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Isten áldáskérésével bocsátjuk útra e könyvecskét. 
Legyen a megpróbáltatás idejében a kegyelmet kereső 
lelkek Istenhez vezetője s a házi istentiszteletek erő
sítője. Vigyen a hajlékokba vigasztalást, reménysé
get, Istenbe vetett bizodalmát. Krisztus szavával 

köszöntjük az olvasót: Békesség néktek !



Indítsatok szent háborút!
Joel próféta III. 9—18. Indítsatok szent háborút! Indít

sátok fel a hősöket. Induljatok, jőjjetek fel mindnyájan, ti 
hadakozó férfiak! . . . Népek, népek! Az ítélet völgyébe! 
Mert közel van Jehova napja az ítélet völgyében ! A nap és 
hold elsötétednek; a csillagok bevonják fényöket. De Jehova 
reménysége az ő népének és Izrael fiainak erőssége.

„A földön békesség! . ." ezt a mennyei ajándé
kot hozta a földre a világ megváltója s egész életé
vel a békesség megerősítését munkálta. Jeruzsá
lembe nem győzedelmes hadvezérként vonult be, 
hanem teher alá szokott szamár hátán, mint egy 
lelki ország alázatos, töviskoronás királya. Kereszt
fai halálával is azt az örökkévaló mennyei békessé
get biztosította, mely a földi békesség megdicsőülé
sét zárja magába.

Hova lett a nemzetek közt fennálló békesség? 
Lábunk alatt megrendült a föld. Észak homokos 
síkságain, dél sziklás bércein, nyugat nagytermő 
mezőségein fegyverzett seregek milliói dübörögnek. 
Bömböl az ágyú, süvít a halálosztó golyó, csattog a 
kard. Hegyek emelkednek holttestekből s véres vizet 
hömpölyögtet a folyók ágya. Virágzó városok romba- 
dőlnek, csendes falvak utcáin üszkös házfalak me
rednek. Emberi szellem, tudomány, művészet csodá
latos alkotásait eltapossa a háború érc-sarka. És a 
többi, nagy. csendes áldozat! Fájdalom rejtőzködik 
a szívek mélyén. Szülők, hitvesek, gyermekek, hozzá
tartozók kesergik a válást. Hiányzik a kenyérkereső 
kéz, a gondoskodó lélek, a melegen érző szív. Sok 
helyen kéztördelve zokogják: mindenemet elvitték! 
mindenemtől megraboltak! . . . Pedig a megpró
báltatás könyve nincsen még lezárva. Ki tudja, mit 
tárnak elénk a következő oldalak? . . .  Ki tudja, 
nem-e kedvesünk vére s a mi könnyünk írja meg 
azokat?
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Felvettük a háború fegyverét, de hűséggel meg
maradtunk a békesség királyánál. Nem kerestük, 
csak elfogadtuk az elkerülhetlen háborút. Bosszú 
tüze nem perzseli lelkünket. Hódítási vágy nem ösz
tökél harcmezőre. Védelmi háborút folytatunk. Hazánk 
épségét, nemzetünk fejlődését, családunk biztos nyu
godalmát védelmezzük. Ezzel is Isten parancsolatá
nak engedelmeskedünk. Ő adta hazánkat, szabadsá
gunkat, erkölcsi kincseinket, ő kötelez azok megvé- 
delmezésére. Királyunk szavával együtt Istenünk 
szava szállta be hazánkat: Jöjjetek fel mindnyájan, 
ti hadakozó férfiak! . . . Elbocsátottuk őket — az Úr 
szavára. Elbocsátunk még sokakat, azokat is az Úr 
szavára. Hazáért küzdve, mindannyi Istent szolgálja. 
Legyenek áldottak! Lelket reszkető idők jönnek. 
Kétségbeesés éjszakája borul az emberekre. Kishitű
ség hideg szele oltogatja az Istenbe vetett bizodal
mat. Reszketve gondolunk küzdő testvéreinkre, ha
zánkra, jövendőnkre. Mi lesz velünk? . . . Nap, hold 
elsötétednek. Csillagok bevonják fényüket. Ha min
den bizonytalanságba vész is. sziklaszilárd marad 
akkor is hitünk: az örökkévaló Isten velünk van! 
Igazságos ügyünket odahelyezzük atyai kezébe. Bűn
bánó könyörgéssel kiáltunk hozzá nappal és éjszaka: 
Erős Isten! maradj néped reménysége, fiaid erőssége!

Templomunkból, harcmezőröl 
Égbe szárnyal énekünk: 
Békességnek szent honába, 
Hol te élsz, jó Istenünk. 
Semmi vagyunk nélküled, 
Ámde győzhetünk veled. 
Kérünk buzgó imádságban, 
Légy vezérünk a csatában.

Mit hozand a közel óra, 
Senki azt nem sejtheti;
Éltet vagy halált ? Az ember 
Ésszel fel nem érheti.
Csak te tudod, Istenünk. 
Tégy, miként tetszik, velünk ; 
Tőled vettük életünket,
Néked ajánljuk ügyünket.

Mindezeknek így kell lenniök.
Márk 13. 7. Mikor pedig hallotok háborúról és háborúk 

híreiről, meg ne rémüljetek, mert mindezeknek igy kell lenniök.
Csodálatos bizodalom vonul végig a Krisztus sza

ván : mindezeknek így kell lenniök! Az események
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alakulásában az emberi erőn kívül örökkévaló isteni 
erő munkálkodik. Az emberi erő sokszor bűnből, 
gyűlöletből táplálkozik s lesodor a felfelé vezető 
krisztusi útról. Az isteni erő mindig az örökkévaló 
szeretetből fejlődik s ember és emberiség örökké
való céljaihoz segít közelebb. Gyarló gondolatunk 
könnyen belevész a mindennap gondjába. Házunkat 
tatarozgatjuk, gyűjtögetjük kenyerünkhöz a búza
szemeket. Betakaródzunk biztos életünk meleg taka
rójával s azt hisszük: ehhez a kényelmes, nyugodt, 
verőfényes élethez jussunk van, ez az igazi élet. 
Isten szeme az örökkévalóság homályába tekint s az 
örökkévalóság mértékével méri le mindazt, amire 
szükségünk van. Erős keze sokszor kivezet nyugal
munk hajlékából s zúgó zivatarok romjain viszi át 
lábunkat. Életünket, változásainkat, siralmunkat, nyo
morúságunkat látva, felsír lelkünk. De ha a válto
zásokban megismerjük az embererőnél hatalmasabb 
Isten kezet s az Isten kézben a mindig boldogságra 
vezérlő atyai kezet s az atyai kéz munkájában 
felragyogni látjuk az atyai szív mindig jót akaró, 
meleg szeretetét, akkor lassanként megtaláljuk szen
vedésünk értelmét s belátjuk, hogy mindezeknek így 
kell lenniök.

Alkalmazhatjuk-e ezeket a szavakat a mostani 
nehéz viszonyokra? Lehetséges-e az, hogy ez a sok 
vérontás, annyi ezer és ezer ember halála, családi 
boldogság összeomlása, emberi tudás, tehetség, szor
galom eredményének elpusztulása mind mind szük
séges dolog s odahelyeztessék Isten akaratába? Krisz
tus egyenesen, határozottan mondja: mikor háború
ról hallotok, meg ne rémüljetek, mert mindezeknek 
igy kell lenniök. A háborút is, dacára minden rette
netes vérontásának, odahelyezzük Isten kezébe. Nem 
az ő akarata szólítja életre. Az ő akarata szeretet 
verőfényben fürdik, nem az elesett milliók vérében. 
A háborút emberek bűnössége, népek Istentől elfor
dulása okozza. De a végtelen jóság a gonoszságot 
is áldássá változtatja. Legázolt pusztaságból új élet
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vetését növeszti. Szétdöntött romokból jövendő temp
lomát épitgeti. Csak engedjük, hogy vezessen, épit
sen minket. Adjuk át magunkat, nemzetünket, igaz
ságos ügyünket az Úrnak, hogy a gyászos dolgok, 
melyeknek meg kell történniök, ne történjenek hiába.

Ez a krisztusi szó küzdelmünk végét is az isten
félelem verőfényével aranyozza be. Ha elbukunk s 
ágyúk füstje halotti szemfedőként borul seregünkre, 
akkor is igaz marad: mind ennek igy kellett lennie! 
Ha győzünk s éjfekete füstfelhőből bíborszínnel 
emelkedik felfelé dicsőségünk napja, akkor is : mind 
ennek így kellett lennie! Alkalmazzuk ezt az igaz
ságot saját kicsiny életünkre. Ha visszanyerjük, 
avagy örökre elveszítjük kedvesünket, mindig a 
krisztusi szó adjon vigasztalást: mind ennek így 
kell lennie! Aki ezt az igazságot megtalálja, az 
mindenkép nyertes marad. Mert az igazi diadal azé 
lesz, ki eljut Istenhez!
Bár hegyek megrendülnének, 
Miket égi kéz emelt,
S indulása a nagy égnek 
Végromlásra adna je lt :
Ne gondold, ha látod ezt, 
Hogy téged e perc elveszt: 
Sion, tudd, te meg nem dőlhetsz, 
Míg oltalmad Istentől lesz !

