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O H  F Ő , V ÉR Z Ő SEBEKKEL.
— G ER H A R D T PÁL,. —

Midőn eljő halálom,
Én vigaszom Te légy; 
Előttem képed álljon,
A mint halálra mégy. 
Míg csak egyet lehellek, 
Szívem Benned remél, 
Hitemmel átölellek,
Ki így hal t él az, é l!

SÁNTHA KÁROLY.

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP
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Szerkeszti

KOVÁCS SÁNDOR theol. akad. tanár. 
Pozsony, Konvent-utca 11.

Megielenik a nyári szünet kivételével minden hónap 
15-én és 30-án.

A szerkesztőség 

bérmentetlen le

velet nem fogad 

el s kéziratot visz- 

sza nem ad.

A lap ára egész 

évre 2 korona. 

Egy szám 2 0 fiit. 

Egylapnyi hirde- 

lés díja 24 kor.

Kiadóhivatal: HORNYÁNSZKY V IKTO R hirlapkiadóhivatala, Budapest V., Akadémia-utca 4. sz., mely a hirdetéseket felveszi, 
a megrendeléseket nyilvántartja s a hiányzó számokat megkeresésre pótolja.

Oh fő, vérző sebekkel 
Meggyötrőit, megrakott; 
Fő, szúró tövisekkel 
Megkoronáztatott;
Oh fő, előbb oly ékes, 
Most olyan megvetett: 
Végy tőlem, oh szentséges, 
Hálát s dicséretet!

Kinek nevére föld s ég 
Meghajol, megremeg: 
Orczád, oh égi Fölség, 
így hervadott-e meg? 
Szemed szelíd világa 
Hát így kíhamvadott ?
A fényes, tiszta, drága — 
S Te halott vagy, halott!

Bűnömnek büntetése 
Volt rajtad, oh Igaz ! 
Megváltóm szenvedése 
Lön nékem a vigasz.
Ki méltó a halálra,
Itt állok én szegény, 
Irgalmat esdve, várva — 
Add, el ne veszszek én!

Ismerj meg én hűséges, 
Kegyes jó pásztorom! 
Üdvömnek kútfejéhez, 
Hozzád óhajtozom. 
Hányszor megédesíté 
Igéd keservemet! 
Hányszor lecsendesíté 
Lelked bús lelkemet!

Jézus, előtted állok.
Ne vess meg engemet! 
Tetőled el nem válók, 
Bár Téged sír temet. 
Ha végálomra hajtom 
Az én fáradt fejem,
Ott is neved sóhajtom 
S elalszom csendesen.

Buzgó hálával áldlak, 
Oh Jézus, Tégedet! 
Halálodért imádlak, 
Hogy adtál életet 
Ki hú voltál halálig 
És útad mennybe v itt: 
Add, éltem alkonyáig 
Kössön Hozzád a hit!
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Hogyan tekintsünk Jézus szenvedéseire?
Máté 16, 21—23.

E szent napokban az egész keresztyénség a 
szenvedő Megváltóra tekint s lélekben végig kiséri 
a szenvedések útján lépésről-lépésre, egészen a 
kinos Golgotáig s arimathiai József kertjéig, a hol 
sírba helyezték. Mégis csak nagy a vonzó ereje 
az Üdvözítőnek ma is és pedig éppen a szenvedő 
Üdvözítőnek 1 De nem elég feléje tekinteni s a ki 
csak bánkódni tud azon, hogy az Igaznak annyit 
kellett szenvedni e földön, az még nem értette meg 
e szenvedések igazi jelentőségét.

Bibliai szakaszunk azt mutatja, hogy a tanít
ványoknak is hosszabb időre, sok külső és belső 
tapasztalatra, mindenekfelett pedig az Úr lelkének 
segítségére volt szükségük, hogy megértsék s 
szivük nemcsak megnyugvást, hanem üdvöt merítsen 
abból, hogy Jézus szenvedett. Ez alkalommal 
először szól Jézus szenvedéseiről. S különös, éppen 
akkor, mikor kevéssel előbb az emberek ingadozó 
véleményével szemben Péter apostol azt a hitvallást 
tette róla : „Te vagy ama Krisztus, az élő Istennek 
fia.“ Az Üdvözítő e hitvallást nemcsak elfogadta, 
hanem boldognak mondta Pétert e hitvallásért s 
kijelentette, hogy mindörökre e kősziklára, tehát 
Jézust Isten fiának valló élő hitvallásra alapítja 
anyaszentegyházát. És ez a Jézus szenved és meg
hal? . . . Isten fia és szenvedés, halál . . . hogy 
egyeztethető ez össze? íme ez a nagy ellenmondás, 
melyet Péter apostol oly mélyen érez. Megdöbbe
nését fokozza az a határtalan szeretet, a. melyet 
áldott Mestere iránt érez. Ezért ijedten ragadja 
meg kezét s szinte dorgáló, szemrehányó hangon 
mondja: „Kedvezz Uram magadnak, ne legyen 
ez tenéked!“

Oh Péter, ha tudnád, mit cselekszel ? Hiszen, 
ha Jézus nem lép a szenvedés útjára, ha el nem 
viseli mindazt, a mi reá várakozik, ha oda nem áll 
helyetted s minden bűnösök helyett a bűnt sújtó 
átok elé, hogy felfogja a csapást és kegyelmével 
fedezzen téged és a bűnösöket: úgy nincs Meg
váltód, nincs kihez menekülnie a bűnösnek. Ezt 
ne feledjük mi se. Azért bármennyire elismerjük 
is, hogy Péter szavaiból a Mester iránti szeretet 
szól, mégis csak rövidlátó szeretet volt ez s gon
dolatai csak fogyatékos emberi gondolatok voltak. 
Sőt ha mélyebbre tekintünk s elgondoljuk, hogyha 
Péter szavai szerint az Úr letér arról az útról, 
a melyet maga elé tűzött, csak annak a gonosz 
Kisértőnek akarata teljesedett volna, a kivel már 
a pusztában megküzdött, úgy megértjük az Úrnak 
kemény válaszát, melyet Péterhez intéz : „Távozzál 
el tőlem Sátán, hántásomra vagy nékem: mert 
nem vagy bölcs az isteni dolgokban, hanem az 
emberi dolgokban".

E szavakból láthatta Péter, hogy Jézus szen
vedéseit nem az emberi bölcseség szemüvegén át 
kell nézni, hanem ha megnyugvást, békességet és 
üdvöt akarunk belőlük meríteni, el kell mélyednünk 
az isteni gondolatokba. S ezek feljebb valók a mi 
gondolatainknál s üdvösségünkre irányulnak. Eljött 
az idő, midőn Péter apostol megértette az isteni 
gondolatokat, a melyek Jézust a keresztfára vitték,

megértette, hogy bűneinkért, a melyek elválasz
tanak Istentől s a kárhozat fiaivá tesznek, más 
áldozat nem elég, mint az Isten egyszülött fiának 
áldozata s hogy az Úrnak a bűnösökért való önfel
áldozása szeretetének legfőbb bizonyítéka. Éppen 
ilyen áldozatra volt szükség s ezt az áldozatot 
meghozta Istennek fia azzal a szeretettel, mely 
minden emberi értelmet felülmúl. Nézzük az Apostolok 
cselekedeteiről írt könyvet, olvassuk Péter apostol 
leveleit és látni fogjuk, hogy ebben az igazságban 
talált megnyugvást s ezt hirdeti az Úr összes 
tanítványaival és apostolaival megegyezőleg evan
géliumként, örömhírként a szegény bűnösöknek, 
tehát mindnyájunknak, hogy a Krisztus szenvedett 
m i. érettünk s nemcsak példát hagyott nekünk, 
hogy nyomdokait kövessük, hanem a mi bűneinket 
hordozta az ő testében a fán, hogy a bűnnek 
meghalván, éljünk az igazságnak, kinek sebeivel 
gyógyultunk meg. (V. ö. I. Pét. 2, 21. és 24. v.)

Tehát tekints Jézus szenvedéseire igaz bűn- 
bánattal bűneid felett, a melyekért szenvedett, 
hittel és örök hálával azért a szeretetért, a mely 
ezt az áldozatot is meghozta, hogy el ne veszszél, 
hanem örök életed legyen ! Azért ez legyen hő imád: 

Bűnömnek büntetése Ki méltó a halálra,
' Volt rajtad, óh Igaz ! Itt állok én szegény, 

Megváltóm szenvedése Irgalmad esdve, várva —
Lön nékem a vigasz. Add, el ne veszszek én !

e,

Gerhardt Pál.
1607— 1907.

Három század múlt el éppen, hogy Gerhard 
Pált ajándékozta Isten a világnak s most a pro
testáns világ emlékét ünnepelni készül. Jótevője 
volt az emberi sziveknek, méltó dolog, hogy most 
az emberi szivekben kegyelettűz gyúljon ki emlékére.

