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H alászbárka.
Egy bárka ring a tengeren,
Üres, régi egy bárka ez . . .
Használják, bár már néha csak
____ És ringva pusztul, repedem
A naplemente fénye rajt
S a zöld vizen pirosán ég,
Egy fecske föl’te elcsapong
S csicserg: nálad közéig a vég.
Kicsiny szobám sötét nagyon,
A nap pirosra mit se fest . . .
A bárka is kopott, sötét . . .
A tengeren leszállt az est.
Rovigno, 1911 július 22.
Hefty Richárd.

Mutatvány a Valdensek történetéből.
Vald Péter és tanítványai. A katholíkus szegények.
A metzí bibliai egyesület.

Miután III. Lncius pápa oly keményen lépett
föl a valdensek ellen s ezáltal arra kényszerítette
őket, hogy a római egyháztól egészen elszakadja
nak, III. Ince megkísérelte, hogy más úton nyerje
meg újra őket. 1 Ő a Honi szegényeket egy rend
féle sajátságos társulatban igyekezett egyesíteni,
mely ahelyett, hogy az egyház ellen fordulna, in
kább annak a végcélját volna hivatva előmozdí
tani. A tagjai „katholilcus szegények"-nek hivatfas1Lásd Neander egyháztörténetének 825. s következő
lapjait.

sanak ; a lelkészek és a tanultak közöttük prédikálással, írásmagyarázattal és az eretnekek elleni
küzdelemmel foglalkozzanak, a világiak pedig és
olyanok, akik az emberek intésére és megtéríté
sére nem képesítettek, különös házakban együtt
éljenek és ott kegyes szemlélődést és gyakorlatot
folytassanak. Az okos Ince azt remélte, hogy ez
egyesület által lassanként az összes valdenseket
vissza fogja vezetni az egyház kebelébe és így
ezen — amint ő jól ismerte — veszélyes felekez,et önmagától elpusztul.
Habár a római szék alá való föltétien meg
hódolás természetesen az első föltétel volt a katholikus szegények közé való fölvételnek, mégis
az átlépetteknek bizonyos kedvezmények engedé
lyeztettek. Mivel a valdensek, legalább egyrészük,
megengedhetetlen dolognak tartották embervért
ontani és esküdni, azért a pápa úgy rendelkezett,
hogy mindazoknak, akik az egyesülethez csatla
koznak, nem szükséges háborúba menni a keresz
tyének ellen és esküt tenni; csakhogy azzal az
aggasztó kikötéssel: ha azt a világi felsőség meg
engedi és ha ez a dolog üdvös módon, mások hát
ránya és hosszúsága nélkül történhetik meg.
Kezdetben úgy látszott, hogy ez a terv sike
rülni fog. Dél-Franciaországban a valdensek ne
hány lelkészei egyesültek, s együttesen Rómába,
utaztak és ott Incének átnyújtottak egy hitvallást,
amelyben semmi nem volt, ami a római egyház
ellen még csak távolról is ellenmondáshoz hason
lót tartalmazott volna és azért azt a pápa mind
járt megerősítette.
Olaszországban is, főkép Mailandban, sok valdensi nem idegenkedett attól, hogy Krisztus hely
tartójának a pásztorbotja alá adja magát. Ámde
több vakbuzgó püspökök vonakodtak az Ince által
nekik megparancsolt szelídség dacára, a valdense
ket fölvenni az egyházi közösségbe ; az utóbbiak
hova-tovább beismerték, hogy az ő alapelveik és
tanaik egész megtagadása nélkül a Rómával való

114

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

15. sz.

