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(.B.) Mennyei sereg zengé az első, csodálatos karácson éjjelén:
— Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek! (Luk. 2, 14.)
S azóta évről-évre megújul a bűbájos, varázserejü dal, melynél

megkapóbb, szebb éneket sem az ihletett zsoltáríró, sem a világ 
semmiféle költője nem hangoztatott:

— Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek!
Bételjesedett Mikeás próféta jövendölése:
— De te Efratának Betleheme, jóllehet kicsiny város vagy 

Judának fővárosai között: mindazáltal te belőled származik nékem, 
aki Izráelben uralkodó lészen, kinek kijövetelei eleitől fogva, örök 
időtől fogva vágynak. (Mik. 5, 2.)

Megszületett a Megváltó, akiért annyi éven át millió és millió 
szív epedt, sóvárgott. A kegyelmes, szerető mennyei Atya elküldé 
egyetlen fiát hozzánk, hogy e földön megalakulhasson az ő országa: 
az igazságnak, a békességnek, a szeretetnek országa.

Legyen tehát dicsőség a magasságos mennyekben Istennek!
Mikor a pásztorok künn háltak a mezőn, setétség volt. A 

mennyei fénytől megijedve, félénken összebújtak. De az Úr angyala 
bíztatta, vigasztalta őket:

— Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, mely 
az egész népnek öröme lészen. Ma született néktek a Megtartó (ki 
az Ur Krisztus), a Dávid városában. (Luk. 2, 10—11.)

A lelkek országában még nagyobb homály, még nagyobb setét
ség uralkodott. Téves utakon bolyongtak a népek s Izráel országá
ban is lelki sötétség borult a népre. De a menny megnyílt s vilá

Dicsőség.
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gosság áradt a földre. Az emberek szeme kinyílt s a mennyei karral 
együtt rebegték:

— Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek!
A félénk, megriadt emberek megnyugodtak; a háborgó szív 

lecsendesedett. Hiszen az Úr Isten nem rabszolgákat teremtett, hanem 
szabad embert. 0  a mi irgalmas, jó Atyánk, mi pedig kedves fiai 
vagyunk. Nem kívánja vesztünket, sőt egyetlen fiát küldte megvál
tásunkra.

A jászolban fekszik a csecsemő; az a hős, a ki a kígyónak 
fejét megtöri. Immár bátran kérdhetjük:

— Halál, hol vagyon a te hatalmad, és koporsó, hol a te 
fúlánkod ?

Hálás szívvel, egyező ajakkal zenghetjük:
— Dicsőség legyen a magasságos mennyekben Istennek!
Dicsőség illeti az Urat, ki nagy művét nemcsak megkezdte,

de el is végezte. Dicsőség az Úr része, hogy a bűnbe merült 
világnak megkegyelmezett s végtelen irgalmassággal kivezette az 
ígéret földjére.

Minden kunyhóban, minden palotában zengjen a dal:
— Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek! E  földön 

békesség és az emberekhez jóakarat! (Luk. 2, 14.)

Egy nap, meg egy este .
í r t a : S za b o lc sb a  M ih á ly .

Egy nap, meg egy este 
Minden esztendőben: 
Szeretném, ha király 
Lehetne belőlem.

Ha nem is, ha nem is 
Valami sokáig: 
Karácson szombattól 
Karácson napjáig.

Karácson szombatján, 
Hogy a csillag támad; 
Kinyitnám aranyos, 
Gyöngyös palotámat.

Minden elhagyottat 
Oda gyűjtögetnék, 
Sápadozó árvát 
Szárnyam alá vennék.

Ha koldus, ha bűnös : 
Nagy birodalmamba’ 
Szerető szó nélkül 
Senki se maradna.

Könyet ahol látnék:
El azt sem kerülném, 
Szép selyemkendőmmel 
Szépen letörülném!

. . . . Karácson estéjén, 
Minden esztendőben, 
Szeretném, ha király 
Lehetne belőlem.
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Jézus születése.
— Első képünkhöz. —

A szegények fejedelmének, Meg
váltónknak csodás születése mindenha 
megihlette a művészek lelkét. A köl
tőkön kívül főleg a festők ecsetje

nyék veszik körül a kisdedet. S ott 
van, aki nem hiányozhatik, akit leg
elői kellett volna említenem: édes 
anyja.

Az anyai szeretet, az Ég áldása s 
az emberek tisztelete már a bölcső-

Angelo Bronzino festménye. (Az eredeti az országos képtárban.)

örökíté meg legszívesebben ezt a há
lás tárgyat.

Mai számunkban a híres olasz 
festő: Angelo Bronzino művét mu
tatjuk be t. olvasóinknak.

Pásztorok és angyalok, tehát sze
gény, alacsony sorsú, gyarló embe
rek s az ég küldöttei: tökéletes lé

jénél találkozik, ki maga volt a Sze
retet, az Igazság és az Élet.

Fenn a magasban hozsannát zeng 
a mennyei kar s a lenn levők velük 
együtt rebegik:

— Dicsőség a magasságos meny- 
nyekben Istennek!

