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Boldog karácsonyi ünnepeket!
Szép napok a karácsony ünnepei. Pazar fényük 

messze elhat köröskörül. Megaranyozza a hanyatló 
év utolsó heteit; megvilágítja az újév közeledő 
határait; meleggé, vonzóvá varázsolja a téli rövid 
napok hideg és rideg világát . . .

A gyermeknép már előre vele álmodik a kedves 
ünnepi ajándékokkal, melyeket a kis Jézus küld 
titokzatosan. Az ifjú, a viruló hajadon derült 
arczczal, dobogó szívvel vár a szép napokra, melye
ket, rokonokkal, ismerősökkel találkozva, gond
talanul fog eltölteni. A családanya nekifiatalodva 
hozza rendbe a házat s vidáman készíti elő mind
azt, ami az ünneplést zavartalanná, széppé s 
kedvessé teszi. A családatya boldogan mosolyg e 
sürgésen-forgáson. Ami apai szívtől s férfikartól 
kitelhetik, ő már mind elintézte! . . .

Mikor aztán a karácsony előestéjének árnyai 
reáborulnak a téli tájra: lobogó lángok gyúlnak 
a palotákban s szerény gyertyafény a szegény 
ember egyszerű hajlékában. Ott a gazdag kará
csonyfa csillogása, itt apró ajándékok, alma, dió, 
mogyoró . . . teszik boldoggá az ifjú nemzedéket. 
Ebben az örömtől ragyogó körben még az aggas
tyán is újjászületik. Odavegyül a gyermeknép közé. 
Arcza kiderül, szíve gyorsabban, melegebben dobog. 
Feledi, hogy homlokán, mint ott kinn a deczem- 
beri tájon, a tél hava fehérük . . .

*

A téli napforduló táján már a régi pogány 
népek is ünnepet tartottak. A rómaiak deczember 
20-dika körül egy'egész hétig minden munkát, 
minden gondot félretettek. Még a bírák is pihen
tek. Nem mondtak ítéletet a bűnösre, nehogy 
ünnepi békéjét megzavarják. E napokban még a 
rabszolga is úr volt. Mondják, hogy saját ura 
szolgált neki Az ismerősök ajándékokkal kedves
kedtek egymásnak. Örömzaj hallatszott mindenütt, 
utczákon, tereken s az emberek hajlékaiban . . . 
A régi germán népek is ünnepet ültek a deczem- 
beri legrövidebb napokban. Örömtüzeket gyújtot
tak, fenyőgalyakkal díszítették hajlékaikat, aján
dékokkal lepték meg egymást . . .

A pogány népek ez ünneplése nyilvános hó
dolat volt a sötétségen győzedelmeskedő nap-isten 
előtt. Annak az örömnek akart kifejezést adni, a 
melyet mi is önkéntelenül érzünk, midőn a de
czember 21 diki napfordulás után hosszabodni 
kezdenek nappalaink.

Mondják, hogy karácsonyi ünneplésünk nem 
egy szép szokása e régi pogány időkből maradt 
reánk örökül. Annyi tény, hogy a mi karácsonyunk 
is örömünnep, csakhogy végtelenül szebb és bol- 
dogítóbb a régi népek minden örömünnepénél. S 
így az ősidőkből reánk maradt ünnepi szokások 
ma sokkal magasztosabb, fenségesebb eszméknek 
és érzelmeknek adnak kifejezést. A régiek örömtüze 
a nap diadalát, zöld gályáik pedig a természet 
tavaszi megújhodását jelképezték. A mi kara-
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Csonyunk lobogó lángjai az evangéliom isteni 
fényét és melegét, ami örökzöld fenyőgalyaink 
pedig a remény és halhatatlanság eszméit fejezik 
ki, halványan ugyan, de mégis szépen és ked
vesen . . .

Méltó is, hogy vallásunk szellemi, isteni tar
talmát ily külső képekben is visszatükröztessük. 
Ezen a réven jut az ifjú nemzedék keresztyén 
eszméink és ideáljaink megkedveléséhez. S a minek 
a gyermeki szív és képzelet meghódol, az előtt 
örömmel meghajol majd az öntudatra ébredt 
emberi elme is. Ezért ne foszszuk meg ünnepeinket, 
ne foszszuk meg különösen karácsonyunkat azok
tól a külső elemektől, melyek annyi bájt, annyi 
ragyogást kölcsönöznek neki. Olvassuk otthon 
meleg szóval, hallgassuk a templomban áhítattal 
a karácsonyi evangéliomot. A Jézus születése, a 
bethlehemi jászol az ő szegényességével, a nyájaik 
mellett vigyázó pásztorok, az Úrnak dicsősége, 
mely körülveszi őket, az angyal s a mennyei 
seregek megjelenése, az angyalajkon titokzatosan 
megzendülő biztató szó: Ne fé lje tek , m ert ime 
nagy örömet hirdetek nek tek  : m a született 
nektek a M egtartó! s végül az égiek ama gyö
nyörű himnusa: Dicsőség a m agasságos m eny-  
nyekben az Istennek és e földön békesség s az 
emberekhez jó a k a r a t!  . . . mindezek egy csudás, 
egy felséges műremekké olvadnak össze, melynek 
némely alkotórészei inkább a szívet és képzeletet, 
némely mozzanatai pedig inkább az emberi észt 
ragadják és hódítják meg. Örök hála az evangéliom 
lelkes írójának, hogy a Megváltó születése törté
netét ily részletesen s ily szépen jegyezte fel az 
utókor számára! . . .