egyesülés lehetetlen ; röviden : az egyesület, amely világosságtól. Ue a hitnek a titkait nem magya
alapjában nem is volt más, mint hamis csalétek, rázhatja mindenki, mert nem mindenkinek az esze
van attól áthatva. A szentírás annyira mély, hogy
lassanként újra felbomlott.
III. Ince szellemes, erős, határozott egyéniség nemcsak az együgyűek és tanulatlanok, hanem
volt, kinek a pásztorbotja alatt a pápaság dicső még az értelmesek -és tanultak is azt kinyomozni
ségének tetőpontjára emelkedett; ez a kétségtele nem képesek. Mivel az egyház saját tanítókat ren
nül legnagyobb pápa úgy látszik, hogy tényleg, delt, azért nem lehet mindenkinek a tanítói hiva
legalább kezdetben nem vonakodott szelidebb rend talra lépni; egy belső hivatásnak a biztosítását
szabályokat alkalmazni az eretnekek ellen. Azt ahhoz minden tévtanító megadhatja. Ha ezt azért
mondja ő egy igen érdekes levelében, hogy : „ő nem teszi, hogy egy papot gáncsoljon, úgy ez csak a
akarhatja azt. hogy a püspökök keménysége által püspököt illeti meg, kire annak a rendreutasítása
olyanok, akiket úgy látszik, hogy az Isten kegyelme rábizatott, nem pedig a népet. Mert Istennek pa
vezet, az Isten végetlen irgalmától visszaüzettes- rancsolata, hogy tiszteljed apádat és anyádat s a
senek". Habár keserűen panaszkodik, hogy „a tév- lelkieket még inkább, mint a világiakat. Mi re
tanok rák-kelevénye“ mindig tovább terjed körü méljük, hogy Metz lakói, azoktól, amiket itt meg
lötte ; habár „a kárhozat fulánkjával megsebesítő róttunk, visszatérnek, s a katholikus hitet meg
skorpiókkal" s „Joel sáskáival, a porban rejtőző őrizni, az egyház rendeléseit megtartani fogják;
számtalan férgekkel" hasonlítja össze mindazokat, különben az atyai intést egyházi fenyíték fogja
akik a római egyház ellen föllépnek ; habár ő az követni".
Ez atyai intés és a püspök tilalma dacára a
eretnekeket oly embereknek nevezi, „akik Bábel
ben arany kehelyben kígyómérget nyújtanak" ; és biblia-egyesület tovább is folytatta gyűléseit és
„különböző kinézésű, de a farkaikkal egybekötö makacsul vonakodott az ő szentírás-fordításait ki
zött rókáknak", mivel azok bármily nevet viselje szolgáltatni. Erre Ince, midőn emez ellenszegülés
nek is, mégis csak egy célra egyesülnek, az Úr ről értesült, meghagyta, hogy a metzi püspök és
szőlőjének az elpusztítására. Mégis azt mondja az több apát e dolgot komolyan vizsgálják meg. Káegyik prédikációjában, hogy: „az eretnekek szö jöttek. hogy a biblia-barátok szoros összeköttetés
vetségét hű tanítás által kell felbontani, mert az ben állottak a valdensek már elátkozott felekezeÚr nem akarja a bűnösnek halálát, hanem azt tével. Ez elég volt. Az ő gyűléseiket szétűzték és
minden bibliát, amit kézhez keríthettek, elégettek.
akarja, hogy az megtérjen és éljen".
Az eretnekek elleni rendszabályok ezentúl min
A montpellieri valdensek a metzi egyházkerü
letben a Zsoltárok, Jöb, a páli levelek és több dig szigorúbbak és véresebhek dcttekr. más bibliai könyveknek a provánszi fordítását ter (Vége.)
Czékus László.
jesztették el.1 Mindjárt alakultak itt férfiúi és női
egyesületek, ahol a bibliát együtt olvasták és an
nak tartalma felől közösen értekeztek. A papok
nak, kik e gyülekezetek ellenében fölléptek, semmi
Trnkócry János felsöbakai
kép szót nem fogadtak. „Nekünk nincs szüksé
evangélikus lelkész és kora.
günk rá“, — mondák az emberek, „hogy a mi
magánépüléseinket eltiltsák." „A mi könyveinkben
1746—I761-íg.
sokkal többet és jobbat találunk, mint amiket ti
(Folytatás.)
adtok nekünk." A metzi püspök értesítette erről
III. Incét és ez erre azt válaszolta: „a prelátusok
Az 1754-ik év karácsony második ünnepén
kötelessége gondosan őrködni afölött, hogy az nevezetes temetése volt Felsőbakán Trnkóczynak.
eretnekeknek ne sikerüljön kárt okozni az r sző Ekkor temette a templom kriptájába a barsvárlőjében, de egyúttal arra is igen kell iigyelniök, megyei Csejkő községben elhalálozott Luderitz Káhogy az aratás ideje előtt ki ne tépjék a konkolyt, rolyné született Weszmann Erzsébet orosz császári
nehogy azzal együtt a jó gyümölcsöt is kitépjék. tábornoknét, ki Szentpétervárott született az orosz
Az eretnekséget tűrni nem szabad, de nem kell a császári rezidenciában és Csejkőn gyermekszülés
jámbor együgyűséget sem megkárosítani, nehogy közben meghalt. Gyönyörű tartalmú, német nyelvű
a kegyesekből eretnekeket csináljunk. Az embere sírkövét egész 1857-ig a templom falába illesztve
ket alaposan kell inteni, hogy minden illetlent hagyták elődeim, ekkor temploinboltozás idejekor,
hagyjanak el és idegen hivatásba ne kapjanak". a templomudvar egyik oldalfalába illesztették.
A nála bepanaszolt biblia-barátoknak maga Az 1906-iki püspöki egyházlátogatás idejekor emlí
Ince írta többek közt a következőket: „A vágy, a tettem híveimnek, hogy jó dolog volna ezen
szentírást megismerni, tanulni és ezáltal épülni, emlékkő feliratát, mely már elmosódik, újból fel
dicséretes dolog; de nem szabad azt titkon kielé újítani s az egész sírkövet renováltatni. Körülbelül
gíteni, sem a prédikálásban elbizakodva,' elfajulni, 50 koronából kikerült volna, de az egyház nem
nem szabad a lelkészi hivatalt csekélyre becsülni. akart ráadni, egyes adakozó meg nem akadt. így
Isten nem akarja azt, hogy az ő igéjét titkos hát pusztulni fog az emlék, míg egészen olvasha
összejövetelekben hirdessék, mint ez a tévelygő tatlanná nem válnak betűi.
hitűeknél szokás, hanem nyilvánosan a templom
Itt közlöm tartalmát, úgy mint következik:
ban. Aki jót tesz, annak nem szükséges félni a
Felül nemesi korona, kétoldalról egy-egy szár
nyas angyal tartja. Alatta pedig e felirat olvasható:
1 Lásd Neander könyve 427. lap

15.
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Wanderer betrachte die Ruhestadt, einer redlichen
und getreuen Frauen, dérén Herz eine Wohnung
dér Tugend und ihr ganzes Leben ein Vahres
Muster dér Frömmigkeit und ungeheuchelter Gottesfurcht gevesen. Es var diese die Hochwohlgeborne
Frau-Frau Maria Elisabeth geborne von Wesmann.
Selbige erblickte das Licht dér Welt in dér Rusisch
kais. Residenz St. Petersburg 1716 den 29. no
vember. Verniahlte srch anno 1742. den 29- Juni,
in Holstein mit dem Hochwohlgebornen Herren
Herrn Wilhelm Adolph von Luderitz. Seiner römisch
kaiserl. auch zu Hungarn Und Böheini königl.
Majestát wohlbestallten Obrist-Wachtmeister. Starb
in ihrem Erlöser mit sambt dér Leibesfrucht nach
3 tagigen harten Geburtsarbeit in Csajkova, den
ersten Christfeiertag anno 1754. friili um 6 uhr,
und erwartet allhier bis ihr Heiland Christus Jesus
sie von dem Tode wieder erwecken wird. Sterbe
Seufzer, es ist gémig, wenn nur mein Jesus woll.
Er kenne ja mein Herz, ich harre sein und halt
indessen stoll; bis er mir allén Schmerz, dér
meinen mattén Leib abnaget zűr Ruhe legt, und
zu mir sagt, es ist Yolbracht etc. . . .

áldott elődöm azt mondom e kongregációban : Ámen.
Úgy legyen. És hozzá teszem ehhez még ezen kegyeletes szót i s : Have pro anima — nyugodj ke
gyes lélek!
(Vége).
Holéczy Zsigmond.

Hogy lett Gyuriból jó tanuló.
(Lapunk második pályázatán dicséretet nyert.)
II.

(Folytatás.)

