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Már késő!

Olvasd el e rövidke czikket, kedves atyámfia, s 
magadba szállva gondolkozzál felette!

Egy Byron nevű híres katonatiszt az ellenségen 
számos győzelmet aratva, hazájának nevezetes szol
gálatokat. tett. Henrik király barátságával tisztelte 
meg a vitéz katonát, elhalmozta kitüntetésekkel, 
érdemrendekkel s annyi vagyonnal, hogy a biroda
lom leggazdagabb urai közt foglalhatott helyet. —  
De mi történt ? ! Idő múltán a hatalmas úrrá lett katona 
királya ellen fordult, a haza ellenségeivel szövetke
zett, s megrontani kívánta azt, a ki vele oly sok 
jót tett! Büntetésre méltó viselkedéséről mihamar 
értesült a trónörökös királyfi, ki őszinte barátsággal 
volt iránta, s felette szomorkodott a reá váró sors 
fölött. Titokban értesítette, hogy azon esetre, ha 
botlásait bűnbánólag bevallja s fogadást tesz, hogy 
uralkodója ellen többé fegyverhez nem nyúl, ő a 
király bocsánatát kieszközli számára; ellenkező eset
ben a büntetést el nem háríthatja feje felől.

Mit gondoltok, tán szívesen vette a jó  barát 
kegyes ajánlatát s töredelmes vallomás és bocsánat
kérés által igyekezett a király kegyelmét megnyerni ? 
Nem ! Gőgösen és daczosan azt válaszolta, hogy ő 
számolt a következményekkel s nem kér bocsánatot, 
de nem is bánja meg cselekedeteit! Megátalkodott- 
ságában elszalasztottá a kedvező pillanatot, midőn 
a király szive irányában kegyelemre volt hangolva. 
Csak akkor ijedt meg, midőn a törvény nevében

elfogták, kezet-lábat nehez Diiincsekbe verve, sóiét, 
nyirkos börtönbe vetették! Nyomorúságos helyzeté
ben gőgje megtörött s arra kérette a királyt, bocsáj- 
taná maga elé csak egy pillanatra, míg kérelmét 
előadhatja. Válaszul azt nyerte, hogy «már késő a 
kérelem; a király nem is akarja látni*. —  Folya
modott barátaihoz, esedezzenek érette, de tőlök is 
csak azt a leverő választ vette: «Hiába való min
den fáradozásunk, —  már késő minden lépés!* 
Még egy utolsó próbát tett; a király első miniszte
rét kérette magához; ez azonban nem méltatta arra 
sem, hogy öt meglátogassa, s csupán azt üzente neki: 
«Mit sem tehet érdekében; már késő minden kísérlet*. 
Akkor villant át lelkén a fájdalmas gondolat: «Miért 
is nem fogadta el idején a neki ajánlott kegyelmet ? ! 
Miért is szalasztotta el a megmentésére kínálkozó jó 
alkalmat ? ! Most már minden, de minden szánom- 
bánom, minden kérelem és esengés késő!*

Ember! Nem gondolod-é, hogy te is azon módon 
elkéshetel az isteni könyörülő kegyelem elnyeré
sében ?

Legtöbb esetben sehogysem akarják azt az embe
rek meggondolni, de még hallani sem, a mit az Úr 
Isten nekik szeretete, könyörületessége, kegyelmes- 
sége felől egész életükön át nap-nap mellett hango
san hirdettet. Az iszákos újból és újból visszatér 
megszokott poharához, s bár százszor vagy ezerszer 
is megártott neki, újra csak fenékig hajtogatja azt. 
A kéjencz sem szűnik meg testi kívánságainak szol
gálni ; mindketten azt vélik, hogy kényök-kedvök 
szerint bátran és szabadon édeleghetnek, nemcsak
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ifjú éveikben, de meglettebb korukban is, hiszen 
megtérniük amúgy is sose késő.

Ez azonban téves gondolat! Maga a pokolbeli 
Sátán hazudta sziveikbe ezt a csalárd gondolatot, 
hogy elvakítsa, megcsalja vele leiköket. S valamint 
amaz imént említett katonatiszt megvetette a neki 
felajánlott kegyelmet s elszalaszlotta az időt, mely
ben királyától bocsánatot nyerhetett volna, úgy eshe- 
tik veled is, atyámfia, hogy az Isten kegyelmét meg
nyerned majd «késő lesz».

Sokan nem gondolják meg, miben áll igazán az 
Istennek oly gyakran emlegetett jósága, melynek az 
embereket megtérésre kellene indítania! <De te a te 
keménységed szerint és megtérhetetlen szived szerint 
gyüjtesz magadnak haragot a haragnak napjára,, ki 
megfizet mindenkinek az ö cselekedetei szerint /»  —  
feddődik ellened az apostol (Róm. II. 4 - 5  ). S szava 
szivén talál! Kiket Ö emígy dorgál, nem szoktak 
komolyan gondolkozni a hasonlatban emlegetett ama 
szüzekről, a melyek míg idejük volt, nem vettek 
lámpáikba olajat s meg kellett lakolniok mulasztá
sukért, mert későn érkezve a lakodalmi terem ajta
ját zárva találták s hallaniok kellett belülről az el
utasító szót: Bizony mondom néktek, nem ismerlek 
titeket! (Máté 25, 12.)

Késő, késő!
Te előtted is elzárhatja egyszer az ajtót, ha foly

tonosán ellenállasz neki s jósága és türelme gaz
dagságát állandóan eltaszítod magadtól!

Ezek nagyon komoly szavak kedves Atyámfia! 
Tudtodra adják, hogy ha te késel is, Isten ítélete 
nem késik; hogyha te lelkedben aluszol is, a te 
kárhozatod azért korántsem aluszik ! Azt is tudtodra 
adják, ha te Isten könyörületessége daczára folyvást 
csak vétkezel, könnyen arra a sorsra juthatsz, a 
minőre azok az oktalan szüzek jutottak, mert nagy 
hirtelenséggel lephet meg a halál. Hisz hányán hal
tak már meg a nélkül, hogy csak egy pillanatjuk 
is lett volna az előkészülhetésre!