N agy örömet h irdetek n e k te k : m a született 
nektek a M egtartó! Ez angyali üdvözlő szó han
gozzék karácsony ünnepeiben minden ajkon, min
den családban, minden templomban. Ebben a 
szóban benne van minden jó, a mit a gyarló 
emberi szív Istenétől s Üdvözítőjétől kérhet, vár
hat és remélhet. Benne van Istenünk kegyelme 
és irgalma; benne van Megváltónk önfeláldozó 
emberszeretete. Benne van megigazulásunk, benne 
minden üdvünk s reményünk ! Horváth Sándor.

K arácsonyi ének.
Szöny i  Benjamin után szabadon.  

Dallama : Tündöklő hajnali csillag.

E z ünnepi szent napokban  
Lelkem  nagy örömre lobban 

A m ennyei szózaton.
A ngya l m ondta M áriának,
A legboldogabb anyának,

S én m a újra h a llh a to m :
Kegyes
Jegyes,

A z Istennél Kedvet leltél, Örvendj rajta : 
Te lészsz a Megváltó a n y ja !

Úgy lön, am int szólt az angyal,
Hosszéi éjre jö tt  a hajnal,

Betlehemből üdv fakadt.
A  borús szív m ár nem gyászol,
Jézust rejti ott a já szo l 

E gy szerény födél alatt.
E lm últ,
Nem sújt

Már az átok, Itt a zálog, I tt a váltság,
A m in t rég időktől várták.

Születése tiszta, szent volt,
Nem tapadt rá sem m i szennyfolt,

S zű zi tiszta, bűntelen.
De én bűnben fogantattam ,
Gyermek sem valék ártatlan,

Szívem  vádol szüntelen.
Jó hír,
Gyógyír,

Hogy e gyerm ek, íg y  jelen t meg S tiszta vére 
Mossa bűnöm hófehérre.

Jézusunk, te ég szülötte,
Légy szivünkből üdvözölve,

Hogy a m ennyet megnyitóid.
Üdvöt hoztál, oh terjeszd el,
Szü ld  m a újjá szent lelkeddel 

E világ bűnös fiát.
Véssed
Képed

R á még egyszer, Hogy az ember, Mit elvesztett, 
Lásson egy élj édenkertet.

Payr  Sándor.

Dévai Bíró Mátyás.
I. A megtérő.

Azon időről kívánok megemlékezni, a mikor 
az Úr harmadízben mondotta, hogy »legyen vilá
gosság!* Mikor első ízben, a teremtés első napján, 
mondá az Úr e szavakat, akkor a természet vilá
gában árasztotta szét a világosságot; másodszor, 
a megváltónak elküldésével, az emberek lelkét 
világosította meg; s harmadízben, a reformátorok 
elküldésével, az emberek lelkét, melyből a mennyei 
tűz már-már kialudott, újra lángra gyújtotta.

Lángra gyujtá a mi őseink, a magyarok lelkét 
is, hozzánk is küldött az Úr buzgó apostolokat, 
kik az ő igéjét hirdették, tudományát tanították s 
az Üdvözítőtől elpártoltakat Úrukhoz ismét vissza
vezették. Ez apostolok egyik legbuzgóbbika volt 
Dévai Biró Mátyás.

Szólni akarok róla, a meqtéröröl, a térítőről 
és a hitva llóró l; a minek folytán megismerjük, 
hogy mikép lett ő lelkes híve a Krisztus evan- 
géliomának, mikép kedveltette meg a tiszta, szent-
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irás szerint való tudományt az ő honfitársaival és 
hogy mit és mennyit szenvedett ő a Krisztus 
evangéliomáért.

*
Mikor az Üdvözítő megszületett, messze nap

keletről bölcsek indultak útra, hogy tisztességet 
tegyenek az újszülött királynak s lábaihoz tegyék 
ajándékaikat. Mikor Magyarországot közel 400 
évvel ezelőtt befutotta a hir, hogy messze nap
nyugaton, Wittenbergben egy uj csillag tűnt fel, 
mely az emberek lelkét a Krisztus tudományá
nak áldó fényével tölti b e ; sok bölcseségre tö
rekvő ifjú elhagyta hazánkat, külföldre indult, hogy 
Krisztus igaz tudományát és annak apostolait 
megismerje, és azután velők másokat is megis
mertessen.

Ezen igazi bölcseségre törekvő, Wittenbergbe 
utazó ifjak között találjuk Dévai Biró Mátyást is.

Dévai 17 éves lehetett, midőn Luther az ő 95 
tételének kiszegezésével a reformátió nagy mun
káját megkezdette. Már a következő évben 1518- 
ban hazánkban is voltak hívei az egyházjavításnak : 
a híres lipcsei vásárokra kiutazó kereskedők 
megismerkedtek az uj mozgalommal, rokonszen
veztek azzal s haza térve, itthon másokat is bará
taivá tettek. Hogy Dévai már tanuló korában 
tudott-e valamit közelebbről is az egyházjavítás 
szelleméről, irányáról, arra nézve semmi biztos 
adatunk nincs; de annyit bizonynyal feltehetünk, 
hogy az uj mozgalomról már tanuló korában kellett 
hirt hallania.