Bende szomszédéknél nagy volt az izgalom
és ijedség, a kis Annus újra ágynak esett és
nagyon, nagyon rosszul volt. Szegény anyja
hiába tépelődött. hogy hát hol is követett el
mulasztást, mitől is lett beteg egyetlen gyer
meke, csak nem tudott rájönni. Az orvos egyre
csak azt mondta, hogy nagyon megfázott a kis
leány, jobban kellett volna rá ügyelni a beteg
ség után, most m ár tudja Isten mi lesz. A kis
Annus meg csak hallgatott, kicsi leány volt még
de azért jól tudta, hogy barátját elárulnia nem
szabad. Pedig később mégis elárulta — akarat
A gyülekezet 13 körmöd aranyat kapott a lanul. Mikor a láz már oly nagy volt, hogy
elborította a kis agyat, akkor ő is elmondott
kripta átengedéséért.
Az 1755-ik esztendő gyakori földrengések éve szépen mindent, elm ondta kicsi élete egyetlen
volt. Oly nagy és oly gyakran ismétlődő földren titkát.
Szegény Gyuri azalatt meg úgy szenvedeti,
gések voltak ezek, hogy országszerte imádkoztak
a templomokban Istenhez a nagy veszedelem elhá hogy azt hitte, kicsi szíve megszakad. Mily szí
rításáért. Nag.yhonti .ev. esperességiinkben Michae- vesen cserélt volna Annuskával, mily örömest
lidesz János akkori főesperes s egyházmaróti vállalt volna bárm ily testi fájdalmat, csakhogy
lelkész mindenütt elrendelte a bűnbánati nap tar az a gonosz kis fulánk tovább ne kínozza. Hogy
tását. Minthogy pedig a földrengések 1756-ban is könyörgött most a jó Istenhez, hogy kérte,
mindnagyobb és nagyobb mértékben észlelhetők hogy csak még most az egyszer segítse meg,
lettek, tehát ezen év április 15-ikére általános ezután m ár egészen más lesz, jó, engedelmes
bűnbánati nap rendeltetett egyszerre az egész espe- fiú lesz, csak azt ne engedje meg, hogy a kis
rességben. Trnkóczy ezenkívül épp úgy, mint inás Annus meghaljon és hogy neki ezután már
paptársa is, még hétköznapokon is gyakran beha- mindég fájjon a szíve.
Nap-nap után múlt, de a kis Annus csak
rangoztatott a templomba s a nép, érezve a vesze
nem
lett jobban. Gyuri most m ár úgy érezte,
delmet, szívesen is eljött ájtatoskodni.
hogy nem tudja többé e fájdalmat egyedül
Az 1757-ik évi Ledényben tartott esperességi
elviselni, hogy ő meghal, ha valakinek el nem
közgyűlés Trnkóczyt alesperessé választotta. Ezen
sírhatja
bánatát.
tisztséget 5 évig, vagyis haláláig viselte aztán.
A jó öreg Zsófi nénire gondolt, ki ott lakott
1758-ban reszketős kézzel jegyezte be a matrika künn a város végén és akiről azt m ondták az
kemény borítékjának belső lapjára Anno Domini emberek, hogy m ár régen elfelejtette a neve
1758 april 7. Elégett Bakabánya. 300 ház lett a tést és hogy sírni sem tud, m ert m ár összes
tűz martalékává. (Bakabánya Felsőbakához közel könnyeit elsírta. A kis Gyuri eddig soha sem
eső bányaváros, jelenleg nagyközség).
szerette az öreg nénit, mindég oly csendes és
Halála 1761 április hó lü-én következett be. unalmas volt nála, de most azt érezte, hogy
Április 12-én temették el 52 éves korában. E nap csakis tőle várhat segítséget, vigasztalást, mert
akkoriban husvétutáni harmadik vasárnapra esett. igazán vigasztalni csak az tudhat, ki m ár maga
Gyülekezetünkben 15 évig szolgált híven s köz- is sz.envedett.
becsülésben. Özvegye számára hálás gyülekezete
És nem csalódott a kis Gyűri, m ert mikor
faházat épített, amelyben azután haláláig lakott. m ár egész vallomását elsírta az öreg Zsófi néni
A faház fennállót és az egyháznak némi kis hasz kötényébe, az nem korholta és nem haragudott,
not is hozott 1857-ig. Ekkor lebontották és beltel- csak hosszasan, szomorúan nézett rá és Gyuri
két a tanítói kerthez csatolták.
csodálkozva látta, hogy a Zsófi néni szemében
Trnkóczy funerátorai ezt írták a róla szóló ha volt még egy utolsó kis könnycsepp és az ép
lotti anyakönyvi bejegyzéshez: Cujus ossa mol- pen most hullott le öreg, reszkető kezeire.
Sokáig ültek így együtt csendesen, elgondol
liter quiescant, memória autem sit in benedictione,
— kinek csontjai csendesen nyugodjanak, emléke kozva, végre megszólalt az öreg néni: Szegény
azonban áldott legyen! — Én pedig poraidban is kis gyermekem, én gyenge vagyok abhoz, hogy
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rajtad segítsek, én csak imádkozni tudok érted,
hogy a jó Isten ne büntesse oly nagyon hibái
dat. De neked van még egy nagy kötelességed,
neked még el kell m enned ahhoz a szegény
anyához, aki ellen oly nagyot vétettél és el
kell m ondanod mindent, úgy, ahogy azt nekem
elmondtad. Nehéz út lesz az fiam, jól tudom,
de ha megteszed, meg fog könnyebbülni a lel
ked és az Isten is meg fog bocsátni. Mert ha
hibáztunk, legyen annyi erőnk ezt be is vallani.
Gyuri kábultan m ent ki az utcára, szörnyű
volt elgondolni is, hogy ő most m enjen oda
ahhoz a szegény asszonyhoz, ki egyetlen gyer
mekének életéért reszket és m ondja meg neki
nyíltan a szem ébe: én vagyok az oka m inden
nek ; ha én nem vagyok, most a gyermeke
egészséges, vidám, mint a többi. De azért csak
ment előre a kis Gyuri, hisz’ Zsófi néni azt
mondta, ettől megkönnyebbül a lelke. Elgon
dolt m ár mindent, hogy hogy fogja elmondani
egész vallomását, hogy hogy fog könyörögni
bocsánatért. De mikor aztán benyitott az elő
szobába és ott látta állni halványan az Annus
édes anyját, csak nekidült a falnak zokogva
és nem szólt még egy szót sem. De az anya
nem is kérdezett semmit, megértett ő mindent.
Az ő szeme is könnyes volt, m ikor azt m o n d ta :
«Adj hálát az Istennek édes fiam, Annuska
jobban van, meg fog gyógyulni.*
III.
Bizony az Annuska meggyógyult és most
m ár megint künt ült a napon sütkérezni. Sűrűn
fel-fel nézegetett, nem jön-e még a kis barátja,
de az csak nem akart előkerülni. «Szegénynek,
úgy látszik, megint sok lehet a tanulnivalója
holnapra* — gondolta Annuska. De tanult is ám
a kis Gyuri, hogy csak úgy égett az arca a
hévtől, hisz’ annyit kellett még pótolnia. Az
öreg Gerő bácsi eleinte csak rázta a fejét, se
hogy sem tudta megérteni, mi baja esett a fiú
nak, hogy az most egyszerre úgy megszerette
a könyveket, de akkor nézett még csak nagyot,
mikor a hónap elején nem kapott intőt a
Gyuri gyerek.
Pedig nem is volt azon csodálkozni való,
Gyuri csak megtartotta fogadását, amit akkor
tett a jó Istennek m ikor oly nagy bajban volt.
A Zsófi néninél most m ár mindennapos
vendég lett a kis Gyuri s mióta Annus meg
gyógyult, őt is mindig magával vitte. Néha szép
nagy csokrokat szedtek sok-sok tarka virágból
s meglepték vele a jó nénit, néha meg a jó
néni lepte meg őket mindenféle jóval, édessel.
És ha aztán látta az öreg Zsófi néni, mily bol
dog a két gyerek, egy rövid kis időre ő is el
felejtette saját szenvedését és csendes, boldog
mosoly ült az ajkára. Gyuri és Annus csodál
kozva néztek egymásra, nem tudták megérteni,
mi lehet az oka, hogy az öreg Zsófi néni újra
megtanult mosolyogni.
(Vége.)
Faix Margit.

