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Fiatal beteg imája.
Mint harmatért esd a hervadt virág:
Én — lelkem égi harmatért eped!
Megesik szíve rajtam , a ki lát —
Lásd meg, Atyám , a te betegedet!
Ne vígy el még engem virág-koromba’ , 
Ne fektess még le mély, sötét siromba! 
Hogy menjek el, midőn körös-körűl 
Minden virul, mosolyog és örűl!

Még fényesen ragyog a napsugár,
Még tündökölnek fenn a csillagok, — 
Vigan dalol a fák közt a madár,
Csak én vagyok a bús, az elhagyott!
Ne vígy el még, Atyám, virág-koromba’, 
Ne fektess még le mély, sötét siromba! 
Hogy hagyjam itt a szép természetet,
Hol minden vigad, innepel s szeret!

Körűlálljátok betegágyamat,
Szerető lelkek, drága kedvesim!
Ugy siratjátok ifjuságomat,
Én meg értetek ontom könnyeim.
Ne vígy el még, A tyám , virág-koromba’ , 
Ne fektess még le mély, sötét siromba! 
Hogyan bucsúzzam tőletek, hivek,
Ti áldott, forrón szerető szivek!
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Mint egy király, fejemen hordozám 
A legragyogóbb, legszebb koronát:
Enyém volt a végetlen tartomány,
Tündérországod, óh szép ifjúság.
Ne vígy el még, A tyám , virág-koromba’,
Ne fektess még le mély, sötét siromba!
Elhervadjon-e koszorúm korán?
Vagy ott nyíljék csak síromnak porán?!

S ha innen mégis el kell mennem, e l,
Mert óh Atyám , te szent tetszésed ez, —
Ha megszűnik dobogni e kebel 
S tán nemsokára majd a sír fedez:
Ám vígy el h á t , A tyám , virág-koromba’ ,
Fektesd le testem mély, sötét siromba:
De lelkemnek adj fényesebb hazát,
Adj hervadatlan, örök koronát!

Sántha Károly.

Ol vasó inkhoz .
E füzettel a „Protestans Pap“ befejezi pályafutásának 

első évét. Idáig segitett az Úr!
Hogy egy ily  g y a k o r l a t i  s z a k k ö z l ö n y  a pr o

t e s t a ns p a p i  k a r r a  nézve  é l e t s z üks é g :  az kétsé
get nem szenved, és úgy hisszük, egyedül ebben rejlik 
magyarázata annak, hogy egy ismeretlen helyen, két 
ismeretlen nevű igénytelen falusi pap által meginditott 
vállalat kibontott zászlaja alá csoportosulnak az Úrnak 
különböző mennyiségű talentumokkal elbocsátott szolgái, 
köztük országos nevű férfiak, vállvetve küzdeni azon 
drága kincsért, melynek neve ,,a jól teljesitett kötelesség 
édes öntudata. “ Hogy egy gyakorlati szakközlöny a pro
testans papi karra nézve életszükség, ebben rejlik magya
rázata annak, hogy közlönyünk első füzeteinek megjele
nése után azonnal oly tömegesen érkeztek az előfizetések 
és megrendelések, miszerint a kezdetben nagyon is csekély, 
de az előfizetők akkori számához képest nagyon is fölös
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számban nyomatott példányokból teljesen kifogytunk, 
úgyannyira, hogy azok újból nyomatása szükségessé vált.*) 
Egy ilyféle közlöny hézagpótló voltának bizonysága végre 
az , hogy hazai protestans egyházunk több fenkölt szel
lemű világi férfiai is meleg szavakkal üdvözölték zsenge 
vállalatunkat. Elfelejthetetlen buzditó hatású volt id. báró 
Vay Miklós ő Nagyméltóságának hozzánk intézett levele, 
melyet egész terjedelmében közölni bátorkodunk.

Hogy közlönyünk megfelel-e czimének kitűzött pro- 
gram m jának, s egy irodalmi szinvonalon álló gyakorlati 
szaklap kellékeinek ? e kérdésre a feleletet t. előfizetőink
től és a hazai protestans egyházi időszaki sajtóban nyilat
kozandó kritikától várjuk. Várjuk pedig nyugodtan.

Ha az egyes füzetek felett a kritika kedvező vala — 
a minthogy az is volt: — egy egész évfolyam állván most 
előtte, lehetetlen, hogy elitélő legyen. Hivatkozunk tar
talomjegyzékünkre, úgy hisszük, hogy a mennyire terünk 
engedé, az elég változatos. Anyagilag pedig többet adtunk, 
mint a mennyit kezdetben igértünk: huszonnégy iv helyett 
mintegy harmincz ivet.

T. paptársaink anyagi és szellemi támogatásától, 
feljebb valóink pártfogásától függ, hogy jövőre még többet 
és jobbat adhassunk.

Isten velünk!

Levél a szerkesztőkhöz.
Goloss, okt. 23. 1879.

Igen tisztelt szerkesztőség!

Valamint méltóságos Beöthy Zsigmond úr nagy szol
gálatot tett protestans egyházunk minden, belügyeivel 
foglalkozó tagjának, midőn az arra vonatkozó összes 
országos törvények történelmi, közjogi és gyakorlati, 
jegyzetekkel ellátott, ritka szakavatottsággal irtt könyvét,

 *) Hogy ez meg is történhessék: kérjük azon t. előfizetőinket, kik csonka
évfolyammal birnak, sziveskedjenek nyilatkozni, ohajtják-e a teljes évfolyamot 
birni? Hadd lehetnénk tájékozva a példányok mennyiségét illetőleg.
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három évek előtt közrebocsátá, — úgy Tisztelendőségtek 
is mindnyájunknak, de kivált a gyakorlati pályára rende
sen minden tapasztalati előkészültség nélkül kilépni szokott 
fiatal lelkészeknek kétszeres hálájukat lesznek kiérdem- 
lendők „Protestans Pap“ czimű szakközlönyük czélba vett 
életbeléptetése által, s nagy örömemre szolgál constatál- 
hatnom, hogy mennyire kedvesen, hogy ne mondjam, 
meglepően hatott reám, e mái napon kezemhez érkezett 
füzetnek válogatott, sok izlést tanusitó s arra mutató 
tartalma, hogy a szerkesztőség kellően felismeré korunk 
égető, orvoslás után sovárgó lelki sebeit.

Midőn tehát egyrészről arra kérném Tisztelendőség- 
teket, hogy lennének szivesek felvenni előfizetőik sorába, 
— úgy egyházunk eránti kötelességemnek fogom tartani, 
azok számát, ha csak egyházkerületemben is lehetőleg 
szaporitani.

Többire fogadják — kérem — szives tiszteletem s 
hazafi üdvözletem őszinte kifejezését.

id. B. Vay Miklós, s. k. 

C o n f i r m a t i o .
(Vége.)

Az ének után a gyermekek vagy chorusban, vagy mind
annyi nevében egy elmondja a Hiszekegyet. Néhol szokásban van 
harangszó mellett. Igy van ez Kis-Hartán s alig hinnők , ha 
magunkon nem tapasztaljuk, hogy akár a lélekharangnak e pilla
natban való csodásszerű megcsendesülése, akár az összes harangok 
hanglármája mily mysticus borzongató hatással van a gyüleke
zetre és az egyesre.

Válka Agendájában a fölvetett igéreti kérdések után a lelkész 
minden gyermekkel külön-külön kezet fog s ennek utána ráemel- 
vén kezét megáldja. Ezen eljárás is figyelmet ébreszt. Az áldásnak 
azonban személyes vonatkozásunak kell lennie. Érintse kinek-kinek 
családi helyzetét. Az árva gyermek felett más leend az áldás s 
más a talán szegény, más a vagyonos, más a törvénytelenül 
született felett. Mondják, hogy ezen választékos áldás teszi fel a
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c onfirmatioi cselekményre a koronát. Tanácsos lesz a megrázó 
módozatok valamennyiét gyakorolni.

Az oltárról mondandó ima talán inkább tartalmazhatná a 
f ogadalmi kérdések alapján ama felszinre törekvő gondolatokat:

„Uram, apáink Istene, mennyei felség! elhangzott a szent 
fogadalmi igéret, melynek hű követésére — a gyermeki sziv tiszta 
ártatlanságával — lekötelezé magát tisztelőid e kicsinyke serege.

Mélyen megindulva ezen igéret komoly volta s hivatásom 
fontosságától, ime itt állok oltárod zsámolyán , gyarló szolgád, 
imára emelt kezekkel s az áhitat fohászaival ajkaimon. Kegyelmes 
Atyám! méltasd tetszésedre a pásztor buzgó imáját, melyben 
maroknyi nyája üdveért eseng fel hozzád a magasba.

Uj hiveid e zsenge koszorúja meghatva igérte, hogy te benned 
Istenében, mint teremtő és gondviselő atyában élte minden idején 
hinni fog.

Határtalan jóvoltod nevelte őket idáig, e komolyan magasz
tos pillanatig. Bölcsőjük altató ringásától ez örvendetes nap fel
merüléseig , te valál jóságteljes gondviselő atyjuk. Oh maradj 
velük kegyelmeddel ezutánra is. Tartsd meg szüleiket, a gondos 
apát s a jó édes anyát az emberi élet legvégsőbb szakáig, áldd 
meg őket a napok és esztendők sokaságával, hogy a magzatból, 
kit fájdalommal szültek, szivük vérén tápláltak, terhes aggodal
mak között kezük munkája s véres verejtékük árán annyi csapás, 
inség, szorongattatás mellett növeltek a tizenkét év viszontag
ságaiban,— örömük legyen, és agg napjaikra a hálás gyermek 
gyámolitó segedelmét is élvezhessék. A fiakat és leányokat az 
élet elszomoritó eshetőségeivel szemben, ha elvalaha talán az 
árvaság vagy a szegénység keserű kenyerét kellene izlelniök , 
biztasd az Idvezitő ama szavaival: „nem hagylak titeket árvául, 
megtérek hozzátok. Én pedig kérem az A ty á t, hogy veletek 
maradjon mindörökké. “ (Sz. Ján. evang. 14, 16—18.)

Szentül fogadták, hogy teljes életükben ellene törekednek 
minden bűnnek és roszra való kisértetnek s hogy naponként 
minden jóban gyarapodni fognak.

Ha beköszönnek hozzájuk a megkisértetés nehéz órái s a 
váluton állva választaniuk kellend a jó és rosznak tudása, az 
erény és bűn között; s ha harczra kél bennünk az indulat, hogy 
a szüzesség nyájas lilioma vagy a bujaság útszéli virága között 
válasszanak, — elvetvén vagy megtartván eme keresztyén méltó



ságuk ékes koronáját: újitsd fel lelkükben e magasztos nap szent- 
séges emlékét s fogadalmaik esküszerűségét, erősitsd ingatag 
térdeiket az Úr eme szavaival: „ne szeressétek e világot, mert 
minden, valami e világban vagyon, a testnek kivánsága, szemek
nek bujálkodások és életnek kevélysége , nem az Atyától vagyon, 
hanem e világtól. És e világ elmulik és az ő kivánsága is; a  ki 
pedig az Istennek akaratját cselekszi, örökké megmarad." (Ján. 
ap. 2, 15—18.)

Elszántan hirdette e kicsiny sereg, hogy az evangéliumi 
hitben és ennek állhatatos vallásában, akármi nehéz kisértetek 
között i s , tántorodás nélkül mindvégig megmarad, hogy ebben él 
kegyesen, ebben hal meg idvességesen.

Isten, jó Atyám! hozzád kiáltok fel szivem fájdalmában, 
hallgass meg Uram és légy én velem.