—n—
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Mit hoz a Jézuska?
— Második képünkhöz. —

Nemcsak a nagyok, a kicsinyek 
is várva-várják a szent estét, Jézuska 
születését. A felnőttek hitük fejedel
mét, Megtartójukat köszöntik a szü
letett kisdedben, az apróság az áldó 
Szeretet éltető melegét érzi jöttében.

Az apró emberek igaz világa a 
Szeretet. Enélkül elcsenevésznének, 
elpusztulnának, mint a pincébe zárt 
virág napfény nélkül elfonnyád.

A gyermekek is megértik az an
gyali szózatot:

— Nagy örömet hirdetek nektek!
Képzeletükben maguk előtt látják 

a szárnyas angyalt tömött táskával.
Hogy megrohanják! Nem félnek 

tőle. Ki is félne az Úr küldött
jétől ?

Faggatják, kérdezik: mit hoz a 
Jézuska?

A sok kis kiváncsit még az angyal 
sem győzi kielégíteni. Hahotával, zsi
bongó örömmel távoznak s boldogan 
lesik azt a napot, azt a pillanatot, 
amely annyira megédesíti ártatlan 
életüket.

A legszegényebb is fejedelemnek 
érzi magát, mert a Szeretet mindent 
pótol. A legegyszerűbb és legérték

telenebb tárgy is a legnagyobb kincs
esé, drágasággá válik, mihelyt a Sze
retet nyújtja.

Az ártatlan örömök bugyogó for
rásánál a felnőttek gyermekekké vál
nak s gyermekeikkel együtt örven
denek a mindenható Szeretet csodás 
in egnyilatkozásán.

A karácsonfa égő viaszgyertyái 
csak halavány képét adják annak a 
nagy fénynek és szeretetnek, mely 
ilyenkor elárasztja a szíveket.

Kicsiny és nagy magasztalja az 
Urat és őszinte ajkuk, mikor meg
nyílik :

— Boldog örömnap derült ránk!
Legyen boldog a karácson nagy

nak, kicsinynek egyaránt! Boldog 
ünnepeket! — n —

A MI SIONUNK.
Egyetemes közgyűlés. A magyar

honi ágostai hitvallású evangélikus 
egyház egyetemes közgyűlése e hó 
9-én folytatta a november hónapban 
megszakított tanácskozásait b. Pró- 
nay Dezső egyetemes felügyelő és 
dr. Baltik Frigyes püspök együttes 
elnöklése mellett. Dr. Stehló Kornél

Karácson-éj
írta : Petry Gíyuláné.

(Az „Ev. Csal. Lap“ eredeti tárcája.)
Ama nevezetes éjszaka előtt bo

rús volt az egész világ. Nagy lomha 
felhők fedték be végig a mennybol- 
lot. Egyetlen kicsiny nyílást sem volt 
képes magának törni az éltető nap
sugár. Az emberek szíve is kietlen, 
sivár volt, szürke homállyal teljes. 
A gazdagok ámbraillatú termeiben 
halom számra hevert az arany, ezüst, 
mirrha. Száz szolga görnyedt parancsra 
készen. Illatos rózsavízzel mosták 
uraik lábait. Mindenütt bőség, kénye
lem. Serlegeikben nektár, tányéraikon 
a legízesebb falat. A gyönyörök özöne 
kínálkozott rendre. És a gazdag mégis 
hiányt érzett, nem tudta igazi örömét 
találni semmiben. A lángoló fáklyák,

csillogó aranyok fénye elégedetlen, 
sápadt arcokon tükröződött vissza.

És a szegény?
Húzta a rabigát gyöngyöző hom

lokkal, elsanyarodott tagokkal és a 
pihenés óráiban semmi nem volt, 
ami megvigasztalja, elkeseredett foj
tott gyűlölettel telt szívét felemelje.

Egyszer azonban egy szép de
cemberi éjszakán hullott a fehér 
hó nagy pelyhekben és csillogó, 
szűztiszta leplével betakarta a föld 
szennyét! Száz meg száz helyen fény
sugarak hatoltak át a végtelen szür
keségen és összegyűltek mind egy 
újszülött fekhelyénél az isteni gyer
mek jászolbölcsőjénél.

A kis Jézus -szemét nem bántotta 
a nagy világosság, hiszen ő nem 
ismerte a kétkedés, gyűlölet, rossz-
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Mit hoz a Jézuska?
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egyetemes ügyész előterjesztette és 
ismertette az alapítványokról szóló 
szabályrendeletet, melyet a közgyű
lés néhány módosítással elfogadott. 
Ur. Stehlónak, aki e szabályrende
letet kidolgozta, az egyetemes gyű
lés köszönetét szavazott. Dr. Zsig- 
mondy Jenő a zsinati bizottság jelen
tését adta elő. A bizottság abban a 
véleményben van, hogy az egyetemes 
közgyűlés az adózás kérdését sza
bályrendelet útján a maga autonóm 
hatáskörében rendezheti s így zsinat 
összehívására most sürgős szükség 
nincsen. De mivel az egyházi alkot
mány némely szakaszai változtatást 
igényelnek, javasolja a zsinati bizott
ság, hogy az egyetemes gyűlés elő
adókat válasszon, akik az egyházi 
alkotmányt átnézzék és a jövő évi 
egyetemes közgyűlésnek javaslatot 
tegyenek. A közgyűlés elfogadta a 
bizottság javaslatát és megválasztotta 
az előadókat. így az egyetemes evan
gélikus zsinat dolgában csak az 1905. 
évi egyetemes gyűlés fog dönteni. 
Baltik Frigyes püspök imádsága után 
báró Prónay Dezső berekesztette a 
közgyűlést.