SZ,

E ltű n t fészkek.
Hajnalban, nedves fű között,
Nehéz lépésű három ember
Indult az erdő közepének.
A felhők lángpirosban égtek.
Megállt az egyik: Épp jó lenne ez.
Elég magas és elég egyenes.
A többi mondta: Jó, hát kezdjük el.
És három fejsze most a fára vágott.
Ijedten rezzent minden kis levél.
Az erdő zengett, messziről kiáltott,
Szíve megdobbant mindegyik csapásra
És visszaszólt a fejszecsáttanásra:
Ne bántsd, ne bántsd!
A nagy fa lassan, lassan meghajolt
És zúgni kezdett rajta most a lomb.
Éles süvítés, reccsenés között,
Melyre az erdő fájón felnyögött,
Aláhanyatlott. Ágait levágták,
Összegázolták büszke koronáját,
Csak merev törzse maradt egymagára.
S mikor a nap lement és este lett,
Nem lelte fészket sok szegény madárka.
Kemény Lajos.

Ifjú zarándokok bátran vallást
tesznek az Orról.
Midőn a mai keresztyénséget vizsgálom, felette
igen örül az én szívem, hogy az Úrnak lelke ismét
hatalmas erővel munkálkodik e földön, s épp ennek
következtében mindenfelé csodálatos mozgalom nyil
vánul elannyira, hogy az ember csaknem azt véli,
hogy az Úr mintha még egyszer megakarná látor
gatni végtelen irgalmasságából az ő népét. De e
mennyei dolgok utáni buzgó vágyódással szemben,
mely a Szentlélek Isten munkája, egy hatalmas
ellenáramlat is látható a sötétség országa érdeké
ben, s ilyenképen harc készül kitörni a világosság
és a sötétség között, s nem kérhetjük eléggé az
U rat: vajha megtanítana híven vigyázni és buzgón
imádkozni, hogy éber szemmel őrködjünk és a küz
delmet bátran megharcolhassuk. S épp ezért nap
jainkban mindenekelőtt szükségünk van hű, bátor,
határozott hitvallástételre az Ur Jézus Krisztusról.
Ezzel szemben a legmegvetendőbb dolog ama gyáva,
szégyenletes hallgatás és tagadás akkor, midőn az
Úrnak dicsőségéről van szó. És éppen ama bátor
hitvallástételnek buzdítására, eme gyáva tagadásnak
pedig megvetésére akar szolgálni eme kis történetünk.
Egy idő óta nagy távolságról — több mértföld
ről — ifjú emberek szorgalmasan felkeresik egy
házam istentiszteleteit. Egyszer, midőn az útjokba
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eső kocsmákba bementek, fiatal és idősebb emberek
nagy csoportja ült a hosszú asztalnál, az egyik rész
ivással, a másik meg kártyázással töltvén az időt.
Az ifjú zarándokok leültek szépen egy asztalhoz,
mely a szegletben állott, s ennivalót rendeltek,
mielőtt tovább folytatnák útjokat. Midőn a kocsmáros elébök tette az ételt, felálltak, s mint jó keresz
tyénhez illik, elmondták evés előtti imájokat. Mert
hiszen a keresztyén csak nem telepedhet le úgy
az asztal mellé, mint a disznó a vályúhoz. A régi,
egyszerű, de oly kedves, s jól ismert imát rebegték
ajakik:
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lenni, mivel már semmiben sem hisztek, s lépjetek
ki a keresztyén Anyaszentegyház kebeléből, akkor
legalább őszinte emberek lesztek, míg így szánandó
képmutatók vagytok, nem pedig mi, kik hiszünk,
ím erre a gúnyolódok elhallgattak és szemlesütve
hallgatták végig az Úr hű tanítványainak bizonyságtételét, hogy nincsen senkiben másban üdvösség,
mint az Úr Jézus Krisztusban, Istennek egyszülött
szent Fiában, ki eljött e világra, hogy megváltsa
a bűnösöket.
Ámde ezzel még nincs vége a történetnek. Az
ellenfelek egyike egyszerre csak elkezd éktelenül
káromkodni, s eme förtelmes szavakat ejti ki szá
„Jövel Jézus ! légy vendégünk
Áldd meg a mit adtál, kérünk!“ Ámen.
ján : Szívemből kívánom, hogy az átkozott hermannsburgi egyháznak hittérítő hajója — mely épp
Az ima szavaira egyszerre általános csend állott akkoron tengeri úton vala — a rajtalevőkkel együtt
be, — még a kártyázok asztalánál is. Ám alighogy a tenger mélységes fenekére sülyedjen! Eme ret
leültek az imádkozok elköltendő Istennek adomá tenetes szavak hallatára az ifjú zarándokok mély
nyát, a szomszéd asztalnál ülő népség csakhamar szomorúsággal lelkűkben felkerekedtek, hogy e szo
oly elvetemülten, oly gyalázatos módon kezdett morú helyet elhagyják. De hogy eleget tegyenek
beszélni a bibliáról és az Úr Jézusról s azután az lelkiismeretük parancsoló szavának, mely nem enged