Megbizonyodtak ezen nemzetség felett is szent Máténál 
mondott ama jósigéid: „az atyafi az ő atyjafiát halálra adja és 
támadnak a magzatok az ő szüleikre. Lesztek azért ti is gyűlöl- 
ségesek mindenek előtt az én nevemért; de a ki végiglen megáll, 
megtartatik.“ (Sz. Mát. 10, 21, 22.) Néptelen áll az oltár, mit 
az apák buzgósága isteni szent neved dicsőségére emelt. Az isteni 
láng , mely azok lelkét minden jóra fennen lobogtató, hamvado- 
zóban. Idegen isten , idegen hajlék, idegen hit az ő szive bálványa. 
Támadnak a magzatok ő szüleik hite ellen , halálra adná az apa 
fiát inkább, semhogy szégyen piritsa mocsoktalan nevét. Uram, 
gyűlöletesek vagyunk a te nevedért. Szállj alá kérünk Szent- 
lelked isteni erejével, hogy e maroknyi tábor, mely idvezitő 
tudományod titkaiba beavattatott s im szolgálatodra esküszik fel, 
a legválságosabb megpróbáltatások tüzében se inogjon meg, zászla
jához, őseihez hű maradjon, fogadalma, hite legyen erős, legyen 
törhethetlen, hogy azon a pokol ördögei se vehessenek diadalt s ha 
apáik példája nyomán nehéz lánczot és bilincset, kinos börtönöz- 
te tést, máglyatüz e t, gályarabságot kellene is által szenvedniük; 
vagy ha a csábitó sátán aranyhegyeket igérne, a földi élvek kéj
paradicsomával kecsegtetné is hitük , lelkiismeretük , benső nyugo
dalmuk árán: zendüljön meg felettük e mái nap emlékéből ama 
mennyei szózat: „légy hű mind halálig, neked adom az élet koro
nájá t" , ne féljetek azoktól, kik a testet megölik, de a lelket nem 
ölhetik meg, ámde féljetek attól stb. Mit használ az embernek, 
ha az egész világot megnyeri is stb. A sátánnal való tusa e rémü-



letes rohamaiban, lebegjen előttük az áruló Judás átokszerű 
sorsa; Péter, ki elesését keserves könyökkel siratta meg, végité- 

leted ama borzadalmas napja, hol veled a gonoszul hűtleneket a 
gyehenna tüzére, mig az igazak és a jók részesei leendnek atyai 
jóvoltod ama áldó szózatának: „Jól van, jó és hű szolgám, kevé
sen voltál hű etc. Amen!“

Ez nem akar alkalomszerű mintaima lenni, mint inkább 
gyenge kisérlet arra nézve, milyen sajátszerű gondolatoknak kell 
ily esetkor áthatni az ember benső világát. A sikerült imaalko- 
tásra születni kell, mint a költői képességre.

Áldás végeztével a gyermekek fölállanak s rövid szavak
kal kijelentem, hogy confirmálva vannak; s tudtukra adom, mily 
jogoknak lettek ez által az egyház kebelében részeseivé; hangoz
tatom, hogy az úrvacsorával mennél gyakrabban éljenek; s midőn 
ma ezzel először élnek, mint tanitottam, szükség, hogy bűnbánó 
lélekkel stb. stb. éljenek, felhivom őket a bűnbánatra, s hogy 
ennek külső jelét is adják, arra, hogy szüleiktől itt a gyülekezet 
szine előtt, a fiúk részéről N ., a leányok részéről N. a többiek 
nevében bocsánatot kérjenek. Ezt a Blázy kátéjában foglalt, de 
irályszerű szerkezetben kijavitott mondókával megtévén, intézem 
hozzájuk az úrvacsorai agenda kérdéseit s úrvacsoráztatom őket, 
s utána azokat, kik ez alkalomból netalán azzal élni akarnak, 
bár legjobb szeretem, ha az ünnep egészen a gyermekeké.“

A Válka-félo agendában a következő utasitást olvasom: „az 
emigyen előkészitett gyermekek Zöld-Csütörtök vagy Nagy-Péntek 
ünnepén szüleikkel egyetemben tisztára öltözködve jöjjenek a szent
egyházba, mit sem evén vagy iván.“

A hófehér tisztán való öltözködés ez ünnepnapra a gyer
mekek részéről gyakorlott s elfogadott symbolicus szokás. Az 
úrvacsora előtti böjtölésre figyelmeztetendők a confirmandusok, 
valamint a szülők is különösen faluhelyen, hol a reggeli a köz
népünknél rendszerint szeszes italból állván , a bűnbánó erényes 
készület s az üdveszközöknek józan, kegyeletszerű befogadása s 
bizonyos áhitatos hangulat nagyban akadályoztatik.

„Az ünnep egészen a gyermekeké.“ Valóban az, az egész 
családé s kik hozzá tartoznak a testvérek, és rokonoké. A rokoni 
összetartás kapcsa erősíti a közös hit tudatának ápolását. Példa: 
a különböző hitű s idővel egygyé olvadt családtagok.

A bűnbánati eljárásnak kettős hivatása van : családias a
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háznál, egyházias a gyülekezet előtt. Nem ajánlanám összetévesz- 
teni e kettőt. Bármily fenhangon s lassan mondja is a gyermek 
templomban a szülőktől való nyilvános bocsánatkérést, a fel- 
mondó gyenge hangja, a templom terjedelmes öble, az akaratlan 
zavar s ebből eredt hadaró beszéd s itt-ott akadozás lehetetlenné 
teszi a szülőkre nézve a mondottak teljes, világos megérté
sét. De aztán, csakis egy gyermek mondta, a többi meg egé
szen letett a gondról, hogy a hangulat komolyságához mérten 
a szülei iránt való kötelességeket illetőleg gondolkozzék s ennek 
utónyomai kitörülhetlenűl vésődjenek a gyermek szivébe. A helyes 
elfogadott gyakorlat eszerint a következő: a confirmandusoknak 
már a tanitás legelején kiadatik a szüleikre vonatkozó bocsánat
kérés. Az ily kérés illő tanulásáról minden szombaton számot kér 
a lelkész; ellenkező esetben s ha netalán az oktatás lejáró cyklu- 
sára hagyná, tapasztalandja, hogy az illetők nem készültek el 
tökéletesen, miatyánkszerűen s nem leendnek képesek a zavar és 
meglepetés alkalmával a szülei házban elmondani.

A gyermek fenhangon tanulván otthon a bocsánatkérést, a 
szüle hallja, el-elgondolkozik felette, utolsó betűjéig átérti, végre 
annak tartalma örömét és tetszését, nem egyszer könyjét csalja 
ki szemeiből. Idei szülei nyilatkozatokkal erősitem, hogy a család
főknek felette birja tetszését az ily hálára és engedelmességre 
való gyöngéd nevelés s ünnepélyes fogadás. Épen ezért az ünnep 
reggelén akkép intézendő ezen patriarchális gyakorlat, hogy a 
családtagoknak egy-két versből álló ének elzengése u tá n , mondja 
el a gyermek a bocsánatkérést. A családias szinezetű vallásos 
életet ébreszteni és emelni kell.

Néhai Szeberényi püspök nyomán a családban elmondott 
bocsánatkéres alakja a következő: „Édes apám, anyám! Hallgas
satok meg, kérlek, és fogadjátok szivesen fiatok (leányotok) 
szivből fakadó hálanyilatkozatát. Olyan sok a z , a mit én Isten 
után egyedül csak tinéktek köszönhetek. Ti ápolgattatok mint 
kicsi gyermeket, ti gondoskodtatok arról is , hogy legyen elede
lem és ruházatom. De nemcsak testemre, hanem lelkemre is , mely 
drágább a testnél, kiterjedt a ti apai-anyai gondotok. Csecsemő 
koromban, a szent keresztség által bekebeleztettetek engem a Jézus 
nyájába; neveltetek. oktattatok az isteni félelemben és a kegyes
ségben; iskolába járattatok, hogy megismerhessem az Egy Istent, 
és a kit elbocsátott a Jézus Krisztust. Ma már önmagam teszek
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vallást hitemről, és élek az Urnak szent vacsorájával. Oh, minek- 
előtte az Isten házába indulnánk, nyugtassátok meg az én lelke- 
met,  mondjátok, hogy megbocsátjátok nékem mindazt, a mit én 
ellenetek mostanáig vétettem. Fogadom néktek, hogy háladatos 
fiatok (leányotok) leszek, és buzgón kérem az Istent, hogy adjon 
nekem erőt e fogadásom teljesitésére, hogy legyen tinektek én 
bennem örömötök, vénségtek napjaiban gyámolotok, az Úr szine 
előtt egykor ilyen dicsekedéstek én felőlem: „Ime, gyermekünk, a 
kit nékünk adtál, itt van, nem veszett el.“ Erre segéljen bennün
ket az A tya, F iú , sz. Lélek Isten, most és mindörökké. Amen.“

A templomi köszöntő czélja ismét sajátságosan más. Czélja 
szivességre birni a gyülekezetet  a kis keresztyének befogadására. 
E szokás ősi. Közlöm azért Szeberényiét, mert Blázyé a 
családban mondottnak tartalmát átviszi a templomba. „Mélyen 
tisztelt gyülekezet! Mi gyönge és kicsiny gyermekek azon mély 
kérelemmel fordulunk az itt egybesereglett ker. hivekhez: fogad
jatok be minket is egyházunk bekelébe és midőn a z t, a mit a mi 
keresztszüleink a szent keresztségnél nevünkben igértek , itt ezen
nel örömmel meguj itjuk, engedjétek azt nekünk azon boldogitó 
tudattal cselekednünk, hogy a miben talán várakozástoknak meg 
nem feleltünk volna, ti azt kegyesen megbocsátjátok s gyönge- 
ségünk iránt elnézők lesztek. Mi ezennel szentül lekötelezzük 
magunkat, hogy e gyülekezethez halálunk órájáig hivek maradunk 
s ha az Isten kedvez életünknek, buzgó hiveivé válni iparkodunk , 
hogy édes apánk és édes szülénk (anyánk) drága evangéliumi 
hitét még akkor is magunkénak vallhassuk, midőn közűletek sokan 
már talán a boldogok siri álmát aludni fogják. A minden kegye
lemnek sz. Istene adja nekünk ehez sz. segedelmét a mi Urunk 
Jézus Krisztus által. Ámen."

A lelkésztársak ezen egyszerű forditást átönthetik a magyar 
nyelv természetéhez s az egyházi műnyelv kifejezési módjához 
méltó szerkezetbe.

A szerzési igéknek énekszerű, különösen az orgona piano 
hangjai melletti elmondását a legjobb lelkiismerettel ajánlhatom. 
Ennek mélabús áriája az őskorból maradt ránk. Mert ha már a 
gyermekek egyszerű orgonakisérettel való megáldatása annyira 
pontot, velőt mélyen átjár, mennyivel magasztosabb, emelőbb 

hangulatba hozza a hiveket a miatyánk bármily egyszerű elének- 
lése. Változatosságot kölcsönöz az istentisztelet ezen módjának.
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Lehet az istentiszteletet egyszerűsiten i, lehet; de aztán biz az 
nagyon is egyszerű a hivek érzelmi világában is.

Az úrvacsorázás meghatóbb, ha az apa fiával, az anya 
leányával jelenik meg. Helylyel előbb a szülők s úgy járulnak a 
gyermekek. Ügyeljen a lelkész arra is , hogy a gyermekek szájuk
ból kikapván, zsebre ne rakják az ostyát. Idején észrevegye. 
Balfelfogás, hogy a kinek az első alkalommal ezt megcselekednie 
sikerül, szerencsefia lesz. Mivel alkalmam volt ilyesmin megbot- 
ránkozni, azért irom.

„Következnek a hirdetni valók s ének kimenőre, minek 
végeztével a gyermekek velem jőnek a paplakra s ott nehány 
szivélyes szó kiséretében kikapják a confirm. bizonyitványaikat."

A gyermekek egy kedves emlékjellel távoznak s ez a 
confirmátioi negyedivnyi terjedelmű lapocska. Homlokán e felirat
ta l: Emléklap a Konfirmátió napjára. A latta balról: Márk. evangy. 
XVI. 16.; jobbról: Jel. XIX, 9. A találó kép, mely a végvacso
rázó Jézust tanitványaival figyelmet érdeklőleg tünteti elé. A 
képen alul nagy betűkkel kiirv a : Légy hív mind halálig és neked 
adom az életnek koronáját. János Jel. 2, 10. A lapocska követ
kezőkép töltetik be: Ezen intéssel és a legforróbb áldáskivána- 
tokkal ezennel bizonyittatik, hogy Gerő Simon, — Gerő Pál és 
Hájnik Erzsébet szülők gyermeke, — ki született 1868. dec. 9. és 
megkereszteltetett 1868. dec. 13-dikán Arcziban, ma, u. m. menybe
menetel ünnepén 1880. máj. 6-dikán a helybeli evang. egyházban 
confirmáltatott, miután az Istennel való szent keresztségi szövetsé
get meguj itotta. Kézey Pál, az arczi ev. gyülekezet lelkipásztora."

Az itt előirt confirmálási módszert használatba venni meg- 
kisérlém ez évben személyesen gyakorlatilag s azt tapasztaltam, 
hogy a gyermekseregnek kettesével oltár előtt orgonakisérettel 
való megáldatása többé nem földi jelenet. Ennek piano hangja 
angyalok seregévé varázsolja át a gyülekezetét. A közönség 
valóban mintegy megnyilatkozott egeket, a sz. Léleknek áldásos 
leömlését véli láthatni.

Forró érzéssel köszönöm Testvérünknek, Török Józsefnek, 
szivességét, hogy a mit boldogult mesterétől, Székácstól tanult, 
nem rejté véka a lá , hanem megengedte, hogy közrebocsáthassam 
sokaknak épülésére.

Margócsy Kálmán.
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A könnye lműség .
— Egyházi beszéd. —

Máté XXV. 1—13. A tiz szüzekről.

