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Im a,
pap-beiktatáskor.

Felséges Isten! Im előtted állunk,
Trónod előtt szivünk hálája zeng. 
Szentséges a te nagy neved mutálunk, 
Ajkunk Tehozzád áldásért eseng;
Itt ifju  szolgád, a kit elbocsájtál,
Hogy szent igéd’ hirdesse e helyen; 
Térdre borúl Felséged zsámolyánál — 
Hiszszük, hogy Lelked itt van, itt jelen.

Kitöltéd Lelked az egész világra,
A zúgó szélnek zendülésiben;
Oh add, gerjedjen új élet világa,
Buzgó szivünknek szent érzésiben!
E templom, a mely áll szentelve néked, 
És hangzik benne szent igéd szava, —
E hajlék, melyben áll királyi széked: 
Legyen mindenkor a hit temploma!

Álld meg szolgádat, a ki hű szivének 
Teljes világát Néked szenteli;
Kinek ajkáról buzgón zeng az ének,
S legszebb örömét csak Benned leli!
Oh támogassa őt Lelked kegyelme,
Hogy e helyet erősen állja meg,

a
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Ki mint apostol, Lelkedtől megkenve,
Szól, tesz, csatáz, senkitől sem remeg.

Áldásod légyen szentegyházadon,
S kegyelmed te választott nyájadon!
Pásztoron s népen láttassák kezed,
Mely pásztort s népet menny felé vezet! Ámen.

Kálmán Dezső.

Nyilt levél
a „Protestans Pap“  szerkesztőihez.

Tisztelt Barátim!
Szakközlönytök májusi (5-ik) számában „A prot. irod. 

társaság szives figyelm ébe" czimű czikketekre válaszolni 
s eszme-társitásnál fogva egyet-mást röviden elmondani akarva 
(kikért becses engedelmetek megnyerésének biztos reményében!) 
kénytelen vagyok mondókámat úgy kezdeni, mint a különben 
eszmeszegény, de toasztozni mindenképp akaró, mert feltűnési 
viszketeg hajtott divat-emberek szokták: „éppen a számból 
vette ki e lőttem szóló a s z ó t  -  -  stb“.

Gyakorlati szakközlönyötök ezen igazán praktikus felszóla
lása, vagy szives figyelmeztetése — szerintem — oly égetően 
szükséges volt, mint a nyári rekkenő nap folytonos heve által 
majdnem tönkre-égetett növényzetre az üditő harmat és áldásos 
esőzés! Készséges örömmel aláirom minden egyes szavatokat, 
mivel ama „szives figyelmeztetés" elejétől fogva végig a sok 
helyütt, sokszor és sokak által megtapasztalt szomorú igaszság 
beszéde. Vajha óhajtott sikere lenne! .  .  .

Igazatok van, hogy azok az általatok felsorolt különféle prot. 
irodalmi vállalatok gyors enyészetük csiráit abban hordozák, 
hogy szerkesztésük-, megirásuk-, fogyasztásuk-, ajánlásuk-, olva
sásuk-, előfizetésük- stb. terhe mindig a szegény prot. papok 
vállain és zsebjein nehezült! De ám — mondjátok — a prot.
irod. társaság in téző  v e z é r fé r fia i -  -  -  bevonták az
érdekességi körbe a világiakat i s !" Majd rögtön igy sóhaj
totok fel: „Óh azok a mi v ilág i uraink!'

Sóhajotok keblemben is élénk visszhangot kelt. Veletek sóhaj
tok, együtt kiáltok. Egy betűig osztom helyes, de elszomoritó
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véleményteket s a ritka kivételeknek nyújtott készséges tisztele
tem nyilvánitása mellett (kik közé első sorban helyezem egyház
megyénk vallásos és egyházias erényekben oly kitünően gazdag 
gondnokát, Szilassy Aladár urat!) bizony ki merem mondani én 
is, hogy — fájdalom! — világi uraink nagy részének az egyház 
és vallásért felpezsdülő szalmaláng lelkesedése az alakuló köz
gyűlések frázisos szalon-szónoklata és a bankettek disz-toasztjával 
legtöbbször véget ér, ellobban, de szent ügyeinkért élni-halni, 
azokat igaz és folytonos meleg érdeklődés, szent buzgóság tüzé- 
vel éltetni, ápolni, soha fel nem panaszolt, önzetlen áldozat- 
készséggel virágoztatni, édes-kevesen éreznek benső hajlandósá
got! -  -  -  Az a kifejezéstek: „Én vallásomnak, egyhá
zamnak vagyok koldusa", egy sötét, de igaz kép, — egy hű 
tükör!

Mondjuk ki nyiltan, hogy prot. világi uraink között ijesztő 
mérvben növekszik a közömbösek, a prot. szegénységet szégyen- 
lők, az adakozástól félők, sőt még az egyházi szokott adózást 
is tehernek tekintők, felpanaszlók száma — s forditva: nap-nap- 
után fogynak egyházunk buzgó oszlop-emberei! . . . Magam is 
voltam már szerencsétlen hallani, nem egyszer pedig, tekintélyes 
világi uraink ajkairól (vegyes társaságban!) ilyen beszédeket: 
„Miféle egyházi adó már az megint, a melyért zaklattok? . . . 
Ti mindig csak adót kértek az embertől! . . . A feleségem katho- 
likus és oda semmit sem fizetek! . . . Drága vallás ez a mienk, 
stb. stb.“ Máskor hallom, hogy világi uraink (szintén vegyes, 
úri társaságban, nyilvánosan!) elkezdik dicsérni a róm. kath. 
isteni tisztelet külső szépségét, pompáját, ügyes berendezését, a 
sziv és kedélyre nagyobb hatását stb ; hallom, hogy nekem, bár 
elismerem, érdemetlen, de már hajlott korú ref. lelkészének nagy 
nehezen megadott tisztelendő czimem mellett, a r. kath. fiatal 
káplánt meg főtisztelendőzik egész udvariassággal; látom, hogy 
saját templomunkat esztendőkön át nem látogatják, de a kath. 
templomba nemcsak a király születése és Sz. István napján, 
hanem még Urnapján is elparádéznak, nevesebb emberek 
requiemjéről el nem maradnak; olvasom, hogy Debreczenben is, 
a kálvinista Rómában, oly impozáns fogadtatást rendeznek a 
nagyváradi kath. püspöknek, minőt a derék Révész még sem ott 
helyben, sem Nagyváradon nem kapott s nem is kap soha; látom, 
hallom és olvasom mindezeket s ezekhez hasonló sok más dol-

a*
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gokat s fájdalmasan újra felsóhajtok, felkiáltok veletek: „Óh 
ezek a mi világi uraink!“

És ha felteszszük a kérdést: mi az oka e csak vázlatosan 
festett szomorú állapotnak ? a felelet — szerintem — igy hangzik: 

Első ok a régi, a már megszokott, t. i. a vallási közöny, 
a hidegség, melyről annyit beszéltünk, mit már oly sokszor kár
hoztattunk, dorongoltunk, de megsemmisiteni nem birtunk. Tehát 
e régi thémáról most ne is beszéljünk;

második —és pedig főok: a vegyes házasságok nagy divatja. 
Az Egyetértés tárczája a közelmultban a fővárosi házasultak 
statisztikai viszonyait tárgyalván, értésünkre adja positiv szám
adatokkal , a kétszerkettő =  négy bizonyosságával, hogy a fő
városi házasultak közt a mily nagy ritkaság az, hegy róm. kath. 
vőlegény prot. menyasszonyt vezessen oltárhoz, oly feltűnően 
sűrű eset az, hogy a prot. vőlegény róm. kath. nőt csatol magá
hoz egy egész életre. Tehát nekik mi nem igen kellünk, de ők 
nekünk igen kellenek. És ez igy van — mondja ama czikk — 
nemcsak a fővárosban, hanem kevés kivétellel országszerte. És 
ez igy van — tesszük hozzá mi — különösen világi prot. uraink
nál! Valóban úgy tapasztaltam — s azt hiszem más is! — hogy 
nagyon mérgesen lobogó, dühös szerelem lángja, vagy a meny
asszony szép s gazdag hozományának s reménybeli dús öröksé
gének kéjesen csábitó varázsa kell ahhoz, hogy egy róm. kath. 
vallású világi úr — feledkezve az egyedül üdvözitő vallás ural
kodó voltáról, feledkezve a neveltetési irányról, a papok lebe
szélni törekvéséről stb. — protestáns menyasszonyt vigyen az 
oltár elé; mig ellenkezőleg a mivelt prot. világi úr e kérdést 
egészen ignorálja a házassági szövetkezésnél s minden utógondo
lat nélkül lép a sz. frigyre egy jezsuita-zárda-növelt úrhölgygyel , 
biztatván magát azzal, hogy hiszen a hit úgy sem üdvözit, az 
mellékes dolog, fő: a szeretet.

Ezen emlitett két ok egymással okozati összefüggésben is 
van, mert a hit-közönynek épp oly szülötte a vegyes házasság, 
mint ennek a hit-közöny. Nem mondom, hogy e közöny nincs 
meg a róm. kath. világi uraknál is, — megvan, — de annak 
következése — mint éppen a fentebb hivatott, ránk nézve szo
morúan érdekes statisztikai kimutatás bizonyitja — nem lesz, 
vagy csak ritka esetben lesz a vegyes házasság; mig a mi prot. 
világi uraink közönye legtöbbször ebben nyilvánul. Hagyján, ha
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csak ennyiből állna a dolog; de fájdalommal tapasztalhatjuk azt 
is, hogy világi uraink közűl igen sokan — megint csak tisztelet 
a csekély kivételnek! — széltére adnak irott, vagy becsületszóra 
kért reversálist a főtiszt. plebános uraknak, születendő gyerme
keik felől, csakhogy a főo ltá r előtt eskettessenek meg! 
Még reform . papfiúk is teszik  ezt! . . . (Be fogom igazolni 
legközelebbi hitfelekezeti tömeges sérelmeim hivatalos felterjesz
tésekor!) — — Nos, ha mi kérnénk reversalist a róm. kath. világi 
úrtól, sőt csak egy róm. kath. úrhölgytől is: vajjon kapnánk-e ?... 
Soha!. . . Mi nem kérünk; mi mozgunk a törvényes téren, hova 
Külsomogyi Tamás úr is utasit a multkori „T a lio“ cz. czikké- 
ben. Jól van, — tegyünk igy, nem bánom; de mig e visszás 
állapot tart, — mig nekik minden szabad büntetlenül, nekünk 
semmi, — mig világi uraink megcsontosult közönye a kath. vallás 
külső szépségeinek dicsőitéseig, sőt a könnyelmű reversalis oszto
gatásig stb. megyen: addig, bizony mondom, ragyogó de hitvány 
fellegvár minden mi jövőt illető szép reményünk, hiú ábránd 
minden mi haladást zengő dicsekedésünk! . . .

Ezen tekintetből én melegen pártolom pessimistikus állás
pontotokat; sőt tovább megyek és azt mondom, hogy ha az a ti 
javasoltátok prot. szellemű politikai napilap megszületnék is, 
(adná Isten!) még ennek sem jósolok hosszú életet, mint az irod. 
társaságnak sem, azon már vázoltam egyszerű okból, hogy prot. 
világi uraink ez ügyben felidézett s hála Isten eddig eredmény
dús lelkesedésének tartós állandóságára — mai viszonyaink között 
még a legvérmesebb remény biztató mosolygását tekintve sem 
merek számitani! Vajha csalódjam, — de félek a nem csaló
dástól! -  -  -  

Egyelőre az a lap-in ditvány  nagyon helyes és egészséges 
eszme, — mert talán ott lehetne egyszer már igazában agyondoron- 
golni egyház-vallási bajaink főokát, a prot. hitközönyt, mely 
mellett egyházunk nemhogy virágzó életet mutathatna fel, de 
sőt — ha tovább is igy megy — mostani tengéletét is a halál 
nyugalmára cseréli. Nagyon kiváncsi vagyok a becses inditvány- 
tokhoz hozzá szólandók véleményére. Szives üdvözlet!

Szeged, 1888. június 5. Borzsák Endre,
reform. pap.
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R ossz vetés után milyen az aratás? *)
A la p ig e :  Hos. V III: 7. „Bizony csak szelet vetnek a földbe és 

forgószelet aratnak; nem indul szárba, nem lészen abból 
a gabonából liszt, és ha szinte teremne i s : az idegenek 
megemésztik azt".

Elmult az aratás ideje, sőt sokan azt is elmondhat
játok már, hogy a drága magot csűreitekbe is betakar
tátok. De a ki jól takart, annak jól is kellett vetni annak 
idejében. Hát ha ily gondosak vagyunk az élelemre meg- 
kivántató mag megválogatásában s a föld jól megnöve
lésében : nem kell-é még gondosabbaknak lennünk az örök 
élet magvainak elvetésében ? Midőn a magot elvetitek, 
már is a felett aggódtok, hogy milyen lesz az aratás; 
hát az életnek folyamán nem méltó aggodalommal kér- 
dezhetjük-é magunktól minden lépten-nyomon , hogy olyan-é 
hitünk, olyanok-é cselekedeteink, hogy a nagy aratás után 
megállhatunk az Ur előtt s mint tiszta búza, csűrbe takar- 
tatunk, nem pedig a konkoly módjára a tűzre dobatunk?

Örömmel telt meg kebletek, midőn elérkezett a dús 
aratás, örömmel és vidáman fogunk magállani Isten előtt 
is , ha jól vetettünk, mert nem fog rémiteni bennünket az 
igaz Isten méltó haragja s felmagasztosulva várandjuk, 
hogy amaz örök biró által méltónak találtatva, az örök 
dicsőség hervadhatlan koronáját elnyerjük.

Midőn silány, gaztól elnyomott vetést látunk, az 
nekünk mindig intő példa gyanánt szolgál s őrizkedünk , 
hogy a mi vetésünk is olyan ne legyen. S a mint lát
hatunk elhanyagolt vetést, mely csak gazt terem, épen 
úgy láthatunk elvadult és megromlott lelkű embereket, 
kik csak hitetlenséget, gonoszságot vetnek s kárhozatot 
aratnak. Ha mint jó  gazda okulsz a más rossz vetésén, 
mint jó keresztyén annál inkább tanulni tartozol, hogy a 
világ csábitó gyönyörűségei után futva, az örök élet 
földjét miveletlenül ne hagyd, s azt a kárhozat konkolya

*) Révész Mihály népszerű egyh. beszédeiből mutatványul közöljük e hoz
zánk beküldött beszédet, hogy szerző könyvére felköltsük lapunk olvasói figyelmét.

Szerk.
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ne verje fe l, mert tudod, hogy az tűzre vettetik! Szem 
előtt tartva tehát azok kimenetelét, a kik e világéi: nézzük 
meg szeretett hallgatóim ez alkalommal, hogy rossz  v e tés  
után m ily e n  az a ra tá s?

I. N ém ely  vetés  e red m én y e  b o rza sz tó .
A ki szelet vet, vihart arat.
Ha gondatlan a vetés, figyelembe nem vehető, sőt 

káros, zagyvalék munka lesz az aratás. S a magvető bor
zadva látja be tökéletlen munkájának iszonyú következ
ményét , melyet még helyre pótolni sem lehet; mert az 
elrepült esztendő többé vissza nem hivható. Épen ig y , a 
ki az örök élet földébe konkolyt vetett, csak a nagy 
aratás napján látja be roppant tévedését, s veszi észre, 
hogy a sok konkoly kevés búzát sem ér, s az örök halál 
kikerülhetlen sorsa. Oh bizony, a ki szemetet vet, gazt 
arat, a ki szelet vet, vihart arat.

