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KEr. gyülekezet! Szeretteim az Ú rban !
A ki után lelkünk oly égő szomjjal vágyakozék, a
kinek illő fogadására magunkat az adventi napokban ké
szitettük, a kinek örömteljes üdvözlésére e szent hajlék
falai közé összegyülekeztünk: a rég várt szabaditó, a sze
retett vendég, szivünk kedveltje ime itt van, ime megér
kezett. Föltünt a csillag napkeleten s vezérfényénél milliók
és milliók zarándokolnak ma amaz igénytelen és mégis
nagyszerű bethlehemi jászolhoz, melyben az emberiség
legnagyobb barátja, a világ megváltója és idvezitője, az
Úr Jézus Krisztus, 19. századdal ezelőtt megszületett.
Úgy tetszik, mintha látnók az angyalok seregét, mint
köszöntik az örömhirrel a boldog pásztorokat s mintha
hallanók a mennyei halleluját. „Dicsőség a magasságos
mennyekben az istennek, békesség a földön és az emberekhez
jóakarat." É s mi némán vesztegelnénk-e, midőn Isten ke
gyelméből ismét földerültek ránk a szép karácsonyi napok?
Oh érzéketlenek maradhatnánk-e m a, Krisztus születésének
ünnepén? Avagy nem szól-e nekünk is amaz égi zsolosma,
nem hirdeti-e nekünk is azt az örömet, mely az egész
*) Elmondatott Bpesten 1878. deczember 26-án.
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világnak öröme lett és boldogsága." Oh bizony méltó,
hogy örömre gyuladjunk mi is mindnyájan e szent napon;
m éltó, hogy örvendetes dicséret zengedezzen szánkban s
szivünk megteljesedett hálás érzéseivel hangoztassuk :
„Áldott, oh áldott, a ki jött az úrnak nevében !“
Oh mert, K. G y .! az áldás, melyet Krisztus szüle
tése az emberiségre árasztott, a boldogság, melynek hajnalsugára a bethlehemi csillag föltünte óta az egész vi
lágra szétömlött, oly nagy, oly kibeszélhetlen, hogy mi,
kik ezen javaknak részesei vagyunk, mindenkor a legmé
lyebb tiszteletre s örök hálára leszünk kötelezve a ma szü
letett Jézus iránt . . . De ki tudná mind előszámlálni az ő
jótéteményeit az emberekhez; ki volna képes egész nagy
ságában, hacsak halvány képben is, lerajzolni azt az át
alakitó befolyást, melyet Krisztusnak e földön lett meg
jelenése, élete és áldott szelleme előidézett s gyakorol ma
is folyvást szentegyháza s igéje által úgy egyesekre, mint
az egész emberiségre ? ! . . . . Oh pedig mint szeretném ,
hogyha igazán hű képét adhatnám mai beszédemben a
mi nagy Mesterünknek, az Úr Jézus Krisztusnak s mint
szeretném aztán e képet — Jézusnak szelid képét — szi
vébe, lelkébe vésni e nagy gyülekezet minden egyes tag
jának. Oh mert jóllehet 19 százada már, hogy a Krisz
tusnak isteni tudománya az emberek között terjesztetik s
jóllehet napjainkban is megszűnés nélkül prédikáltatik a
Krisztus: mily sokan vannak mégis, kik őt nem ismerik,
ismerni nem is akarják s sokan, a kik megismerték is,
mily közönbösek, mily hidegek iránta s az ő tanai iránt.
Jertek azért, K. társaim! s m a, a Krisztus születése
emlékünnepén, adjuk át magunkat egészen ő neki, mert
ő , egyedül ő az oka és tárgya mai örömünknek; ő, a ki
szt. leczkénk szavai szerint, az út, az igazság és az élet.
Áldott legyen azért a Krisztus, a ki jött az Ú rnak nevében!
I.

Áldott legyen a Krisztus, a ki elsőben is azért jött,
hogy út legyen nekünk a boldogság országa felé.
Oh a boldogság országa! ki ne vágyakoznék oda, ki
ne óhajtaná feltalálni az odavezető utat ? . . . . A Jehova
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választott nemzetsége a zsidó nép is, évszázadokon ke
resztül kereste e boldog országot, kereste szakadatlanul ,
kereste különböző útakon. Most lelkes próféták állottak
elő, egész életöket s minden törekvéseiket egyedül annak
szentelve, hogy a Jehovától annyiszor elpártolt Izraelt
Istenhez vezéreljék s ez úton juttassák el abba a boldog
országba. Majd hamis prófétáira hallgatott s azok által
álútakon engedte magát csábittatni. Majd ismét a harczias
szellem szállta meg s fegyverrel akart útat törni magának
a jobblét Kanahánjába, a Messiás országába. Hasztalan
törekvés! A vérrel festett út romlásba vezetett, az álúta
kon bujdoklás a zűrzavar tömkelegébe juttatott és a pró
féták, megunva Izraelnek csapodárságát, egyenkint félre
vonultak, lassan-lassan egészen elhallgattak. S most sűrű
sötét éj következett. A csillagok nem világoltak, vezérfény
sehol, kalauz sehol, hogy kivezessen e szerencsétlen hely
zetből. A népek — zsidók és pogányok — mély sötétségben
ültek, búslakodtak és várakoztak. Igen, várakoztak,
mert a remény még nem halt ki egészen kebelökből a
jobb jövő iránt s szentül hitték, hogy előbb vagy u tóbb,
de bizonyosan megtalálják az útat, mely őket e sötétségből
kivezeti. És valóban! a fellegek oszolni kezdenek, a nép
reménye növekedőben van. Egyszerre egy csillag tünik
fel napkelet felől, szokatlan, ragyogó fényben, mely föl
deri ti a sziveket s örömkiáltásra ragadja a népeket:
„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek!“ Ör
vendezve követték a napkeleten föltünt csillagot. De im e, a
mint egy kis városkához — Bethlehemhez — érnek, a
csillag egyszerre megáll s a nép, mely eddig a csillagot
követte, ismét vesziteni kezdi reményét s kétségbeesetten
kiáltozza: Jaj nekünk, óh h o l, merre van az út ?! De
megszóllal most egy szelid, egy biztató hang, megszóllal
a Krisztus: „N e féljetek! Én vagyok az út!“ Oh mily
lelkes örömriadal fogadja ezt az isteni szózatot, mint hangzik
fel egyszerre százezrek ajakán: „Áldott, a ki jött az Úrnak
nevében !“