Mi az oka, hogy csak oly kevesen jutnak el az 
erkölcsiség azon magaslatára, melyre eljutni mint keresz
tyének mindnyájan hivatva vagyunk? Mi az oka, hogy 
oly sokan elsülyednek egészen; miért, hogy oly sokan, 
mint a szellő által hányatott pehely, ingadozva bűn s 
erény között majd egyik, majd másik felé vonatnak s 
csak a bűnnek átkában részesek, az erény áldásaiban soha? 
Tán végzetük ez nekik? Vagy tán oly véralkattal szület
tek , mely őket ellenállhatlan erővel ragadja oly irányban,  
mely felé haladni belsejöknek jobb érzelme hasztalanul 
tiltja? Nem, K. h .! Hisz azok, kik később elbukának, 
szinte voltak egykor ártatlan gyermekek, milyenekről igy 
szólt Üdvözitőnk: ,,A mennyeknek országa ezeké!“ — 
Szülői gond őrködött felettük; az erény ösvénye talán 
nem is volt oly tövises előttük, mint sok másoknál; 
alkalom a jóra szinte nem hiányzott: mi okozta hát elbu
kásukat? Semmi más, mint a k ö n n y e l m ű s é g !  A köny- 
nyelműség, mely az eszközt, s alkalmat nem használta 
jóra; a könnyelműség, mely elfelejteté velünk ama magasz
tos czélt, melyre mint emberek s keresztyének hivatva 
voltak; a könnyelműség, mely csak egyedül a jelenre 
nézett, s a jövőre nem!

Ez volt az ok, mely a nászéj örömeitől megfosztá 
az öt balgatag szüzet, kik a vőlegényt lámpával várni 
elmulaszták; s könnyelműség az oka annak is, hogy égi 
vőlegényét élő hittel várni oly sok balga lélek elfelejti! — 
Akartok-e ti atyámfiai, a könnyelműségtől óvakodni? 
Hiszem, hogy igen s azért megmondom ti néktek, hogy 
miben ál l a könnyelműség. Ab b a n ,  hogy  az e mb e r  a 
komoly do l gok  i r án t  nem komol y ,  sőt  j á t s z i k
velük.

I . Játszik a könnyelmű a kisértetekkel.
II. Játszik a vallással, erénynyel, a hittel, 

III . De játéka fordul majdan siralomra 
Az itélet napján nem lel irgalomra.
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I .

J á t s z i k  a k ö n n y e l m ű  a k is é r t e t e k k e l .
Férfias akarat és erély kell ahhoz, K. h., hogy az 

ember bevegyüljön a romlott világ zajába, s keblét mégis 
tisztán megőrizze. Érett elme, higgadt kedély, a kisérté
sek ellen felvértezett sziv szükséges ahhoz, hogy ott a 
tévelyek és bűnök útvesztőjéből kihatolhassunk. Ezért 
van oly nagy szüksége a tapasztalatlan ifjúságnak szülői 
tanácsra és vezető karokra mindaddig, mig az akarat meg 
nem szilárdul, az elme meg nem érik, a kedély meg nem 
higgad. Azonban hány apa, hány anya téveszti el szemei 
elől eme fontos igazságot, midőn gyermekét a futó széltől 
is óvja, de a romlott világ pestises levegőjétől, a kisér
tések, rosz példák csábitó varázs-körétől nem!

Az a nagy világ! Azok az úgynevezet ártatlan mula
tozások ! Oh Istenem! hány fiatal sziv paradicsomát tették 
ezek már a bűn és fertelem pokoli tanyájává! . . .

Azt mondod: mit árt az, ha fiad ifjú társaival együtt 
a józan vidámság korlátain talán egy kissé tulcsapong? 
Hisz most van ideje! Mit árt az: ha a korcsmában költi 
el kevés pénzecskéjét? Hisz maga kereste! Mit árt az: ha 
pénzét elköltötte s éléskamrádból némi csekélységet visz oda, 
hova nem kellene! Fiatalság, bolondság: ugy sem tart soká!

És te édes anya még gyönyörködöl abban, ha kis 
leánykád czifra ruhájában tetszelegni vágy és nem gyer
meki ajkakhoz illő beszédben gyakorolja magát! Azt 
mondod: mi van abban, ha a hajadon oly helyen mulat 
is, hol nem kisérheti az anya vigyázó őrszeme?

Oh ne szólj igy! Oh ne játszál a kisértetekkel! Ha 
gyermekedet megóvod a veszedelemtől, mely testet meg
ölheti : mennyivel inkább kötelességed vigyázni o tt, hol 
keble tisztaságát, ártatlanságát veszély veszi körül. Ne 
játszál a tűzzel, mert könnyelmű játékod házadat könnyen 
lángba borithatja; ne játszál a bűnnel, a kisértettel, mert 
egy egész élet jövőjét perzselhetik el a felgyulladt szen
vedélyek emésztő lángjai.

Az élet tavaszán köttetik azon szent kapocs, melyet 
barátságnak nevezünk. Szép és nemes érzelem ez; erény
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iskolája, bűn elleni bástya, rokon lelkek egygyé olvadása; 
-  ki ne tisztelné, ki ne ohajtaná? A barátság a világ 
üdvezitőjének szivében is hajlékot talált. Ő az egész vilá
got szerette ; de szeretete a tizenkét apostol kisded cso
portjára veté legmelegebb sugárait s gyúpontja volt az 
egy tanitvány János, kit az Úr szeret vala, s kinek feje, 
mint szentirásunk mondja, az Ur keblén oly sokszor 
elpihent!

Azonban, hogy a barátság szent érzelem legyen: 
arra nézve szükséges, hogy az erény iránti szeretet legyen 
annak összekapcsolója; az erkölcsi tökély utáni törekvés 
legyen czélja; s e czél eszköze a kérlelhetlen igazmondás 
egymás hibái és gyengeségei ellenében. De kérdem: az a 
barátság, mely e világon oly gyakori; az a kapocs, mely 
oly sok könnyelmű ifjút összefűz: megérdemli-e a szent 
nevet? Oh nem! Mert létrehozója nem a kedélyek össz
hangzása, hanem a hasonló tévelyek és hasonló szenve
délyek találkozása; czélja nem az erény, hanem a bűn 
útján karöltve járás; eszköze, egymás szenvedélyeinek 
legyezgetése, egymás lelkiismeretének elaltatása. Mi jó 
származhat ily barátságból? Jó semmi; de annál több 
rossz. Tépd szét az ilyen köteléket! Járj inkább magad az 
élet útján mintsem ily utitársakkal. Vagy talán attól félsz, 
hogy czimboráidban ellenségeket szerzesz magadnak? Hadd 
legyenek ellenségeiddé; igy sokkal kevesebben árthatnak 
neked! Barátaid megválasztásában felettébb ovatos légy; 
mert ha azt hiszed, hogy romlott emberek közé vegyülve 
őket megjavitod, nagyon csalódol; mert az édes tészta 
nem teszi édessé a savanyu kovászt, hanem csak egy 
csipetnyi kovász is megsavanyitja az egész tésztát. Leg
veszedelmesebb kisértők a gonosz czimborák: ki magát 
ezektől meg nem óvja: az a kisértettel könnyelműen játszik.

II.
Játszik a könnyelmű a kisértetekkel,
J á t s z i k  a v a l l á s s a l ,  e r é n y n y e l ,  a hi t tel .

Miben áll a lélek eme legszentebb érzelmeivel való 
vétkes játék? Abban, hogy a vallás által nyujtott isteni 
segedelmet megragadni elmulasztja az ember.
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Adatott nekünk kijelentett vallás, mely az értelem 
homályát megvilágositja, a hánykódó keblet megnyug
tatja, szivünket az Isten és emberek iránt szeretetre 
gyujtja, kötelességeink teljesitését édessé teszi, s lelkünk 
előtt egy új világot tár fel.

A hajdankornak szürkülő hajnalából örökségképen 
egy könyv maradt reánk: e könyv a biblia. Isten lelké
től ihletett férfiak irták ezt, beléfoglalva mindazt, a mi 
csak az embert emberré tenni képes. — Kegyeletes tiszte
let dicsköre vevé e könyvet mindenkor körül, mert hisz 
örök életnek beszédi vannak megirva ennek lapjain. E 
könyv egy világitó fáklya, mely életünk ösvényének elűzi 
homályát; erős kősziklán épült világitó-torony, mely 
lelkünk csendes révpartjának megmutatja útját. E szikla 
tövén áll az anyaszentegyház, melyet annyi tévely, annyi 
tévhit évezred óta hiába ostromol; a pokol kapui rajta 
diadalmat nem vehetnek. — Hallod a harangszót? Mint 
hivogat, mint mondja: ,,Hivek oh jertek! seregeljetek 
egybe a magasságban lakozónak pitvarába; rakjátok le 
földi gondjaitok nyomasztó terhét; hadd szálljon az áhitat 
szárnyain fel imátok jó illatú füstje!“ — Majd felzeng az 
ének: ,,A te szentséges templomodban, hallgass meg én 
imádságomban!“ Hallatszik aztán az Úrnak szent igéje; a 
hivek épülnek hitükben, a szeretet lángja felgyullad szi
vükben; s a szent ige magva jó termő földbe hull, hogy 
gyümölcsözzék ott kint az életben gazdagon. ,,Oh sere
geknek Istene! mely igen szerelmetesek a te hajlékaid! 
Ki ne ohajtoznék a te pitvaraidba!“

Igy volna ez szép, K. h. s igy kellene ennek lennie! 
De fájdalom, a valóságban sokszor másként van ez. — 
Mert hajh! a harang hiába zúg: a könnyelmű nem hallja 
azt; az ének hiába zendül: a könnyelmű szivét nem hatja 
meg; s mig hangja az ének közé vegyül, szive fásult, 
érzéketlen marad; az igének magva hiába hintetik: a 
könnyelmű szivben kősziklára hull! — Mi volna szebb, 
mi volna üdvösebb, mintha az Ur veteményes kertje volna 
minden család, s minden hajlék az Urnak temploma, 
melyben Jézushoz vezettetnének a kisdedek? De hajh! 
hány ily veteményes kertet fel ver a tövis; könnyelmű
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apa, könnyelmű anya, könnyelmű gyermekek! Imádkozás 
helyett hány házból hangzik ki káromkodó beszéd, szent 
zsolozsma helyett erkölcsrontó dal; a hitnek lámpája hány 
szivben aludt ki, hányan szunnyadoznak a testiség puha 
vánkosán, és az Urat ébren mily kevesen várják !

Lássátok atyámfiai! E z, a hittel, erénynyel, vallás
sal való könnyelmű játék az, mely az emberi léleknek 
veszedelmes és örök halált hoz!

III.

Játszik a könnyelmű a kisértetekkel,
Játszik a vallással, erénynyel a hittel,
De j á t é k a  f o r d u l  m a j d a n  s i r a l o m r a :
Az i t é l e t  n a p j á n  nem l e l  i r g a l omr a .

Eljő egykor, K. h . , bizonynyal eljő ama nagy nap, 
a számadás napja, s kiki a mit vetett ott majd azt aratja. 
Eljő egykor az idő, midőn le kell magunkról vetnünk a 
testiségnek hitvány rongyait s egyedül a lélek ruházatá
ban kell megállanunk o tt, hol füleinkbe hangzik a parancs: 
„Sáfár adj számot a te sáfárságodról! “

Avagy talán hiába hangzott a mennybe felmenő 
Jézus után felfelé tekintő tanitványokhoz amaz angyali 
szózat: „Gallileabeli férfiak! mit álltok itt nézvén a 
mennybe? E Jézus a ki felvitetik: akképen jő el, a miké
pen láttátok őt felmenni a mennyekbe!" Üres hitegetés, 
üres ijesztgetés volna minden a mit a szentirás oly sok helyen 
mond a végitéletről ? Nem, K. h .! A mit a kijelentés a benső 
öntudattal és józan észszel összhangzólag mond: az ámitás 
és üres képzelet nem lehet. Hogy mikor lesz az a nagy nap; 
mikor jő el az embernek fia itélni eleveneket és holtakat ? 
az mi előttünk, véges elméjű emberek előtt el van rejtve;

és ez jól van igy! Ama vőlegény sem mondá, hogy 
mikor jő el, hogy megtudhassa bizton, vajjon a reá vára
kozó szüzek közűl kik méltók arra, hogy szerelmével 
boldogitsa őket? Azok: a kiket folyton ébren tart a vágy, 
a kiknek mécsében az olaj, szivükben a remény nem 
fogyott el: az öt okos szüzek. Az öt balgatag szüzek 
pedig, kik lámpájuk világát olajjal , várakozásukat türe-
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lemmel, kérkedésüket reménynyel táplálni könnyelműen 
elmulaszták, hijába zörgettek a legény ajtaján.

