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Ének v irágvasárn apra .

Óh le lkem , hozz virágokat,
Szen t buzgóság v irá g a it!
H ozd ég felé em elkedő  
H ited  zö ld  pá lm aága it!
H add hintem be virágoson 
Útaidat szen t Jézusom  '

A jkam  hozsannát zengedezz 
A szen t város kapu iná l,
M elyek fe lett jó s  le lk iv e l  
A könyező  Jézus megáll.
A h! e nép m ért lesz hűtelen?
Szívem  m aradj hű szüntelen!

Szívem  m aradj hű szüntelen,
Jézust kövesd, hol á t m egyen! 
P álm ád  ne rejtsen  tövisét,
Virágod örök zöld  legyen! 
Hozsannád hangjai m egett 
Ne hangoztass „Feszítsd  m eg!lí-et.

Ha m a jd  a földi lé t után 
Lerázol gondot, bút, borút:
Pálm ád örökzöld lombiból 
K észü l m ennyei koszorúd. 
H ozsannád égbe érve föl,
Dal lesz, m ely  téged  üdvözöl.

Szász Károly.

Mikor imádkozol...
Máté 6, 5—8. v.

Az imádság tengerének is megvannak a 
maga örvénylő forgatagai és rejtett szirtei. A 
vallásos lélek könnyen martaléka lesz ezek ha
talmának.

Mint a vallásos élet minden külső megnyi
latkozása, úgy az imádkozás is könnyen a külső 
alak túlbecsülésére s a benső hatalom  elhanya- 
lására csábít.

Ettől óv minket a Krisztus.
A Krisztus megnyitja ajkát és így szó l: 

„mikor imádkozol, ne légy olyan, m int a kép
mutatók, k ik  örömest imádkoznak fennállna a 
gyülekezetben és az utcák szegletin, hogy az 
emberektől láttassanak.“ (Máté 6, 5.) A Krisztus 
szava száll tovább, s egy-egy ember a mellére 
hajtja fejét, s gondolkodva ismételgeti: „ne légy 
olyan, m int a képmutatók /“ . . .

Szinte látjuk, a mint ott állnak a templom 
első helyén s kiterjesztett kezekkel, fenhangon 
morzsolják az imádság szavát. Hivalkodnak az 
utcák nyüzsgő népáradatában s nem törődve 
senkivel — semmivel, hangos szóval hívják az 
Istent segítségül. És a kik ott járnak, tisztelet- 
teljes csodálattal tekintenek rájuk: „Milyen ke
gyes emberek! . . ."

De a lelkek mélyére tekintő Krisztus a 
„megfehérített koporsókhoz," a báránybőrbe 
öltözött farkasokhoz" hasonlította őket, s azt 
m ondotta: ne legyünk olyanok, mint a kép
mutatók ! . . . (Máté 23, 27—33; Máté 7, 15.)

Ajkukon ott volt az imádság, de a szivük 
üres maradt.

Lelkűk nem mélyedt el az Istennel való 
boldog közösségbe, hanem csak az emberek 
hizelgő dicséretét kereste. A jót rosszra hasz
nálták s az Istennel való beszélgetésből a hiú 
önzés fegyverét kovácsolták. Náluk látszattá 
lett a vallásosság s az imádkozás csak vallá
sosságuk csillogtatása volt. „Az isteni szolgái-
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latnak képét matatták, de annak erejét meg
tagadták. (II. Tim. 3, 5.“)

Szegény képm utatók! . . . Az embereket 
hazug külsővel megcsalhatták, de a jó Istent 
nem. Ő sohase nézte a farkast báránynak. 
Mindig tudta, mi van a szivük mélyén. Az _ 
emberek között pedig önmagukat csalták meg 
leginkább. Azt gondolták: kegyességük kedves 
az Isten e lő tt; igazságuk egyedülvaló és elbiza
kodottságukban nem keresték az igazi kegyes
séget és igazságot.

A Krisztus szava pedig hangzik, még min
dig hangzik. És mégis sokan ott állnak az utcák 
szegletein és ott imádkoznak. Imádkoznak, mert 
ez szokás, mert így tanulták, mert különben 
megszólják őket, de a szivük nem érez mel
lette semmit se. Figyelmük az emberekre irá
nyul és nem az Istenre. A társadalmi szokás 
erősebb bennük, mint a lelkűk vágyódása. S 
vallásos életük puszta külsőség lesz, mely az ő 
benső életüknek éppen nem hű mutatója. Es 
úgy járnak, mint azok a szegény képm utatók: 
embertársaikat akarják megcsalni és saját m a
gukat csalják meg. Azt hiszik, hogy gazdagok, 
pedig koldus-szegények. Az isteni szolgálat ere
jét megtagadták, az imádság lelkét elvesztet
ték — és végül mi m aradt szám ukra? . , .

Óh, a Krisztus szava olyan szigorúan ke
mény: „bizony mondom nektek, elvették jut al
mokat !“

Mikor imádkozol, akkor ne tégy semmit, 
hanem imádkozzál. Ne keresd az emberek 
csoportosulását, a kiváncsiak fürkésző tekinte
tét, hanem csak azt, hogy hol beszélgethetsz legin
kább a te Isteneddel. Menj be a te titkos házadba 
és ajtód bezárolva imádd a le Algáidat. Akár 
a templom, akár a csöndes szobád, akár a 
nagy természet legyen ez a „titkos ház“, egyre 
m egy; a fő az, hogy ajtaja legyen bezárva és 
ne bocsáss be semmi olyan gondolatot, mely 
az Istennel való boldog beszélgetésedet meg
zavarhatná. És ne felejtsd el, hogy az Isten 
nem elégszik meg azzaí, hogy imádkozol, ha
nem azt nézi, hogyan imádkozol. Éppen azért 
meghallgatást ne a helyért, hanem magáért az 
imádságért várj.