imádkozókról, mint képmutatókról, hogy a kövek hető, hogy a Sátán tekintse magát győzedelmes
is megszólalhattak volna. Éppen azért el nem tűr félnek, az ifjak egyike nyugodtan az átkozódó
hették, hogy ily istenkáromló beszéd ellen fel ne elé lépett, s igyen szólott: „Te épp most azzal,
emeljék szavokat. A válasz védő szavokra az lön, hogy a hittérítő hajót megátkoztad, felette nagy
hogy ők nem hiszik, hogy Jézus Isten Fia volna, szolgálatot tettél annak, anélkül, hogy tudnád!“ —
továbbá, hogy a biblia Istennek Igéje, mert hát ők Ugyan mit? kérdé meglepődve az átkozódó.
már felvilágosodott nép, kit nem oly könnyű félre „Ám halljad: — möndá az ifjú. — Az istentelenek
vezetni, éppen azért az imát sem szenvedhetik, átka áldássá változik!" Erre az ifjak eltávoztak, s
mert hiszen az imádkozok mind képmutatók, no a szobában síri csend lön.
meg nekik egyáltalában nincs is szükségük az imád
Egy idő múlva az ifjú zarándok levelet kapott,
ságra, ők bizony nem színeskednek. Az ifjú zarán melyben ez állott: Ama átkozódó ott a kocsmában
dokok erre azt kérdezték: vájjon az imádkozás buzgó imádkozóvá lett, s forrón koszom néked,
rosszabb dolog volna-e az ivásnál és kártyázásnál ? hogy akkor oly bátran vallást tettél az Úr Jézus
— hiszen az imával a jó Istent szolgáljuk, az Krisztusról, mert íme, a te Urad és Istened immá
ivással és kártyázással pedig épp úgy, mint minden ron az én Uram és Istenem is. Ha ismét útra kelsz
bűnnel, az ördögöt! Erre már felugráltak az emberek a messze távoli istentiszteletre, keress fel engem
helyeikről s úgy kiáltották: „M it... ördög? Ördög is és vigy magaddal!
ugyan nincsen!“ — Ugyan! — felelék az ifjak, —
És valóban mindketten eljöttek, s felkerestek
ha nincs ördög, miért mondtátok épp az imént a
engem
is és én velők együtt térdre borultam az
kártyázás közben egymásnak, hogy az ördög vigyen
el? •— Az vala erre afelelet, hogy hisz az csak Üdvözítő előtt „ki vallást tészen azokról, kik vallást
olyan szólásforma náluk, a minek ők semmi jelen tesznek ő róla".
tőséget nem tulajdonítanak. Az ifjaknál kész vala
L. Herms után.
Rédei Károly.
rögtön a válasz: Hisz akkor ti képmutatók vagy
tok ! — mi az Úr Jézust szívünk mélyéből hívtuk
körünkbe, ti pedig az ördögöt csak úgy szokás
módból ? De mondjátok csak, — folytatták beszéd
A félreismert jóltevő.
jüket az ifjak — mik is vagytok ti tulajdonképpen;
Németből fordította : Baldauf Gusztáv.
keresztyének vagy pogányok avagy talán törökök ?
(Folytatás.)
— Keresztyének! felelék azok. — Nos akkor —
viszonzák az ifjak — ti magatok a legcsunyább
A mennyben örök vasárnap van. A földön a
képmutatók vagytok, amilyeneket csak hord a föld vasárnap egy-egy darab mennyország. A vasárnap
a hátán. A keresztyének hisznek a Szentháromság mennyei követ igazi hazánkból. Aki megveti a
egy igaz Istenben, akinek nevébe megkereszteltet vasárnapot, megveti a mennyországot, aki meg
tek, hisznek a Jézus Krisztusban, Istennek egy- veti a mennyországot, önmagát veti meg. Legye
szüllött szent Fiában, kiről neveztetnek, s hisznek nek a vasárnapok útjelzők a benső, lelki élet célja
a bibliában, mely a keresztyén vallás szent igaz vezető ösvényén. Serkentsen mindegyik vasárnap:
ságait foglalja magában. És még ti keresztyének
nek merítek magatokat nevezni, ti, kik néni hisztek
„Olts szárnyat lelkem gondolat)a,
Mutasd meg, hogy nemcsak por hamu vagy;
a Szentháromság egy igaz Istenben, az Úr Jézus
Ki szivedet megbuzogtatja,
Krisztusban és a bibliában ? ! Szedjétek össze maga
A szent Isten mi végtelen, mi nagy!
tokat, s mondjátok meg a ti gyülekezetek lelkiKi neki áldani méltón akar,
pásztorának, hogy nem akartok többé keresztyének
Úgy áldozzék, mint a mennyei kar.“
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ÍV.
Igazi vasárnap.
Zeng az ének, cseng az ének
Szent falak közt ég felé
Buzgó hívek ajka zengi,
Minden hangja Istené.
Lépj be, lépj be, im kitárja
A szent hajlék ajtait,
íW-ajtsd meg térded, nyisd meg ajkad
Isten lelke lakik itt."
('Párkos L.J

