iro
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dalmi estély is. A ref. főgymn. dísztermét egészen 
megtöltötte a nagyszámú, előkelő közönség. A mű
sor minden egyes pontja tetszésre talált. A szerep
lők közül különösen Szalag Károly főgymn. tanárt 
és Kétly Tibor egyetemi hallgatót fogadták zajos 
tapsviharral, a kik mindketten saját költeményüket 
olvasták fel. Nem lehet megfeledkeznünk Sternád 
Vilma úrhölgyről és Farkas Imre úrról, a kik fülbe 
mászó énekükkel gyönyörködtették a hallgatóságot. 
Nagy hatást keltett Eiserl Melánia úrhölgy is, a ki 
behízelgő hangon adta elő a „Kaland" czímű vig 
monologot, mely annyira tetszett, hogy a közönség 
meg-megújuló tapsolása mellett kellett megtoldania 
egy másik szavalattal. Végül Dobrzynieczky Lajos 
művészi hegedüjátékát kell kiemelnünk a műsorból. 
A rendezés körül különösen Miklós Elemér elnök 
és Szilágyi Gyula főellenőr fejtettek ki nagy buzgó- 
ságot. Az estély —  a mint halljuk —  szépen jöve
delmezett a kör segély-alapja javára.

Vallásos est Orosházán. Az e hó nyolczadikán 
megtartott vallásos estély, — ez idén az utolsó —  
az öt estély között a leglátogatottab volt. Zsúfo
lásig megtelt a nagy terem, a karzat, a mellék- 
helyiségek mintegy 1200— 1400 főből álló hallgató
sággal. ■— Elsőben Fodsztrelen Oy. tanító növen
dékeinek kétszólamú egyházi éneke: „Mindaz, ki 
reményét . . .“ hangzott fel, az egyöntetű szép elő
adásban. Ezt követte Kodi Ilonka k. a. szavalata: 
„Ráchel siralma" Aranytól. Az ügyes, hivatásos 
szavaló a költemény minden szépségét érvényre 
juttatta. Ezután Brósz János tanító „Az árverés" 
czímen olvasott föl tanulságos elbeszélést. Majd 
Gottstág Jolánka k. a. Beethoven „Áldozó dal“-át 
énekelte Sass János tanító harmónium kísérete 
mellett, szép hangjával általános tetszést érve el. 
Ennek elhangzásával Kovács Andor lelkész tartott 
felolvasást általánosan a ponyvairodalomról, külö
nösen az álmoskönyvről, óva intve hallgatóit az 
olcsó, de káros olvasmányoktól s felhíva figyel- 
möket a léleknemesítő hasznos könyvekre. Felol
vasó lelkész úr kitért ezután a lefolyt vallásos 
estékre, kiemelte, hogy ezek népes látogatása be
bizonyította, hogy ilyenekre szükség volt. Jelzi, 
hogy Isten segítségével a jövő őszszel újból ren
dezi ez összejöveteleket. Köszönetét mondva az ér
deklődőknek. rövid imával végzé be felolvasását. 
Polónyi Kálmán községi tanító szavalta el az 
„Apostol"-t Lévaitól, nagy hatást keltve gyönyörű 
előadásával. Az estélyt Fodsztrelen Oy. tanító nö
vendékeinek szép éneke fejezte be Volkmann „Esti 
imá“-jával.

Az orosházi vallásos estéket minden alkalommal 
oly sokan látogatták, hogy a Polgári Olvasókör 
nagyterme, mely zsúfolva ezer-ezerkétszáz egyént 
befogadni képes, kicsinek bizonyult. Nagy azoknak 
is a száma, kik kénytelenek voltak visszafordulni, 
mert nem kaptak helyet. S a rendezőségnek elég 
gondot okoz, hogy a jövő őszszel hol rendezze 
ezeket az estéket, hogy minden érdeklődő helyhez 
juthasson. Fel kell említenünk, hogy az estéket 
más vallásuak is buzgón látogatták, dicséretére a 
rendezőség s az előadók tapintatának, hogy mindig 
sikerült oly tárgyat választaniok, különösen a fel

olvasások során, hogy —  bár szorosan felekezeti 
színezetű volt — a másvallásúak érzékenységét 
nem érintette. A vallásos estéken felolvasást tar
tottak: Hajts Bálint lelkész 1. dr. Bikádi Antal 
ügyvéd 1. Brósz János igazgató-tanító 1, Kovács 
Andor lelkész 3 ízben. Ki kell emelnünk Podsztrelen 
György, Mendöl Ernő tanítók és Hollós Béla pol
gári iskolai tanár buzgóságát, kik a vezetésük 
alatt álló daloskörök közreműködésével szívesen 
emelték estéink sikerét. Nagy elismerés illeti meg 
Kovács Andor lelkészt, kinek buzgólkodása eleve
nítette fel az estéket s fáradhatatlan rendezésében 
az elért sikerből az oroszlánrészt méltán követel
heti magának.