Mindig elégedetlenül álltam a nagy hadvezérek 
szobra előtt, ha egyúttal nem voltak a nemzetek 
háláját kivívott szabadsághősök, a kik életet, vért 
áldoztak azért, hogy milliók nyakáról levegyék a 
jármot. Ilyenek előtt hódolattal kell meghajolnunk 
akkor is, ha életöket már több százados réteg 
fedi. Pályájuk emléke közkincs, állandó tápláléka 
a nemesebb törekvéseknek s az ég felé törő lel- 
keknek. Ámde hány hadvezér alakját, nevét őrzi 
érc, a kinek minden érdeme abból állt, hogy nem 
tudott a szolgaságban és emberek előtt való meg
alázkodásban mértéket tartani s tízezreket tett 
hajléktalan földönfutókká a hatalmasok múló kegy
villanásáért. Ezek bizony nem méltók arra, hogy 
mint példaképek álljanak előttünk. Ezeknél száz
szorta nagyobb jótevője az emberi nemnek az a 
névtelen, a ki az istenáldotta kenyeret feltalálta.

Gerhardt Pál is odatartozik jótevőink sorába. Az 
isteni kegyelem neki a vigasztalás tudományát 
adta sáfárkodásra. Ezt a jótéteményt, csodahatal
mat csak azok tudják teljesen megérteni és mél
tányolni, a kik valaha, legalább egyszer érezték a 
fájdalom tőrét szivökben. Mily jól esik ilyenkor 
egy részvevő tekintet, egy meleg kézszorítás, 
könybe borult szempár! Hát még a ki annyira
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fel tudja olvasztani a lélek jegét, hogy sírtában 
megenyhül, a keresztnek csak felét érzi, — béke, 
bizalom költözik a bú helyébe, — milyen isten
áldotta tehetség az, mely ilyen csodatételre képes 1 
Gerhardt Pál evangélikus pap volt, még pedig 
igazi pap, a ki nem annyira a szószékről — szó
val, hanem parókiájából — tiszta élettel hirdette 
az evangéliumot. Őt magát is meghordozta az Úr 
a szenvedések útján: elvesztette állását, kenyerét 
meggyőződéséért, — békén tűrte, hiszen Isten kül
dötte reá e megpróbáltatást. Sorjában elhaltak 
gyermekei, — megnyugvás, enyhület szállt leikébe 
a csapás és fájdalom nyomán. Öt gyermeket teme
tett el, — végre a halál hű feleségéért jött el, a 
ki válságos napjaiban lelke mellett állt őrangyal 
gyanánt. Vallásos lélek volt, valóságos aranyszívű 
papné; naplójának fenmaradt részeiből látjuk, 
hogy néki igazán mind 
életében, mind halálában 
nyeresége s élete volt 
Krisztus. A ki ilyen meg
próbáltatásokat ért meg 
s még is meg tudott nyu
godni, meg tudott eny
hülni, — annak leikéből 
a vigasztalás vizének oly 
tisztán kellett csergedez- 
nie, hogy mindenkinek ál
dásává lett, a ki csak 
merített belőle.

Gerhardt Pál a vigasz
talásnak költője. Lelke 
fenséges érzéseit szép 

egyházi énekekbe öntötte, 
a melyeket azóta minden 
emberöltő szent áhítattal 
énekel. Hány kétségbe
esett lelket ragadtak ki az 
örvényből! Hány szivet 
kalauzoltak vissza a terem
tés és megváltás Istené
hez ! Hány elveszettnek 
látszó emberben fakasz
tottak új életet! Csak Az tudná megmondani, a ki 
milliók lelke zugát, lépését látja ugyanazon pilla
natban s a ki előtt nincsen semmi elrejtve.

Az ő szép énekei korán utat törtek magyar 
földre is s templomainknak, énekes könyvünknek 
valódi drágagyöngyei. Most nyugosznak az erdők; 
Hogyne dicsérném az Istent ? Légy csendes szívvel, 
légy békével Bízzad minden utadat, Én lelkem, 
mire csüggedsz él?, Oh fő, teljes sebekkel, Jöjj be, 
óh mért állasz ott kinn ? Mind e szép énekek az ő 
lelkének gyönyörű napsugarai s nékünk édes táp
lálékunk. Van-e ércemlék, mely maradandóbb ez 
énekeknél? Nem halnak ezek ki, míg csak akad 
egyetlen vigasztalásra szomjas szív. Akad-e had
vezér, a kinek dicsősége ez egyszerű pap dicső
ségével versenyezhetne ?

Luther-Társaságunk ez ünnep alkalmából 
megiratta Gerhardt Pál életrajzát Paulik János 
nyíregyházi lelkészszel. E műből közöljük arcképét 
s szobrának képét, továbbá egy részletet Gerhardt 
Pál alkonya címmel. Részletesen nem terjeszked

tünk ki pályája rajzolására, mert e füzet oly olcsó, 
hogy olvasóink bizonyára mentül előbb igyekeznek 
megszerezni. (A lap végén a hirdetés tájékoztat). 
Márc. 10-én pedig akár a templomban, akár oda 
haza családunk körében énekeljük el az ő szép 
énekeit s gondoljunk hamvaira áldással, szenve
déseire egy tiszta könycseppel. „Mert megérdemel 
egy könyet az, ki annyit szárított fel meleg lel
kének hő sugárival.“ Kovács Sándor.

Gerhardt Pál alkonya.
— Részlet Patilik János müvéből. —

Gerhardt papi állásától való megválása után 
továbbra is Berlinben maradt, az ő kedes hívei 
körében, a kik szeretetükkel s állandó figyelmük
kel önkéntes száműzetésének borús napjait felderí

teni igyekeztek. Istene, a 
kit oly híven, oly igaz oda
adással szolgált, nem 

hagyta e l; résztvevő szive
ket támasztott körülötte, a 
kik szives áldozataikkal 
távol tartották tőle az Ín
séget, ellátván őt és már 
akkor erősen megfogyat
kozott családját a min
dennapi kenyérrel.

Jó pásztorhoz illő jó 
nyáj volt ez a gyülekezet!

Nemsokára azonban 
megint új csapás éri őt 
és pedig a legérzékenyebb. 
Tizenhárom évi együttlét 
után hűséges neje is itt
hagyta, hogy azután egye
dül járja földi pályafutá
sának tövises ösvényét. 
1668 márciusában halt el. 
Jó lélek, hűséges feleség 
volt, a ki tiszteletben tar
totta férjének vallási meg
győződését s bár reá s 

egész családjára rendkívül hátrányos volt Gerhardt- 
nak állásától való megválása, sohasem igyekezett 
őt arról lebeszélni, ha ő ezt így találta jónak. 
Nehéz sorsát híven megosztotta s gyöngéd lelküle- 
tének varázsával igyekezett szerencsétlen férje hom
lokán a gondok redőit elsimítani. Az ő lelkét is az 
a mély vallásosság hatotta át, a mely Gerhardtnak 
minden sorából kiragyog; mutatja ezt az a néhány 
sor, a mely naplójából reánk maradt, a mely naplóba 
ő annak idején gyermekeinek halálát jegyezte volt 
fel. Csak néhány pontot idézek e naplóból jellem
zésére :

„1657 január 14-én meghalt gyermekünk : Mária 
Erzsébet. —  Uram, elvetted az én szemem fényét s 
szívem gyönyörűségét. De nem panaszkodom s nem 
sírok. Az Úr adta, az Úr vette e l ; áldott legyen az 
Úrnak neve!“

„1659 március 25. Második gyermekünket: 
Katalint helyeztük örök nyugovóra. Óh, olyan legyek-e 
én, mint aki gyermekeitől megfosztatott ? . . .  Tudom, 
Uram, hogy te . a tieddel azt teheted, a mit akarsz,

G erhardt Pá l.
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ne vedd azonban rossz néven panaszomat s könye- 
met. —  Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket, mert 
ilyeneké a mennyeknek országa."

„1660 október 30. Elhalálozási napja harmadik 
gyermekünknek..  . Uram, te tudod, mit szenved egy 
anyai szív. Mindazáltal a kezeimet a szájamra teszem 
és hallgatok. —  Uram, ímé most már tudom, hogy 
nem vagyok méltó arra, hogy egy gyermek is anyjá
nak szólítson. Oh, bocsásd meg vétkeimet!"

Időrend szerint ötödik gyermeküknek halála
kor — a negyedik, a mint lejebb látni fogjuk, élet
ben maradt — ezt irta naplójába a sokat szenve
dett anya:

„Ha még ötödször is be kell kopogtatnia há
zunkba a halál angyalának, úgy az értem jöjjön! 
Nagyon fáradt és gyenge vagyok. Uram, várom üdvö- 
zítésemet! . . . “

Gyönyörű sorok; egy mély hitű lélek megható 
lélegzetvétele ! A halál tényleg ötödször is bekopog
tatott házukba s óhajtása szerint: érte jött.