Ha valaki vadzabot vet, nem szükség mondanom, 
hogy tiszta búzát nem arat. Látunk magunk körül em
bereket, kik elmerülve az iszákosság iszonyú bűnében, 
templomukká teszik a korcsmát, s egyetlen ohajtásuk 
szagolni és inni a büzhödt és maró pálinkát; látunk 
magunk körül ellzülött embereket, kik kivetkőzve teljesen 
az erkölcsiség érzetéből, áhitozva, lihegve futnak a bűn 
után; és mindezek kicsapongásuknak korán ért gyümöl
csét már ott hordozzák testükben is; a mint vetettek, 
úgy aratnak; jönnek a testi szenvedések és nyavalyák 
korábban mint ideje volna, jő  a gyalázat, nyomor, kol- 
dúsbot, aratásként a kicsapongások után; a sirontúli ara
tásról talán szólanom sem kell.

Nézzük meg a nemzetek történelmét; az elnyomás 
forradalmat idézett elő mindig; emlékezzünk vissza a 
magyar szabadságharczra? S mit szül a háború? Nyomort, 
inséget, erkölcstelenséget, döghalált és fegyver halált. 
Oh vajha szünnének meg a népirtó háborúk s Krisztus 
szeretete töltené be a népek és nemzetek szivét. De nem 
igy van; szelet vetnek, vihart aratnak.

Nézzük m eg, hová vezetnek az erkölcstelen számitá
sok ! A választásoknál s más egyéb magánügyeknél is ,
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hányszor nem szerepel a megvesztegetés; hová vezet ez? 
Felelet: lelki romlottságra alant és fent, s lassanként meg
szűnik a bizalom az emberek keblében a királytól a kol- 
dúsig. Hát azon számitáshoz mit szóljunk, mely csaknem 
mindenütt divatban van, hogy a pálinka-mérésből csinál
nak maguknak jövedelmet a városok s az iszákosságnak 
nem gátlására, hanem előmozditására törekesznek; a miből 
az a haszon, hogy a lelketlen pálinkamérők meggazda
godnak s a városoknak, különben is vagyonos osztálya 
kevéssel, vagy épen semmivel sem kénytelen helybeli köz- 
igazgatási költségeihez hozzá járulni; azon roppant erkölcsi 
veszteségről azonban megfeledkeznek, mely a látszólagos 
anyagi haszonnal já r  : nevezetesen, hogy a szegény osztály 
mind inkább elmerül a, mértéktelenségben s a rossz példa 
hova tovább terjed naponként; nagyobb lévén az alkalom, 
iszákossá és pazarlókká lesznek férfiak, nők, gyermekek 
egyaránt. S miután takaritani nem tndnak, keresményü
ket zsebre teszi a korcsmáros, párnáikat pedig adó fejé
ben elhurczolja a városi és egyházi végrehajtó. Hogy az 
eféle vetésnek mily szomorú aratás lesz a vége, azt nincs 
időm rajzolni, de nem titkolhatom a feletti fájdalmam, 
hogy a felállitott korcsmákkal, mint meg annyi ördögi 
tőrökkel oly sok lelket elfognak s lelkileg átadják az 
ördögnek, testileg pedig a nyomornak. Atyámfiai , jusson 
eszünkbe, hogy a kik szelet vetnek, vihart aratnak !

Hát a napról-napra terjedő egyháziatlanság hová ve
zet? Először csak a templomba járást hanyagolgatják el 
némelyek, azután elhitetik magukkal, hogy az nem is 
szükséges, azután pedig akadnak bölcsek is , a kik felvi
lágositják őket, hogy nem is igaz ám az, amit az a pap 
prédikál; lassanként odajut a templomot hanyagolgató, 
hogy nemcsak a bibliát gyalázni meri, hanem megta
gadja az Istent is, s ezzel nehezére esik eleget tenni egy
háza iránti kötelességének is , ezért van az egyházi végre
hajtó. A milyen sajnálatraméltó az ember, kinek kebléből 
a szent láng kialudt, épen olyan szánalomraméltó az egy
ház is , mely elárverezett párnák árán tartja fenn magát. 
A ki szelet vet, forgószelet arat!

Kiszámithatlan sok rossznak forrása az is , hogy a
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szülők elnézik gyermekeik hibáit, sőt maguk is előmoz
ditják , növelik azon hibákat. Jusson eszetekbe sajnálatra- 
méltó szülők Éli és két fiának története. A ki szelet vet, 
vihart arat!

Hát azt kell-é emlitenem, hogy a magunk hibái iránt 
mily elnézők vagyunk s hogy elnézésünk által a hibák 
bűnökké lesznek s velünk együtt öregbednek. A ki. szelet 
vet, vihart arat!

Azt pedig senki ne gondolja s azzal magát ne ámitsa, 
hogy kikerüli azon bűnök következményét, melyeket el
követett maga, családja, egyháza, vagy a világ ellen. Ha 
a szél felkerekedett, ki csendesitheti le azt?

II. N é m e ly  v e tés  e re d m é n y e  szem m el lá t 
h a tó la g  h iá n y o s : „Nem indul szárba“ .

Igy az önhittség, törekszik ugyan magát feltolni 
mások fölibe, de nem megy semmire; csak maga ismeri 
saját érdemeit, de más előtt nem tud hirnevet szerezni; 
„nem indul szárba" .

Vannak emberek, kik úgy vélekednek, hogy ők sa
ját érdemükkel és igazságukkal ki fogják nyerni az üd
vösség érdemét, nekik Isten irgalmára és bűnbocsátó ke
gyelmére semmi szükségük. Ezek azok, a kikről bizvást 
elmondhatjuk, hogy az üdvösséget soha el nem nyerik, 
kizárja őket abból elbizakodottságuk; „nem indulnak 
szárba" .

Az emberi bölcseség hányszor összeütközésbe jő Isten 
bölcseségével; hányszor találunk embereket, kik fitogtatva 
nagy tudományukat, ócsárolják a bibliát, mint a melyből 
csak ellenmondás tűnik ki lépten-nyomon, a miért annak 
nem lehet hitelt adni; félek, hogy ezek „sem indulnak 
szárba".

Látunk embereket, kik csak tehetetlenséggel és rest
séggel dicsekedhetnének, mégis igyekeznek beszédre al
kalmatos nyelvükkel elhitetni másokkal, hogy ők mily 
hasznos tagjai a társadalomnak. Ezek az önámitó fecse- 
gők „sem indulnak szárba soha!"

A ki úgy futja meg a földi életet, hogy vezére nem 
a Krisztus és Krisztus tudománya és nem engedelmeske
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dik a Mesternek, az álmodozhatik ugyan egy boldogabb 
jövőről, de csak magát csalja meg, mert „nem indul 
szárba“ . A ki szelet vet, forgószelet arat. A ki bolond
ságnak és hiábavalóságnak é l, kárhozatot nyer.

III. Sok v e té s  e red m én y e  ki nem e lé g it ő ;  
de hogy is lenne kielégitő , ha a vetésből nyert gaboná
ból nem lesz liszt; nem, mert az ördög lisztje égett és ez 
igaz is !

A ki egész életében a gyönyörűség után szaladt, 
elérte-é a gyönyörűséget? Nem, de őt igen is utólérte az 
unalom, az egykedvűség és az undor minden gyönyö
rűség iránt.

Mit nyert az, a ki hajhászta a hirnevet, a dicsősé
get? Azt, hogy megtöltötte magát semmit nem érő hiú
sággal és pöff eszkedéssel.

Mit nyert az önző, ki csak önmagáért élt? Azt, hogy 
talált nyomorúságot, melyet önmagára hagyatottságában 
kellett éreznie.

Nyert-é lelki békét és valódi idvességet, ki nem az 
isteni kegyelemre, hanem a saját cselekedeteire támasz
kodott? Nem, abból a gabonából nem lett liszt.

IV. S ok  v e tés  e red m én ye  c s a ló d á s  és h o g y  
is ne lenne az, ha a termést megemésztik az idegenek.

Mit ér annak az embernek élete, a ki szerez ugyan 
sokat, de mindig csak gazdájának, magának pedig sem
mit és egyéb nemes czél nem vezeti soha, csak hogy 
gazdájának keressen. Bizony erről elmondhatjuk, hogy 
vetésének gyümölcsét idegenek emésztik meg.

Mit ér, ha bármennyi pénzt, vagyont halmozasz össze, 
ha nem tudod, hogy milyen kezekre fog az jutni. A há
látlan örökösök gyorsan elfelednek , sokszor meg is átkoz
nak s igy történik, hogy vetésednek eredményét idegenek 
emésztik fel.

A ki Isten nélkül vet, az ördöggel arat. Legyen te
hát nekünk minden munkánk kezdetén első az Isten. 
Isten nélkül munkánk sem elég bölcsen, sem elég szi
lárdan, sem elég jól nincs megcsinálva. Egyedül Istennek
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élni, és Isten parancsolatai szerint cselekedni: ez a bölcs 
vetés. Oh vajha adná az Úr, hogy ne vetnénk a test
nek , hogy igy a léleknek ne kárhozatot, hanem örök 
életet arathatnánk.

Adja az Ú r, hogy a Jézus Krisztus által hintett 
evagyéliumi magvak keblünkben jó földre találjanak s 
hozzanak 60, sőt 100-szoros termést. Adja az Ú r, hogy 
egész életünkön keresztül jó  magot vethessünk , az örökké 
valóságban pedig üdvösséget arathassunk a mi Urunk 
Jézus Krisztus által. Ámen.

C. H. Spurgeon vázlata alapján, irta
Révész Mihály.

Bevezető beszéd az Isten igéjéről.
— Egyházi beszéd. —

A la p ig e : Zsid. 1: 1—2. „Minekutánna az Isten sok rendben, és 
sokképen szólott volna régen az Atyáknak a Próféták 
által: ez utolsó időben szólott nékiink az ő Fija által. 
Kit tett mindeneknek örökösévé, ki által e világot is te
remtette " .

Három nagy kérdés áll az emberiség előtt már a 
világ kezdetétől fogva. E három kérdés a következő:

Hogyan tudnék igazán é ln i?
Hogyan tudnék igazán h in n i?
Hogyan tudnék igazán m e g h a ln i?
A hol több ember lakik együtt, ott nem élhet min

denki úgy, a hogy neki tetszik. Mert a hol mindenki úgy 
élne, a hogy kedve tartja, ott se vagyonunk, se életünk 
nem volna biztosságban, ott nem volna se békesség, se 
szeretet, hanem ott csak rablás és öldöklés, harcz és vesze
kedés , az erősek büszkélkedése s a gyengék szolgai meg
aláztatása volna látható, mindenütt. Kell lenni törvénynek 
a mely szerint mindenkinek élnie kell. Tehát — hogyan 
tudnék igazán élni?

Minden nép, a legmiveltebb épen úgy mint legdur
vább , gondolkozott e kérdés felett s talált is rá különböző 
válaszokat, a melyeknek körülbelöl ez képezi elejét és 
velejét:
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„A mit nem kivánsz magadnak 
Ne tedd soha azt másoknak!"

s szükségből ez a felelet is megjárja, a mit a feltett első 
kérdésre mi is adhatunk.

Továbbá azt is tudja a legmiveltebb és a legdurvább 
nép között is minden ember, hogy nem lehet mindent 
látni, hallani és kézzelfogni, a mi a világon van és mű
ködik. Kell, hogy egy láthatatlan hatalom uralkodjék a 
mindenségben. Látom a földet, látom az eget —  itt van 
szemem előtt, de vajjon ki alkotta azokat? Tavasz, nyár, 
ősz és tél váltakoznak, egyik nap jö n , a másik megy 
majdnem perczig való pontossággal; a csillagok, kicsinyek 
és nagyok végzik útjokat, a nélkül hogy egymást zavar
nák; s ha vizsgálom saját testemet, vagy a földön csúszó 
féregét, vizsgálom a pompásan koronázott fát vagy a kis 
fűszálat, ime be kell vallanom: minden igen bölcsen és 
csodálatosan van berendezve — de k i rendezte be igy ? 
Mivel ezt a hatalmat nem láthatom, nem hallhatom 
kézzel nem foghatom, —  tehát hinnem kell azt, — de 
hogyan tudnék igazán hinni?

Itt már nem kielégitő a válasz, — még szükségből 
sem. „Az Istenek alkották" , hangzik a pogányok válasza; 
„Istenek!" — de „milyenek ez Istenek, hányan vannak, 
mi a különbség köztük és köztünk?" — ez már titok. 
Sok mindenfélét költöttek a pogányok Isteneikről, de 
biztost nem tudnak felőlök.

És most következett a harmadik kérdés!
Meg kell halnom, hangzott a szó mindenféle nép 

között; szivem verése egyszer majd el fog csendesülni, s 
testem porrá lészen — mi lesz azután?

Sok embert ismertem és sok embert szerettem, so
kaktól viszonszerettetem , volt atyám, anyám , nőm , gyer
mekem , barátom s játszótársam — és most búcsút kell 
vennem tőlük ! — búcsút tán örökre ? Kemény szó, de — 
nem lehet az igy. Miért jöttem volna e világra, miért 
éltem, szerettem, dolgoztam s szenvedtem volna e világon ? 
Kell lennie egy másik létnek is ! Hanem milyen lesz az ?

Itt vannak boldogok és boldogtalanok, vigak és szo
morkodók, egészségesek és betegek, irigyeltek és sorsül
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dözöttek — v aljo n  o tt  is? Számithatok-e földi éltem 
után ama másik életben nyerhető boldog vagy boldogtalan 
sorsra? Hogyan tudnék tehát igazán meghalni?

És most vigyázzatok ! Kaphatunk-e választ e két utóbbi 
kérdésre ? A látható világból nem, de igenis a láthatat
lanból. Istennek igéje szól hozzánk e láthatatlan világból s 
ad biztos feleletet az előbb feltett kérdésekre. Elmélkedjünk 
tehát ma Isten igéje felett s tegyük fel a három kérdést:

1. Létezik-e valóban Isten igéje?
2. Van-e Isten igéjének isteni ereje?
3. Mit tegyünk, hogy az erőt önmagunkban is ta

pasztalhassuk ?
I.

„Minekutánna az Isten sok rendben és sokképen 
szólott volna régen az Atyáknak a Próféták által, ez utolsó 
időkben szólott nekünk az ő Fija által. Kit tett minde
neknek örökösévé, ki által e világot is teremtette" , ol
vastuk alapigénkben.

H a  mint keresztyének kérdezzük: „Létezik-e valóban 
Isten igéje?" akkor az Irás azt mondja erre: „Igen!" A 
mit a Próféták az ó-testamentomban, a mit az Úr és ta
nitványai az új-testamentomban tanitottak, az az Isten 
igéje, és ezt az Igét az ó- és új-szövetségben összefoglalva 
nevezzük Bibliának.

,,Bizonyitsd be nekem, hogy a Biblia valóban Isten 
igéje" , igy szól a világ embere. Mi pedig erre ezt vála
szoljuk: „Két bizonyiték van erre, az egyiket minden 
ember megértheti, a másikat csak a keresztyén, a va
lódi és hivő keresztyén értheti meg. Beszéljünk most min
denekelőtt az első bizonyitékról.

Csodálatos a Bibliának története. Körülbelől 4000 
éve annak, hogy Mózes, Isten rendeletére , benne az első 
könyveket megirta. Mennyi változáson ment azóta a világ 
keresztül, — a Biblia nem változott a világgal együtt. 
Ellenkezőleg e szent könyvet mindenütt e világon s minden
kor a legtöbb nemzet elfogadta, olvasta, hitt benne és vé
delmezte , oly buzgósággal, erővel és bátorsággal, hogy 
ezeren inkább a halált választották, mint sem attól meg
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váltak volna. Sok más jeles könyv van, a melyeket 
hires és okos emberek irtak s a melyek a világ itélete 
szerint szebbek , világosabbak és meginditóbbak , — de hol 
van ezek közül csak egy is , a mely annyira utat lalált 
volna a népek szivéhez, a melynek oly nagyszerű törté
nete lett volna, mint a Bibliának? Nincs, nem is volt 
soha, — és nem is lesz soha.