De a Krisztus ajkán új szó csendül: „mikor 
imádkozol, ne légy sok beszédű, m int a pogá- 
ngok, k ik  azt állítják, hogy az ő sok beszéd
jü k  álltai hallgattatnak meg.“

Mihozzánk is így szól, megértjük-e szavai
nak igazságát?. . .

Sokan azt gondolják, hogy az imádság már 
maga egy hatalom. Ha üres is a szív, mikor 
az ajak beszél, az imádság még se száll el 
nyomtalanul. A jó Isten minden imádságnál 
egy-egy vonást jegyez az ember érdemkönyvébe, 
úgy hogy az imádkozó boldogan sóhajthat: egy 
jó cselekedettel ismét többem van, egy lépés
sel ismét közelebb jutottam a mennyországhoz. 
S az emberek számlálgatják elmondott imád
ságaikat, sőt imádkozva bűnhődnek elkövetett 
bűneikért is.

Óh, hova lett ezek lelkében a Krisztus

intése „Mikor imádkozol, ne légy sok be
szédű! . . .“ Hogyan remélhetik, hogy az ő sok 
beszédjük által hallgattatnak meg? . . .  A mit 
mondtak, szó volt csupán, de nem imádság. 
Elhangzott, de égbe nem szállott. Az imádkozó 
ott van, a hol azelőtt, előre nem haladt sem- 
mitse.

Beszélhetünk zengő költői nyelven, csörge
dező patakként önthet ajkunk tündérszép sza
vakat, egymás mellé fűzhetjük az emberi elme 
felemelő, magasztos gondolatait, a szivünk érzése 
nélkül ez mind csak beszéd és nem imádság. 
Értéke az Isten előtt nincsen. () nem az ajakra 
néz, hanem a szívbe. Hozzá nem a szó száll 
fel, hanem az érzelem. Lesújt egyetlen szavá
val: „olyanok vagytok, mint a pogányok ! Felej
titek, hogy én senkit se hallgatok meg a sok 
beszédéért?! . . .“

Vannak népek, melyeknél az imádkozás 
annyira elfajult, hogy a gazdagok külön imád
kozó szolgákat tartanak. Ők már nem is imád
koznak, hanem csak imádkoztáinak. Sőt ima
hengereket is készíttetnek s azokra erősítik az 
imádságot. A hányszor a henger megfordul, 
annyi imádságot mond el a henger tulajdono
sáért. Itt tehát nincsen másra szükség, mint 
egy hengerre, meg egy szolgára. Sok helyen 
még ez se kell. A hol a folyó ágyat mosott 
magának, két részre osztván a földdarabot, 
ott elég egy írással teleragasztott kerék, a töb
bit elvégzi a hullám. A hányszor megfordul a 
kerék, annyi imádság száll a mennyország felé.

Mosolyogva gondolunk ezekre a dolgokra. 
Pedig ki tudja, a mosoly egy része nem szól-e 
minekünk? . . .  Ki tudja, nem hangzik-e a mi 
imádságunk sokszor olyan lélek nélkül, mint a 
bérért imádkozó szolgák szent vágyódás nél
küli ima morzsolása, vagy az imádsággal telc- 
jegyzett kerék egyhangú kelepelése?

Mikor imádkozol, kérdezd meg ezt magad
tól és vigyázz, hogy olyan ne légy, mint a 
képmutatók és pogányok.

De hát milyen legyen az én imádságom ?
Óh, ha érzed, hogy a földi gyarlóság a te 

lelked szárnyát is megköti, saját gyöngeséged 
a te szivedet is bilincsekbe veri. akkor menj 
el a Krisztushoz és kérjed őt összekulcsolt 
kezekkel: „Uram, taníts meg minket im ád
kozni !. . . “ *

„Az én szómnak beszédei és az én szívem
nek gondolatai pedig legyenek a le kedved 
szerint valók te előtted, óh Uram, ki nékem 
erősítőm és szabadítom vagy.“ .

Vírágvasárnap.
Mit tudtok ti, jó városiak, a télről s a tavaszról!
Fényes termeitekben egyformán mulatságos, a 

füstös gyárhelyiségekben egyformán nehéz az élet, 
akár a pacsirta szól künn a természetben, akár a 
förgeteg hordja a téli zimankót. „No lám, tél van!“ 
gondoljátok, mikor egy reggelre elborítja az utcát
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a frissen esett hó, de ellapátoljátok hamarosan azt 
is, nehogy föláztassa kényes cipellőtöket.

Hogy már tavaszodik, azt abból tudjátok meg, 
hogy kevesebb szenet fogyaszt a kályhátok s az 
utcasarkokon vézna gyermekkezek sápadt ibolyá
kat kínálnak felétek, amiket pincelakások ablakai
ban kényszerítettek virágzásra nagy keservesen, 
az azúrkék égnek ti akkor is csak egy darabját 
láthatjátok s kanyargós utcáitokon megtörve a 
tavaszi fuvalom, nem viheti el hozzátok a kikelet
nek ígéretét.