És megkezdődik a zarándokolás. Jézus maga megy elől
s a nép seregestül követi. Boldog nép, melynek ilyen ve
zére van, boldog zarándoklás, melyet oly hű kalauz vezet,
1*
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mint a Krisztus! Ő nem elégszik meg azzal, hogy szóval
egyszerűen kijelölje a haladás irányát, mint tették az ó-kor
bölcsei és prófétái; ő maga is kezébe veszi a vándorbotot
s mint a jó vezér, előre megy s azt mondja: „ Kövessetek
engemet!“ E soha nem hallott bátor felkiáltásra egész
odaadó bizalommal követte őt a sokaság. Végre tehát el
érjük mégis azt a boldog országot, a mely felé századokon
keresztül sóvárogtunk; felépül ismét Izrael városa, a
hajdan hatalmas Jeruzsálem s mi uralkodni fogunk ismét
hatalommal, d icsőség g el!...I gy gondolkozott a nép.
Képzelhető tehát, mennyire megdöbben, midőn Jézus
feléje fordul és igy szól: „Az én országom, a hova most
velem utaztok, az én országom nem e világból való." Es
azonnal megoszolnak a sorok, a földi érdekek rabszolgái,
a hatalom és a kincsszomjas zarándokok csakhamar
különválnak Jézustól s más útra térnek le. De a kik
Jézussal maradtak, annál állhatatosakban követték őt.
Csakhogy az utazás nem volt mindig könnyű; az út ,
melyen haladtak, sokszor keskeny, sokszor göröngyökkel
és tövisekkel rakott volt s idővel egy kis sereg megint letért
arra a széles nagy országútra, melyről pedig Jézus meg
mondotta: Ne menjetek arra, „az a veszedelemre viszen."
Fájó szivvel látta ugyan Jézus megfogyatkozni utazó se
regét, de mégsem szünt meg olykor-olykor figyelmez
tetni útitársait: „A ki engem követni akar, tagadja meg
magát s vegye f ö l az ő keresztjét." Ismét elváltak tőle nehányan; de a többiek, de a nagyobb rész még mindig
hiven követi Jézust, hisz ő oly jó , oly nemes, oly szelid,
oly fenkölt, oly csudálatos lény, a kihez lehetetlen nem
ragaszkodnia annak, a ki őt igazán megismerte. Im e, ott
ül ő a sokaság közepette, s ajkáról másként foly az isteni
ig e : „Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek
országa. Boldogok, a kiknek szivök tiszta, mert ők az istent
meglátják." Nézzétek, mily elragadólag beszél ama menynyei országról, a mely felé kalauzolni akarja népét;
mily méltósággal és szeretettel szól amaz ország uralkodó
járól; nem rettenetesnek, nem busszúállónak: a t y á n a k
nevezi őt, a ki irgalmába fogadja a bűnösöket s a ki
előtt még fejünk hajszálai is számon vannak. És nézzétek:
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mily leereszkedő mindenkihez, még a publikánusokat. a
bűnösöket sem veti meg, a szegényeket meg egész test
véri szeretettel öleli át. Nézzétek, mily éber gonddal őr
ködik a vezetésére bizott nyáj felett, hogy abból egy is
el ne vesszen: mint igyekszik annak úgy testi mint lelki
szenvedéseit enyhiteni; mint ápolja az útfélen fekvő be
teget és mint bátoritja a csüggedőket: „B izzatok!
vagyok az út. Ne féljetek!“ És mentek, haladtok tovább . . .
De, fájdalom! az utazás nem volt békeséges. Egyszerre,
mint farkasok, törnek elő a farizeusok, a szadduczeusok és
irástudók, szétriasztják a nyájat, vezetőjét elfogják s rabló
módon kivégezik. De óh csudák csudája! A szétszórt
nyáj ismét összeszedte magát; Krisztusnak csak testét öl
hették meg, de lelkét, de szellemét ki nem olthatták.
Ismét úton van a Krisztus bátor serege, bizton közelg
már czélja felé, mert amaz égi kalauz, látatlanul bár ,
de folyvást előttük megyen az evangelium világával. I gy
érkeznek meg ama boldog országba, a mennyei Jeruzsá
lembe , hol már a Krisztus előre megkészité a helyet szá
mukra s hol boldogok, örökre boldogok lettek.
Nem mese ez, ti tudjátok, K. H .! hogy nem mese,
hanem igaz történet ez; mit elbeszélék. Oh buzduljanak
fel hát lelkeink e mennyei kalauznak, a Krisztusnak kö
vetésére. Ő a boldogsághoz vezető egyetlen igazi út s
ime „ ő példát hagyott nektek, hogy az ő nyomdokait követ
nétek !“ Ne keressük tehát álútakon, ne keressük tiltott
és veszélyes utakon a boldogságot s ha netalán elindultunk
volna a veszedelemre vezető széles országúton, óh térjünk
le arról, mig nem késő, térjünk a jó , az egyenes, bár
sokszor tövisekkel rakott keskeny ösvényre s engedjük át
magunkat egészen a Krisztusnak, a ki bizonyára jó
irányba vezet, mert hisz ő maga az út, ő az igazi kalaúz
a boldogság országa felé. „Áldott legyen azért a Krisztus,
a ki jött az Úrnak nevében !“
II.
Áldott legyen, mert ő nemcsak útmutatónk, hanem
egyszersmind az igazság forrássá is, Krisztus maga az
igazság.
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Nagy szó e z , K. G y .! s sokaknak ajkairól hallom
ellebbenni az ellenvetést: ha Krisztus az igazság, miért
van az, hogy az emberiség ma sem szűnik meg keresni
az igazságot s épen a legnemesebb, a legfenköltebb jelle
mek egész életöket szentelik ma is az igazság keresésé
nek ? . . . Jegyezzük meg azért jó eleve, hogy az igazság
utáni törekvés, az igazság szomjúhozása az emberi léleknek
oly joga, oly kiváló sajátsága, melyet a Teremtő maga
oltott belé, a melyet attól megfosztani nem lehet, nem
szabad. Sőt épen az a rendeltetése mindenkinek, hogy lelke
ezen magasztos ösztönének készséggel engedelmeskedjék s
igyekezzék mindinkább megismerni az igazságot, a mely
örök, a mely végetlen ugyan, s egy nagy szellem vallomása
szerint „a tiszta igazság egyedül Istennél van“ ; de a melynek
egyes szikrái ide e földre is elhatottak s az emberek közt is
meggyujtották az igazság fáklyáját a Krisztusban, a ki épen
azért jött, azért született, hogy bizonyságot tegyen az igazságról.'
Mi az, kérdem K. G y .! a mit annyira óhajt tudni
a lélek, a mit oly bámulatos odaadással kutatnak a tudó
sok ? . . . U gy-e, a lét kérdése, ugy-e, az a végtelenül
bonyolult rejtvény: kitől, hogyan jöttünk e világra;
kitől, hogyan jött létre e világ; mi ennek a czélja , mi
abban a mi rendeltetésünk ? Nemde természetes, hogy
mindenki igyekszik megfejteni magának e csudálatos rejt
vényt , már ha gyarlón, ha hiányosan is , de a megol
dásnak jól-rosszul mégis sikerülni kell? Az egyik p. u.
azt m ondja: A világ egy szépen összerakott s örök időktől
fogva kimért törvények szerint működő nagyszerű gépezet
s mi emberek csak e gép alkatrészei vagyunk. Helyes !
mondja a másik, úgy hát teljesen alá vagyunk vetve a
természet törvényeinek s azoknak szükségszerűleg engedel
meskednünk kell. Úgy van! kiált a harmadik, mit is
beszéltek ti lélekről, szellemről, mit erkölcsi törvényekről;
mit ábrándoztok egy jó , egy fő , egy legtökéletesebb
lényről: a világ, a természet minden, annak törvénye az
egyetlen hatalom felettünk! Tehát szabad kielégülést a
természetnek, szabad folyást az indulatoknak, élvezzük
bátran a jelent, ne gondolj semmit a jöv őv el; együnk ,
igyunk, holnap úgyis meghalhatunk ! Nem úgy van, kiált
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búsan a negyedik, én jóllaktam a világnak minden gyö
nyörűségével , éltem ú g y , a mint te tanácslá d , a világ és
természet törvényei szerint: de boldog még sem vagyok;
valami úgy éget, valami úgy kinoz itt bent a szivben.
De nem úgy van ám ! kiált az ötödik, századik, ezerek
egyszerre; ha az ember csak egy tehetetlen gépezet, ha
a természet minden: mi hát akkor az öntudat, a gondolat,
az akarat? Mire való akkor a szeretet, barátság, hűség?
honnan jön a jog és kötelesség érzete ? honnan magyaráz
zam ki a jósá g , az erény, a szép eszméit ? Hogyan csititsam el a bennem lévő kisbirót, a lelkiismeret szavát,
hol találjak menedéket az élet küzdelmei, szenvedései kö
zött; ki vigasztal meg, ha kedveseim magamra hagynak;
ki bátorit , ha minden elhagy, ha mindenki ellenem támad
s ki oltja ki azt az elpusztithatlan vágyat egy jobblét
után, melyet magamban é r z e k ? ! . . . Oh mond: meg
tudsz-e felelni mindezekre ? Oh mondjátok: képes-e a ti
elméletetek kielégiteni a szivet, megvilágositani az értel
met, tettre buzditani az akaratot? képes-e megadni azt
az életkedvet, azt a titkos rugót, mely folyvást egy ma
gasabb czél — a tökéletesség felé ösztönözzön s a boldog
ság révpartjára vezéreljen? — Oh nem, a ti megoldástok
nem lehet az igazi, a ti tudományotok ingatag alapon
épült, a ti bölcsességetek távol áll az igazságtól. Oh
hol, h o l v a n hát az i g a z s á g ? !
„ É n vagyok az igazság!“ mondja a Krisztus. „ É n
azért születtem és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot
tegyek az ig a z s á g r ó l."A test nem használ semmit, a lélek,
a szellem az, mely megelevenit." Igen, a természet magában
semmi, a szellem az, mely azt kormányozza s e szellem
nem más, mint az isten. „Mindenek ö általa teremtettek."
— mondja a szent könyv — „és ö nála nélkül semmi nem
terem tetett— Ez az igazság, ez a megdönthetlen örök
igazság, mely a Krisztus által jelentetett ki legtisztábban,
legtökéletesebben s ez igazság, e tudomány „nem enyim“
— mondja a Krisztus — „hanem azé, a ki engemet elbo
csátott, s „a ki hiszen én bennem, nem én bennem hiszen,
hanem abban, a ki engemet elbocsátott." Igen , a ki hiszen
a Krisztusban, annak hinnie kell abban is , ki őt nekünk
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adta: a jó , az irgalmas és gondviselő Istenben, kit a
Krisztus atyának nevezett, a ki úgy gondoskodik rólunk,
mint atya az ő gyermekeiről, megbocsátja bűneinket, meg
szabadit minden gonosztól, kiment minden veszedelemből
s csak azt kivánja tőlünk, hogy szeressük ő t , szeressük
egymást, hogy imádjuk őt lélekben és igazságban, hogy
szenteljük meg nevét egész életünkkel, hogy nyugodjunk
meg akaratán s ne legyünk kicsinyhitűek, ne legyünk
aggódók a holnapi napról, hanem „ keressük először Isten
nek országát és annak igazságát és mindenek megadatnak
nekünk."
Mindezek igazságok, soha el nem múló valláserkölcsi
igazságok, melyek önmagukban is elegendő erővel birnak
arra, hogy bennünket meggyőzzenek. Hátha még azt
látjuk, hogy a Krisztus nemcsak tanitotta, nemcsak élete,
példája által jelentette ki az igazságot, de kész volt azért
magát fel is áldozni, kész volt azt vérével is megpecsé
telni; ha látjuk, mily nyugodtsággal és bátorsággal mentek
az ő tanitványai s a keresztyének milliói a halálba a
Krisztusért; ha látjuk dicső reformátorainkat s prot.
őseinket utolsó lehelletökig küzdeni a ker. tanok mellett
s ha végre látjuk, hogy mennyi minden megváltozott
azóta, hogy Krisztus született, de az ő tana, az örökké
való evangeliom, a keresztyénség ma is fennáll s az egész
föld kerekségén prédikáltatik : mindezeket látva és tudva,
lehetetlen, hogy igazaknak el ne ismerjük a krisztusi
tanokat, lehetetlen be nem vallanunk, hogy Krisztus be
széde valóban igazság s igy joggal mondhatta magáról
ama felséges szavakat: „én vagyok az igazság.“ Áldott
legyen azért a Krisztus, a ki született nekünk igazsá
gunkká , „áldott a ki jött az Úrnak nevében !“
III.
Krisztus azonban nemcsak út, nemcsak igazság,
Krisztus az élet, a vele való közösség a valódi élet.
Az élet, K. Gy. ! egy nagy hatalom, mely addig
tart, mig mozgató erejét le nem győzi, meg nem bénitja
egy másik, vele ellentétes hatalom, a halál, az enyészet.
De hát mi az a mozgató erő ? . . . Világos, hogy ennek
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másnak kell lenni a növénynél, másnak az állatnál, ismét
másnak az olyan embernél, a ki csak testi életet él s
másnak az olyannál, a ki magasabb szellemi, vallás
erkölcsi életet kiván magának. Mig a növény és állati
világ földi, testi táplálékkal is beéri, addig az ember,
mint Jézus igen szépen mondja: „nemcsak kenyérrel él,
hanem istennek minden igéjével." — Avagy lehet-e ezt az
igazságot tagadni? Ne adjatok a gyermeknek nevelést,
ne szóljatok előtte soha Krisztusról, Istenről, és tapasz
talni fogjátok, hogy csak külsőleg fogja magán viselni
istennek képét, azonkivül mindenben hasonlitani fog az
oktalan állathoz. Arra, hogy az ember több legyen, mint
az állat, szükséges, hogy ne csak testileg, de lelkileg is
éljen, s arra, hogy az ember igazi, v a l ó d i e m b e r le
gyen, szükséges, hogy életét a szép, jó és igaz eszméi
hassák át, szükséges, hogy igyekezzék felülemelkedni saját
testiségén, fel az eszmék magaslatára, fel a legfelsőbb
valósághoz — az is te nh ez.
És mi az, kérdem, a mi az embert e magasabb, e
szellemi életre képesiti; mi az ő lelki életének m o z g a t ó
e r e je ? Nem más ez, t. gy. minta v a l l á s , a K r i s z t u s
va llása . Ez szülte újjá azt a társadalmat, mely Krisztus
születésekor annyira megromlott, erkölcsileg annyira meg
veszett volt. A Krisztus tana, vallása volt az a titokzatos
erő, mely átalakitotta az egész világot, újabb, életerős
alapokra fektetvén azt. Krisztus lett az emberiség lelki
orvosa, v a g y is: „Istennek ama kenyere, a ki leszállótt
menyböl és ad életet e világnak.“ „Jöjjetek én hozzám
— úgymond ő — jöjjetek én hozzám mindnyájan, kik meg
fáradtatok és meg vagytok terheltetve és én megnyugosztlak
titeket." Jertek, oh jertek azért ti, kiket a bűn súlya
nyom, kiknek a lelkiismeret szava pihenést nem enged,
jertek a Krisztushoz, vegyétek fel az ő igáját, véssétek
szivetekbe szent igéjét, és tanuljátok meg tőle, hogy ő
szelid és alázatos szivü és találtok nyugodalmat a ti lelkei
teknek. Jertek ti megszomorodott szivűek, kik hasztalan
kerestek balzsamot Gileádban vérző szivetek sebére, jer
tek a Krisztushoz, a ki azt mondá: „Boldogok, a kik
sirnák, mert ök megvigasztaltatnak.“ Jertek ti szenvedők,
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a csapások által mélyen lesujtottak, jertek a Krisztushoz,
e nagy szenvedőhöz; nézzétek, mily isteni nyugalom,
mily nemes lemondás ül tekintetén még a kereszt kinai
között is; jertek s véssétek szivetekbe a nagy haldokló
utolsó imáját: „N e úgy legyen Atyám! a mint én akarom,
hanem, a mint te akarod!" — És mi mindnyájan, k. h.
hol találhatnák fel máshol az életnek kenyerét, hanemha
Krisztusnál; ki osztogathatná rajta kivül más az élet
nek vizét nekünk? „Oh uram, kihez mennénk máshoz?
Örök életnek beszéde vagyon te nálad!“
Oh vajha megértené ez igazságot a mai társadalom,
vajha megértenék az államok, hogy Krisztuson, a keresztyénségen kivül nincs élet, nincs igazi jólét a népek és
nemzeteknél. Máris úgy látszik, hogy a társadalom beteg,
veszélyesen beteg kezd lenni; az újabb idők eseményei:
a koronás fők ellen intézett vérlázitó merényletek, oly
tünetek, oly jelenségek, melyek elszomoritólag, de vilá
gosan mutatják, hogy baj, nagy baj van a társadalom
ban. E betegség ellen erőszakot alkalmazni orvosságul,
csak annyi volna, mint mesterségesen elnyomni egyidőre
a bajt, hogy azután annál nagyobb erővel s annál pusztitóbban törjön ki ismét. Hogy a mai társadalmi rend
továbbra is fenállhasson, hogy igazi pezsgő élet lüktessen
ismét a nemzetek ereiben: erre csak egy eszköz van s
ez nem más, mint a vallás — a K r i s z t u s vallása. Ez
kell, hogy áthassa minél jobban, minél igazabban a né
peket és nemzeteket, a szegényeket ú g y , mint a gazda
gokat, az alattvalókat úgy, mint az uralkodókat; ez kell,
hogy életerővé s az önzés és hitetlenség kizárásával
egyedüli mozgató erővé váljék a nemzetek életében. Oh
vajha meghallanák azért s szivökre vennék ma minden
népek és nemzetek Krisztusnak eme mondását: „Én vagyok
az élet!“ s vajha viszhangoztatnák szívből jött üdvözletün
k e t : „Áldott a Krisztus, a ki jött az Urnak nevében!“
*
*
*
Igen, áldott legyen a Krisztus, a ki jött az Urnak
nevében, a ki született, hogy legyen m e n n y e i k a l a 
u z u n k földi viszontagságos vándorlásunkban! Áldott
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legyen a Krisztus a ki született, hogy a tudatlanság homá
lyából kiemeljen s i g a z s á g r a v e z é r e l j e n !
Áldott
legyen a Krisztus, a ki újjá alakította s igazi élettel aján
dékozta meg az emberiséget! Igen, nagy, nagy a mi örö
münk, mert megszületett a Krisztus, „a ki az út, az igaz
ság és az élet." Áldott, oh áldott, ezerszer áldott azért, a
ki jött az Úrnak nevében ! Ámen.
Lévay Lajos.

A haldokló év hattyúdala.
Egyházi beszéd az év utolsó estéjén.

Reng sajkám az idők hullámzó tengerén,
Bajról, bajra kelve téged kereslek én,
Uram, jó Istenem !
Ki megvédél eddig, újra hozzád térek
Ez évnek alkonyán s hivő szivvel kérlek:
„Uram maradj velem!“
És ha majd véget ér e mulandó pálya,
Ha köszönt a sirnak csöndes éjszakája,
És megtörik szemem:
Mig lehajtom fejem a halál karjára,
Ott is ez lesz ajkam utolsó fohásza:
„Uram maradj velem!"

K. h . ! A vándor madár, midőn a zord idők elől
útra kél egy szebb, távol ország felé, az út egy-egy
szakát bevégezve, ottan ottan pihenőre megszáll. Maga
köré gyüjti gondosan övéit jól ismert hangjával, mintha
új reményt, bizalmat akarna ébreszteni bennük. Érezi,
hogy erre még nagy szükségük vagyon. A hátra tett útnak
emlékei vihartépett szárnyak, és bádjadó erő. Előttük
pedig ott terül a széles tenger, a melyen a duló fergeteg
hullámhegyeket hány, mely felett a kutató szem enyhadó menhelyt hasztalan keres, nem talál. — Ki tudja,
hogy a pálya új szakán a vándorok közűl melyik bukik
le majd s leli sirját a zajló habokban, vagy a távol pusz
taságnak sivár hom okjában?.. A mult bajok emlékin, s
a jövő aggályain csak bizalom és reménynyel lehet erőt
venni.
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K. h. ! Ki tagadhatná e l , hogy mi is mindnyájan
ily vándorok vagyunk ? — Életútunk minket is egy új
v ilá g , egy homály fedett czél felé vezérel. Most, midőn
a pálya egy szakát bevégzők, egy perczre megállunk.
Lelkünk előtt elvonul a multnak emléke s másfelől meg
jelen a jövő sűrű fátyol-boritott arczával; s a mig amaz
csak gyöngeségünkre utal, ettől félve kérdjük: nem hoz-e
majd számunkra sötét gyászt, új veszélyt?
Óh , érezzük, bevalljuk azt mi is, itt a mult s jövő
határdombján, hogy a midőn a távozó évtől megválunk,
s a kétes jövő elé indulunk, bizalomra és reményre van
nekünk is szükségünk !
És hol keressük e pótolhatlan útiköltséget, az óhajtott
szép jövő e biztató zálogát ?
Sz. h .! Midőn a családnak egy bajban és örömben
hű tagja haldokol, részvéttel gyülekeznek körébe a szerető
keblek. Ott az élet és halál válaszpontján, elfelejtve mind,
ha volt félreértés; most csak az együttérző hű szivet
siratják az itten maradók. Mig a haldoklón csüng könybelábadt szemünk, keblük megnyilik s kegyelettel fogja fel
a bucsúzónak végső szavait. S a mint hidegülő ajkai istenimádásra, szeretetre intnek, elhaló hangja behat a ke
sergők lelkébe. É s , mikor már az elhunytnak tetemit sir
takarja régen, végszavai még élnek akkor is , s fel-felidézve a hű emlékezet által a szemben könyűket, a sziv
ben ú j, nemesb érzelmeket keltnek. Sok fásult kebelre
nézve lett már — higyjétek el — egy-egy eltemetett kedves
utolsó intése, élő hitre, üdvösségre vezér. — E sötét al
kony, ez ünnepélyes óra bennünket is egy haldokló is
merőshöz vezet, ki hosszú napok során tanúja volt fájdal
munknak , örömünknek; ki látta a boldogság mosolyát
arczunkon, s ki a felejtés balzsamát hozta gondos kezek
kel a szivünkön ütött sebekre.
E haldokló ismerős: a pályavégzett esztendő, mely
a mai estével végbucsút vesz tőlünk. És a midőn a mult
emlékei s a jövő aggályai ott borongnak lelkünkön, oda
térünk meghatottan hozzá, s bucsúszavaiban keresünk
üdvös tanúságot, keressük az irányt a bizalom s remény
forrásához.
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Alapigék : Zsolt. X IX . 2— 5. és 15. v.