Bár hordozván zsarnok láncát, 
Érne kínos rabhalál:
Ha hitedet el nem játszád, 
Utad égbe nyitva áll.
Örvendj mindig és vigadj, 
Emlékezz’: ki népe vagy! 
Sion, nincs több Isten egynél, 
Benne hát ne kételkedjél!

Tartsatok bűnbánatot!
Ef. 4, 22—24. Le kell vetkeznetek ama régi élet szerint 

való ó-embert, mely megveszett a csalárd gonosz kívánságok 
miatt. És meg kell újulnotok a ti elméteknek lelke szerint. 
És fel kell öltöznötök amaz új embert, mely Isten szerint 
teremtetett az igazságra és a valóságos szent életre.

Nem elég a megtelt templom és a sok imádkozó 
ember. Lelkek Istenhez fordulása lehet a hullámsír
ban fuldokló kétségbeesett ember halálsikongása. 
Háború dúlásából akkor érezzük ki Isten világkor
mányzó kezét, ha visszafelé tekintünk s a rettene
tes vérontásban megismerjük az emberi bűnösség



szülöttét. A mi bűnünk hozta reánk a veszedelmet, 
a mi eltévelyedésünk sodort veszedelembe. A mi 
bűnünk ! . . . a mi nagy bűnünk! . . . kiáltjuk fej
lehajtva.

Sokan elfordultunk Istentől. Életútunkkal kigú
nyoltuk akaratát, gondolkodásunkkal, életszokásunk
kal megtagadtuk az elénk adott krisztusi életpéldát. 
Bűnös szenvedélyek jármát vettük nyakunkba s 
lélek helyett testnek éltünk érzéki életet. Ez az 
ó-ember élete, mely megveszett a csalárd gonoszsá
gok miatt. Nincs Istenkeresés, életjobbulás, nincs 
emelkedés, lélektisztulás.

A nemzetek se becsülték meg a meglátogatás 
idejét. Nem keresték meg a vallásosság, erkölcsiség 
biztos alapját, melyen a nemzet igazi nagysága meg
épülhet. Hányszor szólt az Úr a békesség langyos 
tavaszi szellőjében ? Hányszor simított végig a bol- 
dogitás atyai kezével? Hiába. Most viharban zúgatja 
haragját s úgy ráz fel bűnös aléltságunkból: le kell 
vetkeznetek ama régi élet szerint való ó-embert ! . . . 
A lábunk alatt meginduló föld, a pusztulás messze- 
döngő robogása millióknak eszébe juttatja az elfe
lejtett egyetlent, az erőset, hatalmasat, ki most igy 
szól: én vagyok a te Urad, Istened! . . .

Vetkőzzük le az ó-embert és újuljunk meg. Új 
emberré kell alakulnunk. Magunk ereje ehhez gyenge, 
de az Isten lelke újjá teremt az igazságra és a való
ságos szent életre. Töröljünk el ajkunkról minden 
hazugságot. Igazság sugározzék szavainkból és cse
lekedetünkből. Életmódunkból, emberekkel való érint
kezésünkből vegyünk ki minden hiú hivalkodást. 
Legyünk őszinték, természetesek. Oltsuk el harag
tartásunk tüzét. Tudjunk könyörülni. Temessük el 
gyűlöletünk koporsóját. Tudjunk megbocsátani. Isten- 
félelmet, bizodalmat vigyünk életünkbe. Ne színes 
szalagokkal s pergő üveggyöngyökkel díszítsük éle
tünket, hanem igazi vallásossággal, erkölcsös, mun
kás, közhasznú élettel. Akkor felöltöztük az új em
bert s Isten lelke újjáteremtett minket!
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„Közeledjetek az Istenhez és közeledni fog hoz
zátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök és 
szenteljétek meg szíveiteket, ti kettős-szívűek! Nyo
morogjatok, keseregjetek és sírjatok; nevetéstek
gyászra forduljon és örömö 
tok meg magatokat az Úr 
magasztalni." (Jak. lev. 4,

Könyörülő nagy Istenünk,
Nincs csendesség lelkünkben, 
Vérző szívvel eléd jövünk 
Siralmas bús ügyünkben.
A lelkünk fél, szivünk remeg,
Ha te nem jössz, ki védne meg?
E rettentő veszélyben?

A pusztulás vészes árja 
Szörnyű halált hoz reánk 
Hogyha útját el nem zárja 
Szent kezed, bölcs s jó Atyánk. 
Érdem szerint ne sujts minket, 
Mert ha nézed sok bűnünket, 
Elveszthetsz, mint másokat.

tök keserűségre. Alázzá- 
előtt és fel fog titeket 

8— 10.)
Fordítsd hozzánk nagy irgal- 
Minden jónak kútfeje. [mad, 
Könyörgésünk szavát halljad, 
Szűnjék már búnk éjjele. 
Derítsd fel gyászos egünket, 
Vidámítsd meg bús szívünket 
Életadó örömmel.

Kegyes Atyánk, téged kérünk, 
Hallgasd meg e könyörgést, 
Orvosold meg betegségünk, 
Üdvödben adj örök részt.
Íg y  megszünik bajunk, gon 
Orcád előtt földre omlunk, [dunk 
Magasztaljuk nevedet.

Kétségek között.
40-ik zsoltár 2—6. Várván vártam az Urat és lehajolt 

hozzám és meghallgatta kiáltásomat. Kivont engem a pusz- 
tulás sírjából és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén 
lépteimet, És új éneket adott számba, ami Istenünknek dicsé
retét. Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát. Sokat 
cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi 
érettünk; semmi sem hasonlítható hozzád; hirdetném és el
beszélném, de többek, semhogy elszámlálhatnám.

Kétség közt hányódik lelkünk. Nagy idő hullám
verései alatt érezzük: mennyire a külső események
től függ nyugalmunk. Ideges várakozásban telnek 
pillanataink s türelmetlenül várjuk a híradások érke
zését. Az újságok kedvező harctéri jelentését mohón 
végigfutjuk. A táborból érkező rózsaszínű lapocskát 
— óh áldott a keze vonása — százszor elolvassuk. 
De amikor napokon át semmise érkezik, vagy ami
kor csak rossz hír érkezik, kétségek közt vergődik



lelkünk. Mi lesz velünk? . . .  Kibírjuk-e, avagy pedig 
elbukunk?  . . .

Tanuljunk meg türelmesen várni. Nagy esemé
nyeknek idő kell, nagy dolgokat nem lehet máról 
holnapra megteremteni. Ez a ragályos türelmet
lenség rendesen onnan ered, hogy az ember csak 
emberi dolgokba helyezi bizalmát. Bíznak a hadsereg
ben, a hadvezérek bölcseségében, katonák vitézségé
ben, a szerencse kedvezéseben. Ha azután kedve
zőtlen esemény bármelyiken csorbát üt, reménykedé
süket azonnal kétség, bizodalmukat kétségbeesés 
váltja fel. Így járnak mindazok, kik csak emberi 
dolgokba vetik bizodalmukat. Bízzunk mind ebben, 
de mindenekfelett bízzunk Istenben. Ebből a bizalom
ból nyer lelkünk erősítést. „Az Ur kivon minket a 
pusztulás sírjából, sziklára állitja lábunkat és meg
erősíti lépéseinket. “

Bizodalmunk élettapasztaláson épül fel. Nemzetünk 
viszontagságos multjából Isten jósága sugárzik felénk. 
Viharos századokon át mindig velünk volt s karja 
segítségét sohase vonta meg tőlünk. Török, tatár 
dúlás ellen megacélozta védelmünk fegyverét. Adott 
bölcs prófétákat, királyokat, államférfiakat. Megépít
hettük államunk alapját. Megerősíthettük országunk 
védő sáncfalait. Isten megáldotta hazánkat olyan nép
pel, melynek ajkán csendülhet különböző nyelv, szí
vében mindig ugyanaz az érzés uralkodik. Mennyi 
oltár! Mennyi bizonyság ! Hányszor megsegített, meg
tartott, megáldott! „Sokat cselekedtél, Uram, Istenem, 
a te csodáiddal és a te terveiddel mi érettünk. 
Semmi sem hasonlítható hozzád! Hirdetném és el
beszélném, de többek, semhogy elszámlálhatnám.”

A mult Istenhez vezető tanulságaira építsük bizal
munkat. Higyjük, hogy most is sokat cselekszik 
értünk az ő terveivel. Nem látjuk terveinek rejtett 
vonásait. Nem ismerjük, merre, hova vezet. De őt 
magát ismerjük és ez nekünk elég. Elégnek kell 
lennie. Csak várván várjuk az Urat. Lehajol hozzánk 
és meghallgatja kiáltásunkat. Kivon a pusztulás szá
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jából és sziklára állítja lábunkat. Az Istenbe vetett 
bizodalom ez a szikla.

