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L é g y  hű.  . .
»Nehéz az élet, nehéz a megélhetés.* Nem 

egyszer halljuk a panaszt napjainkban azoknak 
ajkairól, kik az életnek terhét nehezebben hord
ják, mint mások. S tényleg, ha komoly figye
lemmel vizsgáljuk az életet, azt tapasztaljuk, hogy 
sokat Ijiván a világ a mai kor emberétől. El
tekintve ugyanis azon kötelességektől, melyeket 
az állam ró mindenkire, ott vannak az egyház, 
társadalom, jótékony-intézmények iránti köteles
ségeink, melyek az egyháznak és honnak minden 
jóravaló tagját kötelezik, ha csak ki nem akarja 
magát tenni annak, hogy a szűkkeblű, a fösvény 
bélyegét süssék reá.

De mindezen kötelességek teljesítése, kellő 
szorgalom és munkásság mellett, még lehetővé 
válnék, ha egyéni vágyaink, igényeink s azoknak 
kielégítése fel nem emésztené munkánk gyümöl
csének legnagyobb részét.

Nem mondom én, hogy minden keresetünket 
a közczél érdekében áldozzuk fel, s hogy teljes 
önmegtagadásban éljük le életünket, mert hiszen 
tudjuk, hogy »méltó a munkás az ő jutalmára*; 
csakhogy épen abban rejlik a legnagyobb téve
dés, hogy sok ember önmagát tartja mindennek,

saját igényeinek és vágyainak kielégítését fölébe 
helyezi minden más — sokszor a legszentebb — 
érdeknek is.

Az »Én*, a túlságos önszeretet vezet sok 
embert minden tettében, s mivel ez az »Én* túl- 
nagy igényekkel áll elő, ez okozza, hogy másra 
nem áldoz szívesen, s ha csak lehet, igyekszik 
kibúvni ama kötelességek teljesítése alól, melyek 
nélkül az életnek — Istentől rendelt — nagy 
czélja meg sem valósítható.

S vájjon mindennek mi az orvossága ?
Az, hogy korlátozzuk igényeinket és vágyain

kat a világgal szemben. Mily szépen int bennün
ket erre az ihletett költő is, midőn azt mondja :

»Mi az, mi embert boldoggá tehetne ?
Kincs ? hír ? gyönyör ? Legyen bár mint özön.
A telhetetlen elmerülhet benne,
S nem fogja tudni, hogy van szívöröm.

Ki szívben jó, lélekben nemes volt,
Ki életszomját el nem égeté,
Kit gőg, mohó vágy, fény el nem varázsolt,
Honát e földön csak ilyen lelheté.*

Légy hű azért önmagadhoz. Élvezd az életet 
s annak tiszta és ártatlan örömeit, de igényeid
ben légy szerény, vágyaidban mérsékelt, tudd 
megtagadni önmagadat akkor, midőn a világ a

E V A N G É L I K U S  C S A L Á D I L A P
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kisértés hálóját veti ki ellened. Ne feledd soha, 
hogy »a világ elmúlik s az ő kívánsága is, de a 
ki az Istennek akaratát cselekszi, az örökké meg
marad*.

Légy hű egyházadhoz. A hitetlenségre és 
bűnre csábító kísértésekkel szemben maradj meg 
állhatatosan a hitben, szeretetben és reményben, 
melynek alapja Jézus és az ő evangéliuma. Ha 
ezreket látnál elesni magad körül, te ne ingadozz, 
mint a ki »nem szégyenli a Krisztus evangé
liumát.* Szorgalmas és becsületes munkád által 
megtakarított filléreidből áldozz egyházad oltárán 
is. »Tégy jót mindenekkel, de különösen a te 
hited sorsosaival.*

Légy hű hazádhoz. Miután nem élettelen 
halmok és térségek, hanem emberek teszik a 
hazát. A honfiak közjava, a nemzet jóléte, er
kölcsi és polgári szabadsága, ezek képezzék ama 
nagy czélokat, melyekért — ha kell — önmeg
tagadva, nem lankadó erővel, küzdj, munkálj és 
harczolj!

Ily érzelmektől vezetve, boldog léssz te, virá
gozni fog egyházad, hazád! Kaozián János.

Szenvedő panasza.

A szenvedések nehéz ostorával 
Meglátogattál engem óh Atyám. 
Reményem fáját villámod letörte, 
Könyektől ázik folyton nyoszolyám.
A fájdalomnak vérszomjas vad ölyve 
Szaggatja, tépi egyre keblemet,
Hervadton állok, mint a száradó fa, 
Enyésztő szél zúg lombjaim fele tt!

Vigaszt, erőt e rettentő tusában 
Honnan merítsen zaklatott szívem ?
Hol a sugár, mely búmnak éjén által 
Sebhedt lelkemnek enyhülést vigyen ?
Az emberek nem szánják szenvedésem,
A részvétlenség fagya számkivet, 
Elhagyva bolygok áltálán magányban, 
Nem lelve egy könyörülő szívet.

Te vagy irgalmas Isten menedékem, 
Biztos révpart, ha vihar ostromol.
Kegyes vagy hozzám, ha örömmel áldasz, 
Kegyes, ha rögös úton hordozol.
Hogy a kínok közt meg ne tántorodjam, 
Békével tűrő szívet adj nekem,
Ki velem voltál, inig ajkam mosolygott, 
Kisérj lelkeddel búmban Istenem !

K o v á cs  S án dor.

Luther Wartburgban.
ív .

Röviden csak két pontra utalunk Luther biblia- 
fordításának méltatásánál, az egyik nyelvészeti 
érdeme, a másik a prot. jelleg, melyet Luther e 
művének adott, mintegy egyéniségének bélyegét 
nyomva reá.

Nyelvészeti érdemeit a tudósok elismerték, 
kiemelve a német nyelv alapos ismeretét, a ki
fejezés választékosságát, finom tapintatát, az irály 
kerekdedségét, magvas tartalmasságát stb.