Örömünnep. Az apácai ág. h. ev. 
egyház templomának 100 éves fenn-

akarat árnyát, csak a szeretet fényét. 
Mert maga volt kezdettől fogva a 
világosság.

A gazdagok bágyadt szeme fel 
csillant. Mohón kerekedtek fel a 
nagy útra. Otthagyva meleg, illatos 
lakhelyeiket, követték az útmutató 
csillag aranyos uszályát. Magukkal 
hozták aranyaikat, mirrhát, tömjént 
és egyébb drágaságokat és mind 
oda rakták a szegényes ágyon nyugvó, 
mosolygó gyermek piciny lábaihoz.

Ösztönszerűleg érezték, hogy min
den drágaságnál többet érő kincset 
kapnak majd cserébe.

És a sok száz sugárkéve szét 
áradt a kis Jézus bölcsőjéből a nagy 
világba. Itt-ott fényes hágcsók emel
kedtek, melyek összekötötték a meny- 
nyet a földdel. Föltárult az üdvtől

állása alkalmából f. hó 4-én díszes 
ünnepet ült. Az ünnepi isteni tiszte
let d. e. 10 órakor kezdődött. Luther 
diadalénekének elzengése után meg
jelent a szószéken Deák Sándor tür- 
kösi lelkész, hogy elmondja Jakab 
apostol levelének II. r. 17—18. verse 
alapján történelmi vonatkozásokban 
gazdag, épületes és nagy hatást kel
tett ünnepi beszédét. Az ősök áldo
zatkészsége nem halt ki a mai nem
zedékben sem. Az új és díszes oltár 
felszerelésére szegény és gazdag egy
aránt adakozott. Az ünnepi istentisz
telet végeztével Bohus Pál helyi lel
kész és a brassói ev. magyar egy
házmegye esperese Deák Sándor és 
Sesty Kálmán szolgatársainak kísé
retében az új és 600 korona költ
séggel előállított ízléses oltár elé já 
rult, hogy ünnepi beszédével Isten 
dicsőségének hirdetésére felavassa. 
A felavató beszéd és imádság elhang
zásával az úri szentvacsorát Sesty 
Kálmán krizbai h. lelkész osztotta 
ki. Az egyházi ünnep befejeztével a 
lelkész asztalánál barátságos ebédre 
gyűltek össze az egyház jótevői, 
áldozatkész barátai, míg a presbité
rium tagjai az egyház gondnokának 
házánál gyűltek össze áldomásra.

reszkető emberi lélek előtt a túlvilági 
élet ígérete.

A szegény boldogan törölte le 
arca verejtékét, fáradt tagjait kiegye
nesítette. Tele volt a szíve remény
nyel, hit utáni sóvárgással. Az ő 
szívébe is eljutottak az isteni sugarak.

A levegőben .zene hangzott, öröm
ujjongás, áhítat éneke. Láthatatlan 
ajkak dicsérték Istent, aki egyetlen 
fiát küldte hozzánk vigasztalóul.

Minden szív felvidult és az egész 
mindensé^et átfonta a hit, remény,
szeretet koszorúja.

* *  *

Nyolcvan évvel ezelőtt, ezen a 
szent éjszakán született egy kis gyer
mek. Egyszerűjvolt a bölcsője s szerény 
a takarója, de a nagy éjszaka fényé
ből az ő szívébe is jutottegy sugár.
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Templomavatás. Kondoroson (Bé
késmegyében) e hó 4-én volt az ág. 
hitv. evang. egyházközség újonnan 
épült templomának felavató ünne
pélye ; a kerületi püspök: Sárkány 
Sámuel helyett Veress József espe
reslelkész tartotta a fölavató beszé
det. Rajta kívül még Reviczky Lajos 
és Haviár Dániel beszéltek. A díszes 
közönség sorában jelen voltak: Ha- 
iiár Gyula szarvasi ügyvéd, a megye 
alispánja Fabry, Zsillinszky Mihály 
felügyelő, továbbá a következő test
véregyházak képviselői: Mezőtúr, Me- 
zőberény, Gyoma, Békéscsaba, Szar
vas, Orosháza, Szénás. A beszédek 
elhangzása után úrvacsora, esketés, 
keresztelés volt. Az isteni tisztelet 
után a nagy vendéglőben közös 
ebédre gyűltek, melyen sok érdekes 
felköszöntő hangzott el. Az új tem
plom kilencvenzer koronába került s 
a boldogult Áchim Ádám esperes 
örökségéből épült.