Hisz Verbőczy István királyi személynök már 
1518-ban 8 lutheránust égettetett meg a maga 
birtokain, úgyszintén az ország nádora is meg- 
égettetett hármat. 1521 ben az esztergomi érsek 
Szakmáry György kiadta rendeletben, hogy a papok 
a szószékről prédikáljanak az uj tanok ellen. Az 
1523. évben pedig, a mikor Dévai a krakkói egye
temre megy tanulmányai befejezése végett, a budai 
országgyűlés az 54. t.-cz.-ben a következő végzést 
hozta: »A lutheránusok és azok minden pártolói, 
mint nyilvános eretnekek s a boldogságos szűz 
Mária ellenségei, halállal s javaik veszteségével 
büntetendők.*

így minden bizonynyal hallott Dévai már ta
nuló korában is az egyházjavítási mozgalmakról, 
de hogy annak szellemével meg nem ismerkedett, 
azt abból következtetjük, hogy életpályájául a 
katholikus papi hivatalt választotta és egyetemi 
tanulmányai befejezése után 1527-ben őt mint 
katholikus káplánt és szerzetest Boldogkővárában 
Tomory István udvarában találjuk.

Szerzetes volt ő is, mint Luther. Mindketten 
szerzetesekből lettek az egyházjavítás kiváló baj
nokaivá. Szerzetes korában, a mohácsi vész utáni 
időben, a mikor az evangéliomi tiszta tudomány 
rohamosan hódította meg az elméket és szíveket 
hazánkban, ismerkedett meg Dévai is közelebbről 
az egyházjavítással. De ő nem elégedett meg azzal, 
a mit a hir mondott a wittenbergi hősről és mű
véről, meg akarta őt személyesen ismerni, magát 
a forrást akarta látni, melyből az életnek vize, 
Krisztus igaz tudománya fakadt. Űtra kelt. nap

nyugat felé. Szíve Wittenbergbe vonzotta és habár 
a császár, Ferdinánd mindazokat elkárhoztatta, a 
kik a wittenbergi főiskolába mentek, mindazáltal 
Dévai 1529. decz. 3-án a wittenbergi egyetem 
hallgatójának beiratkozott.

A wittenbergi egyetemet Bölcs Frigyes szász 
választó-fejedelem, Luthernek védőura állította fel 
1502-ben, Luther 1508-ban lett e főiskola tanára; 
1517. előtt évenként 200-an iratkoztak be, de a 
reformátió megkezdése után évenként 700-ra te
hető a beiratkozó új tanulók száma. Megjelentek 
ez iskola csarnokaiban Európa minden nemzetének 
fiai, olaszok, francziák, spanyolok, angolok, skótok, 
a sark szigetek lakói, szarmaták, hunnok (magya
rok), illyrek, skythák, éjszakról, keletről, délről 
és nyugatról. Melanchton Fülöp azt írja egyik 
levelében: vacsorámon ma 11 nyelv volt képvi
selve. E l i  közt megemlíti a magyart is. E fő
iskola anyakönyvében az 1522. évből találunk 
először magyar ifjakat beírva; az első két magyar 
ifjú ez évből Baum heckel György Besztercze- 
bányáról és Ciriacl M árton  Lőcséről.

Mint a napkeleti bölcseket a csillag, akkép 
vezette a mennyei világosság Dévait is napnyugat 
felé. De ő különbözött a napkeleti bölcsektől 
annyiban, hogy ő nem vihetett magával sem 
aranyat, sem más ajándékot. De Krisztus előtt nem 
is az arany, nem a földi kincs a legkedvesebb 
ajándék; tiszta szivet és hivő lelket kíván az 
Úr az embertől, és az kedves előtte, aki őt féli 
és igazságot cselekszik. Dévai is elmondhatta 
Péter apostollal: »A ranyom  és ezüstöm nincsen, 
de a m im  van, azt adom  néked.* Tiszta, az igaz
ságért melegen buzgó szivet, hívő s minden ne
mesért hevülő lelket vitt ő az Úrnak ajándékul, 
és az Űr kedvesen fogadta az ő ajándékát, jó 
emberekhez vezérlé őt, kik a szegény ifjút barát
ságukba, hajlékukba befogadták és táplálták őt 
mind testi, mind lelki eledellel.

Dévai magában Lutherben talált barátra és 
pártfogóra, maga Luther gondoskodott Dévainak 
nemcsak szellemi, hanem testi táplálásáról is. Ha 
folytatni akarjuk a napkeleti bölcsek történetéből 
vett hasonlatot, azt mondhatjuk, hogy a mint a 
napkeleti bölcsek nem nyugodtak meg addig, a 
mig be nem mentek ama házba Bethlehemben, a 
mely felett a csillag állott, a melyből a mennyei 
fény szétáradt, akkép Dévait is szerencsecsillaga 
Wittenbergben ama házba vezérlé, a melyből 
Krisztus tudományának világa újból terjesztő szét 
fényét a földön.

Dévai Lutherben nemcsak nagy tudóst talált, 
a kinek lelke megragadja és bámulatra készti az 
őt hallgatókat, hanem megtalálta benne ama fele
baráti szeretetnek is megtestesülését, melyről az 
evangéliomok szólanak, melyet Krisztus hirdetett 
s melynek hatása alatt az első keresztyének ja
vaikat a szükölködőkkel megosztották.

Luther asztalánál mindig nagy számmal voltak 
szegény tanulók, kik nem bírtak az élet táplálá
sára szükséges földi javakkal, de azért égtek a 
vágytól, hogy Luthert megismerjék és tőle tanul
janak. Bóra Katalin, a gondos háziasszony, Luther



neje, többször panaszkodott férjének, hogy min
denét másokra költi és utoljára maguknak sem 
marad miből élniök.

Luther jó szívét mutatja a következő két eset: 
Egyszer oly időben kért tőle egy szűkölködő se
gítséget, a mikor nem volt több pénz házánál 
egy félretett Joachimtallérnál. Mikor Luther a 
segítséget kérő szavait hallotta, felkiáltott: Jere 
elő Joachim! és utolsó tallérját is elajándékozta.