Hogy milyen nehéz volt a munka, kitűnik 
Luther leveleiből, hol egyebek közt ezt mondja : 
>Arra törekedtem, hogy világosan, érthetően néme
tül csináljam s megesett, hogy 14 napig, sőt 3—4 
hétig is kerestük az alkalmas kifejezést s még sem 
találtuk. Jób könyvén úgy dolgoztunk Melanchthon, 
Aurigallus és én, hogy négy nap alatt három 
sort végeztünk.*

Luther jól ismerte e nehézségeket és annyi
val inkább bámulandó vállalkozó szelleme és ki
tartása, mivel dicsvágy vagy egyéb hiú és nye
részkedő gondolatok és czélok nem vezérelték. 
Népének akart szolgálni. »Jó lelkiismerettel mond
hatom, — mondja ő maga — hogy legnagyobb 
szorgalmamat és lelkiismeretességemet fordítottam 
rá s soha hiúság nem vezérelt. Nem kaptam érte 
egy fillért sem, nem is kerestem. Dicsőség után 
sem áhítoztam, azt tudja Istenem; egyszerűen a 
keresztyének iránti szeretetből tettem, annak di
csőségére, ki a mennyben van, s ki velem minden 
órában annyi jót tesz, hogy ha ezerszer is vé
geztem volna e munkát akármilyen jól is, még 
sem érdemeltem volna, hogy csak egy óráig is 
éljek, vagy hogy egészséges szemem legyen. Min
denem, a mim van és a mi vagyok, az ő kegyel
mének, irgalmasságának drága vérének ajándéka. 
Legyen azért az ő dicsőségére e munka is. Ha a 
rossz nyelvek gáncsolnak is, — ilyen volt Emser 
Jeromos, drezdai róm. kath. pap, ki Luther 
bibliáján néhol változtatott és saját neve alatt 
adta ki — tudom hogy a jó keresztyének az ő 
urokkal, Jézus Krisztussal dicsérnek engem, s fö
lös az én jutalmam, ha csak egyetlenegy keresz
tyén is hű sáfárnak mond.*

Lelkiismeretes pontosságára felsorolunk né
hány példát. Hogy Jánosnak »mennyei jelenések
ről* irt könyve 21. részében előforduló drága
köveket helyesen lefordíthassa, Spalatin által kül
detett magának a fejedelmi gyűjteményből tanul
mányozás végett ily köveket. Tanulmányozta a 
bibliában előforduló ragadozó és csúszó-mászó 
állatok leírását is. Népies kifejezések szerzése 
végett gyakran vegyült a köznép közé s kérte 
barátjait is, hogy jó népies kifejezéseket tudomá
sára juttassanak, mert az »uri és udvari« kifeje
zéseket nem használhatja. Mathesius barátja pe
dig beszéli, hogy alkalom adtával valami hen
tessel egy kost öletett meg és magyaráztatta 
meg magának annak belső részeit, hogy a biblia 
azon helyeinek fordításánál helyes kifejezései
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legyenek, melyek az áldozati szolgálatról, az álla
tok belső részeiről szólnak.

De nemcsak szószerinti hűségre törekedett, 
hanem inkább a Szentirás szellemét akarta ki
fejezésre juttatni. És ez sikerült is neki, a ki 
egészen a bibliában és bibliával élt. Eszme- és 
gondolatkörével annyira egy volt, hogy úgyszól
ván átélte azt önmagában, s így műve az ő korá
nak, szellemének emléke s mégis a tiszta, örökké
való Isten igéje.

Munkája helyes megítélésére az ő hibliai 
hitének éltető körébe kell szállanunk s vele 
együtt azon áldást éreznünk, melyet belőle me
rített.

A bibliát nem egyoldalú hittanok rendszeré
nek, sorozatának tartá, hanem az isteni és emberi 
bölcseség gazdag, kiapadhatlan kútforrásának. 
A biblia — szerinte — nagy erdő, melyben kü

lönféle fák vannak, melyekről sokféle gyümölcsöt 
szakíthatni, s nincs is ott olyan fa, melyről nehány 
almát, körtét ne szakított volna.

E könyvnek csudás fennmaradásában látja az 
isteni gondviselés művét, s bár emberi könyve
ket szintén nagyrabecsül, legfontosabb előtte 
mégis ezen könyv, melynek belső, igaz vallási 
tartalmában látja isteni voltának zálogát és próba
kövét.

Homeros, Vergilius művei hasznos könyvek, 
de eltörpülnek e könyv mellett, mert semmit se 
tanítanak a hitről, reményről és szeretetről, csak 
a jelenlévőre vonatkoznak a mit érzékelni és 
észszel felfogni lehet, de arról, hogy miként bíz
zunk az Urban, hagyjuk reá dolgainkat, arról nem 
szólnak. Ezt legjobban a Zsoltárokból tanuljuk s 
Jób könyvéből, melyek leginkább tanítanak hitre, 
reményre, szeretetre s imádkozásra stb.

A biblia tanulmányozásának czélja szerinte: 
nevekedés, gyarapodás a Krisztus ismeretében, 
mert minduntalan ő reá utal s az ő szellemében 
kell azt felfogni is, csakhogy e tekintetben is 
koldusok maradunk s az abc-én túl nem ha
ladunk.

Tudta azt is, hogy sokan elbizakodva világi 
bölcseségükben, megbotránkoznak a Szentirás egy
szerű előadásán és gyermekies felfogásmódján. 
Ezeknek mondja: »E könyvben találod a pólyát 
és jászolt is, melyekben a Krisztus fekszik, a 
hová az angyal is utasítja a pásztorokat. Meg
lehet, hogy csekély értékű a pólya, de drága a 
kincs, mely benne fekszik s mely a Krisztus.*

Mindazáltal a Szentirás emberi sajátságai elől 
sem zárkózik el. Nem egyenlőképen becses reá 
nézve minden könyv, egyik iránt több előszere
tettel viseltetik, mint a másik iránt. Más könyv
vel szemben kételyeit sem titkolja. Az ó-szövet
ségben legértékesebb előtte a >Zsoltárok könyve*, 
kis bibliájának is mondja; az új-szövetségben Pál 
apostol leveleit s különösen a római Levelet 
szereti és János evangéliomát, mely az egyedüli, 
szívhez szóló igaz evangéliom.