Továbbá mondhatjuk, hogy egy könyvnek sem volt 
még annyi és elkeseredett ellensége, mint ennek s egy se 
volt annyira kitéve az elpusztitás veszedelmének mint ez. 
Izrael, a mely legelőször birta Isten igéjét, igen gyakran 
volt a Filiszteusok , a Moabiták s más pogány ellenségnek 
szolgálatában. E nép Babiloniában s Assyriában lévén 
száműzetésben a Bibliát egyszer egészen elvesztette, és —  
mégis megmaradt az. A Makkabeusok idejében e szent 
iratokat felkutatták s megégették. Azután a keresztyének 
szenvedtek a római czászárság alatt tiz üldöztetést, a mi
dőn minden kéznél levő Bibliát — ekkor még kevés pél
dányban volt az meg — megsemmisitettek, de akár meny
nyit erőlködtek is —  a könyvek könyvét nem irthatták ki.

A szentirás tartalmából csak a jövendöléseket akarom 
a hitetlenek előtt feltűntetni. Jövendöléseket találunk a 
Bibliában, a melyek a történelem bizonysága szerint is 
valóban beteljesedtek. Vegyük csak a zsidó nép sorsára 
vonatkozókat.

„Minden zsidó“ , mondá egy bölcs ember egyszer, 
még a legszegényebb és legmegvetettebb is tiszteletet éb
reszt bennem, mert az élő bizonyságot ad a felől, hogy 
a Biblia Isten igéje és hogy Isten igéje valóban tiszta 
igazság". Olvassátok csak Mózes 5-ik könyvének 28-ik 
fejezetét, s meglátjátok, hogy a Biblia ezelőtt 4000 évvel 
mily igazat jövendőit. „És elhint téged az Ur minden népek 
közé a földnek egyik végétől fogva a földnek_ másik végéig, 
és nem lészen lábad talpának nyugodalma". Úgy is történt! 
Mindenik világrész népei közt ott látjuk a zsidót. De halljuk 
csak még mit jövendöl a Biblia a zsidónép sorsáról. „A 
jövevény, mely te közötted vagyon ellened felnevelkedik, te 
pedig felette igen alászállasz" . Nem igy történt? „Es lészen 
a te életed kétséges előtted, és rettegni fogsz éjjel és nappal
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és életedet nem hiszed“ . (Móz. 5: 28, 66.) Nem teljesedett-e 
be mindez betűről betűre? És most tagadja még valaki, 
hogy eme jövendölések Istentől származnak? Ézek oly 
világos bizonyitékot képeznek arra nézve, hogy a Biblia 
Isten és nem az emberek beszéde, a melyeknek a leg
hitetlenebb ember se mondhat ellent. De ezek még nem 
a legjobb bizonyitékok. A legjobbak azok, melyeket csak 
a valódi, hivő keresztyén érthet meg. És ezekről elmélke
désünk második részében lesz szó. Itt tehát az a kérdés:

II.
V an - e  I s ten  i g é j é n e k  isteni  e r e j e?  Gyakran 

előfordul az eset, hogy az élczes vallásgúnyoló vitatkozni 
kezd egy hivő keresztyénnel, furcsa kérdéseket tesz fe l, a 
melyekre ez nem tud hirtelen válaszolni, mardosó gúnynyal 
támadja m eg, a melylyel szemben ez védtelenül áll, de 
csodálatos dolog! mégsem végez vele semmit sem. Daczára 
minden gúnynak és csúfolódásnak, a melyekre nem tud 
válaszolni, hitében nem zavarodik m eg, hanem hallgat 
és megy tovább s tiszteli a Bibliát mint Isten igéjét aztuán 
is épen ú g y , mint azelőtt; — mert érz i ,  hogy az ő hite 
mégis csak az igazi. A bizonyságát e hitnek szivében 
hordozza és ez azon i s t en i  e r ő t ő l  van, a mi Isten 
igéjében rejlik.

Nincs oly szó a világon, a mely oly tanitó és intő, oly 
elrémitő és megrázó, oly vigasztaló és erősitő hatást gyako
rolna az emberre, mint a Biblia szava. Az emberi beszéd, ha 
még oly szépen hangzik is, csak holt szó, de Isten beszéde, 
ha különben semminek sem látszik, azért mégis „élő“ szó.

„Az Istennek beszéde élő és ható", mondja Pál 
apostol. A drágakő csodálatos sziliben tündökölhetik s 
pompája által mindenkinek szemét megbűvölheti, mig a 
barna búzaszem a maga egyszerűségében semmi feltűnést 
sem idéz elő, — és mégis mily nagy a különbség. A 
drágakő holt, a búzaszem pedig életet zár magában s 
csak jó földre van szüksége, hogy gyümölcsöt is hozzon, 
Igy a leghangzatosabb emberi szó is csak holt szó, mig 
Isten igéjének legegyszerűbb szava is élő. Mihelyt a szivbe 
jut és ott marad, életet ébreszt ottan.
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„É s h a t ó “ ! Hány embernek érinté szivét Istennek 
igéje kétélű fegyverként! Hány gúnyolódónak vérzett szive 
az Ige vágásától, mig szájával nem akarta azt kimon
dani ; hányan nevettek már ajkaikkal, mig szivökben 
sirni szerettek volna; hány ember mondott ellent annak 
a legnagyobb makacssággal, mig lelkiismeretöket titkon 
mégis az a gondolat kinzá: „hátha igaz, hátha mégis 
igaz volna?“ Általában, kedves testvéreim az Urban, a 
hitetlenek és gúnyolódók között legtöbben csak azért ta
gadják Isten igéjének igazságát, mert lelkiismeretükön 
mély, titkos sebek vannak s félnek, hogy Isten igéjének 
érintésétől azok n a g y o n ,  de n a g y o n  fájni fognak.

De Isten igéjének erejét és hatását sok más körül
mények között is tapasztalhattuk.

Kezdve Dávidtól, a ki maga is megvallotta Istennek: 
„Ha a te törvényed nem volt volna minden én gyönyö
rűségem, elvesztem volna régen az én nyomorúságomban!" 
egészen Lutherig, s Luthertől a mi időnkig — hány sze
rencsétlen beteg és haldokló embert vigasztalt, erősitett 
meg s üditett fel az Isten igéje? Hol van olyan baj, 
búbánat és félelem, a mely ellen a Biblia ne nyújtana 
segitséget? Emlékeztek-e, hogy csak egyszer is valaha fel
nyitottátok volna a Bibliát, vigasztalást szándékozván 
abban keresni, és ne találtatok volna? Nem volt-e atyátok 
és anyátok, kiknek betegségükre és halálukra még most 
is emlékeztek, a kiknek oly szép végük volt, hogy még 
most is azt mondjátok, ha rá gondoltok: „ Igy szeretnék 
én is meghalni!" és most csak kérdezzétek meg önma
gatokat, mi tevé őket oly béketűrőkké, oly nyugodtakká 
még a halál szomorú órájában is; emlékeztek-e beszédeikre? 
Isten igéje volt az, a Biblia szava: az élő szó, a mely az 
iskolában, a templomban és otthon olvasásközben szivükbe 
jutott, és most midőn múlandó testük az enyészet előtt 
állt, hozta meg édes gyümölcseit.

Ha nem akarjátok ti se elvesziteni az Isten igéjének 
eme nagy erejét; ha ti is úgy akartok élni, hinni, szen
vedni és meghalni, mint a hogy a Biblia szerint lehetsé
ges , akkor figyeljetek még
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III.
a harmadik kérdésre, a melyre ma feleletet akarunk adni: 
„Mit tegyünk,  hogy ez erőt önmagunkon tapasztalhassuk“ ?

„A szavakat, melyeket ma mondok neked, igy szél 
Mézes népéhez, —  vedd szivedre, beszélj azokról gyer
mekeid előtt, ha házadban vagy és ha az úton jársz, ha 
lefekszel és ha felkelsz" .

Tanulnod kell Isten igéjét és sokat kell vele fogla
latoskodnod otthon és a házon kivül, korán reggel és 
késő este. Vannak a kik gúnyolódnak a Biblia felett, de 
azért még annyit sem tudnak felőle mint egy iskolás 
gyermek. Ha azonban olvasod azt, legyen a te olvasásod 
igazi is. Csak kiváncsiságból olvasni azt nem illik ily 
szent könyv méltóságához; tehát ne csak szemed. hanem 
szived is legyen ott az olvasásnál — szivedre kell venned 
Isten igéjét. Ha pedig szived nem kivánja azt, ez csak 
azt mutatja, hogy nem jól állnak az ügyek bensődben; 
ekkor imádkozzál! hogy a jó  Isten nyissa meg szivedet, 
mint a hogy Lydia szivét hajdan megnyitotta. Nem kérted 
ezt még soha az Urtól, akkor nem is jutott soha szivedig 
az ige s ha ez nem történt még meg, akkor ne csodálkoz
zál , ha még ezerszer is olvastad a szentirást, hogy nem 
tapasztaltál még semmit annak isteni erejéből s nem tanultál 
még semmit az Ige vigasztaló, javitó és fölüditő hatásáról.

És ha itt ott néha érezted is a Biblia szavainak hatását, 
ne gondold, hogy most már eleget tudsz, hanem emlékezz 
Jézus szavára: „Tudakozzátok az írásokat, azokban örök 
élet vagyon" . Sohasem tanulhatod ki az egész szentirást. 
Ha az egész világot átutazod, adhat még akkor is az 
egyszerű fűszál is okot a tanulmányozásra és a gondolko
zásra , épen úgy" a Biblia legkisebb mondása is. A tengert 
nem meritheted ki kezeddel, épen úgy nem a bibliát eszed
del. Ha nem keresesz többet benne, nem is találsz többet 
semmit benne, sőt még azt a keveset is elfelejtheted, a 
mit eddig találtál.

Akarod még hallani utolsó tanácsomat és feleletemet 
a kérdésre: „Mit tegyünk, hogy az ige erejét önmagun
kon is tapasztalhassuk ?“ használd fel, tégy próbát vele.

b
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„A ki akarja annak akaratját cselekedni, megérti a tu
dományról , hogy Istentől vagyon-e, vagy énmagamról 
szólok?" mondja az Udvözitő. A ki a kardot nem hasz
nálja, nem tudja, hogy az milyen éles; a ki az italt nem 
izleli meg, nem tudja hogy az milyen édes; a ki a bal
zsamolajat még nem használta, nem tudja, hogy mily jól 
esik az a fájó sebre; a ki a világosság elől szemeit bezárja, 
nem tudja, hogy milyen a világosság. Isten igéje a vi
lágosság , a melyre mindig figyelnünk kell, de leginkább 
most a midőn annak fénye mellett óhajtjuk a törvényt is 
megvilágitani s a hideg betűbe melegséget és életet ön
teni. A ki pedig a napot fényleni látja, nem fogja világát 
kétségbe vonni, még ha ezer vak esküszik is rá , hogy 
ők nem látják azt. „Hogy ha homályos a mi Evangeli
umunk, azoknak homályos, a kik elvesznek", mondja 
Pál apostol. A ki pedig elmondhatja a zsoltáriróval: 
„Hittem, és azért szóltam", annak ez lesz vallomása az 
életben épen úgy mint a halálban: „Nem szégyenlem a 
Krisztus Evangeliomát, mert az Istennek hatalma minden 
hIvők idvességére". Amen! Köni Béla

Az első parancsolat.
A la p ig e :  „É n vagyok a te U rad, Istened; ne legyenek néked én 

előttem idegen Isteneid".

Minden rendszerető családatya alkot magának házi 
törvényeket s az ő házában ezek szerint kell mindennek 
megtörténnie. Tekintsük most az emberiséget e földön 
egy nagy családnak, melynek mennyei atyja, táplálója, 
védője, tanitómestere és nevelője Isten, úgy a tizparan
csolat ama törvényről szól, a mely szerint az övéinek él- 
niök kell.

Engedelmeskedj és tiszteld e törvényt, ha nem akarod 
Istennek szolgálatodat felmondani, ha nem akarsz az ő 
közösségéből kilépni s máshol szerencsét próbálni!

Isten az ő házi törvényét egy rövid, de kemény szó
val vezeti be: „Én vagyok a te Urad, Istened!" A te 
U r ad  — ez hatalmasan fegyegetőleg és megfélemlitően
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hangzik; I s t e n e d  — ez nyájasan, hivogatólag és vigasz
talan érinti lelkünket, mert az Isten „ j ó “ ,

„Én vagyok a te Urad“ ez úgy hangzik mint a 
menydörgés, ha meggondoljuk , hogy mennyi menydörgést 
és villámot tart ez az Ur kezeiben a mi megsemmisité
sünkre ; én vagyok a te Istened, ez meg oly kedvesen 
és nyájasan hangzik, ha arra gondolunk, hogy mennyi 
áldást és jó adományt tart ez a jó  Isten kezében mind
azok számára, a kik őt félik és szeretik. A ki a jót vé
delmezi és oltalmazza, a rosszat pedig üldözi és megfé- 
lemliti, az akar itt gyermekeihez szólani. Jól van tehát! 
„Szó l j  U r a m ,  mert  j ó l  h a l l j a  a te s z o l g á d " .

A legnagyobb parancsolatot az Ur mindjárt az első 
helyre állitá; „Ne legyenek néked én előttem idegen Iste
neid!" Úgy tűnik fel mintha e parancsolat felesleges volna, 
hisz magától értetődik, hogy a kik ő hozzá akarnak tar
tozni , más urat nem ismerhetnek e l, — és mégis ezzel 
az egy parancsolattal minden megvan mondva, a mi a 
többi kilenczben foglaltatik. Luther jeles magyarázata 
szerint ugyanis ez azt jelenti, hogy: „ I s t e n t  m i n d e n e k  
f e let t  f é l j ü k ,  s z e r e s s ü k  s ő be nne  b izzunk" .  Itt 
röviden mogmondja az Isten: s z i v e d e t  kivánom, nem 
félig, nem eldarabolva, hanem egészen.  Vagy az enyém 
lesz ez, akkor te is az enyém vagy, és én a tiéd, vagy 
pedig nem lesz, — akkor csak félre a szavakkal, a melyeket 
az én beszédem szerint akarsz elmondani, akkor félre a 
tettekkel, a melyeket az én akaratom szerint akarsz cse
lekedni —  nem kellenek! Szivedet akarom birni, vagy 
különben sohasem leszünk egymással egyesülve, hanem 
egymástól örökre távol maradunk.

Tehát hogyan teljesithetjük az ő első parancsolatát? 
Legyen e kérdés mai elmélkedésünk tárgya! Ha

1. Öt mindenek felett féljük,
2. Öt mindenek felett szeretjük,
3. Mindenek felett ő benne bizunk.

I.
Mindenik parancsolat olyan mint egy pénzdarab , szok

ták mondani őseink, a melynek mind a két felén különböző
b*
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felirás van. Az egyik gyűlöletes és elijesztő — megmondja 
neked, hogy mit ne cselekedj, a t i l a l m a t  fejezi ki; a 
másik szép és kedves —  a p a r a n c s o l a t o t  mutatja meg 
neked.

Mi az első parancsolatot mind a két feléről meg akar
juk vizsgálni; az egyik felén a bálványimádót, a másik 
felén az istenfélőt látjuk lerajzolva. Lássuk csak a bál
ványimádót köztünk keresztyének között. Vagy talán azt 
hiszitek, hogy csak a pogány embernek lelke van tele 
sötét bálványalakokkal, melyek őt folytonosan fenyegetik 
és kínozzák ? nagyon csalatkoznátok! Mily sok rémkép, 
üres és hiábavaló rémalak van, a melyek még a keresztyén 
lelkét is folytonos félelemben és aggodalomban tartják s 
a legkedvesebb óráit is elkeserítik.