Lelkészavatás. A brassói ág. hitv. 
ev. magyar egyházmegyében lévő 
bácsfalusi egyházközség advent III. 
vasárnapján, f. hó 11-én fényes egy
házi ünnepet tartott, Ekkor avatta 
hivatalába Bohus Pál brassói espe
res Kiss Bélát, az egyház új lelki-

Az lett a vezetője egész életén 
át, mint a napkelet bölcseinek az ég 
csillaga. Mint lelkipásztor ezen az 
úton haladva, küzdött nemes célo
kért, tiszta eszményekért ésmindenek- 
felett a hit igazságért és — eljutott 
Jézushoz.

Utolsó napjait nyugodtan, szelíden 
töltötte, mint olyan ember, aki kö
telességét a földi életben híven, iga
zán teljesítette. Végső pillanatában 
egész családját, távollévő gyermekeit 
maga körül képzelte. Szólította mind
egyiket, majd aztán önfeláldozó hit
veséhez fordult, akit a jó Isten nagy 
kegyelme földi tartózkodása dacára 
angyalnak tartott meg.

Végső szava egy esdő óhaj volt 
Istenhez, akinek nevében élt és cse
lekedett,

pásztorát az édesapának, Kiss Ár
pádnak és a nagyapának, Borcsa 
Mihálynak közreműködése mellett. Az 
ünnepélyen az egyházmegye majdnem 
minden tagja képviselve volt. Zelenka 
püspököt és Molnár esperességi fel
ügyelőt táviratban üdvözölték.

Föloszló esperesség. A VI. szab. 
kir. városi esperesség, melynek kö
telékébe Kassa, Eperjes, Bártfa, Kis- 
Szeben, Lőcse és Késmárk ősrégi, 
virágzó ág. hitv. ev. egyházközségei 
tartoztak és amely esperesség 1614- 
től a XVIII. század derekáig szuper- 
intendencia volt, föloszlott és az egy
házközségeket a földrajzilag kedve
zőbb fekvésű esperességekbe kebe
lezték be. A föloszló esperesség e hó 
13-án Kassán tartotta utolsó gyűlé
sét, fölosztotta vagyonát és körül
belül kétezer koronás ösztöndijala- 
pítványt tett az eperjesi theologia 
javára. Változnak az idők s mennyi 
minden változik meg az ég alatt!

Vallásos est. Az orosházi ág. hitv- 
ev. gyülekezet a múlt hó 28-án tar
totta meg az idei első téli vallásos 
estéjét. Az iskolás gyermekek éneke 
után Bézi Elvira elszavalta Arany 
Rákhel siralmát, Kovács Andor lel
kész „Istenért és szabadságért11 címen

— Én Istenem, bárcsak már Nálad 
lehetnék. Szép családot hagyok hátra, 
amelyben igen sok örömet találtam.

Egyszerű szavai után egyetlen fáj
dalmas hang, egy sóhaj nélkül vált 
meg az élettől. Hiszen már semmi 
számadása nem volt vele többé.

Ezen a karácson estén egy ked
ves, régi papiak ünnepi vacsorájától 
hiányzik valaki. Az ősz háziúr, akinek 
születésnapját szoktuk ilyenkor ünne
pelni.

Az általános emberi ujjongásba 
itt is, ott is belevegyül egy-egy só
haj, bánatos könnyű

— De az egyesek fájdalma is 
enyhülést talál a felemelő, szent öröm 
diadalénekében:

Ma született a Megváltó, az Úr 
Jézus Krisztus.
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felolvasott, Ambrózy József pedig 
Váradynak Harminc pénz c. költemé
nyét szavalta. Az estét gyülekezeti 
közös ének fejezte be.

ORSZÁG-VILÁG.

A politikai helyzet válságos. A sza- 
badelvüpártból gróf Andrássy Gyula, 
Wlassics Gyula, Darányi Ignác és 
más tekintélyes politikusok kiléptek. 
A képviselőház f. hó 13 iki ülésén 
az ellenzék óriás botrányt okozott; 
széket tört, asztalt döntött s a rend 
fentartására alkalmazott pandúrokat 
kiverte a házból. Gróf Tisza a király
hoz utazott és jelentést tett neki a 
parlamenti helyzetről. 0 Felsége bele
egyezett aképviselőházföloszlatásába, 
mely valószínűleg a jövő hó elején 
következik be.

Klotild főhercegnő a magyar 
nőkhöz. A tüdőbetegség leküzdésére 
országszerte mozgalom indult meg 
népszanatoriumok létesítésére, ami 
körül főként és első sorban a nők 
fejtettek ki nagy buzgalmat. A bé
késmegyei „József Főherceg Szana
tórium Egyesület" igazgató-választ
mánya a lelkes magyar hölgyek iránt 
akként óhajtja leróni háláját, hogy

Karácsonest.