Ismertem egy embert, a ki ép, erős, egészséges 
állapotában lelke üdvösségével nem igen törődött, 
nem ért rá — a mint mondá —  sem az imád
kozásra. sem a templomba járásra; inkább egyebek
kel foglalkozott. Mikor jámbor rokonai e miatt nem 
egyszer megintették, s kérve-kérték, hogy legalább 
egyszer évente járuljon velők az Ür asztalához, min
dig az volt felelete: ‘ Halálom előtt öt percznyi idő 
is elegendő lesz megtérésemre!* De az ő öt percze 
felől másként lön elvégezve! Egy napon a helység 
lelkipásztora azon férfi háza mellett haladván el, 
utána futott a férfi egyetlen hajadon leánya s köny- 
hullatás közben esengve kérte: ‘ Jöjjön gyorsan "a 
házukba, mert az atyja haldoklik!* Az önmaga 
által megcsalt szerencsétlen emher megüvegesedett 
szemekkel tekintett a belépőre s kétségbe esett végső 
megerőltetéssel csak ennyit dadogott: «EI vagyok 
kárhozva, —  végem!* S meghalt.

Avagy nem történhetik-e így veled is? Vedd 
fontolóra, hogy nem hiába van megírva: 'Vigyázza
tok és imádkozzatok, mert nem tudjátok mely órá
ban j ő  el a ti Uratok (Máté 24, 42.). Mi lesz akkor 
veled, ha sem időd, sem módod nem lesz elkészül
hetni a halálra ?

De tegyük fel, hogy a halál nem lep meg hirte
len, hanem hetekig, tán hónapokig tartó szenvedés 
előzi meg végelválásodat; a küzdelemben szived 
az aggodalomtól elszorul, értelmed, lelked, az égető 
fájdalmak közepette eltompul: jobban és inkább 
fogod-é akkor a kegyelmet kereshetni, mint most, 
mikor testileg-lelkileg egyaránt egészséges vagy ? 
Olvastam egy királynőről, ki midőn utolsó tusájában 
vergődött s érezte, hogy lelke üdvösségén már nem 
munkálkodhatik, fájdalomtól eltorzult ajakkal így szó
lott: <Oda adnám millióimat, koronámat, minden 
kincsemet, ha néhány órával, óh csak néhány pilla
nattal is meghosszabbíthatnám életemet».

Késő, késő!
Vagy talán azt mondod: «Nem akarom én meg

térésemet az utolsó órára hagyni, csak alkalmato- 
sabb időt várok hozzá*. De hát biztos vagy-e abban, 
hogy azt az alkalmatosaid időt megéred, vagy hogy 
halálod előtt fogsz tudni is, akarni is magadba szál- 
lani és imádkozni? Arról biztos nem lehetsz. S épen 
azért, ha idejekorán meg nem térsz, lelked üdvössé
gét könnyelműen koczkáztatod.

De sőt minél tovább halad valaki a bűn ösvé
nyén, annál nehezebb rátérnie az igazság útjára. 
Az ember kezdetben óhajlozik az igazság útja után, 
de ha a küzdelmet nem szerető testiség benne ezen 
óhajtás szavát elhallgattatja, belezuhan mihamar az 
ördög hálójába s később egészen megbarátkozik a 
bűnnel. Egyik vétket a másik után követi el szégyen 
és félelem nélkül; s ha azonközben ítéletről is hall 
beszélni, meg nem retten, mert erkölcsi érzéké el
tompul s a bűntudat érzetét elveszti.

Óh, ha az embert a bűn egyszer körülhálózta, 
úgy az lelkiismerete szavát is elnémítja; ha az ember 
a szentlélek segítségét magától elhárítja, úgy a bűn
től később még ha akarna sem fog megszabadul
hatni. Az isteni kegyelemnek folytonos megvetése 
végtére lehetetlenné teszi a megbánást, mert a szív 
kiszárad mint a föld, melyre harmat és eső nem 
permetez, csermely és patak habja nem nedvesít! 
A lelkiismeret a hiábavaló, hosszú munkában ki
fáradva elhallgat s nincs intelem, nincs bánkódás 
többé; semmi mozdulata, semmi pezsdülése az élet
nek ; minden csendes. Az erkölcsi halálnak szomorú 
csendje ez, a melyből új élet nem fakad többé!

Késő, késő!
Ezer közönséges dologban ha el is késel, még 

helyrehozhatod mulasztásodat, bár azt is többnyire 
nagy fáradsággal. De későn gondolni a lélek üdvére, 
későn bánni meg a bűnt, későn ismerni fel az oly 
soká szándékosan mellőzött s kigúnyolt isteni könvö- 
rületességet: óh. az helyrehozhatlan mulasztás! 
Becsukott ajtón zörgetni s feleletet nem kapni, — 
bebocsajtásért hasztalanul kiáltozni annak, a kinek 
minden boldogsága azon egy feltételhez van kötve, 
hogy azon ajtó kinyíljék előtte: nemde nagy szeren
csétlenség a zörgetőre nézve ? Ha ez a lélekkel tör
ténik, .elvész az a lélek, mert reá nézve elveszett 
az Isten, el a Jézus Krisztus, el a mennyország, 
el minden mind örökre!

*
Miért mondtam el mindezeket Neked, kedves 

Atyámfia? Tán hogy elvegyem reménységedet az
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üdvözülésre ? N em ; de hogy idejekorán való meg
térésre ösztönözzelek.