„Az egymás után következő napok bőséggel predi
kálják minekünk az igét." A zsoltáriró a muló időt úgy
mutatja elénk, mint komoly tanitót, ki intő hangon szól
környezetéhez. — E kép, sz. h . ! azon igazságra utal, hogy
vannak jelenségek az életben, miknek bár szavuk nincs,
mégis érthetőbben beszélnek, mintha ezernyi ajakkal bir
nánk. Vannak pillanatok az életben, mikben a némaság
maga döbbentő valóságot hirdet. Tudjátok mit mondnak
a hattyú daláról ? E madár, mely éltében nem hallat egy
hangot, ha jön végórája, akkor elzeng tiszta fenhangon
egy szép dalt, s aztán meghal. Ezen állitásnak megható
értelme, hogy még maga a titok, a némaság jelképe is
kénytelen az utolsó pillanatban hirdetni egy nagy igazsá
got; azt, hogy az élet nyomán jár a halál, hogy mu
landó itt minden.
Nincs szava az évnek sem: néma mint a hattyú. De
mikor haldokol, megszólal ez is és hirdet intő tanúságot
az érző kebelhez. Jer térjünk oda lélekben a bucsuzó
esztendőhöz: hallgassuk meg
„A h a l d o k l ó év h a t t y ú d a l á t . Ez intőleg mondja
el, hogy
I-ször: „Nincsen itten nekünk maradandó városunk."
II-szor: „Térjetek meg, mert elközelget az Isten országa."
Ill-szor: „Áldjátok az Urat, mert jó ö és az ö irgalma
megmarad örökké."
I.
A haldokló év hattyúdala mindenek előtt ezen igaz
ságot zengi felénk: „Nincsen itten nekünk maradandó
városunk."
Sz. H. ! Az évnek egymás után eltünő napjai éltünkből
is egy-egy részt visznek mindannyian magukkal s igy b á r:
„nincsen beszédük nekik, sem igéjük, mégis meghallattatik
az ő szavuk." Meghallattatik, midőn arra emlékeztetnek,
hogy itt alant a mulandóság uralkodik, annak szárny
csapása ver le rendre mindent, úgy a természetben , mint
az emberi életben.
Im a tavasz, a remény zöld szinével vonta be a mezőt,
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ligetet, dús lombbal és fakadó bimbóval ékesité a fát;
élet pezsdült, öröm tanyázott a szabadban mindenütt. Óh,
de mind ez nem maradt itt soká ! A zöld lom b, a szép
bimbó alatt ott leskelődött a halál, s a mint eltünt hű
szülő anyjuk: a szelid , derült évszak, könyörtelen kézzel
összedulta őket. A megkésett vándor, a tél már csak te
metésre jött. A természet elhalt; szemfedele a rideg hó
lepel , s a halotti ének felette: a zordon szél fagyasztó
fuvallata. Az elreppenő idő, a virágok, lombok sorsára
utalva érthetőn mondja e l: „nincsen itt ezeknek mara
dandó helyük.”
De tovább, ugyanazon ellenállhatlan hatalom, mely
nek hódol a természet, uralkodik az emberiség élete felett
is. Azon időszak, melyben évek alkotják a napokat: a
hosszú évezred döbbentően utal a mulandóságra. Voltak
államok, nagy városok, miknek dicsősége messze elhatott
mint a napsugár, és most helyükön földfedett omladék,
csonka romok, mint sirkeresztek hirdetik, hogy mulandó
minden földi fény. Voltak nemzetek, a melyeknek hatalma
gátot nem ismert, s most csak névben élnek; sirjuk felett
csak a halvány emlékezet zengi: „nincsen itten nekünk
maradandó helyünk.”
Sz. h. ! A mulandóság hatalma alól, nem lehetünk
kivételek mi egyes emberek sem. Oh, hisz, ha az eltünő
időre gondolunk, önkénytelen felfakad a vallomás ajkun
kon: „Az embernek élete olyan, mint a mezőnek füve,
mely ha egy nap zölde l, elszárad más nap.”
Im, eltünt ismét egy év életünkből; egy lépéssel
ismét távolabb vagyunk a bölcsőtől s közelebb a sirhoz.
Eltünt egy év; az ifjak közeledtek vele azon korhoz,
melyben az élet, mint a szabadba átültetett fa, egyre
jobban ki van téve az ostromló idők viharának. Azok
pedig, kik már az élet delén állnak, titkolt sóhajjal
vallják be: elmult ismét egy év, vele elszakadt egy kö
telék is , mely a földhöz csatol! Érzem, hogy az élet al
konya felé közelgek. Szivem minden dobbanásában a
mulandóság ez intő szavát hallom: „Készülj, mert nap
jaid a halál réve felé visznek! Erőm, bár lassan, hanyat
lik ; arczomon az életrózsák helyét kezdik elfoglalni az
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idő s a gond szántotta barázdák. Fürteim közt szaporod
nak az őszült hajszálak, mik végül is, mint fehér lobogó
azt jelentik, hogy az élet a harczon kifáradva, készül az
ostromló ellenség: a halál előtt letenni a fegyvert, és
megadja magát. “ Bizonynyal : „Nincsen itten nekünk
maradandó városunk."
Elmult újra egy év ! Nem ment el üresen; magával
vitt sok dult reménykoszorút, tört virágot az élet kerté
ből. Itt agg szülők köréből a felnevelt ifjút, ott jó édes
anyának karjából, a fejlő életbimbót: a féltett kisdedet.
Elvitte itt gyönge nő mellől a h ű , erős támaszt, ott siró
gyermekek közűl a pótolhatlan anyát. Szaporitá a temetőn
a fejfát, a sirkereszteket, s a megrabolt családokban a
gyászló könyűket. É s bennünk végül, kik mostan itten
ünneplünk, felkelti hattyúdalával annak tudatát, hogy
mint ő végső alkonyával, úgy száll előbb utóbb éltünk
napja is a sirhomályba le. „Nincsen itten nekünk mara
dandó városunk, hanem az eljövendőt keressük."

n.
A haldokló év hattyúdala továbbá intőleg szól hoz
zánk: „Térjetek meg, mert elközelget az Isten országa."
Sz. h. ! Mikor meghalunk, testünk a sir keblén szét
omol, porrá lesz, s ezzel leróttuk a természet adóját. De
hova lesz lelkünk, az Isten e lehellete, a mely bennünk
gondolkodik s érez ? Ez iránt hasztalan kérditek a tudo
mányt csak úgy, mint a porló csontokat, választ egyik
sem ad. Oda kell térnünk a hit fáklyájához; ez hirdeti
szivemelőleg, hogy lelkünkre egy új, dicsőbb élet vár,
az Isten országa, melynek itt a földön is már hivatott
polgárai vagyunk. Ez ország, mint vallásunk tanitja: a
szeretet, üdv és igazság országa; azért igazságban, szeretetben kell gyarapodnunk itten; ezeket kell elvinnünk
innét, hogy méltók lehessünk az örök üdvösségre.
De vájjon ingadozás nélkül jártunk-e eddig a szeretet,
igazság ösvényén? V ajjon e múló év, a mely napjaival
tanúja volt tetteinknek, szavainknak, nem tehetne-e bi
zonyságot ellenünk , hogy önzéstől, indulattól elragadtatva
megsértettük az Isten- és emberszeretet törvényét ? Óh
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bizonynyal a magábaszállás perczein sok ember kénytelen
lélekben hallani a búcsúzó év ez intő szavait: „Vétkeztél;
jobban szeretted a múló földi hasznot, mint az örök
Istent. Többet hallgattál ,a vétkes gondolat, a rosz példa
csábos szavára, mint az Úrnak parancsára. Rettegj , nap
jaid elmúlnak, és mindenik bevádol az Istennél téged.“
Döbbentve szól a rosz családtagnak, a szivtelen férj és
apának: „Hűtelen családfő voltál; a pénzt s időt eltékozlád a mig otthon elhanyagolt gyermekeid az éhség és
hideg martaléki lettek, s boldogtalan hitvesed az életet
átkozza miattad. F é lj: az igaz biró vár egykor számadásra
ezért!“ Szól tovább a gyermekeknek, kik a negyedik*)
parancsról megfeledkeztenek. „Hálátlan szülöttek voltatok.
Elmult életidőtök egy szaka, de itt hagyja rosz szivetek
emlékét. Szülőitek keseregnek és sirva közelednek a ko
porsó felé. Hulló könyűik bosszúért kiáltnak a magasba s
az ég átka kisér benneteket.“ — „Térjetek m eg, a mig
időtök van!" Igy inti a hanyatló év mindazokat, kik vé
tekkel szennyezék napjait.
De mondhatnák talán némelyek: „mi nem voltunk
gonoszak, rosz gyermekek, rokonok s testvérek, nem értjük
a megtérésre intő szózatot.“ Mind ezeknek az irás szavá
val felelünk : „Ha azt hiszszük, hogy bűnünk nincsen,
magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk."
Gondoljon vissza mindenki, elmult napjaira. Kérdezze
meg magát; nem ült-e keblén gyűlölség és irigység soha?
Nem vezette-e harag, lelketlenség ? Nem talált-e nála a
sorsüldött szegény zárt ajtóra, szivre? Ha magunkba
szállunk, be kell vallanunk, hogy emberek vagyunk, a
kik tévedhetnek s igy bocsánatra van szükségük. Embe
rek vagyunk, a kikhez szól a megtérésre emlékeztető
hang, s kötelességünknek ismerjük ezt szivünkre venni.
Elfogadjuk az intő szót: „Térjetek meg, mert elközelget az Isten országa." Oly szent feltétellel zárjuk be
ezen elmult évet, hogy mindig hiven törekszünk meg
maradni az igazság útján, törekszünk levetni az önzés
rablánczait, a melyek a részvétet megölik. A hit, remény,
*) Illetőleg: „ ötödik “ . . .
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szeretetnek lelkét fogadjuk vezérül jó és rosz napokban, hogy
bármikor jöjjön is a halál, bennünk tiszta szivet leljen."
III.
A haldokló év hattyúdala, miután a mulandóságra em
lékeztetett s megtérésre intett, végül igy zeng felénk : „Áld
játok az Urat, mert jó ö és az ö irgalma megmarad örökké!"
Midőn megtér a szivbe a béke, szeretet, akkor boldog
a lélek; örömre nyilnak az ajkak, s felszáll a kebelből
a hálafohász : Legyen áldott a mindenható Isten!"
A lelkiáldozat ez óráján úgy érezzük mi i s , hogy a
szeretet, szelidség, mint melegitő tűz hatja keblünket át,
hogy lelkünk összeforr a mieinkkel s ez a tudat olyan
édes, boldog. A kibékült örvendő lélek hálaimája Isten
előtt a legkedvesb áldozat; ilyennel áldozunk most mi is.
A ggódva, félő reménynyel kezdők meg ez évet s im
eljutottunk épségben véghatárpontjára. Itt vágynak ked
veseink , kikért szivünk oly sokszor remegett, velünk
együtt rebegik boldogan: „Áldjad én lelkem az Urat.“ Mun
kálkodtunk , s nem maradt el az áldás: meghozta a tavasz
virágát, a nyár éltető gyümölcsét. Elkerülte a vész há
zunk , városunkat; a béke napja világolt hazánk, egyházunk
egén. Itt az évnek végén felemeljük lélekben a hálaoltárt,
melyre ez v a n irva: „Idáig segitett bennünket az Úr !“ s
előtte leborulva zengjük: ,,Áldott légy óh U ram , t e , ki
nekünk hajlékunk voltál minden időben!“
Sz. H .! A hit lángja, mely itt felgyúl szivünkben,
biztató fényt vet előttünk a jövőbe is , e setétlő homályba.
Lelkünk gyöngesége érzetében félve kérdi: mit hoz a jö 
vendő reánk? Megmarad-e tovább is közöttünk a béke
angyala, vagy kitör a harczi fergeteg, a pusztitás villá
mait ontva ? E sötét gondok elől oda tér lelkünk a hit
által Istenhez, ki eddig is megvédett: szent palástja szár
nyát ránk takarta, s tombolt a vihar, de csak fejünk
felett." Az ő szent kezébe tesszük le egyházunk, csalá
dunk és hazánknak sorsát. Az ő irgalma megmarad örökké,
s ha ő velünk, nem rettegünk. Amen.

Gyurátz Ferencz,
pápai ev. lelkész.
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Új-évi egyházi beszéd.
Alapige: Zsolt, CII, 25—28.

K er. hivek! Megtartó Istenünk jóvoltából ismét egy
új-év reggelére viradtunk. Titokteljes lepel bori tja a jö 
vendőt; nem tudjuk, hogy jó vagy rosz napokat, szeren
csét vagy szerencsétlenséget, életet vagy halált rejt-e szá
munkra. Csoda-e, ha csüggedő szivvel lépnek át az új
esztendő küszöbén különösen azok, kik ama balhiedelemnek
hódolnak, mintha az ember sorsa a véletlen vak esettől
függne? Ily aggodalmakat a hivő keresztyén ember nem
ismer. Ez a legjobbat reményli s a legrosszabbra is előre
késziti magát; nyugodtan, higgadtan megy a jövő elé.
Mint a bátor hajós, ha hajója kiindul a biztos révből,
bölcs elővigyázattal , de szilárd, rettenthetlen szivvel száll
ki a sik tengerre, s akkor sem veszti el lélekjelenlétét,
midőn a vész dühöng: úgy a keresztyén ember is , az
élet törékeny sajkáján nyugodt szivvel, bátran evez ki a
jövendő sik tengerére. Nem fél a vihartól, szélvésztől,
bár körülötte ezerek jajveszékeljenek; nyugodt és rendü
letlen marad, mint Jézus, ki édesdeden aludt a vihartól
hányatott hajón.
De mi az, a mi a ker. embert képessé teszi, hogy
ily nyugodtan, ily bátran, ily méltóságosan nézzen a jö 
vőbe ? hogy az idők viharai közt se veszitse el lelki nyu
galmát ? Mindnyájunkra nézve nagy fontosságú kérdés e z ,
s a feleletet egyetlenegy rövid szóban találjuk reá: a h i t
a z , mi a ker. embernek ily bátorságot ad. A hit Isten
ben , ki változhatlan bölcsességgel, igazsággal s szere
tettel intézi az emberek sorsát; a hit Istenben, ki minden
évben „megnyitja az ő kezét s bétölt minden lelkes álla
tokat az ő jóvoltából" ; a hit Istenben, ki a halálban is
életet ad. Bár újul az év, Isten az marad, a ki kezdet
ben vala. Minden mulandó, minden a világon, a mi e
világból való. Elmulik az élet, elhal az ember, gyakran
napjainak felén. Fájlalva szemléli e mulandóságot a zsoltáriró, midőn igy szól: „Mindezek elvesznek, mint a ruha
megavulnak, mint az öltözetet elváltoztatod azokat“ ; de egy
szersmind megvigasztalja magát Isten változhatlan s
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örökkévaló voltával : „Mind örökkön örökké vagynak a te
esztendeid; te ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem
fogynak." Ig en , ker. hivek, Isten ugyanaz marad, a ki
volt kezdettől fogva. Elmulik az idő, elfogy a mi életünk
mint az árnyék, de megmarad a mi megtartó Istenünk.
Jertek, ker. hivek, meri tsünk ezen igazságból vigasztalásteljes tanulságot:

I.
II.
III.
IV.

Földön állandóság nincsen,
De változhatlan az Isten.
Azért: bármely csapás érjen:
A mi szivünk mitse féljen.
Folyjon arczunk verejtéke
Munkában: — kenyér a bére.
Gyűlöljük a bűnt, a vétket:
Igy érhetünk boldog véget.