Esküvő. A helybeli ág. liitv. ev. német egyház 
buzgó segédlelkésze: Broschkó G. Adolf, f. hó 17-én 
a kassai ev. templomban esküdött örök hűséget 
Friedrich Anna úrhölgynek. Tartós boldogságot 
az új házaspárnak.

Vallásos est Erzsébetfalván. F. hó 22-én, va
sárnap, d. u. 5 órakor sikerült vallásos estét ren
dezett az ottani egyházfelügyelőség. A központi áll. 
népiskola földszinti nagy termét megtöltötte az ér
deklődő közönség. A hívek egyházi éneke után 
tiszt. Horváth Lajos lelkész költői szárnyalásé fo
hászt mondott. Böngérfi János, egyh. másodfelügyelő, 
lapunk szerkesztője, a vallásos esték czélját fejte
gette. Doktorics Miklós, egyh. gondnok, érdekes 
felolvasást tartott a család vallásos életéről. Böngérfi 
Géza, bölcsészethallgató nagy hatással szavalta el 
Szabolcska Mihály „Hegyi beszéd“ ez. remek költe
ményét. Horváth Lajos fohásza s a hívek egyházi 
éneke rekesztette be a szép estét, melyről mindenki 
meghatva távozott.

Egy különös templom. A különös templom ér
dekes és megindító történetét egy angol pap, Pech 
mondja el egy londoni folyóiratban. Peck mint 
misszionárius került 1897-ben az eszkimók földjére, 
Black-Lead szigetére. Ott lefordította az eszkimók 
nyelvére az Uj-testamentumot és 150 zsoltárt. Nem
sokára 26 eszkimó jelentkezett nála, kérve, hogy ke
resztelje meg őket. Templomra volt szükség, de 
templom nem volt, se fa, se kő, a miből építeni 
lehetett volna. Az eszkimók magukra vállalták, hogy 
csinálnak ők maguk. Hazamentek és elhozták, a 
mijök volt, egy vagy két fókabőrt hozott mindenik, 
szegény viskójának egész berendezését. Azután 
póznákat kerítettek, ezeket leverték, a bőröket 
összevarrták és ráhúzták a póznákra. Nagyon szel- 
lős kis alkotmány volt, hogy valamivel melegebb 
legyen —  beborították hóval. Szegény és dísztelen 
templomocska volt bizony, de nemcsak a fényes 
épületekből hallatszik el Istenhez azoknak a szava, 
a kik tiszta szívből imádkoznak.

A „nagyváradi ág. hitv. evang. egyház" 
f. hó 8-án tartotta ezévi közgyűlését Osterlámm 
Ármin felügyelő és Materny Imre lelkész elnökle
tében és számos előkelő egyháztag jelenlétében. A 
tanácskozás elején a lelkész indítványára a köz
gyűlés egyhangúlag jegyzőkönyvébe iktatta Oster
lámm Ármin felügyelő és Moess Károly tanácstag 
kiváló érdemeit. Az előbbi napokban töltötte be 
negyvenévi szolgálatát, mint kir. erdőfelügyelő s
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evang. egyháznak is évek óta hitbuzgó felügyelője, 
az utóbbi pedig mint az „O.-M. Bank" nagyváradi 
fiókjának köztiszteletben álló főnöke, kir. kitünte
tésben részesült. A nagyváradi ev. egyház, mely 
alig számlál 900 lelket, példaszerű áldozatkész
séggel és buzgalommal felel meg nemes hivatásá
nak. A múlt évben fogott új templomának építé
séhez (mely egyik legszebb épülete lesz Nagyvá
radnak) és nagy áldozatok árán tartja fenn osztatlan 
elemi iskoláját. Tagjai —  kik között Nagyvárad 
számos előkelő férfia foglal helyet, — ernyedetlen 
kitartással szolgálják egyházukat, melynek jövőjét 
a három évvel ezelőtt elhunyt s mindenkorra feled
hetetlen lelkész: Rimler Károly (a mostani polgár- 
mester atyja) biztosította azzal az apostoli mun
kálkodással, melyet az alapvagyon mint templom
építési tőke gyűjtése által kifejtett. Nagymérvű 
kiadásai daczára a múlt évből 1396 korona pénz
tármaradványa volt. Ez évi költségvetését 6500 ko
rona bevétellel és 6400 korona kiadással állapí
totta meg. Templomépítésre eddig 37.700 koronát 
fordított: orgonáját a helybeli jóhírű Ország Antal 
készíti. Az egyház alapvagyona 124,000 korona, 
melynek értékébe néhány ingatlan is be van szá
mítva.