Hála legyen Istennek, a megtérő bűnösnek nem 
kell reménytelenül kunt állania! Az Üdvözítő min
denkor szívesen fogadja azokat, a kik általa Isten
hez közelednek. « 0  nem akarja a bűnös halálát, 
hanem hogy megtérjen és éljen.*

.Jusson eszedbe a történet, melylyel ez elbeszé
lés kezdődött. Volt idő, midőn az a zendülő katona
tiszt megtérése által kegyelmet nyerhetett volna. 
Ez az idő számodra is jelen van mindaddig, míg 
Isten hivó és intő szavát lelkedben hangzani hallod. 
Óh használd fel idődet, keresd az Urat a míg közel 
vagyon, s megtalálod! Térj meg még ma bűneidből, 
s ne halogasd napról-napra üdvösséged keresését! 
Még ma, mondom; mert az Úr megígérte ugyan a 
megtérőnek az ő kegyelmét, de a holnapi napot 
nem Ígérte m eg!

Németből szabadon: Liszkay János.

A naini ifjú.
Luk. VII. 11— 26.

Halott van Nainban, temetnek, temetnek,
Se vége, se hossza a gyászos menetnek. 
Mindenegyik arczon redöt vont a bánat, 
Fölzokog a ja j, mi a seb nyomán támad:
* Jehova, Jehova Izrael királya,
Miért mérsz ily csapást egy szegény anyára /»

Szegény özvegy-asszony kiséri a holtat,
Súlyos a teher rajt’, nem bírja, leroskad,
Hang se kél ajakán, köny se ül szemében,
Csak szive jajául fö l  némán keservében :
< Jehova, Jehova, Izrael királya,
Miért mérsz ily csapást egy özvegy anyára !*

Viszik a koporsót, temetnek, temetnek,
Se vége, se hossza a gyászos menetnek.
De ime, mi történt ? . . . egyszerre megállnak . . .  
K i állja el útját a gyászos anyának ?!
K i más, mint az élet hatalmas K irá lya ;
Jehova lenézett a gyászos anyára.

Oda lép a holthoz, megilleti kézzel,
És szól: o-Ifjú, hallod, néked mondom kélj f e l !» 
Felül ez a szóra, megnyíl’ szeme, szája,
S oda borul anyja ölelő karjába. . . 
Öröm-zsolozsmává változik a gyászdal:
«Itt a Messiás, ki megvl a halállal/»

l f j .  Porkoláb Gyula.

A negyven lovag legendája.
János jel. II. 10.

Szép legenda a negyven lovag legendája; a 
kereszthez való hűségnek gyönyörű képe.

Régen történt; akkor, a mikor a vak elfogult
ság máglyára, vadállatok elé hurczolta a keresztyén- 
ség szelíd híveit. A negyven lovag történetének szín

helye a hajdani Örményország Sebasta nevű városa. 
E városban egy légió római katonaság táboro
zott. A legenda szerint Licinius császár (320 körül 
Kr. u.) a katonáknak azt adta ki parancsul, hogy 
áldozzanak a pogány isteneknek, annak jeléül, hogy 
nem keresztyének.

Negyven főember azonban e parancsnak ellene 
szegült. Kijelentették, hogy ők keresztyének s mint 
ilyenek idegen isteneknek nem áldozhatnak. Igen 
derék férfiak valának ők, kiknek minden tettéből, 
magaviseletéből kitűnt, hogy keresztyének.

Tél volt, mely ott oly szigorú szokott lenni, hogy 
miatta szőlő sem volt tenyészthető. Sivított az északi 
szél s a hideget még metszőbbé, áthatóbbá tette.

A kegyetlen biró ítéletképen kimondotta a keresz- 
tyénségükről bátran vallásttevő 40 férfiúra, hogy 
egész éjen át mezítelenül kell kiállaniok a téli hidegre. 
Egy lassú, szörnyű halált gondolt ki számukra. 
Ugyanis, ha a téli fagyon a melegség elhagyja a 
testet, ügy az először meghalványul, majd elkékül 
a vér megmerevedése miatt; a fogak vaczognak, az 
erek, az inak sőt az egész test összehúzódik. Metsző 
fájdalom, leírhatatlan érzés hatja át a velőt és el
viselhetetlen szenvedés gyötri a megmerevedettet. 
Aztán lehullanak a végtagok megüszkösödve, mintha 
tűz emésztette volna meg azokat. Mind beljebb hat 
a fagy, mind közelebb jő a halál.

De a hős hitvallók nem féltek, nem rettentek 
vissza e szörnyű haláltól Oda mentek a kijelölt 
helyre, levetkőztek, még ingüket sem hagyván magu
kon. Szenvedésük még szörnyűbbé tétele végett 
helyüket a nyilvános fürdők közelében jelölték ki, 
hol a fürdőszobák fűtve s a fürdők vizei melegítve 
voltak. Nyilván azon okból lettek az elítéltek a für
dők közelében kiállítva, hogy ha netán látszanék 
rajtuk, hogy tettüket megbánták', a meleg szobákba 
beszólíttassanak.

A hitvallók ott álltak a fájdalmak helyén s halál
veríték gyöngyözött egész testükön; de bár szenve
désük irtóztató volt, szivük nem csüggedett. Fogaik 
vaczogtak, mégis a menny üdvéről szólt ajkuk 
vallomása, melyre boldog remény nyel gondoltak.

«Nedves és hideg a tél, de az égi Éden enyhe és 
szelíd. Mi egy éjszaka szenvedése az örök élet bol
dog üdvéhez képest?! Negyvenen állottunk a próba 
helyére; óh felséges Isten segélj, hogy mind a negy
venen koronát nyerjünk a Te kezeidből! Vajha egy 
állhatatlan se találkoznék közöttünk!»

így imádkoztak. S történt is valami kívánságok 
szerinti, de mégis másként, mint a hogy ők kép
zelték.