Szegény Gerhardt Pál egyedül maradt egy alig 
hatéves fiacskájával! Nejének halálával elszakadt 
a legerősebb kapocs is, mely őt Berlinhez kötötte; 
nem is akart azért tovább ott maradni. A hová 
csak nézett, mindenünnen csalódásainak szomorú 
emlékei meredeztek felé. Az iszonyú megpróbálta
tások ezen sötét óráiban Istenben kereste s találta 
meg vigaszát. Dacára a sok szenvedésnek, csalódás
nak, a melyeken átment, ezen időben írt énekei tele 
vannak derűvel, vidámitó gondolatokkal . . . Közel 
maradt Istenéhez s az Isten is közel maradt ő hozzá. 
Megpróbálta, de nem hagyta el. Külső veszteségei
ért bensőleg kárpótolta.

S még ugyanazon évben új működési tért is 
kijelölt számára. 1668 szeptemberében ugyanis 
Liliben városa hívta meg őt lelkészének, a mely 
meghívást el is fogadta s 1669 májusában át is 
költözött ide egyetlen fiacskájával: Pál Frigyessel 
s nejének megözvegyült nővérével, a ki háztartását 
vezette azután élete fogytáig. Hét évig működött 
itten Gerhardt Isten dicsőségére. Ez a hét esztendő 
azonban csendes elvonultságban telt el. Zengzetes 
hárfájának húrjai is, úgy látszik, elszakadoztak, 
a mennyiben életének ezen időszakából egyetlen 
egy költeménye sem maradt reánk. Lehet, hogy 
elvesztek; valószínűbb azonban, hogy lelke elvesz
tette rugékonyságát s nem bírta többé pengetni 
Dávidnak hárfáját. Nem csoda! Sok viharon ment 
át, meg volt viselve. Feljegyezték róla, hogy a 
felette elviharzott sok csapás és szerencsétlenség 
folytán ez időben többször keserűség fogta el s ő 
ilyenkor elvonult az Isten házába s ott az oltár előtt 
hosszú órákat töltött térden, buzgó imádságban.

Végül a 70 éves ősz költő közeledni érezte 
halála óráját. Kánézve a halál nem volt ijesztő; 
hiszen ő énekelte hajdan egyik szép énekében:

A haláltól mi nem félünk 
Mert habár 
Sírba zár,
Szebb hazát remélünk.

Ott a szenvedésnek v ég e ;
Meggyógyít 
Ajtót nyit 
Örök üdvösségre.

Mindazáltal mégis fájdalom fogta el szivét, 
mikor a halált ajtaján kopogtatni hallotta, ott volt 
ugyanis egyetlen gyermeke, az alig 14 éves Pál 
Frigyes. Mi lesz ezzel az élete nagy hajótöréséből 
megmentett egyetlen kincsével, ha ő is elhagyja? 
Vagyont nem hagyhat rá, hát — gondolta magá
ban — legalább néhány sornyi jó tanácsot ír 
számára mielőtt meghalna, a melyek Isten segedel
mével majd csak átsegítik az életen. Kevéssel 
halála előtt megírta fia számára a testamentumát, 
a melyet egész terjedelmében ide iktatok:

„Miutánimmár életemnek 70-ik esztendejét értem 
el s azon boldogító remény tölti el szivemet, hogy 
jó, kegyes és hűséges Istenem nemsokára kiszabadit 
ebből a sanyarú világból s jobb életre juttat, mint a 
minőben eddig volt osztályrészem: azért mindenek 
előtt hálát mondok neki minden ö jóságáért s hű
ségért, a melyet születésemtől fogva a mai napig 
testiekben és lelkiekben s mindabban, a mit e világon 
adott, irántam tanúsított. A mellett szivem mélyéből 
kérem öt, hogyha végórám jő, adjon csendes ki
múlást, fogadja telkemet atyai kezébe s testemnek 
adjon a sír ölén csendes pihenést, mindama várt 
napig, a mikoron majd minden hozzámtartozóimmal 
együtt, a kik megelőztek s utánam hátramaradtak, 
új életre ébredek s jó Urunkat: a Jézus Krisztust 
—  a kiben mindekkoráig hittem, a nélkül, hogy lát
tam volna öt —  színről-színre láthatom.

Egyetlen hátrahagyott fiamnak keveset hagyok a 
földi javakból, de hagyok neki egy tisztességes nevet, 
a melyért egyáltalán nem lesz oka szégyenkeznie.

Tudja ezen édes fiam, hogy én öt zsenge kora 
óta az Urnák, az én Istenemnek szántam, hogy az 
ö szent igéjének szolgája és hirdetője legyen. E 
mellett maradjon s ettől el ne térjen, hogy néhány 
jó napokat lásson; mert a jó Isten nem szűkölködik 
tanács nélkül s a külső veszteségeket tudja ő benső 
szivörömmel és gyönyörűséggel kárpótolni.

A szent hittudományt tiszta és hamisítatlan szel
lemű egyetemeken tanuld s őrizkedjél a vallási szőr
szálhasogatóktól, mert azok csak az ideigvalót keresik 
és sem Istenhez, sem emberekhez nem hívek.

A köznapi élet terén ne kövesd a rossz társa
ságokat, hanem Istennek akaratát és parancsát! 
Föképen:

1. Ne tégy semmi rosszat azon reményben, 
hogy az titokban fog maradni, mivel semmi sem 
rejtözhetik el annyira, hogy elöbb-utóbb napfényre ne 
kerüljön.

2. Se hivatalodban, se hivatalodon kívül ne indulj 
fel soha! Ha észreveszed, hogy elfut a harag, 
hallgass, s ne szólj elébb, míg a Tízparancsolatot és 
a Hiszekegyet el nem imádkoztád.

3. Az érzéki gyönyöröket szégyeneid ; s ha el
éred a kort, hogy megházasodhatol, úgy házasodjál 
meg Isten segedelmével s a kegyes, hű és értelmes 
emberek tanácsával.

4. Tégy jót az emberekkel, ha meghálálják, ha 
nem; mert ha az emberek nem is hálálják meg, a 
föld s az ég Alkotója már régen meghálálta azt 
neked, a mikor megteremtett, a mikor édes Fiát adta 
s a mikor téged a keresztség alkalmával fiává és 
örökösévé tett és fogadott.
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5. A kapzsiságot kerüld, mint a poklot! Elé
gedjél meg azzal, a mit becsületes s lelkiismeretes 
munkával megkeresel, legyen az bár kevés. Ha pedig 
a jó Isten bőségesebben áld meg, arra kérjed őt, hogy 
óvjon meg a földi javakkal való visszaéléstől.

Szóval: imádkozzál szorgalmasan, édes fiam, 
tanuld, a mi tisztességes, élj békében, szolgálj becsü
letesen, maradj hü hitedhez és egyházadhoz: úgy 
egykoron a te halálod s e világtól való búesúzásod 
is nyugodt, vidám és boldog leend! Ámen.“

így szól az ősz költő végrendelete, amely meg
érdemelné, hogy azt minden családapa rámába 
foglalja s az életbölcseség kis kátéja gyanánt ke
zébe adja saját fiainak.

Az itt tanácsokkal ellátott egyetlen fiú további 
sorsáról semmi bizonyosat nem tudunk; állítólag 
mint magister, lelkésztanár, halt meg Halléban.

Az ősz költő napja gyorsan hanyatlott s végül 
teljesen leszállt 1676. június 7-én. A sok hányatá- 
son átment kegyes férfiú letette végül a földi 
gondokat s a bút, hogy odaát: az örökkévalóság
ban ébredjen fel soha meg nem szűnő boldogságra, 
amely felé egész életében oly epedve emelte szemeit 
s igyekezett irányítani embertársainak lelkét is.

Földi maradványait a lübbeni ev. templomban 
tették nyugovóra; közel ahhoz az oltárhoz, a mely 
előtt szolgált s a mely előtt annyiszor keresett 
fájdalmaiban vigasztalást. Nagyszámú tisztelőikésőbb 
megfestették életnagyságú arcképét s felfüggesz
tették a templomban. A kép alá ezt a mélyértelmft 
mondást írták: „ Theologus in cribro Satanae 
versatus“ (magyarul: „A sátán rostáján megforga
tott hittudós “), azonfelül egy fekete márványtábla 
hirdeti ottan Gerhardtnak elévülhetetlen érdemeit.

Gerhardt Pál énekeiből,
í.

Bizalom.
Bízzad minden útadat 
S mi bántja lelkedet 
Az Úrra, ő igazgat 
Híven földet, eget.
Ki felhőknek, szeleknek 
Szabott irányt mutat,
Hidd el, ha gondok űznek, 
Nyit néked is utat.
Az Úrba vesd reményed,
Jó dolgod úgy leszen; 
Tanácsit ha megérted,
Áldás lesz müveden.
Minek a gond, a bánat,
Mit gyötrőd életed ?
Az Istent kérd, imádjad 
S ügyedet megnyered.

Atyai hű kegyelmed 
Jól látja azt Uram,

Mi üdvös gyermekednek 
És vesztére mi van.
S a mit jónak találtál,
Te azt elvégezed;
Határt szent céljaidnál 
Mi sem szabhat neked.

Bízzál csak árva lélek,
Mit bánt a bú, a gond?
El még, ki annyi vészek 
Torkából már kivont.
Kiment az Ür kegyelme,
Csak várd be idejét,
Míg szebb napokra kelve 
Szabadság int feléd.