Mily kedvesen énekli még a költő is az Úrnak
'napját, melyről sokan azt tartják, hogy szigoré
törvényeket saab elénk, holott a legjobb Júltevő.
Megütköznek azon a parancsolaton, liogy az ün
nepet sneg kell szentelni. Pedig nem is így szól
az a parancsolat. Nincs szó a bibliában arról, hogy
-.kell", lí. Móz. 20., 8. versében ez áll: „Meg
emlékezzél a szombatnapról, hogy azt megszen
teljed*'. Az összes parancsolatok között, amelyek
a sinai hegyen kijelentettek, ez a leggyöngédebb.
Micsoda szelíd jósággal szól itt szívünkhöz a nagy
törvényadó, könyörületes szívének mily magasztos
megnyilatkozása ez a parancsolata: „Megemlékez
zél a szombatnapról“. Régebb időből származik a
szombat, mint valamennyi törvénye a zsidóknak
és mint régi időktől megszokott és üdvösnek bizo
nyult intézmény nyerg szentesítést a tízparancso
latban. Oly régi az Úr napja, mint maga az em
ber. Az első nap, amelyet az első ember a biblia
szerint paradicsomi boldogságban élt át, a szombat
nap volt. „A harmadik parancsolat a legkedve
sebb és egyúttal nyitott ajtó az elveszett paradicsoniba** — mondja egy kegyes lélek. Az Úrnak
napjáról a bibliának már első lapján találkozunk:
„Mikor pedig elvégezte Isten hetedik napon a te
remtés munkáját . . . megáldá a hetedik napot,
azaz megszentelő azt“. (i. Mózes 1, 2, 3.) Az egész
újszövetségben nincs arról említés, hogy az Úrnak
napját meg kell szentelned, de ott van Jézusnak
e kijelentése: „A szombat az emberért teremte
tett, nem az ember a szombatért*'. (Márk. 2, 27.)
Az ószövetségi Ígéret pedig az Úr napjának meg
tartóihoz így szól: „Ha megtartóztatod a te lába
dat szombatnapon, hogy azt ne műveljed, amiben
gyönyörködöl az én szent napomon és a szomba
tot gyönyörűségesnek tartandod, hogy szenteltes
sék és tiszteltessék az Úr és annak tisztességet
teendesz úgy, hogy nem a te dolgaidat teszed és
nem cselekszel s nem szólsz oly beszédet, nielyben gyönyörködnél: akkor téged, ki az Úrban
gyönyörködöl, a magas földre viszlek és ezt mű
velem, hogy Jákobnak, a te atyádnak öröksé
gével élj : mert az Úr szája mondotta *. (Ézs. 53,
13, 14.)
Ne mondd a vasárnapról, hogy „kell**, hanem
azt, hogy „szabad**. Nem parancsolat ez, hanem
adomány. A jóságos Isten látva, hogy az ember
élete csupa bűn és fáradalom, hogy az ember fiai
szerteszélednek s külön-különféle ösvényekre tér
nek : adott egy napot, hogy azon összetalálkozza
nak és fel-felújítsák a közösség tudatát, a testvé-
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riáüg érzetét Mikélit ftz édes apa, lníelőtt reggel
elválik gyermekeitől; kífr színtéll munkára, iskolába
VUgy játszadozni mennek, ezt mondja: fiaim, este
hét ófára megtérek a munkából, munka után a
fáradalmakat kipihenve jöjjetek hozzám egy kis
órácskára, hadd örvendezzünk egymásnak, seregeljetek körém, beszélgessünk s vidámítsuk most
egymást. Ekkép beszél vüsárnap Isten is az em
berekhez: „Térjetek Visézá g^erhtekeihi! Jöjjetek
hozzám, ti eltévelyed'ett, tékozló fiaim; jöjjetek
kebelemre mindnyájan, hogy nyugodalmat találja
tok itt lelkeiteknek. „És az én szombatiínat meg
szenteljétek és legyenek jegyül én köztem és ti
közietek, hogy tudjátok, hogy én vagyok a ti
uratok, Istentek" (Ézs. 20, 20. II. Móz. 31, 13.).
A gonosz ember az Írnak napját azért nem
tudja megtartani, mert amint Augustinüs egyházi
atya mondja! „lelkiisinéreté iiem enged neki pi
henést”. -Ámde ópjt áz ilyénekelt e napon különö
sen hirdettetik az ige: „Békéljetek meg az Isten
nel”. Térjetek meg ti eltévelyedett bűnösök! A
harangok ércnyelve e napon azért cselig át a tá
jon, át hegyen-, völgyön, kunyhókon, palotákon,
hogy hívjon Istenhez-, á mennyei atyához.
Délafrikábah évekkel ezelőtt megajándékozták
a mamágúalándi gyülekezetét egy nárahggal. Nagy
Volt ezen az öröm a gyülekezetben, mert hisz ez
volt az első l arangjuk. Egy bennszülött, Willen
János erről a harangról egy ízben ezt mondotta:
„Ha a hegyekben vagyok és hallom a harang
csöndülését, úgy hat az rám, mintha az„ Úr. szavát
hallanám, amely isteni tiszteletre hiv. Oly örömmel
hallom mindannyiszor ezt a harangot”. Ilyen nyi
latkozatot lett ezelőtt 150 évvel, Vagy még előbb
egy öreg, keresztyénné lett néger férfiú is. A délafrikai fokföldön élt ez a Jakab nevű férfiú, mint
rabszolga. Az 1754. évben, karácsony előtt való