Egy másik segélytkérő meg olyankor ment 
hozzá, mikor épen semmi pénz nem volt házánál. 
Luther ezt ki is jelenti. De a segítséget kérő 
szomorú arczczal vallotta be, hogy Luther volt 
utolsó reménye, mert már több helyen hiába 
kopogtatott segítségért Erre Luther széttekintett 
szobájában és szeme egy ajándékba kapott ezüst 
serlegen akadt meg, megfogta azt erős markával, 
összehorpasztotta és a segélytkérőnek ajándékozta.

Ezen férfiú körében töltött Dévai másfél esz
tendőt és a mint Saulból Pál apostol lett, akkép 
lett belőle, a római kath. barátból az evangéliomi 
tudománynak egyik legkiválóbb bajnoka. Az ő 
megtérése nem történt hirtelen, mint Pál apostolé. 
A mikor wittenbergi útjára kelt, akkor már von
zalmat vitt oda szívében a reformátió iránt, de 
másfél év alatt, melyet Luther körében töltött, 
az evangéliomi igazság annyira betöltötte lelkét, 
annyira szívéhez forrott, hegy csak ezen igazság
ban tudott és csak ezen igazságnak akart élni, 
ezen igazságért kész volt mindent elszenvedni, 
még életét is áldozatul adni. B e r e c z k y  S.

Gyurátz Ferencz püspök üdvözlése.
A Luther-társaság Főtiszt. Gyurátz Ferencz 

püspök urat üdvözlő irata deczember hó 10-én a 
győri ev. templomban az alább következő beszéd 
elmondása után nyujtatott át Bachat Dániel Lu- 
ther-társasági alelnök által. Az üdvözlések ekként 
következtek: A püspöki hivatalába beiktatott uj 
püspököt üdvözölték: báró Prónay Dezső az egye
temes egyház, Sárkány Sámuel püspök a 3 ke
rület, Bachat Dániel a Luther-társaság, Czike 
Lajos a dunántúli ev. ref. kerület, Mészáros Ist
ván az esperesek, Schreiner az esperességi fel
ügyelők, Poszvék Sándor a középtanodák, Papp 
és Varga a tanítók nevében.

A Luther-társaság üdvözlő irata ekkép szól:
Fötisztelendö és Méltósáqos Püspök Úr 

M élyen tiszte lt U runk!
A legnagyobb örömmel vettük tudomásul a 

hírt, hogy a dunántúli ág. hitv. evang. egyház- 
kerület Főtisztelendő Méltóságodat emelte püs
pöki székébe.

Nagynevű utódok szép örökébe lépett Főtisz- 
tisztelendő Méltóságod azoknak méltó utódjaként. 
Nemcsak egyházkerületének, hanem egész egye
temes egyházunknak örömével és bizalmával mél- 
tóztatik e fényes polczon találkozni, örömével és 
bizalmával különösen társulatunknak, melynek 
egyik leglelkesebb megalapítója, munkatársa, párt
fogója épen Főtisztelendő Méltóságod.

Fogadja szívesen társulatunk leghőbb üdv- és 
áldáskivánatait.

Kik társulatunk ügyét és érdekeit s csekély
ségünket főpásztori kegyébe ajánlva, hódoló tisz
telettel vagyunk Budapesten 1895. nov. 13-án 

Főtisztelendő Méltóságodnak 
alázatos szolgái

A Luther-társaság nevében:
Seholtz Gusztáv Baehat Dántel

társ. titkár. társ. elnOk.
Falvay Antal

bizotts. jegyző.

Bachat Dániel Luther-társasági alelnök üd
vözlő beszéde:

Méltóságos és Fötisztelendö Püspök Úr!
A Luther-társaság nevében bátorkodunk püs

pöki beigtatásának örömteljes ünnepélyén őszinte 
tisztelettel lelkesen üdvözölni Méltóságodat. Azon 
díszes testületek sorából, a melyek a mai neve
zetes napon Méltóságos színe elé járulnak üdv- 
kivánalmaikkal, nem maradhatott ki a Luther- 
társaság sem. Mert a mig Főtisztelendőséged az 
egyház és iskola szent ügyeit szívén hordozta; 
a mig a belmissió és a gyámintézet terén örven
detes sikert tudott elérni és a mig évek hosszú 
során át páratlan buzgalommal, kitartó lelkese
déssel és lankadatlan szorgalommal munkálta az 
Úrnak szőlejét, helyes egyházi admimstráczió, a 
hithűség ébresztése és a lelkeknek a fenvalóknak 
való megnyerése által; — ugyanazon időben, 
ugyanazon bokros teendők és küzdelmek köze
pette képes volt Főtisztelendőséged időt szakítani 
magának a nálunk, fájdalom, majdnem parlagon 
heverő egyházi irodalmunk mezejének mívelésére. 
Méltóságod imádságos könyvével, Luther és Gusz 
táv Adolf életrajzával nemcsak megajándékozta, 
de valóban gazdagította is egyházunk irodalmát.

így ha ma közegyházupk. ha ma a dunántúli 
egyházkerület s ezen egyházkerület egyik gyöngye, 
a nemes helyi egyházgyülekezet s annak egyik 
mintaszerű lelki pásztora, lelépett elődje a püs
pöki széken őszinte örömmel és lelkimegnyugvás
sal tekint Főtisztelendőségedre — legyen szabad 
a Luther-társaságnak is ezen szent örömben részt 
vennie. A mi szent örömünk legyen zavartalan 
öröm. Legyen tiszta és zavartalan daczára annak, 
hogy ismét megnehezült az idők járása felettünk. 
Hiszen szabad államban, alkotmányosan kormány
zott szabad magyar államban, jó és balszeren
csében ezer év óta fennálló magyar államban s 
alkotmányos önkormányzattal biró szabad magyar
honi ágostai hitvallású evangyeliomi keresztény 
egyház kebelében élünk.