Ne legyünk m i, K. h ., hasonlók amaz öt balgatag 
szűzhöz; mert a könnyelmű ember az Ur eljövetelekor 
nem állhat meg az itéletben. Sok ember van, ki szép 
tehetségeknek magvait hozá magával e világra, de korán 
megismervén e világ élveit: a magvak még csirájukban 
elveszének. A Jézus tudománya csak felületesen érinté 
szivét, türelmetlenül várta a kifejlés idejét, és mint férges 
gyümölcs korán megérett; de nem az erényre, hanem a 
bűnre. A kisértetet nem kerülte; sőt maga kereste fel; az 
első vétket csakhamar követte sok más, mert a bűnnek 
lejtőjén lefelé rohanva, megállni nem lehet. És mi lett a 
vége? Nyomor, gyalázat, erkölcsi sülyedés. De im a 
Megváltó szánva rátekint; ama nyomort ő küldé el reá, 
hogy mint az evangyeliomi tékozló fiú atyjához visszatérjen.

Éjfélkor pedig kiáltás lőn: „Imhol a vőlegény! Men
jetek ki ő elejbe!‘‘ — Nem ébreszt-e fel benneteket e 
kiáltás ti könnyelműek, kik előtt az egész életfolyam 
kisértéseivel együtt csak játék vala? Ah ! ébredjen fel e 
kiáltásra mindenki! Ébredjetek ti ifjak és szüzek, kiknek 
hitét, erényét, hajótörés veszélye környezi; ébredjetek 
addig mig nem késő; a mennyei vőlegény közelget. Éb
redjetek apák és anyák a könnyelmű engedékenység 
álmából komoly szigorra fel; csak igy mondhatjátok ama 
napon: „Imhol a gyermekek Uram, kiket nekem adtál, 
egy is azok közűl el nem veszett!“ És ti öregek! fehérlő 
hajjal, reszkető lábakkal ti ne ébrednétek ? Nem halljá
tok-e , hogy már kopogtat a vőlegény ajtótokon ? . . .

Ébredjetek, oh ébredjetek mindnyájan! Hiszen ha 
nem akartok is ébredni, fel kell egyszer majd kelni az 
álomból. Ha majd a föld, melyen ti oly bizton járni vél
tek , alattatok mély sirrá változik; ha majd a test, mely
ről azt hivétek, hogy a léleknek elválhatlan társa, a 
férgeknek martaléka lesz; ha majd utoljára az élet éjfelén 
az oly sokszor figyelembe se vett kiáltás felhangzik: 
„Imhol a vőlegény jő, menjetek ki ő elejbe!“ Oh akkor 
még az éber vigyázókat is rémület tölti e l, mert őket is 
egy pillanatra elnyomá az álom; s rémület tölti el azokat



f 17

is, kiknek lámpája mindig égett, kik minden élvezetben 
szemük előtt tárták a végső számadást! Hát még azokat, 
kiknek olaja egészen elfogyott, s kik most lámpájokba 
olajt hiába kérnek, mily rettegés fogja eltölteni, midőn 
látják, hogy a mit az életben elmulasztottak, azt helyre 
többé nem pótolhatják! Az ilyeneknek mondja majd az 
Isten fia: „Nem ismerlek benneteket, — nem találok ben
netek sem hitet, sem erényt, számotokra a mennyország 
kapuja meg nem nyittatik!"

Vigyázzatok azért és imádkozzatok , hogy kisértetbe 
ne essetek: félelemmel és rettegéssel munkáljátok iidvös- 
ségteket. Amen.

Theremin után szabadon
K. D. L. S.

Simon halászata. *)
— Homilia. —

Luk. 5 : 1 —11.

A felolvasott, evangyeliomi történet Zsidóországnak 
egyik legkiesebb vidékére vezet el bennünket. — E vidék 
a Genezaret tó melléke, a mely bőtermékenységéről Ge- 
nesárnak, azaz gazdagság kertjének neveztetett s a tó is , 
mely rajta terült e l, innen nyerte a Genezaret elnevezést. — 
A tónak tiszta és egészséges vize halakkal bővölködött, s 
partjai a halászoknak kedves tartózkodó helyül szolgál
tak. — A környéken sok kisebb nagyobb helység feküdt; 
közöttük volt Tiberiás város, melyről a tó másképen Ti- 
beriás tavának hivatott. — Itt volt Kapernaum is, hol 
Jézus lakott azon időtől fogva, midőn őt polgártársai Ná- 
záretből kiűzték. — E város nevéről a tó gyakran emlitte- 
tik még kapernaumi tengernek is. — Kapernaumból az Úr 
gyakran ki-kijött, a tóhoz, hogy annak partjain, itt a termé
szetnek egyszerű, de lélekemelő szépségei között fáradt lel
két meg-megpihentesse. — Ama történet szerint is , melyet 
felolvastam, itt találjuk őt, de most körülvétetve népso

*) Mutatvány szerző sajtó alá rendezendő ily czimű művéből: „Homilia 
sorozata Jézus életéből."

2
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kaságtól, mely kivánta tőle hallani az Istennek, az igaz
ságnak beszédét. — Jézus ezuttal is engedett a nép kiván
ságának , de előbb jónak látta gondoskodni arról, hogy 
beszédében a sokaság tolongása által ne zavartassék. —. 
Két kisebb fajta hajót, vagyis csolnakot pillantott meg a 
tóparton s az egyikbe belépvén, megkérte ennek gazdáját 
Simon halászt, hogy a csolnakot egy kissé a földtől bel
jebb hajtaná. — Midőn ez megtörtént, leült Jézus a hajó
ban s innen tanitá a parton levő sokaságot minden hábo- 
ritás nélkül.

Hogy ez alkalommal mit tanitott Jézus az Istennek 
beszédéből, arról e mai felolvasás nem emlékezik. — De 
hogy ezen beszéde is teljes volt az isteni tudománynak 
szivreható igazságaival, megtetszik onnan, hogy a beszéd 
elmondása után a hallgatók közül néhányan elválhatlan 
tanitványai lettek Jézusnak. — Értsük meg közelebbről, 
hogy ez mimódon történt.

Elvégezvén Jézus a beszédet, a felolvasás szerint 
szólitá ismét Simon halászt és ennek társait, hogy men
jenek a mély vizre és ott vessék ki hálóikat halfogásra.
Ők azonnal engedelmeskedtek, holott pedig mint gyakor
lott halászok jól tudhaták, hogy sem a nappali idő, sem 
a mély viz nem alkalmas a halászatra. — Ugyanis nappal 
a tiszta vizben, milyen volt a Genezaret vize is , a  halak 
félnek a háló, ladik és halász látásától. — A mély vizben 
pedig a halak nagyon alant uszkálnak s igy a háló, 
a mely csak felszinén lebeg a viznek, nem foghatja meg 
őket. — Azért a halászok különösen szoktak vigyázni 
arra, hogy a halászat csendes éji időben és a part körül 
történjék, hol a viznek csekély mélysége van. Ilyen 
értelemben felel Simon halász is Jézusnak, midőn igy 
szól hozzá: „Mester! jóllehet egész éjszaka fárasztottuk ma
gunkat, és semmit nem fogtunk, de azért a te parancsola
todra levetem a hálót." — Simon már e szavaiban is igen 
szép tisztelettel van Jézus iránt: Mesternek nevezi őt s 
meghajol tekintélye előtt. — Ime most az Úr oly utasítást 
ad Simonnak, a mit ez a tapasztalásból czélszerűnek nem



lát ele azért Simon nem tesz ellenvetést, hanem társaival 
együtt az utasitást hiven követi.

Vajha, K. H .! megtanulnók ezen egyszerű halászoktól, 
hogy miként kell az Úr akaratának ellenmondás nélkül en
gedelmeskedni. — Hányszor támaszkodunk mi az életben 
saját rövidlátásunkra, midőn az Ur intését követve sokkal 
szerencsésebbek lehetnénk. — Ha feltett szándékaink kivi
telében akadályra találunk , az Ur arra in t, hogy békével 
tűrjünk , és mi türelmetlenkedünk. — Ha valamely fele
barátunk megsért, az Ur odautasit, hogy bocsássunk 
meg a sértőnek, de mi inkább bosszút állunk. — Ha az 
Isten szeretete nem mindig a jó egészségben, vagy a vi
lági jólétben mutatkozik irántunk, az Ur arra emlékeztet, 
hogy a kit az Isten szeret, azokat megdorgálja, azért mi 
mégis inkább az Isten ellen zúgolódunk. — Pedig ha mi 
is készen engednénk az Urnak , mint Simon, bizonyára 
a mi dolgaink is jobbra fordulnának, mint Simoné, ki 
az U r szavára a mély vizen vetette le hálóját és szerencsés 
fogást tett. — Még pedig oly szerencsés fogást, hogy — 
a felolvasás szerint — a halak sokaságától a háló is 
szakadozni kezdett s két halász-csolnak telt meg a fogás
ból annyira, hogy azok csaknem elmerülének.

Ne gondoljátok, Ker.-ek, mintha ez a dolog csak ti 
előttetek látszanék csudálatosnak. — Csudálkozott azon 
maga Simon halász is, csakhogy ő nála e dolog titok
szerűsége nem hitetlenséget szült, mint napjainkban sokak
nál, hanem ő a rendkivül megáldott munka után itélve 
Jézusban emberfeletti, isteni hatalmat lát, oly hatalmat, 
melynek még a természet törvényei is teljes szolgálatában 
állanak. — Most azért leborulva a fenséges személy előtt, 
megtört kebellel vallja meg emberi gyarlóságát, mond
ván: „Eredj el én tölem, mert én bűnös ember vagyok 
Uram!"l — „Mert— úgymond az evangyeliom — a féle
lem elfogta öt és mindazokat, a kik ö vele val ának a halak 
fogása miatt.“ — Nem kell itt azonban azt sem felejtenünk, 
hogy Simon és társai szinte hallgatták ama beszédet, 
melyet a Mester kevéssel előbb a sokasághoz tartott. — 
És igy e beszéd hatásának is nagy része lehetett abban, 
hogy Simon az Idvezitőt úgy tekintse, mint Istennek
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emberét s hogy egy ilyen fenséges személy előtt önmagét 
a földig megalázza. — S mit gondoltok , K. H., az a Jézus, 
a ki bűnt nem ismert és a kinek szájában álnokság nem 
találtatott: elfordult-é Simon halásztól , a ki önmaga val
lotta be, hogy ő bűnös ember? — Óh nem! Jézus a töre
delmes szivűeket kedveli; bátori tja s felemeli azokat, a 
kik bűneik miatt félelembe esnek. — Ime ő a töredelmes 
szivű Simon halászt nemcsak hogy meg nem veti, sőt 
most egy sokkal magasabb értelmű halászatra hivja fel, 
olyanra, melylyel ő ezután az Isten országa számára 
emberi lelkeket fog. — „Ne félj — mond neki az Ur — 
ennek utánna embereket fogsz.“ — Igen, mert az a Jézus, 
a ki bölcs volt az örök igazságok felmutatásában, bölcs 
a természet titkos erőinek kitanulásában: ép úgy bölcs 
volt az emberi lélek megismerésében is. — Ki látta ő már 
az eddigiekből, hogy Simonban a sziv töredelmessége 
épen az, a mi a szántás a parlagon heverő földnek, 
melybe ha j ó magot vet a gazda, abban a dudva helyett 
arany kalászok fognak teremni. — Tudta azt Jézus előre, 
hogy Simonban az ellágyuló lélek majd idővel szikla
keménynyé edződik, s alkalmas lesz arra, hogy az anya- 
szentegyháznak erős talpkövül szolgáljon. — És az emberi 
lelket jól ismerő bölcs nem is csalatkozott számitásában, 
mert ime Simon halász és társai — a felolvasás szerint — 
„mikor kivonták volna a hajókat a földre, mindeneket el
hagyván követék őtet.“ — Simon társaiul a felolvasás Jaka
bot és Jánost, a Zebedeus fiait emliti; Máté és Márk 
evangyelista hozzájuk számlálja még Simon testvérét And
rást is. — Jól tudjuk pedig az evangyeliomokból, hogy 
a nevezett halászok az Idvezitőnek mindvégig a leghűbb 
követőivé lettek. — Simon volt az, a kit Jézus későbben 
erős leikéért „Péter“ azaz kőszikla névvel tisztelt meg s 
azt mondá neki, hogy ezen a kősziklán épül fel az 
ő anyaszentegyháza. — Jánost és Jakabot szinte úgy 
emliti az irás, mint a kik Jézusnak legkedvesebb tanit
ványai voltak.

