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ösi örökség a házi áhítat.
A házi áhítat abból a bibliai korból maradt reánk,
amikor az apostolok ajkán szólalt meg az Ige egy-egy
családi hajlék belsejében. A jeruzsálemi gyülekezetben.
Ap. Cs. 2, 42-47. A biborárus asszony és a filippi börtön
őr házánál. Ap. Cs. 16, 14-15, 32. Az üldözések századá
ban szintén becsukott ajtajú otthonok belsejébe menekült
a hívők csapata lelki szükségleteinek kielégítése végett.
A keresztyénség győzelemre jutása idején, amikor világi
hatalom, külső ellenség nem fenyegeti többé, a díszes
templomok, nyilvános istentiszteletek, tömegfelvonulások
mellett elveszti jelentőségét ez az ősi bibliai gyakorlat. A
reformáció kora az, amelyben újra feléled régi tisztaságá
ban, áldást adó erejében. Csaknem minden magyar evan
gélikus gyülekezetnek az életében, amelyiknek történelme
idáig nyúlik vissza, megtalálhatjuk nyomait. Lelkész, ta
nító, gyülekezési engedély nélkül, otthonokban gyülekez
tek össze az evangélikus hívek, a családi áhítat _ ekkor
az egyetlen lehetőség a lelki élet gyakorlására. Örökké
rajtuk volt a reájuk leselkedő hatóság szeme. Ezért min
den alkalommal más-más helyen gyülekeztek össze, ne
hogy leleplezzék, elfogják őket, s kemény büntetést szab
janak rájuk. Titokban, súgva adták szájról-szájra egymás
nak a hírt, hol fognak találkozni. Az egyik gyülekezet
ben például zöld ággal jelölték meg a házat, ahol össze
jönni szándékoztak. Ilyen posta, ennyi hívogatás elég volt
ahhoz, hogy kockázatot, büntetést vállalva, Igére szomja
san egy akarattal együtt legyenek.
Ebből a próbás, nehéz múltból fejlődött ki és maradt
fenn az evangélikus kegyességnek ez a sajátságos for
mája, a házi áhítat. A család ünnepe, istentisztelete volt.
Szülők, gyermekek, cselédek egészen Luther házi áhíta
tainak a példája szerint összegyűltek hétköznap és va
sárnap Isten dicsőítésére. Csak a család meghitt köre
volt együtt. Idegen legfeljebb akkor, ha váratlanul és hí
vatlanul bevetődött. Lelkészi szolgálat nélkül, a családfő
imádkozott és olvasott fel evangéliumi tartalmú, egy1

házunk tanításának szellemében irt családi postillából
komoly tanításokat. Ige, illetve postillaolvasás inkább a
vasárnapi áhítatokon volt, a hétköznapiak imádságból és
éneklésből állottak.
Ez az örökség kezd elkallódni. Egyre ritkábbak azok
a gyülekezetek, amelyekben az evangélikus kegyesség
abban jut kifejezésre, hogy hétköznap este, vasárnap dé
lután itt is, ott is kicsendül egy-egy háznak az ablakán
az együtt imádkozó család Istent dicsérő éneke. Ennek
elmúlásával sok minden kezd kiveszni az evangélikus
ember életéből. Amikor tehát az anyaszentegyház ébreszt
gető szavával házi istentiszteletek tartására hívja, kéri a
családfőket, ezt nem pusztán a hagyomány és a z ő^üök
iránti kegyeletből feszi, hanem az evangélikus egyház
megújulása, ébredése érdekében- Ezért helyezi ez a füzet
is az evangélikus apák lelkiismeretére ezt az örökséget.
Ami at ősöknek annyi erő, áldás forrása volt, ne hagy
juk azt parlagon heverni, tartsunk házi
áhítatokat!

A házi áhítat a családfők papi szolgálata.