A meleg fürdők mellett őrök voltak felállítva, 
hogy azon egyént, a ki késznek nyilatkozott áldozni, 
a meleg szobákba s fürdőkbe vezessék. Egyike ezen 
őröknek az éj folytán égi világosságot látott feltűnni, 
majd fénylő koronát égből alászállani a szabadban 
álló férfiakra. De csak 39 koronát látott elszállani. 
Miért maradt el a negyvenedik?

A vértanúságot szenvedő 39 férfiú egyszer csak 
fájdalmasan észrevette, hogy mint a tizenkét tanít
vány között, közöttük is találkozott egy áruló. Az az 
egy ugyanis legyőzetve a nagy testi kínok által, ki
lépett társai sorából s azon Ígéretére, hogy áldozni
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kíván a pogány isteneknek, a meleg fürdőbe vitetett. 
Alig ment azonban bele, nyomban szörnyethalt. 
Az az égi kegyelem, melyet az állhatatlan magától 
eltaszított, amaz égi .jelenéstlátó őrnek szivébe szállt. 
Ez nevezetesen nagy dologra határozta el magát. 
Levetkőzött és a marlyrok közé állt és kiálta: 
«Én is keresztyén vagyok*. Erre térdre omlott s 
imádkozott: «Uram Istenem, hiszek Benned, mint e 
férfiak is; óh Istenem fogadj be engem is Tieid 
közé s tégy erőssé, hogy az ő szenvedésüket elszen
vedhessem!»

Örült a negyven férfiú e váratlan megtérés felett 
s dicsérte az Urat, hogy csodadolgot cselekedett. —  
És imé, látni lehetett a negyvenedik koronát is az 
égből alászállani. Közli: Király Mátyás.

A kereszt vértanúi.
— Mai képünkhöz. —

Mellékelt képünk abból a sötét korból ábrázol 
egy jelenetet, a mikor még bűn számba ment az, 
ha valaki a Krisztus hívének vallotta magát. A kép 
tulajdonképen ideál-kép s a keresztyénség vértanúi
nak szomorú sorsát tünteti fel. A képen látható 
három ifjú nő arra van elítélve, hogy vadállatok 
elé dobassék, a mit a képíró az oldalt fekvő bestiák 
által akar jelezni. Egyike ez áldozatoknak a reá 
várakozó szörnyű sors terhe alatt leroskad, ájulásba 
esik, a másik sír, a szélső pedig ijedten néz az 
aréna felé, a hol majd nemsokára vadállatok fog
ják őket szétmarczangolni.

Olyan fájdalmas arra gondolni, hogy a nemes 
eszmék előre lépkedése majdnem mindég vérrel van 
megjelölve a történelemben. így az Üdvözítő szent 
tanáé is. Nem volt kín, nem volt fenyegetés, nem 
volt ígéret, a melyet Krisztus ellenségei fel ne hasz
náltak volna arra nézve, hogy a terjedő világosság
nak útját vágják s híveit hitüktől eltántorítsák. 
De mind hiába. Még a gyöngékben is legyőzhetlen 
erőnek igazolta be magát, a Krisztusi hit ereje. 
Gyönge nők, elkényeztetett itjú hajadonok olyan 
hősiességet tanúsítottak az üldözések között, a minő 
az erős férfiaknak is dicsőségére vált volna, úgy, 
hogy csodálkozva kiáltott fel egy akkori pogány 
író i s : «Milyen bámulatos nőik vannak ezeknek a 
keresztyéneknek!»

Több olyan nő nevét őrizte meg a történelem, 
a kik a legszörnyűbb kínzások közt is hívek marad
tak keresztyén hitükhöz. Ott van például Perpetua, 
egy fiatal karthagói nő. Buzgó volt kér. hitében s 
azért pogány bírája halálra ítélte, utat hagyván 
azonban neki a szabadulásra, ha Krisztust meg
tagadja. Karján kis gyermeke, lábai előtt ősz apja 
térdepel esengve, hogy mondjon le kér. hitéről, ő 
érette s gyermeke kedvéért. «Nem, azt nem tehe
tem —  válaszol ő, —  én keresztyén nő vagyok!* 
S bátran hal meg Uráért. S ez ismétlődött Felicitas, 
Dorothea, Theodora, Afra s ama számtalan kér. nő 
vértanúnál, a kiknek nevét nem jegyezte fel a történe
lem, s a kik mindnyájan bátran tanúságot tettek 
hitükről s ha kellett, halállal is megpecsételték Krisztus
hoz való hűségüket.

S a pogányok által meggyújtott vallási üldözés 
máglyája, fájdalom, oly sokszor fellobogott később 
is a történelem folyamán. Magában a kér. egyház
ban is. Hiszen válogatott kínokkal hányszor pusztí
tották a mi evangélikus őseinket is a Krisztus 
szeretettörvényét meghamisító elleneink! Míg végre 
a reformáczióval életre keltett igaz evangéliumi vilá
gosság fénye lassanként odúiba kergette a vallási 
gyűlölködés s elfogultság vért szomjazó fúriáit.

Ma már a reformáczió evangyéliumi szelleme 
által ápolt szabadság meleg sugaraiban sütkérezünk; 
de mily kevés embernek jut eszébe hálásan vissza
emlékezni arra a forrásra, a melyből e kincsünk 
származik! Mennyivel könnyebb nekünk, mint volt 
kér. őseinknek, mint volt evangélikus őseinknek; s 
mégis mily kevéssé vagyunk hívek mi! Nekünk ma 
nem kell m e g h a l n i  hitünkért, csak é l n i  kellene 
érette, élni benne, élni szerinte s mégis e feladatnak 
mily kevesen felelnek meg! Sok ember csak mint 
valami alsórendű állat áll az élet jászolánál; mit 
törődik ő a hittel s mindazzal, a mi a gyomor 
körén kívül esik! S ha a névleges keresztyének közül 
is egynémelyiket hív a szükség, vagy felszólít a 
nemesebbet czélzó törekvés, hogy: «ímé, állj elő, 
tégy tanúságot arról, hogy keresztyén vagy!» —  
mily sokan elsompolyognak hűtlenül! S említsem-e 
azonkívül a bűn s istentelenség számos jeleit, 
a melyek mind a Krisztus megtagadásának szo
morú bizonyságai s a melyek őrlő féregként emész
tik társadalmunkat, sivársággal s boldogtalanság
gal árasztva el a sziveket? Mindenütt felhangzik a 
panasz, a jaj, —  majd hangosan, majd némán a 
gondteljes arczok redőibe kiülve vagy a világ rosz- 
szaságát, a hitves társak hűtlenségét, a gyerme
kek engedetlenségét sirató köny alakjában; s ez 
fáj nekünk és szeretnék óvszereit s gyógyszereit 
a számtalan erkölcsi bajoknak^ az azokból kifolyó 
lelki fájdalmaknak.