Vess véget bajainknak 
Urunk, mi Istenünk;
Erősítsd karjainkat,
Míg itt kell küzdenünk.
Te légy nekünk a sírig 
Gondviselő atyánk 
S ha lelkünk elbúcsúzik,
Várjon az ég reánk.

Ford . PA Y R  SÁNDOR.

II.
Esteli ének.

Most nyugosznak az erdők,
Ember, állat és mezők,
Mind e világ pihen.
De nékem nincs nyugalmam,
Míg hálákat nem adtam,
Te néked, én jó Istenem.

Oh nap, hova tűnél el,
Hova űzött az éjjel,
Mely harcban áll veled ? ?
Te nem ragyogsz az égen,
De más napom van nékem:
Jézus, az örök szeretet.

Reám borul az éjjel,
De bíztatnak reménynyel 
Ott .fenn a csillagok;
Hogy engem is a mennybe 
Felvesz az Ür kegyelme,
Ha a földtől megválhatok.

A test nyugalmat áhít,
Leveti ő ruháit,
Halandóság jelit;
De Jézusom az égbe'
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Öltöztet dicsőségbe,
Ha végórám elközelít.

Fáradt tagjaim mostan,
Tegyétek le nyugodtan 
A napnak terheit.
Vigadj, szívem, te is majd 
Levetheted a bút, bajt,
S bűn terhét, mely keserít.

Álom jő már szememre,
Ki vigyáz életemre,
Ha most elszunnyadok?
Izrael őrízője
Lesz házamnak védője,
Nem érhetnek károk, bajok.

Jézus, Te légy oltalmam,
Nálad lesz jó nyugalmam,
Hű szárnyaid alatt.
Uram csak te vigyázz rám,
Akkor nem árt a sátánt 
S testem, lelkem békén marad.

F ord . SÁ N TH A  KÁROLY.

„Az Isten nem hagy el.“
(Folytatás.)

IV.
„Milyen szerencséjük van ezeknek a Hollósyék- 

nak“,mondogatta irigyen a „Kék angyal" az esemény 
utáni napokban. „Ha máshol meghal az atya, 
földönfutóvá lesz az egész család. Ezeknek meg 
most derül föl a napjuk.

Mióta Z. gróf pártját fogta ennek a Lászlónak 
s a fiát tanítja, azóta mindenki vele akarja a 
gyermekeit taníttatni.

Az alispánné, úgy mondják, ajánlotta neki, 
hogy a legkisebb gyermekét örökbe fogadja, de 
visszautasította."

„Nincs elajándékozni való gyermekem",mondta. 
„Majd fölnevelem én őket, ahogy bírom, de másnak 
nem adom."

„Egy méltóságos asszonyt visszautasított ez a 
földhözragadt, szegény asztalosné ! “

„Nagy náluk a szegénység, azt mondják, 
éheznek is. Pedig mind dolgoznak. Az anyjuk 
fehérneműt varr boltba, a leány keztyűt, a fiú egész 
nap tanul és tanít. A kisebbek meg a házi dolgot 
végzik. Olyan a házuk, mint a méhkas."

Igaza volt az irigy gyógyszerésznek, ebben a 
családban mindenki munkálkodott. Erezték, hogy 
csak ily módon maradhatnak együtt, már pedig ők 
nagyon szerették egymást. Ez a nagy szeretet volt 
az ő erejük és szerencséjük. Ez adott erőt az 
anyának reggeltől estig varrógépen dolgozni. Mag
dának, a gyenge leánykának, hogy hangyaszorga
lommal varrja a keztyűt. László csak enni és aludni

jár haza, annyira el van foglalva, de sohasem 
panaszkodik egyik sem. Mindig vidámak, elégedettek 
s azon jár az eszük, mivel szerezzenek egymásnak 
örömet.

Ne gondoljátok ám, hogy csak a gazdagok 
tudnak egymásnak örömet szerezni sok pénzzel, 
nagy költséggel! Azt az igaz, benső örömet csillogó 
gyémánttal, csengő aranynyal sem lehetett volna 
megszerezni, a mit a jó Magda első keresményé
vel okozott anyjának, testvéreinek. Pedig csak 
három forintot tett le vidáman a kis gépasztalra, 
aztán kiürítette zsebeit, a melyben egész kincstár 
volt: pattogatott kukorica, néhány piros alma, meg 
perec, a mit saját keresményéből vett. Milyen 
fölséges íze volt mindennek, mennyit kaczagtak, 
örültek, míg elfogyasztották, hisz Magda már tud 
pénzt szerezni — hát nem nagy boldogság ez ?!

A László keresménye is nagy öröm ám ! Ez 
már nagyon sok pénz volt; jutott belőle házbérre, 
fára, még meleg ruhára is.

Hanem kellett is. Kemény tél köszöntött be, 
erős, nagy havazások jöttek be, vele a gyermekek 
réme, a difteritisz. A kis Ilon, majd Gyuri kapták 
meg a szörnyű betegséget. Élet-halál között lebegett 
mind a kettő. A szegény anyára nehéz napok, még 
nehezebb éjszakák következtek. Nappal szorgal
masan kellett dolgozni; mert hisz a betegség sok 
pénzbe kerül, az éjszakát meg ott tölti kis betegei 
mellett virrasztva, gondozva, ápolva őket, a hogy 
csak a szerető édesanya tud.

Szomorkodva nézték a szomszédok kis lakásuk 
ablakát, melyben éjszakákon át égett a beteg
virrasztó mécs s mely mögött napról-napra halvá
nyabban, szomorúbban hajlott varrógépe fölé a 
szegény özvegyasszony.

De végre a jó Isten megelégelte a szegény 
család szenvedéseit.

Meggyógyult a két kis beteg s megint vissza
tért a szokott munkás élet, szigorú takarékosság, 
vidám, de szegényes életmód.

Az anya gyermekeinek nemcsak gondviselő 
anyja, hanem tanítója is volt. Este, munka után, 
mikor már kikérdezte leckéjüket, összeültek a 
barátságos kis vaskályha körül, ott tanította őket 
szavalni, énekelni, mesélt nekik csodaszép tün
dérekről, bohókás garaboncokról. Néha átjött 
ilyenkor a jó keresztapa. Az volt ám a nagy 
gyönyörűség, mikor az beszélte el az édesapjukkal 
együtt átélt 48-as időket! Azt a tüneményes kort, 
mikor gyermekek álltak katonasorba, hogy mint 
hősök haljanak meg a hazáért.

Bujdosásukról mennyi szépet tudott mondani.
Hát még külföldi vándorútjokról, mert együtt 

járták be Közép-Európa országait. Dolgoztak Mün
chenben, Berlinben, sőt még Párisban is, mindenütt 
becsületet szereztek a „magyar" névnek.

Elhallgatták volna ezeket egész éjszakán át.
Ezért volt aztán, hogy ezek a gyermekek 

nagyon szerettek itthon lenni.
Míg más olyan korú fiatalember, mint László, 

kávéházat, korcsmát látogat, ott tölti kártya és bor 
mellett az időt, addig ez alig várta, hogy tanulását 
és tanítását befejezve, kedves otthonába térhessen, 
mert ott vidámság, szerető szivek vártak rá s a
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szórakozásnak olyan tiszta örömei, a minőt sehol 
sem talált.

így repültek felettük az évek.
V.

Még mindig a kis lakás ablakából zörög a 
varrógép a galambősz Hollósyné előtt. De a fészek
ből már kirepült a két szárnyra kelt madárka,

László a budapesti főiskola jeles hallgatója. 
Itt is csodálják szorgalmát és gyermekded jó szivét,

Ilonka és Gyuri még iskolába járnak s mind
kettő becsülettel megállja helyét.

* *
*

Ismét öt év telt el s ezalatt nagy változás 
állott be a Hollósy-család életében.

László már tanár egy főgimnáziumban, min
denki szereti, becsüli. A szegény diákoknak párt
fogója.

Magdát szülővárosa az új felsőbb leányiskola

G erhard t P á l szobra.

Magda szive vágya teljesült, az állami tanítónő- 
képző-intézetbe jutott s nemsokára okleveles taní
tónő lesz.

Béla, keresztapja büszkesége, most Német
országban van, itt tanulja a magasabb kertészeti 
iskolát és még pénzt is küldöz haza édesanyjának.

Gizella, ki a keztyűvarrásban Magda utóda lett, 
már menyasszony. Egy derék fiatal géplakatos 
veszi el.

A testvérek mind összegyűlnek majd a lako
dalmára.

igazgatónőjévé választotta. Művelt, okos nő, a ki 
sok derék magyar anyát nevel majd.

Béla a püspök kertésze lett, azonfelül magának 
is van gyönyörű élővirágkereskedése, melyben a 
kis Ilonka köti és árulja a szebbnél-szebb bokré
tákat, koszorúkat.

A pompás tükörablakos bolt fölött ragyogó 
aranybetűkkel az van írva:

„Hollósy-testvérek virágkereskedése."
Gyuri is társ ebben az üzletben, külföldre 

szállítja a híres szép fákat, virágokat, utazik és
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levelez. A .keresztapa gyönyörködve nézi őket. 
Büszke rájok, mert: „tudós földművelő és művész 
mindegyik" s „ez az igazi kertész" szokja mondani.