Nem tisztes emlék, vagy divat, de evangélikus apák
köteles munkája az egyházzal szemben. Milyen ered
ménytelen a templomi Igehirdetés, hatása mennyire nem
tudja elkísérni a hallgatókat a hétköznap verítékezéseibe,
a kísértések pergőtűzébe. A templomos keresztyénség
ünnepi ruha csak, amely miután lekerült, egy héten át
pihen a szekrényben, de sokszor több, szégyenletes áruló
csók az Ur arcán. A családi áhítat röiízíti a templomban
hallott Igét. Áldását átmenti a hétköznapokba. A templomi
Igehirdetés családi áhítatok nélkül ugyanaz, mint a be
vetett föld boronálás nélkül. A szétszórt magot elsöpri a
forgószél, vagy felkapkodják az ég madarai. Be kell te
metni a barázdába, csak ugy fog kikelni. Ezt a munkát
végzi a családi áhítat
Imádság házává vált hajlékok mélyén nő és izmo
sodik az evangéliumi öntudat. Minden szószéki figyelmez
tetés, kihirdeté.s, fenyegetés nem jelent addig semmit,
amíg nincsenek családfők, akik a család kertjében ol
togatják, ápolják az egyházhűséget, a meg nem vásárol
ható meggyőződést, öntudatot. Nem egy evangélikus gyü-

lekezet történetében, amikor a krónika a házi istentiszte
letek virágzc'iEcíról szól, nemcsak hogy kárunkra adott
reversálisról nem tesz említést, de még vegyes házasság
ról sem. Templomtól távol, szórványban élő hívek is
minden kísértés és csábítgatás ellenére meg tudtak ma
radni evangélikus hitükben. Reversálisokról, egyház iránti
híjtlenségröl szóló évi statisztika súlyos vád a lelkipászto
rok ellen, de egyben a családfők elitéltetése is. Nem
menti fel őket az. hogy haraggal, kitagadással való fenyegeiéssel nem tudták jobb belátásra birni házasságra lépő
gyermeküket. Bűnük az, hogy későn léptek közbe, korábban
kell megkezdeni a védekezést, naponkénti imádkozással,
az evangélium szellemében való neveléssel, olyanná for
málni a gyermeket, hogy az ne legyen képes reversálist
adni, vagy egyházát hűtlenül elhagyni.
Nem elég panaszkodni, vádakat felhánytorgatni,
hogy a mi gyülekezetünkben minden áll, minden pusztul.
Az egyháznak nem bírálókra, éles tekintetű ellenőrökre,
de hűséges m.unkásokra van szüksége. Nincs az a
vándorprédikátor, lelkes tanító, ifjúsági titkár, aki a család
főt pótolni tudná ebben a tekintetben. Azt a családfőt, aki
háza népét Isten félelmében igazgatja, ha kell, kemény
szigorral, családfői tekintéllyel, a Biblia mellé ülteti le na
ponként. Ezek hűségén keresztül megindul a gyülekezeti
élet virágzása. Szivük keménységén és hitetetlenségén
azonban hajótörést szenved a legjobb szándékú gyüleke
zeti, belmissziói munka.

A házi áhítat a családfők át nem h írítható felelőssége.
Az előbb elmondottak sok embert hidegen hagy
hatnak, az egyház szolgálata számukra idegen terűlet.
Nem éreznek érette felelősséget. Végezzék az egyház
munkáját mások. Van éppen elég fizetett munkása, akik
nek kenyere, kényelmes élete van abból, hogy prédikál
nak, pásztorolnak, az evangéliumi meggyőződést ott, ahol
az szükséges kifejezésre juttatják. Az az iram, amelyet
ma a kenyér megszerzése, a család fennteirtása diktál
nem engedi meg a munkás embernek azt a fényűzést,
hogy ilyen kérdésekkel bíbelődjön. Az egyházért való fe
lelősséget tehát látszólag át lehet hárítani, vagy legalább

is a csak magát féltő emker ezer ináokot tud felhozni
közömbösségének, egyháziatlanságának, gyümölcstelen
életének az igazolására. Van azonban egy felelősség,
amelynek másokra való áthárítását még az önző ember
sem tudja alátámasztani. Ez a család iránti felelősség.
Ki merné állítani, hogy e területen minden rendben van.
Onámítás, öncsalás lenne ez.