Senki se gyötörje kétséggel saját lelkét. Kishitű
séggel se rombolja senki embertársai hitét. A hitben, 
bizalomban van az erő. Hallgasson el a kétségbeesés 
siránkozása. Az Úr új éneket adott szánkba : a mi 
Istenünk dícséretét!

Az Úr gondot visel;
Bár az ég dörgéssel, 
Villámmal rettent,
Bár rámtör vész s halál, 
Az Úr mellettem áll, 
Hatalma megment.
Velem van a viharban 
S lecsillapulnak a habok, 
Ha híve maradok.

Az Úr gondot visel; 
Kétségbe mért esel, 
Csüggedő sereg ?
Elküldi szent Fiát,
Hogy Sátánt és hadát 
Véled győzze meg. 
Zokognom már nincs okom, 
Harcaimban ő nyujt kezet 
S győzelemre vezet.

Győzelem.
44-ik zsoltár 6—9. Általad vertük le szorongatóinkat, a te 

neveddel tapodtuk le támadóinkat. Mert nem ívünkben bízunk 
és nem a mi kardunk védelmez meg. Hanem te szabadítasz 
meg minket szorongatóinktól és gyűlölőinket te szégyeníted 
meg. Dicsérjük Istent mindennap és mindörökké magasztaljuk 
nevedet.

Győzelemhíreket olvas szemünk. Seregeink diadal- 
koszorúzottan haladnak előre. Vértől harmatos mezők, 
szétkergetett, elfogott ellenséges seregek jelzik útját. 
Az emberek boldogan felsóhajtanak: hála Isten ! egy 
lépéssel ismét közelebb jutottunk az utolsó diadalhoz 
s a háború annyira áhított végéhez. A kételkedők 
is elhallgatnak s új hit költözködik lelkükbe. Fáj
dalom, ezeknek a hite most is csak rövid életű lesz. 
Nincs igazi istenbizodalmuk, ezért változik hangu
latuk hullámzása szerint lelkiállapotuk. De ez a nagy 
győzelem mindenkire erősitőleg hat. A hívők hite is 
megszilárdult. Látjuk, hogy Isten nemcsak lelkierőt, 
vigasztalást biztosít gyermekeinek, hanem győzelmet 
is ad fegyvereinknek. Érezzük: mellettünk van, ve
lünk harcol. Ö vezette hadvezéreink tervezgető lelkét, 
ő erősítette katonáink bátorságát s a rettenetes,
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napokon át tartó küzdelemben ő acélozta kitartásun
kat. Véreink harcoltak, de lelkük, szívük, bátor
ságuk, vitézségük ereje az Isten volt. Elmondhatjuk: 
„általad vertük le szorongatóinkat, a te neveddel 
tapodtuk le támadóinkat. Te szabadítasz meg minket 
szorongatóinktól és gyűlölőinket te szégyeníted meg“.

Ne adjuk át magunkat a győzelem önfeledt má
morának. Lelkünkkel térjünk Istenhez. Adjunk hálá
kat. „Dícsérjük Istent mindennap és mindörökké 
magasztaljuk nevedet." Ne végezzünk ezzel a mon
dattal hirtelen, hanem két szó értelmét gondoljuk át 
lelkiismeretesen. Mindennap és mindörökké magasz
taljuk Isten nevét. Hálaadásunk ne legyen a győzelem 
öröméhez kötve. Függetlenül a háború váltakozó ese
ményeitől mindennap adjunk hálát. Éljünk állandóan 
Isten közelségében, simítsuk emberi vágyainkat az ő 
szent akaratába, hogy akkor is tudjunk hálát adni, 
ha sírásra fordul örömünk.

A győzelem napján gondoljunk azokra, kiknek 
ijja és fegyvere a győzelmet kivívta. Hálával gondo
lunk seregünkre, vitéz harcosainkra, imádságunkba 
foglaljuk az elesetteket, részvétünkkel vesszük körül 
a sebesülteket. Legyen velük Isten lelke! Ő adjon 
nehéz fáradalmak után az élőknek a kivívott győze
lemben s lelkiismeretük öntudatában felemelő jutal
mat, a sebesülteknek gyógyulást, az elesetteknek 
pedig boldog ébredést a békesség országában. Rész- 
véttel gondolunk a meglátogatottakra, kiket ez a 
győzelem fenntartójuktól, szeretett kedvesüktől fosz
tott meg. A szeretet Istene őket is látja, vigasztaló 
lelkével őket is megáldja.

Istennel való beszélgetésünk közben elcsöndesedett 
győzelmi örömünk. Boldogságunk beolvadt hálaadá
sunkba s megtanultunk örülve sírni a sírva örülőkkel. 
Utolsó szavunk a hálaadás szava. „Magasztallak, 
Uram, hogy felemeltél és nem engedted, hogy ellen
ségeim örüljenek rajtam. Uram, Istenem, hozzád 
kiáltottam és te meggyógyítál engem ! Uram, fel
hoztad az alvilágból lelkemet, felébresztettél a sírba-

2
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szállók közül. Zengedezzetek az Úrnak ti, hívei! 
Dicsőítsétek szent emlékezetét!" (30-ik zsoltár 2—5.)
Te vagy reményem sziklaszála, 
Erősségem, én Istenem! [ba: 
Deríts fényt rám, boríts homály- 
Bízom tebenned szüntelen. 
Kiterjeszted szárnyad fölöttem, 
Ha keblem tépi fájdalom,
Te vagy velem minden örömben, 
Te vagy fénylő tűzoszlopom.

Ó, légy velem küzdelmeim közt, 
Erőnek lelke, légy velem ! 
Sikernek harmatával öntözd 
Munkámat, édes Istenem ! 
Hozzád sóhajt, aki erőtlen, 
Segélyül hívja szent neved, 
Hív gyámolóm nehéz időkben, 
Ne hagyj el, örök szeretet!

Veszteség.
Filippi lev. 4, 6—7. Semmitse aggódjatok. De mindenben az 

imádság és könyörgés útján hálaadással küldjétek kéréseiteket 
Istenhez. És az Isten békessége, mely felette van minden értelem
nek, megőrzi sziveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Remegve olvassuk az ujságok híradásait; veszte
séget szenvedtünk. Az ellenség tért hódított felettünk. 
Hadállásainkból kiszorultunk, seregeinkből sokan el
vesztek s mi kénytelenek voltunk visszahúzódni. A szo
morú hír mellé új kétségeket állít aggódó lelkünk. 
Nincsen-e veszteségünknek messzemenő következmé
nye ? Új hadállásaink melyekbe belekényszerültünk, 
nyujtanak-e elég biztonságot védelemre, támadásra?

Semmit se aggódjatok, mondja az Írás vígaszta
lása. Nyugodtan gondolkodva, tulajdonképpen készen 
kellett lennünk, sőt ezután is készen kell lennünk 
veszteségekre. A háború szerencséje forgandó. Csak 
akkor lehetne mindig egyik oldalon a győzelem, ha 
teljesen egyenlőtlen erők mérkőznének. A mi hábo
rúnkban nálunk sokkalta erősebb ellenséggel állunk 
szemben. Serege nagy, erős, bátor, jól felszerelt. 
Természetes tehát, hogy veszteségre is készen kell 
lennünk! De azért az apostol nem erre az egyszerű 
magyarázatra gondol, midőn szelíd szóval így biztat: 
—- semmitse aggódjatok ! Szemünkét Istenre irányítja 
s veszteségünket Isten akaratába helyezi. Az a mennyei 
Atya, ki fejünk hajszálait jól tudja, ki lelkén hordozza 
a viharjárás által földre sodort madárfióka sorsát, ő
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ne ismerné veszteségünk és siralmunk célját? Fogadjuk 
a szomorú hírt alázattal, gyermeki fejhajtással. Ne 
keressük a hibás mulasztót, mert ez legfeljebb ha
ragba olvasztja szomorúságunkat. Inkább vizsgáljuk 
önmagunkat s igyezzünk lelkierőinket megtisztítani. 
Az apostol intése szerint: imádság és könyörgés útján, 
hálaadással küldjük kéréseinket Istenhez. Hálaadás
sal. Még a veszteségeket is köszönnünk kell. Meg- 
ostoroztatásunkat hálával kell fogadnunk, mert azt is 
javunkra fordítja Istenünk. Nehéz kötelesség. Azt 
mondod: lehetetlenség. Nincsen igazad. Az apostol 
az útját is megjelöli az imádságban és könyörgésben. 
Lépjünk közelebb Istenünkhőz. Keressük nagyobb 
odaadással az ő akaratát. Imádkozzunk ne csak aj
kunkkal, hanem szívünkkel, lelkünkkel is, akkor majd 
hálaadásunk szárnyán kérésünk is felhatol a Minden
ható trónjához.