Üdvöz légy várva várt 
Karácsom este!
Jöttödet annyi szív 
Sóvárogva leste. 
Kicsinyek és nagyok 
Örvendenek néked ;
Mint akkor, régente, 
Udvsovárgó népek,
Mikor az Ige testté lett: 
Amikor Jézus született.

Ragyogjon az égbolt 
Tünde csillagfényben. 
Hintse szét sugarát 
A bűbájos éjben !
Mint az üdv ama nagy 
Csodás éjszakáján 
Tündökölt az égbolt 
Bethlehemnek táján,
Mely annyi szívet ihletett: 
Amikor Jézus született.

elsőrendű művész által díszes ok
levelet rajzoltat, amely a magyar 
hölgyek tevékenységét tünteti föl. 
Ezt a szegénysorsú tüdőbetegek sza
natóriuma javára értékesíti

Újítások a postán. A magyar 
posta jóhírneve ismeretes. Minden 
újítás, minden életrevaló reform fel 
található a magyar postaintézmény
nél. így legújabban a postaigazga
tóság' ismét két olyan rendkívüli ér
tékes találmányt léptet életbe, amelyek 
míg egyrészt a közönség kényelmét 
fogják szolgálni, addig másrészt a 
forgalom lebonyolítását is meggyor
sítják. Az egyik találmány egy auto
mata, mely ajánlott leveleket vesz 
fel s azokról vevényt szolgáltat k i ; 
a másik pedig egy levélszállító lift, 
amelyet a lépcsőházakban lehet fel
szerelni. Mindkét találmány igen el
mésen van megszerkesztve, úgy hogy 
a működés teljesen biztos. A két ta
lálmány magyar emberek műve s a 
kísérleteket már teljesen befejezték.

A katonai pálya és az ifjúság. 
A kultuszminisztériumhoz beérkezett 
jelentések szerint az idén háromszáz 
hatvannégy magyar ifjú jelentkezett 
a katonai iskoláknál felvételre. Ezek 
közül háromszáztizenhármat fel is 
vettek.

Mindenik hajlékban,
Mintha állna oltár,
Hangozzék mindenütt 
Karácsoni zsoltár;
Mint a szent éjszakán 
Lágyan zengett a dal,
Amikor éneklé
Ezer égi angyal
Ott ama kis jászól mellett:
Amikor Jézus született

Boldogság derűje 
Szálljon minden szívbe !
Öröm fénysugara 
Csillogjon a szembe’!
Szeretet áradjon 
Minden kebel mélyén 
S áhitat ihlete 
Szent karácson éjén.
Hiszen a földnek üdve le tt : 
Amikor Jézus született.

Vitális Gyula.
— ❖ ••0—
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Krüger temetése. Krüger, az el
bukott transváli köztársaság volt el
nöke, nem sokáig ette a száműzetés 
keserű kenyerét. Holttestét honfitársai 
— az angolok engedélyével — Euró
pából hazaszállították s e hó köze
pén temették el nagy ünnepségek 
között Pretoriában. A gyászünnepsé
gen mintegy kétezer burgher vett 
részt. Három hollandus pap mondott 
gyászbeszédet. Az elhunyt hazasze
retetét és példás vallásos életét di
csőítették. Bosmann főszónok kifej
tette, hogy a burok hívek az új 
zászlóhoz, a szabadság és egyenlő
ség jelképéhez, de sohasem szabad 
megfeledkezniük Krüger alapelveiről. 
Kell, hogy a nép kövesse fejlődésé
nek Krügertől előírt irányát. A sírnál 
Schalk-Burger, Devett és Botha be
szélt. Schalk-Burger az elhunyt bé
kítő jellemét dicsérte, Devett kifej
tette, hogy Krüger eszméje az volt, 
ami a két régi köztársaság lakossá
gáé. Botha a burok Krügerjét a zsi
dók Mózesével hasonlította össze. A 
Vál-folyamtól északra lévő nagy bi
rodalom, amely az egyik tengertőlja 
másikig ért volna, volt az eszméje. 
Ez ma az Angliával szemben való 
hűség mellett is lehetséges. A fehér 
faj egysége Dél-Afrikában szükséges.

Örömmel látja, hogy az angol és 
hollandus telepesek közösen tisztelik 
a nagy halottat. Azután összetartásra, 
egyetértésre intette a népet és föl
olvasta Krüger utolsó levelét. A te
metés alatt Edvárd király parancsára 
huszonegy ágyúlövés dördült el. A 
gyászünnepségen résztvettek Dél- 
Afrika minden részéből a kiküldöt
tek, az angol kormány és a gyarma
tok képviselői. A gyászmenet útján 
harmincezer ember állott sort.

Harmadfélmilliós ajándék. Az
Egyesült-Államok nagy bankjai szép 
ajándékkal lepték meg a lakosságot. 
Visszamenőleg felemelték a takarék- 
betétek kamatlábát 31/. °/o-ról 4%-ra 
s ez körülbelül harmadfélmillió dollár 
újévi ajándékot jelent a takarékos
kodók számára.