Oühontalanság. A bajokat mindenki látja, azok fel
sorolása szükségtelen. Mindenki maga tudja, hogy mek
kora keresztet kénytelen hordozni éppen családi élete
következtében. Az öregek és fiatalok harca a legkegyetlenebbül a családi hajlékok mélyén folyik. Meg nem ér
tett fiatalok, mostoha sorsban részesített öregek panasza
lépten-nyomon hallható. A sokféle baj egy közös gyökér
ből ered. A családi hajlék csak szállást, kosztot adó ház
és nem otthon. Lehűlt a levegője, menekül hazulról szülő
és gyermek. Mindkeltőnek addig van békessége, míg tá
vol vannak egymástól. Más-más utakon járnak, hogy
merre, nem tudják egymásról, vagy ha igen, akkor arról
jobb nem beszélni.
Ahhoz, hogy a családi hajlék otthonunkká legyen a
családi közösség lelke kell, mely fiz egymásért való fele
lősségnek az érzetével egészen közel hozza egymáshoz a
család tagjait. A hazulról való menekülést, otthontalansá
got egészen nyugodtan magyarázhatjuk azzal, hogy elné
mult a lelki közösséget épitő és mélyítő házi áhítatok
hangja. Elnémult az imádsággal, közös áhítattal egységre
hangolt családok megelégedett hála, öröm, boldogság
éneke. Ezzel nemcsak egyes családok sorsa pecsételtetett
meg, de szegényebb és betegebb lett az egyház, a nem
zet élete is. Kit terhel a felelősség ? Kik lesznek ezért
keményen megszámoltatva ? A .szülők 1 A családfők ! —
„Ti atyák... neveljelek gyermekeileket az Ur lanítása és
intése szerint." Ef. 6. 4.
Megfellebbezhetetlen vád. Az apostol fenti intelme
szerint a szülői képesítés feltétele nem a biztos állás, a
megalkuvást nem ismerő keménység, feltétlen uralom a
család felett, hanem a hívő, vallásos lélek. — A szülő
felelőssége, gondoskodása nem csupán a gyermek kenyere,
ruhája, meleg otthona, fekvőhelye és neveltetése. Kimű
velheted eszét, nagy úrrá, tudóssá neveltetheted, semmit
sem tettél érette, ha nem vezeted el annak az Istennek

a megismerésérc, aki a szent keresztségben kegyelmével
megajándékozta. „Az Isten egykor gyermekedtől nem azt
fogja kérdezni; Hány nyelvet beszélsz? Hanem e z t : Be
széled e a mennyország nyelvét? Azt a nyelvet, amellyel
az én atyai szivemet meg lehet nyitni. A világi nevelés
ezüst tál, a vallásos nevelés benne az aranyalma. A
helyes igazi nevelés az, ha a kettő együtt van. Szánal
mas és értéktelen dolog az ezüst tálca, rothadt almával.
Ennél többet ér a durva fatál, melyben arany alma van."
A hitetlen szülő nem szülő, hanem gyermekeinek lelki
hóhéra. Omaga tassitja őket a romlásba, a pokolba.
Ahhoz joga van a szülőnek, hogy magára nézve vállalja
a hitetlenek ítéletét, a kárhozatot, a pokol kínját, de ahhoz
nincs, hogy gyermekeit is magával odarántsa. Pedig ezt
teszi a hitetlen s a maga hitetlenségét családjában is erő
szakkal, durván érvényesítő szülő. — Pár esztendővel
ezelőtt a szegedi Csillag börtönben halálra itélt anyagyil
kos legény kivégzése napján a lelkésze előtt így nyitotta
meg a szivét- „Nagy bűnt követtem e l ! Dehát különös,
hogy elkövettem? En az én szüleimtől sohasem kaptam
egyetlen jó szót sem, az apám csak szidott, üldözött, ami
kor részegen a korcsmából hazatántorgott káromkodva
rontott reám. A saját keresetemet is elszedte és részegítő
italra költötte. Az anyám sem volt jobb. Nekem az anyám
sohasem adott semmit. Engem az anyám egyetlen egyszer
sem szoritoít a szivére, féltő, nevelő szeretettel." Szörnyű,
megfellebezhetetlen v á d ! Ütései, hogy hullanak reá zu
hogva a hitetlen szülők fejére i Ez az anyagyilkos legény
még egyszer el fogja mondani ezt a vádat Isten számon
kérő szavára. Akkor ítéletté, kárhozatta lesz két boldog
talan ember számára, akik nem akartak, vagy elfelejtettek
gyermekükkel együtt imádkozni.