vasárnap húzták meg legelőször falujában Worcesterben az új, hatalmas acélharangokat. Mikor eze
ket hallotta nagyon örült neki. A hittérítő megkér
dezte tőle: „hát Jakab, annyira tetszenek neked
a harangok?” „Igen, uram — felelte könnyek közt
az öreg — boldog vagyok, hogy hallom a haran
gokat. Ugyan már máskor is hallottam harangokat
Portugiesában, Mosambikban; akkor még kis fiú
voltam és a haranghangokat akkor még csak fü
leimmel hallottam, most azonban meghallja azokat
szívem is.“ „És mit szólnak szívednek?” — kér
dezi tovább a hittérítő. „Azt — válaszolta a né
ger —- Jézus könyörül a bűnösökön.” A hittérítőt
mélyen meghatotta a négernek e gyönyörű vallás
tétele, szemében örömkönnyek csillogtak.
A vasárnap a bűnből való megtérésre, az újjá
születésre és a hitben való erősödésre szolgáló
nap. Egy vallásos érzésű férfiú egyszer így jelle
mezte a vasárnapot: „Úgy tetszik nekem, mintha
az Úr a vasárnappal esztendőnként 52-szer juttatna
tavaszt az embereknek”. A világ olyan vasárnap
nélkül, mint az ifjú lány mosoly nélkül, vagy mint
a nyár virág — s a virág illat nélkül. Egy ó-kori
egyházi tanító azt kérdi: „Mi volna az élet vasár
nap nélkül — és ezt feleli: „Sivatagon átvezető
hosszú út, amely mellett zöldlombé fa árnyékkal
nem kínál”.
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Münchenben egy jeles rajztanár, egy szeretetre
méltó, komoly és egy háziasán gondolkodó férfin
egyetemi előadásainak befejeztekor a tanév végén
tanítványait ezekkel a szavakkal bocsátotta el :
„Önök most hazamennek vakációzni, némelyek
messze utat tesznek meg. Gondoljanak most arra,
hogy útjuk hosszú, poros út volna, melynek szé
lein csak sudár jegenyefák állanak, de sehol nincs
csak egy vendéglő sem, melybe be lehetne térni
s fel lehetne üdülni. — Lássák, ilyen az embernek,
ennek a földi vándornak élete is — hosszú, poros
út tikkasztó melegben, ha nincsen felfrissítő vasár
napunk. Micsoda nyomorúságos utazás volna az
ilyen. A vasárnapok az Úrnak vendégfogadói, szál
lói az életnek útjain. Ha be nem tér az ember:
eleped, elveszik".
Amikor Izráel fiai Egyiptomból Kanaánba men
tek, sokáig vándoroltak a pusztában; telve volt ez
sokféle veszedelemmel; ínség, nyomor, betegségek
kísérték ; mindenféle ellenség zaklatta őket; édes
vizük nem volt, lábukat égette a forró homok s
meg-inegmarta egy-egy mérges kígyó. De azért
közben-közben akadtak kellemes helyekre is. Elimben tizenkét kútra és hetven hatalmas árnyékot
vető pálmára akadtak, ahol megpihenhettek és
tábort üthettek. Sok ideig kellett a Sur sivatagjain
barangolniok, majd meg a Sin puszta úttalan ho
moktengerén kellett vándorolniok — de a két
kietlen pusztaság közt ott volt a zöldelő Elim, ez
a pompás oázis friss vizével és árnyékos lomb
koszorúival. Ez az Elim igazi képe a vasárnapnak.
A földi téreken vándorló ember útjába is esik egyegy vasárnap, hogy újból friss erőre kapjon, meg
acélozza elernyedt izmait, nyújtson lelkének üdítő
italt. Ott Étimben micsoda szíves vendéglátást ta
lált minden utas: mindenik zsidó törzsnek jutott
egy-egy édesvízű forrás, és .Iákób házának mind
a hetven családjának egy-egy pálmafa. Mindenik
családnak jutott tehát egy árnyékot vető fa, ahol
megtelepedhetett. Mindegyik vasárnap is egy-egy
ily meghitt Elim a szegény fáradt népnek, minden
egyes családnak, minden szomjuhozó, tikkadt ván
dornak.
Egy-egy ily felüdítő vasárnap után mily bol
dogan indulhat ismét tovább a vándor. III. Frigyes
Vilmos porosz király, aki a vasárnapot mindig
tiszteletben tartotta, azt szokta mondani: „amilyen
a vasárnap, olyan a hét“. Ahová ez az elsőszülött
megyen a hét testvér közül, arrafelé tart a többi
hat is. Ha az első Istenhez iparkodik, odafelé
törekszik a többi i s ; ha az kárhozatba indul,
követik ezek is.
Egy barátomnak, N. molnárnak ez a szavajárása: „Nincsen mása a jó kezdetnek1'. E felfogá
sának értelmében övéivel együtt mindennap mun
káját kegyes ájtatossággal kezdi és minden hetet
— a vasárnap megszentelésével. Ezen a napon ő
maga, házanépe. udvara, malma egészen átváltozik.
Minden csillog-villog, fénylik a tisztaságtól, rend
től, minden csendes, ünnepies. Earátom ezt tartja :
e napon csak Istennek szolgálok, a hétköznapokon
elég időm van a magam érdekeit szolgálni.
Abban a szentírásbeli ígéretben: „keressétek
mindenekelőtt Istennek országát és annak igaz