Még egy dolog van, Ker.-ek, a mi itt figyelmünket 
méltán megérdemli. — A felolvasott történetet Lukácson 
kivül a többi evangyelisták is előadják s ezek közt Máté
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és Márk szerint Simon halász és társainak elhivása csak 
természetes módon, minden csuda nélkül történik. —- 
Tudniillik Jézus a mint meglátja a halászokat a tenger- 

parton, egyszerűen felszólitja őket, hogy legyenek az ő  
követői, és azok követék őt (Mát. 4: 18—22. — Márk

1: 16-20.) — Ellenben Lukácsnál, miként hallottuk,
ezen előadás megvan toldva Simonnak csudaszerű halá
szatával is. — Kérdés tehát, miként lehet e külömböző 
előadásokat összeegyeztetni? — Egy jeles irásmagyarázó 
(Lang Henrik) e kérdésre úgy felel, hogy ama rejtelmes 
halászat, melyet Lukács szerint Simon az Ur szavára oly 
rendkivüli sikerrel tett, nem egyéb, mint költői kiábrá
zolása és a Jézus személyével összekötése egy oly jelen
ségnek, melyet később az apostolok saját működésükben 
tapasztaltak.

De mielőtt e dolgot tovább folytatnám , meg kell 
jegyeznem , hogy Simon halászatára nézve én az eddigiek
ben csak magát a költői képet s annak egyes vonásait 
igyekeztem felmutatni. — Tehettem volna úgy is, hogy 
a kép magyarázatával együtt előadom a tárgyat is, mely 
abban ábrázolva van. — De mivel a felolvasás én előttem 
olyan természetszerűnek látszik, hogy abban a képnek a 
tárgygyal való összemagyarázása inkább zavarná a figyelmet, 
mint a kettőnek külön választása, azért czélszerűbbnek 
véltem azokat egymástól megkülönböztethetőleg előadni.

Ezt igy megértvén, már most lássuk magát a tárgyat, 
melyet Lukács a Simon halászatában kiábrázolni akar. — 
Ez, miként már mondani is kezdtem, egy jeles irásma- 
gyarázó szerint a következő. — Az első apostolok téritői 
munkássága, vagyis ama lelki halászat, melyet eleinte 
csak honfitársaik közt, mintegy a part közelében tettek, 
kezdetben csekély sikerű volt. —- Fárasztották magukat 
hiven, és semmit, vagy legalább kevés lelket fogtak. — 
De midőn Jézus szelleme által indittatva, — különösen 
Pál apostol személyében —- a pogányok közé, a tudatlan
ság mélyére mentek, itt oly meglepő eredményre jutának, 
hogy hálójuk szinte szakadoz vala a bő fogás miatt, azaz 
szakadással fenyegette az első hivek gyülekezetét azon 
pártoskodás, mely az apostolok közt a pogányok téritése
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miatt beállott. — Mert Péter apostolt és párthiveit féle
lemmel töltötte el a pogányokból lett hivek nagy soka
sága , attól tartván, hogy ez nem egyéb, mint meghami- 
sitása a Jézus tudományának, melyre csak a zsidók volná
nak hivatalosak. — Nem sokára azonban az ellenkező apos
tolok szépen egy értelemre jutottak, s a szakadás nem követ
kezett be.— A legkésőbben irott evangyeliom pedig: a Já
nosé , hol e történet szinte költői felfogással és czélzatosan 
van előadva, világosan is hozzáteszi, hogy „mindazáltal a 
háló nem szakadoza el.“ (21: 11.) Az iró tudniillik saját 
szemeivel látta a pártoskodások lecsendesülését a gyüle
kezetekben.

K. H .! Ama lelki halászat, melyre egykor Jézus Si
mon halászt felhivta, folyvást tart még ma is. — A halá
szok ma is azok, kik a Jézus tudományával, mintegy 
hálóval emberi lelkeket fognak az Isten országa szá
mára. — Ezen Istenországnak, azaz a jó emberek val
lásos egyesületének még ma is vannak oly bátor, felál
dozó munkásai, milyenek az első apostolok valának. — 
Ezek a hittéri tők vagy miszszionáriusok, a kik elhagyják 
a hajlékot, hol bölcsőjük ringott, el a családot, rokon
ságot, melynek körében boldogok voltak; elhagyják min
denüket, mint ama régi halászok, és csak egyet vesznek 
magukhoz a nagy útra, a jézusi tudomány hálóját. — 
Ily készülettel mennek el ők messze, messze, vad népek
nek idegen országába, hogy itt a tudatlanság mély ten
gerében ama hálóval sok lelket fogjanak. — Számtalan 
akadálylyal és veszélylyel küzdenek még ők a hivatásért, 
melyet a Gondviselés reájuk bizott. — De ugyanaz a 
Gondviselés másfelől meg is áldja nemes fáradozásaikat 
ép úgy, mint ama régi halászokét. — Az ő munkájuk 
nyomán sok ezer lelkek szabadulnak ki a tudatlanság 
mélyéből s tudományuk hálója által hivei lesznek ezek 
a Krisztus idvezitő egyházának. — És ezen egyháznak 
idvezitő ereje az ő elméjüket is megvilágositja, szivüket 
megnemesiti; elhagyják régi vadságukat; megtanulják 
egymás jogait tiszteletben tartani, egymással békében és 
szeretetben élni, és igy az emberi nemzet nagy testének 
ők is hasznos, egészséges tagjaivá lesznek.



23

Mi pedig mindnyájan azt a tudományt, melynek 
idvezitő ereje a nagy idők viszontagságai által nem hogy 
emésztetnek, sőt kifogyhatlan áldásait napról napra több 

lélekkel érezteti; azt a tudományt, melyért az egykori 
halászok mindenüket elhagyták s melyért maga a mester 
drága életét is feláldozá: a Jézusnak boldogitó tudományát 
tanuljuk meg ez órában igazán becsülni, s annak paran
csait hiven teljesiteni. — Lám az evangyeliomi halászok, 
midőn intette őket az U r, hogy munkájukkal a tenger 
mélyére menjenek: nem kérdezték, hogy miért tegyük 
uram? hanem indultak azonnal ellenmondás nélkül és 
szerencsés fogást tettek. — Lám a gyermek, ha folyvást 
hiven követi az okos apa intését, majd idővel maga is 
boldog és másoknak is boldogitója lehet. Az idvezitővel 
szemben pedig mi mindnyájan csak gyermekek vagyunk.
_Kövessük hát hiven az ő parancsait, hogy magunk is
boldogok s jó példáink által másoknak is boldogitói, 
Istennek pedig dicsőitői lehessünk. Amen!

Gödöllei József,
segéd-lelkész.

Gyász-be szed.
Wagner Vilma 11 éves leányka koporsója fölött.

(Varsád, 1880. Jul. 4.)

„Az én gondolataim nem a ti gondolataitok és a ti 
utaitok nem az én utaim“ igy szól az Úr. (Esaiás 55, 8.) 
Kemény hangzású szavak, nehéz beszédek ezek az örök 
szeretet szájából, a mi Istenünk szájából, ki atyának 
nevezteti magát. Oly kemény hangzásunk, mondhatnám 
oly szeretetlen, oly makacsul visszautasitó hangzásuak, 
mint a jégeső kopogása, mint a vihar tomboló zaja, mely 
szorgalmunk és reményeink vetéseit semmivé teszi; vagy 
mint az árviz zúgó moraja, midőn boldogságunk épüle
tébe ütköződnek tajtékzó habjai; vagy mint kalapácsütések, 
melyek alatt összezuzik a sziv. Ily formán hangzanak 
hozzánk Isten szájából ezek a szavak: ,,Az én gondolataim
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nem a ti gondolataitok és a ti utaitok nem az én utaim."  
Oly keményen, oly visszautasitólag, oly kérlelhetlenül! 
Oh hiszen nekünk, embereknek, szegény teremtéseknek 
itt a porban, nekünk is vagynak gondolataink, melyek- 
liez jogunk van; vágynak terveink, vágyaink s reménye
ink , melyekhez szeretettel ragaszkodik szivünk; melyeket 
úgy táplál, úgy ápol, legbensőbb szentélyébe zárva szinte 
imád szivünk , mert azt hiszi, hogy azok a gondolatok, 
tervek, vágyak és remények nem az övéi, hanem Istenéi. 
Avagy a hitvesi szeretet, a gyermeki szeretet, az apai
anyai érzelem, öröm, vágy és remény: nem Isten gondo
latai-e mindezek? nem oly oltárok-e, melyeket Isten épitett 
nekünk, melyekre saját nevét irta Isten, hogy higyjünk 
ezekben, hogy áldozzunk ezeken? É s ime, mégis igy szól 
ezek felől: „Hagyd el, hiszen csak a ti gondolataitok 
mindezek, és a ti gondolataitok én előttem semmik: tűnő 
álmok csupán; buborékok, melyek eloszlanak; házikók, 
minőket a gyermek porból és homokból épit s a szél 
elseper. A ti gondolataitok nem az én gondolataim!" — igy 
szól az Ur. Nemde kemény hangzású szavak, nehéz beszé
dek ezek az Isten szájából? És oh, hányszor voltam úgy, 
mintha egyenesen, közvetlen Isten szájából hallottam volna 
e szavakat, hisz oly sokszor álltam én már koporsónál, 
mely az ember legdrágább kincsét takarta, vagy nyilt 
sir szélénél, mely a szülék letört örömvirágát, házi bol
dogságát volt elnyelendő. Oly fájdalmasan visszhangzott 
ilyenkor mindig az én szivemben: ,,A ti utaitok nem az 
én utaim.“ De megvallom, ez igének hangja ritkán volt 
előttem oly zord, mint most, itt e koporsó fölött, mely 
viruló koszorúival oly nagy gyászt és családi bánatot 
fedez. Beszéljek-e? Ennek a családnak, ezeknek a szülék
nek itt volt két szép kedves gyermekök. A nagyobbik , 
az idősebbik egy leányka, oly csendes, okos, hajlékony, 
oly nőies természetű, hasonló a szende ibolyához, mely 
nem tárja ki szépségét s kellemét a világnak, hanem 
csendes rejtekben virágzik mintegy arra teremtve, hogy ha 
gondos ápoló kezek majd kertbe ültetik , édes illatával — 
a lélek- és a szivesség elbájoló lehével boldogitsa a háznak 
lakóit. Hisz máris, a ki őt ismerte, mindenkit elbájolt az
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ő kedves lénye. Igy növekedett ő azon életkorig, midőn 
az ifjúság hajnalpirja mosolygott orczáin, és félig gyermek,

f é l ig hajadon már, a házi gondok és teendőkben édes 
anyjával osztozni kezde. Ilyennek ismertük mi őtet. Mi 
azt gondoltuk, hogy kedves lényének szép virágait majd 
napnál napra gazdagabban s teljesebben kifejti az idő, és 
szinte látni véltük, hogy majd nem sokára a hajadonok 
diszes sorában foglalandja el az őt illető helyet, mint e 
ház ékessége, szülőinek s nagyszülőinek, kik őt annyira 
szerették, méltó büszkesége. Ez volt ő felőle a mi remény
ségünk, a mi gondolatunk. De Isten gondolatja más volt. 
Alig két hete, hogy a kedves leányka megbetegedett. Oh 
mennyire elrémültek szerettei, midőn a végzetes nyavalya 
e ház küszöbét átlépte! Hogy futottak mindjárt orvosi segé
lyért, hogy virrasztottak éjjel-nappal a betegágy mellett! 
A jó rokonok a közelből s távolból eljöttek, hogy az 
aggódó szülők keservében részvéttel osztakozzanak. Minden 
új reggel újult a remény, minden alkonyattal újult az 
aggodalom. Hány forró fohász emelkedett fel az ég felé: 
„Uram, könyörülj, Uram, segits !“ — És mégis te most 
itt vagy, te a mi gondolatunk édes szeretete — kedves gyer
mekünk. Nem, oh nem igy gondoltuk mi ezt, igy látnunk 
tégedet, letörve, leszakitva kedves gyermekkorod legszebb 
virágjában. Mi azt gondoltuk, hogy „Istennek könyörülnie 
kell mi rajtunk, hogy e gyermek életben maradjon" ; mi azt 
gondoltuk, lehetetlen, hogy kéréseink, jajjaink meg ne 
kérleljék a végzetet. Mi igy gondoltuk, de Isten másként 
gondolta. E koporsó födelére súlyos kő gyanánt nehezed
nek e szavak: „Az én gondolataim nem a ti gondolatai
tok és a ti útaitok nem az én útaim“ — azt mondja az 
Ur. Igen, kemény hangzású szavak, nehéz beszédek ezek 
az örök szeretet szájából, a mi Istenünk szájából, ki 
magát atyának hivatja!