Van egy gyógyszer s ez : «Vissza a Krisztushoz!»
Ha Krisztus megszentelő, boldogító s üdvözítő 

evangéliumának áldásait akarjuk élvezni, akkor hord
juk azt szivünkben, tegyünk bizonyságot ró la ; ma 
már nem kell hitünkért, Krisztusunkért m e g h a l n i ,  
é l j ü n k  hát ő neki! p

Apró történetek.
« Atyám tudja*. Egy társaskocsiban, szépen 

megvonulva a szegletben, egy gyermek-leányka ült. 
A kocsivezető betekintett s kérdé:

‘ Hová, kis kisasszony ?*
«Haza» —  válaszolá a leányka.
«Haza? de ugyan hol lehet az?» —  kérdé 

tréfálódva a kocsivezető, ki jól mulatott az együgyű 
feleleten.

A lányka eleinte nagyon megszeppent és zava
rodottan nézett a kérdőre; majd hirtelen felvidult 
az arcza és teljes bizodalommal így felelt: «Atyám 
tudja s ő fent van a tetőülésen*.

‘ Atyám tudja!* —  ez az élet útján vándorló 
hívő keresztyén nyugalmának is az alapja, mint ott 
volt annál a kis lánykánál. A mennyei Atya ott
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van felettem; Ó tudja, a mit én nem tudok; Ö sze
reti gyermekét s javát akarja s elvezet oda, a hova 
jutnom kell: miért nyugtalankodnám, miért zúgolód
nám tehát, —  súgja hite neki — s nyugodtan foly
tatja útját az életen át.

Vénségtekig és mindaddig, míg megősziiltök, én 
hordozlak; én teremtettelek, én visellek, én hordoz
lak és megtartlak! —  mondja az Ür. (Ézsaiás 
46. r. 4. v.)

Melyik fedél alatt biztos és kellemes lakni?
Egy fiatal leány hat évi távoliét után visszakerült 
szülei házához. Ez idő alatt egy istenfélő családnál 
szolgált, a hol naponként reggel és este a család
tagok összejöttek s közös imában dicsérték az Urat 
s épültek az Ő szent igéjéből. A leány szülei házá
ban mindent máskép talált. Óit csak leültek az asz
talhoz a nélkül, hogy valakinek eszébe jutott volna 
imádkozni s a vacsora után lefeküdt mindenki a 
nélkül, hogy csak eszébe jutott volna az Isten. A 
szegény leányt ez nagyon bántotta s nem érezte 
magát otthonosan.

Az apa ezt csakhamar észrevette. Bántotta a 
dolog s okát szerette volna megtudni.

«Kedves leányom —  szólt egyszer —  a mint 
észrevettem, te nem érzed magadat olyan otthono
san közöttünk, a hogy én szeretném.*

Egy kis habozás után megmondta a leány az 
okát. «Ne vedd rossz néven, Atyám, én nem érzem 
itt magamat biztonságban. Én félek az olyan ház
ban, a hol sohasem imádkoznak.*

A leány egyszerű, komoly szava szivén találta 
az apát. Elpirult s nem szólt semmit. De még ugyan
azon este elővette a rég elhanyagolt imádságos köny
vet s családjával buzgón imádkozott. S úgy ment ez 
azután minden nap. Leánya kezdte magát otthono
sabban érezni s a többi családtagok is csakhamar 
észrevették, hogy valami melegség jött azóta a házba. 
Az imádság háza az áldás, a béke házává lett.

Kedves olvasó! Te milyen fedél alatt lakói? 
A hol imádkoznak vagy a hol nem imádkoznak; 
és nyugodtan s otthonosan érzed magad?

Konfirmácziói áldások.
F iú k r a .

Melyre ma esküdtél 
Örökös hűséget:
Maradj meg a hitben,

.  S megáld a jó  Isten 
Mind a sírig téged.

Ha te az Istennel,
S az Isten van veled: 
Kétszeres az öröm,
Felényi az üröm,
S áldott ez az élet!

*
Szerencse jő, szerencse megy, 
De hitünk mindörökre egy:
Az a hitünk, hogy áld az ég,

Megáldja minden gyermekét.
Ki Istent fél, Istent szeret —
Szeresd és féld Istenedet!

*

A hit lángja lelkedben lobogva,
Égjen, mint a Mózes csipkebokra! 
Jelenlétét érezd Istenednek,
S üdvét a jó lelkiismeretnek.
Hü fia légy égi szent Atyádnak.
S itt s a mennyben kezei megáidnak!

*

Megerősíttettél keresztyén hitedben,
Légy tehát mindvégig, óh légy erős ebben!
Az élő erős hit hegyeket megmozgat,
Meggyőzi ez a hit a világi rosszat;

.Bajban, szenvedésben: pajzsod, reménységed, 
óh  tartsd meg e hitet s e hit megtart téged!

*

Légy mindenkor ilyen, mint most,
Légy ártatlan, mint a gyermek:
Alázatos, tiszta szivű,
S nem kell soha keseregned,
Bészed leszen a boldogság — 
Gyermekeké a mennyország!