A megkezdett munkát barátaival — Bugen- 
hagen, Jonász, Cruciger, Melanchthon, Aurigal- 
lus — 1534-ben fejezte be. Azonban ezentúl is

folyton javítgatta s érezte, hogy műve még min
dig nem tökéletes, annyira, hogy halála előtt azt 
irta egy papírdarabra: »Vergilius Bukolikáját 
csak az érti, a ki öt évig pásztor volt, Georqi- 
káját csak az, ki öt évig gazdálkodó volt. Cicero 
leveleit nem érti senki, hacsak vagy húsz évig 
nem élt nagy államban. A Szentirást pedig ne 
mondja senki, hogy csak meg is ízlelte, a ki vagy 
száz évig nem kormányozta az egyházat Illés és 
Elizeus prófétákkal, Kér. Jánossal, Krisztussal és 
az apostolokkal.*

S bár javították — mint ő maga ir — for
dítását, bár gondosság, alaposság s tudományos
ság tekintetében talán jobb fordítások is vannak, 
még sem lépnek fel azon igénynyel, hogy művét 
a nép köréből kiszorítsák, mert az ő műve egye
dül álló, csodálandó, hatásában halhatatlanságra 
méltó munka, mely a hitjavításnak tulajdonképi 
magva volt, melyet nemzetének szívébe vetett s 
mely a reformatió megszilárdulását sikeresebben 
mozdította elő, mint minden hitvallás, birodalmi 
gyűlés, fegyver és békekötés, és a mely mag, mig 
a keresztyének szívében gyökerezik, virágot hajt 
s gyümölcsöt is hoz, a hitjavítás áldásos munká
ját mindig megújítja s diadalra segíti. Ügy legyen.

Klaár Fülöp.

Emléklapra.
„Boldogok, akiknek szive tiszta, mert öli az Istent meglátják." 

(Máté 5, 8.)

Gyermekszíved ártatlan tisztasága 
Volt eddig ifjú élted fő dísze;
Őrizd e kincsei a sírig, — becsesb az, 
Mint a világnak minden ékszere!

A vész akárhogy is csatáz körülte,
A tiszta szív boldog nyugalmat óid;
Még a sír éjjelébe is nyugodtan 
Száll az le, tudva, hogy meglátja ottan 
Egy jobb hazában Istenét, U rát!

tíy. V.

É l e t b ö l c s e s é g .
1. Az öngyilkosság a legrútabb bűn, az egyet

len, mit nem bánhatunk meg, mert a halál és a 
gonosztett egybeesnek.

2. A szenvedély olyan, mint a phönix-madár, 
mely megégeti magát, hogy hamvából pompásabb 
fia keljen.

3. A szenvedélyesség áldozó-papját elébb-utóbb 
áldozatnak kívánja.

4. Az embert, lakozzék palotában vagy kunyhó
ban, az élet zajában vagy magányosságban töltse 
napjait, csak a vallás teszi emberré.

5. A természet vizsgálása a tudományok leg
szentebbje, mert közvetlenül hitre vezet.

6. A természet az Istennek első közvetlen ki-
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jelentése, örökké megújuló remekműve teremté
sének.

7. Micsoda az ember élete hit nélkül ? nagy 
zűrzavar ; remény nélkül ? fél dermedtség; szere
tet nélkül ? az egésznek harcza az egész ellen.

8. Van Isten, hírmondója a lelkiismeret.
9. A világ örömei olyanok, mint a pillangók, 

körülrepdesnek ; ha meg akarod fogni, 'tovarepül
nek és reménytelenül hagynak.

10. Az a nő, ki unatkozik, ha gyermekei van
nak, sajnálatra méltó.

11. Ha a nő jó, úgy férfi és angyal közt á ll; 
ha rossz, úgy a férfi és az ördög közt.

12. Az élet a halálnak és a halál az életnek
virága. K. F.

Az irgalmas samaritánus.
(Képünkhöz).

Lukács evangélista beszéli el evangéliomának 
10. részében az irgalmas samaritánusnak szép 
történetét. Egyike a legismertebb, legtöbbet emle
getett példázatoknak ez a történet. Nem is csoda, 
hogy oly sokat idézik, emlegetik: a legszebb ke
resztyén erény, a szeretet, a felebaráti szeretet, 
melybe az Isten iránti szeretet is beleolvad, van 
e történetben szemléltetve, példában feltüntetve, 
még pedig annál szembetűnőbben, minthogy a 
könyörülő szeretet példája mellett ott állnak 
mindjárt a szeretetlenség példái is.

E példázat elmondására egy törvény tudó, 
Mózes törvényeinek ismerője adott okot, a ki 
Jézust meg akarta kisérteni, azért azt kérdé tőle: 
Mester! mit cselekedjem, hogy az örök életet ve- 
hessem? Jézus nem haragudott meg a kisértő 
kérdésre, hanem arra egy másik kérdéssel felelt: 
A törvényben mi vagyon megírva? Midőn a 
törvénytudó helyesen megfelelt, figyelmezteté őt 
Jézus, hogy nem elég tudni a jót, hanem csele
kedni is kell: Jól feleltél, — mondá — ezt miveid 
és élsz. A törvénytudó megszégyenülve állt a nem 
várt felelet hallatára Jézus előtt, hogy tehát Jézus 
és a beszélgetést hallgatók előtt magát igazolja, 
azt kérdé Jézustól: Kicsoda az én felebarátom? 
Krisztus erre a kérdésre sem felelt meg azonnal, 
úgy találtatta ki a választ magával a kérdezővel 
azáltal, hogy elmondotta az irgalmas samaritá
nus történetét.