De vajjon ezen túl semmi egyéb szava, semmi egyéb 
felelete nincs-e e koporsó fölött? Igen, van. „A mely igen 
távol az ég a földtől, oly igen távol vágynak az én utaim 
a ti utaitoktól és az én gondolatim a ti gondolatitoktól." A 
mily kemény, a mily kérlelhetlen volt amaz előbbi szó, 
mint a végzet: oly lágy s szelid ez az utóbbi, lágy mint
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az atyai sziv, szelid, mint az anyai szó, ha fájdalmat 
okozni (valamit megtagadni) kénytelen. Tehát nem ellen
keznek Isten gondolatai a mi gondolatainkkal, hanem 
csak mag a szt  o s abb  a k , mél y ebbek ,  a l a pos a bba k ,  
a t y a i  abba  k; nem ellenünk vannak Isten ú tai, hanem 
j o b b a k ,  s zere  t e t telj  e s ebbek  , bö l c s ebbe k .  ,, Békes
ségnek és nem háborúságnak gondolatjai“ azok (Jer. 29, 11.), 
a mi gondolataink pedig háborúságnak és fájdalomnak 
gondolatai. „A mely igen távol az ég a f öld t ő l — a mily 
magasan áll az ég a föld felett: nem olyan hatásuak-e 
reánk e szavak, mint midőn a vihar után megszakad a 
felhő s lecsillapul a szélvész, s lanyha szellő lágyan 
legygyenő fuvalma és a mosolygó szivárvány békét hirdet 
újra a földnek? Ilyen ez az ige: ,,A mely igen távol az 
ég a földtől, oly igen távol vágynak az én útaim a ti utaitok- 
tól és az én gondolatim a ti gondolatitoktól.“ E szavakon 
átvilágol mintegy Istennek kegyes arczulatja, mely könyö- 
rülettel tekint reánk akkor is, midőn keze sujt. E szavak
ban az ő kegyelemgondolatjai lehellenek reánk akkor 
is, midőn fájdalmat okoz.

Szeretteim! Hadd érintse e fájdalmas órában szivein
ket ez istengondolatnak és békének ezen fuvalma. „Atyám , 
ne ugy legyen a mint én akarom, hanem a mint te aka
rod“ — ezt mondá egykor a nagy szenvedő ama nehéz 
órában, és e szavak szolgáljanak nekünk az életben emlé
keztető oltárkő gyanánt, valahányszor az Ur nehéz áldo
zatokat követel tőlünk. Hadd legyen ily oltárrá ez a 
koporsó: a hit oltárává, az imádság, a csendes megnyug
vás oltárává, melyhez támaszkodva igy szóljon szivünk: 
,,Kedves kis leánykánk, szivünk édes boldogsága voltál 
te nékünk, de Isten gondolatja volt, hogy téged elvegyen 
mi tőlünk, ezért igy szólunk a porban: „Atyánk, legyen 
meg a te akaratod. “ Amen.

R itter István,
a dunántúli ev. egyházkerület főjegyzője, a tolna 

baranya-somogyi egyházmegye esperese.
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Kül ö nf é l ék .
A) Feleletek.

A 19. sz. ké rdés r e .  Az Úr szolgálatában hű társam s atyám
fiához Guggenberger úrhoz — a szerkesztőség engedelmével — 
azon kérdést intézem: hol vette, hol lá tta , vagy hol olvasta a z t , 

m it a „Protestáns Pap“ 19. sz. kérdéséhez irt feleletében állit, 
hogy t. i- „a ref. egyházban a lelkészbe azon meggyőződés nevel
tetik bele, hogy a sz. vacsorát előbb szolgáltassa ki önmagának, 
azután csak a hiveknek?“ s e meggyőződést alább mi jogon ne
vezheti református felfogásnak?

Azt, hogy a református pap először magának szolgáltatja 
ki az úri sz. vacsorát, én, ki életem delén túl vagyok, s hazánk 
különböző vidékein megfordultam s éltem az úri sz. vacsorával, 
soha sem láttam , de még csak nem is hallottam; mint papnöven
dékbe sem növeltetett belém ily nemű meggyőződés. — Sőt kétlem , 
hogy a magyarországi reformált egyház általam jórészben ismert 
magyar egyházi irodalmából is igazolható volna Guggenberger 
lelkésztársam jelzett állitása, ha csak a „Prot. Pap" 9-ik száma 
30-dik lapjának 9. s következő sorait nem akarnék — erőltetett ma
gyarázással — forrásul tekinteni, mely sorok pedig csakis annyit 
akarnak kifejezni, hogy beteg vagy betegek úrvacsorában részesi
tésekor, ha a lelkész is akar azzal élni (én nem tartom ezt mul- 
hatlan szükségesnek már csak azért is, mert legtöbbször ideje 
sincs a lelkésznek a maga megpróbálására. K. J.) először részesül
jön maga, azután részesittessenek a beteg körül levő részesülni 
akarók, s végül a beteg vagy betegek. Miért részesüljön előbb 
a lelkész, aztán a még egészségesek s végül a beteg vagy bete
gek az úri sz. vacsorában, úgy vélem, nem szükség mással indo
kolnom , mint hogy egészségünk életünk fentartása főkötelességünk, 
s Urunk a Jézus sem kivánja, hogy felebarátunkat jobban sze
ressük, mint magunkat.

Görgeteg, Jul. 27. 1880. Kovács József, m. k.,
ref. lelkész.

A 33. sz. ké rdéshez .  Szükséges-e (ha az esketési actust a 
menyasszony lelkésze teljesitette) az esketési actust a vőlegény 
lelkészének is beanyakönyvelni ?

Kérdem legelőször: lehetséges-e és minő alapon?
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A dimittáló lelkész, ha az elbocsátó-levelet kiadja, tud
hatja-e azt,  hogy az esketés a másik egyházban teljesittetett-e 
vagy sem? És ha azt nem tudja, hogy anyakönyveljen esketési 
actust? És ha nem tudja: és mégis anyakönyvelte, hogy lehetne 
aztán ily anyakönyv és annak kivonata hiteles?

Az ily dupla és hiteles anyakönyvelés csak akkor volna 
lehetséges, ha az eskető lelkész a dimittáló lelkészt az esketésről 
esetről-esetre hivatalosan értesítené. De mi haszna és mi czélja 
volna e hivatalos értesítéseknek ? Sőt ha szokásban volnának is e 
hivatalos értesitések és ezek alapján a dupla anyakönyvelés, el 
kellene törölni, be kellene szüntetni, mert a dupla anyakönyve
lésből az országos statisztikára nézve igen könnyen temérdek hiba 
származhatnék. A ki esket, az anyakönyvelje az esetet, a ki 
elbocsát, az vezessen dimissiónalis jegyzőkönyvet: ez nézetem 
szerint a correct logika. Guggenberger. *)

A 34. sz. k é r dé s he z .  Igazán gyakorlati kérdés: hogy 
prédikáljuk el a haszontalan embereket?! Ott áll a sz. irásban: 
„Ne itéljetek, hogy meg ne itéltessetek", és aztán kiálljon a pap, 
és mondjon itéletet azon ember fe le tt, ki már legilletékesebb 
birája előtt á l l! De viszont, micsoda pap a z , ki az igazat nem 
meri elmondani, akárki legyen i s , ki felett azt elmondania kel
lene. Úgy látszik, Szamospartinak is nyomja a lelkét e dilemma. 
Én részemről nem irom alá a halotti prédikátiót, illetőleg a „de

*) A dunamelléki ref. egyházkerület 1877-ik évi gyűlése jegyzőkönyvének 
79-ik pontja alatt elfogadta Szilády Áronnak következő javaslatát: „Az esketés 
végett róm. kath. plébániákra elbocsátott v e g y e s  h á z a s p á r o k  sor- vagy folyó
szám nélkül iktatandók az esketési anyakönyvekbe. Ezen bejegyzés alapján ugyan 
anyakönyvi kivonat nem állitható ki, de a ma is szokásban levő reversálisok által 
elkövetett visszaélések és törvényszegések ellenőrizhető se czéljából, valamint a cura 
pastoralis gyakorolhatása szempontjából is szükségesek".

A főtiszteletű egyházkerületnek emez intézkedése kétségkívül igen helyes, 
mert azon lelkészi hivatalok, hol sem beadványi jegyzőkönyvet, sem abc-rendes 
tárgymutatót, sem elbocsátottak anyakönyvét nem vezetnek, s továbbá sem kiad
ványaikat, sem a hozzájuk beérkezett ügyiratokat nem számozzák és nem iktatják,: 
csakis igy ellenőrizhetik a jelzett javaslatban felemlitett visszaéléseket.

Azonban emez eljárás végetlenül megrontja az anyakönyvnek egységét. Leg
jobb az elbocsátottakról rendes anyakönyvet vezetni, abba a hirdetési bizonyít
ványnak minden adatait a lehető pontossággal beirni, úgy az eljegyzési bizonyít
ványt, mint az elbocsátó-levelet szám alatt irattározni, s igy, minden vegyes 
házasságbeli ügynél bármikor is tájékozhatni fogjuk magunkat.

A szerkesztők.
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mortuis nihil nisi bene“-t, hanem követem azt az elvet: „de mortius 
aut verum aut nihil.“ Csakhogy az a „verum" nem ám az, a mit 
a pletyka beszél. Óvakodjunk a pletykát az igazzal összetévesz
teni. Lásson a pap saját szemeivel és ezeknek se higyjen az első 
pillantásra. Évek kellenek, mig a lelkész „ismeri" hiveit. De ha 
aztán b i z t on  tudjuk, hogy ez vagy az rosz ember, és az ilyen 
ember, Isten által itélő széke elé szóllittatva, általunk elprédi
kálandó : ekkor ne kössünk lakatot a szánkra. Azonban ne felejt
sük el akkor sem soha, hogy a halottat mi már nem javitjuk 
meg és nem is a mi itéletünkre bizza az Isten: hanem csak azért 
utaljunk az ő bűnére, hogy a h a l l g a t ó k a t  tanitsuk és megint
sük. Erre használjuk fel az ilyen esetet, -  az alkalom nagyon 
kedvező — és nem egyszer fog sikerülni egyiknek-másiknak is 
megnyitni szemét önnönmagára. Guggenberger.

A 35. sz. ké rdéshez .  Ugy hiszem, ez izlés dolga. E tekin
tetben úgy vagyunk: a hány ház, annyiféle a szokás. Én részem
ről a bezáró ima és prédikátió közé semmit nem szúrok. Ha be
tegért kell imádkoznom, ez imádságomat belefoglalom a bezáró 
imába. Ha jegyeseket kell hirdetnem, teszem ezt a bezáró ima és 
a miatyánk között. Ha egyéb közleni valóm van a gyülekezettel, 
teszem ezt a miatyánk és áldás közt. Ily szokást találtam gyü
lekezetemben , és miután helyesnek találtam , megmaradtam a régi 
szokás mellett. Más talán másként véli helyesnek. Ugy hiszem, 
az se baj. In dubiis libertas ! Csak egyet volnék bátor fiatal lel- 
késztársaimnak szivökre kötni és ez az: „Ily lényegtelen apró
ságokon és szokásokon csüng sokszor a nép gyermekes szive. A 
ki ily szokásokon változtatni aka r , ne tegye soha szeszélyből, de 
csak akkor, ha indokolható jobb meggyőződése viszi rá. Hanem 
akkor maradjon is meg meggyőződése mellett, és ne törődjék a 
zugolódókkal (mert ilyenek mindig lesznek). A következetesség 
előtt mindig meghajol a nép, mert a következetességnek csak 
egyféle a mértéke. De a kit a hivatalos ténykedéseiben szeszély 
vezet, a ki kipked-kapkod és tán személyes indokokból ugyanazt 
egyszer igy, máskor amúgy teszi: az kivül ül az ágon és belül 
fűrészeli. Guggenberger.

A  37. sz. ké rdéshez .  Ugy hiszem, mindenesetre helyesebb 
stampigliónk felirata, ha igy szól: az n.-n-i g y ü 1 ek ez e t  pecsétje , 
mert minket a gyülekezet hiv meg és a gyülekezet megbizásából 
kormányozzuk a gyülekezetét és képviseljük azt kifelé. A supe-
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rintendens pecsétje igy szól: az n.-i e g y h á z k e r ü l e t  pecsétje 
az esperes pecsétje igy szól: az n.-i e s p e r e s s é g  pecsétje, ennél
fogva a lelkész által használandó pecsét is helyesen csak igy 
szólhat: az n.-ni g y ü l e k e z e t  pecsétje. Guggenberger.

A 38. sz. ké r d é s h e z .  Nem helyeselhető semmiféle szem
pontból sem Szász Károly szereplése. A ki ministeri tanácsos 
az legyen az és ne elegyitse magát egyházi functiókba és ne öltse 
magára a papi ruhát. Két árnak szolgálni nem lehet, és senki 
nem elegyiti magát az élet szorgalmatosságiba, a ki vitézkedik.
II. Timóth. 2: 4. Ha szeretne Sz. K. pap lenni, legyen; ha nem 
szeretett, ha nem találta fel magát az egyszerű, de magasztos 
prot. papi pálya terén, jól tette , ha a világi o r dó t  kereste. Pál 
apostol megrója Démást, a ki őt elhagyta, ragaszkodván a jelen
való világhoz. Ha abból az igazságból indulunk ki, hogy minden 
keresztyén ember pap , úgy csak járjon Szász Károly palástban 
és neveztesse magát méltóságos és főtisztelendő úrnak. A prot. 
papság ordó,  nem ugyan pápistás értelemben, hanem annálfogva, 
a mit az apostol mond: „a Jézus rendelt apostolokat, evangelis
táka t, pásztorokat." És igy addig vagyok pap,  mig ecclesiám 
van; a mig hivatásomnak s hivatalomnak megfelelek.