Így fogadjuk a veszteséget s érezzük, hogy meg
alázott lelkünkre áldásként hull Isten békessége. Ez 
a békesség felette van minden értelemnek. Bölcsel
kedés, magyarázgatás, emberi biztatás annál kevesebb 
vigasztalást nyujt, minél drágább kincsekről van szó. 
De Isten békessége erőt ad. Megvigasztal és meg
nyugtat. Hatása nem múlik el a pillanattal, hanem 
állandóan megmarad. Szívünket és gondolatunkat meg
őrzi a Krisztusban.

Óh Isten áldott békessége j őjj, szállj reám, vesz
teségek felett síró lelkem téged vár!
Ne csüggedj el kicsiny sereg, 
Bár egész föld tör ellened 
Gyűlölség fegyverével!
Ne félj, dühe el nem tipor,
A Lélek ellen földi por 
Harcolhat, de mit ér el,

Az Istené a hatalom 
A mennyen, földön, poklokon, 
Karja meggyőzhetetlen!
Ki ő vele tusára száll,
Mit ér a kard, sok kópjaszál 
Az ő hatalma ellen!

Bízzál, az Úr veled leszen,
Se vad bosszú, se félelem 
Nem árt igaz ügyednek!
Ő áll melléd, ha jön a vész, 
Megtart, a harc bármily nehéz, 
Pokol nem győz feletted.

Ne hagyd el árva nyájadat, 
Jézus, harcolj velünk magad, 
Reményünk napja kelj fel! 
Benned bíznak te híveid, 
Karod bizonnyal megsegít,
S áldunk vidám lélekkel!

(Gusztáv Adolf csatadala.)
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Ideje, hogy könyörülj rajtunk!
102-ik zsoltár 12—14. Az én napjaim hasonlatosak az el- 

hanyatlott árnyékhoz és én, mint a fű, megszáradtam. De te 
Uram, mindörökké megmaradsz és a te emlékezeted nemzet
ségről nemzetségre megmarad! Azért te felkelvén, könyörülsz 
a Siónon. Ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött az idő!

Megnehezedett felettünk a megpróbáltatás. Mintha 
napok óta ellenünk fordult volna Isten haragja, bal
sors üldöz küzdelmünkben. Minden kihulló vércsepp 
a hazáért hozott áldozat, mégis fáj szívünk a hasz
talan, súlyos veszteségeken. Szövetségesünkkel ketten 
állunk egymás mellett. Velünk szemben vesztünkre 
törő népek sora. Körülöttünk csöndes hallgatagon 
fegyverben állnak olyanok, kiknek puszta létünk, 
földünk is fáj. Szürke őszi borulatként aggodalom 
köde száll lelkünkre. Olyanok vagyunk, mint az el- 
hanyatlott árnyék, mint a megszáradt fű. Nehéz 
órákban sötét belsejtelem gyötör: elönt az ár, ha 
nem jön segítségünkre a szabadulás erős karja.

Kihez mehetnénk, kit várhatnánk? „Csapzott 
hajunkkal, véres homlokunkkal" hű szövetségtársunk
kal ma is magunkban állunk a világtörténelem szín
padán. Istent várjuk. Istent hívjuk, ki ismeri ügyün
ket, tudja lelkiismeretünk tisztaságát. Istent keressük. 
Mulandó dicsőségek közt ő mindörökké megmarad. 
Bizalommal helyezzük kezébe sorsunkat. Isteni kéz: 
erős, hatalmas Apai kéz: jóságos, segítő. Imádkoz
zunk. Imádkozzunk szüntelen. Imádkozzunk a gyer
mek hitével, a férfi kitartásával. Jőjj, Uram, mert 
hosszú árnyat vet a nap. Kelj fel, mert elfogyatkozik 
a mi erőnk! Könyörülj rajtunk, mert eljött az idő, 
a Te segítésed ideje, Uram!
A mélységből küldöm sóhajom, 
Igalom Atyja, nagy Isten, 
Nehéz keresztnyom: a fájdalom 
S ki segélne, senki nincsen. 
Mint magános fa a pusztába, 
Melyre sújt az éjnek villáma, 
Kihagyott lettem.

Sírva törlöm omló könnyemet, 
Ajkamon bús panasz fakad. 
Mért késik Uram védő kezed, 
Mért fordítod el arcodat?
A porba hullva imádkozom; 
Csak tetőled jöhet oltalom, 
Halld meg fohászom!
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Halotti mezők.
Ezékiel 31, 1—5; 10—13. Lőn én rajtam az Úrnak keze 

és kivitt engem az Úr lélek által és letőn engem a völgynek 
közepette, mely csontokkal rakva vala. És átvitt engem azok 
mellett köröskörül és ime, felette igen sok vala a völgy színén 
és ime, igen megszáradtak vala. És monda nekem: embernek 
fia! vajjon megélednek-e ezek a tetemek? És mondék: Uram, 
Isten, te tudod! És monda nekem: Prófétálj e teteméknek és 
mondjad nékik: Ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr 
beszédét! Így szól az Ur Isten ezeknek a tetemeknek: Ime, én 
bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek. És prófétálék, 
amint parancsolá. És beléjök méne a lélek s megéledének és 
állának lábaikra felette igen nagy sereg. És monda nekem: 
Embernek fia! ezek a tetemek az Izráel egész háza. Ime, ezt 
mondják: Elszáradtak a mi csontjaink és elveszett a mi remény
ségünk; kivágattunk! Annakokáért prófétálj és mondjad nekik: 
Így szól az Úr Isten: Ime, én megnyitom a ti sírjaitokat és 
kihozlak a ti sírjaitokból, én népem s beviszlek titeket Izrael 
földjére. És mikor megnyitom sírjaitokat és kihozlak sírjaitokból 
én népem, akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr !

Akár győzelemről, akár veszteségről olvasunk, 
lelkünk újra látja Ezekiel próféta álmát: széles mezőség 
száraz csontokkal megrakva. Az újságok a mi vesztesé
günkről nem igen irnak. De az ellenség veszteség
száma mellett lelkünk észrevesz egy kiiratlan számot, 
ez a mienk. Nem is lehet máskép. A szemünk előtt 
alázúgó világháború, mely millió és millió katonát állít 
egymással szemben, s mely az emberi tudás és ügyesség 
összes rombolásra teremtett alkotásait igénybeveszi, 
okvetlenül óriási emberáldozattal jár. Sír a lelkünk, 
ha rágondolunk. Ezer és ezer fiatal, erős emberélet 
dől sírjába. S minél kevesebben érkeznek haza a 
harcmezőre vonult vitézek közül, annál több hajlékba 
költözködik a gyász és szomorúság. Könnyen meg
értjük ezt a fájdalmat, ha mieink közül is ott van 
valaki. De mindenképen meg kell értenünk, hiszen 
mindannyian a mieink. Értünk is harcolnak közös 
hazánkért, családunkért, biztos jövőnkért. Kell, hogy 
szivünkbe hatoljon a látomány : a széles, messzeségbe 
huzódó völgyön szétszórva hever a sok száraz csont, 
magyar katonáink, fiaink holtteste. Hajtsuk meg
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fejünket. Imádkozzunk. Hősök voltak, hazánkért haltak 
meg, értünk véreztek. Áldott legyen pihenésük !

Ha a nagy temetőbe csak emberi gyászolást állí
tanánk millió halott emlékéül, úgy az halotti mezőség 
maradna. A legszebb ünneplés sem ad életet a száraz 
csontokba. Márványemléket, égbeszökkenő sudár gránit- 
oszlopot állíthatunk sírhalmuk fölé, a tetemek nem 
élednek meg. De az Úr felőlük is prófétái. Halotti 
mezőkön végig zúgatja ígéretét: — íme, én bocsátok 
belétek lelket, hogy megéledjetek ! Az örökkévalóság- 
hazájába emeli hőseinket s dicső életüknek folytatást 
ád odafenn. A gyászolók lelkére pedig ráborítja a fel
támadás és viszontlátás fehér angyalszárnyát. Ha nem 
térdelhetünk is sírhalmukhoz, az Úr lelke őrködik 
álmuk felett. Kertünk virágait nem tehetjük szerete
tünk jeleképen sírjuk pázsitjára, de az Úr hervadatlan 
koszorúval övezi lelküket.