A hálás olasz király. Amerika 
egyik leggazdagabb embere, Pierpont 
Morgan, milliókat költött antik mű
kincsekre, amelyeket jórészben Olasz
országban vásárolt. Egy érdekes ré
giséget, az ascolipicenoi miseruhát 
azonban utóbb visszaadta az olasz 
kormánynak. E cselekedetért az olasz 
király, mint Rómából táviratozzák, 
Pierpont Morgannak a Szent Móric- 
rend nagykeresztjét adományozta; az

Megtartó született.
Irta : Horváth Lajos.

(Az Ev. Csal. Lap. eredeti tárczája).
„Én vagyok a te Urad, Istened, ki 

a te jobb kezedet fogom és azt 
mondom néked: „Ne félj, én meg
segítek !“(Esaiás XLI, 13.)

— Uram, erős Isten! ki sújtasz, 
hogy felemelj, megversz, hogy a 
sebeimet hegeszd, légy velem 1 Hófe
hér fürteimre még nem hullott átok, 
fonnyadó arczomat még nem érte 
szégyen, míg ma áldó kezed súlya 
nehezül rám. Ne vesd el a te hű 
szolgádat, ki segítségem voltál nékem. 
Te légy az én oltalmam ma is sza
badulásnak kősziklája.

A galambősz rabbi kezét tördelve 
mormolta e fohászt s félig öntudat

lan roskadt dolgozó asztala előtt 
karos székébe. Majd magához tért.

— Nem lehet, hogy az apa meg
átkozza egyetlen gyermekét, hogy 
atyáink vétkének büntetését hordoz
zuk s fiaink velünk egyetemben szen
vedjenek harmad-negyed íziglen.

Zsákba öltözött, hamut hintett ősz 
fejére, hogy vezekeljen ama kisza
lasztott szóért, mellyel egyetlen leá
nyát elűzte magától. Földönfutóvá 
tette a saját vérét, hogy ne legyen 
se országa, se hazája.

— Eákhel, Rákhel, én édes mag
zatom, miért hagytad el a te vén 
apádat!

Köny pergett le Éliás barázdás 
arcán, pedig neki, a jeruzsálemi főta
nács fejének, mindenki csak jót kíván-
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olasz kormány külön emlékérmet vé
get Pierpont Morgan tiszteletére.

A japán-orosz háború. Ajapánok 
a 203 méteres dombról eredménye
sen lövöldözték a kikötőt és az oro
szok még megmaradt hadihajóit el
pusztították. Az oroszok ezzel több 
mint százötven millió rubelnyi kárt 
szenvedtek. Togó most már nyugod
tan fogadhatja a balti flottát. Man
dzsúriában nagy a hideg és a két 
sereg farkasszemet néz egymással. 
Egyik sem meri kockáztatni hadállá
sát. Angol lapok különben azt írják, 
hogy az orosz hadvezetőségben egye
netlenség van. Kuropatkin a vonatok 
szaporítását követelte, jobb ellátást 
és kielégítőbb élelmezést. Viszont a 
hadügyminisztériumban azt mondják, 
hogy Kuropatkin csak azért állott 
elő ezekkel a lehetetlen tervekkel, 
hogy esetleges kudarcát a hadügy
minisztériumra háríthassa.

APRÓ TÖRTÉNETEK.

A nyitott üveg. Egy fiatal ember 
egykor véletlenségből nyitva hagyta 
illatos rózsavízzel telt üvegét. Mikor 
kevés vártatva visszatért, boszúsan 
tapasztaló, hogy a víz ereje és illata

hatott, mert a törvényt betartotta az 
utolsó betűig. Fényes állása, gazdag
sága, mély tudománya alázatos tisz
teletet hozott ugyan, de a béke 
szelíd galambja kebléből tovaszállt.

— Az Ernák, a hatalmasnak, ha
ragja sújtott le újból e népre, mert 
könnyen lobbanó természete a kegyet
len római császár igájába hajtotta. 
Keze, szava békóban, reménysége, 
szabadsága végleg veszendőben. Hol 
vagy te felhő, te tűz! az Úr válasz
tott népének vezetője, hogy ‘megacé
lozd ma az elzsibbadt karokat, békó 
helyett a szabadság szele lengjen 
közöttünk.

A rabbi kínos töprengésének a 
belépő római vezér szava vetett végett.

— Uram! a császárnak, a világ

elillant. Elgondolkozott s csakhamar 
rájött, hogy az elvilágiasodott szív is 
a nyitott üveghez hasonló.

— Mit ér, szólt, ha a szívet a 
templomban az áj tatosság kedves 
rózsavizével töltik meg, de nyitva 
felejtik ? Mit ér, ha Isten igéjét nem 
őrzi meg a szív? Minden áhitat és 
felbuzdulás hiábavaló, ha a szívet 
buzgó imádsággal és folytonos jám
borsággal el nem zárjuk; ha a bűn 
mocsokjától tisztán nem tartjuk.

Bölcs válasz. Egy nagy tudós 
hírében álló ember inasát avval a 
kérdéssel küldte Melanchthon Fülöp- 
höz, hogy miért éneklik karácsonkor 
évről-évre a templomokban : Ma szü
letett a Megváltó ? Hiszen Jézus év
századokkal ezelőtt született.