Méltóságod már mint kezdő lelki pásztor azon
nal az Úr tanítványainak az apostoloknak nyom
dokaiba lépett s azokon járva-kelve, munkálkodva 
és küzdve folytatta áldásos lelkészi és főesperesi 
pályáját annak tudatában, hogy az apostolok nem
csak az igét hirdették, egyházakat alapítottak és 
szerveztek, azokat a távolból leveleikkel megláto
gatták, de tűrtek, szenvedtek, az lévén egyedüli 
dicsőségük, hogy méltóknak ítéltettek Mesterük
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és Úruk szent nevéért tűrni, szenvedni és a ha
lálra hurczoltatni. A fogságból bilincsekbe vert 
kézzel is képes volt Pál apostol megírni levelét.

Mi szabad államban szabad egyház vagyunk. 
S mégis van egy békó, a mely az ihlett írók ke
zét megdermeszti, van egy nagy és makacs ellen
ségünk s az ellen a harczot felvenni, folytatni s 
azt legyőzni is feladatunk. És ez az ellenség az 
egyházunk kebelében elharapódzott közöny, a 
mely a mi Luther-társaságunk működését is meg
nehezíti. Mint egyházunknak ama jó vitézét, a 
ki ezen ellenségünk ellen is mindenha lelkesen 
és sikeresen küzdött s küzdeni fog; mint a szel
lemi fegyver forgatásában gyakorlott egyházunk 
ama jó vitézét üdvözli Méltóságodat a Luther- 
társaság.

nem inkább olvassza azt fel a mi krisztusi sze
retetünk melegítő és éltető napsugara.

Ilyen érzelmekkel és azon hő kívánságunk s 
esedezésünk kifejezése mellett, hogy Méltóságod 
at mi Luther-társaságunk iránt eddigi tapasztalt 
jó indulattal viseltetni s magas püspöki állásában 
azt hathatósan pártfogolni kegyeskedjék, — kérjük, 
fogadja Méltóságod szívesen a Luther-társaság 
üdvözlő iratát, a melyet Méltóságodnak ezennel 
tisztelettel átnyújtani szerencsénk van.

Gondol a t ok .
Ne légy bölcs csak te magad ítélete szerint; 

féljed az Urat és távozzál el a gonosztól.
*

Az első karácsony.

De ne vélje Méltóságod, hogy mi erőnek ere
jével ecclesia militans lenni, vagy áldatlan rom
boló harczra kivánnók felhívni Méltóságodat. Van 
a szellemi fegyverek között különösen egy fegy
vernem, mely hódít, de nem pusztít; szelíden üt 
és nem sebez; meg nem öl, hanem éltet és ez a 
Krisztusi szeretet fegyvere.

Nem irthatta ki a hatalmas római császárok 
éles fegyvere a kereszténységet; de annak, a ki
nek országa nem e világból való, — annak a 
szelíd bárány Jézus Krisztus isteni és felebaráti 
szeretetének fegyvere a legnagyobb ellenséget is 
képes volt lefegyverezni mindenkor, képes volt 
vérontás nélkül meghódítani az egész világot.

Nálunk is, a kik a gyűlölet harczának dicső
ségéből nem kérünk, nem a haragos mennykőnek 
romboló ereje törje meg a közönynek jegét, ha-

Az Urnák bölcseségét, szerelmes fiam, ne utáld 
meg, se meg ne unjad az ő dorgálását.

*
Tiszteljed az Urat a te marhádból, a te egész 

jövedelmednek első zsengéjéből.
*

Ne fogd meg a jótéteményt azoktól, a kik szű
kölködnek, mikor a te kezednek hatalmában va
gyon annak megcselekedése.

*
Eredj el a hangyához, oh te rest, nézd meg 

az ő utait és tanulj! Néki nincsen vezére, igaz
gatója vagy ura; mégis nyárban szerzi meg az 
ő ételét, megszerzi aratáskor az ő eledelét.
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Konfirmatióra.
Máté VIII. r. 23 27.

Kiindulsz m a élted sajkáján  
Kedves gyerm ek a távolba.
Hosszú az út vagy rövid talán ?
Gyenge szíved nem tudhatja.
Azért bár félelem gyötör:
Oh ne re tteg j! ébren az Őr.

A z élet tengerén sajkádat 
Lehet m ajd  veszély környezi,
S m ár, m ár azt elm erülni látod,
A hullám októ l verdesni.
Ne csüggedj s k ish itű  ne lé g y !
K iá lts : Uram ! óh jö jj segétj!

Urad meghallja hívó szódat,
A tengert lecsendesíti.
E loszlatja aggodalmidat,
Veszély, ha sajkád környezi.
De te légy há t csendes szívvel,
Mert Jézusod gondot visel.

Oh ne bocsásd Őt el m agadtól,
Sőt k é r d : Uram m aradj velem ! 
így  bárm ily messze a révparttól 
Szivedbe nem száll félelem.
S ha veled Ő a sajkádon,
Int távolból egy szebb Otthon !

P osch  S á n d o r,
________________ ev. s. lelkész.