Az anyjuk bizony erősen megöregedett. Szelíd 
tekintetű, galambősz matróna lett, a kit mindenki 
becsül, tisztel.

A gyermekei meg csaknem a tenyerükön 
hordozzák. Bizony meg is érdemli. Nehéz harcot 
küzdött az élettel, sokat fáradt, aggódott, de vége
zetül mégis győzedelmeskedett. Mind a hat gyer
meket becsülettel fölnevelte keze munkájával. 
Nemes példája nyomán nemcsak szorgalmas, becsü
letes emberek lettek, hanem jók is. Adakozók és 
szerető szivűek. Szegény nem megy el üres kézzel 
az ajtójukból, árvák, özvegyek, betegek, bőkezű 
pártfogót találnak bennük.

Közmondásos egymáshoz való szeretetünk és 
sok anya mondogatja a gyermekeinek: „olyanok 
legyetek, mint a Hollósy-testvórek“.

R. Pálné.

A szentek tiszteletéről. 1
— 1552 május havában. —

Levél vagy tanítás az erfurti gyülekezethez a 
szentekről.2

■Jézus.
Luther Márton, wittenbergi lelkész, Erfurt 

minden keresztyén hívének, papoknak, szolgáknak 
egyaránt, kegyelmet és békességet a mi Urunkban, 
a Jézus Krisztusban.

Dícsértessék és áldassék az Úr, a ki irgal
masságának mérhetetlen gazdagságában újra fel
magasztalja a mostani időkben szentséges evan
géliumát fiáról, a mi Urunkról, a Jézus Krisztusról, 
a mely által a minden irgalmasság atyjának igazi 
megismeréséhez jutunk, melyet fia által hitünk szerint 
oly bőségesen árasztott reánk az Antikrisztusnak 
szörnyűséges sötétsége és tévedése után, melybe 
eddigelé mindnyájan annyira elmerültünk, hogy e 
világ istenének szolgáltunk keservesen nehéz szol
gálattal bűnösségben és mindenféle istentelenségben.

Értesültem arról, hogy nálatok is, szeretett 
testvéreim, feltűnt a kegyelemnek drága világos
sága. Örvendezek ezen és kéreni a minden irgal
masságnak atyját, a ki bennetek ezt megkezdette, 
hogy titeket velünk együtt továbbra is áldjon meg 
a bölcseség és ismeret mindennémü bőségével, 
hogy bizonyosakká legyetek sziveitekben és teljes-. 
seggel megismerjétek, hogy az a lélek, a mely a 
mi Urunkat feltámasztotta, hasonló erővel működik 
bennetek is hitetekben. Ez a hit támasztott fel 
minket is a halottakból hatalmasságával, mely mi- 
benniink szentséges igéje áltál működik. Az Úr 
adja meg nektek a szeretetet, hógy egymásnak szol-

1 Mutató a Magyar Luther III. kötetéből.
2 Az erfurti prédikátorok közt vita támadt a Szentek 

tiszteletét illetőleg. Ez adott alkalmat a következő levélre, 
illetőleg tanításra, mely ily eimmel jelent meg : Von den 
Heiligen. Epistel oder Unterricht an die Kirche zu Erfurt 
in Gott versammlet A latin fordításban a levél dátuma 
július 12.

gáljatok és egyek legyetek a Jézus Krisztusban, 
a mi Urunkban és hogy ne féljetek az utálatos 
tüzes ördögtől, a ki most még ugyan füstölög kissé, 
de már erejének végét járja. vjon Isten, hogy 
hamissága ne férkőzzék tiszta hitetekhez, ő támo
gasson mindkét oldalról, hogy keresztetek és szenve- 
déstek elvezessen titeket boldogító erős reményéhez 
a mi UrunkKrisztusunkeljövetelének, melyre naponta 
áhítozunk. Ámen. *

Tudtomra esett az is, szeretett testvéreim, 
hogy közietek egynémely szentbeszédből kifolyólag 
civakodás és egyenetlenség támadt hiábavaló dol
gokban, tudniillik a szentek tiszteletét illetőleg. 
De bár a kegyelem igéjét mindenféle visszavonás 
és egyenetlenkedés által kell megpróbálni, úgy 
mint az aranyat a tűz által, hogy fénye és ereje 
annál több áldást áraszszon és sokaknak használjon, 
a gyengéket erősítse, a erőseket jobbakká tegye, 
a miért nem is kell aggódni a miatt, ha a mi 
tisztátalan, az magától kiválik és hamis csillogásával 
sokakat megbotránkozhat és megejt: mégis minden 
időben nagy szorgossággal és gonddal azon kell 
lennünk, hogy mindenkoron egy szájjal és szívvel 
prédikáljuk és dicsőítsük az Átyát, hogy szivünk 
óva és erősítve legyen, hogy mindig csak arra az 
egyre törekedjünk, a mi a szükséges dolog, mely 
részt Mária is választotta és hogy elforduljunk 
mindama gyötrő kérdésektől, melyek Márthának 
minden haszon nélkül annyi bajt okoztak. (Luk. 
10, 40— 42 . )

Azért a Krisztus nevében arra kérlek, hogy 
prédikátoraitok tartózkodjanak oly kérdések fesze- 
getésétől, melyek a szentekre a mennyben és a 
halottakra vonatkoznak, hogy inkább a nép figyelmét 
ilyenektől eltereljék, tekintettel arra, hogy a kérdez- 
getéseknek nem volna se vége, se hossza, ha 
egyet is megengedtek, mint a hogy Pál apostol 
mondja I. Tim. 1,4, pedig ezeknek se haszna, 
se rájuk szükség nincs az üdvösség elnyerésére. 
Azonkívül maga az Isten sem akarta tudatni velünk, 
miképen bánik a halottakkal. Nem is követ el az 
semmiféle bűnt, a ki nem folyamodik a szentekhez, 
hanem szorosan ragaszkodik a mi egyedüli közben
járónkhoz, a Jézus Krisztushoz, sőt az ilyen jár 
egészen biztosan. Hát miért akartok elfordulni 
attól, a mi szilárd és biztos és foglalatoskodni 
olyannal, a mi nem szükséges, a mi nincsen meg
parancsolva '?

Azt hiszitek talán, hogy nem akad elég fog
lalatoskodástok, ha csak arra az egyetlenre figyeltek, 
hogy a Krisztust híven tanítsátok és megtanuljátok? 
Vigyázzatok, a sátán fondorkodása az, hogy titeket 
a szükségtelennel megakaszszon és ezzel a szük
ségest meggátolja. És ha csak egy ujjnyival is 
befurakodik közétek, majd testestül beront és 
zsákostul hozza magával a haszontalan kérdéseket, 
úgy a hogy azt eddigelé a főiskolákban a filo
zófia segítségével tette.

Azért legyetek éberek, hogy megmaradjatok a 
Krisztus egyszerű tanításánál, a tiszta hitnél és 
igaz szeretetnél, hogy az ördög csele sziveteknek 
ezt az együgyűségét meg ne rontsa, mint a hogy 
azt Évával tette. Móz. I. 3,4.

De ha ezen együgyfiségben megmaradtok és



4. sz. EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 33

megállapodtok abban, hogy a felesleges dolgokkal 
és kérdésekkel nem fogtok törődni, magától eláll 
és abbahagyja majd a kérdezgetést. A megvetés 
meg fogja őt törni, a figyelem csak felfuvalko- 
dottá fogja tenni.

Kelleténél többet nyertetek már avval, ha meg 
kell engedni nektek, hogy nincsen szükség a 
szentek tiszteletére, hanem bőségesen elegendő, 
ha az ember egyedül a Krisztuson csüng. A ki ezen
felül még felesleges módon akar valamit tenni, 
az csak hadd tegye, majd belefárad nemsokára, 
ha azt látja, hogy dolgával mit sem törődnek.

Viszont amazoknak elég kedvezés az, hogy 
az ember ne vesse meg őket gyengeségükben. Hadd 
szólítsák néven a szenteket, ha már éppen akarják, 
feltéve, hogy tudatában vannak annak és óvakodnak 
attól, hogy bizalmukat és reményüket ne valami 
szentbe vessék, hanem csak a Krisztusba. Mert ez 
a bizodalom a legnagyobb tisztelet, ez csak az Istent 
illeti meg, mint azt, a ki maga az igazság. Mi 
biztosak vagyunk abban, hogy a szentek mind a 
Krisztusban vannak, akár élnek, akár halnak.