Az Úr lelke örökös reménységünk. Sötétté vál- 
hatik jövendőnk, éjszakába veszhet utunk. Érhetnek 
nagy veszteségek. Lehetnek az eddiginél is súlyosabb 
áldozataink. Megfogyatkozhatik seregünk, megritkul
hatnak soraink. Küzdelmünk vége, dacára minden 
hitünknek, sirba temetheti reménykedésünket. Jöhetnek 
a kétségbeesés halálmadarai s belekiálthatják a gyász 
éjszakájába: „elszáradtak a mi csontjaink és elveszett 
a mi reménységünk; kivágattunk!“ . . . Míg az Urat 
magunk mellett érezzük, nem félünk. Ha ő velünk 
marad, nem rettegünk! Tudjuk, érezzük: az Úr ujra 
prófétál és így szól: én népem, megnyitom sírjaitokat, 
kihozlak sírjaitokból s beviszlek a szabadság földére! 
Látjuk a jövendőt. Harctéren elesett hőseink példája 
követőkre talál. Nemzetünk szétszórt, száraz csontjait 
élővé teszi az Úr lelke. Közönyösség sírjából új vitézek 
lépnek elő, szemükben tűz, lelkükben elszántság, 
szívükben istenbizodalmon megerősödött honszerelem. 
Fegyvert fog, kit életkora, ereje arra képesít. A többiek 
megismerik, hogy itthon is nemzeterősítő munkának 
kell folynia. Munkáskarunk, anyagi tehetségünk, lelke
sedésünk, bízó reménységünk, imádságunk mind-mind
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fegyver, mellyel az Úr lelkének hívását követjük s 
nemzetünk nagyságáért harcolunk.

Az Úr szava szól: akkor megtudjátok, hogy én
vagyok az Ú r!

Uram, eddig is hittük, hogy te vagy az Ú r! Uram, 
halotti mezőkön támassz új életet, hogy nagy csoda
tételed is hirdesse: te vagy az Úr !
Csak tovább, csak tovább ! 
Sion, küzdj s tovább haladj. 
Ragyogtasd világosságod. 
Szent a harc, meg ne lankadj. 
Üdvöt nyujt s erőt vallásod; 
Sion, menj a szoros kapun át; 
Csak tovább, csak tovább !

Ne csüggedj, ne csüggedj!
Ne félj, ne hátrálj soha, 
Harcolj, mint Krisztus vitéze... 
Bízzál, — int a korona. 
Szemed azt, mi fent vár, nézze 
Aki hű mindvégig, mennybe 
Ne csüggedj, ne csüggedj! [megy

Áldozati oltár.
Mózes I. k. 22, 1—2. v. Isten megkisérté Ábrahámot és 

monda néki: Ábrahám ! Az pedig felele: Imhol vagyok. És 
monda : vedd a te fiadat, ama te egyetlenegyedet, menj el Mória 
földére és áldozd meg ott égő áldozatul.

Az ószövetség messze régmultjából, mint az össze
tört emberi reménységek hordozója, csöndesen elénk 
lép az ősz Ábrahám hófehér alakja. Reszketős já
rású öreg, ki immár egyetlen fia élete verőfényében 
vándorolja szürke alkonyata idejét. A fia, az ő egyet
len, drága fia! Apai szívének büszkesége, nagy, dicső 
nemzetség biztosítója. De ekkor szól az Úr szava: 
„Ábrahám!“ És újra szól: „vedd a te fiadat, ama te 
egyetlenegyedet és áldozd meg! . . .“ Álom nem száll 
szemére. Szíve körül fagyos fuvalmat érez, keze meg
reszket, amint fia fürtös fejét végigsimítja. Elindulnak. 
Micsoda út a z ! Három nap vándorolnak. Minden lé
pésnél esztendőt öregszik, minden sóhajtásnál a lelké
ről vérzőn leszakadt reménységeket temeti. Mégis megy 
előre. Harmadnap felemeli szemét, ott van az oltár. 
És ez a kövekből összerakott emelkedés olybá tetszik 
neki, mintha a mennyekbe vezető lépcső lenne. Lelke 
megtelik Isten követelésének nagyságával s megérzi,
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hogy az együttélés boldogságánál vannak magasabb 
célok s ha Isten akarja, úgy ezeket a boldogságokat 
fel kell áldoznunk. Az ősz ember lába megremeg, 
tekintetét fátyolossá teszi a kiszökkenő könny, de sze
mét ráfüggeszti az oltárra, megindul és lassan ki
nyujtja kezét: — imhol vagyok, Uram ! . . .

A fejlődés és előrehaladás mindig áldozatot köve
tel. Emberiség, nemzet, egyház, család nem emelked- 
hetik áldozathozatal nélkül. Rendesen az emberi bol
dogság egyes részeit kell odaadnunk. Ha bűnös érzé
sek, vétkes életszokások tapadnak hozzá, akkor is 
fájdalommal jár feláldozásuk. De az igazi lelket tépő 
áldozat akkor lép elénk, midőn Istentől adott drága 
kincsünket, Istentől megszentelt életboldogságunkat 
kell feláldoznunk. De az összes áldozatok között min
den semmivé lesz az emberi élet nagy értéke mellett. 
Azok, kiktől a nehéz idő kedveseiket követelte, milyen 
boldog örömmel váltanák meg arannyal, drágagyöngy- 
gyel, földbirtokkal, holtig tartó nehéz munkával szívük 
féltettjét. Nem lehet. Itt vér- és életáldozatra van 
szükség. A hazáról van szó, a nemzetről van szó. 
Nemcsak egy darabka földről, mely házunkat, birto
kunkat, családunk eltartóját hordozza, hanem önálló 
nemzeti méltóságunkról, drága erkölcsi kincseinkről, 
mindenünkről, mit mult, jelen összehalmozott, mire 
jövendőnknek szüksége van. Oltár az, melyen már 
eddig is milliók áldozták vagyonukat, tehetségüket, 
életüket. Nehéz időnk ismét ezt az életáldozatot kö
veteli. Milliók kibontakoztak az ölelő karokból. Harc
mezőre mentek. Reszkető lélek imádsága száll utánuk.

Mi lesz élettörténetük vége ? Vajjon a haláltosztó 
fegyvert megérinti-e az Úr keze, ezt mondván: ne 
bántsd ! . . . Avagy hőssé teszi azt, akit elbocsátottál? 
Senkise tudja előre. De akármi történjék, ne felejtsd, 
hogy az Úr szólitotta s a kötelesség útja az, melyen 
elment. Könnyharmatos szemeddel lásd meg az oltárt, 
a haza oltárát s mondd: — imhol vagyok, Uram!. . .

Uram, akármi történik velünk, az oltárt ne hagyd 
felejtenünk!
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Boldog, ki tűrni tud minden fájdalmat, 
Akinek szive tiszta, mint a harmat, 
Ajkán nem támad vádoló panasz, 
Kegyelmed néki enyhítő vigasz.

Óh add, Atyám, még itt a földön élek. 
Teljes szivemből szolgáljak tenéked.
S verőfényben, nehéz kereszt alatt, 
Nálad keressem boldogságomat!

Csöndesedjél el!
37. zsoltár 7.: „Csöndesedjél el az Úrban és várjad ő t; 

ne bosszankodjál azokon, kiknek jó szerencsés élete vagyon."

Nem száll álom szemünkre. Súlyos gondok felhői 
sötétítik lelkünket. Hasztalan végezzük napi foglalkozá
sunkat, mindig kedvesünk szenvedő alakját látjuk, 
amint holtan bukik a földre, vagy seblázban vergő
dik a kórház betegágyán, avagy ellenség börtönében 
szenvedi megaláztatása idejét. Gondolatunk, mint az 
ijedten szétrebbent madársereg, kétségbeesve vergő
dik a megpróbáltatás viharának szárnyán. Próbálgat
juk az imádságot, de már a megszólításnál elakadunk. 
Atyánk-e az, ki ily súlyosan meglátogatott? Porba 
döntött, kifosztott, megrabolt. Nem egyformán szereti-e 
az Atya az ő gyermekeit ? Miért hogy máshol őrt ál
lott kegyelme ? Sokakat megvédett, sokakat megtar
tott. Engem megostorozott s ajkamra adta a kétségbe
esés sírását: van-e nagyobb fájdalom az enyémnél?

Magad köré nézz! Csöndesedjél e l ! Némuljon el 
zúgolódásod s hallgasson el panaszos beszéded. Nin
csen jogod, hogy különös kedvezésű sorsot követelj. 
Milliók válla ugyanazon kereszt alatt görnyed s ajkuk 
ugyanazt a panasz-éneket sóhajtja. — Magadra nézz ! 
Csöndesedjél e l  ! Bimbózó gyümölcsfa nem mondja : 
mért tép a zivatar? Gyümölcshozásához szükséges a 
természet megrázkódása. Szükség van a levegő ter
mékenyítő megtisztulására. Lelki előhaladásunk se 
történhetik szenvedés nélkül. Tökéletesedésünk mag
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vetését könnyhullásunk növeli. De szenvedésnél drá
gább a mi fejlődésünk, sírásunknál drágább gyümölcs
érlelésünk. — Magad fölé nézz! Csendesedjél e l ! 
Megpróbáltatásodat ne önmagában, mindentől, minden
kitől elszakítva vizsgáld, hanem kapcsold az Úrhoz. 
Isten küldötte rád, Atyád akarta így, ez is az ő szere- 
tetének megnyilatkozása. Reménységeid szétdöntött 
köveiből új életet építesz, az Úr akarata szerint. 
Csöndesedjél e l!