Felemás iga. Nem kisebb a veszedelem abban a
családban sem, ahol az egyik szülő hívő, de a másik hi
tetlen, vallástalan. Ahol a férj megelégszik azzal, hogy a
felesége imádkozik, kegyeskedik, templomba jár. Hébe,
korba ráparancsol a gyermekeire is, hogy menjenek el az
istentiszteletre, 0 maga azonban nemcsak, hogy házanépét
sohasem gyűjti össze imádkozásra, de a saját maga s z á m á r a
sem tartja szükségesnek az imádkozást, a lelkével való
törődést. Férfi méltóságán aluli dolognak tekinti. Szánandó
családfők, mert ilyenekből van a legtöbb és életük éppoly

romboló a gyermekekre nézve, mint az előbbi példa. Az
ilyen felemás igában élő házastársak között lelki dolgok
miatt gyakori az összetűzés. A feleség imádságainak ál
dását tönkre teszi a férj keményszivüsége, durva, goromba
hitetlensége. — Igen sokszor versenyre kelnek egymással:
Az egyik a kegyességben,
a másik a hitetlen
ségben igyekszik túltenni a társén. A család pedig mit lát
ezekből? Azt hogy nagyon kétséges, de komolytalan is az a
hívő élet, amelyről az iskolában, a templomban annyit
hallanak. Maguk a szülők, akik pedig mindenben a leg
nagyobb tekintélyt jelentik számukra, ebben a kérdésben
homlokegyenest ellenkező állásponton vannak. Ezek a
szülők ketté törik gyermekeik szivét, akik elvesztik anyju
kat, vagy apjukat, mert nem tudják, hogy melyiknek higyjenek, melyiket tiszteljék, kövessék.
A negyedik parancsolatot, melyet nagyon sok édes
apa tüzzel-vassal szeretne megtartatni gyermekeivel, a leg
több esetben nem a gyermekek, de a szülők hágják át.
A gyermek esze gyorsan vált és következtet. Így gondol
kodik : Nem kell az Istent olyan komolyan venni, hiszen
az apám semmibe sem veszi és miért kellene az apámat
tisztelnem, neki engedelmeskednem, ha még az Istent
sem kell komolyan vennem? Nem tudják a hitetlen apák,
hogy mit cselekszenek. „Eleven szenet gyűjtenek a fe
jükre." Es ezek is otthontalanná teszik családjukat és
önmagukat. Ebben a házban sem marad meg sem a férj,
sem a feleség. De a gyermekek is, amint csak idejük en
gedi, elmenekülnek. Az asszony azzal dacoskodik, hogy
csak azért is minden vallásos összejövetelre elmegy. A
férfi válasza erre pedig az, hogy minden kínálkozó szóra
kozási alkalmat megragad. A gyermekek sem restek ezt
a nagyszerű, felügyelet és fegyelem nélküli állapotot ki
használni. Ok is sietnek oda, ahová fiatal szivük hajtja.
Az ördög pedig nem alszik. Ez nyitott kapu számára egyegy család életének a megrontására.
Az egyik gyülekezetben az Ige szomjúsága ugy meg
ragadta az asszonyok szivét, hogy a férfiak semmi erővel
nem tudták visszatartani őket a biblia és imaórákról. El
verték feleségeiket, rájuk csukták az ajtót, minden hiába
való volt. Az ablakon szöktek ki s csak azért is elmen
tek. Egy ilyen egymással meghasonlott szülő-párnak a fia
addig, amig édesanyja a vallásos összejövetelen időzött,
az apa pedig szintén otthonán kivül egyebütt csitítgatta

haragvó szivét, agyonütötte egyik legénytársát, öl évi bör
tönt kapott. Megtörtént volna ez a gyilkosság, ha a szülők
odahaza a Bibliára hajolva magukhoz ölelik legény fiokat?