I.
Akármely nagy csapás érjen, a mi szivünk mitse féljen.
Megáll a vándor s körültekint, midőn egy ismeretlen
ország határára lép. Félelem és remény közt ingadozva
kérdi: „mit fogok látni, tapasztalni ezen ismeretlen or
szágban, ezen idegen földön ? “ A legjobbat reményl i , de
hajh, a remény sokszor meghiusul; nincs e világon oly
boldog ország, melyben az öröm rózsái hervadhatlanok
volnának; nincs olyan boldog tartomány, melyben könynyek ne folynának.
Mi is megállunk s körültekintünk az ó- és új-év
közti mesgyén; mint egy ismeretlen ország, úgy áll előt
tünk az új-év, a bizonytalanság ködös homálya fedi ennek
eseményeit. Reménylünk mi is, a legjobbat reméljük. És
miért ne? Hisz reménység nélkül oly zordon, oly kietlen
volna életünk, hogy meg kellene átkoznunk a pillanatot,
mely e siralom völgyébe, e világba helyezett bennünket.
Reméljük, hogy sok édes örömben fogunk részesülni ez
év folyamában; — de tudjuk, hogy az öröm rózsái mellett
tövisek is vagynak. Igaza van bölcs Salamonnak, midőn
ezt mondja: „Láttam minden dolgokat, melyek lésznek
a nap alatt, hogy ime mindezek csak hiábavalóság és a
léleknek gyötrelme. “ Igen , ker. hiv ek ! az öröm elmúlik,
2*
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a remény eloszlik mint a füst és pára, s nem marad egyéb,
mint a keserű csalódás. A gazdag koldússá, a koldús gaz
daggá és ismét koldússá lehet; az egészséges beteggé
lehet, a beteg meggyógyulhat és ismét megbetegedhetik;
üldöztetést szenved az ártatlan, rágalmat szenved az érdem;
az ártatlanság, az érdem tisztára mosatik s ismét beszenynyeztetik.
Igy volt e z , ker. hivek, ezelőtt is , s m ivel, bölcs
Salamon szerint „semmi sem új a nap alatt" — bizonyo
san igy lesz ezután is , ez új-évben is. Könnyekben , soha
jokban , bánatban nem leszen hiány ez esztendőben sem.
Szomorú dolog e z , szomorú igazság — igy sohajtotok f e l,
ker. hivek! Igen , szomorú, leverő, kétségbeejtő igazság
volna ez, de csak v o l n a , de nem az, mert van vigasz
talásunk. Ez pedig a mi vigasztalásunk, hogy tudjuk: a
ki eddig oltalmunk és paizsunk volt minden viszontagsá
gainkban , az ezután is oltalmunk és paizsunk lészen
nékünk; az idő változik, de az Isten ugyanaz marad, a
ki volt öröktől fog v a : szerető atyánk, segitőnk, szabadi
tónk. Ha tehát könnyeket hullatnak is ez esztendőben a
mi szemeink: él az Isten, a ki letörli azokat szent igéje
s szent lelke vigasztalásaival; ha vérezni fog is szivünk:
él az Isten, ki bekötözi sebhedt sziveinket; ha nehéz terhek
nyomják is vállainkat; él az Isten, ki hordozni segiti
azokat. Ő reá épitsük a mi reménységünket: ha mindenek
elhagynak is bennünket, Isten nem hagy el.
A z Isten a mi reménységünk,
Midőn reánk tör ellenségünk:
Minden háborúságinkban
Megtart erős hatalmában.
Azért a mi szivünk ne féln e,
Ha az egész föld megrendülne,
És a hegyek a tengernek
Közepébe bédülnének!

(X L . VI. zsolt

II.
Folyjon arczunk verejtéke munkában: kenyér a bére.
Nem elég, hogy a szenvedések — melyeket a sors keze
mér reánk — gyötörnek bennünket. Nem! minekünk ma
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gunkat is gyötörnünk kell. Fáradozni, munkálkodni, iz
zadni, testünk és lelkünk erejét megfeszitve a nap terhét
viselni, hivatalunkban, műhelyünkben, szántóföldünkön,
a mint kinek-kinek hivatása hozza magával. Fáradalom
hoz, munkához kötötte Isten a mi életünket. „A ki nem
dolgozik, az ne is egyék" — ezt mondja Pál apostol.
„Orczádnak verejtékével egyed kenyeredet" — igy szólott
az Isten, midőn az első emberpárt kiűzte a paradicsom
ból. Azóta hiába keres az ember a földszinén egy oly
paradicsomkertet, melyben munka és fáradság nélkül meg
élni tudna; és nem szükség nagy prófátálási bölcsesség
hozzá, hogy e reánk felviradt új-esztendőben sem fog
senki ily paradicsomkertet találni. Ez esztendőben is érvé
nyesülni fog ez elv: a ki élni akar, annak dolgoznia is
kell. De ez, ker. hivek, bennünket el ne szomoritson.
Él az Ú r, ál a mi Istenünk, kinek gondviselése alatt a
hű munkásnak jutalomdija kijár. Ne lépjünk hát a kicsinyhitűek aggódó kérdéseivel ez év küszöbére, ezt mond
ván: „mit együnk, mit igyunk, mivel ruházkodjunk? A
pogány ok szoktak ilyesmit kérdezgetni." Bizony az ily
kishitűeskedő kérdések nem válnak dicséretünkre. Nem az
az Isten fogja-e ez évben is a világot kormányozni, a ki
ezer évek előtt ezt mondá: „mig a föld lészen, addig a
vetés és aratás meg nem szűnnek." Azért vess és aratni
is fogsz. Sokan azért nem aratnak, mert nem vetettek;
sokan azért kénytelenek aggódva kérdeni: „Honnan vegyünk
kenyeret?" — mert nem munkálkodnak: inkább töltik idejöket a játékasztalnál, mint a hivatalban; inkább a he
nyélés párnáján, mint a műhelyben; inkább a mulató
poharak között, mint a kapán-kaszán, ekeszarván. Ne
aggódjatok, ker. hiv e k! ez évben is részesülni fogunk
mindenütt Isten áldásában. Ez évben is él még az az
Isten, kihez a zsoltáriró ekként szól:
„ A nagy hegyeket te onnan felyü l,
Megnedvesited, a magas égből;
H ogy a te jó bővséges kezeiddel
E földet bétöltsed szép gyümölcsökkel,
É s a baromnak szénát adsz bőv e n ,
Miket teremtesz szélyel a réten;
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És ő munkája által az embernek,
Füvet és buzát adsz ő életének. ..
Vigasságra bort adsz az embernek,
És kenyért adsz, melytől erősödjék11.

(CIV. Zsolt. C. M.)

De ezt a kenyeret meg kell érdemelnie az embernek:
munkálkodnia, fáradnia kell érte. Folyjon arczunk verej
téke munkában: kenyér a bére.
m.
Gyűlöljük a bünt, a vétket. Hogy ez új-évet túl éljük-e,
vagy nem, nem tudjuk; de hogy megértük már, ezért is
hálával tartozunk a mi megtartó Istenünknek. Isten hosszú
tűrő kegyelméből időt engedett, hogy megtérjünk bűneink
ből. Vagy talán már megtértünk?.. Van köztünk talán
valaki, a ki megtért, egészen újjá született, úgy hogy
már most nincs benne semmi bűn? Lépj elő, te ki ezt
mondhatod magadról, és te lészsz a második, a ki előtt
mindnyájan fejet hajtunk. Eddig csak egyet ismertünk, a
ki bűnt nem cselekedett, kinek szájában álnokság nem
találtatott... nos, lesz-e másik is? Némán hallgattok mind,
egy sem lép elő. Tehát bevalljátok, hogy nem vagytok
tiszta szivűek, ártatlanok, bűntelenek. Tehát bevalljátok,
hogy az ó-évvel nem vetkeztétek le az ó-embert, és az
új-évvel nem öltöztétek fel az új-embert, ki Isten szerint
teremtetett az igazságra és a valóságos szent életre. Nem
tagadjátok bűneiteket, azt látom; de g y ű l ö l i t e k - e egy
szersmind? — fájlaljátok-e — föltettétek-e magatokban,
hogy elhagyjátok azokat az új-évben? Bűneiteket nem is
merem, de ti tudjátok, tudja a sziveket vizsgáló Isten is ;
hanem azt az egyet tudom én is, hogy „nyomorúság és
veszedelem lészen minden gonoszt cselekedő ember lelkének";
hogy eljő a fizetés napja; hogy a mi Istenünk ez évben
is olyan Isten marad, a ki előtt utálatos a bűn, a ki előtt
a bűnös meg nem állhat.
Tehát: ez új-évben térjen Istenhez minden lélek, a
ki e földön boldogulni, a túlvilágon üdvözülni óhajt. A
dobzódó legyen józanná, a tékozló legyen takarékossá,
az ellenséges indulatú legyen békülékeny, a háladatlan
legyen háladatos, a fösvény adakozó, az igazságtalan igaz

ságos, a rágalmazó ne rágalmazzon többó, a kevóly legyen
alázatos, a rosz templomjáró jöjjön fel gyakran, a ki
istenkáromló volt, ne káromoljon többó, hanem imádkoz
zék; a ki oroz vala, többé ne orozzon, hanem munkálkod
jék; az esküszegő vegye szivére a nyolczadik parancsola
tot: „ne mondj hamis tanúbizonyságot"; a bujálkodó a
hatodik parancsolatot: „ne paráználkodjál". Mindenek,
mindenek térjenek meg! A mult tengerébe merüljenek el
a mi bűneink, mint az ó-év, hogy soha többé felszínre
ne kerüljenek. Igy leszünk kedvesek Isten előtt, igy lát
hatjuk Isten kegyelmes orczájának színét! Ha ez új-évben
is megkisért bennünket a bűn: gondoljuk meg, hogy Isten,
ki igazságos és szent Isten volt mindig, ez évben is igaz
ságos és szent Isten marad, ki gyűlöli a bűnt. Ezért, ha
Isten előtt kedvesek akarunk lenni: ez legyen új-évi je l
szavunk : Gyűlöljük a bűnt, a vétket.
IV.
Igy é r h e t ü n k b o l d o g v é g e t. Ez az új-esztendő,
meglehet, talán utolsó esztendőnk. Soknak közűlünk bizo
nyosan utolsó esztendeje lesz ez. Hisz a tapasztalás szerint,
átlag véve, minden ezer földi vándor közűl ötven szokott
egy-egy évben átvándorolni a másvilágra. Gazdagok és
szegények, ifjak és hajadonok, apák és anyák, gyerme
kek és aggok: a halál nem válogat. Száz hajlék közűl
évenként tizenötbe, húszba be szokott térni a halál angyala.
Hogy ez esztendőben az én hajlékomba tér-e be, vagy a
tiedbe, s jéghideg keze az én szivemre fog-e nehezülni,
vagy a tiedre, hogy dobogása elálljon: ezt nem tudom,
ezt nem tudhatja senki. Bizonyos csak az, hogy egy esz
tendő mulva nem leszünk mindnyájan igy együtt, a kik
mostan együtt vagyunk. Nem maradunk együtt, de az Úr
velünk marad. Meglehet, hogy ez évben magához szólítja
az Úr apádat vagy anyádat, hitvesedet, testvéredet, gyer
mekedet, barátodat, és te majd kétségbeesve tördeled ke
zeidet sirjok felett, mondván: elvesztettem mindent! Min
dent? Oh nem! megmarad néked a te Istened, a te hűsé
ges, jóságos gondviselő Istened. Talán te lészsz az az
apa, anya, hitves, kinek meg kell halnod. Meghalnál
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békében, de családod, gyermekeid sorsa aggaszt. Ki lesz
istápjok, ki lesz gondviselőjük, táplálójuk? Bizzál! él az
Isten, ez évben is ő lesz az özvegyek gyámola, az árvák
atyja. Mégis rettenetes az a sir, oly hideg, oly rideg!
Óh ne nézzetek hát a sirba! Hisz ott csak az rothad el,
a mi rothadandó: hadd legyen porrá a mi por vala. A
lélek megtér Istenhez, ki adta volt azt. A lélek halhatat
lan , és a ki Istenem volt nékem ez életben, Istenem marad
az nékem az örökkévalóságban is. Az ő kezébe ajánlom
lelkemet, s nyugodtan halok meg. Akár mit hoz az új
esztendő: Isten az marad, a ki volt öröktől fogva.
Földön állandóság nincsen,
De változhatatlan az Isten,
A z é rt: bármely csapás érjen ,
A mi szivünk mitse féljen ,
Folyjon arczunk verejtéke
Munkában: kenyér a bére.
Gyűlöljük a bűnt, a vétket,
Ig y érhetünk boldog véget. A men.

Néhai Schneider Károly apáthi ev. pap. Német ere
detiben megjelent a dr. Zimmermann Károly által szer
kesztett „Sonntagsfeier" czimű havi folyóirat 1868-ik évi
februári számában.

Házassági esketéskor.
I. K ö z ö n s é g e s .