A történetben négy személyről van szó. Elő
ször is egy emberről beszél Jézus, ki Jeruzsálem
től ment Jerikhóba, mely város a Jordán folyó- 
nak jobbpartján feküdt, és az előbbitől 8 óra
járásnyira volt. Az út pusztaságon, sziklás 
hegységen át vezetett, hol rablók leselkedtek az 
utasokra. Ezt az embert is, a kiről Jézus nem 
mondja meg, hogy minő ember volt, zsidó-e, 
pogány-e, jó é vagy rossz-e, ép mivel azt akarja 
a törvénytudónak tudtára adni, hogy minden 
ember felebarátunk, vallásra és nemzetségre való 
tekintet nélkül, ezt az embert is megtámadták a 
rablók, mindenéből kifosztották és félholtan az 
út mellett hagyták. A rablók már a szeretetlen

ség példái, de még inkább kitűnik ez a tulajdon
ság a második alakban, kiről a példázat szól, a 
papban. A pap tanulta s ismerte Istennek tör
vényét, tudta, hogy mi a kötelessége a beteggel 
szemben, ő lett volna első sorban hivatva segí
teni rajta, annál inkább, mert Izrael papjai egy
úttal az orvosi tisztet is viselték; de ő hidegen 
elment a beteg mellett, valamint a harmadik alak 
a levita is, ki mint alsóbb rangú pap az áldo
zásnál szokott a papoknak segédkezni. Ö sem 
volt különb feljebbvalójánál. Bezzeg, ha Jeruzsá
lem utczáján látták volna a beteget, a hol az 
emberek szeme láttára és dicsérete közt tehettek 
volna jót, majd nem kerülték volna el azt ily 
részvétlenül

Miután Jézus ekkép felmutatta a szeretetlen
ség példáit, miután kárhoztató Ítéletet keltett a 
hallgatókban azok eljárása felett, bemutatja a 
követendő példát is a negyedik alakban, az irgal
mas samaritánusban. A samaritánus könyörült 
a betegen, sebeit bekötötte, olajat s bort töltött 
azokba, felültette barmára, elvitte a közeli ven
déglőbe s ott gondját viselte. A samaritánus nem 
kérdezte, hogy az a beteg ember kicsoda, hogy 
vele egy országtól való-e, vele egy nyelvet be
szél-e, vele egy valláson van-e, barátja-e vagy 
ellensége, elég volt látnia, hogy ember, és hogy 
beteg, könyörült és segített rajta. A samaritá
nus példájában tanítja Jézus, hogy milyennek 
kell lenni a felebaráti szeretetnek.

A felebaráti szeretetnek tettekben kell nyilat
kozni, Jakab apostol ekkép szól a felebaráti sze
rétéiről : Ha valaki azt mondja közületek a fá- 
zóknak és éhezőknek: menjetek el békességgel, 
melegedjetek meg és egyetek eleget; mindazáltal 
nem adjátok nékik, a melyek szükségesek volná
nak az ő testeknek tápláltatására, mi haszna 
vagyon annak ? A részvét, a biztató szó igen 
szép dolog, de mindezeknél szebben beszél a tett. 
Az igazi felebaráti szeretet önként segít a bajban 
levőkön. Nem várja meg, mig segítségét kérik, 
nem keresi az okot, a mely a bajt előidézte, fel
keresi a bajban levőt és segít azon, mint a sa- 

I maritánus, ki, a mint a beteg utast meglátta, a 
nélkül "hogy annak segítség kérését várta volna, 
leszállt barmáról és oda ment a beteghez, hogy 
annak fájdalmait enyhítse. Nem mindig azok van
nak a legnagyobb nyomorban, a kik sebeiket 
mutogatják és fennhangon kérik az alamizsnát. 
Sokan néma fájdalommal tűrik az élet keserűsé
gét s szenvedéseit s szégyenlenek az emberektől 
bajaikban könyörületet, irgalmat esdekelni. A fele
baráti szeretet felkeresi az ily szégyenlős szen
vedőket és önként enyhíti azoknak fájdalmait.

A felebaráti szeretet nem hagyja magára a 
szenvedőt. A samaritánus a vendégfogadóházban 
is gondját viselte a betegnek, s mikor másnap 
tovább akart utazni, két pénzt adott a vendéglős
nek, hogy viselje gondját a betegnek és meg
ígérte, hogy ha többet költ reá, ha majd visszajő, 
megfizeti azt néki. Legszebb neme a segítésnek, 
a midőn az ember sajátkezüleg segéli fel,, ápolja 
a nyomorúságban levőt, de néha a viszonyok
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úgy hozzák magukkal, hogy a segítséget pénzben 
kell nyujtani. Az ily alamizsnáról mondja Jézus, 
hogy az titkon legyen és az Isten megfizeti azt 
nyilván.

A mikor ekkép Jézus a törvénytudó előtt a 
samaritánus példájában feltüntette a felebaráti 
szeretet tulajdonságait, azt mondá néki: Menj el 
és te is akképen cselekedjél! Másodszor is a 
cselekedetet ajánlja Jézus a törvénytudónak, mint 
a mely áital legbiztosabban bejuthat az örök
életre. A hegyi beszédben ezt ekkép fejezi ki 
Jézus: Nem mindenki a ki azt mondja: Uram,

gvott nékünk, hogy mi az ő nyomdokait köves
sük. A felebaráti szeretetben nyilatkozik legjob
ban a Jézus iránti szeretet is, a mint ő maga 
is mondá: A mit egygyel az én kis atyámfiai 
közül cselekesztek, azt én velem cselekeszitek.