Szabó József, nemeskei ref. pap.
A 38. sz. kérdéshez.  Az evangelikus papság nen character 

indelebilis, hogy ha pl. zsidóvá vagy mohamedánná lenne is, 
akkor sem szűnnék meg pap lenni, mint a róm. kath. pap.

De nem is olyan vizfesték, melyet mihelyest a gyülekezet 
ereszein kivül van valaki, az eső azonnal lemos róla.

Hogy nem character indelebilis, azt nem kell mutogatni, 
mert hiszen alig van olyan ember, ki ne ismert volna kipaposi- 
to tt, azaz önként vagy itélet által papságából kivetkőztetett s 
világivá lett embert.

De hogy magától nem is mosódik le róla, mihelyest a gyü
lekezet ereszén kivül van , azt egyházunk tana, szokása, törté
nelme eléggé igazolja.

Egyházunk tana és történelme szerént önként bárki kiléphet 
a papságból. Szent Pál apostol egyik segédje Demas kilépett a 
papságból és világivá lett. Ez tehát ősi jog és szokás, s mig 
evangelikusok vagyunk, ettől el nem térhetünk. De hogy a kilépő 
egyénre nézve szép-e s helyes-e ez , az más kérdés.

Egyházunk tana , történelme, törvényei szerént a pap pap-
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gágából kivetkőztethetik: a) ha olyan bűnt követett el, mely 
törvény szerént papság-vesztést von maga után. De azt az itéletet 
nem minden jött-ment ember mondhatja k i , hanem csak a főbb és 
legfőbb itélőszék. b) Ha a pap világi pályára lépett. De ezen 
esetben is csak az arra hivatott egyházi törvényszék ítélete alapján.

Hogy a gyülekezettel nem birá s , nem zár ki a papságból, 
ugyan Kovács Albert érvével bizonyitani nem lehet. Mert a 

középiskolai tanárok, sőt egyházunk kezdetleges korában minden 
úgynevezett rectores scholarum, úgy tekintettek, mint segéd-papok, 
még pedig a többinél elsőbb rangúak. És mint ilyek, kötelesek 
is voltak, s véleményem szerént kötelesek ma is azon egyháznak , 
__ melynek kebelében vannak — rendes papjának felhivására ottan- 
ottan lelkészi teendőt teljesiteni.

De döntő példa az, hogy a szabad paphivás és elbocsátás 
korában, némely pap évekig gyülekezet nélkül volt, a nélkül, 
hogy papi jellegét elveszítette volna, s adott alkalommal egysze
rűen folytatta félbeszakadt hivatalát.

Sőt a világi pálya sem fosztotta meg az illetőt papi jelle
gétől, ha csak egyházi törvényszéki ítélet nem constatálta azt. 
Példa rá a legujabb időben az a Fodor, ki czeczei pap volt, azután 
Fehérmegye pénztárnoka, azután ismét pilisi pap. Hogy helyes 
volt-e ez, s az egyházi felsőség nem követett-e el nagy bűnt, 
hogy ezen s ehez hasonló esetekben elmulasztotta a papi jelleg 
elvesztését kimondani, ez oly kérdés, melyre minden ker. lelki
ismeret igennel válaszol. De elég az hozzá, hogyha a tolvajt, 
zsiványt, gyilkost el nem itélik és fel nem akasztják, szabadon 
jár és minister is lehet, sőt nádor i s , mint a hirhedt Vesselényi 
Ferencz, kire nádorsága előtt több nemű gyilkosságok bizonyit- 
tattak be, de hathatós pártfogás következtében menekült s később 
nádorrá lett. L á s d  a „ S z á z a d o k " 1876-ik évi folyamát. Az 
ügyvédi kamarák mennyivel jobban szervezvék ! Akár gazdává, 
akár pappá, akár ministerré vagy septemvirré lesz is egy tagjuk, 
azonnal kitörlik azt kebelükből.

Egy szóval a papi jellegből ki lehet vetkőzni önként, és ki 
lehet abból vetkőztetni itéletileg. De az egyes gyülekezetek nem 
huták és ma sem bírnak azon atributummal, hogy ők a meghivás 
és megválasztás által, adhassanak valakinek papi jelleget, vagy 
hogy a róluk lemondott egyén egyszerűen ezen ténye által elve-
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szitse papi jellegét. Ez csak az independentismusnak attributuma 
hol minden egyes gyülekezet egy önálló püspökséget képez.

Sz. példájára annyit mondok, hogy ő itéletileg nincs kivet- 
kőztetve s önként se vetkőzött ki papi jellegéből.

Hogy egy világi ünnepélyen palástosan jelent meg: az egy. 
szerűen cynismus. De nagyobb cynismus az még, hogy negélyzett 
evangelikus papságában egy egyházának hitehagyott és legna
gyobb ellenségét éktelen dicsőitő beszéddel árasztá el. Áll az itt 
si duo faciunt idem, non est idem. A mi igen szép lett volna 
F raknóinak, igen csunya volt Sz.-nek. Ezen példához csak annak 
a református papnak a példája hasonlít egy kevéssé, ki dicsői tő 
ömlengéseket bocsátott világgá akkor, mikor VH-ik Pius pápa a 
napoleoni harczok után Rómába visszatért, s ki e tettéért pápai 
érdemrendet kapott. N. N. ref. pap.

A 39. sz. ké rdés r e .  Hogy köznapokon nem járnak isteni
tiszteletre a hallgatók, ez szomorúan igaz, hanem az még szomo- 
ritóbb ám , ha a pap a hivek után megy, tute elaludván a reggeli 
órákat. Kell harangoztatni; buzgón el kell végezni a templomi 
szent kötelességet, először azért, mert ez példaadás a vallásos
ságra s másodszor azért, mert ha megkivánjuk, hogy a tanitó 
ének- s imával kezdje meg a tan ítást, még inkább megkivánhatjuk 
azt, hogy templomi szent szolgálattal kezdjük meg az Isten ke
gyelméből ránk viradott szép napot. — Jól emlékszem a rra , hogy 
kezdő deák koromban — a negyvenes években — minden reggel 
templomba kellett mennünk. Hát ma már ? Nem kell elhanyagolni 
semmit, a mivel a népet felindithatjuk a vallásosságra; mert hisz 
a vallásosság napjainkban úgy is nagyon lazul. Hát a hol vasár
nap délután alig van hét-nyolcz lélek, menvén a többi városba 
vásárra, szőlőbe : ott sem kellene harangoztatni? Ugy ott a tanitás 
helyett elég lenne egy kis ima? -  Azt is hallottam már, hogy 
a hétköznapi templombajárást szorgalmazó papnak azt monda a 
hallgatója: „Hát a tisztelendőné asszony mért nem já r? “

Szabó József, nemeskei ref. pap.
A 39-ik sz. a k é r d é s r e :  Oly helyeken, hol a hivek nem 

látogatják a reggeli könyörgéseket, nem volna-e czélszerű a 
mindennapi harangoztatást a hétnek legalább egy-két napjaira 
szori tani?

Én részemről e kérdés alakjába foglalt indítványt nem irnám 
a lá ! Indokaim a következők:
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1. Valahányszor teendőink kevesbitésével állunk elő — azt 
hangoztatjuk mindannyiszor, habár csak implicite, hogy nekünk 
ez a  teher nem könnyű, ez az iga nem gyönyörűséges. Pedig 
irva áll: „Vegyétek fel az én igámat, mert az én igám gyönyö
rűséges, és az én terhem könnyű. “

2. Ezzel végkép beszüntetnék a hétköznapi isteni tiszteletet. 
Mert hogy a hivekkel megkedveltessem a templombajárást, ennek 
lélektani módja nem a z , hogy minél ritkábban nyújtsak nekik 
alkalmat, hogy templomba jöhessenek, hanem az ellenkező, hogy 
minél sűrűebben figyelmeztetve legyenek rá. Vegyük például: 
elfogadott nap volna gyülekezeteinkben a Kedd és Csütörtök, a 
mikor hétköznapi isteni tisztelet tartatik nálunk. Gondolja valaki, 
hogy igy sűrűbben följárnak hiveink? Én hinni nem birom. Nem 
pedig azért, mert népünk nagy dolog idején épen nem reflectál 
arra, hogy most Kedd vagy Szerda nap van, teszi munkáját 
fáradhatlanul, pusztán mikor a hétnek vége felé já r az idő, jut 
eszébe, hogy holnap Vasárnap lesz. — Azután meg, lehetséges, 
hogy Hétfőn esik , Kedden pedig a legszebb idő. Kedden meg kell 
ragadni a jó idő t, dologra siet a család minden tagja. Hétfőn 
szivesen menne a háziasszony, úgy de akkor meg nincs könyörgés.

3. Épen nem vétünk vele, ha midőn lelkész-tanitón kivül 
senki sincs, akkor is végezzük az isteni tiszteletet. Nem egyszer 
tettem, s indiai ima-géppé még sem váltam. Hát nekem nem esik 
jól chorusba énekelni a tanitóval, a tanitónak meg velem imád
kozni a mi istenünkhez? Bizonyára ha tudják a hivek, hogy nem 
hijában fáradnak fel a templomba, mert ott akár van hallgató, 
akár nincs, lelkész és tanitó pontosan végzik kötelességeket, ha 
egyik nem, a másik eljő és buzgón énekel , imádkozik velünk, 
Igy van nálam jelenben. Nincs nap , a mikor ketten volnánk, 
egy avagy kettő a legnagyobb dolog idejében is van kivülöttünk. 
Mig ellenben ezelőtt 10 évvel tartván magamat a régi szokáshoz, 
elmentem naponta a templomba, de addig vártam, mig valaki jő. 
Mikor senki sem érkezett, mi is a keritésből visszatértünk s a 
könyörgés az napra elmaradt. Ily  körülmények közt a legbuz
góbb templomba-járó sem mer följönni, mert attól t a r t , hogy te r
hünkre lesz.

Ismerek olyan gyülekezetet  i s , a hol a szószékről tudtul 
adják a hiveknek, hogy egy-kettő kedvéért nem tartatik könyör
gés, télen magyarázat. Jaj az ilyen gyülekezetnek! Nem mernek
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a hivek gyülekezni, mert attól ta rtanak , hogy kivülöttük más 
senki sem megy és igy egy-kettő kedvéért nem tartatván könyör
gés , — szégyenkezve kellene visszamenniök. Fölül rá a szomszé
dék jót mosolyognának, hogy „a kegyes Bátoriék“ ma nem 
imádkozhattak.

4. Értsük meg, hogy nem száraz kötelességet vagyunk hi
vatva mi teljesiteni akkor, midőn istentiszteletet tartunk. Belső 
hivatásom, magamnak is lelki szükségérzetem, hogy magam is 
épüljek, magam is vigasztalódjam, magam is buzgólkodjam áhita- 
tos imában és lelki örömre hangoló énekben.

Ha igy fénylik világosságunk , a kik látják cselekedeteinket 
hasonlóra ragadtatnak. Bognár Endre.

A 39. sz. k é r d é s r e .  „Helyesen kivánják-e a hivek, 
hogy a pap és tanitó ketten is (tehát gyülekezet nélkül is) végez
zék el a köznapi istentiszteletet s imádkozzanak helyettük?" 
kérdi M e d i n a i  barátunk.

Bizonyára nem helyesen. Nem pedig egyszerűen azért, mert 
mi protestánsok nem ismerünk „ h e l y e t t e s  e l é g t é t e l f é l e "  
dogmát. P ro t .  f o g a l m a k  s z e r i n t  minden e g y e s  hivő 
csupán  ö n m a g á é r t  t e h e t  e l ege t .

Én azt hiszem, hogy ha t. lelkésztársam fáradságot vesz 
magának ezen igazságot hiveivel szeretetteljesen megértetni, azok 
nem fognak tőle többé képtelenséget, prot. ellenes cselekményt 
kivánni. Az igazság, igazság marad falun, városon s az előtt 
bizonyára meg fognak hajolni M e d i n i á b a n  — M e k k á b a n  
egyiránt. . .

Ez elvből kifolyólag mi minden reggel szabályszerűen beme
gyünk a templomba, éneklünk, s ha van gyülekezetünk imádko
zunk; de ha pár vers eléneklése alatt sem érkezik hiveink közűl 
senki, egyszerüen elhagyjuk a templomot s átadjuk magunkat a 
hétköznap fáradalmainak.