Szeretettel teljes Isten, mennyei édes Atyánk a Jé
zusban ! Tekints alá magasságos egeidből mireánk és légy
velünk isteni segedelmeddel Amen.
Keresztyén jegyesek ! Itt álltok a mindenható Istennek
szent szine előtt, hogy azon hűséget és szeretetet, melyet
egymásnak mint jegyesek igértetek e jelenlevő ker. hivek
előtt esküvéssel is megerősitsétek, és az Isten által emberi
nemünk fenntartására és boldogitására szerzett házaséletnek
ti is tagjaivá legyetek.
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Midőn azonban a szeretet és hűségnek szent esküje
ajkaitokról elhangzanék: fogadjatok tőlem ihletett kebellel
néhány szót, miket házasságtok boldoggá tétele érdekében
sziveitekhez intézni egyházi szent kötelességem,
Isten szerzé a házasságot az ártatlanság hazájában az
éden kertében e szavakkal: „Nem jő az embernek egyedül
lenni, szerzek neki segitöt, ki vele legyen." És annak alap
jául nem annyira amaz állati ösztönt tevé le , mely a ter
mészet kebelében levő hason fajok külön nemeit egymás
hoz vonja, hanem az emberi szivnek ama szent érzelmét,
mely oly mennyei fényt árasztó lánggal lobog a boldog
házasok kebelén; ama tiszta és szennytelen szeretetet,
melyet Szent Pál apostol igy jellemez: „A szeretet hosszú
türö , kegyes a szeretet, nem irigykedik a szeretet, nem cse
lekszik álnoku l, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül,
nem keresi csak az ö maga hasznát, nem gerjed hamar ha
ragra, nem gondol gonoszt. Nem örül a hamisságnak, örül
pedig az igazságnak. Mindeneket elfedez, mindeneket hiszen,
mindeneket reményi, mindeneket eltür. A szeretet soha el
nem f o g y ........
O h, ha ezen mindeneket elfedező, mindeneket el
tűrő , hitében soha nem ingadozó, és soha el nem fogyó
igaz szeretet, — mely a házassági hűség, egyetértés, s e
szerént a házassági boldogság kiapadhatlan forrása — ve
zetné a házasokat mindig egymás karjai közé: úgy nem
volna, — mint jelenben van — annyi boldogtalan házas
ság, hol a czivakodó szeretetlenség ördöge, a nagyszerű,
s rendeltetésénél fogva mennyei örömökkel gazdag házas
életet nemcsak öröm s vidámság nélküli sivataggá, de
sőt lelket marczangoló kész gyehennára változtatja; úgy
nem volna annyi házassági esküszegés, mely korunkban
már csaknem mindennapivá v á lt.........
Hogy tehát ti keresztyén jegyesek boldogok lehessetek:
főkötelességtek a tiszta és szent szeretetnek tüzét keblei
tekben soha kialudni nem engedni. Csak igy teljesíthe
titek egymás iránti kötelességeiteket; csak igy lesztek
keresztyéni szent buzgalommal teljes vallásos egyháztagok,
okos szülők a nevelésben ha Isten gyermekekkel áld m e g ,
hasznos tagjai a társadalomnak; egy szóval: csakis igy
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érhetitek el a házasság czélját. Ti magatokon áll tehát,
hogy csupán örömvirágok nyiljanak pályátokon, hogy
béke, megelégedés legyenek az isteni áldások rajtatok,
melyek — tőletek mint napos időben testtől az árnyék —
soha el ne távozzanak. Oh tegyétek hát magatokat bol
dogokká, midőn ez csupán csak tőletek függ; s hogy erre
komoly szándékotok, őszinte igyekezéstek is van: jelent
sétek azt ki az én kérdéseimre teendő feleletekkel és az
eskü letételével.
Fogjátok meg azért egymás jobb kezét; ti pedig je 
lenlevő ker. hívek álljatok fel.
(Kérdés, eskü.)
*

*

*

Hallotta a mindenütt jelenlévő Isten, hallottuk mi is
mit fogadtatok egymásnak. Úgy áld meg titeket az
Úr a mint ezt teljesititek. Én pedig papi hivatalomnál
fogva egyházunk és országunk törvényei értelmében ezennel
törvényesen egybekötött házaspárnak jelentelek ki titeket.
Jertek ker. hiv e k ! Kérjünk áldást az egek urától
emez új házaspárra:
Kegyelemmel gazdag Isten, mennyei édes Atyánk
az Ur Jézus Krisztusban! T e , ki az emberi nemzetség
boldogitására rendeléd a szent házzasságot: oh tekints
alá magasságos egeidből emez előttünk álló új házaspárra.
É s miután a te igazgatásod által történt, hogy a szeretet
édes köteléke, és a házassági szent eskü szétszakithatlanul kössék össze egymásért dobogó sziveiket: Te magad
adj nekik isteni kegyelmed által erőt a házaséletben elő
forduló tiszteik teljesitésére. Élezd sziveikben az egymáshoz
vonzódó szeretet szent tüzét, hogy béke, hűség, egyet
értés sötét sirjok megnyiltáig boldogítsák őket. Ha gyer
mekekkel áldod meg szent szövetségüket: tedd őket okos
szülőkké, hogy gyermekeiket isteni félelemben, keresztyéni
kegyességben nevelhessék fel. Áldd meg őket vidám
napokkal, az ellenkezőkre pedig szent akaratodon megnyu
godni tudó békességes tűrő lélekkel. Adj ő nekik hosszú
és boldog életet; éltük napjának leáldoztával pedig része-
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sitsd őket mennyországod boldog dicsőségében; szent fiad,
az Ur Jézus nevében kérünk. Amen.
*
*
*
A szeretet szent Istene áldjon, szenteljen meg titeket
szivben lélekben; fordítsa reátok az ő orczájának világos
ságát, hogy boldogok lehessetek itt e földön, s majdan a
dicsőség fény hazájában — mennyben. Amen. Egy ref. pap.
II. A l k a l m i .
(Midőn a vőlegény messze vidékről való és gyermekes özvegy.)

Mennyire különbözők életútaink — sorsunk itt a föl
dön! Az egyiknek az apai ház, a szülőváros állandó helyéül
marad, a hol bölcsője ringott, ugyanott nyilik meg egykor
sirja is. A másiknak már kora ifjúságában szól az Úr:
„menj ki a te földedből, a te rokonságid közül, — menj ki
a te atyádnak házából.“ (I. Móz. 12: 1.) S az ifjú megy,
hogy talán soha vissza ne térjen, — megy, hogy felke
resse munkakörét s fusson életczélja után; m egy, hogy
ismeretlen idegen földön új barátokat és jóakaró embere
ket szerezzen magának.
T. Vőlegény! Te is elhagytad az apai házat, szülő
földedet, a gondviselés ide a messze idegenbe tűzte életczélodat, itt mutatta ki munkakörödet. Eljöttél tehát, és
nemde te is találtál az idegenek között jóakaró embere
ket s az ismeretlenek között őszinte barátokat, — sőt többet
mindezeknél: itt találtad föl azon nemes szivet — lelket,
ki mindenben egyet érez, egyet gondol véled, ki éret
ted s veled kész elhagyni apját, anyját, testvéreit s ime
itt Isten és a gyülekezet előtt teljes önodaadással igéri
neked :
„A hova menendesz, én is oda megyek, valahol lakándasz, én is ott lakom, a te néped lesz az én népem, s
a hol meghalándasz, ott halok meg s ott temettessem el
én is !“ (Ruth 1 : 16 , 17.)

S ime S z.! eljött a nap is , mely immár teljesen egy
másnak ád, mely egy egész életre egybekapcsol titeket, —
itt az ünnepélyes óra, melyben szerelmetek, szivetek szent
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szövetsége Isten nevében megáldlatik; — ime itt a nap és
óra, melyben megvalósulni kezd az egymásnak költsönösen tett igéret:
I.
„A hova menendesz, én is oda megyek". Elindultatok
tehát együtt, s mily szép, hogy első közös utatok ide az
Úr házába vezetett titeket, mily szép, hogy első megpihenéstek itt az Úrnak sz. oltára előtt vagyon! S vajjon
miért jöttetek először is ide? Nemde azért, hogy mielőtt
az élet beláthatlan, rejtett utaira el-kiindulnátok, meg
alázva magatokat Isten előtt, vallást tegyetek: „Tudjuk
Uram, hogy az embernek útja nincsen az ö hatalmában; —
kérünk, mutasd meg nekünk a te útaidat, a te ösvényedre
tanits meg minket." (Jer. 10: 23; Solt. 25: 4.) — Nemde
azért jöttetek ide, hogy mindenek előtt Istennek mutassá
tok be szivetek szent szövetségét s tőle kérjetek áldást:
„Kitöl származik minden jóadomány és tökéletes ajándék."
(Jak. 1 : 17.) — Nemde azért jöttetek ide, hogy buzgón
kérjétek azt, a kinél a kezdet és végezet vagyon: „Elhivén, hogy a ki elkezdette tibennetek a jó dolgot, el is végezendi mind a Jézus Krisztusnak napjáig." (Filip. 1: 6.) —
S végre nemde azért is jöttetek ide, hogy a szülői s isteni
legjobb áldás mellett nekünk, tibennetek örvendező roko
naitoknak , barátitoknak és tisztelőiteknek áldását is kikér
jétek s elvegyétek. Oh Sz.! megáldunk hát mi is titeket
s buzgón fohászkodunk érettetek a minden áldások atyjá
hoz, tudván, hogy „a kiket az Isten megáld, meg lesznek
áldva örökké!“
II.
„Valahol lakándasz, én is ott lakom." Megáldva — ki
lépve az Úr házából, közös útatok tovább — a ti lakó
helyetekre vezet. A hajadon az ő nevelő anyjának őrizése
és vezérlete alól, mint háziasszony, saját tűzhelyére megyen ;
a leányzó atyjának védelme és gondozása alól a férjnek
védelme és gondozása alá vonul. Vagyis elmentek S z.!
hogy ti is egy családot alkossatok, hogy különböző' hi
vatástok hű teljesitése által közös boldogságtokat munkál
játok. Azonban, hogy miben áll különböző hivatástok,

—
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mi a férjnek s mi a feleségnek feladata, s hogy miként
kell e kettőnek egy czélban egyesülnie: mindezt előttetek
bőven fejtegetni fölöslegesnek vélem. Csak nehány vonást
tehát! A férj hivatása a családnak nevet adni, azt kórmányozni, gondozni, ellátni és védelmezni, — a férj fel
adata a családot kifelé képviselni s annak tiszteletet sze
rezni a nagy világban. A feleség világa a család, a házi
kör, itt rejlenek mindazon szép feladatok, melyeket egyedül
ő képes megoldani, s jaj azon nőnek, a ki kevesli vagy
kicsinyli családi fészkét s abból kiröpülni vágy, óh az
ilyennek bizonynyal kicsiny lesz csakhamar a nagy világ
is, és minél messzebb hagyja a határokat, lépése annál
bizonytalanabb s veszélyesb leend. A nő sajátságos jelle
mét és hivatását a családikörben fejtheti ki, azonban föltétlen uralomra ott se vágyakozzék, mert ha erre törek
szik — a mi különben egy valódi férfi mellett mindig hiú
törekvés marad — minden kisérlete zavargást, idegenséget
szül, és sem a férfiút, sem önmagát boldogitani nem fogja.
Hogy pedig a nő magasztos hivatásának teljesen meg
felelhessen, kétségkivül jártasnak kell lennie mindennemű
házi foglalkozásokban is. Fájdalom, mennyinél hiányzik
napjainkban ez! De te szeretett Menyasszony, ezeket is
jól ismered és jól tudhatod, megtanulhattad jó nevelő
anyádtól, kinek gyöngédségét, gondosságát, rendszeretetét, szorgalmát s minden ékes női erényeit, mint drága
örökséget viheted saját tűzhelyedhez; és ezek — hidd el —
egy okos férj előtt becsesebbek minden pénz és vagyon
nál, mert el nem veszhetnek soha, hacsak önmagad el
nem hagyod őket. Oh hiszen egy jól gondozott ház, mely
ben a férj nehéz gondjai és fáradalmai után édes pihenést
talál: ez a házi nőnek egyik legszebb műve, ezért mondá
már a hajdani bölcs is : „A szorgalmas asszony ékes koro
nája az ö férjének." (Péld. 12: 3.)
Sz. az U .! mindezen szép hivatásokat pedig csak úgy
és akkor teljesíthetitek, ha azon szeretet, mely most
egygyé s oly kibeszélhetlen boldoggá tesz — ha azon
szeretet, ‘ melynek édes uralma alatt teszitek a kölcsönös
igéretet: „Valahol lakándasz, én is ott lakom“ mindvégig len megmarad és meg nem fogyatkozik ti bennetek, ha
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minden útatokban azon szeretet vezérel, melyet Pál apos
tól igy ir le: „A szeretet hosszútürö, kegyes, nem irigyke
dik, nem cselekszik álnokul, nem furalkodik je l , nem keresi
a maga hasznát, nem gerjed hamar haragra, nem gondol
gonoszt; mindeneket remél, mindeneket eltűr és soha el nem
fogy.“ (I. Kor. 13.) Higyjétek el, „ebben a szeretetben a
megosztott öröm kétszeres öröm, a megosztott fájdalom fél
fájdalom leend!“
III.
Végre „A te néped lesz az én népem.“ Ezt is költsönösen igéritek egymásnak. Azonban ezen nagy igéretnek
súlyát azonnal felvenni, az azzal járó kötelességeket azon
nal teljesiteni, főként te léssz hivatva k. Menyasszonyunk,
mert ezen órától fogva, a mint e férfiúnak feleségévé —
egyszersmind az ő gyermekeinek anyjává is lettél. Te
leszesz hivatva helyettesiteni, pótolni az édes anyát, ki
ezen gyermekeket egykor szive alatt hordozá. S vajjon
miként ? Talán a gondozás, táplálás, ruházás és felügyelet
által? Oh nemcsak — hanem mindenek felett azon szere
tet által, melyet a s z ü l ő anya a természettől nyer, a
n e v e l ő anya pedig mint kegyelmi ajándékot az ő Iste
nétől k ér; — azon mindenható szeretet által, mely egye
dül képes az árvával elfeledtetni, hogy ő árva! Erzed-é,
tudod-é mit teszen ez? Oh igen, te ezt is jól tudhatod
és érezheted, hiszen téged sem a s z ü l ő , hanem a n e v e l ő
anyai szeretet melege ápolt, gondozott és nevelt. S nemde
azért neked még sem volt mostohád! Ne lé g y , óh ne
légy hát te sem mostoha, mert azon mostoha, ki nem
szeret, nemcsak anyátlanokká, hanem rendszerint apátlanokká — s igy kétszeresen árvákká teszi a gyermekeket.
Ellenben az árvákkal éreztetett anyai szeretet erősbiti,
táplálja s megszenteli magát a házassági szövetséget i s !
Igy legyen hát a te férjednek népe a te néped , hogy ott,
hol nehéz, de szép kötelességek várnak reád, feltalálhasd
legfőbb boldogságodat is.
Az örökké hű Isten pedig, ki eként egybevezérlett
titeket, vezéreljen minden útaitokban, hogy mindenkor,
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még a halál nehéz órájában is édes megnyugvással gondol
hassatok ezen szent órára, melyben költsönös „Igen“ szava
tokra a mennyből is „Amen“ hangozék ! Úgy légyen. Ámen.