Mi, csak mi tudjuk itt falun, milyen kedves a 
tél, milyen csodálatosan szép az ébredő tavasz I

Pihen a természet, pihenünk mi is, a kenyér 
gondja nem bánt, ha kivettük becsülettel részün-

borítja és gazdagabb reménnyel biztat a jövő ara
tás. Majd jönnek úgyis a pajkos tavaszi szellők és 
incselkedve addig tépdesik, mígnem a jó öreg 
szedi-veszi sátorfáját és békésebb hazát keres 
magának.

Mikor nagy szerényen megjelenik az első 
hóvirág, mikor egy reggelre aranysárga virágba 
borul a somfa, akkor mi már tudjuk, hogy itt a 
kikelet és mohó örömmel rohanunk ki a szabadba, 
hogy tündér lábanyomát csapázzuk.

Széttörve jégbilincsét, vígan csörögve fut már 
a patak, átlátszó vizébe karcsú moszatok nyújto
gatják vékony karjaikat s a kövecsek közül a 
békarokka ütögeti föl kíváncsi fejét.

Egyik napról a másikra a mogyoróbokor csoda-

A Niagara hídja.

két a munkából, a hév nyár napjaiban. Körülüljük 
a pattogó tüzet s el-elbeszélgetünk; meghányjuk- 
vetjük az élet sorát, tervezgetünk a jövőre, de 
legszívesebben a múltat emlegetjük. A múltat, 
amely csodálatosképen mindig szebb és jobb volt 
a jelennél, amely ellen egykor talán zúgolódtunk, 
de most már vágyva visszakívánunk. Majd ha a 
mostani jelen szintén múlttá válik, akkor reájövünk, 
mennyi tartalom volt ebben is, a jó Isten mennyi 
örömet hintett életünknek minden szakára.

A nagy világ eseményeit is szóvá tesszük, 
nyugodt elmével hánytorgatva az élet különös sorát, 
a forgandó szerencse szeszélyeit, mert mire azok
nak híre hozzánk elér, úgy átszűrődik, úgy elcsitúl, 
mint a tarajos hullámok moraja, halk locscsanássá 
szelídül, mire partot ér.

Miattunk békén viselheti fehér bundáját Tél
apó, még örülünk, hogy zsenge vetéseinkre is reá-

kép kivirágzott; diadalmasan himbálja könnyű für
téi ezrét s az ágak tövén a kis nővirág, mint egy 
parányi csillag, biborszinben ég. Bizonytalan repü
léssel néhány félénk kis méh döngicséli körül, 
akik eljöttek szétnézni, hogy nem akadna-e már 
valami betakarítani való ! ?

A sövény tövében, hol odasüt a nap, kicsi 
szörnyeteg — barna gyíkocska — melengeti a téli 
álomtól meggémberedett tagjait, ám lépteid neszére 
fürgén tovaillan és meglapúl a csalitban.

Megmozdúl minden kis porszem, minden göröngy, 
s pezsdfilő élet kél alóla, míg a napfényes leve
gőben vidám táncot járnak a parányi bogárkák 
miriádjai. Hol voltak eddig, hol teleltek ? Melyik 
fa odva. száraz levél árnyéka, falrepedése volt 
menedékük, óvta kicsiny életüket a tél dermesztő 
fagyától? Azt csak a jó Isten tudná megmondani, 
aki még a kis féregre is gondot visel.
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Ni, a piroshátú bodobácsnak sürgős dolga lehet, 
mert ugyancsak szalad a porban: ám a katica
bogárka kedvtelve hintáz egy tavalyi fűszálon és 
próbálgatja szárnyait, hogy ha majd a kíváncsi 
leányzó tudakolja tőle sorsát, menten elrepülhessen 
abba az irányba, honnét majd eljövendő lészen a 
farsangról elmaradt vőlegény.

Buksi verebek, tarkatollú tengelicék lármás 
csoportba verődnek egy-egy rügyező faágon. Sokat 
szenvedtek, nyomorogtak, étien ragadozóknak sokan 
zsákmányul estek, de mindez ínségnek most már 
vége, vége! Menedéket nyújt már a kizöldülő 
berek, terítve lesz ezentúl már az ő számukra is 
a természet pazar asztala. Talán arról tanakodnak 
kicsiny madárészszel, hogy lám ! a hűség megleli 
jutalmát s hogy még szenvedni is jobb itthon a 
hazában, mint gyáván elmenekülni a bajok elől. 
Idestova megjönnek már vándorló rokonaik is távol 
napkeletről. Vájjon hányán térnek meg épen az 
elhagyott fészekbe, hányán pusztultak el a viszon
tagságos tengeri úton.

Bíz úgy! Itt lesznek maholnap a fecske, a 
gólya s nyomon követi őket a kis dalosok serege. 
Hárítsuk félre óvatos kézzel a harasztot, hátha 
alóla kékszemű ibolya nevet reánk ?! Nem, még 
csak a bimbójára bukkanunk, de most már láza
san, szinte szemlátomást halad előre az ismeretlen 
erőktől hajtott tenyészet.