Ez a csöndesedés nem megkövesedett fájdalom, 
nem a könnyek elapadása, néni maga elé meredő 
némaság. Csöndesedjél el az Úrban. Bizalom csönde
síti fájdalmadat. Gyermeki odaadás enyhíti szenvedé
sedet. Istenbe vetett hit törli könnyeidet. Ebben a 
csöndességben várjad őt. Bizonyos, hogy eljön. Le
hajol hozzád és megsegít. Várhatod segítő jobbját is. 
Megnyugszik idegen föld sírhalmán, a kórház beteg
ágyán, a tömlöc sötét zárkájában. Várjad őt. Hittel, 
imádkozással, csöndes lélekkel várd az U rat!

Várásodat ne zavarja semmi. Ne hasonlítgasd 
másokéhoz életsorsodat. Ne panaszold mások örömét. 
Könnyeiden át tudj örülni azokkal, kiknek élete sze
rencsésebb. Mondd: Isten felőlük máskép végezett. De 
erősen hidd: hogy mindegyitekről bölcsen végezett.

Csöndesedjél el és várd az Urat!
Légy csendes szívvel, légy béké- 
Bízzál,ember,az Istenben; [vel, 
Nála van öröm nagy bőséggel, 
Véle boldogulsz mindenben.
Ő minden boldogságok atyja, 
A bút örömre fordíthatja. 
Légy csendes szivvel!

Bár késik néha a segítség,
De biztosan eljön végre,
Ne zúgolódj, ha nyom az inség, 
Utóbb válik üdvösségre.
Ami lassan jön, bizonyosabb, 
Ami késik, kívánatosabb : 
Légy csendes szívvel!

Fogságban.
126. zsolt. 3—6. Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért 

örvendezünk. Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, mint pata
kokat a déli földön. Akik könnyhullatással vetnek, vigadozás- 
sal arassanak. Aki vetőmagját sirva emelte, jöjjön vigadozással 
elő, kévéit emelve.
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Siralom napjai után az Úr nagy hirtelen nevetés
sel töltötte meg szánkat. Gyötrelmünk oly nagy volt, 
kétségbeesésünk oly hiábavalónak mutatta remény
kedésünket, hogy boldogságtól ég szívünk annak 
hirére: ellenséges nép hatalmába vetette Isten féltett 
szerettünket. Nem ölte meg gyilkos golyó, mellét nem 
járta át éles szurony. Hű kötelességteljesítés után, 
megsebezve jutott fogságba. Fogságba jutott és él. 
Szívünk felujjong: hatalmasan cselekedett velünk az 
Ur, azért örvendezünk ! Imádságra kulcsolt kézzel, 
gyermeki hálaadással közeledünk Istenhez. Legyen 
áldott jóságos kegyelméért!

Hálaadásunk mellett könyörgő szó szárnyal ég felé. 
Lelkünk féltésével kedvesünket átöleljük s oda visz- 
szük Isten védőpalástja alá. Adjon az Úr emberséges 
érzést őreibe. Ne lássák benne a hatalomba ejtett 
foglyot, hanem az egy Atyának gyermekét. Ez az 
Isten szeretetéből visszaverődő emberszeretet tegye 
tűrhetővé szolgasága idejét. Adjon lelkébe béke
tűrést, kitartást. Ha nem hallva hírt hazájáról, ked
veseiről, kétségbeesve fűzfára akasztja lantját, a csüg- 
gedés éjjelében legyen biztató világa a szabadu
lásba, diadalba, békébe vetett reménység. Azután to
vább mondjuk az imádságot. Arra kérjük a jó Istent: 
hozza közelebb a békekötés idejét s tegye azt a bol
dog viszontlátás idejévé. „Hozd vissza, Uram, a mi 
foglyainkat, mint patakokat a déli földön. Akik könny
hullással vetnek, vigadozással arassanak. Aki vető
magját sírva emelte, jöjjön vigadozással elő, kévéit 
emelve.“ Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, hogy 
akik vérük hullásával vetettek, hazajövén, vigadozással 
arathassák a szabadság megért gabonáját.
Lelkem, légy nyugodtan ! 
Minden bölcsen s jól van, 
Mit Isten tészen.
Ne légy tűrhetetlen,
Higyj és csüggedetlen 
Menj át a vészen.
Falatod bár áztatod 
Könnyhullás vizével itten: 
Megsegít az Isten!

Ha az ég homályos,
Ha reád csak gyászt hoz 
Itt minden napod;
Ha veszély veszélyre 
Jön reád szegényre 
S minden elhagyott:
Óh, ne félj, bízzál s remélj, 
Az ég nem hagy el senkitsem: 
Megsegít az Isten!
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Sebesüléskor.
Péter 1. lev. 4, 16. Ha az ember úgy szenved, mint keresz

tyén, ne szégyenelje, sőt inkább dicsőítse az Istent.

Millió embert hoznak a harctérről súlyos sebesül
ten. Millió ember közt betegágyon fekszik drága sze
rettünk, kiért egy pillanatra se némult el ajkunkon 
az imádság szava. Megpróbáltatást mért reánk Isten 
keze, mégis áldjuk szent nevét. Az ő akarata ment 
teljesedésbe s az ő akarata mindig boldogságunkra 
van. Ki tudja: az ellenséges fegyver testbe vágott 
útja, nem-e a szabadulás útját jelenti? Adjunk hálát, 
köszönjük meg, hogy midőn szerettünk a halálvöl- 
gyében járt, nem ejtette ki kezéből az isteni kegye
lem. Megsebesülésével ránk mért megpróbáltatást pedig 
hordozzuk keresztyén lélekkel: dicsőítsük az Istent!

Nem tudjuk, mit hoz a jövendő. Gyógyulással 
biztat e a reménység, vagy a fegyver a halálnak 
nyitott utat? Kétségben vergődő lelkünk ég felé tekint 
s Istent keresi. Ráhagyjuk ügyünket. Tegyen böl- 
csesége és jósága szerint. Megnyugszunk akaratában, 
de mindennap imádkozva kérjük: mondd, Uram, elme
gyek hozzá és meggyógyítom. Álljon meg betegágyá
nál a jó Isten. Enyhítse fájdalmát, csöndesítse el 
lázálmát: ne félj, én veled vagyok! A jó Isten legyen 
azokkal is, kik gyógyítják és ápolják. Jó szavukért, 
gyöngédségükért áldja meg őket mindkét kezével.

Talán nyomorékon tér szülőhajlékába vissza. Soha
sem lesz a régi. Csonkán, bénán megy az utca
soron s panaszosan kerüli a szembejövők tekintetét. 
Ez is Isten akarata lenne. Ha még annyira szívünkbe 
markol a fájdalom, ebben is megnyugszunk. De akkor 
arra kérjük a jó Istent: neki is, meg a többi nyomo
rékká lett vitéznek is adjon lelkierőt, hogy ne szé- 
gyeneljék szenvedésüket. Ne szégyeneljék Istenüket 
sem, hanem inkább dicsőítsék nevét.

Ha pedig úgy végezett felőle az Úr, hogy ne legyen 
számára gyógyulás, akkor is megnyugszik lelkünk. 
Siralmunkat elnémítjuk s fájdalmunkat megszenteljük
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istenfélelmünk erejével. Az Úr tudja, mit tesz velünk, 
mikor kedvesünket elszólítja, nem zúgolódunk ellene. 
Csak arra kérjük: adjon erőt a nagy csapás elhor- 
dozására s legyen segítségünk nagy nyomorúságunkban. 
Álljon kedvesünk ágya fejéhez s csöndesítse el utolsó 
tusáját. Ránk gondoló lelkéről gördítse le az aggódás 
nehéz kövét és mondja néki utolsó vigasztalásul, 
hogy ő az özvegyek és árvák atyja!

De nem! most még van reménységünk. Bízunk 
a gyógyulásban, a boldog viszontlátásban. Könnybe 
boruló tekintettel égnek nézünk s könyörgő szóval 
dicsőítjük az Istent! Uram, menj el hozzá és mondd 
néki: legyen a te hited szerint! És legyen ami hitünk 
szerint!
Én Istenem, te vagy bizalmam, 
Reményemet benned vetem, 
Te vigasztalsz,Te óvsz a bajban, 
Te rajtad függ tekintetem. 
Kinek te szolgálsz támaszul, 
Az soha meg nem tántorul.

Miért törjek ki bús panaszba? 
Zokogjak árva sorsomon? 
Kesergésnek, könnynek mi 

[haszna ?
Nem orvosolja bánatom. 
Nehezítem keresztemet,
Ha sírok inségem felett.

Óh csendesülj háborgó lelkem, 
Hisz él, veled van Istened! 
Legyen bár utad zord, kietlen, 
Ne félj, soha el nem feled.
Ő bölcs teremtő, jó atyád, 
Híven gondot visel reád.