*
Hit legyen eveződ az élet tengerén,
Vitorlád: szeretet, csillagod a remény;
Czélod legyen a szent becsület és a menny —  
Légy áldva Istentől s pályádon bátran m enj!

*
Maradj hű halálig 
Apáid hitében,
Kik a hitért éltek,
S hitért haltak régen!
Gazdagok valának 
S boldogok a hitben 
Ök a jó  Istennel 
S velők volt az Isten.

Sántha Károly.

Hazai és külföldi hirek.
Az új-testamentom átdolgozása. Csak nem

régen örültünk mindnyájan az átdolgozott ó-testa- 
mentom megjelenésének s már is új örömhírt közöl
hetünk t. olvasóinkkal. Kuka Tivadar, hazánkfia, 
a brit- és külföldi bibliaterjesztő társaság igazgató- 
tanácsának tagja, arról értesítette legközelebb a 
bizottság elnökét, hogy a társaság hajlandó az új- 
testamentom könyveit is saját költségén átdolgoztatni. 
A nemes társaság egyszer már áldozott e czélra, de 
bizony az átdolgozott szöveg nem felel meg a kivá
nalmaknak. Most újra kész áldozni, csakhogy egy 
igazán jó teljes bibliát adhasson a magyar nép kezébe.

Tömeges áttérések a prot. egyházba. Annak 
idején már jelentettük, hogy Maradék szlavóniai 
községben 600 római katholikus ember tért át a 
prot, egyházba; most megint olvassuk, hogy legköze-
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lebb 16 család csatlakozott ezekhez s 24 család be
jelentette a pápista egyházból való kilépését.

A nazarénusok magyarországi küldöttei és kép
viselői Wlassics Gyula kultuszminiszterhez két kér
vényt nyújtottak be, a melyben azt kérték: t. hogy 
az eskü helyett fogadalmat tehessenek; 2. hogy 
a nazarénus katonák ne legyenek kötelesek részt- 
venni az egész haderő vallási szertartásain és imá
hoz, illetve térdelve imához vezényszavakat törüljék 
el; 3. hogy a hadköteles nazarénusokat akár az 
egészségügyi csapatoknál, vagy más terhes katonai 
szolgálatra alkalmazzák, de öldöklő fegyver haszná
lata, hordása és gyakorlása nélkül. A második kér
vénynyel az 1895 : XL1I1. t.-cz. 7. §-a értelmében 
kiállítandó egyházi szabályzatot terjesztették föl, 
a melynek az volt a czéija, hogy a nazarénus val
lást törvényesen is ismerjék el. A miniszter a 
nazarénusok kérelmeit valamennyi pontban teljesít- 
hetetleneknek mondotta.

Püspöki konferencziát tartottak, febr. 16-án 
püspökeink (Sárkány püspök kivételével, a ki Kassán 
betegen fekszik), a melyen több kisebb ügy mellett 
főkép a kongruáról tanácskoztak elhatározván, hogy 
az egész országban lelkészi jövedelem-összeírást 
fognak eszközöltetni.

Jótékonyság. A nemrég elhunyt Busbak Ádám 
gondnok, a losonczi ev. egyháznak házat és vagy 
3000 kötetből álló könyvtárt hagyományozott; azon
kívül a lelkésznek hagyta értékpapírjait s a tanítók
nak több takarékpénztári részvényt; az aszódi s 
a tiszakerületi leányiskoláknak egyenként 2500, a 
pozsonyi «theol. otthonnak* 5000 s a nógrádmegyei 
papi és tanítói özvegy-árvaintézetnek 1000 frtot 
hagyományozott.

Miért akarnak a baptisták az egyház köte
lékéből kilépni? Egy vidéki gyülekezet lelkésze 
előtt több baptista jelentette be az egyházból való 
kilépési szándékát. Persze olyan módon, hogy a tör
vény rendelkezéseinek meg nem feleltek, mert az 
emberek által hozott törvény szövegét meg nem 
értették. Nem csodálatos dolog-e tehát, hogy ők a 
szentírást, az isteni törvényeket tökéletesen megértik ? 
Már tudniillik az ő állításuk szerint, —  Mikor az 
egyiktől azt kérdezte a lelkész: miért akar kilépni ? 
Azt felelte: azért, mert az Úr azt mondta «térjetek 
rneg!» Arra a kérdésre, milyen vallásúakká akarnak 
lenni ? «Én —  úgymond az egyik —  baflista »; egy 
másik: «bakpista». Azonban legtalálóbban nevezi 
őket a nép: «vak pistáknak*. Egyik az evangyéliom- 
ból, —  értsd: evangélikus egyházból —  de legőszin
tébb volt, a ki azt jelentette: «én az egyházi adóból 
akarok kitérni*. — Hát bizony e szegény emberek 
legnagyobb részt nem tudják, mit cselekesznek. Az 
adótól sem menekednek meg; sőt még szaporodik 
a kiadásuk. Mert a baptista futkározó-igehirdetők 
—  a nép humora szerint «herőcze-rágók» —  ugyan
csak megkívánják úgy a pénzbeli jutalmazást, mint 
a jóltartást. Miattuk nem egy községben úgy fogy
nak a csirkék, akár csak valami pusztító járvány 
idején. De azért a buzgó baptisták nem sajnálják 
azokat tőlük, noha saját gyermekeiknek szájától 
vonják el az ízletes falatokat. —  Őrizzétek magato
kat a hamis prófétáktól! iy.