Ábelnek erősebb élete volt ő előtte halála 
után, mint életében. Azért bár semmi szüksége 
nincs a szentek tiszteletének, mégis úgy gondolom, 
hogy nem szabad megvetni azt, a ki még tiszteli 
őket, feltéve, hogy bizodalmát nem ő beléjük veti. 
Mert a mit velük tesz, azt Krisztussal teszi és 
szükségképen Krisztus nevét sérti, ha az ő nevüket 
sérti, mert ők a Krisztusban vannak és a Krisztus 
ő bennük és mert az ő nevük Krisztus nevében . 
van és a Krisztus neve az ő nevükben, bárhol 
legyenek is. Azért hát kiméljétek a gyengéket és 
vezessétek őket szépen, ildomosán, hogy a szük
ségtelent elhagyják és mint szükségest, az egy 
Krisztust megragadják. Mert végre is a szenteknek 
és meg magunknak is meg kell engednünk, hogy 
semmiről se tudjunk, csak a Krisztusról s hogy minden 
egyéb elmaradjon, Mózes és Illés eltűnjön, se Ábra
hám, se Jákob minket ne ismerjen. Móz. V. 34, 6.

Azért, testvéreim, törekedjetek a Krisztus felé, 
tartózkodjatok a babonától és engedjétek, hogy a 
mi szükségtelen, az szükségtelen maradjon, de 
legyetek elnézéssel á gyengék iránt. Az ördög még 
sok ilyen felesleges kérdést fog felvetni, hogy a 
Krisztusnak egy, szükséges, együgyű megismerését 
megrontsa és követni fogják őt a könnyelmű, 
vigyázatlan szellemű emberek és sok váltani fognak 
felállítani, amint hogy már mindenfelé — sajnos! — 
kezdődik a nyomorúság. Azért legyetek okosak, 
fogjatok hozzá óvatos kézzel, legyetek együgyüek 
a jóban, okosak a rosszban. A mi nem szükséges, 
avval ne törődjetek, akkor majd benneteket is 
békében hagynak oktalan kérdésekkel.

Mert ugyan mire való, hogy arra törekedtek, 
hogy a nyakas zofistákat elhallgattassátok vagy 
meggyőzzétek ? Hiszen Krisztus minden apostolá
val nem volt képes a zsidókat meggyőzni.

Tegyetek Pál apostol szava szerint (Tit. 3,10_n ): 
„A nyakas embert egy vagy két intés után meg
vessed, tudván, hogy a ki ilyen, elfordult és 
vétkezik". Tanítsatok egyszerűséggel és adjatok 
felvilágosítást hitetekről szelídséggel. A ki nem

követ, ám ne kövessen, a ki tévútra tér, ám térjen 
oda, a ki bűzlik, tegye továbbra is, a ki szentül 
él, éljen szentül továbbra is. Ti igazolva vagytok, 
az Isten majd elvégzi dolgát, senkinek, ha maga 
nem akarja, semmit adni nem lehet.

Kérlek is, szeretett testvéreim, legyetek azon, 
hogy miattunk semmiféle forrongás ne keletkezzék, 
okot se adjunk rá. Van sok könnyelmű ember, 
a ki azt hiszi, hogy az evangélium ügyét karddal 
és erőszakkal lehet előbbre vinni és azt gondolja, 
hogy jól végezte a dolgát, ha a papokat és szer
zeteseket szidja, vagy bántalmazza. Pedig nem 
tudják, hogy mi nem test szerint hadakozunk, 
hanem minden nagyság ellen, mely felemelkedik 
az Istennek esmérete ellen, Kor. II. 10,3_4. 
A sátán szellem, nincsen teste, nincsenek tagjai, 
azért nem lehet kifogni rajta karral vagy fegy
verrel. Mindenekelőtt el kell tőle szakítanunk a 
sziveket az igazság igéje által. Ez a mi karunk és 
kardunk, ezzel tagolják és darabolják szét a Krisztus 
barátai a Behemótot. Nézzétek csak, mivel vertem 
én le a pápaságot és az egyházi hatalmat, melytől 
előbb az egész világ rettegett, a mikor is azt 
mondták róla: Kicsoda viaskodhatik e fenevaddal ? 
Mert az a hatalma is vala, hogy a szentek ellen 
hadakoznék és őket meggyőzné. Ján. Jel. 13,4,7. 
Soha még az ujjamat sem emeltem ellenük és 
Krisztus megemésztette őket az ő szájának lei
kével. Thess. II. 2,8.

De akad néhány prédikátor, a ki azt hiszi, 
hogy ő nem igazi prédikátor, ha valamivel többet 
nem hirdet, mint a Krisztust és többet nem tanít, 
mint mi. Ezek különcködő nagyravágyók, a kik 
elfordulnak a mi egyszerűségünktől és különös 
bölcseséggel lépnek fel, hogy az ember megbámulja 
őket és azt mondja: Ez ám a prédikátor! Az ilyeneket 
Athénébe kellene küldeni, ott akartak nap-nap 
után új dolgokat hallani. Ap. Csel. 17, n . A maguk 
dicsőségét keresik csak, nem a Krisztusét, azért 
„az ő végük veszedelem lesz". Fii. 3,19. Óva
kodjatok ezektől és tartsátok magatokat Pál apostol
hoz, a ki nem akart mást, mint csak a Jézus 
Krisztust, azt, a ki megfeszittetett. I. Kor. 2,.3.

Attól tartok, hogy mi magunk is nagy részben 
hibásak vagyunk. Azt hangoztatjuk, hogy Isten 
kegyelme nélkül semmit sem tehetünk és mégis 
sok dologhoz kezdünk, sokat teszünk, mielőtt még 
alázatos imádságban kértük volna Istent, hogy 
megkezdje és az ő leikével elvégezze. így történik 
azután, hogy Egyptomban járunk és a saját szelle
meink sugallatára kezdünk a munkába és az ő 
szájának megnyilatkozását nem kérjük előbb.

Azért, szeretteim, a hogy prédikálunk, úgy 
tegyünk is. Bízzuk minden mi dolgunkat Istenre és 
kérjük őt szüntelen, hogy ő kormányozzon, ö irá
nyítson és segítsen minket, kicsiny és nagy dol
gokban egyaránt és ne engedje, hogy a mi eszünkkel 
és belátásunkkal fogjunk valamihez. Mert ennek 
nem lesz szerencsés vége és nem is lesz kedves 
Isten előtt. Hanem a mi Urunk a Jézus Krisztus 
erősítsen titeket és minket is az ő ösmeretének 
teljességével az ő és az Atya dicsőségére, a kinek 
neve legyen áldott örökkön örökké. Ámen.

Üdvözöljétek Lángé Jánost, Forcliheim Györgyöt,
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Kutsamer Jánost, Musa Antoniust, Mechler Egyedet, 
Bamberger Pétert és édes mindnyájotokat.

Üdvözöl titeket Fülöpünk és Jónás és a mieink 
mindynyájan. Isten kegyelme maradjon veletek mind- 
nyájotokkal.

Wittenberg, május végén, az 1522. esztendőben.
Fordította: Márton Jenő.

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pályázatai. A Luther- 

T&rsaság végrehajtó-bizottsága febr. 21-én 
ülést tartott, a melynek két legfontosabb 
tárgya a dr. Kéler-féle s a Gyurátz-féle 
pályázat eredményének kihirdetése volt. 
A bírálati jelentéseket a jövő számban 
egész terjedelmökben közöljük, most csak 
röviden közöljük, hogy a Kéler-féle pályá
zaton Csiky L ajos  debreceni theol. tanár, 
a Gyurátz-félén K a p i B éla  körmendi lel
kész a győztes mű szerzője.

VEGYES.

Meskó László államtitkár. A király Meskó 
László országgyűlési képviselőt, a tiszavidéki ev. 
egyházmegye felügyelőjét igazságügyi államtitkárrá 
nevezte ki. Meskó kinevezését országszerte nagy 
megnyugvással és megelégedéssel fogadták, mert 
jogászi képzettségénél s szeplőtelen jelleménél 
fogva általános tisztelet tárgya. Mi csak örülhetünk, 
hogy a ministeriumban evang. egyházunk érdekei
nek ily hivatott őre lesz, a ki számtalanszor meg
mutatta, hogy az egyház néki nem lépcsőnek kell, 
a min magasba lehet kapaszkodni, sem piacul 
heccek rendezésére (a mire elég példát találni), 
hanem szentnek tartja küszöbét, a melyen a földi 
sárnak innen kell maradnia. Adja Isten, hogy 
állami hivataloskodásán Istennek gazdag áldása 
legyen.

Gyurátz püspök a főrendiházban. Müller 
Frigyes dr. erdélyi evang. püspök lemondása követ
keztében a király Gyurátz Ferenc püspököt meg
hívta a főrendiházba. Gyurátz Ferenc nagy tudást, 
emelkedett vrlágnézetet, igazi keresztyén gondol
kodást visz a főrendek közé. A törvényalkotásban 
ezek a tényezők a legfontosabbak, főkép a keresz
tyén szeretet, a melynek minden állami intézménybe 
be kell hatolnia. De ép ezért nagyobb szükség 
volna Gyurátzra az alsó házban, a törvények igazi 
kohójában.