Alighogy levetette duzzadó rügyeinek enyves 
burkolatát a vadgesztenye s már csomósán tola
kodnak elő pelyhes levelei; hamarosan élénk zöldre 
válnak s mire észrevenuők, már könnyű sátort von
nak fejünk fölé, míg körülöttünk már árnyékot vet 
a kert fáinak zsenge lombja.

Egyre-másra hajt az orgonabokor, már kinyílt 
a fehér nárcisz s a rátartós tulipán s mind e tavaszi 
pompa közepeit elérkezik Virágvasárnap, az Úrnak 
ünnepe. A Megváltóé, akinek hozsánnát kiáltott a 
tömeg, pálmaágakat szórt lába elé s kínhalálra 
hurcolta aztán, akit megtagadunk ma és másszor 
és aki mégis újra meg újra kegyelmébe fogad ben
nünket, mert ő maga a megbocsátó szeretet!

A mi kis falunkban Virágvasárnapon konfirmál
ják a gyermekeket, ekkor esküszik föl a lelkes 
kis hadsereg a fehér zászló alá, amely biztos dia
dalra visz, rajta a jelszó: „Hithűség! Felebaráti 
szeretet." ** *

Ritkaságszámba megy, hogy Virágvasárnap szép 
idő ne lenne, azért seregük közel s távolból a nép, 
hogy ez emlékezetes napnak tanúja lehessen. 
Gondja van arra a felsőbb hatalmaknak, hogy az 
ünnepély kis hőseinek vadonatúj ruháiban kár ne 
essék valahogy.

„Bim! Bam! Az Úr házába jöjjetek!" hívogat 
az öreg harang s erős szava túlbúgja két kisebbik 
társáét. Tódulnak is egyre-másra és tömött sorok
ban lepik meg a templom padjait s mikor a vén 
orgona nagy recsegés és szuszogás után végre a 
dallamba fog, egy szívvel-lélekkel zendítik reá az 
e napra rendelt éneket; „Isten fölséges adománya, 
Vallás! te vagy legjobb hívem."

Mindenki itt van ma, nemcsak a szülők. Még 
aki vétkes hanyagsággal elkerülte is máskor az

Úrnak házát, ma fölkereste azt, hogy megfürössze 
lelkét a múlt emlékeiben és jóleső megindulás árán 
jobbá váljék megint.

Ej, no lám ! Az öreg doktor is megjelent, a 
nagy bölcselő, aki fennen szokta tagadni mind
annak léteiét, amit boncoló-kése alatt nem talál s 
most mégis ott ül szerényen a többi hívők sorá
ban, mert az a nyílt tekintetű szőke fiúcska, aki 
most lép be a templom ajtón a többi gyermekkel 
együtt, az ő kis unokája.

Kipeg-kopog a márványkockákon a fényesre 
kefélt kis csizma, cipellő s az ódon csillár világa 
izgatott gyermekarcokra esik. Majdnem kétrét gör
nyedve az évek terhe alatt az öreg tanító úr tipeg 
a kis sereg élén, az orgonával ott fönn a kis
mester bajlódik s elrendezi őket szépen, a 
fiukat az egyik, a leányokat a másik oldalon. Hej ! 
de sok gyermeket vezetett ő ide hosszú esztendők 
során, fogékony szívekbe de sok magocskát hulla
tott, nem baj, maholnap szólítja is az Úr, jól, kép
zett, erkölcsös nemzedékek tesznek bizonyságot, 
hogy hív szolgája volt!

Mint élő koszorú fogják körül a gyermekek 
az oltárt, Isten kertjében az ártatlan gyermeknél 
nincsen szebb virág! s dobogó szívvel várják 
az ének végét, mikor majd a sor reájuk követ
kezik. A kis fiuk némelyike kényelmetlenül feszeng 
rosszúl szabott kabátjában, lehet bizony, hogy 
avatatlan kézzel maga az édesanya varrta, sebaj ! 
csak annál melegebbet ád. A leányokon majdnem 
kivétel nélkül fehér ruha, fejletlen derekukon cso
korba kötve többé-kevésbbé széles pántüka, néme
lyiknek közülök még tarka üveggyöngy is van a 
nyakán, hajadon nénjüknek e kiváló alkalomra 
kölcsönadott drágaságai.

Hintó robog, nyílik az ajtó s a földesúr csa
ládja vonul be rajta. Nem foglalják el most a hát
térben levő rácsos széküket, amely fölött ott kevély- 
kedik oroszlános családi címerük, a báróné az 
egyik pad végén a kis sánta varróleány mellé ül, 
a férje mellette csak állva marad, hogy jobban 
láthassák a kis leányukat, aki ma szintén konfir
málva lesz. A finom bárókisasszony oda is állt már 
egyszerűen a többi gyermek közé, épen a szeplős
arcú kis Zsuzsi mellé, aki olyan kéretlenül jött a 
világra, hogy még apja sincs. Azért az mindegy. 
Legalább a templomban hadd legyünk mindnyájan 
egyenlők, mint ahogy az Isten előtt azok vagyunk.

Elfogyott az ének utolsó verse is, halkul az 
orgonaszó s mire egészen elcsitúl, ott áll fekete 
talárjában az oltár előtt az Isten szolgája, a kis 
sereg vezére ma.