M i s s i ó i  ünnep.
November hó 17-én Schwartz szuperintendens, 

a lipcsei lutheri missiói intézet érdemes igazgatója, 
deáktéri templomunkban missiói beszédet tartott, 
a melynek alapjául II. Kor. 13. 13. versét, az is
meretes apostoli üdvözletét vette. Keresztyén  
h itü n k  gazdagságáról beszélt, mely a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak kegyelmében, az Istennek szere- 
tetében és a Szent Lélek közösségében nyilvánul, 
a miről pedig a pogány népek ezrei mitsem tudnak. 
Azért a missiónak feladata abban áll, hogy eme 
népeknek is, melyek még sötétségben járnak, az 
evangéliomnak áldástárasztó világosságát nyújtsa. 
Hadd tudják még ők is, hogy van egy szerető 
mennyei Atyánk, ki »ugy szerété a világot, hogy 
az ő egyetlen egyszülött fiát adá, hogy minden, 
valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök 
életet vegyen*. Hadd tapasztalják ők is, hogy 
»Istennek örökösei, Krisztusnak pedig örököstársai, 
hogy nem a szolgaságnak, hanem a fiuságnak 
lelkét vettük, ki által kiáltjuk, Abba azaz szerelmes 
Atya*. — Beszédét saját tapasztalásából vett pél
dákkal világította meg, ecsetelvén rövid epizódok
ban az Elő-Indiában lakó Tamulok bálványimádó

életét és társadalmi viszonyait. Istentisztelet után 
offertorium volt, a mely 53 frt és 33 krt tett ki. 
Ugyanaz nap délután a német egyház presbyte- 
riuma a kiváló vendégszónok tiszteletére közebédet 
rendezett, melyen az egyházi elöljáróság és több 
presbvter vett részt.

Részünkről igen kívánatosnak tartjuk, hogy 
ilyen missiói ünnep minden évben tartassék, hogy 
ilyen módon híveinkben e szent ügy iránti érdek
lődés élesztessék és ébren tartassék, és ezáltal is 
az egyházunk iránti közönyösség jege megtöressék.

B rosch ko  G. A.

A t ö r t é n e t b ő l .
Berlinben 1539-ben hirdették előszöraz evan- 

géliomot. Ekkor lépett fel ott egy 77 éves öreg 
ember és igy szólott: Keresztyén hívek! legyünk 
ma evangélikusokká, de mi legyen az alapige ? 
Lássuk, hogy Dávid mikép lett evangélikussá. És 
ekkép folytatta a maga kérdéseire felelve: Hogyan, 
hát már Dávid is evangélikus volt ? Igen, és kér
jük Istent, hogy minket is oly evangélikusokká 
segéljen lenni, mint a milyen ő volt. Ekkor ke
zébe vett egy zsoltárkönyvet, fennhangon felol
vasta az első zsoltárt és mondá: Kedves hall
gatóim, Dávid megtanít minket e zsoltárban, hogy 
mikép lehetünk evangélikusokká. »Boldog, a k i
nek az Úr törvényében vagyon az ö gyönyörű
sége és az 8 törvényéről gondolkodik éjjel és 
nappal.« Azaz az olyan ember boldog, a ki nem 
követ hamis tanokat, hanem beéri az Isten igé
jével, azzal fekszik le, azzal kel fel, azzal szen
ved, azzal imádkozik és azzal végzi minden dol
gát. És mit nyer vele ? »Olyan az oly em 
ber, m in t a  folyóvizek m ellett p lán tá lta to tt 
term öfa, mely az 8 gyümölcsét megadja ideje 
korán .« Aki a tiszta tan szerint él, az nem szá
rad el, azaz az oly szív, mely az Isten igéjének 
folyóvize mellé plántáltatott, Isten igéjétől erőt 
és éltető nedvet nyer s nemes gyümölcsöket terem, 
minők a elkövetett bűnök megbánása, az azok 
miatt érzett fájdalom, Krisztus szenvedésébe 
vetett bizodalom, uj szentélet fogadása — és az 
8 levelei meg nem  hervadnak. Különös fák le
hetnek azok. Bizony, az igaz evangéliumi fa té- 
len-nyáron egyaránt zöld marad. Kedves barátim, 
folytatá az öreg, én sok embert láttam meghalni, 
de szent Isten, a kiket a legszentebbnek tartot
tak, azok vették be legnehezebben a vigaszta
lást? Mi volt az oka? Mi hiányzott nálok ? A 
folyóvíz, az Isten igéjének evangéliomi folyóvize. 
A melyik szív e mellé plántáltatott, annak leve
lei, a vigasztalás és lelki nyugalom, nem hervad
nak el; mert az zöldéi télen is mint nyáron, a 
halálban is mint az életben. Ekkép lett Dávid 
evangélikussá, és mi kövessük őt; te pedig jóisten, 
segélj arra minket!

Luther Mártontól egyszer azt kérdezte egy 
tudós férfiú, hogy mivel védi majd magát az íté
letnapján azon tettéért, hogy oly sok tudós em
bernek véleményét elvetette. Luther mosolyogva 
azt felelte: Majd ekkép védem magamat: Édes
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Uram Krisztusom, hogy azok mind tudósok, azt 
jól tudtam, de én oly meggondolatlanul csele
kedtem, és te benned, Krisztusom, annyira bíz
tam, hogy azt hittem, hogy te tudósabb és böl- 
csebb vagy mint ők és az egész világ. Ha tehát 
te engem tévútra vezettél, akkor tévedtem.

Bulgáriának pogány királya, Borgoris, meg
kérte a tudós Methodius keresztyén hittérítőt, a 
ki jó festő is volt, hogy készítsen neki egy oly 
képet, a melytől mindenki megijedjen, a ki csak 
megtekinti. Methodius megfestette a végítéletet és 
elvitte a képet a királynak, Mikor a király a 
képet látta és Methodustól megtudta, hogy mit 
ábrázol, daczos, kegyetlen harczos létére is any- 
nyira megijedt, hogy remegni kezdett, a kereszt- 
séget kívánta felvenni és a pogány vallásról át
tért a keresztyén hitre.