— Add át üdvözletemet uradnak, 
szólt Melanchthon, és kérdezd meg 
tőle, vájjon nem szorul-e ő ma is 
vigasztalásra ?

A tudós pirulva ismerte be, hogy 
mi gyarló emberek, egyetlen napon, 
egyetlen órában sem nélkülözhetjük 
Megváltónkat.

Kedves szállás. Ilona császárné 
Betlehemben éppen arra a helyre, 
ahol a Megváltó született, templomot

urának, nevében jöttem hozzád. Jeru
zsálem forrong, lázongó csoportok, 
melyek a városban szerteszét kóbo
rolnak, bántalmazzákkatonáimat. Csak 
az emberbaráti érzés, a véres háború 
elkerülése köti a kezemet, hogy féke
vesztett népedet idáig meg nem 
zaboláztam. Vesd latba náluk tekin
télyed, szavad súlyát, hogy észre 
térjen; ne sirassa majd az apa elvér
zett fiát, asszony a férjét. Katonáim 
egy borúslelkű leányzót vezettek elém; 
ilyen zavaros elméjűt mi tiszteletben 
tartunk. Sátora előtt álló őröm meg
hallotta lázas álma szavát, álmában 
téged nevezett nemzetsége erős várá
nak, téged nevezett megszabadítójá- 
nak. Szabadítsd meg e népet, fékezd 
tehetetlen dühét.
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építtetett. Hieronymus, az agg egy
házi atya, rögtön ott fogadott magá
nak szállást. A bizalom azonban ma
gas egyházi méltóságra emelte s el 
kellett volna távoznia a Dávid váro
sából. A kegyes férfiú kérve-kérte 
jóakaróit:

— Ne szakítsatok el a Krisztus 
jászolától, itt érzem magam a leg
jobban. Ahol a jó Isten egyetlen fiát 
kiddé le' az égből, azon a helyen 
szeretném lelkemet visszaadni a Te
remtőnek.

Későbben is rajongva írt a Megváltó 
születése helyéről:

— Ahányszor ezt a helyet meg
pillantom, szívem a gyermek Jézus
sal társalog. Önkéntelen kérdezem 
tőle:

— Uram, Jézus, mily kemény a 
nyoszolyád lelkem üdvösségéért ; 
mondd, mivel háláljam meg ezt Né
ked?

Hallom a kisded válaszát:
— Semmit sem kívánok. De zengd, 

énekeld: „Dicsőség a magasságos 
mennyekben Istennek 1“ Keserűbb 
pohár vár még reám az Olajfák he
gyén és a keresztfán.

— Kedves gyermek, viszonzom, 
megajándékozlak ; Néked adom ezüs
tömet, aranyamat, összes kincseimet.

— A leány Rákhel, az én leányom 1 
Megátkoztam, mert az Úr parancsá
nak, az én akaratomnak ellene sze
gült, nem tartotta meg a törvényt. 
Kegyelmezz neki, kegyelmezz!

II.
Összegyűlt a papok s a vének 

tanácsa. Éliás főrabbi ül a legfőbb 
helyen. Amit kelet népe bíborban, 
bársonyban drágát-becseset felmutat
hat, minden előkerült. Ünnepi talárok, 
China selymével hímzetten, arany
rojttal szegve, szinte sejtették, hogy 
nagy dolog lesz itt ma. A szokatlan 
fény, a jéghideg tekintetek, redőbe 
vont szemöldökök olyanok voltak, mint 
a terhes felhő, mely belsejében vil
lámokat rejteget. A kínos csendet a

— Nem adhatsz te nekem semmit, 
szól mosolyogva a kisded, hisz az 
ég és föld az enyém; van ara
nyom, ezüstöm. De add a szegények
nek. Azt úgy tekintem, mintha ne
kem adnád.

— Szives örömest, kiáltom; de 
Néked is akarok valamit adni, kü
lönben meghalok bánatomban.

— Ha oly bőkezű akarsz lenni, 
hát megmondom, mit adj nékem. 
Add ide bűneidet, rossz lelkiismere
ted és kárhozatodat.

— Minek az Neked?
— Vállamra akarom venni, az 

legyen fejedelemségem és dicsősé
gem, mint Ezsaiás próféta jövendőié: 
„Nékünk egy gyermek születik, fiú 
adatik nékünk, kinek vállán lészen 
fejedelemség! (Ézs. 9. 6). Hordozom 
bűneidet!

Keserves könnyekre fakadtam s 
meghatva fohászkodám.

— Oh, kedves Jézuska, hogy bele
markoltál szívembe ! Azt hittem, hogy 
valami értékest kívánsz tőlem s íme 
gyarlóságomat kéred. Vedd el hát, 
ami az enyém, s add ide, ami a 
Tied. így megszabadulok a bűntől s 
örökéletű leszek. Ámen B.

főrabbi intésére ajtócsapás töri meg, 
belép egy leányzó. Két szolga kiséri. 
Tekintete bizonytalan, hajfürtéit köny- 
nyei csapzották fonattá, ingadozó 
lépéssel támolyog előre.