Magas, karcsú alak a lelkész, a férfikornak 
alig delén, a gond barázdálta mégis homlokát és 
sötét hajába ezüst szálakat kevert a szenvedés, 
ámde szemeinek fönséges derűje egy megbékélt, 
alázatos lélek diadalát hirdeti. Szeretet sugárzik 
abból most is a kicsinyekre, amint meghordozza 
rajtuk nyugodt tekintetét.

Szelíd szavakkal szól hozzájuk, hangsúlyozza 
a nap fontosságát, felhívja őket, hogy tegyenek 
nyilvános hitvallást, adják tanúbizonyságát annak, 
hogy méltók fölvétetni az egyház felnőtt tagjainak 
sorába.



6. sz. 53EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

És megkezdődnek a kérdések — nyomban 
visszhangzik reájuk a bátor felelet. A hitélet 
nagy rejtelmeit oly megdöbbentő egyszerűséggel 
és meggyőződéssel tárgyalják a komoly gyermek
ajkak, hogy csodálkozva kérdezzük önmagunktól: 
kételkedhettünk-e valaha?

Mik az igazi keresztény kötelességei önmaga 
és embertársai iránt, szaporázza épen a kis Bálint 
Marcsa vékonyka hangján mint egy ezüstcsengetyü 
és az örök erkölcsi törvények, mintha láthatatlan 
kéz lángbetűkkel írná, úgy vésődnek be a hallgatók 
szívébe

Az édesanya előrehajol székében, hogy jobban 
hallhassa s váltig törülgeti szeméből az öröm- 
könyeket, jó szomszédasszonyok pedig, kik körü
lötte ülnek, komolyan bólintgatnak re á : Okos
gyerek, bizony derék kis leány!

Mindenki okos ma, senki meg nem szégyenül, 
hála a jóságos pásztornak, aki Alaposan ismeri a 
maga báránykáit és kinek-kinek tehetségéhez méri 
kérdéseit. Mire is volna az jó, például ha most az 
egész gyülekezet megtudná, hogy a Barna Jóska 
észdolgában bizony gyönge kis legény — attól 
csak azt tudakolja meg elővigyázatosan hogy: 
„Mi csak hány Istent ismerünk?" mire a gyermek 
szinte kiáltva boldogan adja meg a választ : „Mi 
csak egy Istent ismerünk!" az öreganyja pedig — 
az a nagy ókulárés ott a balsarokban nem tud 
hová lenni elragadtatásában kendvencének sikere 
fölött.

A szöszke Mező Vera kissé hibás beszédű, 
kivált ha megijed, mindegyre hebeg. Annak a-nyá
jas kérdező mindjárt elkezdi a feleletet is, s ha 
már egyszer belekapott a kis leány, akkor meg
állítani is alig lehet, olyan vígan fújja a kis 
Dávidnak meg az otromba nagy Góliáthnak érde
kes meséjét.

Most a Biblia kerül már szóba, a Könyvek- 
könyve, minden bölcseségnek örökös kútforrása
— az Uj Testamentum Példázatainak gyöngyeit 
mesterkéz válogatottá füzérbe, amelyek legjobban 
beleillenek a gyermek gondolatvilágába. A tékozló 
ti úról ahogy szó esik, nem egy szívben fakad a 
megbánás csirája, s mikor kis leánya — valame
lyest idegenül ejtve a magyar szót, mert he j! nem 
anyanyelvére tanították először — a hűtlen szolgá
ról beszél, aki nem használta föl gyüinölcsöztetőn, 
ura javára a reábízott talentumokat, a földesúr 
elgondolkozva néz maga elé, mert vádlóan ébred 
szívében a kérdés: Hát te vájjon hív szolgája 
voltál-e a te uradnak? A talentumokat, amelyeket 
reád bízott a Mindenható születés, vagyon lelki
képességek, műveltség, hatalom képében, vájjon 
fölhasználtad-e becsülettel a haza, a vallás, az 
emberiség nagy céljainak szolgálatában ? !

A doktor is izeg-mozog helyén és sötétebb 
színűre válik nagy kopasz homloka, mikor a Pis
tike az Isten-országához hasonlatos kovászról beszél, 
amely megposhasztja mind a három mérték lisztet.
— Vájjon a kétkedő szó, amelyet könnyelműn 
elejt a fönnhéjázó hitetlenség, a tudatlanság meleg
ágyába kerülve nem ilyen kovász-e az is, amely 
megposhaszt mindeneket és a gonosznak uralmát 
neveli csak ?!

Az Egyháztörténet is megy mint a parancsolat, 
a hitújítás okait, célját, mibenlétét olyan alaposan 
tudják a kis keresztyének, mintha mind ott lettek 
volna a worms-i birodalmi gyűlésen, Szabó Gyurka 
még a mellét is megüti fölbúzgó lelkesedésében, 
mikor a nagy reformátor szavait ismétli : „Itt 
állok, máskép nem tehetek, Isten könyörüljön 
rajtam !“

Elvonulnak lelki szemeink előtt a megpróbál
tatásoknak sanyarú évszázadai, sok nemes mártír 
alakja, aki véres hullásával pecsételte meg hitét, 
bizony, kis tudósok ezek, akik előtt mindez nyil
vánvaló, s hogy is ne lennének jó protestánsok, 
ilyen próbákon buzdúlva föl ? !

Abba is hagyja már a kérdezést, ahelyett 
maga beszél a kis seregéhez a vezér.

Stephenson György.