Laukó Károly.

Karácsonkor.
Luk. 2, 1— 14.

Fölséges Isten! hogyan ünnepeljem
Méltóképen ezt a nagy ünnepet ?
Kifejezni nem birja gyönge nyelvem,
A mi most úgy áthatja szivemet.
Örömkönnyekben fürdik a szemem,
Kezem s szivem hálára emelem!
E nap nyitá meg kárpitját a mennynek —
Dicsőség a magasban istenemnek !
Megnyilt a menny s ama szent éjszakára
Világosságot hintett szerteszét:
Eloszlott a tudatlanság hom álya,
Elűzte bűn s halál kisértetét.
V ilág világossága, Jézusom ,
L égy áldva tőlem , e dicső napon,
S ki adtad őt egész emberi nemnek:
Dicsőség a magasban Istenemnek !
Nem volt békesség sehol e világon ,
Sem a szivben, sem emberek között;
De béke intett minden égi tájon ,
H ogy a békesség Fejedelme jött.
Bűnös világgal megbékélt az ég,
És ember és élet megváltozók.
A z angyalok ma erről énekelnek —
Dicsőség a magasban Istenemnek !
És puszta volt a föld, nem nyilt virága,
Mely megszépitné ezt az életet;
De gyökeret vertél e nap, te drága,
Te mennynek szép virága , szeretet!
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Ez a z , melylyel ha szived van te le,
A nagy Istenhez vagy közel v e le ,
A kik szeretnek i t t , a mennybe mennek —
Dicsőség a magasban Istenemnek !
Dicsőség néked, Isten , templomodban !
Ezt vallja bennem minden gondolat.
S ha buzgó szivem hála-lángra lobban ,
Legyen ez néked kedves áldozat,
S engedd, hogy a mig sírom eltemet,
Neked szenteljem egész éltemet,
S szép tettei hirdessék éltemnek:
Dicsőség a magasban Istenemnek!

Sántha Károly.

I m a .
(A z ó - é v u t o l s ó e s t é j é n . )

Esztendők és számok feletti valóság: örök Isten! ki
mulandóságot és enyészetet rendeltél e világra , de önma
gad felette állsz azoknak, im e, a mi éveink lejárnak e
földön s életünknek napjai olyanok mint az árnyék,
melyben állandóság nincsen; gyarló emberi kezünk meg
nem állithatja az idő sebesen zajló kerekét, melyet szent
akaratod inditott meg akkor, a midőn a teremtés nagy
szavával alkotád a világokat!
De a fáradt emberi gondolat megpihenni kiván pá
lyafutása idején s ez esztendők változásainál megállapodik,hogy számot vessen önmagával s hogy multjára vissza
pillantva , létele s megtartásáért hálaimát rebegjen előtted:
emberek sorsait intéző mennyei Felség! és megalázva
magát hatalmad szent trónusa előtt, gyarlóságának benső
tudatában, mély bizodalommal s benső megtöréssel esdekeljen: U ram , megtartó Istenem, ne oltsd el még keb
lemben az élet szent tüzét, sőt sokasitsd meg továbbra is
esztendeimet! .........
Ime, az ó-év utolsó napjával, az ó-év maga is a
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mulandóság sirjába költözik s vele annyi édes öröm és
keserű fájdalom, annyi csalódás és annyi szép remény
örökre véget ér ! . . .
Egy évvel lett a világ; egy évvel lettünk mi is öre
gebbek! Vajha azt mondhatnók, hogy a jóságban és
felebaráti szeretetben; értelmi és sziv érzelmi felvilágosultságban is öregbedtünk! Vajha azt mondhatnók: az elmult
esztendőben nem vétkeztem sem önmagam, sem embertár
saim , sem Isten iránt! . . . . De az ember gyenge , nagyon
gyenge; . . . . minden törekvésünk s akaratunk ellenére
is , sokat és nagyon is vétkezünk ! . . .
O h ! Istenünk, atyánk ! ne itélj el minket, sőt sza
badits meg a gonosztól és áldj meg minket irgalommal
és kegyelemmel; bűnbánó sebbzett lelkünket pedig g y ó
gyitsd meg ama mennyei balzsamoddal: a békességgel,
mely minden emberi értelemnek felette vagyon!
Adj az új esztendőben új erőt a jóra Istenünk! adj
testvéri szeretetet és vallásos szivet; adj lelkiismeretes
munkásságot és józan értelmet hivatásainkban; add, hogy
ne azt keressük, a mi külsőleges és elmúlandó, hanem a
mi maradandó és örök ! Add, hogy egyenként mindenikünk felfoghassa emberi méltóságát és rendeltetését, hogy
komolyan törekedjék a tökéletesbülés czélja felé és mun
kása legyen ezáltal országodnak, a szeretet és tökéletesség
Istenországának e földön.
És ha majd az idők teljességében egy lészen az akol,
s egy a pásztor: akkor, óh Uram, hadd jöjjön el mihozzánk is a népek amaz új esztendeje: a szellem diadal
ünnepe !
U ram , Uram ! maradj velünk, mert im az est közéig,
s a nap immár lealkonyult! — Fedezz be minket oltalmad
szárnyaival s kövesse áldásod minden lépteinket!
Áldd meg az egyeseket és a családokat, a hívőket
és hitetleneket; a barátokat és ellenfeleket; áldd meg édes
hazánkat s drága nemzetünket; áldd meg az egész embe
riséget s vezesd az evangyéliom világitó szövétnekével
rendeltetése czélja felé, hogy legyen nagy nevednek hála
és dicséret mindenütt!
Azokat pedig óh Istenünk, A tyánk! kiket az elmult
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esztendőben is elszóllitottál; kik szerető körünkből a rideg
sirba hanyatlottak, — de a kiket szent szined előtt egy
kor majdan viszontláthatunk, megváltó Jézusunknak érde
meiért, — azokat,- óh Istenünk, nyugoszszad békességben
és világítsd meg irgalommal siruk gyászos éjjelét!
Ha pedig, óh Istenünk, bölcs akaratod szerint, a mi
éveink is lejárnak e földön; ha alkonyodni fog majd éltünk
egén és porrá lészen testünk, melyből vétetett: akkor
hadd altasson el minket, a mulandóság elporlandó ván
kosán, ama vigasztaló szent hit: hogy a szellem örök és
soha meg nem hal. A men.
Kottler Ottó.

Lelkészi iroda.
I.

Anyakönyvek

vezetése.

C) Házasultak anyakönyve.
A „Hornyánszky“ -féle nyomtatvány rovatainak beosz
tása aránytalan, s a keresztvonalak a lapot nyolcz bejegy
zésre osztván fel, a tér nagyon szűk.
Az általunk használt rovatos mintát mellékelve adjuk,
s azok beosztását s a bejegyzéseket illetőleg következő
megjegyzéseink vannak:
1. rovat: „ S o r s z á m . " Oly terjedelmű, mint a szü
löttek s halottak anyakönyvében.
2. rovat: „A h á z a s s á g i e s k e t é s éve, n a p j a s
h e l y e . " Ez legyen oly széles, hogy a helynevet is be
lehessen irni. A h e l y n é v b e í r a n d ó , mert sokszor meg
történik, hogy noha nálunk kellene eskettetniök, a mi
engedélyünkkel másutt, más által eskettetnek a házasulók, de az eskető pap által kiállitott hivatalos adatok
nyomán mi anyakönyvezzük. Vagy esketünk a filiában;
vagy akadályoztatásunk esetén a szomszéd pap végzi he
lyettünk az esketést otthonn, s az esketési tényt mi anya
könyvezzük. A szomszéd gyülekezet gondozása üresedés
esetében mi reánk levén bizva: az esketést végezhetjük a
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körülmények szerint ott is, itthon is; ama gyülekezet
anyakönyvében pedig, véleményünk szerint, meg kell
jelölve lenni, hogy hol történt az esketés.
3. rovat: „A v ő l e g é n y n e k és m e n y a s s z o n y n a k
neve, á l l á s a ; s z ü l ő i k v a g y e l ő b b i h i t v e s ö k n e v e ,
v a l l á s a , p o l g á r i á l l á s a s l a k h e l y e . " E rovat legyen
elég széles, hogy a fejezetben követeiteket be lehessen
irni, még pedig ú g y , hogy a vőlegényt s menyasszonyt
illető adatokat elválasztó keresztvonal által felosztott téren
kiférhessünk. A nőtlennek vagy hajadonnak beírjuk szü
leit , vallásukkal, polgári állásukkal s lakhelyükkel együtt,
akár élnek ezek, akár nem; az özvegynek elégséges előbbi
hitvesét (a férfiét is) beírnunk a halotti anyakönyv 3-dik
rovata alatti okokból. A ki beírja az özvegyek szülőit is ,
(kivált ha anyakönyvében erre külön rovatja van) roszat
ezzel nem tesz: inkább többet, mint keveset.
4. rovat: („A vőlegény s menyasszony) s z ü l e t é s i s
l a k h e l y e , u t c z a , h á z s z á m ." E rovat jóval keskenyebb
az előbbinél, de mégis elég széles, hogy a szintén kétfelé
osztott hely elégséges legyen esetleg két-két helynév beírá
sára, a másik két anyakönyv ilyféle rovatai alatt kifejtett
részletességgel s pontossággal.
5. rovat. „ V a l l á s u k " — leh et k e s k e n y : rö v id itéssel
is irható a h itfelek ezet tö rv é n y e sitett n eve.
6. rovat: É l e t k o r u k " — ez se legyen széles. Ebbe
csak esztendőt irunk, a hó és nap elhagyásával. F é l évnél
kevesebb idő nem számit, fél évnél több egy esztendőt
számit.
7. és 8. rovat: „ Á l l a p o t u k : n ő t l e n v a g y h a j a 
d o n — ö z v e g y A Keskeny rovatok, melyek „ 1 “ igenlő
vagy „ “ tagadó jegyek beírására szolgálnak. Mi az elv á l a s z t o t t - a t a 7-dik rovatban „ — ", a 8-dikban „ 1 “
jellel jelöljük, az elválasztó itéletet a „Jegyzet" rovatba
iktatván; az ilyenek aztán a népesedési mozgalmat kimu
tató táblázatokon az özvegyek számát szaporitják. Helye
sen cselekszünk-e? — nem tudjuk: a statistikai hivatal
nem ad utasitást.
A fentebbi rovatoknak a balfelöl
kell férniök.

való oldalon meg
8*
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A házassági
esketés éve,
napja
s helye

1

2

3

4

1879.
Január 27.
Domboslak.

1879.
február 15.
Domboslak.

1879.
május 18.
Farkasfalva.

1879.
deczember 3.
Domboslak.

H á z a s u lta k a n y a k ö n y v e
A v ő le g é n y n e k é s m e n y a s s z o n y n a k
n e v e , p o lg á ri állása; születési és val
szü lőik v a g y előb b i h it lakhelye, út- lá
v e s ü k n e v e , vallása,
p o lg . állása s lakhelye cza, házszám sa
Csizmazia József, föld
műves, Csizmazia Péter,
helyb. földműves és Nagy
Zsuzsánna, ref. szülök fia.

Domboslak,
hosszú-útcza ref.
79.

Rékai Örzsébet, Rékai Domboslak,
Mihály ág. h. helyb. föld hosszú-útcza
műves és reform, neje La
78.
tos Éva leánya.

ref.

Báró Jánosházi Jánosházy Ármin, X megye al Sz. h. Bécs,
ispánja, földbirtokos, br. 1. h. Magas ref.
Jánosházy Rudolf földbir vár, X. vm.
tokos és néh. Fénylaky
székvárosa.
Edith, ref. szülők fia.
Fénylaky Amarantha, Sz. h. Páris,
néhai gr. Domboslaky Cae 1. h. Dombos ref.
sar helyb. r. kath. földbir
lak, 196.
tokos özvegye.

álla pota
élet

nőt
len V . ö z 
k o ra h a ja  v e g y
don

22
év

16
év

32
év

28
év

Koltai János, helybeli
kovács, néhai ref. vallású
Bőhm Juliánná özvegye.

Domboslak,
rom. 35
n.-rét-útcza, kath.
év
15. sz.

Baltás Katalin, néh.
Baltás István, jánosmajori
hajdú és Nagy Éva, ref.
szülők leánya.

János-major.

ref.

Stuhler Elemér, X .. i
járásbirósági Írnok, néh. Sz. h. Gedrő,
ref.
Stuhler Ferencz, gedrői 1. h. X . . .
ref. asztalos és r. kath.
316.
neje Biegler Mária fia.
Meyer Eliz, varrónő, Sz. h. Buda
pest, 1. h. ref.
Meyer Konrád, budapesti
hordár és Kis Anna, ref. Domboslak,
nagyrét-ú. 13.
szülők leánya.

1

1

—

1

—

—

1

—

1

—

1

29
év

27
év

36
év

1

—

—
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Az
A tanúk neve,

eskető

polg. állása s
lakhelye

neve
és

Hirdetés vagy fölmentvény
a hirdetés vagy valamely
akadály alól ?

Lap szám 32.

Jegyzet

Bizonyitványok

hivatala

Bakics János,
helybeli földmives.
Zsolczai András,
helyb. kovács.
Peti György,
jánosmajori kertész.

Karcsai Adolf,
X vm. főispánja.
Tollas Gyula,
X vm. jegyzője.

Törvényszerű hirdetés.
Gándosi Völegény a 3-dik korosz
Károly, tályban a tényleges katonai
helybeli szolgálat alól fölmentetett:
rendes szbirósági biz., kelt 135. sz.
a. jan. 10. 1879. leik.
pap.
irattár 45| 1879sz.

Törvényszerű hirdetés.
Endrédi
A másodfokú vérrokonság
Béla,
X .. egyh.- akadálya alól legfelsőbb
fölmentvény a m. k. v. és
megye
főesperese, közokt. miniszteriumtól,
Y .. i ref. kelt 8595 e. . a. jan. 29.
lelkész.
irattár 51_1879 sz.

Törvényszerű hirdetés.
Koboldi Pál,
jánosmajori béres.
Gödrei István,
helyb. takács.

Kiesder Frigyes,
gedrői tanitó.
Szabó Gyula,
helybeli borbély.

Kallósi
Lázár,
farkasfalvi
ref. leik.

Endrési
Emil,
helybeli
segéd
lelkész.