Temetés koporsó nélkül.
Péter I. lev. 1, 24—25. Minden test olyan, mint a fű és az 

embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Elszárad 
a fű és elhull a  virága. De az Úr beszéde megmarad örökké. 
Ez pedig az a beszéd, mely néktek hirdettetett.

Siralomra fordult életünk. Aggódásunk sötétségén, 
mint csillag szelid fénye az éjszaka kárpitján, át
áttört a reménység sugara. Most az is kialudt. Biza
kodásunk összeomlott, reménykedésünk megcsúfolt. 
Földredöntött az a bizonyos híradás, hogy féltett 
kedvesünk életét kioltotta az ellenség fegyvere. Teste
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olyan volt, mint a fű s dicsősége olyan, mint a fű 
virága. Elszáradt a fű és elhullt a virága.

Nehéz sors jutott nekünk osztályrészül. Élőt bocsá
tottunk el s immár csak kedvesünk holttestét keresi 
lelkünk vágyódása. Szomorú vigasztalásul holtan sem 
láthatjuk, szülőföldje hantja alá sem temethetjük. 
Nem hinthetünk virágot felhantolt sírhalmára. Sírva 
tördeljük kezünket, temetünk, de koporsó nélkül.

Nem szállunk perbe Istenünkkel. Ő akarta így, 
legyen meg az ő szent akaratja. Az Úr tetszése 
sorozta kedvesünket a haza vértanui közé. Bánatun
kat megszenteli az a tudat, hogy igazságos, szent 
ügyért halt meg. Nem zúgolódunk. Nem sírjuk el 
pogányos jajgatással, mit veszítettünk. Fejet hajtunk 
az Úr tetszése előtt. Arra kérjük: maradjon nemze
tünkkel, hogy ne legyen hiábavaló kedvesünk vér
áldozata. Adjon a mi megsebzett szívünkbe is erőt, 
hogy méltóképen hordozzuk fájdalmunkat. Áldja 
meg idegenben pihenő kedvesünket, áldja meg azt a 
hantot, mely alatt pihen, azt a harmatcseppet, mely 
ég áldásaként sírja pázsitjára hull hajnalonként.

Vigasztalásunk csak az Úrnál vagyon. Vigaszta
lásunk, hogy „az ő beszéde megmarad örökké. Ez 
pedig az a beszéd, mely néktek hirdettetett“. Kezünkbe 
vesszük az örök vigasztalás könyvét s könnyező 
szemekkel olvassuk: „nékem mind életemben, mind 
halálomban nyereségem a Krisztus“. (Fil. 1, 21.) „Ha 
élünk is, az Úrnak élünk, ha meghalunk is, az Úrnak 
halunk meg. Akár éljünk, akár meghaljunk, az Úréi 
vagyunk". (Róm. 14, 8.) „Lesz a halottaknak feltá
madása; elvettetik a test romlandóságban; feltámasz- 
tatik romolhatatlanságban". (I. Kor. 15, 42.) Ama nagy 
napon „trombita fog harsogni és a holtak feltámad
nak“ (I. Kor. 15, 52.) Feltámadás hite, viszontlátás 
édes reménysége csöndesen ráborul lelkünkre. Nem 
búcsuzunk örökre: ott fenn találkozunk! De mi lesz 
addig a mi nagy bánatunkkal? Hogyan bírjuk el? 
Kicsoda támogat? Tovább olvassuk a vigasztalás 
könyvét: „amit most szenvedünk, nem hasonlíthatjuk



a dicsőséghez, mely megjelentetik nekünk" (Róm 8, 
18.) „Azoknak, kik az Istent szeretik, javukra van
nak mindenek". (Róm. 8, 28.) Isten velünk van s 
jósága ezt a nagy szenvedést is áldássá teszi.

Oly sötétek napjaink, oly hosszúak éjszakáink, 
Jó Istenünk jöjj, virrassz velünk! Körülöttünk csil- 
lagtalan éjszaka leplébe vont a gyász mindent. Jöjj, 
gyujtsd meg hitünk világát, hogy meglássunk tégedet! 
Taníts, hogy a te beszéded megmaradjon lelkünkben 
s a te közelséged legyen örökkévaló vigasztalásunk!

Múló a világ, virágja lehull,
Csillag leesik, minden megavul,
Legszebb örömünk víg napja leszáll,
Mindent megemészt a sír, a halál.

De túl a síron, azt vallja hitünk,
Valódi hazánk partján kikötünk,
S míg itten a szív mély gyászban eped,
Ott szünik a könny, a seb beheged.

•       Óh drága remény, jer, szállj le ide,
Óh szállj ide, szállj sírok fölibe!
S ha itt a kesergő sírva fakad,
Nyugtassa meg te szent ajakad!

Vígságra fordult siralom.
30-ik zsoltár 12—13. Siralmamat vígságra fordítottad, le- 

oldoztad gyászruhámat, körülöveztél örömmel. Zengjen néked 
és el ne hallgasson felőled a dícséret: Uram, én Istenem, örökké 
dicsőitlek téged.

Milyen végtelen az Úrnak kegyelme! Lelkem el
bágyadt nehéz szenvedések tüzében. Kétségbeesés 
vihara két kézzel marcangolta hitemet. Sem éjjelem, 
sem nappalom nem volt. Álom a szememről, mosoly 
az ajkamról messze röppent, mint zuzmarás tájakról 
a melegséget kereső vándormadár. Úgy éreztem, nem 
élhet már, kitől oly hasztalan várom a boldogító 
életjelt. Bezárt magányomban, gyászruhában virrasz- 
tottam az órákat s forró könnyekkel áztattam pár
námat.
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De az Úr kegyelmes! Ime, itt van az írás, való
ságos örömizenet. Egymás alá vetett szavaiban Krisz
tus vigasztalása zeng: ne félj, ő é l!.. Él az én 
szerettem. Testét még nem fedi idegen föld hideg 
hantja. Még ver hű szive, még hazaszáll lelke gon- 
dolatja. Még várhatom ölelő karommal, boldog viszont
látásra ! .. Vígságra fordult az én nagy siralmam. 
Isten leoldozta gyászruhámat s körülövezett örömmel. 
Áldott, áldott legyen szent neve!

Néked zeng, Uram, öröménekem! Nem hallgat el 
felőled dicséretem. Uram, Istenem, örökké dicsőítlek 
téged! Tartsd meg hozzám való kegyelmedet s a te 
kegyelmedben tartsd meg az én féltettemet!

Nem hagy el a jóságos Isten, 
Bízzál őbenne holtodig!
Ha senki sincs, aki segítsen, 
Ő áld, vigasztal, boldogít. 
Elhagyhat az egész világ,
Ő nem hágy el, van gondja rád.

Ég kiderül, a lég megenyhül, 
Szines szivárvány felragyog: 
Lejönnek még hozzád a menny- 
A vigasztaló angyalok: bül 
A béke, megnyugvás, remény, 
S virág nyit a tövis helyén.

Itthoni kötelességek.
II. Kor. 8, 1—5. Tudtotokra adjuk pedig, atyámfiai, az 

Isten azon kegyelmét, mely közöltetett a Macedónia egyházai
ban, hogy a szorongattatás sok próbájában nagy az ő örömük 
és az ő mélységes szegénységük az ő jószívűségüknek gazdag
ságával lett bővölködővé. Mert erejükhöz képest (bizonyítom !), 
sőt erejükön felül önként adakoztak, nagy rimánkodással kérvén 
minket, a szentek iránti szolgálatban való szives részvétel 
elfogadására; és nem úgy, mint reménylettük, hanem mindenek
előtt magukat adták az Úrnak és nekünk is az Isten akaratjából.

Súlyos idők súlyos kötelességekkel járnak. Oly 
időben élünk, midőn a haza és nemzet nagy ügye 
minden erőt lefoglal. Ki kell lépnünk önzésünkből s 
meg kell tanulnunk a hazáért való munkálkodást. 
Mert nemcsak azok küzdenek jövendőnkért, kik a 
harctéren véröket, életüket feláldozzák, hanem azok is, 
kik itthon csendes nyugalommal teljesítik az itthon
maradtak kötelességeit.



A szorongatás sok próbája nehezedik az emberekre. 
Családok gyámolító nélkül maradtak. Elöregedett szü
lők, törékeny asszonyok, neveletlen gyermekek hasz
talan várják a kenyérkeresőt. A folytonosan emelkedő 
drágaság nyomasztólag hat azokra is, kiknek senkijük 
sincsen a harcmezőn. Az ipari, kereskedelmi élet pang. 
A föld mívelését megnehezíti a munkáskar hiánya. 
A házakra, birtokokra táblázott adósságteher súlyosabb 
lett. A megélhetés gondja alatt roskadozva jár az 
emberek nagy része s aggódva tekint a jövő elé.