Országgyűlés. Az ország ügyében végre vala- 
hára fordulat állott be. A hosszas huzavona bevég
ződött. A Bánffy-kormány e 20-án beadta lemon
dását s azóta már új miniszterelnökünk is van. 
Ő Felsége ugyanis Széli Kálmánt, a ki a béke
alkudozások idején igen sokat fáradt s tanújelét adta 
eddigelé mindenkor mély bölcseségének, bízta meg 
a kabinet megalakításával. Miután az ellenzék Bánffy- 
nak lemondását elérte, a békealkudozások könnyen 
mentek már aztán, mert az ellenzék az új kor
mánynak, pártelvei biztosítása mellett, mindent haj
landó volt megszavazni s lemond a rendkívüli ország- 
gyűlési eszközök használatáról. Február 23-án alá 
is írták a pártok megbízottai azt a jegyzőkönyvet, 
a mely a békelétrejöttének dokumentuma. Nem 
sokára tehát minden a régi kerékvágásba jön. Az 
új minisztériumban a régi miniszterek közül sokan 
megmaradnak s mint a lapok írják az új kabinet 
így nézne k i: Miniszterelnök és belügyminiszter: 
Széli Kálmán. A király személyekörüli miniszter: 
Széchényi Manó gróf. Honvédelmi miniszter: Fehér- 
váry Géza báró. Pénzügyminiszter: Hegedűs Sán
dor (új). Vallás- és közoktatásügyi miniszter: Wlas
sics Gyula. Igazságügyminiszter: Plósz Sándor (új). 
Földmívelésügyi miniszter: Darányi Ignácz. Horvát 
miniszter: Cseh Ervin. A képviselőházi elnökségre 
nézve érvényben marad: Perczel Dezső, az alelnö- 
kökre nézve: Dániel Gábor és Tallián Béla jelölt
sége.

Az újonczozás elhalasztása. A mint annak 
idején a pénzügyminiszter a törvényen kívüli álla
potra való tekintetből az adófizetést s adóvégrehaj
tásokat további rendelkezésig az egész országban 
felfüggesztette, úgy tett most a honvédelmi minisz
ter is az újonczozásra nézve, febr. 19-én a követ
kezőket rendelvén e l : « . . .  a minisztertanács hatá
rozata alapján ezennel elrendelem, hogy az idei 
fősorozás egyelőre és további rendeletemig elhalasz- 
tatik*.

Rómában, mint már említettük, az evangéliku
sok templomot szándékoznak építeni s e czélra, a 
mint olvassuk, eddigelé 181 ezer márka (körülbelül 
110 ezer forint) gyűlt össze, a mi természetesen 
még nem elegendő ottan egy templom-építésre. 
A leghatalmasabb prot. fejedelem: II. Vilmos császár 
jeruzsálemi útja alkalmával, tudjuk, szép ajándékot 
adott a r. katholikusoknak, a mikor egy történeti 
nevezetességű telket ajándékozott nekik; most, ha a 
pápa gavallér akarna lenni, szépen viszonozhatná 
ezt az ajándékot a Rómában lakó evangélikusoknak, 
egy a templom-építésre alkalmas telek adományozá
sával. De hát ilyeneket odaát nem igen szoktak 
megcselekedni. —  S a mint hírlik, a romai ev. tem
plomra Luther földiéi: a vittembergi ev. nők szán
dékoznak harangot ajándékozni; no ha ez megvaló
sul, annak a harangnak a zúgása alighanem szív
fájdalmat fog valakinek okozni!

Kevés a pap. Francziaországban és Hollandiá
ban nagy gondot ad a protestáns lelkészségek be
töltése, mert daczára annak, hogy a theologiát vég
zettek azonnal lelkészekké választatnak, Franczia
országban 33, Hollandiában pedig 305 lelkészi állás 
van üresedésben. —  Nálunk Magyarországon is egy-



104

idő óta fogyni kezd az ev. hittanhallgatők száma, 
mert mindenki csak a jövedelmezőbb pályákra tódul, 
úgyhogy tavaly 60-on alól állott, ez évben valami
vel emelkedett. Németország egyetemein ez idén 
2682 prot. fiatal ember készül papi pályára.

A pápistaság önbeismerése. Egy párisi pápista 
újság (a <Peuple Frangais*) nem régen a következő 
figyelemre méltó önbeismerést tette: «Tény, hogy 
jelenleg a prot. angolszász népek állanak legelői a 
vallásos élet, valamint a tudomány és kereskedelem 
terén, míg a latin fajok folytonosan hanyatlanak, 
mind vallásos, mind politikai tekintetben. Bármeny
nyit okoskodunk is a róm. katholikus nemzetek 
ezen erkölcsi aláhanyatlásának oka felett, nem talál
juk azt meg másban, mint abban, hogy a vallás fő
elemévé a külső czeremóniákat tettük, a meggyőző
dés helyére a babonát állítottuk s a keresztyén 
vallást csupa gépies szertartássá változtattuk. Pedig 
az olyan vallás, a mely csupa parádé, méltatlan 
mind a hivőkhöz, mind az általuk imádott Istenhez!* 
—  Mi is azt mondjuk régen!

Francziaország gyászol, mert elnöke Faure e 
hó 16-án szívszélhüdés következtében hirtelen halál
lal elhalt. A köztársasági elnök temetése e hó 23-án 
nagy pompával ment végbe. Új köztársasági elnö
kül Louhet-t. a szenátus elnökét választották.

Andrée halálhíre. Említettük annak idején, hogy 
az északi sarkhoz 1897. július 11-én indult el lég
hajón két társával Andrée, a merész léghajós, a 
Spitzbergák egyik szigetéről. A vakmerő utasoknak 
aztán nyomuk veszett. Semmi biztos hír nem jött 
róluk azóta. Most Szibéria északi részéből azt az 
értesítést kapta az orosz kormány, hogy tunguz 
emberek 1899. január 7-én a jeniszkei kormányzó
ságban levő Komo és Pit közt egy aranybánya 
közelében szövetből való kunyhót és köteleket talál
tak. A kunyhó léggömbhöz hasonlított. Nem messze 
ettől három holttestre és ismeretlen szerszámokra 
akadtak. Az orosz kormány most utasította a jeni- 
szeiszki kormányzót, hogy tegye meg haladéktalanul 
a nyomozást. Néhány nap alatt biztosabb híreket 
várnak, melyből kiderül, hogy a tunguzok mit lát
tak és hogy csakugyan Andrée és társai holttestét 
találták-e meg, a miben sokan kételkednek.