A pünkösdi Lélek.
A pünkösdi szent ünnepeken megzendült az 

ének: »Jövel Szentlélek Űr Isten! Töltsd be szí
veinket bőven Mennyei ajándékoddal, Szívbeli 
szent buzgósággal . . .»  És a Szentlélek bizony-

Uram, megyen be a mennyországba, hanem a ki 
cselekeszi a mennyei Atyának akaratát. Nem elég 
csak tudni a jót, hanem cselekedni is kell azt. 
A samaritánus történetét úgy gondolta ki Jézus 
a törvénytudó tanítása végett; de van egy törté
neti példánk is, melyben az emberek iránti ir
galom, könyörület a legszebben testesült meg, 
ez a példa maga Jézus, ki a bűnben szen
vedő emberek sebeibe az isteni kegyelem olaját 
csepegtette és őket a keresztyén egyházba, a béke 
és boldogság fogadóházába vezérelte. Példát ha-

j nyal sok szívet megihletett és szent buzgósággal 
betöltött, habár az ő munkája szemmel nem lát
ható, kézzel meg nem fogható, meg nem mérhető, 
mert érzékeink alá nem esik. Hisz már Krisztus 
tudtára adta Nikodemusnak: »A szél fú, zúgá
sát is hallod, de nem tudod, hogy honnét jő 
és hová megyen: így van mindenki, a ki a Szent- 
lélektől születik.* A Szentlélek megszentelő mun
kája is a keresztyén vallás titkai közé tartozik, 
mely titkok a vallást az érzelem-világ drága kin
csévé teszik.
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Krisztus midőn Isten országát ismertette az 
emberekkel, hasonlatokat mondott, hogy ezek ál
tal hallgatói azt felfoghassák. Isten országáról nem 
lehet elmondani, hogy itt vagy amott van, mert 
mibennünk mindegyikünkben, igazságban, békes
ségben és Szentlélek által való örömben vagyon. 
A Szentlélek munkája is titokszerűsége miatt 
csak hasonlatok által ismertethető. Hasonlítják 
szélhez, tűzhöz, olajhoz.

Nézd a tenger habjain a vitorlás hajót. Min
den készen van az utazásra, a matrózok ott áll
nak a fedélzeten, ott van a sok podgyász, az 
utazó közönség mind a hajón van már és a ké
kellő hegyek mutatják az irányt, a melybe a ha
jónak indulni kellene, és a czél is ott sötétlik, a 
hova a hajónak meg kell érkezni, és mégis a 
hajó mozdulatlanul áll, vitorla vásznai alácsün- 
genek tétlenül. Miért? Mi az oka, hogy a hajó 
nem indul útjára ? . . . De íme, gyenge északi 
szél támad, a vitorla vásznak meglebbennek, a 
szél erősödik, a vásznak duzzadoznak tőle és a 
hajó útjára kél. A mi a szél a hajónak, az a 
Szentlélek, a pünkösdi Lélek minékünk.

Vassíneken áll a kocsi. Az utasok már mind 
benn ülnek, az indulás ideje már rég elmúlt, de 
azért a kocsi csendesen áll helyén, nem tud el
indulni. De íme, ott jő vele szembe a mozdony, 
hozzá csatolják a kocsihoz, felhangzik a jel az 
indulásra, és a kocsi szép csendesen útnak indul, 
majd gyors futásnak eredve halad czélja felé. Mi 
indította útnak ? a tűz, mely a vizet gőzzé vál
toztatta. A mi a gőzösnél a tűz, az mi bennünk 
a Szentlélek.

A kertben napsütött helyen egy szál virág 
bimbózik, de a heves napsütés lelankasztja, le
hajol a föld felé, mintha elhervadt volna. Mi bája 
támadt a kis virágnak, hogy oly szomorú, hogy 
nem akar kinyílni ? . . . Egy idő múlva megered 
az eső, a virág egészen átváltozik, kellemes illat 
árad ki belőle és csakhamar kinyílnak bimbói és 
mindenki a ki látja, gyönyörködik szépségében. A mi 
az eső a fonyadt virágnak, az minékünk a Szentlélek.

A pünkösdi Lélek titokszerű munkája vezet 
minket Krisztushoz és Krisztus által az Atyához. 
Luther Márton mondja: »Hiszem, hogy saját erőm 
vagy értelmem által nem volnék képes a Krisz
tusban az Uramban hinni, sem ő hozzá jutni, 
hanem a Szentlélek hív engemet. . . .« A Szent
lélek vezet minket is, mint az első pünkösdi 3000 
embert a Krisztusban való hitre, s a Krisztus ál
tal mi is Istennek fiai lehetünk és örökösei azon 
üdvösségnek, a melyet Krisztus a benne hívők
nek igér.

Mivel ekkép az üdvösséget a Szentlélek kezdi 
meg és végezi be mibennünk, mivel a Szentlélek ál
tal ismerjük fel Krisztusban Istennek fiát, Isten
ben szerető mennyei Atyánkat, azért a Szent
lélek az Isteníiúság lelke. Általa kiáltjuk: Abba! 
azaz szerelmes Atya! Zengjen énekünk, szálljon 
az égre imánk: Jövel Szentlélek Űr Isten! Légy 
velünk és maradj velünk te népeddel, Hogy tel
jünk meg dicséreteddel, Dicsőség legyen Istennek 1

Hazai és külföldi hirek.
A kiállítást a jobb idő beálltával mind többen 

meg többen látogatják, egy-egy falu népe csopor
tosan rándul fel Budapestre. A kiállítás látoga
tását nagyban megkönnyítette a »mi!lenniumi 
ellátási vállalat*, mely olcsó lakásokról s élel
mezésről gondoskodik. A kiállítás látogatóinak 
száma naponkint tízezer és 60 ezer közt válta
kozik. Hogy a legszegényebb ember se legyen 
kénytelen távol maradni, olyan intézkedés történt, 
hogy a földmíves és munkás nép, valamint a 
szegényebb sorsú kisiparosok, kiskereskedők és 
ipari segédmunkások csekély pénzért látogathas
sák meg a kiállítást. Ez intézkedés tömeges fel
rándulásoknak megyénként való szervezése által 
történik. A földmíves és munkás népnek a követ
kező kedvezményt nyújtja a kereskedelmi minisz
ter: 1. A magyar kir. államvasutak vonalain 
50%-nyi mérséklést engedélyez a zónarendszerü
III. osztályú menetjegyárakból. 2. Barakkot épít
tet a kiállítás közelében és ebben 10 krért nyújt 
egy-egy személynek egy-egy napra szállást. 3. 
Díjmentesen kalauzokat bocsát az érkező csopor
tok rendelkezésére. 4. 20 kros mérsékelt belépti 
jegyeket adat ki a kiállításra. Nagy kedvezmény
ben részesülnek a csoportosan érkező középiskolai 
és népiskolai tanulók is.