Az özvegy papné sorsa. Neh. Krizsányi József 
volt tabi evang. lelkésznek özvegye, kinek nagy 
nyomorát „Egy papleány" az „Evangelikusr Családi 
Lapban oly megindítóan rajzolta, febr. 1-én Újpesten 
jobblétre szenderült. Életének alkonyát derűssé, 
búcsúzását a földi élettől könnyebbé, halálát 
nyugodttá tevék ama nagyszámú adományok, 
melyekkel e lap olvasói siettek az agg papné nyo

morát enyhíteni; a haldoklónak utolsó kívánságát 
teljesítem most, midőn mélységes háláját és forró 
köszönetét tolmácsolom mindazoknak, a kik a fele
baráti szeretet oltárán az „Egy papleány“ felhívása 
folytán oly készséggel áldoztak. Az én kezeimhez 
is érkeztek adományok az agg matróna részére és 
pedig Jausz Vilmostól 24 K, Petrovics Somától 4 
K, Kovács Sándortól 19 K 60 fill., Mesterházy 
Lászlótól 2 K, melyeket az özvegynek átadtam; 
azonban Frenyó András 5 K adományát a temetési 
költségek részbeni fedezésére fordítottam, az „Egy 
papleány“ 15 K gyűjtését pedig visszaszármaz
tattam. Tudósításomat befejezem azon szavakkal, 
melyekkel a 91 éves özvegy papné életét végzé: 
„A jó Isten áldja meg mindazokat a nemesszívű 
embereket, a kik könyörültek rajtam és megsegí
tettek!" n  1 1 T ■■ . , „ ,(jteauly Lajos, újpesti ev. lelkész.

Lapunk révén 19 K 60 fillér gyűlt egybe; 
ebben benne van Koehler E. pőstyéni gyűjtése 11 
K, továbbá Danis Mártonná ratkói gyűjtése 8 K 
60 fillér, Ezt elküldtük Geduly Lajos újpesti lel
kész úrnak. Utólag érkezett Kótsch Mihály puszta- 
vámi lelkésztől 3 K, dr. Sauer Károlytól 2 K. — 
Kérjük az utóbbi adományozókat, legyenek szíve
sek adományaikról rendelkezni.

Protestáns esték. A „Magyar Protestáns Iro
dalmi Társaság" pozsonyi köre az evang. theolo- 
giai akadémia tanárai által kezdeményezett és évek 
során át sikeresen tartott „Protestáns Esték“-et 
munkakörébe átvévén, ugyanazon címen, kiváló 
erők szives közreműködésével, az e célra legal
kalmasabb ádventi és böjti időben építő és ismeret- 
terjesztő felolvasásokat rendez.

E felolvasások a vallás, nevelés, történelem 
és társadalom körébe vágó közérdekű tárgyakkal 
foglalkoznak.

A felolvasások délután 5—6 óráig a theol. 
akadémia dísztermében (Konvent-utca 13., I. em.), 
kivételes s a helyi lapokban előre jelzett esetekben 
pedig az evang. lyceum tornatermében tartatnak.

A felolvasások rendje. XXI. sorozat. I. Márc. 
9-én : Papi vallás, — laikus vallás. Rohoska József, 
sárospataki ref. theol. akad. tanár. II. Március 
16-án: A vallás védelme a büntetőjogban. Dr. 
Perjéssy Mihály, kir. Ítélőtáblái biró III. Március 
23-án: Magyar szent Erzsébet. Stromp László, 
theol. akad. tanár. E programm alkalomszerűen 
szavalatokkal, ének- és zeneelőadásokkal bővül. A 
protestáns esték második kötete 2 K-ért a theol. 
akadémiában kapható. Ugyanott megszerezhető a 
Magyar Protestáns Irodalmi Társaság minden ki
adványa. A tiszta jövedelem az Evang. Theologu- 
sok Otthona javára fordíttatik.

Yallási türelmetlenség. Az „Evang. Őrálló" 
utolsó előtti számában vezető helyen egy levelet 
közölt, mely sajátságos világot vet a római 
katholikus klérus gondolkozására és bizonyságát 
szolgáltatja annak, milyen nagymérvű odaát még 
a vallási türelmetlenség. Zayugrócon, Trencsén- 
megyében, az evangélikus Zay grófok ősi fészké
ben február hó 1-én iktatta hivatalába az újonnan 
kinevezett r. katholikus plébánost Kutwasser István
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nyitrai kanonok, gradnai esperes. A tulajdonképeni 
hivatalos aktust a szokásos ebéd követte, a melyre 
az új plébános meghívta a község érdemes és 
általános tiszteletnek örvendő evangélikus lelké
szét is.

Ezt mindenki természetes dolognak fogja mon
dani, különösen oly helyen, a milyen Zayugróc, a 
hol egyrészt a lakosság nagyobb részét teszik az 
evangélikusok, másrészt a békét és egyetértést a 
felek'ezetek között eddig mi sem zavarta, hozzá 
még maga a földesúr, a r. katholikus plébánia 
patronusa maga is evangélikus. Ámde máskép 
gondolkodott a kanonok ú r : a mint tudomására 
jutott, hogy a plébános az evang. lelkészt is meg
hívta, kijelentette, hogy ő olyan asztalhoz, a mely
nél evang. lelkész is helyet foglal, nem ül. Szegény 
plébános, mit volt tennie, mivelhogy közvetlen 
egyházi felsőbbségével ellentétbe kerülni nem akart, 
elment tehát az evang, lelkészhez és kérte, hogy 
az ebédtől maradjon el.

Nem akarjuk bírálni a plébános viselkedését 
s bár a gyengeség vádja alól őt sem menthetjük 
fel, a kanonok úr fellépéséhez is nagyon kevés a 
szavunk: tettével maga-maga felett mondott íté
letet. Krisztus Urunk nem restéit vámszedőkkel és 
bűnösökkel egy asztalhoz ülni, hogyan mondhatja 
hát magát Krisztus szolgájának olyan ember, a ki 
nem akar egy asztalhoz ülni egy felebarátjával, 
mert az ev. lelkész, de azért semmi esetre sem 
esendőbb ember, mint ő maga, még ha kanonok 
is. Bizony méltán csodálkozhatunk az ilyen eseten 
és érthető volt a megbotránkozás is, melyet az 
eset keltett nemcsak az evangélikus hívek, hanem 
a r. katholikusok között is, a kik mindnyájan el
itélik a kanonok úr eljárását.

A második eset Budapesten történt dr. Láng 
Mihály, Láng Lajos volt keresk.-ügyi miniszternek 
a pozsonyi egyházmegye felügyelőjének fia elje
gyezte magának a r. katholikus vallású Rökk 
Blankát, Rökk István mérnök leányát. Már kitűz
ték volt az esküvő napját is, a mikor egyszerre 
csak híre terjedt, hogy az esküvőt bizonytalan 
időre el kellett halasztani. Ez elhalasztásnak oka 
szintén vallási türelmetlenség egy r. katholikus 
pap részéről. A menyasszony egyháza szokását 
követve, az esküvő előtt felkereste egyháza papját, 
hogy nála meggyónjon, ámde a pap a feloldozást 
megtagadta, mert az esketést evangélikus lelkész
szel akarták végeztetni a deáktéri evang. tem
plomban. Hiába kérlelték, a pap csak abban az 
esetben volt hajlandó teljesíteni a menyasszony 
óhaját, ha a menyasszony az esküvő után, de még 
mielőtt a szülői házba visszatér, felkeresi őt és 
nyilatkozatot tesz, hogy bánja, hogy protestáns 
emberhez ment feleségül és protestáns templomban 
esküdött. Miután pedig ebbe a megoldásba sem a 
vőlegény, sem maga a menyasszony beleegyezni 
nem akartak, az esküvőt el kellett halasztani.

Lelkészválasztások. A veszprémmegyei Siká
torban Pocza Ferenc püspöki másodlelkészt, a 
felsőőri gyülekezet pedig Torda Lajos szárardi 
lelkészt választotta meg.

Jótékonyság. Berke József, tótkeresztúri ev. 
lelkész a soproni evang. főiskolánál fennálló táp

intézet részére 2000 K-ás alapítványt tett szorgal
mas vend fiúk számára. Szabó Ede ref. vallású 
kereskedő a pápai ev. iskolának 100 K-t hagyo
mányozott.

A tatraugi ev. legénység egy táncmulatság 
jövedelméből 70 K-ért egy díszes csillárt vett az 
evang. templom számára. — A pűrkereci evang. 
templomnak özvegy Koródi Andrásné 15 drb, özv. 
Jónás Jánosné 10 drb énekeskönyvet ajándékozott.

Protestáns esték. Magyarbolyon február hó 
10-én sikerült felolvasó és dalestélyt rendeztek 
számos vendég jelenlétében. Közreműködtek Hatz 
József és Németh Simon felolvasásokkal; Tóth 
János, Schieszler Ádám, Tóth Lajos és Jung Károly 
szavalatokkal, a bolmányi dalárda pedig énekkel. 
— Gergely i filiájában Mihályházán a lelkész a 
vallásos estélyen az „Igazságról" tartott szabad 
előadást. Késmárkon is elhatározták, hogy a böjti 
időszakban minden pénteken protestáns vallásos 
estéket rendeznek a protestáns érzület és együtt
érzés ápolása céljából. Lesz ének, zene, szavalat, 
felolvasás; eddig is már sokan ígérték közremű
ködésüket. — Á zólyomi egyház női tagjai tea
estélyt rendeztek, melynek jövedelmét 2340 K-t 
az építendő új templom belső berendezésére szán
ták. A templomépítési alap 82,000 K-t tesz már ki.