Mi századunk legfontosabb eseménye ? Nem
régiben egy berlini újság azt a kérdést intézte a 
világhoz, hogy mit tart a jelen század legfontosabb 
eseményének? Erre a kérdésre igen sok érdekes és 
figyelemre méltó választ kapott. A válaszok termé
szetesen különbözők voltak ; egyik ezt, másik amazt 
tartotta a legfontosabbnak, de többnyire valamely 
tudományos dolgot. Volt köztük olyan, a melyik a 
fonográfot, másik a villany új alkalmazásait, harma
dik a Röngten sugarat, a Darwin elméletét, a szo- 
cziálizmust stb. stb. találta a 19-ik század leg
nagyobb eseményének, illetve legnagyobb találmá
nyának. A feleletek közt volt kettő, a melyet nem 
mulaszthatunk el felemlíteni. Dr. Berendt G. berlini 
tanár ezt írta: «Az emberi lélek üdvét czélzó neve
zetes eseményeket illeti az első elismerés s e téren 
előttem ép a felvilágosodás százada végén történt 
ama nevezetes esemény látszik a legfontosabbnak, 
a mikor a megváltás szent helyén a német császár

az egész világ előtt nyíltan azt a hitvallomást teszi, 
hogy: «ő a megfeszített,, és igazán feltámadott
Jézushoz tekint fel mint Üdvözítőjéhez, egyedül a hit 
által remélvén a megigazulást s az üdvöt elérni.* — 
Dr. Lehmann-Filbés R. berlini csillagász pedig ezt 
feleli: «Az én legmélyebb s legbensőbb meggyőző
désem szerint a jelen század legfontosabb eseményét 
nem a tudományos téren, hanem másutt kell keres
nünk. Én azt vallom, hogy a legnagyobb és legfon
tosabb mindazok között, a mit a jelen század fel
mutathat a keresztyén szeretet-munkásságnak életre- 
kelte s felvirágzása, tőképen a belmissió megteremtése*. 
—  E feleletek annyival érdekesebbek, mert mind a 
kettő világi embertől, illetve tudóstól ered.

Győry Vilmos «Egyházi beszédei*. A néh. 
jeles pesti papnak, Győry Vilmosnak egyházi beszédei
ből a második kötetet adta ki Kókay Lajos ismert 
jónevű könyvkiadó és könyvkereskedő, a mely épen 
most jelent meg. A beszédek e kötetét Margócsy 
József losonczi lelkész rendezte. A kötet 34 beszé
det foglal magában, böjt első vasárnapjától egész a 
szentháromság utáni negyedik vasárnapig, minden 
vasárnapra, illetve ünnepnapra tartalmazván egy-egy 
beszédet. A textusok a rendes perikopák, az evan- 
gyélmiak s epistoliak vegyesen. Győry beszédeit hű 
evangéliumi álláspont, emelkedettség s könnyedség jel
lemzi ; népiesek, de azért distinguáltak; azt hiszszük, 
hogy őket különösen ajánlgatni teljesen fölösleges. 
A kiadó e mű kiadásával mindenesetre lekötelezett ben
nünket s gyarapította a prot. irodalom kiadása körül 
szerzett érdemeit, ezzel is egy olyan munkát adva 
a szakemberek s az ev. közönség kezébe, a mely 
figyelmet érdemel s olvasgatásra nagyon ajánlatos, 
mert benne nemcsak üres szószaporítást s felhő
ket verdeső nagy frázisokat, —  a mi fájdalom sok 
prot. prédikáczió-gyűjteményünk jellemzője, —  hanem 
az evangéliumot a maga egyszerűségében fogja meg
találni az olvasó. Óhajtjuk, hogy a beszédek harmadik 
kötete is mihamar kövesse a másodikat. A mű meg
rendelhető Kókay Lajos könyvkereskedésében (Bpest, 
IV., Károly-u. 1. sz.). Ára 1 frt 80 kr.

Szives kérelem. Miután a karácsonyi számból, 
sajnálatomra, oly sok szép munka kiszorult, mert 
későn érkezett: kérem t. munkatársaimat, szívesked
jenek a húsvéti számba való b. dolgozataikat lehető
leg márcz. 15-ig hozzám juttatni.

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
február 27-én.

G a b o n a f a j
E g y  h e k t o l i t e r  

s ú ly a  k i ló k b a n
Á r a  100 k g r n a k

le g k is .  á r  | le g n .  á r

B á n s á g i  b ú z a  . . . . 74— 81 9.65 10.40
T í s z a v i d é k i  b ú z a  . . 74— 81 9.85 10.50
P e s t v id é k i  „ . . 7 4 - 8 1 9.80 10.45
F e h é r m e g y e i  „  . . 74— 81 9.20 10.40
B á c s k a i  „ . . 74— 81 10.10 10.35
R o z s ,  I. r e n d ű  . . . 70— 72 8.— 8.05

„ I I  „ . . . — 7.85 7.95
Á r p a ,  t a k a r m á n y  . . 60— 62 6.10 6.40

» é g e t n i  v a l ó  . . 62— 64 6.70 7.50
„  s e r fö z é s r e  . . 64— 66 7.70 8.50

Z a b ,  ó ................................. 39— 41 5.80 6.15
» ú j ....................... 39— 41 — .— —.—

T e n g e r i ,  b á n s á g i ,  ó — 5.55 5.60
„  m á s n e m ű , ú j  . — 5.50 5.55

R e p c z e ,  k á p o s z t a  . . — 11.50 12.25
„  b á n s á g i  . . . — — .— — .—

K ö le s ,  ó ................................ — 4.25 4.50

Nyomatott Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten.