A koronázás évfordulója. Junius 8-dikát, a 
koronázás évfordulóját, nagy ünnepségek közt 
ülik meg. Junius 5-én a koronát és a koronázási 
jelvényeket (palást, kard, jogar) ünnepélyes me
netben, a koronázásra megállapított szertartások
kal átviszik a koronázó templomba s három na
pon át közszemlére teszik ki. Junius 6 án lesz az 
új királyi palota alapkőletétele. Junius 8 án a 
törvényhozás két házának tagjai díszhintóban, 
teljes díszben a királyi palota elé vonulnak, hogy 
bemutassák a királynak a nemzet hódolatát. A 
díszmenet élén haladnak az összes megyék és 
városok lovas-bandériumai, nemzeti díszben vagy 
népies viseletben. A menetet az ország zászlós 
urai nyitják meg, úgy mint a koronázáskor. A 
magyarországi bandériumokat a belügyminiszter, 
a horvátországiakat a horvát bán vezeti. A menet 
a koronázási templom elé vonul, onnét megindul 
a hatlovas hintó, mely a koronázási jelvényeket, 
a koronaőröktől kisérve, az új parlamenti palota 
elé viszi. Az új parlamenti palotában, mely teljes 
befejezéséig 16 millió frtba kerül, a nagy kupo
lás teremmel annyira elkészültek, hogy ezen a 
napon megtarthatják benne a parlament két 
házának közös ezredéves dísziUését, melyen a két 
ház elnökei elnökölnek, 16 főherczeg lesz jelen 
mint a főrendiház tagjai, s egy oltáralaku emel
vényen ott lesznek a koronázási jelvények. Az 
ülés után a parlament tagjai visszakisérik a jel
vényeket a királyi kastélyba és átadják a király
nak, a ki az üdvözlő beszédekre válaszol.

Újpesti koronák. Újpest régidő óta nevezetes 
. arról, hogy onnét sok hamis, úgynevezett újpesti 
hatos került ki. Újabban egy oly társaságot fogott 
el ott a rendőrség, mely koronákat készített. A
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társaság két tagját két évi fegyházra, egyet egy 
évi és egy nőt félévi börtönre Ítélt a büntető
törvényszék.

Károly Lajos főherczeg, a király testvéröcscse, 
trónörökös, május hó 19-én elhunyt Bécsben. A 
ravatal az udvari kápolnában volt félállítva. A 
főherczeg betegsége miatt nem vehetett részt a 
budapesti millenniumi ünnepségeken. Az udvari 
gyász hat hétig fog tartani, négy hétig mély, két 
hétig pedig fél gyász lesz. A királyi palota alap
kőletételénél jun. 6-án az udvari gyász érvény
ben marad, a 8-iki ünnepély alkalmával azonban 
a gyász letétetik. A magyar vörös kereszt-egylet, 
melynek az elhunyt védnök-helyettese volt, 20,000 
frtos alapítványt tett »Károly Lajos alapítvány« 
czím alatt, oly rendeltetéssel, hogy annak kama
taiból az Erzsébet-kórház I. osztályán betegek 
díjmentesen kezeltessenek.

A moszkvai koronázás. Miklós czár május 
21-én vonult be nagy pompával, 400 templom 
harangjainak zúgása mellett, Moszkva városába 
koronázás végett. A díszmenet szinte végnélküli
nek tetszett. Félháromkor indult el és egynegyed 
hat lett, mire a czár a város bejáratától, I. Sándor 
diadalkapujától, a Kremlhez ért, a mit 101 ágvu- 
lövés jelzett. A czár a koronázásig, a hagyomány 
szerint, az időt vallási gyakorlatokkal tölti. Kirá
lyunkat a czár koronázásánál Jenő főherczeg 
képviseli.

A képviselőház a közigazgatási bíráskodást 
szabályozó törvényjavaslat felett befejezte az ál
talános vitát s elfogadta a javaslatot. A részletes 
vitában a 88-dik szakaszig jutott, mert a tárgya
lást Károly Lajos főherczeg temetése és a pün
kösdi ünnepek megszakították.

A király a nép között. A főváros szegény 
sorsú polgárai május hó 17-én, vasárnap, vették 
ki részüket a millenniumi ünnepélyekből. A budai 
vérmezőn vagy 40,000-en gyűltek össze felnőttek 
s gyerekek, férfiak s nők vegyest. Ökröt sütöttek 
számukra, bort és kolbászt osztottak ki köztük. 
Elfogyott 56 hektoliter bor és 32,000 pár frank
furti. Az ünnepélyre a koronát Ö Felsége a király 
látogatása tette fel. Bánffy miniszterelnökkel ol
dalán lassú lépésben hajtatott a király a mulató 
nép között körben. Ezer meg ezer ember éljenét 
hangoztatták vissza a budai hegyek. A czigány 
mindenfelé Rákóczyval fogadta Ö Felségét. A lel
kesedés általánossá vált és a király egetverő 
éljenzés és kalaplengetés között tért vissza kisé- 
retével a várba.

Kü l ö n f é l é k .
A budapesti ág. hitv. evang. magyar és 

német gyülekezet nép- és polgári iskolájának
osztály-vizsgái a folyó 1895/96-iki tanév végén 
a következő rendben fognak megtartatni: Szerdán, 
junius 10-én d. e. 8 órakor: 1 Az I. polg. leány
osztályé. (Osztálytanító: Mikolik J. Kálmán.) 2. A 
II. polg. leányosztályé. (Osztálytanító: Kardeván 
Vilmos.) Csütörtökön, junius 11 én d. e. 8 órakor: 
3. A III. polg. leányosztályé. (Osztálytanító : Scholtz