A megváltozott korszellemet magyarázza nekik; 
bátran követheti ma már mindeki meggyőződését, 
senkit azért máglyára nem hurcolnak, büntetés 
nem ér. Nem halálával, életével kell ma már a 
jó kereszténynek tanúságot tenni afelől, hogy az 
ő vallása a legkiválóbb mindenekfölött. Szeressük 
felebarátainkat, önfeláldozás és munka legyen 
egész életünk, a tökélesedés legfőbb törekvésünk. 
Küzdjünk a hitetlenség, a visszavonás, a tudat
lanság ellen, terjesszük a fölvilágosodást a rendel
kezésünkre álló minden eszközökkel, s így mun
kálván a jót teljes erőnkből, bizony közelebb jön 
általunk a földhöz Istennek országa és reánk is
mernek mindenek, hogy mi az Isten fiai vagyunk!

A Pistike most a hitvallást teszi le mindnyájuk 
nevében. Bátran csendül kedves gyermekhangja, 
amint reákezdi : „Hiszek egy Istenben, Mindenható 
Atyában, mennynek és földnek teremtőjében." —
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A nagyapja előbb csak a szemüvegét törülgeti, 
amely mindegyre elhomályosul, majd beárnyékolja 
szemét és sűrűn peregnek ősz szakállába könyei.

„Hiszem bűneink bocsánatát, hiszem a földön
túli életet0 — s az öreg kétkedőnek reszkető 
keze a pad alatt titkon imára kulcsolódik, míg 
elfásúlt szívót csodálatos megnyugvás derűje ra
gyogja be. 0, milyen jó hinni, hinni, együgyű, 
jámbor lélekkel! Nem boncolgatni véges elmével 
az örökké megfejthetetlent, — nem keresni más
ban a létnek kűtforrását, mint Őbenne, aki a Kez
det és a Vég, s akihez visszatérendők leszünk, 
diadalmaskodva az enyészeten. Óh, milyen boldog
ság újra megtalálni az Istent, egy gyermekszíven á t !

„Ma újra hűséget fogadunk" — kezdi reá a 
lelkész a szép egyházi éneket, s a gyermekek buz
gón vele zengenek. Érces férfihangja betölti a 
templomot, amint — mikép a vezető darú a madár
sereget — szárnyalva viszi az Úr zsámolyához az 
ártatlan lelkek hódolatát.

Ha valaki a megindulás e perceiben ráérne 
megfigyelni az öreg doktort, hallhatná amint lassan 
dünnyögéssel ő is velük énekel.

Halkan, ünnepélyesen búg az orgona, s a gyer
meksereg az oltár elé borul, hogy először részesül
jön az Úr vacsorájának kegyelmében.

Meghatottan lép egyiktől a másikhoz a lelki- 
pásztor, s reátéve kezét lehajtott fejükre, meg
áldja egyénkint kis híveit — egy-egy nagy igaz
ságot, bölcs tanácsot adva mindegyiknek az 
életre.

„Légy hű mindhalálig és neked adom az. élet
nek koronáját.0

„Senkinek gonosz helyébe gonoszt ne fizessetek."
„Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást 

szeressétek" — és így tovább, míg csak a sor 
véget nem ér, majd az ájtatos csöndben fölhangza- 
nak a szent igék : „Ez az én testem, ez az én vé
rem, ezt cseleke újét ek az én emlékezetemre !“

A szép ünnepély véget ért, delet is üt már 
az öreg toronyóra. Tódúl a nép a templomból 
kifelé, kis fiát, leányát ölelgeti mindegyik, bőkezű 
nagynénik, keresztanyák apró ajándékokat oszto
gatnak, a kis bárókisasszony szép vallásos könyve
ket oszt szét társai közt e nap emlékére.

Tavaszi ragyogás ömlik el a tájon és megelé
gedés honol a szívekben is.

Óh, áldott szeretet, ki ma ünnepet ültél, bár 
lenne közöttünk örökös hazád!

Farkas Mihályné 
Kencsey Gizella.

Képeink.
Mai számunk két képe bizonyára szembe tűnik 

az olvasónak. Eltérnek a megszokott jellegtől. Vallá
sos kép helyett egy csoda hidat és egyszerű angol 
gépészt mutatunk be, Stephenson Györgyöt, az 
első vasutast, a gőzmozdony feltalálóját. Annyiban 
e két képnek is van köze a valláshoz, hogy 
Stephenson György egyike volt a világ legvallá
sosabb embereinek, aki semmihez sem fogott a 
nélkül, hogy Istenhez ne fohászkodott volna és

minden sikeréért hálákat adott annak, aki elméjét 
és kezét igazgatta. Az első vonat indulásakor 
megtámadta a nép, mint halálos ellenségét és ma 
az emberiség legnagyobb jótevői közé soroljuk. 
Hova fejlődött az ő vasútja 1829. óta, amikor 
mozdonyát bemutatta! Stephenson György 1784- 
ben született, 1848-ban halt meg és lóvasúti kocsis
ból lett mérnökké, utóbb feltalálóvá.

A Niagara hídja valóságos világcsoda. Egy- 
nyílású híd, mint a mi budapesti Erzsóbet-hidunk. 
Világraszóló nevezetessége abban van, hogy alatta 
hömpölyög el az óriási Niagara-zuhatag vize, mely 
legalább is akkora, mint a Duna Budapestnél, 
vízmennyisége pedig jóval nagyobb.