Vád és figyelmeztetés ez a gyilkosság a Jelemás igában
élő szülők számára: Szülők, magatokért akarjatok, tudja
tok otthon ülni! Tartsátok otthon gyermekeiteket is! Ne
erőszakkal, szivtelen durva szigorral, de az Isten igéjének
életet formáló, fegyelmező erejével. Fonódjon egybe keze
tek gyermekeitek kezével, tartsatok minden nap házi
áhitatot.
Nem tudom, hogy kezdjem. Az emiitett példák nem
elképesztésre, vagy szórakozásra irott történetek. Valósá
gok azok, e körülöttünk zajló életnek egy-egy szomorú
darabjai. Az ép érzékű, családját felelőséggel hordozó
ember szivében éppen ezért nem egyszer fordul meg a
gondolat, hogy övéiért sokkal többet kellene tennie. Szivügye lenne a házi istentisztelet, dehát hogyan kezdje meg?
Szégyenkezés és gyávaság fogja el arra a gondolatra,
hogy egyszerre cdaálljon övéi elé s imádkozni, prédikálni
kezdjen előttük. Sohasem csinálta, körülötte senki sem gya
korolja. Könnyen megvádolják rajongással, képmutatással,
vagy azzal, hogy már öregszik. Egyiket sem vállalja. Meg
aztán — olyan erőltetett dolog egy vallásos családban,
ahol mindenki imádkozik, még ezen kivül is istentisztele
tet tartani! Legjobb, ha mindenki elmondja külön, ahol
senki sem látja a maga imádságát. — A házi istentisztelet
nem teszi feleslegessé a külön, egyenként való imádko
zást, elcsendesedést, de viszont ez nem helyettesiti a házi
istentiszteletet. A család együttes ünnepét. Csak ez teremt
heti meg a családok közösségét, melyben szivek forrnak
egybe, megnyilnak egymás előtt. Ellentét, titok, önmaguk
tól oldódnak meg és nemcsak, hogy megszépíti a gyer
mekek szülők iránti tiszteletét, de a családfőt is olyan te
kintélyre emeli, ahová nem tudná felküzdeni magát semmi
más eszközzel és erővel. Azt a gátlást, amely a mieink
előtt való szégyenkezésben, gyáváskodásban, vagy elfo
gultságban jelentkezik egyszerre leküzdjük, ha emberfélelem
helyett Isten-félelmével telik meg a szivünk.
Szereletünkben legyünk józanok! A házi áhítat tar
tásánál különböző gátlások, akadályok kétségtelenek, de
hát ezek kitalálásánál a Sátán is munkálkodik. Könnyebb ne
ki elbánni egy szétszórt családdal, mint azzal, amelynek tag-

jai közös imádságban forrnak össze. Életük egyetlen öszszecsendülő énekké lesz. Ezért sokszor a legszentebbet, a
szülői szeretetet is akadályként tudja, felállítani, családot
romboló erővé változtatja. Ezt tette Eli főpappal. Vak sze
retetében szemet hunyt fiainak Hoíni és Fineásnak go
nosztettei felett. (I. Sám. 2, 12—36.) Lót, aki maga istenfélő
volt. mégis tűri leányainak, feleségének erkölcstelensi-geit,
vejeinek csufolkodását (I. Mózes 19.) Ma élő édesapák
ezek, akiknek a szivén és homlokán tövis-korona van.
Gyermekeiknek istenfélelemben való nevelése, családi
áhítatra való összegyűjtése szivük leghőbb vágya, mégsem
tehetik. Hívásuk, figyelmeztetésük falra-hányt borsó, mely
hatástalanul lepereg a hitetlen gyermekek szivéről. Szánal
mas tehetetlenségben állnak nagy szeretetükkel, türelmük
kel, gyermekeik előtt. Mit tegyenek ? Korbácsot ragadjanak
s ugy kényszerítsék térdre, imádkozásra engedetlen fiaikat?