Lajos.) 4. A IV. polg. leányosztályé (Osztálytanító: 
Falvay Antal.) Pénteken, junius 12-én d. e. 8 
órakor: 5. Az I. elemi leányosztályé. (Osztály- 
tanító : Jákobéi Margit.) 6. a II. elemi leányosz
tályé (Osztálytanító: Tomassek Ilona.) 7. A III. 
elemi leányosztályé. (Osztálytanító: Mokry Eszter.) 
8. A IV. elemi leányosztályé. (Osztálytanító: Hu- 
decz Olga) Szombaton, junius 13-án d e. 8 óra
kor: 9. Az I. elemi fiúosztályé (Osztálytánító: 
Luttenberger Ágost.) 10. A II. elemi fiúosztályé. 
(Osztálytanító: Alex Albert.) 11. A III. elemi fiú
osztályé. (Osztálytanító: Kurz Samu) 12. A IV. 
fiúosztályé. (Osztálytanító: Lux Ede.) Mind ezen 
vizsgálatok nyilvánosan tartatnak ugyan, de az 
idén nem — mint más években — a gvmn. épü
let nagy termében, hanem csak az egyes osztá
lyok saját termeiben, még pedig — tekintve a 
helyszűkét — csak iskoláink m t. elöljárói, a 
kiküldött vizsgabiztosok és a legközelebb érdekel
tek jelenlétében. A jövő tanévre vonathozó érte
sítés. 1. Az 1896/97-iki tanév szeptember 20-án 
kezdődik, a rendes oktatás 25-én. 2. Szeptember 
20., 21. és 22-én 8—12 óráig csakis prot. növen
dékeket írunk be ; szeptember 23. és 24 én d. e. 
8—12-ig pedig azon más felekezetű növendéke
ket, kik már a lefolyt tanévben is ezen intézetbe 
jártak. 3. Nem protestáns növendékeket, kik eddig 
még nem voltak a mi intézetünknek növendékei, 
csak akkor vehetünk föl, ha a hely megengedi; 
miért is ezeknek rendes beiratásuk csak szept. 
21-én, d. u. 2—5 óráig történhetik. Az elemi 
osztályokban fizetnek az ág. hitv. evangélikusok : 
14 frtot, a reformátusok és nem cselekvényes 
egyháztagok: 20 frtot, a más felekezetüek: 40 
frtot; a polgári osztályokban fizetnek az ág. hitv. 
evangélikusok: 18 frtot, a reformátusok és nem 
cselekvéayes egyháztagok: 24 frtot és másfele- 
kezetüek: 50 frtot. A tanítói-testület nevében: 
Falvay Antal, e. i. igazgató.

Értesítő. Megjelent a pesti ág. h. evang. hit- 
. oktatói testület Értesítője az 1895/96. tanévről. 
Az értesítő közli Bereczky S. értekezését »A val
lás-oktatás múltjáról^; Klaár F. reformátiói beszé
dét; az 1895/96. tanév adatait nt. Bchranz János 
lelkész-felügyelő úrtól. A tantestület 5 rendes és 
egy segéd-hitoktatóból állott. A tankönyvek és 
tananyag ismertetése után a tanulók névjegyzéke 
következik, mely szerint a lefolyt tanévben az 
ev. növendékek száma a pesti nem evangélikus 
tanintézetekben 2091-re emelkedett. E számból 
elemi fiú volt 854, elemi leány 725, közép és 
polgári iskolai fiú 296, polgári és felső leányisko
lái leány 108, más intézetekbe járó 108. A millen
nium miatt a legtöbb iskolában Pünkösdkor vége 
szakadt a tanításnak. A katecheták az idén is 
megtartották október 31-én úrvacsoraosztással 
egybekötve a reformáczió ünnepét; május 9-én 
pedig megünnepelték a tanulókkal a Deák-téri 
templomban a millennium öröm és hála ünnepét, 
a mikor is Paulik János hitoktató tartott egyházi 
beszédet. .

Farbaky József hegyaljai főesperest, ki ápri
lis 26-án élete 59-ik évében elhunyt, április 29-én
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temették el Nyíregyházán. A temetésen ott vol
tak Zelenka Pál püspök és Radványi egyház- 
megyei felügyelő. A koszorúkkal gazdagon meg
rakott koporsót reggel az evangélikus templomba 
vitték, hol Zelenka püspök imát mondott. Bar- 
tholomaeidesz főesperes búcsúztatója átán 4 5000 
főnyi közönség kisérte a temetőbe a nagy halottat.

Április hó 27-f'n hunyt el Posch Sándor 
győri ev. segédlelkész és választott ondód-puszta- 
vámi rendes lelkész, még mielőtt új állomását 
elfoglalhatta volna, ifjú életének 25-dik évében.
A halált hozó bajt hivatása teljesítése közben, a 
hittani órában kapta. Temetése április hó 29-én 
délután Győrött a belvárosi temetőben történt 
meg. Az Úr nyújtson vigasztalást a szomorodott 
szivü szülőknek és az ősz nagyatyának, Karsay 
püspöknek.

Szeretet-lakoma. A pesti Tcibitha-egylet, Lo- 
rántffy Zsuzsanna-egylet és a református ifju- 
sági-egylet egyházi életünk egy nagy hiányát 
pótlandó, junius 6-án, szombaton este 6l/2 órakor 
az ág. h. ev. egyház deáktéri dísztermében szere- 
tet-vendégséget rendez, melyen ének után egy
szerű étkezés lesz, azután rövid beszédek mon
datnak, melyekre zene és ének következik. Jegyek 
kaphatók az ágostai h. ev. egyház pénztári hiva
talában és Eaberern Jonathánné úrnőnél (Ko- 
ronahercseg-utcza 20. sz.). Egy jegy ára 50 kr. 
Fölülfizetések köszönettel vétetnek.

A füge. Ali Hamedhez benyitott egy rongyos, 
nyomorgó alak: Adj ennem, jámbor muzulmán, 
éhes vagyok. Ali Hamed résztvevő szívvel szólt: 
Adok abból, a mim van. Itt van e tál füge, egyél 
belőle. A koldus neki esett a fügének és mohón 
falatozott belőle. Ali Hamed jó szívvel nézte ven
dégét s épen nem zavarta volna étkezésében. A 
szegény ember arcza lassan kiderült. Már nem 
evett oly mohón. Válogatni kezdett a fügéből. 
Végül kihúzta kését és gondosan hámozni kez
dette az egyik gyümölcsöt. De megsokalta ezt a 
jámbor Ali Hamed, és igy kiáltott a koldusra:* 
Eredj, eredj! Az éhezővel megosztottam ételemet, 
de a torkosnak semmit sem adok.