A pápai ev. egyházban is folynak a vallásos 
esték. Az utolsó alkalommal Baldauf Gusztáv püs
pöki titkár tartott felolvasást; szavaltak Piri K. és 
Nagy A. ref. főiskolai tanulók.

Kisebb hírek. Szepesbélán február hóban 
avatták fel az új orgonát. Az orgona értékét, 
10,000 K-t a kis gyülekezet az évek során át 
gyűjtött alapból fedezte. Zempléncsanáboron febr. 
hó elején iktatták hivatalába az új lelkészt, Csaba 
Gyulát. Gyurátz Ferenc dunántúli püspök Czipott 
Géza varbofai segédlelkészt hívta meg egyház
kerületi segédlelkészszé, Kovács Mihály Móricz- 
hidáról Paksra, Szűcs Imrét Paksról Majorosra,' 
Mór Aladárt pedig Vassimonyról Vadosfára helyezte 
át kápláni minőségben.

Lapunk e száma kissé elkésve jut kéz
hez. A késedelmet az okozta, hogy két 
képünk clichéjének elkészülése hosszabb 
időt foglalt le ; — alkalmi Gerhardt szá
munk pedig nem lett volna teljes e két 
szép kép nélkül. Reméljük, hogy ez okért 
olvasóink megbocsátják e pár napi kése
delmet.

L egújabban  m eg je le n t!  L egújabban  m eg je len t!

MELANCHTON GYÁSZBESZÉDE

LUTHER KOPORSÓJA FELETT.
L atin  e red e tib ő l fo rd íto tta  .

P A U L I K  J Á N O S ,
ny íreg y h ázi evang . lelkész.

Ára 30 fillér, é l Szerző tulajdona.
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A  közeledő k o n f i r m á c z i ó r a  a já n d é k u l  

kiválóan  ajánlatos m egszerzésre

K O N FIR M Á C IÓ I EMLÉKKÖNYV
az evan gélikus protestán s serdülő ifjak és 
hajadonok szám ára, Ö s sz e á llíto tta :

PAULIK JÁNOS.
A ra  kötve 3 korona 50 fillér, díszkötésben 

aran ym etszéssel, tokban 6 korona.

HÁRFAHANGOK
V a llá so s  költem én yek g yű jtem én ye 
e g y h á z i  és i s k o l a i  h aszn álatra.

S zerk esz te tte : PAYR SÁNDOR, theol. tan á r. 

Á ra  díszes vászon kötésben  5 korona.

K iadta  a  L u th e r-T á rsa ság  és k apható  e tá rsaság  fő
b izom ányosánál, H o rn y án szk y  V ik to rnál B udapest, 
V., A kadém ia-u tca  4. és m in d en  könyvkereskedésben .

L U T H E R -T Á R SA SÁ G  KIADÁSÁBAN (H ornyánszky  

V ik to rn á l)  m egje len t és kapható  az «EGYHÁZUNK 

NAGYJAI» c. so rozat 5. füzete :

GERHARDT PÁL
a k iváló  énekköltő.

S zü letésének  három százados évfordulójára  

írta

PAULIK JÁNOS
ny íregyházi ev. lelkész.

2 K É P P E L .

Ára 20 fillér. Jt J* J* J/t J*

M egrendeléseket H O R N Y Á N S Z K Y  V IK TO R H O Z 

kell in tézn i (B u d ap est, V. kér., A kadém ia-utca  4. sz.)

A L U T H E R - T Á R S A S Á G
N É P IE S  K IADVÁNYAI

\J/ 23. „ A  m i I s t e n ü n k  b e sz é d e  m e g m a ra d  m in d ö rö k k é / ' Törté-
neti rajz. írta Frenyó Lajos. Ára 10 fill.

24. I r g a lo m .  Elbeszélés. Irta; Moravcsik Gy.-né Ára 10 fill.
25. A  k é t  S z é c h y .  Életrajz. írta Frenyó Lajos és A ,  S z e n t lé le k

ú tja .  Elbesz. írta Petry Gyuláné. , Ára 10 fill.
VÍZ 26. D ic s ő  e lő d ö k ,  t ö rp e  u tó d o k . Életrajz. írta Frenyó Lajos 
\Jí és A  k i r á l y  é s  a  s z e g é n y  a n y ó k a .  Történeti rajz Franciá-

ból Győri Elemér. , Ára 10 fill.
27. N a g y  M á r t o n  e se te .  Elbeszélés. írta Béri Gyuláné és A z

\j/ e z e rm e s t e r .  Elbeszélés. írta Győri Elemér. Ára 10 fill.
28. G a b o n a s z e m e k  a z  é le tn e k  k e n y e ré h e z .  írta Sass János.

, Ára 10 fill.
29. H á r o m  e lb e s z é lé s .  írtá Hprváth Lajos. Ára 10 fill.
30. Im á d k o z z u n k .  Elbeszéés írta Petry Gyuláné. I f jú  h it v a l ló k .

Történeti rajz írta lFrenyó,Lajos. Ára 10 fill.
31. B iz z u n k  Is te n b e n .  Elbeszélés. írtaOlyntha. Ára 10 fill
32. A  s z é p  F o r g á c h  Z s u z s á n n a .  Történeti elbeszélés írta Hor-

váth Lajos. „ Ára 10 fill.
33. K a r á c s o n - e s t .  Elbeszélés. írta Geduly Lajos. — A  ki m in -

Vj/ d e n e k re  v ig y á z .  Irta Petry Gyuláné. Ára 10 fill.
34. A p r ó  t ö r té n e te k .  K özliPaulik  János. Ára 10 fill.
35. A  v a l l á s o s  é d e sa n y a .  írta Horváth Lajosné. — A  g a lg ó c i

h u sv é t .  írta Horváth Lajos. Ára 10 fill
>jf 36. K i s  k á té  a  v á lt a n o k r ó l .  Kérdésekben és feleletekben össze- 

állította dr. Lechler K. Ford. : Kapi Béla. Ára 4 fill. 
>J/ 37. K a r á c s o n i  a já n d é k .  Elbeszélés. Irta Geduly Lajos és K a

r á c s o n i  v e n d é g .  Elbeszélés. Irta Parrag F. Ára 10 fill. 
V 38. A z  ö rd ö g  b ib liá ja .  Elbeszélés. Irta Paulik J. Ára 10 fill.
Megrendelésnél csupán a szám megnevezése szükséges.

HORNYÁNSZKY VIKTOR könyvkiadónál, BUDAPEST, V „  Akadémia-utca 4 . szám.
Hornyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-ntca 14. — 37361.

3. S z ó z a t  a  jó  m a g y a r  n é p h e z .  Ára 2 f il l.

5. E g y  új a p o s t o l.  Irta Fidesz. , Ára 10 fill.
6. H ite t  s z e re le m é r t .  Elbeszélés. írta ifj. Porkoláb Gyula.

Ára 6 fill.
8. A z  „ É le t “  c s a lá d ja .  írta s az ifjúságnak ajánlja Dorner

Soma. Ára 4 fill.
9. A  v á la s z ú t o n .  (Példázat az életbe kilépő ifjak számára.

Irta Paulik János. , Ára 2 fill.
10. A  jó  te tt  á ld á s t  h oz . Elbeszélés. Irta dr. Moravcsik

Gyuláné. , Ára 8 fill.
11. A  k i Is t e n  n é lk ü l a k a r t  é ln i.  Elbeszélés. írta dr. Morav

csik Gyuláné. Ára 8 fill.
13. T u d o m á n y  és hit. Rajz. írta ifi. Porkoláb Gy. Ára 8 fill.
14. K é p e k  a z  é le tb ő l.  Elbeszéli Király Mátyás és Kovács

Andor. Ára 8 fill.
15. A  m in e k  a z  ö rd ö g  ö rü l.  (Példázat templomkerülők szá

mára.) írta Paulik János. Ára 4 fill.
16. E m lé k e z z e te k  I Búcsúszó a konfirmandusokhoz. Gerok

után : Ladányi. , Ára 2 fill.
17. H iú  á lm o k .  Elbeszélés. írta Torkos László. Árá 10 fill.
19. A  t e s t v é re k .  Elb. írta Moravcsik Gy.-né. , Ára 4 fill.
20. S z é c h y  G y ö rg y n é ,  H o m o n n a y  D ru g e th  M á r ia .  í r ta : Frenyó

Lajos. Ára 10 fill.
21. R a jz o k  é s  e lb e s z é lé se k .  Különféle szerzőktől. .Ára 10 fill.
22. A z  a p a  b ű n e  és A  te s t v é re k .  Két elbeszélés. írta : Király

Mátyás és Kovács Andor. Ára 10 fill.
Sorozatból az 1— 2., 4., 7., 12. és 18. számok elfogytak

Megrendelhetők a főbizományosnál