A képeket az Athenaeum R.-T. engedte át 
szívességből lapunknak a Műveltség könyvtára c. 
vállalatból, amelynek mai hirdetésére külön is 
felhívjuk a figyelmet. A jövő számban hosszabb 
méltató cikket hozunk e közhasznú kiadványról.

VEGYES.
Házasság. Székács József egykori nagy püspö

künk unokája, Kiss Edit, dr. Kiss János máv. fel
ügyelő és Székács Irma leánya f. é. 23-án ment 
férjhez Ammann Ottó karlsruhei (németországi) mű
egyetemi tanárhoz. A boldog frigyre Istennek gaz
dag áldását kívánjuk. — Székácsunknak már máso
dik unokája kerül külföldre. Győry Ilonát tudva
levőleg Ginever Arthur londoni egyetemi tanár 
vette nőül pár éve. Bizton hisszük, hogy a mint 
Győry Ilona megmaradt magyarnak, sőt új hazájá
ban nemzetünknek valóságos apostoli alakja lett, 
— hazánk és Karlsruhe között sem szakadnak el 
a nemzeti együvé tartozás szálai. — Sárkány Sá
muel nyug. bányakerületi püspök és pilisi lelkész 
leányát, Erzsikét eljegyezte Jakabfi György, újonnan 
választott pilisi lelkipásztor, akit legközelebb iktat 
tisztébe Szeberényi Lajos pest-megyei főesperes. 
Az agg patriarcha boldog családi örömében egész 
evang. közegyházunk részt vesz s őszintén üdvözöl
jük az ifjú testvért, a ki egyszerre kettős menyeg
zőre • készül: a nagy papokkal ékeskedő pilisi 
egyházzal és Istentől rendelt menyasszonyával. 
Kívánjuk, hogy mind a két frigye sok ártatlan 
örömnek a forrása legyen!

Enekeskönyvek, imakönyvek egyszerűbb és dí
szes kötésekben; keresztelési, konfirmációi 
és esketési emléklapok magyar, német és tót szö

veggel, igen díszes k iv ite lb en konfirmációi emlék
könyv díszkötésben 3 K 50 f. és 6 koronás kiadás
ban ; Luther Márton arcképe, színes nyomásban, 
kisebb 25 fillér, nagyobb alakú 2 korona, rézmetszetü 
kisebb kiadás 80 fillér; képes levelező-lapok Luther 
színes nyomású arcképével 8 fillér; vizsgái jutalom
könyvecskék és más valláserkölcsi iratok, vala
mint minden más hazai és külföldi munka kapható :

>,*1 A LUTHER-TÁRSASÁG EV. ^  
KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN

BUDAPESTEN. Vili. kér., Szentkirály-utcai 51/a. sz.
------------ Könyvjegyzék ingyen. ------------
Vidéki elárusítók jutalékban részesülnek.
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Kérelem az első hazai evang. konfirmandusok Otthona részére.
Kedves Konfirmandusok!

A könyöriiletesség angyalát küldjük ma hozzátok; min
den jó ember háza és szíve ajtaján zörget s esedezik kö- 
nyöradományért gyámoltjai, az öt környező evangyélmi 
gyermekek számára. — Édes hazánk déli vidékén több mint 
50,000 evangyélmi keresztyén lakik szétszórva, kik elha
gyatva, imaház és iskola, lelkész és tanító 
nélkül lelkiekben szűkölködnek s gyakran 
nem találnak résztvevő kebelt, mely velők 
gondolkoznék, velők élezne és velők imád
koznék 1 Évekig nerh látnak evangyélmi 
lelkipásztort s elhagyatottságukban kény
telenek a görögkeleti vagy róm. kath. lel
készhez fordulni. Ott kereszteltetik gyerme
keiket s evangyélmi iskola hiányában a kath. 
iskolába küldik gyermekeiket.

S ha azután eljő annak az ideje, hogy 
a gyermekek megkonfirmáltassanak s az 
evangyélmi üdvigazságokban és evangyélmi 
istentudatban kiképeztessenek: tanácstala
nul állanak a szegény szülők s nem tud
ják, hol helyezzék el gyermekeiket 1 Sokak
nál hiányzik a bizalomteljes evangyélmi 
hit, mások sokkal szegényebbek, semhogy 
gyermekeikért eltartási díjat fizethetnének.
S mi történik ezen gyermekekkel ? Elma
radnak, ahol voltak s így örökre elvesz
nek drága evangyélmi egyházunk számára.

Hogy tehát e szórványban lakó hitsor- 
sosainknak e szánalmas helyzetökben s a 
velők összefüggő veszélyekben biztos segít
séget nyújthassunk, létesítettük Torzsán 
a konfirmandusok számára az első 
„Otthon“-t Magyarországon.

Ide akarjuk hozni a messze szórvá
nyokból a fiúcskákat és leánykákat, olya
nokat is, akiknek sem atyjuk, sem anyjuk 
s itt a lelkiekben tanítást s gondozást s 
biztos menedéket találnak mindaddig, míg 
evangyélmi hitvallásukat a gyülekezett előtt 
leteszik, az oltár előtt letérdelnek s a lel
kipásztor kezeit áldólag fejeikre teszi.