E házasság a m. k.
curia okt. 1 9 . - ^ sz. a. kelt Ítéleténél
fogva végleg felbon
tatott.
Irattár

sz.

Menyasszony előbbi
férjével, Kárász Jó
zseffel 1876. jan. 5-én
kötött házassága a
m. kir. curia nov.
0 , 197,876.
8 ‘ á n
-18787 SZ- a’
kelt ítéleténél fogva
végleg felbontatott.
Irattár 72_1879 sz.

A háromszori hirdetés alól
alisp. fölmentvény, kelt
Ez egybekelés foly
Magasvár, decz. 2-án
tán Meyer Eliznek
187,954.
1879.
jún. 29-én szü
1879 sz. a .; — irattár
letett Elemér fia
1 47!l9 . Elbocsátó s vőleg. törvényesittetett.
kér. lev. irattár J # P _ q7
1 S 7 9 sz-
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A 3— 8. rovatokon keresztül, a házasságkötési esete
ket elkülönitő vonalnál vékonyabb vonallal külön választ
juk a vőlegényt s menyasszonyt illető adatokat. Van más
féle minta is, a vőlegény s menyasszony adatai részére
külön-külön rovatokkal, de itt a rovatok száma hattal
szaporodván, azok oly keskenyek, hogy megszakítás nélkül
egy szót vagy nevet sem lehet beléjök irni.
9. rovat. „A t a n ú k n e v e , p o l g . á l l á s a s l a k 
h e l y e " oly tágas legyen, hogy esetleg három vagy négy
tanút is be lehessen irni. K e t t ő t m i n d e n e s e t r e be
kell írnunk, de oly egyéneket, k ik az e s k e t é s n e k
t é n y l e g t a n ú i v o l t a k ; t á v o l l e v ő t i d e b e ne í r j u n k
„tiszteletből" harmadiknak vagy negyediknek se, mert ez
által a valódi tanúk — s általában az anyakönyv hiteles
ségének is — ártanánk. Hátha midőn később a házasságkötés érvényessége kérdés tárgya talál lenni, a jelenvolt
tanúk már nem élnek, s a tiszteletbeli tanú felhivatván,
a törvényszék előtt úgy nyilatkozik, hogy ő az esketésnél
nem volt jelen, s a házasság érvénytelennek nyilvánítá
sáért harczoló fél prókátora azt mondja: „Ha ez a tanú
hamisan volt beirva, a többiek is — kik meghaltak —
hamisan lehetnek beirva."
10. rovat: „A z e s k e t ő n e v e és h i v a t a l a . " Oly
terjedelmű, mint a szülöttek anyakönyvében a keresztelő
pap nevét s hivatalát jelelő rovat.
11-dik rovat: „ K i h i r d e t é s v a g y f ö l m e n t v é n y ? "
E rovat czime a Bach-korszakban kiadott mintázat szerint
ez volt: „V aljon kihirdettettek e háromszor, vagy fölmen
tettek a hirdetés vagy valamely akadály alól? u Hosszú
czim, de correctebb a fentebbinél, mivel akár az elbocsátó-levél s a vidéki fél keresztlevele vagy előbbi hitve
sének halálát igazoló anyakönyvi kivonat, akár a hirde
tés alól, akár a rokonsági vagy sógorsági akadály alól
való fölmentvény, akár a minisztérium vagy a hadpa
rancsnokság részéről adott házassági engedély keltét s
irattári számát ide iktatjuk be. Ezért e rovatnak megle
hetős szélesnek kell lennie. Mi a rovat czimét igy gon
dolnék helyesnek: „ H i r d e t é s v a g y f ö l m e n t v é n y a
h i r d e t é s v a g y v a l a m e l y a k a d á l y a l ó l ? " Némelyek
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beirják a hirdetés napjait is; azonban „Entia non sunt
multiplicanda sine necessitate." Elégnek tartjuk a példá
inkban feltüntetett bejegyzési módot.
12. rovat: „ J e g y z e t . " E rovat oly terjedelmű le
gyen , a mennyi tért a többiek czélszerű beosztásával szá
mára nyerhetünk. Be kell ide jegyeznünk a többek közt
a következőket: ha az esketés a mi engedélyünkkel más
lelkész által történt: az adatokat közlő átirat keltét s irat
tári számát; ha a jegyesek közűl valamelyiknek előbbi
házassága törvényesen felbontatott: az elválasztó itélet
keltét s számát; ha ez a házasság törvényesen felbontatik:
az elválasztó itélet keltét s számát; ha a vőlegény szabadságos vagy tartalékos katona, de főfoglalkozása m ás: akkor
azt a főfoglalkozást (természetesen) a 3-ik rovatba, fegy
vernemét, ezredét, századát s katonai rangját ide a
„Jegyzet"-be irjuk; ha e házasság folytán a menyasszony
törvénytelen gyermeke törvényesittetik, stb.
Ez anyakönyv egy-egy táblázatán csak négy vagy öt
esketési adat foglalhat helyet.
Igénytelen véleményünk szerint igy kellene a háza
sultak anyakönyvét mindenütt vezetni. Ha valaki a veze
tés e módjánál a czélnak megfelelőbhet ismer: kérjük azt
folyóiratunkkan közölni.

A lelkész, a betegeknél.
Nem rég történt, hogy egy előkelő úrral volt talál
kozásom, ki a maga idején egyházkerületünkben kiváló
szerepet vitt. E különben általam is nagyon tisztelt férfiú,
azzal a kérdéssel fordul hozzám — tudván, hogy nem
gazdálkodom — : „Tisztelendőséged nem unja magát,
mióta nem gazdálkodik?" „Sőt azóta érzem, hogy el
vagyok foglalva", szólt válaszom.
Ez esetet pusztán csak azért bocsátottam előre, hogy
némileg indokoljam, hogy mily tévesen Ítél felőlünk a
világ. Mert általános felfogás, hogy ha egyszer vasár
napunkkal végeztünk, becsukhatjuk könyveinket, egy
egész hétre végeztünk. Mert mi az a kurta reggeli kö-

40
nyörgés ? Mi az a keresztelés ? Mi az a temetés ? stb. —
Aprólékosságok, melyek jóformán időbe sem kerülnek,
annál kevésbé fáradságba. A lelkész az, ki legtöbb sza
bad idővel rendelkezik.
Elfogult nézet bizony mind ez rólunk papokról. Kik
igy tudnak itélni, jele, hogy nincsenek eléggé beavatva
hivatalos teendőink egészibe, csak itt ott, talán épen el
vétve, egy-egy sátoros-ünnep alkalmával veszik észre,
hogy lelkész is van a világon, és hogy e lelkésznek te
endője is akadt: a prédikálás.
Igaz, hogy ha annak a lelkésznek más teendője nem
volna, mint hetenkint egyszer prédikálni, talán magam
is elhinném, hogy a lelkész legtöbb szabad idővel rendel
kezik. De még akkor is nehezen. Mert, hogy a lelkész
vasárnap megállja a maga helyét, midőn a legfelségesebb
helyre lép fel, hogy ott isten igéjét prédikálja — szüksége
van legalább is egy hétre, mig a gondolkodó elme a kellő
gondolatokat előteremti s a rendező ész e gondolat-hal
mazba világosságot visz, hogy az odavalókat az oda nem
valóktól elválassza. — U gy de, nemcsak ez a teendő
jutott nekünk lelkészeknek. Ki csak ez egyet végezte, ke
veset végezett. Mert annyi ága van a lelkészi hivatalnak,
hogy bizony ki kell mérnünk az időt, hogy mindenre
jusson. Ezt azonban csak azok értik, azok tudják, kik
vagy benne élnek, vagy pedig kivül állanak ugyan e lel
készi hivatalon, de mégis működésünket, annak körét
figyelemre méltatni érdemesítik.
Na! de az érdemet nem is mások adják. Az ember
maga, a ki megszerzi. Arra törekedjünk tehát, hogy „úgy
itéljen felőlünk a világ, mint az Ur titkainak sáfárai felül.
A sáfárban pedig megkivántatik, hogy mindenen hűnek
találtassék. “
Nem akarom e helyen, ez alkalommal e lelkészi te
endők egész sorát előadni. Különben is egy „Prot. Pap“
pályafutásának hosszabbra nyuló idején, kell, hogy egyenkint előforduljanak. — Ez alkalommal csak az egyre irány
zom a figyelmet — mit czikkecském homlokára tettem: „A
lelk ész, a betegeknél."
Tehát ilyen ága is van a lelkészetnek ? Avagy orvos-e
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egyszersmind a lelkész, hogy betegjei is vannak? Vagy
ha orvos, nem-e csak a lélek orvosa? Igen, testi betegjei
is vannak, több mint a betegséget gyógyitó orvosnak.
Mert mig ez csak hivatva tesz látogatást, addig a lelkész
hivásra nem várva keresi fel gyülekezetének testi betegjeit.
Hogy e látogatás alatt nem azt értem, midőn mint
gyóntató atya jelenik meg betegjei ágyánál, — gondolom
magától értetődik. — Hanem értem alatta azt a látogatást,
melyet oly esetben teljesit, midőn észreveszi, megtudja,
hogy hivei közül egyik avagy másik megbetegedett, és azt
„proprio motu“ meglátogatja, mint résztvevő jóbarát a
szenvedők hajlékaiban.
Ha valaki magára veheti Jézus ama mondását:
„örüljetek az örülökkel, sirjatok a sir6kkal“ a lelkésznek
magasztos hivatásában fekszik, különben ő is csak olyan,
mint az a pap avagy levita „ki látván őt elkerülé“ (lásd
irg. samarit. tört.). Igy hát ne csak fel K á n á b a kisérjük
a mestert, hanem vele tartsunk, mikor úton van Bet hania felé. Ez lesz lelkipásztori tisztünk egyik legszebb
gyöngye. S valahányszor ily látogatást végeztünk, akár
isteni tiszteletről tértünk volna m e g , — isten előtt oly
kedves.
De hát megtudhatom-e én minden bejelentés nélkül,
hogy hiveim közül melyik beteg ? Oh igen! Ennek leg
könnyebb szere, ha a lelkész aként jár el, hogy Vasár
napról-Vasárnapra számon tartja, kik jöttek fel a tem
plomba s kik maradtak el. Nem nehéz dolog. A gyakor
lat mestert alkot belőlünk. A kiket nem láttunk, azok
után kérdezősködünk az ismerősök, rokonok, jó barátok
körében. Ez úton hamar rájövünk, melyik hivünk beteg.
Ha ezt tudom, azt cselekszem, mit az az ember tett,
kinek 100 juha volt — és egy elveszett; vagy az az aszszony, kinek volt 10 drakmája, és egy kis drakma eltűnt.
Indulok, megyek, el egészen a beteg ágyáig s ott fájó
részvétemnek őszinte kifejezést adok.
Ez által tehát tettleg bebizonyítottam, hogy nemcsak
örömeikben, de fájdalmaikban is osztozkodó vagyok. Meg
győztem őket a felől, hogy nincs előttem személyválogatás. És ez mily jól esik a népnek, mikor különösen nyo
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morában mindenkitől elhagyatva egyedül érzi magát! Bi
zonynyal megtenni a maga jó gyümölcsét a lelkésznek e
hivatásszerű nemes eljárása. Mert tapasztalni fogja csak
hamar, hogy neki is olyan mértékkel mérnek hivei. Épen
nem fogják elfelejteni Pál apostol intését: „ A ki pedig
tanittatik az evangyéliom tudományára, közölje minden
javait azzal, a ki őt tanítja." Az ilyen lelkészhez bátran
megy tanácsért a nép. Az ilyen lelkész előtt nem csinál
nak titkot hivei semmiből, de örömmel öntik ki előtte
örömeiket, bizalommal a sziv keserveit.
Mennyi nyeremény ez már magában pásztor és nyájra
nézve egyaránt! De még ezzel nincs kimeritve a betegek
kel való érintkezésnek előnye. Hasznot húz ebből gyüle
kezetében az egészség ügye, hasznot a vallás-erkölcsi élet.
Ugyanis egy ily látogatása alkalmával tapasztalván a
lelkész, hogy a szobai levegő, melyben a beteg fekszik,
megromlott, veszélyes az egészségre, hátráltatja a gyó
gyulást, intézkedhetik, hogy a megromlott levegő egész
ségessel váltassák fel; intézkedhetik, különösen ragályos
nyavalyáknál, hogy az inficiálásnak eleje vétessék. De
azt mondja a t. olvasó: nem hajt tanácsunkra a nép. Ha
otthonról osztogatjuk a bölcs tanácsot, igaz, a legtöbb
kárba vész. De ha beteg ágya mellett mindent megtenni
törekszünk felgyógyulása érdekében, hajt bizony a nép is
a jó tanácsra, különösen ha azt szeretett lelkésze adja.
Azután meg, kik szokták a beteg ágyát körül állani
a nyavalya idején? Kik bűvölések, bájolásokról ismerete
sek a hiszékeny nép között, hogy annak jóhiszeműségét
bőven, mondhatnám fenékig kizsákmányolják. Mily égető
a szükség, hogy ezeknek kezéből népünk kiragadtassék,
és orvosi segély igénybevételének csináljunk helyet. S
mind erre első sorban a lelkész képes. Ő értetheti meg
legjobban hiveivel, ő birhatja egyszersmind rá is őket,
hogy ahoz folyamodjanak, kinek a gyógyitás tanult mes
tersége. Ha ezt keresztül tudja vinni gyülekezetében, őt
illeti meg érte a legszebb koszorú. Mert használt vele
nemcsak a beteg- és az ő környezetének, de használt a
haladni kivánó társadalomnak, használt az egész emberi
nemnek.
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A vallásos életre nézve abban látom a lelkész szóban
levő eljárásának előnyét, mert a legjobb alkalom nyilik
neki, Istenben nyugvó hitet, bizodalmát, szeretetet kel
teni a beteg keblében. É s az igy nyert hit megragadja
azokat is, kik a beteg ágya körül virasztanak. Ugy hogy
számithatunk r á , ha a beteg m eggyógyul: Ő és az ő
házanépe szolgálják az urat isteni félelem és kegyes, mun
kás élet mellett. Pedig minden lelkészi működésünk czélja
utóvégre az: Te és a te házadnépe szolgáljátok az Urat!
Mily helytelenül cselekednének tehát, kik e czélra való
futásban a legjobb eszközt elhanyagolnák. Itt a lelkész
leginkább bebizonyítja, hogy mi ő ? jó pásztor-e, avagy
csak béres? Ne legyen tehát idegen a lelkipásztorkodás
e köre egy lelkésztársunk előtt se!
Bognár Endre.