Ilyen rémkép például a szükség .  Ez a szegényt 
és gazdagot egyformán üldözi. „Te nem lehetsz gazo -g, 
te nem tudod, milyen lesz jövendő sorsod, ezt nem kapha
tod m eg, azt meg elveszitheted, ez és az történhetik még -  
s aztán mi lesz veled? —  mi lesz, ha a körülmények 
rosszabbra fordulnak ? most igaz, hogy bőségben vagy, 
de hátha ennek is egyszer vége lesz !“ igy szól a rémkép, —  
s erre sohajtanak és sirnak, kétségbeesnek és reszketnek 
mindazok, a kik nem istenfélők.

Vagy a b e t e g s é g !  — az egésségesnek olykor elég a 
legcsekélyebb fájdalom, hogy ezzel a gondolattal kinozza 
magát: „én most beteg leszek!“ a betegnek pedig elég 
olykor valami balga babona, hogy ezzel gyötörje magát: 
„én sohase leszek többé egészséges" s ime vége van azon
nal a megelégedésnek, a szép remények, a kedves örömök, 
a hálaérzések a vett jótéteményekért egyszerre csak el
tűnnek tőllünk.

Vagy a h a l á l !  Ha még messze van, még akkor 
is ajtónk előtt látjuk; ha közel van, az meg a legrosszabb, 
a mitől csak félhetünk. „Csak a halál ne j őjjön“ rebegjük 
sokszor kedves gyermekünk, szeretett atyánk, vagy saját 
magunk betegségében; s ha mégis eljön, akkor oly vi
gasztalhatatlan búbánatban szenvedünk, mint ha mi is 
azok közé tartoznánk , a k i k n e k n i n c s e n r e m é n y s é g ü k .

Vagy a v i l á g  i té le t e !  — Mit szólnak hozzá majd
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az emberek! Mindenkitől kerülve és gyűlölve, sehol se 
jelenhetsz meg pirulás nélkül, nem lesz több barátod, 
egyetlen egy sem, a ki neked köszönne és hálát adhatna! 
igy szól a rémkép s kinozza az embert éjjel és nappal.

Azt mondod: E gondolatokat ismerem, ilyen és ha
sonló rémképek engem is üldöznek“ , akkor tekintsd csak 
magad is bátran bálv á n y i m á d ó n a k  s mondd: „itt van 
az én képem, ehez hasonlitok !“ De ebben ne nyugodj 
meg, hanem nézd meg az isteni képet is, a melyet a 
parancsolat másik fele rajzol le és mond: „Amahhoz ha
sonltok , — de arra törekszem, hogy emehhez hasonlitsak.

Lássuk csak, milyen legyen annak szive, a ki az 
első parancsolatot teljesiteni akarja.

Félelem kell hogy lakozzék benne — az Urnak fé
lelme ! de ez a félelem nem teremt magának üres rém
képeket , a melyek szükségtelenül gyötrik a szivet. Az 
örök bölcsesség azt módja: „ Félje az Urat minden fö ld : 
féljenek ö tőle a földnek minden lakosai" . És miért? Ő 
az erős és élő Isten: „ Mert ő mondotta és lett; ő paran
csolta és előállott" . Légy bár a legiszonyúbb kinok között, 
mint hajdan Jób,  Istennek csak egy szavába kerül s ba
jodnak vége lesz; de légy bár büszke, hatalmas, gazdag 
és előkelő, mint hajdan Fáraó, az Urnak csak egy sza
vába kerül s te legott elmerülsz a szenvedések tengerében. 
Senkisem képes téged annyira megalázni, még a legha
talmasabb és a legveszélyesebb ember sem, mint a hogy 
erre Isten képes; semmisem képes téged annyira üldözni, 
egészen az ellankadásig és a kétségbeesésig, mint Isten 
itélete: „Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni" . 
(Zsid. 10, 31.) Épen azért féljed az Urat mindenek felett, 
és ha fiadat vagy leányodat helyesen akarod nevelni, s 
ha e földi és ama másik életre való bölcsességre ohajtod 
őket megtanitani, akkor tanitsd meg csak őket a valódi 
istenfélelemre, mert ,,a bölcsességnek feje az Urnak félelme, 
jó  értelmök vagyon mindazoknak, a kik azokat cselekszik; 
annak dicsérete megmarad mindörökké" .

Mégis ha Istent csak azért akarod félni, mert az oly bor
zasztóan tud b ünt et ni ,  ez még nem az igazi félelem —  ak
kor nem Istentől, hanem az ő fenyitő vesszőjétől félnél csak,
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ez pedig csak szolgai félelem volna, és az ilyenen Istennek 
sem volna öröme, mert ebben az esetben nem s z iv e de t  
birná ő. Hanem vezessen téged e félelem arra, a mire 
ez a jó gyermeket ösztönzi, a ki becsülni tudja atyjá
nak szeretetét, s a ki ennélfogva mindent kerül, a mi őt 
megszomorithatná s megsérthetné, a mi az ő szivét tőle 
elidegenithetné. Igy gondolkozott József is , a midőn a 
megkisértés órájában ezt mondá: „ Mi módon mivelném 
azért e nagy gonoszságot, vétkezvén az Isten ellen?" Ez a 
félelem kisérjen téged minden utadon, fényes nappal épen 
úgy mint sötét éjjel, ha magányosságban vagy és ha az 
emberek társaságába lépsz; e félelemmel végezd minden 
dolgodat, mond ki minden szavadat.

„Nyomorúságos élet az ilyen“ mondja erre a büszke 
gunyolódó, folytonosan rettegésben lenni. Mit végezhet az 
olyan ember, a ki minden tetténél azt kérdezi: „V ajjon 
helyes-e az, a mit most cselekedni akkarok?" Mily gyá
ván és félénken állhat az a világ előtt, a ki kicsinyes 
lelkiismereti gondokkal kinozza magát s mindig csak ab
ban a félelemben van, hogy egy láthatatlan biró áll 
előtte; a világ előtt, a hol igazán csak bátorságra s gyors 
elhatározásra van szükség" . És mi az ellenkezőt állitjuk. 
Az az ember, a ki Istent féli, minden más félelemtől 
mentve van. Ha van bátorság, erő és állandóság a világon, 
csak ott van, a hol Istent félik. Ha számoltunk Istennel, 
mit aggódjunk akkor? Ha nem vagyunk vele tisztában, 
akkor igazán reszkethet szivünk s ingadozhatik lelkünk.

A tizennegyedik században egyszer egy 1400 főből 
álló csapat, nagyobbrészint f ö l dmivesek és pásztorok, állt 
Svájczban Leopold herczeg seregével szemben, nem mint 
lázadó, hanem mint saját népjogát védelmező ragadván 
fegyvert. A büszke és elbizakodott herczegnek csak az az 
aggodalma volt, hogy e parasztsereg meg fog szökni, mi
előtt még harczra kerülne a dolog. A csata elején a 
svájczi parasztsereg ez egyházi éneket kezdé e l : „Az élet 
közepén a halál vesz körül" s térdre omolva kiterjesztett 
kezekkel imádkozott. „Nézzétek csak" , — szól egy lovag a 
herczeg seregéből, —- „kegyelemért esedeznek" . „Igen, ke
gyelmet kérnek" , — szólt egy jó emberismerő a lovag
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mellett, — „de nem tőlünk, hanem Istentől, és hogy ez 
mit jelent, majd meg fogjuk tudni". S úgy is történt. Az 
egyszerű nép, a mely Istennek megadta a kellő tiszteletet, 
megnyerte az ütközetet, sőt valóságos hőstetteket vitt 
véghez.

Ugyanaz a parancsolat, a mely azt mondja: féljed 
az Istent, int bennünket arra, hogy: ne félj az emberek
től. „ És ne féljetek azoktól, kik a testet ölik meg, a lelket 
pedig nem ölhetik meg; hanem inkább féljetek attól, a ki 
mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennába" . (Máté 
10, 28.) És ha a valódi istenfélőnek mégis választania 
kell, hogy vajjon kinek járjon inkább kedvében: Istennek-e 
vagy az embereknek, akkor az majd azt mondja Péter 
apostollal: „Az Istennek kell inkább engedni, hogynem az 
embereknek. “

Olyan ember, mint Pilátus volt, a ki se az Istent 
nem félte, se az igazságot nem szerette, az a császárral 
tart, midőn a néppel kellene tartania s a nép szavára hall
gat , midőn a császáréra kellene hallgatnia, de az olyan, 
mint a milyen János volt, daczol a zsarnok királylyal, és 
az olyan, mint István a vértanú volt, nem fél a dühöngő 
néptől sem, mert jelszava mindig csak ez: „Félj az 
Urtól s ne az emberektől".

Ennyit az Isten iránt való félelemről. Továbbá akkor 
teljesithetjük az első parancsolatot, ha

II.
Ő t m i n d e n e k  fe let t  szeret jük.  Ujból csak szivünket 
kivánja az Isten; ezt semmi más félelem, de semmi más 
szeretet se vonja el tőle. Ha valaki valamely más tárgyat 
épen oly szivből szeret, mint az Istent s azért épen oly 
szivesen tűr, szenved s áldoz — ime újból a bálvány
imádó. Nemcsak a pogány szereti a bolt bálványokat.

„Sok ember van, mondja Luther, a ki azt gondolja, 
hogy ha pénze van, mindene van. Az ilyennek a bál
ványa a Mammon, a legelterjedtebb bálvány a világon. 
A ki ezt birja , azt hiszi, hogy a menyországban van, a 
kinek pénze nincsen, az panaszkodik és sohajtozik, mint
ha ezen kivül nem léteznék más segitség és csak ezután
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fut és fárad. Gyalázatos bálvány biz ez és épen ezért 
rendelt melléje Isten három gyalázatos őrt, tudniillik a 
rozsdát, a molyt és a tolvajokat. Egy hajótörés alkal
mával valaki pénzeszsákjára ült s ezt mondá: „A  hol 
ez marad, ott maradok én is" . Ismeritek-e a példabeszédet: 
„Arany kulcscsal minden ajtót fel lehet nyitni, csak a 
menyország ajtaját nem ?“ Igen , kedves testvéreim, csak 
a menyország ajtaját nem , nem itt e földön , hogy mennyei 
javak , békesség, öröm , megelégedés, hit és remény száll- 
janak szivetökbe; nem akkor majd, a midőn e földet el
hagyva, lelkünk az örök élet után fog sovárogni. „Mert 
ezt tudjátok, hogy egy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs 
öröksége a Krisztusnak és az Istennek országában" . (Ef. 5 : 5.)

Más emberről meg nem lehetne azt mondani, hogy 
a pénz volna a bálványa, sőt ellenkezőleg házát, birtokát, 
pénzét az ablakon dobja k i, mintha mindez semmi sem 
volna, — és miért ? Testi kivánságaiért. Ezeknek a gyom
ruk az Istenük. Az istentiszteletük pedig ez: „együnk és 
igyunk, hadd legyen egy jó napunk" . S ha a kocsmába 
vagy más vidám társaságba akarnak menni, akkor se az otthon 
jajgató asszony, se az éhes és fázó gyermeksereg, se saját 
lelkiismeretük szava, se jó barátaik tanácsa nem tartja vissza 
őket, — hanem mennek bálványuk után s szolgálnak nekie 
még akkor is, ha ez jutalmul a koldusbotot nyomja kezükbe.

Hajnal hasadtával olykor sohajtoznak, sirnak s meg
átkozzák tévedésüket — de estve újból elfelednek mindent, 
mig testük s lelkük teljesen el nem pusztul s midőn már 
késő a menekülés.

Szépen hangzik ha valaki ezt mondja: „Az én legfőbb 
kincsem a becsület, a mocsoktalan hirnév; embertársaimnak 
irántami tisztelete és bizodalma!" de vizsgáld meg ko
molyan önmagadat, kedves barátom ! Ha csak azért vagy 
beszédedben és tetteidben fedhetetlen , nem mert az Isten, 
hanem mert becsületed kivánja ezt, ha az emberek meg
vetését és gyalázását nagyobb szerencsétlenségnek tartod, 
mint lelkiisméreted furdalásait, ha képes vagy valami 
igasságtalanságot és jogtalanságot elkövetni, csakhogy az 
emberek előtt becsületedet megmenthesd, ime ne dicse
kedj , te is csak bálványimádó vagy.
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Szépen hangzik, ha valaki ezt mondja: „Nőm, férjem, 
gyermekem, atyám, anyám a legdrágább kincsem a mit 
csak birhatok; bennük találom legnagyobb boldogságomat, 
érettük mindent feláldoznék", —  de vizsgáld meg komo
lyan önmagadat, kedves barátom! Ha ezek foglalják szi
vedben az első helyet és nem a te Urad, Istened , — ha 
ezeknek tetszése, tanácsai és élvezetei fontosabbak előtted 
Isten akaratánál, — ha szivesebben teszesz valamit ezeknek 
örömére mint Istenére, — ha megfogod az Urnak kezét, 
midőn ő ezeket el akarja tőled venni és kétségbeesve pa- 
naszkodol, midőn szeretetteidet elvette tőled, — ime ne di
csekedj , te is csak bálványimádó vagy. ,,A ki szereti attyát 
vagy annyát inkább, mint engemet, nem méltó az én hozzám: 
és a ki szereti fiját vagy leányát inkább mint engemet, nem 
méltó az én hozzám" . (Máté 10. 37.) Szeresd a te Uradat, 
Istenedet mindenek felett.

Ha azonban nem akarsz a bálványimádóhoz hasonli
tani, figyelj az Ur szavára: „ A d j a d  f ia m,  a te szivedet  
né ke m" .  Hallgasd meg csak, mit mond sz. Dávid Is
tenről, a kinek ő is teljesen odaadta szivét: „ Telyes szi
vemből szeretlek téged Uram, és erősségem. Az Úr kösziklám 
és váram, és én szabaditóm. Én erős Istenem, én erős
ségem, ő benne bizom, és paizsom". Ha gyenge vagy — ő 
a te e r ő s s é g e d ;  ha minden ingadozik és elfordul tő
led — ő a te k ő s z i k l á d ;  ha üldöznek és áskálódnak elle
ned —  ő a te v á r a d ;  ha a nyomorúságban szenvedsz — 
ő a te s z a b a d i t ó d ;  ha a sors csapásai imádkozásra ösz
tönöznek — ő a te I s te n ed ;  ha az ellenség megtámad — 
ő a te p a i zs od .  O mily gazdag kincstár nyilik meg 
annak számára, a ki az Urat szereti! Mily nagy igazság 
rejlik e mondásban: „Pénzt veszitve v a l a mi t  vesztettünk: 
becsületet veszitve már s o k a t  vesztettünk. Istent elveszitve 
m i n d e n t  elvesztettünk".