E célból vettünk most 15,000 koronáért 
egy házat nagy udvarral és kerttel s itt 
akarjuk a gyermekeket elhelyezni. De sokat 
kell még rajta átalakítani, javítani s hozzá
építeni s mindent megfelelően berendezni; 
de — fájdalom — anyagi eszközeink ez 
idő szerint teljesen kimerültek. Nincs már 
semmiféle pénzünk. Csak két alapunk ma
radt, az egyik a mi jóságos Istenünk fent 
a magasságos égben, ki mindenkor kime- 
ríthetlen kincsekből adva adhat, — a másik alap a keresz
tyén szeretet, melyhez bizalommal küldjük a könyörületes- 
ség angyalát s erős a hitünk, hogy kérelmünk s remé
nyeink nem térnek üresen, csalódottan vissza.

Ugy-e, ti kedves pajtások, ti kedves konfirmandusok, 
ti hűségesen segíteni fogtok bennünket? Kérünk benne
teket, ne sajnáljátok a jó szót kedves szüléiteknél pajtá

saitok érdekében. Beszéljetek előttük e szegény gyerme
kek lelki szükségéről s ők bizonyára szívesen adnak nektek 
valamit, mit lelkipásztorotok útján nékünk megküldhéttek.

Ki akar segíteni ? Ugy-e bár, kedves gyermekem te is? 
Mert nem akarod, hogy Üdvözítőd egykoron avval vádol
hasson : „Éheztem és nem adtatok ennem 1"

Adja a kegyelem örök Istene, hogy itt, drága evangyélmi 
egyházunk véghatárán, felépülhessen ez a magas vár, ez a 
vigaszteljes Otthon, ez az igazi s melengető menhely sze
gény üdvsóvár ifjú keresztyén lelkek számára. A minden
ható Isten áldja a könyörülő, segítő szíveket és kezeket!

Minden kegyes adományt a torzsai ágost. hitv. evang. lelkészi 
hivatal címére kérünk küldeni, melyet azután nyilvánosan fogunk 
nyugtázni.

SCHMIDT SAMU, s. k.
egyházfelügyelő.

A BIZOTTSÁG NEVÉBEN :

SCHOLL BÁLINT, s. k.
egyházi gondnok.

FAMLER G. A., s. k.
ev. lelkész, bányakerületi gyáinint. egyházi elnök.
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RENDKÍVÜLI KÖNYVÁRLESZÁLLÍTÁS!
Ünnepi és konfirmációi ajándékul felettébb alkalmas 
mű KOVÁCS SÁNDOR pozsonyi theol. akad. tanár

Keresztyén imádságos könyve,
amely a szerzőnél P o z s o n y b a n  megrendelhető különféle kiadásokban. 
Nagyobb megrendelés esetére rendkívüli árleengedés: — Nevezetesen: 
I. legalább 10 példánynál: csinos kötésben 1 kor. 60 fill. helyett 1 kor., 
fehér elefántcsont utánzatú kötésben 8 kor. helyett 5 kor. — II. legalább 
25 példánynál: csinos kötésben 1 kor. 60 fill, helyett 80 fill., fehér elefánt- 
csont utánzatú kötésben 8 kor. helyett 4 kor. egy példány ára. Ajánljuk a 
nagytiszt, lelkész és vallástanár, valamint a tanító urak figyelmébe. Aki a 
könyvek árát előre megküldi, a csomagot bérmentve kapja, ellenkező eset
ben utánvéttel. Aki csak hosszabb idő múlva akar leszámolni, azzal külön

megállapodás létesülhet.

A  M Ű V E L T S É G  K Ö N Y V T Á R A
nagy oktáv alakú tizenkét kötetben, rendkívül gazdagon illusztrálva jele
nik meg. Az első öt kötet már megjelent. A további kötetek a sajtó alatt 

vannak s körülbelül félévenként jelenik meg egy-egy kötet.

Ára kötetenkint félbőrkötésben 24 kor. A tizenkét kötet ára . 288  korona.

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRA
azokat az ismereteket terjeszti, melyekre a müveit 
embernek, — ki az előtte felmerülő jelenségek 
mellett nem surran el, hanem azok okait ismerni 
kívánja, — úton-útfélén szüksége van.

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRA
oktatva gyönyörködtet, mert a mit mond, az tudo
mányos kutatás eredménye, de élvezetes, művészi 
formában, a szép, magával ragadó előadás kön
tösében tárva elénk mondanivalóját.

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRA
szövegképekben és műmellékletekben egyaránt 
gazdag ; a remek képanyag megválasztásánál is a 
hazai viszonyokat, a hazai művelődési, ipari és gaz
dasági életet tartja szem előtt A Műveltség Könyvtára.

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRA
papírja famentes, betűi a könnyű olvasható
ság szem előtt tartásával külön e célra öntettek s 
gyönyörű kötetei rendkívül díszes és erős fél
bőrkötésbe vannak bekötve.

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRÁNAK minden egyes kötete egy önálló egészet képez, a vál
lalat páratlan kelendősége legjobban bizonyltja, hogy A Műveltség Könyvtára a magyar közönség 
szükségletének teljesen megfelel.

A M ű v e ltség  Könyvtárából 
eddig 6 0 .0 0 0  kötet kelt el.

Megrendelhető a Luther-Társaság 
:: könyvkereskedésében Budapest::

Hornyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-utca 14. 41.405