Lelkészbeiktatás Homokbödögén. Szívből fa
kadó őszinte szeretettel szép ünnepség keretében 
iktattatott be e hó 8-án hivatalába a Pápához kö
zel fekvő hoinokbödögei ág. hitv. evang. egyház új 
lelkésze: Tóth Kálmán egyházkerületi segédlelkész, 
a kit a hívek egyhangú bizalma hivott meg annak 
idején a lelkcszi állásra. A templomot zsúfolásig 
megtöltő közönség jelenlétében, kik között szép 
számmal voltak képviselve a tapolczafői és nagy- 
gyimóthi filiák hívei is. Délelőtt tíz órakor vette 
kezdetét az ünnepség az 590. számú énekkel, a 
melynek elhangzása után Balogh István vanyolai 
lelkész, az egyház ideiglenes gondozója, olvasta fel 
az olt ári igéket s mondott megható imát. A beik
tató szertartást Balogh István vanyolai lelkész és 
Kapi Béla püspöki titkár segédkezésével a vesz
prémi ev. egyházmegye szépszavú esperese : Szalag 
Ferencz várpalotai lelkész végezte, a ki fenkölt 
szellemű beszédben adott útmutató tanácsokat az 
új lelkésznek s átnyújtotta neki a protestáns vallás 
zsinórmértékét és szabályozóját: a szent bibliát, 
valamint őrizetére bízta az egyház hivatalos tár
gyait. A segédkező lelkészek áldást mondottak kar
társukra, azután az immár hivatalosan is beiktatott 
lelkész felment a szószékre s Sámuel I. könyve 2. r. 
35. verse alapján megtartotta a hallgatóságot le
bilincselő, beköszöntő beszédét, a melyben azt a 
kérdést fejtegette, hogy milyen a hűséges lelkész 
s mikből kell felépülnie Isten házának. A mélyen 
átérzett, szónoki hévvel előadott beszéd csak nö
velte Tóth Kálmán szép szónoki hírnevét. Beszéde 
közben, a bevezető rész után, a gyülekezet tagjai
ból alakult daloskor Zaliár Sándor tanító vezetése 
alatt jól sikerült karéneket adott elő. Istentisztelet 
után a beiktatással felmerült ügyek tárgyában az 
esperes elnöklete alatt közgyűlés tartatott, a melyen 
felolvastatott Qyurátz Ferencz püspöknek az új lel
készt és a híveket, melegen üdvözlő levele s ebben

a gyülekezet szives meghívására adott azon vála
sza, hogy áz ünnepélyen gyengélkedése miatt, saj
nálatára, nem lehet jelen. Templomból kijövet a 
lelkészlakon tisztelgett a homokbödögei ev. ref. 
egyház elöljárósága, élén Kelemen Zsigmond lel
készszel, a ki a testvér-egyház nevében szívből 
jövő szavakkal üdvözölte az új lelkészt. Délben az 
egyház derék felügyelőjének: Berzsenyi Józsefnek 
vendégszerető házánál gazdag lakoma volt a ven
dégek s a helyi egyház elöljárósága tiszteletére.

Gyászrovat. I A PaPai a8- hitv- evang- egy- 
1 ház nagylelkű jóltevője: özv. 

Bráder Sámuelné, szül. Gömbös Karolin asszony, 
a ki a közelmúltban 25,000 koronás adományával 
tette örökre emlékezetessé nevét a pápai ev. egy
ház történetében, e hó 11-én életének hetvenegyedik 
évében elhunyt. Haláláról az egyház gyászjelentést 
adott ki Áldott legyen emlékezete!

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az írásokat, mert néktek úgy tetszik, 

hogy azokban örök életetek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)
Márczius R eggel. Este.

1. Máté 12, 18—20. János 2, 21—25.
2. Ján. 1, 16— 18. 1. Tim. 6, 12 -16 .
3. Ézs. 54, 10— 14. Ján. 6, 4 4 -4 7 .
4. Ézs. 40, 3—5. Ján. 6, 19—23.
5. Rom. 2, 4— 6. Jób. 34, 11— 15,
6. Siralm. 3, 2 2 -2 6 . Ézs. 1, 9— 13.
7. II. Sám. 16, 5—8. Zsolt. 40, 12— 14.
8. János 15, 1 - 4 . Róm. 11, 22— 25.
9.

— tö r—
Jób 5, 22—26. Zsolt 34, 5 - 1 1 .

—II. Sám. 11, 4—15. Zsolt. 51, IV—rC.
11. Jerémiás 31. 3—6. Róm. 2, 1—3.
12. I. Pét. 1, 22—25. 1. Pét. 1, 3— 7.
13. Zsolt. 95, 6—9. Zsid. 3, 7— 12.
14. Ézs. 12, 1— 6. I. Kor. 16, 8— 12.
15. I. Móz. 32, 10— 12. Róm. 9, 20—24.

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

A szerkesztő üzenetei.
B. D. Budapest. Hálás köszönettel vettem. T. J. 

Foktő. Szívesen. Levél megy. — M. S. N.-Pátró. Az
expediálás nem tartozik hatáskörömbe, elég munkát ad ne
kem a lap szerkesztése. Zavar kikerülése czéljából arra kell 
kérnem, hogy legyen kegyes lapját esetről-esetre elküldeni 
annak, a kinek szánta. Mi csak az előfizetőknek vagy a 
tagoknak küldhetjük. — K. A. Orosháza. Szent lelkesedé
sét az ügy iránt tartsa meg az Ég.

A budapesti gabonapiacz jegyzései
február 26.
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