Végül csak akkor teljesítjük tökéletesen az első pa- 
rancsolalot., ha

III.
„Ő benne  m i n d e n e k  f e l e t t  b i zunk".  —  Sokféle a nyo
morúság , szenvedés, baj és veszély ez életben. Az Istenbe
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vetett bizalom mindezeknek elviselését megkönnyebbitheti. 
De mily kevesen hivják az erős Istent segitségül, még 
köztünk keresztyének között is. Nemcsak a pogány em
ber veti minden bizodalmát a holt bálványokba, hanem 
a keresztyén is. A szegény ezt mondja: „Vannak nekem 
gazdag barátaim" ; a fenyegetett ember igy szól: „Van 
erős karom“ ; a megszorult ebben bizik: „Van eszem, 
majd csak kivágom magam valahogy a bajból" ; a válal- 
kozó igy szól: „Van elég pénzem, tehát mindent merhe
tek “ ; a beteg ezt mondja: „Van ügyes, tanult orvosom , 
tehát nem halhatok meg“ . Ime itt van újra a sok bál
ványimádó , a kik nem a hatalmas, örök Istenbe, hanem 
csalékony bálványaikba vetik bizodalmukat. De vajjon 
gazdag barátod nem halhat-e meg, erős karod nem gyen
gülhet-e el, okos elméd nem állhat-e majd egyszer min
den tanács nélkül, pénzed nem veszhet-e e l, orvosod 
nincs-e kitéve, mint minden ember, a tévedésnek ? A 
ki törékeny nádszálra támaszkodik, annak csak szálka 
megy a kezébe! „Ezt mondja az Ur: Ne dicsekedjék 
a bölcs az ő bölcseségében, se az erős ne dicsekedjék erős
ségében, se a gazdag ne dicsekedjék gazdagságában; hanem 
ebben dicsekedjék, a ki dicsekedik, hogy esmerjen és tudjon 
engemet, hogy én vagyok az Ur, ki cselekszem irgalmasságot, 
itéletet és igazságot e földön: mert ezt akarom" . Senkisem 
oly okos, mondja a példabeszéd, hogy valami bolondság 
ne volna rajta; senkisem oly erős, hogy még erősebbre 
ne találhatna; senkisem oly gazdag, hogy a koldusbot 
ellen biztositva lehetne.

Ha tehát nem akarsz bálványimádó lenni, add oda 
szivedet Istennek minden reménységeivel. Menj közönyö
sen el azok mellett, a kiknek segitsége úgy se ér semmit 
s zörgess bátran minden bajodban az igazi szabaditónál. 
Ha házadban az utolsó marok liszt elfogyott s az utolsó 
csepp olaj korsódban kiszáradt; ha az annyira tartogatott 
utolsó krajczárt is ki kell már adnod a nagy szükségben: 
ne mondd, hogy most már vége van mindennek. Gondolj 
ilyenkor az első parancsolatra, a mely oly biztatólag 
hangzik a szenvedés és nyomorúság között: „É n vagyok 
a te Urad, Istened!“ Ez az U risten megadja majd neked
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is a mindennapi kenyeret, ez az orvos fog majd segiteni 
a te bajodon is, ez a tanácsadó talál majd számodra is 
egy jó tanácsot, ez a szabaditó nyujt majd neked is me
nekülést. Csak ne ingadozz reménységeidben, hanem várd 
meg béketűréssel a szabaditás perczét. Az Ur nem igazitja 
az ő óráját az emberek szerint, de azért ez az óra nem 
áll soha meg, hanem pontosan üti azt az órát, a mely
ben a segitségnek jönnie kell. Egy rövid perez gyakran 
meghozza azt, a mit évek sora nem hozott meg.

Ne ingadozz még akkor sem, ha nem vagy képes 
megérteni azon utakat, a melyeken téged az Ur vezérel. 
Mily csodálatos utakon vezette Isten az övéit, Józsefet a 
szolgaságban és börtönben, Ábrahámot az idegen ország
ban, Mózest a pusztában? tehát: „ Hagyjad az Urra a te 
utadat, és bizzál ő benne" .

Csak tekints hűn az égre fel 
Ha göröngyös is utad.
A pusztán át majd ott leszel,
Hol Kanaán üdvöt ad.

Kőnig Béla,
izm. ev. segédpap.

Halotti beszéd.
— Szalai Judith, özv. Pfeiffer Samuné felett tartatott R.-Lakon 1888. márcz. — 

A l a p i g e :  Ján. 17: 21.
Ez igék Krisztus urunknak azon főpapi imájából vé

tettek , melylyel kevéssel az ő elfogatása előtt imádkozott 
atyjához. Lélekben immár látja, hogy eljött az óra, mely
ben tanitványaitól elszakasztatik , és ezek sirván , rettegvén 
elszélednek; mégis az egyesülés igéit szólja, még pedig 
a legmagasztosabb egyesüléséit.

Miért választottam mostanra ezen je ligét?......... Csak
nagy mesterem dicső példáját követem, midőn a fájdalmas 
megválás e szomorú órájában a boldog egyesülés vigasz
taló igéit hirdetem.

„Az élet egyesit, a halál elválaszt" , mondják az 
emberek s valójában ez állitásban van valami igazság. —  
Egy ép elme sem zárkózhatik el azon tudat elől, hogy 
nem jó az embernek egyedül lennie. Az egészséges családi
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élet talaján pedig oly szorosan fűzi össze egymással az 
egyes tagokat a tökélletesség kötele. És szeretni s szerettetni 
mennyország e földön! — Üdv a háznak, hol e boldog
ságról nemcsak álmadoznak, nemcsak regélnek, hanem 
ezt birják is , s érzik, mily szép és gyönyörűséges a z !

Ezt a hálás szeretet őszinte indulatával könnyek közt 
is igazoljátok most, ti megszomorodott felek! A megbol
dogult felékesitve nagyon érzékeny, mély kedélylyel foly
ton s példás kitartással azon volt, hogy az övéinek jó 
létéről gondot viseljen; és törekvése elismerő méltánylásra 
talált bennetek. Tudunk a nagy szeretetről, mely a meg
boldogultban oly gazdag mértékben lakozott, és gyerme
keit , unokáit, rokonait a leggyengédebb szálakkal magá
hoz fűzte. Tudunk, felei a megboldogultnak! a ti nagy 
szerelmetekről is , melylyel ő t , ki előbb szeretett titeket, 
viszont szerettétek!

Es titok volna-e előttetek, gyásztisztességtevők! mi
kép sikerült neki a családi boldogság ezen magaslatára 
felemelkednie, az övéit is felemelnie? . . . .  Mivel meg nem 
fáradott szemeit felemelni a hegyekre, a honnan jön mi
nekünk segitségünk; mivel élt benne vigaszul a hit, s 
gyermekei szivének tavaszkertjében a vallást öntözgetni, 
ápolni mng nem lankadt. Mert boldog családi életünknek 
legmélyebb, legszilárdabb alapja az Istennek félelme, 
Istennek s Jézusnak buzgó szeretete, vagy hogy — mint 
sz. leczkénk modja — egyek legyünk az Urban! Az élet 
egyesit, az i ly  élet egyesit!

De im — a boldogság tiszta egén felhők keletkeznek, 
melyek halált hozó villámokkal terhesek! Kezdetben pará
nyiak , gyanút sem keltenek, fokonkint sürűsödnek , egyre 
tornyosulnak , mig végre könyörtelenül fojtogatja a súlyos 
nyavalya a halál kiszemelt zsákmányát!

A ragaszkodó szeretet ugyan megkisérletlenül nem 
hagy egy elképzelhető mentőeszközt sem; azonban sem a 
közeli orvosok fáradozása, sem a gyógyitás világhirű mes
tereinek igénybe vett tudománya, sem az önfeláldozó sze
retet gyengéden ápoló kezei a zivatart el nem oszlathaták , 
gyógyulást nem eszközlének, valamennyi nyavalya ellen 
nincs gyógyitó balzsam Gileádban, mióta a halál minde
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nekre elhatott. Mert nincs itt maradandó városunk, s örök 
lakásunk; elvégeztetett az Isten tanácsában, hogy az em
berek meghaljanak; és a halálban legkedvesebb véreinktől 
is meg kell válnunk.

Azon órában, melyet meghatározni az atya magának 
tartotta fen, elküldi . . . elbocsátá most is követét. . .  és 
bezáródtak a szenvedőnek álmatlan szemei, megmereved
tek kinos tagjai, elnémultak panaszos ajakai, érező szive 
dobogni megszünt. Hült testét immár elfedi a koporsó, 
porsátorát készen várja a sir, melynek hantjai a koporsót 
is, hová helyheztették őt, nagy hamar eltakarják a szem 
elől. A halál elválaszt!

Nem! az élet választ e l, a halál egyesit! — Az élet 
különféle feladataival, kötelességeivel Isten rendelése sze
rint nagyon gyakran kényszerit elválásra. A házasság tisz
teletre méltó rendje hányszor parancsol, hogy valaki el
hagyja atyját, anyját s ragaszkodjék élete párjához! A 
különböző hivatalkörökhez s benső elhivatáshoz képest, 
ki tudná előre megmondani, mely pontra állitja őt az Isten 
mivesül nagy szőllőjébe! A hol az ember nem is sejti, 
ott talál hasznos munkakört. A hová előre gondolni, sem 
merne, ott várakozik reá szerencséje, ott van elrendelve 
neki lakóhelye, új otthonja, távol szülőföldje szép hatá
rától , rokonainak kedvelt társaságától!

Megértette a megboldogult is Istennek parancsát; 36 
évvel ezelőtt elhagyta apját, anyját, faluját, s ragaszko
dott férjéhez s községünkben talált új otthont. S midőn 
eljött az az idő, hogy gyermekei hazánknak különböző, 
tőlünk s egymástól távol eső tájaira munkakörükbe eloszol
hattak , és az édes anyát másodmagával hagyták, ismét 
tova szállott örömei s bánata megszokott tanyájából, le
ányához közel von lakást, h o g y  -  -  mintha csak elő-
érzete lett volna, eljönnek majd a napok , melyekben egy 
ember erejét túlhaladó fáradalmat fog igényelni a gyer
meki viszontszolgálat! — — hogy legalább ketten legye
nek , kik mintegy a többiek megbizottjaiul az ápoló sze
retet nyájas virágaival ékesitsék élete borús alkonyát! Az 
élet mezején az útak gyakran elágaznak. Az élet elválaszt 
és egyesit a halál!
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Az anya koporsójánál im össze találkoztak az egy
mástól távol lakozó testvérek s rokonok; és a megboldo
gultnak éltében kifejezett kívánságához képest e drága 
hamvakat községünkbe szállítva, a 12 évvel ezelőtt, ah! 
nagyon váratlanul s korán elhunyt apa porladó teste mellé 
helyezik e l, hogy mikép egyek voltak a hitvestársak az 
élet mezején, egyek legyenek haló földjükben is. A halál 
egyesit!

Sőt még többet mondok! A válás szomorú tényénél, 
midőn a sir a halottat befogadván, szemeik elől elsza- 
kasztja, a gyermeki tisztelet s szeretet szálai még szorosabbra 
fűződnek. És midőn ők a felhantolt sirdomb felett, újabb 
elválásra nyujtanak egymásnak kezet, annál bensőbben 
érzik, hogy az atyafiui szeretetnek általa ezután mind 
végiglen szorosabban, — szorosabban kell egymással egye
sülve maradniok — a megboldogultnak drága emlékéért is.

Hogy azonban ezen egyességet sem jelenvalók, sem 
következendők, sem élet, sem halál meg ne bontsák, az 
Istennek s a Jézusnak szeretetén kell annak meggyökere- 
sülnie, miként szt. leczkénk mondja: hogy mindnyájan 
egyek legyenek, mikép te atyám én bennem, és én is 
te benned, hogy ők is mi bennünk egyek legyenek. Isten 
iránti szeretetünkből s az isteni szeretetben gyökerező 
atyafiui szeretetünkbol tudjuk meg, hogy a halálból az 
életre általmentünk, és mint a boldog lelkek nagy lán- 
czolatának élő tagjai, a válás és egyesülés hullámcsapásai 
között a változhatatlan örökélet birtokában, felülemelkedve 
a romlandóság s múlandóság korlátain, áldjuk Istenünket, 
a ki minket ily élő reménységre ujonnan szült a Jézus 
Krisztus által. Amen.

Szabadon Albert H. nyomán. Kund Samu.

Ima egyetlen gyermek felett.
— Többszörösen csapást szenvedett háznál, Az elhunyt egyetlen 

reménye volt a szüléknek s 16 éves korában hunyt el. —

Nagy Isten, szabados Ura az életnek és halálnak! 
Fájó szivvel, borús érzelmek között állunk meg e koporsó 
felett, melyben egy még oly ifjú élet napja áldozott le
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örökre. Egy még élni szerető sziv dobogása némult e l, 
atyánk , mert megérintő azt a halál jéghideg keze; a szü
lők öröme, reménye, boldogsága van bezárva e koporsóba 
és ők egyedül maradva az életben, fájó szivvel zokogják: 
„ m e g s z ü nt  a mi s z i v ü n k n e k  ö r ö m e ,  s i r a l o m r a  
f o r d u l t  a mi ö r ö m ü n k ,  e leset t  a mi  f e j ü n k n e k  
k o r o n á j a " .  Óh Uram! nagy az ő bánatuk, nagy az ő 
szivüknek keserűsége! Elveszed tőlük öregségök egyedüli 
gyámolát, a szerető gyermeket, kinek jövőjéhez annyi 
édes reményt fűzött a szülei sziv. Óh mert boldog jövőről 
álmodoztak ők ; azt hitték, hogy öregségök napjaiban egy 
szerető gyermek fog oldalok mellett állani, ki őket segi
teni, gyámolitani fogja s elfeledteti majd velők a csapáso
kat és szenvedéseket, melyekkel az életben őket gyakorta 
meglátogatád! És ez az édes álom most már örökre eltűnt, 
semmivé lett. Te nem engedted, Atyánk, hogy bemehes
senek vágyaiknak boldog igéretföldére; elzártad előlök az 
oda vezető utat örökre s ők ágy maradtak az életben, 
mint a vilámtól sujtott fa a kopár mezőben. Pusztává, 
kietlenné lett előttök az élet, lehullott egükről a nap, 
mely eddig beragyogta életútjokat, s ez a sötét koporsó 
mint egy fekete felleg borul szivök egére s mindenre az 
elmulás gyászos árnyékát veti; szivökből elszállt a remény , 
el az öröm , és a boldogság helyére bánat, néma kétség- 
beesés költözött.

Nagy Isten, élet és halál szabados ura! A te hatal
mad véghetetlen , bölcsességed utai kimagyarázhatatlanok. 
Legyen szavadra áj élet fakad, viszont egy szózatodra 
minden elmálik. Te vagy az, ki az embert semmivé te
szed és ezt mondod: „ T é r j e t e k  f ö l d b e  e m b e r e k n e k  
fiai" .  Te parancsoltad itt is, hogy ez ifjá ragyogó nap
palát a koporsó éjjele váltsa fe l; Te küldötted el hozzá 
sötét angyalodat a halált, hogy hideg kezével megállitsa 
a sziv dobogását; a te akaratod volt, hogy a szülei sziv 
öröme gyászra, boldogsága boldogtalanságra változzék.

Istenünk, édes atyánk! nem kutatjuk utaidat, nem 
vizsgáljuk cselekedeteidet; mert „a T e ú taid nem a 
mi ú t a in k ,  a Te  g o n d o l a t a i d  nem a mi g o n d o 
lataink" .
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Nem zúgolódunk azért, Atyánk, e gyászkoporsónál sem, 
nem zúgolódunk, hanem megnyugszunk akaratodon; mert 
szent hitünk biztat, hogy te mindeneket javunkra cselekszel 
s ha megversz is egyik kezeddel, de a másikkal áldólag 
ölelsz atyai kebledre; gyászbaborult lelkünkhöz elküldöd 
vigasztaló angyalodat, hogy az felemelje és bátoritsa csüg- 
geteg szivünket.