K ü l ö n f é l é k .
A karácsonyi ó és újévi istenitiszteletek  

rendje. Helybeli ev. német egyházközségünk 
presbyteriuma a karácsonyi istenitiszteletnek rend
jét következőképen állapította meg. Az első ün
nepen reggel fél 9 órakor gyónás és úrvacsora 
osztás lesz, mire fél 10-kor a főistenitisztelet veszi 
kezdetét, melyen Schranx János  lelkész mondja 
az ünnepi szónoklatot; a második ünnepnapon 
ismét reggel fél 9 órakor gyónás és úrvacsora 
tartatik, fél 10-kor pedig kezdődik a rendes is
tenitisztelet, mikor is Broschko Gusztáv A d o lf  s. 
lelkész prédikál. Az első ünnepen énekkar is fog 
közreműködni, mely egy igen szép karácsonyi 
chorált fog előadni. Mindkét, napon az istenitisz
telet befejeztével az egyházközség javára offer- 
torium fog gyüjtetni.

A  m agyar ev. egyház ünnepi istenitiszteleli 
rendje a következő: Karácsony első ünnepén 11 
órakor Horváth Sándor  lelkész, második ünnepén 
pedig, Melis János s. lelkész fog ugyancsak 11 
órakor egyházi szent beszédet tartani. Mindkét 
alkalommal istenitisztelet után úrvacsoraosztás is 
tartatik. Ó év estéjén 4 órakor Horváth Sándor 
lelkész, újév napján 11 órakor pedig Melis János 
s. lelkész mond ünnepi beszédet. Az újévi isteni
tisztelet végeztével úrvacsoraosztás lesz.

A  kerepesi ú ti evangélikus tem plom ban  
karácsony első ünnepén 10 órakor Bachat Dániel 
lelkész és esperes mond szent beszédet; a má
sodik ünnepen reggel 9 órakor úrvacsorái beszédet 
Bachat D ániel esperes, ünnepi beszédet pedig 
11 órakor Hudec M iksa  s. lelkész tart. Szilveszter 
estéjén 5 órakor Hudec M iksa  s. lelkész; újév 
napján 9 órakor úrvacsorái beszédet, s utána 10 
órakor ünnepi beszédet Bachat Dániel esperes 
fog mondani.

Horváth Gergely élete. Grádeczi Stansith 
Horváth Gergelynek és családjának történetét irta 
meg Weber S am u  szepes-bélai evang. lelkész egy 
149 oldalnyi műben. Megismerjük e műből Hor
váth Gergelynek, e kiváló gazdag evangélikus fő
úrnak érdekes életét. Horváth G. hét évet töltött 
a külföldi egyetemeken, a theologiában kiképezte

magát és a wittenbergi egyetemen bölcsészeti 
szakmunkával tanári rangot nyert. Tanári isme
reteit fel is használta egyháza javára, 1584-ben 
evangélikus főiskolát állított fel a család fészké
ben Nagy-Eörön Szepes megyében. Ez iskola ma
gasabb fokon állott, mint a mai középiskolák, 
benne a bölcsészetet, neveléstant és a theologiát 
is tanították. Horváth G. maga vezette az inté
zetet és mint tanár is működött benne, ő adta 
elő a dialektikát, rethorikát és ethikát. Egyháza 
tanainak védelmében irodalmilag is működött e 
buzgó főúr. 1588-ban jelent meg egy műve az 
»Űrvacsorájáról« latin nyelven, e miatt vitája ke
letkezett Lám Sebestyén késmárki lelkészszel, ki 
Zwingli felfogását követte az úrvacsorájára nézve, 
mig Horváth G. a szigorú lutheri álláspontot védte 
és az »egyezségi hitirat*-nak volt híve. Jelen 
volt Horváth az 1591-ki csepregi értekezleten , 
melyet a lutheri és kálvini eltérő nézetek ki
egyenlítése végett hivott össze Nádasdy Ferencz. 
E kollokviumon Horváth G. olvasta fel az ágost. 
hitvallás 10. pontját az úrvacsorájáról, a mely 
felett azután a vita Bejthe István és Scultéti Sze- 
verin közt megindult. — E kollokvium történetét 
Horváth meg is irta. Meghalt 1597-ben 38 éves 
korában. Családja fiágon 1801-ben halt ki. E csa
lád minden tagja az e.angéliomi egyházhoz való 
hűséges ragaszkodás és áldozatkészség által tűnt 
ki. Horváth Gergely életének történetében az egész 
kort mutatja fel az iró. Kiterjeszkedik mindazon 
dolgokra, melyek hőse élettörténetének írása köz
ben figyelmét magukra vonták. A szepesi egyhá
zak történetére nézve sok érdekes adat található 
e műben, melynek értékét Horváth G. arczképe, 
13 okiratmelléklet (köztük Luthernek az eper
jesiekhez írott levele is) és a gondosan készített 
betüsoros tárgymutató is emeli. A munka a sze- 
pesmegyei történelmi társulat segélyezésével szer
zője kiadásában jelent meg. Ára nincs jelezve.