— Álmodtam szépet, — nagyon
szépet. Volt én nekem édesapám,----
hó volt a haja, — galamb a tekin
tete, érintése bársony, beszéde mint 
méz. Olyan volt mint a Kherubimok,* 
igaz . . . .  jó . . . .  nagyon jó. Gyász- 
ruhámat levétette.... örömmel övezett.

Halgassatok, most is mondja : „A 
nagy paloták elhagyatnak, sok város 
pusztái el, míglen kiosztatik mi reánk 
a lélek onnét felül, hogy legyen a 
puszta olyan, mint a Káraiéi és a 
Kármel, mint az erdő.“ (Ézsaiás 32,

* Kherubim =  angyal.
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Lapunk szerkesztőjének Harc 
a szabadságért c. munkáját az 
egész sajtó nagy elismeréssel fo
gadta. A napi sajtó egyik leg
régibb és tekintélyes tagja, a 
Budapesti Hírlap múlt hó 30-iki 
számában többek között így em
lékezik meg róla: „A szabadság
harc történetét minden eddiginél 
színesebben és élvezetesebben írja 
le Böngérfi János tanár most meg
jelent munkájában. Könyvét a 
magyar ifjúságnak szánta, amely
nek a történelem tanulásában köz- 
vetetlenségre és melegségre van 
szüksége. És ezt a közvetetlen- 
séget úgy varázsolta Böngérfi a 
könyvébe, hogy nagyapóval, az 
öreg honvéddel beszélteti el a 
szabadságharc változatos esemé
nyeit. Hallgatósága unokái, akik 
vakációra rándulnak le hozzá". 
A Pesti Napló ezt írja : „Úgy hat 
ránk a könyv, mintha tisztes csa
ládi asztal mellett ülve, hallgatnók 
a régi idők valamelyik tanújának

történeteit. Igazi ifjúsági olvas
mány Böngérfi új könyve. Nem
csak azért, mert tanulságos és 
élvezetes, hanem mert művészi is. 
Az érdekes könyv értékét a szép 
illusztrációk is növelik. Kiadója 
az Athenaeum. Ára díszes kötés
ben hat korona".

BÚCSÚSZÓ.
Ez a szám az utolsó, mely szer

kesztésemben jelenik meg. Ne kutas
suk, ne vizsgáljuk az okokat, melyek 
a visszavonulásra bírtak. Tisztelt ol
vasóimtól és kedves dolgozótársaim
tól búcsúzom. Szíves támogatásukért 
hálás köszönetét mondok. Kérem, 
támogassák tovább is lapunkat és a 
Luther-társaságot.

B udapest, 1904. karácsonhavában.

Böngérfi János.

A szerkesztő üzenetei.
K. M.G.-R. Törekvése elismerésre méltó. 

Csak folytassa. — K. F. K. Levél ment. — 
F. M. R.-K. A fokozatos fejlődés tagad
hatatlan. Mikor a szerkesztést átvettem, 
500 előfizetője volt a lapnak, ma 1222 elő
fizetője van. A tagok száma is szépen,

14—15.) A völgy felmagasztaltatik —  
a halom megaláztatik . . .  egyenet
len út egyenessé leszen. Az Úr Isten 
eljő nagy hatalommal . . . .  aki nem 
sújt . . . .  de felemel. Felmagasztal - 
tatott Dávidnak városa . . . .  Kheru- 
bimokzengik: Ne féljetek. . . .  Messiás 
született. A földön béke . . . .  az 
embereknek jó akarat.

A vének tágra nyílt szemmel méláz
nak á leányzó prófétai mondásain. 
Nem hallatszik a vád; nincs ki pál
cát törjön felette. Atyja néma, mint 
a sír; arca borzasztó küzdelmet árul 
el. Háborog keblében a múlt szigorú 
törvénye a messiási áldó remény
séggel.

Győzött az utóbbi. Atyai szereteté- 
nek utolsó meleg sugarával vonta 
vissza a törvényszegőre mondott átkát.

-- Hiszen tudom, hogy eljőaMessiás 
a királyok királya, fényben- dicső
ségben, gazdagságban. Fájdalmaink 
hordozója, bűnünk büntetésének igaz 
feloldója leszen. Oh jövel . . . .  jövel 
hozzám is, Sionnak királya, Gileád 
balzsamával hegeszd be sebemet 

Amint az ősz rabbi lassan leányá
hoz tipegett, hogy súlyos átkát vissza
vonja, Rákhel újra beszélni kezdett.

— Mit látok ? Jer atyám, nézd! 
Jer . . jer . . lásd meg a Messiást. 
Fényes csillag reszkető sugára koro
nát fon egy gyermek hondokára. Egy 
darab ég hullott Betlehembe. Nem 
hallod az angyalok karát? Dicsőség 
a mennyben, a földön békesség. 
Megtartó született.

A meghatott gyülekezet földig ha
jolva imádta Istenét.