A hétköznap délutáni harangozásra szerintem semmi szükség; 
de a reggeli harangozást sem beszüntetni, sem mint t. barátunk 
kivánja k o r l á t o z n i  nem látom czélosnak, már csak azért sem, 
mert az hiveinket buzgólkodásra figyelmezteti. Többször volt 
alkalmam tapasztalni, hogy a természet nagy templomában mun
kálkodó hiveim a reggeli harangszóra azonnal leemelék fövegöket 
s fedetlen fővel oly buzgón imádkoztak isten szabad ege alatt.

Szentilonai.
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B) Kérdések.

40. Helyes-e a protestans isteni tiszteletnek mostani beosz
tása? Helyes-e nevezetesen, hogy a lelkész a szószékről i m á d 
kozzék,  azután ú r i i m á t  mondjon , t e x t u s t  olvasson, p r e d i 
k á l j o n ,  aztán ujból hosszasan i m á d k o z z é k ,  s a különben is 
terjedelmes utóimát sokszor még e s ő é r t ,  b e t e g e k é r t  való 
imával is megtoldja, a m i a t y á n k o t  még egyszer ismételje, s 
végül tehát már ötödizben z á r i m á v a l  rekesszen s h i r d e t é s e 
ke t olvasson?

Helyes és izléses csoportositás-e ez?
Nincsen-e ez által túlterhelve a hivek figyelme, buzgósága ?
Nem válik-e ez által cultus-menetünk unalmassá , nehézkessé ?
Ha igen!
Miként kellene s lehetne istentiszteletünket c z é l n a k ,  k o r 

s z e r ű s é g n e k ,  i z l é s n e k  megfelelőbben, de mindezek mellett is 
e v a n g e l i o m s z e r ű e n  berendezni? Szentilonai.

41. Egy, még eddig tudtommal seholsem érintett lelkészi
teendőre hivom fel e becses lapok olvasóinak figyelmét, azon szives 
kérésem mellett, hogy az abban jártasak sziveskedjenek becses 
megjegyzéseiket e lapokban közzé tenni. Az 1868. 40. tczik 25. §. 
alapján a cs. k. hadügyminister időről időre, — általános mozgó
sitás esetére — nevez ki tábori lelkészeket. Miután a jelen moz
galmas időkben könnyen beállhatna azon körülmény, hogy a tábori 
lelkészeknek is a zászló alá kell sorakozniok, kérdem: minő köte
lességek és teendők várakoznak itt reájuk? Egy kis utbaigazitá s t , 
tájékoztatást, bizonyára igen örömmel s hálával fogadnának a 
csak nem rég kinevezett tábori lelkészek. Továbbá kérdem: minő 
hivatalos ruhában jelennek meg a szolgálat idején a prot. tábori 
lelkészek?! Egy tábori lelkész.

42. A hatvanas évek elején történt egyik ref. egyházban , 
hogy a vőlegény és menyasszony kiállanak az úrasztala elé. 
A pap kezdi az esketési actust. A vőlegény elmondja az eskü
formát s mikor a menyasszonynak kellene esküdni, a leány 
sirva fakad s hangos zokogással elhagyja a templomot. A házas
ság természetesen megsemmisült. Pár héttel később a leány jobban 
megfontolván a dolgot, komolyan elhatározta, hogy most már 
megeskiiszik a cserbehagyott vőlegénynyel. Jelentik magukat újból. 
A lelkész sokáig gondolkozott, mitévő legyen? miféle eljárást
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kövessen? Elvégre is abban állapodott meg, hogy kihirdesse őket 
másodszor is, s a copulatiokor újból elmondatta a vőlegénynyel 
az esküt.

Kérdem: szükséges volt-e a másodszori hirdetés, s az eskü
formának másodizben való elmondása a vőlegénynyel?

Szentilonai.
43. Tapasztalásból tudjuk, hogy vasárnap délutánokon az 

intelligentia nem látogatja a templomot, a köznép pedig egész 
héten keresztül húzván a munka nehéz igáját annyira kime
rül, hogy Vasárnap délután már mindjárt a texus-felvétel után 
álomra szenderül s többnyire csak az A m e n -re pattan ki Mor- 
feusz karjaiból; lévén ránézve a délutáni szónoklat kellemes alta
tószer. Eként a mi prédikálásunk előtt fő , s z i v , a k a r a t  
be lévén zárva, általa semmiféle üdvös czélt el nem érhetünk.

Kérdem teh á t: helyes-e, gyakorlati eljárás-e a délutáni 
isteni tiszteletek alkalmával szónokolni? Nem czélhozvezetőbb 
lenne-e azt egy s z é p ,  k e n e t t e l j e s  i m á v a l  h e l y e t 
t e s i t e n i ?  s a predikálás helyett inkább a fiatalság vallásos 
oktatására az eddiginél nagyobb súlyt fektetni? Szentilonai.

44. Nem ellenkezik-e a szószék méltóságával ilyen és ehhez
hasonló dolgok kihirdetése: „Egy valaki a bikádi pinczéktől ha
záig egy pinczekulcsot vesztett el.“ Megtagadhatja-e az ilyen 
hirdetést a lelkész ? Kápolnai.

- 
.
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Felelet: V. 41., VI. 36.

9. Kérdés: Evangeliomszerü-e a halott lelki üdveért kö 
nyörögni, a halott lelkét kedveseiért könyörögtetni, 
új házasokat a túlvilágra is összekötni, temetéskor 
a házas élet túlvilági folytatására reflectálni ?
Felelet: Lásd Guggenberger czikkét az imáról VI. 23.

10. Kérdés: Zsidó nő törvénytelen leánya keresztelhető s 
confirmálható-e anyja kívánságára?
Felelet: VI. 37.
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V

11.

12 .

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20. 

21. 

22 .

23.

24.

Kérdés: Hanyag templomlátogatók ellenében mi a
helyes eljárás
Felelet: Nem érkezett.
a) Kérdés: Törvényes vagy törvénytelen-e a válóper 
folyama alatt állítólag mástól született gyermek 
Felelet: VII. 41., VIII. 25.
b) Kérdés: Elválasztott prot. fél catholicussal lépvén 
házasságra: ha ez újabb házasságból oly gyermek 
születik, ki a törvény értelmében catholicus; ha a 
plébános ezt mint törvénytelen akarja anyakönyvezni, 
mi a teendő ? . . . . .
Felelet: VI. 38., VI. 39., VI. 40.
Kérdés: Bigámia eseténél inditandó-e rendes válóper? 
Felelet: VI. 41.
Kérdés : Anyakönyvi kivonatok után joggal szedetik-e 
az 1 frt., vidékről duplán? . . . .  
Felelet: VI. 41., VI. 42., VIII. 25., VIII. 26.
Kérdés : Megesett személy a hajadon vagy az özvegy 
rovatba irandó-e és általában mily néven irandó ? . 
Felelet : VI. 42., VI. 42., VI. 43., VII. 42., VIII. 27. 
Kérdés: 12 éves confirmálatlan beteg gyermeknek 
kiszolgáltatható-e az urvacsora? . . . .  
Felelet: VIII. 28., XI. 29.
Kérdés : A másodpéldányé anyakönyvekbe mily úton- 
módon irandók be a későbbi bejegyzések 
Felelet: VIII. 28.
Kérdés: Siket-némának kiszolgáltatható-e az urvacsora ? 
Felelet: VIII. 29., XI. 29.
Kérdés: Urvacsorát szolgáltató lelkésznek szükség-e 
mindannyiszor az urvacsorával élni?
Felelet: IX. 30., X. 41., XII. 27.
Kérdés: Viszálkodó házastársak békéltetése a presbi 
terium előtt történjék-e ? . . . .
Felelet: Nem érkezett.
Kérdés: Eltünt és fél nem talált egyén anyakönyve- 
zendő-e? . . . . . . .
Felelet: X. 42 , X. 43., XI. 30.
Kérdés: Kántor, tanitó bucsúztathat-e az urasztala 
mellől ? . . . . . . .
Felelet: IX. 31., X. 43.
Kérdés : Idézésünkre meg nem jelent viszálkodó há
zasfél ellenében mi a teendő ? .
Felelet: IX. 31., X. 44.
Kérdés : Harangok ütőjét kiváló halotti alkalmakkor 
szijjal bevonni helyes e ?
Felelet: IX. 31.

Füzet L ap

IV. 32

IV. 32

V. 44

V. 44

V. 44

V. 44

VI. 44

VI. 44

VI. 44

VII. 43

VII. 43

VII. 43

VIII. 30

VIII. 30

VI I . 31



VI

25. Kérdés: Első hirdetés után észrevett tévedés hogy
igazitandó ki ? . . . . - VIII. 31
Felelet: IX. 31., X. 45.

26. Kérdés: Tankötelesek correct statistikáját hogy ál
litsuk össze ? . . . . . .  VIII. 31
Felelet: Kivéve a kérdező saját véleményét (VIII. 31.)
nem érkezett.

27. Kérdés: Urvacsora osztásánál történt tévedés hogy
hozandó helyre ? . . . • • IX. 33
Felelet: XI. 30.

28. Kérdés: Nem a születése évében keresztelt egyén hogy
könyvezendő későbbi tévedések megelőzésének szem
pontjából ? . . . . . • IX. 34
Felelet: XI. 31.

29. Kérdés: Nevét változtatott egyén régi neve hová
anyakönyvezendő ? . . . . . • IX. 34
Felelet: XI. 31.

Füzet Lap

30. Kérdés : Anyakönyvi másodpéldányok — ha a megyei
hatóság által meg nem őriztetnek: mi eljárás köve
tendő? . . . . . . .  IX.
Felelet: XI. 31.

31. Kérdés: Tanitó választási jogát a ref. egyháztanács
átruházhatja-e a közgyűlésre ? . . . .  IX.
Felelet: nem érkezett.

32. Kérdés: Betegért több egyházban imádkoztatni akaró
felek ellenében mi az eljárás? . . . .  IX.
Felelet: XI. 31.

33. Kérdés: Esketésre elbocsátott házasfelek beirandók-e
az elbocsátó lelkészi hivatal anyakönyvébe is? . X.
Felelet: XII. 27.

34. Kérdés: A „de mortuis aut bene aut nihil* elve ha
lotti beszédekben összeegyeztethető-e és miként az 
igazsággal? . . . . . . .  X.
Felelet: XII. 28.

35. Kérdés: Hirdetendők bezáró ima előtt vagy után mon
dandók-e? . . . . . . .  X.
Felelet: XII. 29.

36. Kérdés: Törvénytelen gyermekek a szülők egybe
kelése folytán törvényes utódoknak tekintendők-e ? . X. 
Felelet: VIII. 23.

37. Kérdés: Stampigliora a gyülekezet vagy a lelkészi hi
vatal czime vésetendő-e? . . . . .  X.
Felelet: XII. 29.

38. Kérdés: Gyülekezetről lemondott prot. pap papi
charactere megszűnt-e? . . . . .  XI.
Felelet: XII. 30.

34

34

34

45

46

46

46

46

31



VII

39. Kérdés: Köznapi könyörgések — ha a hivek közül 
senki sincs jelen — a pap és tanitó által megtar
tassanak-e ? .
Felelet: XII. 32.

40. Helyes-e a prot. istentiszteletnek mostani beosztása?
41. Minő kötelességek várnak a behivandó tábori prot. 

papokra s minő hivatalos ruhában jelenjenek meg?
42. A vőlegény elmondván a házass. esküt, a menyasz- 

szony visszavonul. Újból jelentkeznek: hirdetendök-e 
ismét s a vőlegény elmondja-e újra az esküt?

43. Vasárnap délután predikáljunk-e, vagy pedig legyen 
ima s adjunk az ifjúságnak vallásos oktatást

44. Hirdessen-e a lelkész a szószékről ilyesmit: „N. a
pincze kulcsát elveszitette"? .

XI. 32 

XII. 35

XII. 35

XII. 35 

XII. 36 

XII. 36

Füzet Lap

A különfélék rovatába küldöttek kérdéseket és fe le le tek et:

Bognár Endre, Borzsák Endre, Dombori, Ermeé Gyula, Früh- 
wirth Sándor, Guggenberger János, Gyurácz Ferencz, Haffner István , 
Keserű Lajos, ifj. Kuttlik János, Kovács József, Laikus, Laukó 
Károly, Margóczy Kálmán, Medinai, Nagy János, Novottny Alajos, 
Pap Gábor, Pfeifer Lajos, Rákosy, Rékay, Sághy Sándor, Szabó 
József (nemeskei lelk.), Szabó József (szalonnai lelk.), Szamosparti, 
Szentilonai, Schwalm György, Tiszántúli, Tolnai, Egy ref. adminis- 
trátor, s több ev. és ev. ref. pap és s. lelkész.