Ehhez tiíncs joguk lalán ? De nem is tudnák megtenni, és
aztán ezt többet ártana, mint használna. Naponként fel
borítaná családjuk békességét. Hogy nézne ki a z a z isten
tisztelet, amelyik ilyen összekorbácsolt hívőkből állana ?
Megadással, vérző szívvel nézik, türík nap-nap mellett a
pogányságot, a hitetlenséget maguk körül. Mentségükre
igy sóhajtanak fel: Isten látja lelkemet, nem igv szeret
ném én.
Hívő édesapa agyonszeretett, agyondédelgetett fia
lezüllik, végül börtönbe kerül. Az a p a meglátogatja fiát.
Amikor szemtöl-szembe állanak egymással, reáemelí fiára
még most is szeretettől sugárzó, könnyes szemét s így
szól: Fiam, hogy jutottál ide ? Hogyan tudtál idáig sülylyedni ? A fegyencruhába öltözött, megláncolt íiu kegyetle
nül visszavág: Csak ugy, hogy világéletedben mindig ezt
hajtogattad előttem, mindig csak ilyen síró hangon rimán
kodtál hozzám, a helyett, hogy kékre verted volna a ke
zemet, amikor az első gonoszságot elkövettem. Vizes kö
téllel elvertél volna, amikor nem akartam letérdepelni,
imádkozni. Te taszítottál ide i Milyen szörnyű vád ! Halá
los ütéssel sujt le minden édesapa szívére, aki vak sze
retetből tehetetlen, gyáva türelemből vesszőt sohasem vett
a kezébe gyermekeinek megtartása érdekében, — A ma
jom gyönyörűségében, boldogságában meg szokta fojtani
kicsinyeit. Ez a szeretet nem illik a szülő méltóságához.
„Ha pedig valaki az öuéiröl és főképen az ő házanépéröl gondot nem visel, a hitet megtagadta és rosszabb a
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hiteúennél." fl. Tim. 5, 8.) A gyermekek megátalkodottsága, gonoszsága nem menti fel a családfőt legszentebb
kötelessége alól. Felelőségteljes szeretettel, szülői tekin
téllyel, vesszővel, kényszerrel is ültesd magad köré házad
népét, imádkozásra házi áhítatra.
A házi áhítat módja és eszközei.
Ne gondoljunk jól megrendezett házi ünnepségekre,
mutatós rend és külsőségek között lefolytatott ájtatoskodásokra. Legyen ez mindég a család őszinte, alázatos,
gyermeki leborulása Isten előtt. Megmerevedő formáktól,
gyakorlattól mentes. Éppen ezért a hely, a keret egészen
mellékes, ez senkinek se okozzon fejtörést. Mikor tartsuk ?
Reggel, este ? Ezt mindenkinél napi elfoglaltságának kö
rülményei döntik el. A legelfoglaltabb munkás-családnál is
az esti órák azok, amikor mindenki hazakerül a munká
ból, együtt lehet az egész család. Vasárnap, ha a család
távol él a templomtól, igy az isten házába nem mehet
fel, mindenképpen délelőtt, vagy délben tartsuk. A templom
közelében élők számára azonban vasárnapi napon is az
esti órák alkalmasak,
Miből álljon ? Énekeljünk sokat, jó kedvvel, lelkese
déssel. Ne csak a múltból reánk maradt, üres cím, de
valóság legyen az, hogy énekes egyház tagjai vagyunk !
Énekeljünk helyesen. Az éneklés módjával kapcsolatban
az iskolában szerzett ismereteinket érvényesítsük odahaza
is. Ne énekeljünk odahaza más dallamot, mint amit
templomban, iskolában szoktunk énekelni.
Imádkozzunk, ne üres lélek nélküli szavakkal, ha
nem tárjuk fel szivünket őszintén az Isten előtt. Ha ön
magunktól nem tudunk imádkozni, használjunk imádságos
könyvet. (Raffay, Kapi, imádságos könyve.) Tanuljuk meg
könyv nélkül a Kátéból Luther imádságait. Mindenképpen
igyekezzünk azonban a saját szavainkkal ugy, ahogy a
szivünkből kikívánkozik, imádkozni. Ne féljünk attól, hogy
túl egyszerű, vagy ügyetlen lesz az imádságunk. Nem
emberek, de az Isten hallgatja és 0 nem az iniádság
külső ruháját, de a lelkét figyeli. Az imádkozást a csa
ládfő vezesse.