Hiszszük azért, Atyánk, hiszszük , hogy Te elküldöd e 
gyászkoporsó mellett kesergő szülékhez vigaasztaló angya
lodat. Te nem hagyod el őket édes jó atyánk, hanem velök 
leszel a bánat napjaiban is épen ú g y , a mint velök voltál 
az örömnek és boldogságnak idején. Nagy és mély seb 
az, mely a szülei szivén üttetett: gyógyitsd be azt áldó 
kezeddel atyánk. Elcsüggedve néznek a jövő elé s fájda
lommal zogokják: „ S i r v a  m e g y e k  az én f iam után 
a k o p o r s ó b a " . Atyánk, Istenünk! emeld fel őket a ke
servek tengeréből te magadhoz s mondjad nekik boldog
ságul e gyászos ravatalánál: „N e f é l j e t e k ,  én t á p l á 
l ó t o k  l es ze k  ti n e k t e k " . Szeretet után vágyódik az ő 
lelkök, szeretet után, mely enyhitené s gyógyitgatná a 
vérző sziv-sebet. Uram! ki magad vagy a végtelen sze
retet , ne, óh ne hagyd őket e l , hanem kötözd be sziv
sebüket szereteted gyógyitó balzsamával. Állj melléjök 
szent lelkeddel, védelmezd és gyámolitsd őket az ő öreg- 
ségöknek idején. Vigasztald lelköket, hogy gyermeköket 
szeretetből hivtad magadhoz, hogy ne lássa azt a tenger 
bűnt, mely mint a viznek áradatja áradt szét a föld 
kerekségén, hogy ne lássa a könnyeket, miket a gonosz
ság fakaszt a szemekből s ne érezze a szevvedéseket, mi- 
ket az emberi rosszakarat okoz az igaz lelkeknek.

Atyánk, Istenünk! midőn e koporsó mellett megállva 
hozzád imádkozunk: eszünkbe jut saját mulandóságunk 
is, eszünkbe jut, hogy „a mi é l e t ünk  is o l y a n  mint  
az e l h a n y a t l ó  á r n y é k ,  és h o g y  az mint  a fű e l 
v i r á g z i k  és e l h e r v a d ,  Te  p e d i g  m e g m a r a d s z  
m i n d ö r ö k k é " . Adj azért uram erőt mi nekünk, „hogy 
ne csak az idelenn, hanem az odafenn valókat is keres- 
sük“ . Vésd be mélyen a mi szivünkbe a te félelmedet; 
„Tani ts  meg  minket ,  h o g y  t u d h a s s u k  a mi  nap-
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j a i n k n a k  számát ,  h o g y  j á r h a s s u n k  itt b ö l c s  
s z i v v e l “ mignem elhivsz minket is ama boldogabb ha
zába, a hol te élsz és uralkodo l ! Szent fiadért, a Jézusért 
kérünk. Amen. Tóth Bertalan,

nagy-abonyi ev. ref. s. pap.

Lelkészi hivatás.
— Készlet C. H. Spurgeonnak „Lectures to my students“ czimű művéből. —

(Folytatás.)

De nem elég csak a magunk itéletének vetni alá 
magunkat! Némely atyafiak nagyon könnyen jönnek arra 
a felfedezésre, hogy szavalatuk csudálatosan jól sikerült; 
úgy hogy irigyelni tudnám tőlök öntetszelgésüket, ha 
volna annak valami alapja, de fájdalom, nekem gyakran 
van okom sohajtozni és szomorkodni beszédbeli sikertelen
ségemen és elégtelenségemen! Az nem sokat határoz, hogy 
tetszünk-e magunknak, vagy sem; többet nyom a latban 
a jó itélő tehetségű és értelmes emberek véleménye. Nem 
általában kötelező törvény ugyan, de sok vidéki egyházban 
jó régi szokás, hogy ifjú emberek, — kik lelkészségre 
vágyakoznak, a templomok előtt predikálnak. Ez aligha 
lehet valami tetszetős istenitélet a nagyra törő ifjúság előtt 
és sok esetben a gyülekezetre is aligha valami épitő: de 
mindamellett is igen üdvös fegyelmi eszköz és megki- 
méli a nyilvános istentiszteletet a felburjánzó tudatlanság 
megszégyenitésétől.

Nagyon figyelemre méltó az istenfélő emberek itélete, 
mert ezek a legritkább esetben tévednek e tekintetben. De 
ez a fellebbezés nem végleges, sem csalhatatlan és csak 
annyi érvénynyel bir, amennyire a tanácsolók értelme és 
kegyessége ki van fejlődve. Emlékezem nagyon jó l, hogy 
törekedett engem lebeszélni a predikálásról egy istenfélő 
asszonyság, kinél buzgóbbat soha nem láttam; én ugyan 
igyekeztem véleményét tiszteletben tartani, de ellensúlyozta 
azt szélesebb látkörű emberek itélete. Fiatal emberek na
gyon jól teszik, ha magukkal viszik legértelmesebb bará
taikat is , midőn a vidékre mennek predikálni, mert a 
fiatal emberek, a tanulók, mint testület, egymás megité-

c
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lésében ritkán tévednek. Nehezen volt rá valaha példa, 
hogy ezen kollégium egyetemes véleménye téves lett volna 
valamelyik atyafit illetőleg. Az emberek nem egészen kép
telenek a mások felőli vélemény alkotásban annyira, mint 
azt némelyek gondolják. Találkozva az osztályban az elő
adásokon , a gyűléseken, társaságokban, és a különböző 
vallásos kérdések felett: minden ilyen alkalommal fontol
gatják önök egymás becsét; és okos ember nem fogja 
félre tenni az egyetemleges itéletet.

Nem meriteném ki teljesen ezen pontot, ha nem 
adnám hozzá, hogy a puszta épitési képesség és a tani
tásra való alkalmatosság nem elég; más tehetségeknek is 
kell lenni, hogy a lelkipásztori jellem teljes legyen. Józan 
észjárás és tiszta tapasztalat legyen az embernek oktatója, 
nemes szokások és szeretetteljes kedély a vezérei; szilárd
sága és bátorsága pedig legyen határozott s ne hiányozzék 
belőle a gyöngédség és rokonszenv. Az igazgatási képesség 
épen oly kivánatos a jól tanításra, mint az oktatási ké
pesség. Alkalmatosnak kell lenned arra, hogy vezérelj , 
előre készültnek arra, hogy tűrj és képesnek arra, hogy 
mindvégig kitartó légy. A kegyelmi adomány birtokában 
te légy a fej és váll gyülekezeted nyugalma felett, te 
légy atyja és vigasztalója. Olvasd el gondosan a püs
pöki minősitést, a mint megvan irva 1. Tim. III: 2— 7. 
és Tit. I : 6 — 9. Ha ilyen tehetségek és kegyelmi aján
dékok nincsenek benned, akkor lehet ugyan, hogy mint 
evangyélista sikerrel működő l, de mint lelkipásztor nem.

3. Midőn az ember próbára teszi hivatását, lelkitehet
ségeinek megkisérlése után, v i z s g á l j a  m e g t é r i tési  
m u n k á j á n a k  s i k e r é t ,  s ha ilyen nincs, akkor vonja le 
a következtetést, hogy tévedt s a legjobb, amit tehet, 
hogy visszavonul erről a pályáról. Nem lehet várni az 
első, sőt még a huszadik kisérletre sem, hogy a közön
ségnél sikert arassunk; s az ember próbára teheti ugyan 
predikátori képességét, ha hivatást érez arra, de úgy tet
szik nekem, hogy ha a lelkészségre lépett is valaki, kül
detése nincs megpecsételve, mig a Jézus tudományának 
segítségével lelkeket nem nyer meg. Mint munkás dol
gozzék folyton, hogy vajjon sikert arathat-e, vagy sem;
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mert egy lelkész hivatásáról biztos nem lehet, mig nincs 
látható eredmény. Mint dobogott szivem az örömtől, mi
dőn általam megtéritett első ember vallomását hallottam! 
Sohasem tudtam megelégedni sem a telt templommal, 
sem a jó barátok nyájas szavaival; vágytam hallani, hogy 
megtörtek a szivek és látni, mint ömlenek a szemekből 
a bűnbánat könyei. Mint örültem, midőn egy szegény 
munkásnő vallomást tett, hogy vasárnapi predikáczióm 
eljuttatta őt a bűntudatra s megismertette vele az Idve- 
zitőt; a kunyhócska, melyben a szegény nő lakott, még 
most is festőileg áll lelkem előtt, higyjétek meg; jól em
lékezem, mikor vettük be egyházunkba, emlékezem halálára 
és mennybemenetelére.

Ez volt lelkészségem első pecsétje és pedig mondhatom , 
igen becses pecsétje. Anya nem lehet boldogabb első szü
lött fia látásán, mint én akkor voltam. Elzengedezhettem 
volna akkor Szűz Mária énekét (Luk. I : 46. kk.), mert 
lelkem magasztalta az Urat, hogy megemlékezett rólam, 
alacsony szolgájáról, és oly nagy dolgot tett velem, hogy 
boldognak mond minden nemzedék. A téritési munkának 
rendkivüli foglalkozásaid között bizonyos mértékben ott 
kell lenni, mielőtt elhinnéd, hogy a predikátorság élet
feladatod. Jussanak eszetekbe az Úrnak Jeremiás próféta 
által megirt szavai, melyek nagyon is ide tartoznak s 
felébreszthetnek minden sivár működésű predikátort. „Nem 
küldöttem azokat a prófétákat és ők futnak vala; nem 
szólottam nekik, és ők prófétáinak vala. Ha az én taná
csomat fogadták volna, bizonyára megtanitották volna az 
én népemet az én igéimre és megtérhették volna őket az 
ő gonosz útokról és az ő cselekedeteknek gonoszságáról“ . 
(Jer. X X III: 21, 22.) Csodálkozom a  felett, hogyan tudja 
valaki nyugodtan folytatni predikátorságát, a nélkül, hogy 
valakit megtéritene. Nincs ezekben mások iránti szánakozás; 
nem érzik ezek a rájuk nehezedő felelősség terhét; van 
ezeknek elég bátorságuk az isteni felség hamis képvise
lete által, gyalázatot háritani Mesterökre; vagy azt hiszik , 
hogy Pál ugyan ültet és Apollós öntöz, de Isten nem ad 
növekedést? Hiába való ezeknek tehetsége, bölcsesége, 
ékesszólásuk, orthodoxságuk, ha nincs látatja. Hogy küldte

c*
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volna azokat Isten, akik senkit sem vezetnek Istenhez ? 
Bizony jobban tenné, ha valaki útkaparóvá vagy kémény
seprővé lenne, mintsem terméketlen fa módjára álljon a 
lelkészségben. A legcsekélyebb foglalkozás is okoz valami 
jót az emberiségnek, de az a megromlott emker, ki el
foglal egy kathedrát, és soha sem dicsőiti Istent téritéssel, 
az ripők, becstelen. Nem érdemli a sót, mit megeszik, 
annál kevésbé a kenyeret; és ha panaszkodik az újságban 
csekély fizetése miatt, lelkiismerete — ha ugyan van — 
bátran felelheti, hogy azt sem érdemli, amit kap. Le
hetnek meddő idők; felemészthetik a szűk esztendők az 
előző évek áldását, de mégis kell lenni gyümölcsnek, 
gyümölcsnek Isten dicsőségére. Atyámfiai ! ha az Ur nem 
adott néktek lelki buzgóságot, fogjátok a kaptafát, vagy 
vakoló kanalat, de a szószéket szivetek nyugalmáért és 
jövendő üdvötökért kerüljétek, a mennyire lehet.

4. Mindezekhez adjunk hozzá még egyét. Az Ur aka
rata a lelkipásztorságot illetőleg felismerhető az egyház 
itéletéből. Hivatásunknak szükséges próbája, hogy predi -  
ká lá sunk  e l f o g a d h a t ó  l e g y e n  Isten népe által .  
Isten rendesen azok előtt nyitja fel a kijelentés ajtajit, a 
kiket elhiv az ő nevében szólásra. Csak a türelmetlenség 
nyitja fe l, vagy töri be ezen ajtót, a hit azonban vár az 
Urra és a kellő időben lép be. Midőn elérkezik az alka
lom, akkor jő el megpróbáltatásunk is. Fellépve a szó
székre , szellemünket megitéli a gyülekezet és ha az elitéi, 
vagy ha, a mint az rendesen történni szokott, az egyház 
nem épült, akkor nem lehet elvitatni, hogy minket nem 
Isten küldött. Azok az ismertetőjelek, melyek egy igazi 
püspökben megkivántatnak az egyház kormányzására, az 
Igében vannak lerakva; és ha a kormányzási tekintetben 
látják az atyafiak, hogy nincs meg a kellő képességünk 
és nem választanak meg bennünket, ez elég világos jele, 
hogy bár jó evangyelisták lehetünk, de a lelkipásztorság 
nem nekünk való. Nem minden egyház bölcs, nem is 
itélnek mindnyájan a Szentlélek hatalmában, mert sok a 
test szerint itél ; mégis ily személyemet illető tárgy felett, 
mint a saját képességem és kegyelmi ajándékom, inkább 
hajlandó vagyok elfogadni az Ur népe társaságának véle-
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menyét, mint a magamét. Különben akár becsülitek az 
egyház itéletét valamire, akár sem, egy bizonyos, hogy 
t. i. senki közűletek nem lehet lelkipásztor a nyájnak 
szeretetteljes beleegyezése nélkül; annálfogva ez legyen, 
ha nem is pontos, de gyakorlati iránymutatótok. Ha hi
vatásod valóban az Úrtól van, akkor nem maradsz soká 
rejtekben. A mily bizonyos az, hogy az embernek eljo 
az ő órája, oly bizonyos az is, hogy az órának eljő az 
ő embere. Az egyháznak mindig égető szüksége van élő 
lelkészekre; becsesebbek ezek annak India arányánál. A 
pusztán alakiságnak hódoló hivatalnokok körül, kiáltó a 
szükség, nagy az éhség, mig Istennek felkentjei sohasem 
szenvednek hiányt, mert vannak gyors fülek, melyek fel
ismerik őket beszédük után és vannak kész szivek, melyek 
üdvözlik őket a megillető helyen. Légy alkalmas a mun
kára s akkor sohasem fogsz abban hiányt szenvedni. Ne 
futkározz predikálni hivatlanul ide s tova; inkább képes
séged, mint az alkalom körül vizsgálódjál és Isten körül 
forgolódjál komolyabban, mint egyebek körül. A bárány 
felismeri az istenküldte pásztort; felnyilik előtted az akol 
és a nyáj hangodról felismer. (Folyt. köv.)

A romlottság kútfejei.
(Folytatás.)

5. Mondják: a mi az egyh. fenyitékből elmarad, kipótolja 
a vil. biróság büntetése. No! erről meg épen ne is szóljunk, 
mert a ki ilyen argumentumot hozhat elő, az vagy nem ismeri 
a törvénykezések mostani folyását, igy tehát tudatlan, vagy 
ismeri, akkor meg épen rosszakaratú.

6. Az egyh. fenyiték csak id e ig  való volt, az idők pedig 
megváltoztak.

F. Mivel lehet ezt bizonyitani? van-e valami akár a sz.- 
irásban, akár az emberi természetben, mi e feltevésnek alapul 
szolgálna? Jézus és az apostolok örök időkre szóltak s rendel
keztek, sohse mondták: (mint az ó-testamentomban) majd jön 
már, a ki tökéletesebben tanit és rendelkezik.

7. Nagyon meghült a buzgóság, mely az első keresztyének
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ben gerjedezett, a mostani emberek nagyon elfajultak, lehetetlen 
őket egyh. fenyiték alá hajtani.

F. Épen ez mutatja a fenyiték szükséges voltát, mert sohse 
szükségesebb a jó rend, mint mikor minden összezavarodott, olv. 
I. Tim. 1  : 9. az igazaknak a törvény nem tétetett stb., — s ha 
hidegebbek az emberek, annál szükségesebb rájuk olyan eszkö
zökkel hatni, melyek a lelkiismeretet bennük felköltik.

8. V égre: félő, hogy ezáltal az úrnak örökségébe becsúszik 
az ur a l ko dás ,  s kik azt igazgatják, felette nagy hatalmat 
veendnek maguknak.

F. Kopasz mentség, — nem e g y  ember ,  hanem e g y  erkö l 
cs i  t es tül et  igazgat, s gyakorolná az egyh. fegyelmet, ez pedig 
nem vehet magának olyan szabadságot, hogy a lelkiismereten 
uralkodjék, vagy azon erőszakot tegyen. I. Pét. 5  : 2—2. — Kor. 
1  : 24. Ha ez, csak azon esetekben használja vagy veszi igénybe, 
a mint az irás parancsolja s a mint az legelsőbben is szokásban 
volt, egy cseppet se félünk. Igaz, hogy a tyrannismus az után 
csúszott be a ker. ecclába, de nem az irásbeli fenyiték gyakor
lása miatt, hanem azért, hogy azt elhagyták s emberi találmá
nyokkal helyettesitették!