Tompa Mihály, vadosfai ág. h. ev. segéd
lelkész, győri segédlelkészül hivatott meg.

Pályázat. A bányai ág. hitv. evang egyház- 
kerület aszódi leánynevélö-intézetnél a jövő 1896. 
és 1897-ik iskolai év kezdetével elfoglalandó, hét 
polgári iskolai és egy rajz-torna tanítói állo
másra pályázatot hirdetünk. A megválasztottak 
kötelesek lesznek a megállapított tantárgy cso
portosítás szerint heti 24 órát tanítani és a meg
szabott sorrend szerint váltakozva a bennlakó 
növendékekre felügyelni. Javadalmazás : Évi 500 
o. é. forint fizetés, a törvényes korpótlék s nyug
díjigény és teljes ellátás, u. m. élelmezés, külön 
szoba, fűtés, világítás, takarítás és mosás. Pá
lyázhatnak prot. vallásu, polg. isk. képesítéssel 
bíró tanítónők, egyelőre csakis ideiglenes minő
ségben fognak alkalmaztatni. Pályázók a kereszt- 
levéllel, egészségi bizonyítványnyal és eddigi ne- 
taláni alkalmazásukról szóló okmányokkal kellően

felszerelt folyamodványukat f. évi julius 1-ig 
alulírott czimére küldjék .be. Kelt Budapesten, 1896. 
május 20. A kerületi elnökség megbízásából: 
Falvay Antal, mint a kerül, intézet bizotts. jegy
zője. (Budapest, Deák-tér 4., II. emelet 6. sz.

Folytatólagos kimutatás. Az »Evang. Theo- 
logusok Otthona* javára adakoztak: XVI. kimu
tatás. Mód Lénárd ev. lelkész 50 kr.; Vas-Simo- 
nyi ev. gyülekezet 1 frt; betléri ev. gyülekezet 
60 kr.; Petrenkó János ev. lk. gyűjtése 2 frt 55 
k r.; Thomay József ev. lk. gyűjtése 2 frt 50 kr.; 
Forray Istvánné 1 fr t; Rosza János ev. lelkész 
gyűjtése Ivánkafalu 5 frt; Ulicsny Endre ev. lk. 
gyűjtése Miklósfalu 6 frt; Csermák Kálmán ev. 
lk. Tót-Komlós 5 frt; Tót-komlósi ev. gyülekezet.
I fr t; Weber Samu ev. lk. gyűjtése Szepes-Béla
II frt 10 kr.; (Weber S. 1 frt, ev. gyülekezet 
5 frt, ev. hívek 5 frt 10 kr.); Frühwirth Samu 
ev. tanító 5 frt; Hrk János ev. lk. Málnapatak 
évi 1 frt; Miháelis Izidor ev. lk. gyűjtése Kőszeg
15 frt 90 kr.; Scherffel Nándor ev. lk. gyűjtése 
Krompach 11 frt 50 kr.; Bakay Péter ev. lelkész 
Ocsova 1 frt; Ev. gyülekezet 1 frt; Chorváth 
Sámuel ev. lk. T.-Próna 1 frt; Geduly Elek ev. 
lk. Lónyabánya 5 frt. Összesen 77 frt 65 kr.

XVII. kimutatás. Kismártony Karolina Pozsony 
10 frt; Blos J. Ádám 1 frt; Theol. önsegélyző 
160 frt; Ev. gyülekezet F.-Szeli 5 frt; Palesch 
Zsuzsanna gyűjtése Beszterczebánya 26 frt 50 kr.; 
Faix Mihály ev. lk. Holló-Lomnitz 1 frt; Ev. gyü
lekezet 1 frt; Mohr Béla ev. s.-lelk. 1 frt; Baltik 
püspök millennáris tót éneke tiszta jövedelméből 
I-ső részlet 60 fr t; összesen: 265 frt 50 kr.

XVIII. kimutatás. Háckel Kr. gyűjtése Pozsony
16 frt 98 kr.; Cb. Szkálnoki ev. gyülekezet 1 frt 
50 kr.; Lónyabányai ev. gyülekezet 5 frt; Ludig 
E. kukméri ev. lk. millennáris német éneke tiszta 
jövedelméből 50 fr t; Svehla István ev. lk. Turo- 
polya 1 frt; Kázmán Ede ev. lk. Ratkó-Biszlró 
1 fr t; Baltik püspök millennáris tót éneke tiszta 
jövedelméből II. részlet 60 frt; Holuby Adolf 
csánki ev. lk. gyűjtése F.-Almáson 13 frt 50 kr.; 
összesen: 148 frt 98 kr. Az eddigi gyűjtés össze
sen 3719 frt 04 kr. A kegyes adakozóknak hálás 
köszönet.

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
május 29 én.

G a b o n a f a j Egy hektoliter 
súlya kilókban 1 Ára 100 kgrnak

Bánsági búza . . . . . . 77-82
legkis. ár 

6.70
legn. ár 

7.15
Tiszavidéki búza . . . . 77—82 6.85 7.20
Pestvidéki „ . . . . 77—82 0.80 7.15
Fehórmegyei „ . . . . 77—82 6.80 7.15
Bácskai „ . . . . 77-82 6.85 7.25
Rozs, I. rendű . - . . . 70—72 6.30 6.35
. „ ii. „ .................... — 6.20 6.30

Árpa takarm ány.................... 00—b. 4.50 4.70
„ égetni va ló .................... 02—64 5.10 5.70
„ serfőzésre .................... 04—00 6.— 7.—

Zab ó .................................. 30-41 — —

» u j ................................... 39—41 6.20 6 50
Tengeri bánsági ó . . . . — 4.— 4.05

„ másnemű uj . . . —• 3.90 4.—
Repce káposzta . - . . . — — —

„ b á n s á g i .................... — — —

Köles ó .............................. — | 5.25 5.50

Budapest, 1896. Buschmann F. könyvnyomdája (Harisch-bazár).