ságát s mindenek megadatnak tinéktek" — még
senki sem csalódott. Azért:
„Keressétek szerénységgel
Az Istennek országát,
Munkáljátok nagy hűséggel
Lelketek boldogságát.
Emberek megtérjetek
Azon törekedjetek,
Hogy itt szentek lehessetek
S innét mennybe mehessetek".

Helyesen mondják ezért a vasárnapot „a hét
világosságának8, vagy „a napok g y ö n g y én ek A
kegyes Ignatius egyházi atya meg „a napok feje
delmének és királyának8 mondja.
V.
Vasárnapi hangok.
„Áldott Isten áldott napja,
Melyen nyáját hívogatja
Boldogságra, szent örömre ;
Légy oh szent nap üdvözölve !
Ide hívsz ez áldott helyre,
A vallásnak mezejére,
Hol a lélek szomjú vágya
Boldogságát feltalálja."
— (Énektár.)

A legszebb nap a vasárnap. Neve is édesen,
kedvesen hangzik fülünkben és ünnepies hangulatot
kelt szívünkben., Igen, hisz ez az a nap, amelyen
így szólott az Úr: „Legyen világosság!" és lön
világosság. Ez a nap az, melyen Krisztus urunk
is, mint a felkelő nap, feltámadt a sírból és meg
jelenve tanítványainak, ezzel a mennyei szózattal
köszöntő őket: „Békesség néktek!" Azóta mind
egyik vasárnap újra és újra hirdeti: Megemlékez
zél az úr Krisztusról, ki halottaiból feltámadott és
most is ekkép köszönt bennünket: „Békesség
néktek.“ Ez a nap az, melyen minden testre ki
töltetett a Szentlélek.
A vasárnap tulajdonkép egy visszatérő husvét,
meg pünkösd. Régi időtől kezdve a péntek a böjt
nek és bűnbánatnak napja, a vzsárnap kezdettől
az örömnek napja, melyen nem szabad bőjtölni,
melyen még a legszegényebb család tűzhelyén is
lehetőleg hús fői a bográcsban. Az a nap ez,
amelyen már az első keresztyének is különös sze
retettel gyülekeztek össze, s amelyen Pál apostol
különösen nagy buzgósággal prédikált (Apóst.
Csel. 20. 7.). E napon történt az is, hogy János,
a szeretett tanítvány Pathmosz-szigetén a meg
nyilatkozott egekbe tekinthetett és azokat a látá
sokat látta. (Jel. 1. 10.) Az a nap ez, amelyen a
hatalmas égi nap is melegebb fényt áraszt e földre
és minden emberhez küld egy-egy sugárt, meg
valósítva az Igének szavát: „feltámasztja az Ur
az ő napját mind a jókra, mind a gonoszokra".
E napon az embereknek is jobban kellene szeret
niök egymást; azon örvendezve, hogy Isten szeretetének melengető napsugarait élvezhetik s arra
kellene törekedniük, hogy sziveiket is kölcsönösen
áthassa a tiszta szeretet egy-egy szikrája élesztve
a boldogságnak tisztafényű lángját.
Mily jó volna, ha e napon urak és alattvalók,
fejedelmek és koldusok, királyok és szolgák Isten
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színe előtt egymáshoz hasonlókká lennének, mint
bűnös emberek és testvérek; a különböző rangok
es rendek kiegyenlítődnének s valósággal a „sza
badság, egyenlőség és testvériség" napja lenne.
Ha e napon gondolna a gazdag a szegényre, az
egészséges a betegre, a szabad a fogolyra, a
keresztyén a pogányra; e napon gyűjtöttek m ára
korinthusi keresztyének is a jeruzsálemi szegények
javára. (I. Kor. 26. 2.) E napon teljék öröme az
embernek a jótékonyság gyakorlásában, a békes
ség keresésében, a szomorkodók vigasztalásában,
az egymásért való imádkozásban.
„Együtt szülők, cselédek, gyermekek
Mondanak-e még ottbent éneket?
Melytől a szív megárad, s könyet ejt
S mely imaszám megy odafent ?“
(Szabolcsba.)
(Folyt, köv.)

V EG Y ES.
Lelkész-szentelés. A tiszai ág. h. ev. egyházkerület püspöke Geduly Henrik, f. hó 16-án Hronyecz József püspöki titkár és Krieger Mihály kér.
másodlelkész asszisztálása mellett nagy közönség
jelenlétében a nyíregyházi ev. templomban avatta
fel Kárpáty János sakaslomnici segédlelkészt.
Az Úr áldása kísérje a nemes ambíciójú ifjú Timotheust pályáján.
Elemi iskolás kis gyermekek mellé nevelőnek
elmenne egy jó családból való evang. ifjú, ki az
iglói áll. tanítóképzőt kitüntAtAsgel végezte. Meg
kereséseket a Budapest-fasori ev. lelkészi hivatalba:
VI., Felső erdősor 5. sz. a. kér.
Nagy feltűnést keltett fegyelmi ügy vége.
Miután azon vád, mely Materny Lajos főesperes
felfüggesztésére szolgált indokul, közbevetőleg tör
tént nyilatkozata folytán félreértésen alapulónak
bizonyult: a tiszai evangélikus egyházkerület elnök
ségé, Materny Lajos főesperest és egyházkerületi
számvevőt, az ellene fennforgott vád elejtése s a
további eljárás megszüntetése mellett, hivatalába
visszahelyezte s ezzel az ügy békés úton végleg
elintéztetett.
Halálozás. Győrött f. hó 14-én meghalt Kis
Jenő ügyvéd, több gyülekezetnek volt felügyelője,
a győri egyházmegye s a győrvidéki tanítóegye
sület tiszti ügyésze. Az elhunyt azon világi férfiak
közül való volt, akik az egyházat szeretik, érte
áldozni, fáradni mindenkor készek. Szívén viselte
gyülekezetének, egyházmegyéjének minden ügyét
és meleg érdeklődéssel viseltetett a kerület ügyei
iránt is. Negyven évig járt a területi közgyűlé
sekre, negyven éven belül alig c gy-kétszer maradt
el azokról. Érdemeit kegyeletit őrizni fogja az
egyház. Áldás, béke hamvaira.
Obál Béla eperjesi theologiai akadémia tanár
kiküldetése. Obál Béla dr„ evangélikus főiskolánk
ezen nagy reményekre feljogosító fiatal tudósa a
múlt esztendőben a hallei, íipcsei és berlini egye
temeken tanulmányozta az újabb történetírási mód
szereket és azokat a klasszikus Ranke-féle törté
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netírással igyekezett összeegyeztetni. Ily irányú
kritika alá vette a századokban Lindner világtör
ténelmét és más kiválóbb történelmi műveket. Egy
házunkat azonban leginkább érdekli, hogy a kül
földön levő magyar vonatkozású történelmi emlékek
után kutatott; így a halle-wittenbergi 200 éves
régi magyar könyv- és levéltárt kezdte rendezni,
annak unikumait kiadni és ismeretlen történeti
okleveleit feldolgozni. Nagybecsű reánk nézve, hogy
a protestáns családok és egyénektől tett magyar
alapítványokat, amelyekből az idők folyamán már
sok eredeti rendeltetésétől elvonatott, a német
egyetemeken Obál kikutatta, és azokról kimutatást
készít. Ezen munkálat alapul fog szolgálhatni arra,
hogy az ily alapítványokat egyházunk az Ő rfjai
részére reklamálhatja. Obál Béla most újabban
megbízást, illetve államsegélyt kapott, a vallás- és
közoktatás gyi minisztertől, hogy a jövő évben
tanulmái
folytathassa, Ev. lap.
Névén, nő kerestetik falura özvegy úrinőhöz
egy hat- és egy nyolcéves leányka mellé. Ki az
elemi iskolai tantárgyak tanításán kívül a német
nyelv és zongora tanításra is vállalkozik, előnyben
részesül. Jelentkezések a fizetési igény megneve
zésével Farádra (Sopron megye, postahely), az
evang. lelkészi hivatalhoz küldendők.
Lelkészválasztás. A múcsfai ev. gyülekezet
egyhangú választással lelkészéül megválasztotta
Péter Lajos ottani h. lelkészt.

HALTENBERGER,
Ruhafestés KASSA Vegyitisztítás
Elsőrangú, országos hírű cég.
Fennáll 1810. év óta.
Lelkiismeretes, gyors m unka! Kiterjedt
postaforgalom! Külön osztály gyászru
hák festésére. Gallér-, kézelő-tisztítás
:
(naponta átlag 24.000 darab). ::
Tessék p r o s p e k t u s t kérni.
Postacím: H a l t e n b e r g e r Béla postafiókja, Kassa.
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