Mit kell tehát cselekedni? Csak arra kell vigyázni, a mi 
az egyh. fenyitékben Jur i s  Di v i n i ,  s a mit annak esmérünk, 
állitsuk helyre, ezután arra legyen gondunk, mit kiván tőlünk 
a bűnösöknek megtérése és idvessége, egyszersmind a ker. vallás 
tisztasága és dicsősége. Adjuk vissza a pásztorok-  s presbyte- 
riumoknak a törvényes auctoritást, vagy legalább szabaditsuk 
ki őket azon abnormis helyzetből, hogy midőn ők az egyh. tör
vények értelmében valakit megfeddenek, az a valaki ne kezd
hessen ellenük becsületsértési pert a járásbiróság előtt stb. In 
te est pernicies Izrael!

III.
A pásztorok hibái.

Midőn a romlottság kútfejeit vizsgáljuk, el nem mulaszt
hatjuk szóllani arról is, vajjon nem egyik kútfőül tekinthetők-e 
azon hiányok is, melyek a pász to rokban  lakozhatnak? mert 
ők arra állittattak elő, hogy a bűn terjedésének ellene álljanak , 
az oktatásnak, épitésnek, jó példaadásnak mintegy közönséges 
kútfejei legyenek.
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Miben áll a pásztori hivatal természete, s mi módon viszik 
azt ők véghez? erről szóljunk itt, s e l sőben is értekezzünk 
arról: minémű munkák és kötelességek azok , melyek a pásztor- 
sághoz köttettek, más o ds z o r  micsoda készülettel kell ő nekik 
lenni, hogy hivatalukban kellőkép eljárhassanak:

I. A. p á s z t o r  két kiváltképen való munkára hivatott, u. m.: 
a T a n í t á s r a  és az e cc la  i gazga t ás ár a .

(I.) Nem szükség mondanunk, hogy hivataljuk őket a taní
tásra és az evangelium hirdetésére kötelezi, hanem szükség meg
jegyeznünk, hogy tani t á s uk  (predikálásuk) haszna két dologtól 
függ, t. i. azon szövegnek magyarázatától, melyet felvettenek, 
és tanitásuk mód j á t ó l ;  e szerint a predikácziókban megeshető 
hibák, vagy a dolgokban magukban, vagy pedig azok előadásá
nak módjában vannak.

1. A  szöveg ,  mely textusul vétetik, vagy a tudományra, 
vagy a praxisra tartozik, mind a kettőre nézve micsoda hibák 
jöhetnek, láttuk e mű első részében.

Ha ugyanis azok, kik az evangeliumot hirdetik, eléggé meg 
nem tanitják a községet a vallás főágazataira, a keresztyéni 
kötelességekre: hibát követnek el, mert az első részben emlitett 
egyik kútfőt a t u d a t l a n s á g r a  terjesztik, s hiában predikálnak. 
Ezért kell — különösen az ifjúságot — gyakran catechizálni, mely 
bizony ma már nagyon kiment a divatból, holott némely vidé
keken (mint pl. Felső-Baranyában) egyenest benne van a papi 
convencziókban, hogy a hajadonok a catechizálásért szolgálnak 
egy napszámot, vagy fonnak egy font kendert, s mai időben 
épen nem catechizáltatnak, vagy legföllebb néha napján vasárnap 
d. u. benmarasztaltatnak s megpirongattatnak!

Ne nézzen senki nagyot, hogy én itt a p á s z t o r o k  hibái 
ról  beszélek, s ne mondja, hogy nincs, — van biz a, s épen az 
a baj, hogy van.

A szövegválasztásnál rendszerint csak a maguk indulatjokra 
vigyáznak a pásztorok, s választanak olyat, a mely nekik leg
inkább tetszik, vagy a melyről könnyebben predikálhatnak, — 
hiba! mindig a gyülekezet lelki szükségeihez mérve, a jelenlevő 
körülményekhez képest kell választani.

(1.) Sok pásztor predikácziójának prax i sa  igen közönsé 
ges,  -— az idő legnagyobb részét a szöveg magyarázatával tölti, 
szóval a szöveget teljesen kimeriti, de midőn az a l k a l m a 
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zásra  jutnak igen rövid, s elégnek tartja, ha hallgatóit kö
zönségesen a kegyes életre inti, — hiba! teljesen meg kell győzni 
a hallgatókat, szükséges indokok és számadásokkal.

(2.) Néha a praxis igen h i ányos ,  nemcsak azért, hogy 
körüle csak immel-ámmal járnak, hanem azért kiváltkép, 
hogy sok s z ü k s é g e s  és l ény e g e s  dologról többnyire csak 
ritkán vagy, sohasem szólnak, ilyen pl. felebarátunk kárának 
megfizetése. Többnyire négy vagy öt tárgy körül forog, s némely 
czégéres bűnök ellen dörög, hol marad aztán az indulat felköltése 
a szeretetre, a szeretet munkáira, szelidség, alázatosság, béke
tűrés, Isten akaratján való megnyugvásra.

3. Néha a praxis h e l y t e l e n ,  (1.) mert néha felettébb lágy, 
(2.) néha felettébb kemény, (3.) néha pedig magával e l l enkez ő .

L á g y  akkor, midőn a ker. ember kötelességeit minden 
részeivel együtt elő nem adja; midőn a bűnösöket kecsegteti s 
lelkiismeretüket eléggé fel nem éleszti, — k e mé n y ,  mikor a szi
vekben helytelen nehézségeket támaszt, midőn azt a mi nem bűn, 
bűnné csinálja, s elmulhatlan kötelességgé teszi azt, a mit minden 
kár nélkül elhagyhatni. Az is megesik néha, hogy e l l enke z ő ,  
és épen azokkal, melyek a t á r g y a l á s b a n  elmondattak, mikor 
olyan e l veke t  állitanak fe l, melyek azt, a mit azokból ki akar
nak hozni, teljességgel elrontják, vagy pedig olyan következte
téseket hoznak ki belőlük, melyek a feltett elveket felforgatják.

(II.) Az eddig mondottak a predikáczió t a r t a l m á r a  tar
toznak, vannak azonban hibák a küla l a k -  és mód-ná l  is.

Haszontalan mind a tanitás, mind a praxis, ha annak 
m ód ja  sem a tanitásra, sem a meggyőzésre nem alkalmas. A 
legsarkalatosabb igazságok ereje is elvész, ha azokat kellőkép 
nem tudjuk kibeszélni, vagy pedig homályosan adjuk elő, hacsak 
immel-ámmal készülünk s buzgóság nélkül adunk elő valamit.

Lehetne ugyan a predikácziók formájában sok hibákat 
megjegyeznem, de csak a legkiválóbbat mondom, s ez: hogy a 
predikáczióknak formájuk a t e r m é s z e t i  rend- s e g y s z e r ű 
ségtő l  igen e l t á v o z o t t .  Olyan formán kellene a predikálás- 
nak intéztetnie, a mint a ker. vallásnak (s a predikácziónak is) 
czélja kivánja, a mely az ember értelmének megvilágositása s 
akaratjának a jóra hajtása. (Folyt. köv.)
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Az anyakönyvi kivonatok dijszabása.
(Folytatás és vége.)

Még egy esetet utolsóul a helytelen anyakönyvelés illusztrá
lására. Az örökhagyó édes anyjának egyik fitestvére Majer János 
vala; ennek szülei Majer György és Fejér Ilona. Majer Györgyök 
családi értesitőjét természetesen ki kellett állitanom s ott az 
elhalálozási dátummal is számolnom kell. A  családanyának ha
lálozási esete igy anyakönyveltetett: Ilonna Zelenák (holott Fejér) 
Georgii Majer ab annis 7 vidua. E hét évvel hátra hatoltam, 
de ott „Georg Majer“-en kivül egyebet nem találtam. Most már 
a halottak anyakönyvéből elővettem az özvegy életkorát, hogy 
ebből visszamenve születési adatára, a helyes családi nevet meg
állapitom s családi értesitő jegyzék rovatát kitöltöm : igen ám, 
de 1730-ról születési anyakönyvvel már a sekrestye sem szolgált!

Az anyakönyvi adatok összeállitásával sok utánjárás mellett 
rendbejöttem. Miután tudomásomra jutott, hogy az érdekelt felek 
a per megnyerése esetén a fél vagyont igérték oda az ügyvédnek, ez 
azon tudatban, hogy sem az örökösök, sem az ügyvéd lelkiis
meretes fáradozásim, kutatásaim nélkül az örökséghez hozzá nem 
férhet, ez utóbbinak ama kérdésére: mennyit kivánok munkadijul ? 
válaszolék: az önnek odaigért fél örökség felét. Ezt a követelé
semet el nem fogadta, az anyakönyvi kivonatok elkészitése után 
természetesen könnyűnek hitte azok birtokába való jutásomat. 
Próbáltam kapaczitálni. Mind hasztalan. Azzal vált el tőlem, 
hogy vagy felajánl bizonyos határozott mennyiségű munkadijat, 
vagy pedig megfizeti a „Családi Értesitő“-k számát darabonként. 
A  kulcsot az örökség szekrényéhez jó magam juttattam kezébe, 
hogy ő azt nagy részben elszedje előlem, abba bele nem egyez
hettem ; ha pedig az értesitők száma szerint dija z , akkor néhány 
forinttal kiszúrja a szemem s nagyot nevetve a pénz elemelésével 
lefőz. Hogy az ismert világfiai-féle leleményességgel túl ne 
járjon az eszemen, az alternativát ekkép állitottam oda neki: vagy 
megadja az úr a fél örökség oda igért fele részét, vagy tessék 
az anyakönyvi adatok száma szerint azonnal fizetni per 1 frtjával 
ropogós bankóban, egyébként az ezüst lázsiást sem vetem meg.

Az egyik öröklő ág család-csoportja számára kiállitott érte
sitők 7 darabot tesznek ki, ezért e szerint az ügyvéd jóakarata 
szerint csak 14 forintocska ütné a markomat. Az én igazságér-
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zetem sugallata szerint 75 frt járna, mert ennyi a kivonatozott 
adatok összege. A második ág részére az értesitők száma szintén 
7 darab, ezért a dij nem 14, hanem 90 frt volna, mert ennyi a 
bennök összecsoportositott anyakönyvi esetek numerusa.

Az ügyvéd 2 frtjával szándékolná az értesitők kiállitását 
dijazni, abból a szempontból indulván ki, hogy a sorozás alkal
mával a katonai felszólamló bizottság elé átszolgáltatott értesi
tőért esetről-esetre 2 frt jár. Én ezt azonban az államtól az 
özvegyek és árvák részére kivételesen nyujtott engedménynek 
tartom, épen úgy, mint a bélyegek elengedését is. A mint az 
állam az általa nem kiváltságolt eseteknél megköveteli a „Családi 
Értesitő“-kön feltüntetett adatok száma szerint az 50 kros bé
lyeget: ebből természet- és dologszerüleg arra a konkluzióra 
jutok, hogy az 1 frt dijat az esetek mennyiségéhez mérten 
megkövetelhetem.

Létezik-e ezen állásfoglalásomat támogató positiv törvény 
és miniszteri rendelet s egyáltalán helyeselhető-e ennek alapján 
követett magatartásom: erre nézve kérek a nt. lelkészi kartól 
szives útbaigazitást, véleménycserét.

Az ügyvéd urak látván a családi értesitők csekély számát 
s abban a hiszemben, hogy az oda került adatok könnyű szerrel 
jutottak a rovatba, úgy vannak velök , mint az egyszeri paraszt 
a keresztlevél dijával. Beállit a jámbor a Tisztelendőhöz annak 
kiváltását kérelmezvén, de az utána járó egy forintocskát a maga 
laikus fejével sokalta. „Látja Tisztelendő úr, egy forintért két- 
három napszámot végzek s ime én negyed órányi munkáért fize
tek annyit, a mennyiért napokon át izzadok, ez sok, kevesebbel 
is beérhetné". S alkura fogta a dolgot. Hiába mondta neki a 
Tisztelendő: Atyámfia, nekem mig ehhez az álláshoz jutottam, 
12 iskolát kellett végeznem, tanultam annyi időn át, a mitől 
pedig a kend háta borsózik. Szüleim 6 - 7 ezer forintot rám 
költöttek s ime most ennek a kamatját szedném. Aztán hogy a 
maga családjának a nevét rendbe tudom tartani, helyesen kiirni, 
a szükségelt kellékekkel ellátni, ehez ész, ügyesség, tudomány 
és törvényismeret kell, egyébként hasznát az okiratnak nem 
látná s százakba kerülne a téves anyakönyvelésből eredhető 
vesztesége. A kapaczitáczió csak nem használt. Bélyeget hozatott 
vele és azt kérdi emberétől: hány krajczárt fizetett maga ezért a bé
lyegért? Felelet: 50 krajczárt. Hát lássa Atyámfia, ha annak a
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boltosnak oly piczi darabka papirosért, mint a minő egy stemp li, 
50 krajczárt fizetett, hát én ezért a nagy ménykű papirosért 
nem érdemelném meg azt az 1 frtot? Erre az atyafi beadta a 
derekát azzal a helybenhagyó nyilathozattal: de már akkor 
sokszorta jobban megérdemli a Tisztelendő úr! S a mint a máig 
is még fris erőben levő s 25 évi papságát épen e napokban jubi
lált kis-kőrösi tiszttárs mondja, stando pede megfizette neki em
berségesen az 1 frtot.

A családi értesitőkért a jelzettem ősszeg bekövetelendő nem
csak azért, mert az államnak, megyének, községnek sok ingyenes 
„isten fizesse meg“ féle munkát végzünk, hanem a következő okok 
alapján:

1. jutalmazandó a l e l k é s z  t ud o má ny a ,  képessége, az 
anyakönyvek pontos vezetéséhez szükségelt készültség: Jellemző 
erre nézve az az eset, mely az értesitőket követelő ügyvéddel 
előadódott. A  gyülekezet anyakönyvei 1 nyelven irvák. A  régiek 
latinúl és csehül vegyest, újabbak természetesen magyarul. Sem 
a csehszöveget, sem a latin anyakönyvi műszavakat nem értette, 
illetőleg értelmesen nem olvasta. Le kellett forditanom. Hát 
kérem a nyelvekhez való értést, az anyakönyvekben való szak
avatott jártasságot, a törvények és szabályrendeletek ismeretét 
ingyen nem adták, álomként az önmagától nem jött, ezért iz
zadni, fáradni, szorgalmatoskodni kellett és kell.

2. Jutalmazandó a h ű s é g ,  mely az anyakönyvek megőr
zésében a családi nevek rendes bejegyzésében s azoknál tanúsitott 
szigorban, megvesztegethetlen becsületességben nyilvánul. Beál
litott egy izben lelkésztársamhoz valami juhászféle ember s le
helyezvén asztalára 100 frtot, ezeket monda neki: itt hagyom 
ezt a 100 frtot Tisztelendő úr, ha fiamat a hadkötelesek sorából 
az anyakönyvi összeirás alkalmával kihagyja. A  lelkész válasza 
ez volt: hogyan merészkedik maga engem megfizethető gazlelkű 
embernek tartani, vigye vissza a pénzét. Nem 100 frtért, de ha 
összes vagyonát ide teszi, lelkiismeretem nem bérbe adó. Hát 
nem tudja azt kend, hogy én jó hiremet, állásomat, becsületemet 
vesziteném el a megvesztegetés esetén, — azokkal felérő vagyona 
nincs és nem lesz magának.