Valláserkölcsi népiratok. Ajánljuk lapunk 
olvasóinak szives figyelmébe a Luther-társaság 
kiadványai közt megjelent következő valláserkölcsi 
tartalmú népiratokat. L uther M árton életrajza. 
Szeberényi Lajostól. Ára 40 kr. Hős Keczer András  
ev. vértanú családja. Hörk Józseftől. Ára 25 kr. 
B ah il Mátyás. Életkép a magyarhoni evangéliomi 
prot. egyház üldöztetésének idejéből. Dr. Masznyik 
Endrétől. 40 kr. Elbeszélések a m agyar refor- 
máczió történetéből. Reviczky Lászlótól. 25 kr. 
A z Isten megsegít. Pálmay Lajostól. 15 kr. A  
nagysárosi vár ura. Hörk Józseftől. 15 kr. Fábry 
Gergely, (az 1751. vallási zavargás Vadosfán). 
Payr Sándortól. 50 kr. A z árva. Böngéríi János
tól. 30 kr. — K ákái Lajos könyvkereskedő (IV., 
Károly-utcza 1. szám), a Luther-társaság bizo
mányosa bármelyik kiadványból minden tiz pél
dányra egyet ingyen ad. Nagyobb megrendelések 
után (Falvay A n ta l bizottsági jegyzőnél) a tár
saság a t. közvetítőknek 30% kedvezményt enged.

(P.) Lapunk mostani számában megjelenő kará
csonyi ének dallama bizonyság arra, hogy régente 
református testvéreink is használtak több evan
gélikus dallamot. Az itt közölt ének dallamán :



• Tündöklő hajnali csillag«-on kívül használták 
még a következő evangélikus énekek dallamait: 
Mennyből jövök most hozzátok; Most nyugosz- 
nak az erdők ; Szivem szerint kívánom; Mi Atyánk 
ki vagy mennyekben; Mire bánkodol óh te én 
szivem ; Erős várunk nekünk az Isten stb.

Melanehton Fülöp egyszer egy istenfélő csa
ládanyát látott, ki egyik kis gyermekének éhségét 
csillapitá, a másikat ki előtte állott, reggeli imára 
tanítá, ölében pedig kenyeret aprított férje reg
gelijébe, hogy étlenül ne menjen el a háztól. Ek
kor mondá Melanehton: Ez három szent cseleke
det, melyek a keresztény asszonyhoz illenek.

Az angol bibliafordítás javított kiadása. 
A javított angol bibliafordítás, melyen a legelső 
theologusok 25 éven át dolgoztak, most készült 
el. A legutolsó kötet, mely hz apokrif iratokat 
tartalmazza most adatik át a nagy közönségnek. 
— Évekkel ezelőtt neves magyar protestáns tu
dósok felosztották magok közt a szentirás egyes 
könyveit javított fordítás készítése czéljából, de 
hosszú idő óta már semmi hirt sem hallani a 
munka felöl. Amint az angol példa mutatja nem 
is kis munkára vállalkoztak.

Leánygimnázium. Az országos nőképző-egye- 
sület a maga leánynevelő intézetét leánygimná
ziummá készül átalakítani. Miután jelenleg kedvező 
áramlat van a nők munkakörének kiterjesztésére 
és a nőknek kereseti képesítésére oly pályákon 
is, melyeket eddig elzártak előlük, az országos 
nőképző-egyesület elnöksége bizottságot küldött 
ki a kérdés megvitatására. A bizottság értekez
letet tartott a felett, hogy mikép lehetne az egye
sületi intézetet oly intézetté átalakítani, a mely 
a nőknek a magasabb műveltség megszerzését le
hetővé tenné. Az értekezlet abban állapodot meg, 
hogy szükséges a nőképzésnek egy, az eddiginél 
magasabb intézményét megalkotni és hogy e fel
adatra az országos nőképző elsősorban hivatott. 
Az értekezlet a részletes javaslat kidolgozására 
szükebb bizottságot küldött ki.

Khinai igazságszolgáltatás. A khinai biroda
lom igazságszolgáltatásának egy rettenetes pél
dáját említik fel a lapok egy pekingi lap nyo
mán. Egy fiatal ember megölte nagyatyját, a mi 
Khinában a legnagyobb bűn, melyet még a haza
árulásnál is keményebben büntetnek. A gyilkos tes
tét a khinai törvények értelmében ez esetben 10 
ezer darabra vágják. Ha a gyilkos atyja életben 
van, azt is megbüntetik, mert az apának köte
lessége fiát tisztességesen felnevelni s igy felelős 
annak tetteiért. A felemlített esetben az apát az
zal büntették, hogy fiának kivégzését végig kellett 
néznie és azután negyven bambuszütést kellett 
elszenvednie. Ugyanilyen büntetést szenved a 
férj, ha felesége az apósát vagy anyósát meg
gyilkolja. Itt is az az elv irányadó, hogy a férj 
kötelessége feleségét úgy nevelni, hogy gyilkossá 
ne legyen, ha mégis az lesz belőle, úgy a bíró
ság azt tételezi fel, hogy a férj elhanyagolta kö
telességét.
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Szt. Andreasbergi
harzi kanári madarakat |
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P rotestáns családok figyelmébe.
Épen most jelent meg!

Protestáns uj képes naptár.
1896. szökő évre.

Szerkesztette: legifj. SZÁSZ KÁROLY. 
Ára 4 0  kr.

45 krajczárnak posta-utalványon való beküldése után 

a naptárt bérmentve szállítjuk.

A Protestáns naptár évtizedek óta, éven- 
kint kedves vendége és jó barátja protestáns 
családainknak. A mellett, hogy tartalma ér
dekes olvasmány, maga a naptár szellemi 
kapcsot képez hazánk protestánsai nagy 
családjának tagjai közt, s megérdemli, hogy 
ott legyen minden protestáns házban. — 
Kapható minden könyvkereskedőnél és nap
tár-árusítónál. Megrendelések intézendők a

Franklin-Társulathoz Budapesten.