Minden alkalommal olvassunk Bibliát. Nem nevez
hetjük istentiszteletnek azt az itt-ott még szórványosan

meglévő gyakorlatot, amely szerint a család vég nélkül,
órák hosszat énekel, de azon tul egyebet nem iesz. Az
énekben, imádságban mi beszélünk az Istenhez. Az isten
tisztelet pe,dig csak ugy teljes, ha az Isten is szól hoz
zánk. És 0 az Igében íelel nekünk kéréseinkre, szól hoz
zánk. A felolvasott Igét a családfő saját szavaival meg
magyarázza, vagy pedig postillából olvas fel hozzá magya
rázatot. 'Sok áldással használhatjuk a következő Írásokat
és könyveket: Harangszó Naptár vezérfonala. Harangszó
magyarázatos biblia-kalauza, minden napra rövid elmél
kedéseket tartalmazó leszakitós naptár, családi posztillák,
igehirdető könyvek. Egyébként ide-vonaikozó felvilágositást szivesen ad a tanitó, vagy a lelkipásztor.)
Olvassuk, tanuljuk a Kátét. Ha nem is minden al
kalommal, de legalább hetenként egyszer. Hüünk igazsá
gainak rövid foglalata az, nem azért tanultuk meg egykor,
hogy osztályzatot kapjunk belőle és azután egészen el
felejtsük, hanem, hogy naponként tanácsokkal lásson el
és építsen. Luther ezt írja róla: „Kötelessége minden csa
ládfőnek, hogy gyermekeit és cselédségét hetenként leg
alább egyszer kikérdezze és meghallgassa, hogy belőle
mit tudnak, vagy tanulnak s ha mit nem tudnak kemé
nyen szorítsa rá őket."
Záró-ének, imádság után a családfő előre-mondásával mondja el az egész ház népe az áldást. A házi áhítat
sorrendje röviden a következő :
Ének.
Bevezető fohász: Az Atya, Fiu, Szentlélek, Szent
háromság egy igaz Isten nevében. Ámen.
Bibliaolva."c'i3 és magyarázat.
Ének.
Káté olvasás és tanulás.
Imádság.
Áldás : Az Ur Jézus Krisztus kegyelme, az Isten
szeretete, a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal.
Ámen.
Ének.
Isten a negyedik parancsolattal egy koronát helye
zett a szülő homlokára: Az én megbízottam, helyetlesem
vagy. Egy felelősséget is, melyet át nem háríthat senkire
sem. Erről a parancsolatról ezt mondja Luther: „Minden
más. Istennek alárendelt tisztség közül az atyai és anyai
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tisztségnek azt a különös méltóságot adta, hogy nemcsupán annyit parancsol, hogy szüleinket szeressük, hanem,
hogy őket tiszteljük, mert testvérünk és általában feleba
rátunk irányában a szeretetnél nagyobbat nem parancsol,
úgyhogy az atyát és anyát.. megkülönbözteti és minden
más halandó fölé emeli. Önmaga mellé ülteti, mert a
szeretetnél több a tisztelet, mint amely nemcsak a szere
tetet foglalja magában, hanem azon kivül illedelmességet,
alázatosságot és hódolatot, amivel mint valamely itt elrej
tett felségnek tartozunk. Nem is csupán azt követeli,
hogy szüléinkhez jóságosan és tisztelettel szóljunk, hanem
légióként azt, hogy szivünk és szinünk egyaránt mutassa
és tanúsítsa, hogy nagyrabecsüljük és Isten után legelsők
nek tartjuk őket. Mert akit szívből kell tisztelnünk azt
igazán nagyra és magasra kell értékelnünk."
Ez a te koronád, méltóságod szülő, családfő ! Vi
gyázz reá. A biblia legyen pásztorbotod, m.ellyel pásztorolod nyájadat, az imádság fejedelmi jogarod, mellyel
uralkodói a te népeden.
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