A lelkész a tiszta erkölcsök őre. Ő letéteményese azon 
magasztos tőkének, melyhez az arany és ezüst, a földi vagyon 
nem fogható. Mert lelke, szive, jelleme folyton ama örök igaz
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ságokban edződik, a tiszta élet, tiszta sziv, tiszta kéz apostola, 
több benne a magatürtőztetés, az önfegyelem ereje, az akarat 
szilárdsága, többek állásában az erkölcsi szigorra szoritó körül
mények , — egyáltalán nincs, vagy kevésbbé van kitéve a meg
vesztegetés veszélyének. A világ fiai közt is vannak kátói jel
lemek . . . .  elvétve. A  kor anyagias áramlata, a földi vagyonnal 
való foglalkozás, sokaknál az ellenszenv és idegenkedés a lelkiek, 
templom, komolyabb élet iránt, no meg a jó alkalom az ele
séshez, bizony csekélyke garancziát nyujtanak a hűség erejének 
gyakorlására.

8. A  f e l e l ő s sé g .  Ez oly nagy, hogy absolute nem áll 
arányban a dijazás összegével. Eléggé megrenditő rá Hnrban 
esete, ki a törvényszék sujtó itéletét elkerülendő, megvált mult
jától, családjától, vagyonától, egyházától. A  felelősség terhe 
összetörte, agyongyilkolta.

4. A munka.  Már az adatok kifogástalan leirása is sok 
gondot ad. Egy év vagy nap számának helytelen feljegyzése — 
a mennyiben az eshetőleges hamisitások elkerülése végett helyre
igazitásnak tollal, tollkéssel, tisztitó eszközzel nem szabad len
nie, — az egész munkálatot megismételteti az emberrel.

Tapasztalásból tudom, mennyi gond, fáradságba, szemron
tásba, agyszédülésbe kerül az adatok felkeresése. A legrégibb 
ősnek kellett családi értesitőjét kiállitanom. Hogy ezt tehessem, 
elővevém a sekrestyei halovány, elmosódott betűs, nehezen ol
vasható anyakönyveket. Elkezdtem a legelső születési, esketési 
halálozási jegyzéken, olvasván őket sorról-sorra, nem egyszer, 
se kétszer, de több izben, hogy az egykori család tagjai közűl 
senki ki ne maradjon s igy tettem 5 darab anyakönyvvel, mert 
hisz az 1730-ban született ős családi állapotairól mit tudna 
a 40 éves késő unoka. Már most az ily ügygyel-bajjal össze
állitott családi értesitőért hogy csak 2 frt járna, meg van-e 
ezzel a gond, munka, lelkiismeretesség jutalmazva? Ugyan mi
ként férne az 5 ezer forintnyi jushoz az ügyvéd, az örökös és 
a többi?

És ha idegenre bizná az anyakönyvi kutatást, ehez szak
értőt kellene felfogadnia, a ki nehány hetet vagy hónapot töl
tene a parokján, ennek jutalmazása, ellátása 200—300 frtig 
viselné meg pénzerejét, mert a lelkész csak bizonyos megszabott 
időben bocsáthatná idegennek rendelkezésére az anyakönyveket,
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egyébként e fajta szivességet az örökösök irányában gyakorolni 
sem nem tartozik, sem nem tanácsos.

A másik kérdés, mely nem kevésbbé. figyelmet érdemlő s 
melynek körülirását is adom, — ez :

Határunknál az országos folyam két ágra szakad. Az egyik 
ág Duna-Földvár-felé, a másik helységünk alatt folyik. Az 
innenső ágban a viz sodra szélesre és mélyre kotorván a medret', 
a tulsó ág viztömege irányunkban csapolódott le annyira, Hogy 
amott a viz sekélyessége miatt a hajózás sok akadálylyal járt 
s Földvárnak kikötői érdeke veszélyeződött. A hajózás könyitése 
czéljából a felénk torlódó ágat elrekesztették. Ezen rekesztési 
munkálatnál egyik hivem a Duna erős rohamú sodrába esett, 
nehányszor felvetette, aztán minden jajveszékelés daczára, emberi 
segély hozzá nem férhetvén, menthetlenül eltűnt a habok között. 
Mint halott nem került felszinre, mert a viznek az az ő faji 
természete, hogy az őszszel vagy télen, azaz hidegben elnyelt ál
dozatot medre alján tartja, nyáron meleg idővel pedig felveti.

Orvosilag az illető megvizsgálva nem volt s igy természe
tesen nem is anyakönyvelhettem. Hogy ezen rendkívüli esetből 
rám mint papra kellemetlenségek háramolhatnak, — megéreztem. 
Idejekorán elejét veendő a bajnak, ráirtam a községre, orvosra, 
hogy hitelt érdemlő bizonyitványt a tanúk által állittassanak ki, — 
mint hatáskörükbe nem tartozót mellőzték. A  törvényszék elé 
utasitottam, utóbb ezt sem tartották czélra vezetőnek. A mit 
papi belátással elkövetkezendőnek hittem, megtörtént. A vizbe 
fult szerencsétlennek özvegye férjhezmenés, illetőleg a kihirdetés 
megejtéseért násznagyja képviseletében jelentkezett. Férje halál
esete az anyakönyvbe bejegyezve nincs, mi a teendű most ezzel 
a szegény kétszer boldogtalan asszony férjhez menési szándékával?

Ezzel hasonló természetű az alábbi egy-két eset:
Hiveim szorongatott anyagi helyzetükben három helyen 

keresnek és találnak jövedelmi forrást: Kis-Kunságon, Budapesten 
és a Dunán. Amott aratással, emitt napszámmal, az utóbbinál 
hajózással szerzik meg kenyerüket. A  mult s az azt előző év mos
toha, áldástalan volt több, a táplálkozásra nélkülözhetlenül szük
séges élelmi czikkben. A Dunán való hajózással többrendbeli 
szerencsétlenségek érték őket. Ellátogatnak egész a fekete ten
gerig. Szerbiában faneművel telt hajójuk elsűlyedt. Közel a 
parthoz levő korcsmában szálltak meg s iddogáltak. Egyikök,
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egyébként munkás és takarékos ember, némileg ittas fővel az éj 
sötétében kijött. Társai s a hajó kormányosa többé sohse látták. 
Reggelre a rémület nagygyá vált. V alószinűség jellegével bir az 
a feltevés, hogy hivem orgyilkosok körme közé került, kik az 
éj sötétében elbánván vele, eláshatták. Kalapját a Duna partján 
hagyták félrevezetésül, ama hiedelem felkeltésére, hogy talán a 
hullámok közé fullasztotta magát. Megtakaritott pénzecskéje, 
mit a korcsmában mutogatott, lett szerencsétlenségének okozójává.

A harmadik eset ez: egyik hivem a hajón őrnek volt ki
rendelve. Éjszakának idején csuszamlás folytán a Dunába esett, 
ott lelvén halálát.

Valamint az első esetnél az özvegy férjhezmenés czéljából 
jelentkezett, kétségtelen előttem az az eshetőség is, hogy az utób
biak özvegyei hasonlót cselekesznek. Elpusztult férjeiknek nem 
volt okuk világgá futni: anyagilag gyarapodó, családi életükben 
boldog házasfelek valának.

Miután a „Polgári Törvénykezési Rendtartás" azt mondja 
523. §-ában:

az eltűnt egyén megholtnak csak úgy vélelmezhető,
a) ha születésétől számitva 80 év elmult és tartózkodási 

helye 10 esztendő óta nem tudatik;
b) születési idejére való tekintet nélkül, ha tartózkodási helye 

30 egész esztendőn át ismeretlen;
c) ha háborúban nehéz sebet kapott, v a g y  ha v a l a m e l y  

ha j ón  v o l t ,  midőn ez t ö r é s t  s z e nv e de t t ,  vagy ha más 
módon halálveszélyben forgott s azóta 3 év már lefolyt.

Hogy egy özvegy 80, 30 vagy 5— 6, sőt 10 évig várakoz
zék férje hazajövetelére s hozzá még a házassági elválasztás- és 
halottnyilvánitásra a törvényszéknél költsön, azt nagyon bajos 
elhinni.

Mi lehetne itt a kisegitő mód, erre is kérnék szives választ!
M argócsy Kálmán.

K ü l ö n f é l é k .
Kérdés.

290. Az én papi konvenczióm szerint nekem az esketési 
stolám helyben 2 frt 50 kr., a vidékiektől és a filiákban lakóktól 
pedig dupla, azaz 5 frt. Történt ezen a télen, hogy egyik filiám-
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ból a jegyespár nem nálam, hanem a szomszéd x . . . i ref. egy
házban akart esküdni azon okból, mert a vőlegény ott lakik, oda 
illetékes, ott van egész családja, valamint a menyasszony szülői 
is és minden rokonai ott laknak, s végül mert az ifjú pár úgyis 
ott telepedik le állandóan. Semmi ellenvetésem nem volt. Azt 
mondtam: fizessék le a nekem járó dupla stolá t , s aztán elbocsá
tom őket x-re, az anyakönyvezést fenntartván magamnak.

Azonban az x-i kollega nem igy gondolkozott. Ő szerinte 
engem nem illet semminemű stola, hanem csak egyszerű dij az 
elbocsátó levélért, a melyet ha megtagadnék, két tanú ki fog 
állitani egy bizonyitványt a megtagadásról, s ő ezen bizonyit- 
vány alapján bátran esket, és anyakönyvez. Egy közbejött ziman- 
kós idő azonban az útat X-re járhatlanná tevén: mégis csak nálam 
keltek egybe. Kérdem: ha kenyértörésre kerül a dolog: kinek 
lett volna igaza? Es ha az x-i collega véleménye az igazi: ez 
esetben nem válik-e az én vidéki és filialis dupla stolám illusio- 
riussá ?

Irodal om.
„A keresztyén egyházi  év és per ikopák.  A vasár- és ünnepnapok 

jelentése s története, valamint a perikopák összefüggése. Függelék: Disposit io  
g y üjtemény a vasár- és ünnepnapok rendes perikopáira, valamint szabadon 
választott alapigékre". Irta G u ggen berger  János,  ráczkozári ev. lelkész.

Az egyházi lapok és folyóiratok hasábjairól a magyarhoni protestáns egy
házi körökben oly igen ismeretes, a gyakorlati lelkészkedés kérdéseinek gordiusi 
csomóit a józan ész, szentirás és hazai törvények érveivel oly ügyesen feloldozni 
tudó Guggenberger fentirt művében egy becses könyvvel ajándékozta meg magyar 
protestáns egyházi irodalmunkat.

A mű legközelebb minket, lutheránusokat érdekel ugyan, mert a szentirásból 
nekünk vannak elénkbe szabott perikopáink; de egyházi éve van a református egyház
nak is, és őszintén szólva, nem árt, ha ref. paptársaink úgy prédikálásukban, mint 
kiadandó beszédgyüjteményeikben egy kissé több gondot forditanak az egyházi, 
mint a természeti évszakokra, és például, „böjti" czimmel jelölt beszédeikben 
egyebet is tárgyalnak, mint a testi böjtölés hiábavalóságát. Azonban, mellesleg 
legyen mondva, a reform, egyháznak meg a heidelbergi kátéból vannak előirt 
per ikopái  az esztendő ötvenkét úrnapjára, s ezekre reflektál úgy az énekes
könyv, -mint Szikszay templomi imakönyve. Csakhogy hol tartják meg mai nap 
ezeket a kitűzött kérdések feletti katekhizácziókat ? . . .

Az eddig szokásos egyh. esztendő beosztásról, t. i. ünnepes és ü n n e p 
telen félév, eltérőleg Guggenberger igen helyesen és szépen három részre osztja 
az egyházi évet: 1. Az emberi nem megváltása végett mit tett az Atya Isten. Ez 
a karácsony köre. 2. Mit tett a Fiu Isten. Ez a husvét köre. 3. Mit tett a Szt.-
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Lélek Isten. Ez a pünköst köre. Hogy minden ünnep és vasárnapra külön-külön 
szentirási hely tűzessék ki felolvasás- és magyarázatra: ezt helyesen vezeti vissza 
szerző a zsidók rendszerére. De hogy a ker. egyházban kétrendbeli textus jelel- 
tessék ki, t. i. egy evan gé l iu mi  és egy ep is t o la i :  ennek eredetét nem magya
rázza meg; nem azt sem, hogy miért neveztetik ep is t o lá nak  oly szakasz is, 
mely nem levél ,  hanem tör té net i  e lbeszé lés  p. o. az apostolok cselekedeté
ből, vagy épen ó -testamentomi  jóslat .  Az sincs megokolva, hogy szerző 
szabad textusul  is miért választ következetesen egy evangeliumit és egy epis- 
tolait? Hacsak ezekben egy új perikopa-rendszerre nem akar javaslatot adni. 
Nincs megokolva, hogy midőn az evangeliumról predikálunk, miért olvassuk az 
oltár előtt az epistolát és megforditva, és általában mi értelme van annak, hogy 
oly szentirási szakaszt is olvasunk fel, a melyet nem magyarázunk, a melyről 
nem prédikálunk?

Jellemzi a művet a definicziók, magyarázatok korrektsége; csak a 21-dik 
lapon az öt adventvasárnap négyre való leszállitásának kimagyarázása nem egészen 
világos az ezeréves földi uralkodás reményének meghiúsultából.

Gyakorlati használhatósága a köuyvnek a „függelékben" kulminál. Minden 
ünnep és vasárnapra található itt négy dispositio, egy-egy előirt és választott 
evangyeliumi és epistolai szövegre. Majdnem kivétel nélkül felölelik a szöveg teljes 
tartalmát, s a felosztások oly logikaiak, hogy szinte csodálkozik az ember, mint 
lehetett e szöveg felett, e tárgyról más felosztás szerint is jó prédikácziót késziteni.

Szép dolog az, midőn nemcsak „er“-be végződő nevű, hanem a magyar 
nyelvet nem az anyatejjel beszitt magyarokkal találkozunk az irodalom mezején, 
és ezektől valódi körmönfont magyar kifejezéseket olvasunk. De, habár méltányol
juk is, a mit szerző előszavában ir: „Audacem fortuna juvat! Semper avanti Italia! 
Előre magyar, ha német vagy is!“ mégis azt tanácsolnók mindenkinek, a kinek 
nem a magyar volt első anyanyelve, hogy művét adná át valakinek átnézés végett 
még kéziratban. A magyar szórendnek megvannak a maga, szabályokba belé 
nem szoritható titkai. Például, hogy az előszó végén ez: „mondd meg nekik, hogy 
megjelent ennél már rosszabb könyv is“ miért nem oly jó kifejezés, mint igy 
volna: „ . . . hogy jelent meg ennél stb." Azonban tartozunk vele az igazságnak, 
hogy kimondjuk: kevés ily javitandó helyet lehetne az egész könyvben találni.

Megtartandóknak véljük az ó-testamentomi neveknek azon alakjait, a me
lyeket a protestáns iskolákban és irodalomban Károlyi után megszoktunk, p. o. 
Ezsaiás prófétát idézve, nem szoktuk nevét igy röviditeni: „Jez." vagy „Jezs“.

A 43-dik lapon: „Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, igazi nevén: Mária 
fogantatásának ünnepe, mint a prot. evangelium-gyüjteményekben is neveztetik". 
Az 54-dik lapon meg van emlitve, mint kath. ünnep a deczember 8-diki „Boldog- 
asszony fogantatása". Igy ugyanazon tárgyra volna mindkét kath. ünnepnek, 
hacsak meg nem magyarázzuk, hogy a „fogantatását ott cselekvő, itt szenvedő 
értelemben kell venni.

Ezen szerény észrevételeinkkel a mű becséből semmit levonni nem szándé
kunk. Sőt ohajtjuk annak minél szélesebb körben való elterjedését, mert az Anya- 
szentegyház épülését reméljük attól.