Különfélék.
A) F eleletek.
A 3-ik sz. kérdésre; „Helyes-e az evangelikusoknál a perikopa-kényszer ?“
a) Mielőtt e kérdésre válaszolnánk, vessünk egy tekintetet
a perikopa-rendszer keletkezésére s fejlődésére.
Már a régi zsidók istentiszteleténél feltaláljuk azon szokást,
mely szerint az ó-szövetségből bizonyos megbatározott helyek olvas
tattak fel s magyaráztattak az összegyült hívek előtt.
Az ó-szövetséggel együtt átvették e szokást az első keresz
tyének is, es alkalmaztak a később megalakult új-szövetség köny
veire is. Megjegyezzük azonban, hogy távolról sem szolgai
utánzással, hanem csak oly értelemben, hogy a kér. istentiszte
letnek is egyik lényeges részét képezte a szent-irásból választott
egyes helyek felolvasása és értelmezése.
A szövegválasztásra nézve többféle módozatot találunk az
ős ker. egyházban.
A felolvasott szöveg rendesen igen hosszú volt, terjedelme
sebb, hogysem egy beszéd alapjává lehetett volna összeszoritani.
Azért a felolvasás után a szónok röviden összevonva elmondotta
még egyszer a tartalmat, s azután megjelelte a pontot, a melyi-
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ket beszéde alapjául szándékozott választani, vagy pedig felhivta
a gyülekezetet , hogy határozza meg a felolvasottak közűl , melyik
tárgyról, történetről értekezzék, vagy végül a jelenlevő püspök
választotta ki a lector által felolvasott leczkéből azon helyet, a
melyre a szónoknak épitnie kelle beszédét. *) Origenes korából és
még későbben is vegyest találunk szt. beszédeket Mózses k ön yv ei,
a P róféták , Zsoltárok, Énekek-éneke, s az evangelisták könyvei
ből vett textusok felett.
Majd azonban a szövegválasztás szabadsága mind jobban
korlátok közé szorittatott. A z ötödik században már zsinati végzés
is hozatott, mely szigorúan utasitja a lectorokat a kijelelt helyek
— perikopák — hűséges szemelőtt tartására. És hogy ezen korban
az egyház nem engedett teljesen szabad kezet a szónokoknak az
alapigék megválasztásánál, ezt a viszonyok figyelembe vétele
mellett méltányolni fogjuk.
Ama fent jelzett zsinati végzést épen a szent leczkék felol
vasása körül mind sűrűbben felmerült visszaélések tették szüksé
gessé. A lectorok ugyanis végül már annyira vitték textusválasz
tási szabadságukkal, hogy nem is tartották szoros kötelességüknek
a szentirást használni, hanem igen gyakran más szöveget: szen
tek életét, legendákat olvastak fel a templomban.
A püspökök értelmesb többsége jókor felismerte az ily viszszaélésekből eredhető veszélyt, belátta, hogy a korlátlan szabad
ság az irás használatánál azon korban, midőn a hívek nagy része
még alig szabadult meg a csak nem rég odahagyott pogányság
reminiscenciáitól, — igen könnyen a babona , a pogány mythologia
útegyengetőjévé lehetne a kér. egyház szentélyében. Ezért tartotta
szükségesnek e szabadságot korlátozva határozottan kijelelni a
gyülekezet előtt felolvasandó s magyarázandó helyeket.
N. K ároly korában még határozottabb alakot öltött a
perikoparendszer. E dicső fejedelem tekintetbe vevén, hogy a
papok legnagyobb része sokkal tudatlanabb, hogysem reá lehetne
bizni a textus önálló megválasztását, s ennek alapján alkalmas
egyházi beszéd kidolgozását, s másrészről mégis
lehetőleg
épületessé óhajtván tenni a népre nézve az istentiszteletet,
W infried Péter aquileai diakónus által egy g y üjteményt állíttatott
össze, melyben a vasárnapok s más ünnepekre kijelelt evangeli*) Zur Gesch. der Predigt. A. Nebe. I. B. §. 28.
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omok s epistolák mellett kitünő egyházi irók műveiből válogatott

szent beszédek is foglaltattak, „post illa verba textus" czim alatt.*)
Ezen kijelelt textusokat s ezek nyomán a hozzájuk tartozó postillákat olvasták fel aztán rendesen a lelkészek a templomban.
Hogy ezen intézkedés e sötét korban indokolt s czélszerű
volt, az tagadbatlan.
A reformatió idején Luther fájdalommal tapasztalván, hogy
az ev. egyházba áttért papok nagyobb része is igen tudatlan, s
igy alkalmatlan az ige önálló hirdetésére, szintén tanácsosnak
tartotta egyelőre érvényben hagyni még a perikóparendszert. —
Még e korban is igazolva látjuk a korlátozást a textusválasztás
ban az általános tudatlanság miatt a papok s a köznép körében.
De kérdjük ezek után, helyeselhető-e korunkban e korlát szi
gorú fentartása ?
E kérdésre az elfogulatlan itélet alig adhat más választ,
mint, hogy a perikoparendszer mellett jelenleg már nem hozható
fel más indok, mint a régiség s az ebből folyó megszokás.
Ha valaki szükségesnek állitaná még ma i s , az egyúttal
arról tenne tanúságot, hogy még fenforognak ma is azon indokok
az egyházban, melyek a középkorban szükségessé tették e rendszer
megalapitását.
Ily vallomást pedig az egyház nem irhat a lá , mert ez annyi
volna mint szegénységi bizonyítványt állitni ki önmaga számára.
A miveltség oly mértékben el van terjedve korunkban már
a prot. népek k ö z ö tt, hogy számtalan közrendű laikus jártasabb a
szentirásban, s több tudományos ismerettel bir, mint hajdan a
perikoparendszer fejlődése uralma idején a papok. Ma már köz
kincse a prot. családoknak a b iblia, olvassák, ism erik, gyermek
koruk óta. A lelkész nem beszél új dolgokról, ismeretlen tárgyról
akkor sem , ha az alapigék választásánál a perikopáktól eltekint.
A gyülekezetben megvan az ellenőrzési képesség, s a lelkész
nem csempészhetne b e , még ha akarna sem, alapige forrásul
idegen szöveget.
Másrészről vegyük tekintetbe, hogy az ev. prot. egyház is
kötelességszerűleg hiven gondoskodik lelkészei kiképeztetéséről s
csak oly egyéneknek adja át a gyülekezetek lelki gondozását,
kik bebizonyitottá k , hogy bírják a kellő tudományos képzettséget
*) Egyházi szónoklattan. Mitrovics Gy. 35. 1.
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s a nélkülözhetlen erkölcsi alapot. Ha már az illetékes közegek
méltónak, képesnek találják az egyént az ige hirdetésére, ha es
küjét vették, hogy az egyház alaptanaihoz hű marad az irásmagyarázásban, akkor jelenleg már nincs értelme azon szűk járszalagnak , mely a lelkészt a bibliának, sok évszázadokkal ezelőtt
kijelelt egyes helyeihez köti s kényszeri t i , hogy csak ezekből ve
hessen alapigéket.
A lelkész az Isten igéjének szolgája, s nem a perikoparendszernek. Isten igéjét tartalmazza a szent-irás más részeiben is ,
nemcsak a perikopákba n , és mint P ál apostol mondja: II. Tim.
3. r. 16. v.-hen : „ A teljes irás Istentől ihletett s hasznos a taní
tásra, a feddésre, jobbitásra, a fenyitékre, mely az igazságban
vagyon." K it az egyház lelkészszé felavat, szükség hogy az oly
készültséggel, hivatással birjon, hogy a „teljes irást“ r e á lehessen
bizni a nép tanítása végett. Ha nem méltó arra, hogy a szentirásnak ő re , hirdetője legyen , akkor már nem érdemes a perikopák
kezelésére sem.
De tovább, a felvilágosodás jelen korszakában már nem
csak szükségtelen a szellemi kiskorúságra emlékeztető perikopák
járszalaga, hanem még hátráltató korlát is gyakran a lelkészre
nézve, hivatásának teljesitésében.
Sok esetben fordulnak elő oly körülmények, fontos esemé
nyek, melyek által a lelkész mintegy indittatva érzi magát ezek
tekintetbevételével szerkeszteni egyházi beszédét. Érzi is, hogy
lelkesülten tudna beszélni, találna is megfelelő, igen alkalmas
alapigét a szt.-irásban, ámde, ha kötve érzi magát a perikopákhoz,
nem mozdulhat. Megmarad a kiszabott hely m ellett, s töri magát
a szövegerőszakolásba n , s a nép gyönyörködhetik papjának a
csűrés-csavarás ékes mestersége körül kifejtett ügyességében.
Ideje m ár, hogy az egyház megbízzék felavatott lelkészeiben
s ne tartsa őket rabul egy elavult értelemvesztett rendszer kor
látai között.
A biblia egy bánya. Ne kényszeritsük munkásait, a lelké
szeket arra, hogy folyton csak a már évezred óta taposott úton
közeledhessenek hozzá, s egyedül a régi idők előtt kijelelt egyes
tárnákban fáradozhassanak. Hadd keressenek új aranyereket is.
Ha a bánya más ágaiból is hoznak fel kincseket, ezzel nem vé
tenek, sőt csak élesztik a hivek érdekeltségét, új és új oldalról
mutatják be az irás lélekemelő hatalmát.
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A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület elismerve azon igaz
ságot , hogy a lelkészekre altalaban az ig e , a szentirás hirdetése
van bizva, s ennélfogva megilleti őket a textusválasztás sza
badsága, ki is mondotta nyiltan „Egyházi Rendszer“-ében, hogy a
lelkész a szokásban levő evangeliomok helyett, más a szentirásból
vett alapigéket is választhat.
Gyurátz F., ev. lelkész.
b) Perikópakényszerről én mit sem tudok. K ár is volna
ilyen szűk körben maradnunk. Hát a szent-irás többi része nem
szent-irás? Mennyi gyönyörű hasonlata van még Kr. Urunknak
azokon kivül , melyek a perikópákba foglalvák ! A „ g y ö n g y i r ő l ,
„ m u s t á r m a g - r o l .. . És az o - t e s t a m e n t o m nem-e túlgazdag
a szebbnél szebb helyekben? Miért maradjon az a sok gyertya
véka alá rejtve? Előre velök bátran! Én már sok évek óta
praktizálom ezt. E gyik évben az evangeliumok, másik évben az
epistolák, harmadik évben Urunk hasonlatai; — egyik évben ke
resztül mentem az egész erkölcstanon, másik évben a „ m a g y a r o r s z á g i r e f o r m á c z i ó t ö r t é n e t é “ -n — mindig szabad tex
tusok alapján; — ismét máskor rendre vettem a „ t i z p a r a n 
c s o l a t " - o t . Miért ne volna ez szabad? „ V a r i a t i ó d e l e c t a t . "
E régi közmondás igazsága a legnemesebb értelemben érvényesül
itt. — Gyönyörrel dolgozik a p a p ; de a nép sem bánja ám m e g !
Tanul, és é p ü l : s ez a f ő ! — Azért csak vigyük fel magunkkal
a cathedrába az egész szent-irást: s ne csak annak töredékeit.
Guggenberger János, rácz-kozári ev. lelkész.
A 6. sz. kérdésre: Lehet-e esketni ily elbocsátó-levélre:
„Kétszer már volt, harmadszor meg: lesz hirdetve"? Dehogy
lehet! Hiszen az ily eljárás a törvényt ütné arczul ! Hisz ekkor
ily elbocsátó-levelet is lehetne kiadnunk: „A jegyesek már egy
szer ki voltak hirdetve, s másodszor, harmadszor is ki leszn ek."__
Az ilyen bizonyitvány a feleket nem „ e l b o c s á t j a " , hanem csak
„elereszti."
Lehet-e szombat délután, vagy vasárnap reggel — az isteni
tisztelet előtt — midőn még a hirdetés nem fejeztetett b e , kiadni
az elbocsátó-levelet? Igaz, vannak, kik igy tesznek; de kérem
szépen, hogy lehet arról bizonyítványt adni, a mi még nem
történt meg?
Tudhatom-e én azt m a , hogy h o l n a p nem lesz ellenvetés?
Az egyszeri pap kiadta vasárnap reggel az elbocsátó-levelet s
aztan ment harmadszor hirdetni. Midőn a templomból k ijö tt: szo-
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bájában várta már a meglepetés. E g y fiatal menyecske volt ott,
ezen gyönyörűséges ú jsá gg a l: Tisztelendő uram! ennek a most
hirdetett vőlegénynek van ám már felesége , s az én v a g y ok ! Itt
az eskető-levél!“ Elgondolhatni: hogy izlett ennek a papnak az
ebéd. Tanulság: ne tégy m a bizonyságot a h o l n a p i napról.
A hirdetés módja meg világosan elénk van irva. Épen nem
függ tetszésünktől, hogy hirdethetünk-e köznap is , vagy egy
vasárnapon kétszer. A ki nem akar várni: szerezzen dispensatiót.
Tartsuk meg a törvényt és szoktassuk hozzá a népet is. Azzal
engem senki sem ijeszt m e g , hogy az ő kedvéért nem szegem
meg a törvényt: vadházasságra l ép. — Volt ilyen esetem is; de
keservesen meg is siratták ám ! S a többi okult rajta. Óvakod
junk a törvényszegéstől. Lejtőre lépünk vele; s hogy hol állunk
meg m ajd: A zt nem tudhatjuk.
Guggenberger János, rácz-kozári ev. lelkész.

B) Kérdések.
7) A z 1868. 53-ik t. ez. 16. §. értelmében a törvénytelen
gyerm ekek, ha atyjuk által elismertetnek, vallás dolgában a tör
vényes gyermekekkel egyenlő szabály alá esnek. Már most ezen
apai elismeréshez elégséges-e, ha az apa a lelkész előtt megjelenik
s a gyermeket magáénak v a llja ; s biztosítva van-e az ily gyermek
jövője már az által: ha a lelkész az ily gyermeket apja nevére
irja ? Nincsenek-e e körül még más formálitások ?
Dombori.
8) Megtörtént az esküvő, és folynak a mézes hetek. Azonban
a méz csakhamar erjedésbe megy á t, s pár hónap mulva az
asszony rosszul érzi magát. Baján csak a bába segíthet...........
Fut most a férj a paphoz: „Tisztelendő U ram ! Megcsalt a fele
ségem ! Elválhatnék tőle; azonban nem akarok a dologból nagy
lármát ütni; aztán meg költségem sincs. D e a g y e r m e k e t a z
é n n e v e m r e n e m e n g e d e m i r a t n i ! " E kényes kérdést ille
tőleg hogy járjunk el ?
Dombori.