Az idő szomorúsága felebaráti szeretetre int. 
Siessen mindenki szükölködő embertársa segítségére. 
Legyen minden község egy nagy család, melyben 
„a hívők sokaságának szíve, lelke egy, hogy ne talál- 
tassék szükölködő közöttük". (Ap. csel. 4,32.) A gazdag 
sokat adjon, mert néki is sok adatott. A szegény 
is adjon, mert nálánál szegényebbek is vannak. 
A jótékonyság mértéke az idő komolyságával emelkedik. 
Máskor elegendő, ha mindenki feleslegéből áldoz. 
Most erőnkön felül kell adakoznunk. Kötelességünket 
nem teljesítjük nehány fillér odavetésével. „Élelmünket“ 
kell odaadnunk, mint a hogyan az a szegény özvegy
asszony is élelmét vetette a templom perselyébe. 
(Márk 12, 41—44.) Ez a nagyobb áldozatkészség csak 
akkor lehetséges, ha önmaguktól vonjuk meg azt, 
amivel a szegényeknek tartozunk. Tanuljunk meg 
lemondani. Legyen étkezésünk szerényebb, legalább jut 
kenyér az éhezőnek. Legyen öltözködésünk egyszerűbb, 
legalább jut meleg ruha a téli fagyban didergőnek. 
Élvezeteinket szorítsuk össze, vagy hagyjuk el egészen. 
Így tegyük lehetővé a jótékonyság kötelességének 
teljesítését.

A szorongatás sok próbája azonban nem enyhít
hető csak pénzáldozattal. Segítő kezekre is nagy 
szükség van. Hiányzik az izmos férfikar. Harcmezőre 
mentek s harcolnak az itthonmaradottakért. Nem 
érezzük-e, hogy az itthonmaradtaknak viszont őértük 
kell dolgozniok? Egymásmellé állítjuk a két köteles
séget s az itthonmaradtak kötelességét oly eltűnő
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könnyűnek találjuk a harcolók kötelessége mellett. 
Ne várjunk hát megalázkodó könyörgést. Magunktól 
ajánljuk fel munkaerőnket a szükölködők segítésére.

Sok kötelességünk van a lelkieket illetőleg. Ne 
akarjuk pénzzel betölteni azt a kötelességet, melyhez 
mindenekelőtt szív és lélek szükséges. Menjünk a 
kétségbeesés porában gyászolókhoz, emeljük fel őket. 
Halljuk meg hitvesek, gyermekek, szülők csendes 
sírását, vigasztaljuk meg őket. Vigyünk minden éjsza
kába hajnalébredést, minden hervadásba virágnyilást 
a vigasztalás által. Ez is kötelességünk. Pál apostol 
írja egyik levelében, hogy nekünk megvigasztaltaknak 
vigasztalnunk kell a szorongatottakat s ezt ugyanazon 
vigasztalással végezhetjük el, amivel Isten minket 
megvigasztalt. (II. Kor. 1, 4.) Tegyük ezt. Éljünk 
együtt szenvedő embertársainkkal. Vigyünk próbára 
tett életükbe hitünkkel új erőt.

Az igazi krisztusi jótékonyságnak forrását is meg
mondja a nagy apostol. Csak akkor adhatjuk át 
magunkat embertársaink szolgálatára, ha megelőzőleg 
átadtuk magunkat Istennek. Az Isten szeretetében élő 
ember mindenét megosztja a szorongatás próbája alatt 
roskadozóval. Nem fárad bele a jótékonyság munká
jába, nem keres dicséretet, jutalmat. Munkálkodik 
kötelességtudatból, szeretetből. Életén átragyog Isten 
szeretete.

Az itthoni kötelességek teljesítésétől sok függ. 
Anyagi és erkölcsi erőnk, nemzetünk hite, bizodalma 
függ tőle. Nemcsak rövid ideig kell teljesítenünk, 
hanem sokáig. Nemcsak egyeseknek, hanem mind
nyájunknak. Azért lássunk egy szent, nagy nemzeti 
kötelességet abban, hogy vezessünk mindenkit a 
szeretet Istenéhez, ki az emberek istenimádatát a 
felebaráti szeretet erejében mutatja meg.

Kenyérért esdekelnek Ruhátlan dideregnek
Százezrek étlenül, Sápadt nők s gyermekek
Jajába száz kebelnek Bérét gondos kezeknek
Könny és sóhaj vegyül. Bú, gond emészti meg.



Szent Isten, érzi lelkünk, 
Hogy gyakran tévedett,
A jóval harcra keltünk, 
Vétkezve ellened.

Ha megtagadta tőlünk 
A föld áldásait 
Óh, el ne zárd előlünk 
A részvét ajtait.
A gazdag hadd szorítsa 
Szívéhez a szegényt, 
Segítse, gyámolítsa,
Igaz testvéreként.

Tudjuk, hogy méltó bérünk,
Mivel most sujt karod, 
És mégis esdve kérünk : 
Szüntesd meg haragod!

Otthon,
Hazaérkezés. 107. zsoltár 1—7. Magasztaljátok az Urat, 

mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Ezt mondják az Úrnak 
megváltottai, akiket megváltott a szorongatónak kezéből.

Szivünk megtelt örömmel. Elapadt könnyhullá- 
sunk, leolvadt lelkünkről az aggódás jégpáncélja. Neve
téssel ujjongunk, mint a boldog gyermek szent kará
csony napján, Jézus ajándékai láttára. Isten ajándéka
képpen visszanyertük kedvesünket. Ismét itt van 
körünkben. Láthatjuk arcát, hallhatjuk hangját s 
érezhetjük szeretetének melegségét. Hallgatjuk beszé
dét s megértjük, hogy veszedelmek útját járta. Körötte 
száz ellenség, ezer veszedelem. Elestek bajtársai. 
Halálhörgés volt kísérő éneke. Ő megmaradt. Sebet 
kapott, de elkerülte a halál veszedelmét. Ki volt 
segítsége ? Kicsoda vezette szabadulása útját. Szívünk 
megnyugszik az Úrban. Ő váltotta meg a szorongató 
kezéből. Lelkünk örömtől ujjong. Szavakban el sem 
mondhatjuk boldogságunk nagyságát. Nincsen szó 
annak elmondására, amit érzünk. Úgy járunk, mint az 
álmodozók s félve rettegünk a felébredéstől. De a 
szíveket látó Isten könnyünkből is kiérzi örömünket 
s lelkünkből is kiolvassa imádságunkat. Mert szóval 
nem is, csak csöndes érzelemmel tudjuk magasztalni 
az Urat. Magasztaljuk őt, mert jó, mert örökkévaló 
az ő kegyelme! Légy áldott, légy ezerszer áldott 
boldogságnak Istene. Fordítsd lelki gazdagodásunkra 
nagy örömünket. Vezess magadhoz közelebb. Taníts 
még, hogy ne csak az örömben, de a szenvedésben
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is ismerjünk téged. Íme, együtt kulcsoljuk imádságra 
kezünket s lelkünk együtt keresi az Istent!

Betegágyon. 27. zsoltár, 13—14. Nem hittem volna, hogy 
megláthatom az Úr javait az élők földén! Bízzál az Úrban, légy 
erős; bátorodjék szíved és bízzál az Úrban!

Mindennap nagyobbnak látom az Úr kegyelmét. 
Lelkem újra bejárja a veszedelmek mezőségeit. Járom 
hegyek meredekjét, völgyek sziklahasadékait. Minden 
lépésnél halál leseleg rám. Újra átszenvedem a nél
külözés napjait. Rágondolok viharjárta kemény fekvő
helyemre, mindennapi nélkülözéseimre. „Nem hittem 
volna, hogy megláthatom az Úr javait az élőknek 
földén." Íme, az Úr mégis hazavezetett. Megláthattam 
szülőföldemet, jól ismert házamat. Megláthattam sze
retteim örömtől sugárzó arcát. Mindennap újra hálát 
adok s áldom az Isten jóságát.

Betegségemben is ő az én vigasztalásom. Fájdal
mamat kicsinynek érzem, ha szeretetére gondolok. 
Sokszor úgy érzem, Krisztus lép ágyamhoz, biztatva 
reám néz s keresztjével vállán csöndesen tovább 
megy. „Bízzál az Úrban“, így szól. „Légy erős! Báto
rodjék a te szíved és bízzál az Úrban! . . .“ Szenve
désem elhordozásához erő, bátorság kell. Mindegyiket 
az Úrba vetett bizodalom adja meg. Bízom az Isten
ben. Imádkozom, hogy adjon nékem gyógyulást. 
Hogyne bíznám, hiszen hazavezetett, holott nem hit
tem, hogy megláthatom az élők földjét! Egy imád
ság viszi mennybe hálaadásomat és kérésemet.

Szenvedés az igazságért. I. Péter 3, 14. Ha szenvedtek 
az igazságért, boldogok vagytok.

Szenvedésemben nagy vigasztalásom az a tudat, 
hogy igazságért szenvedek. Nem dicsekszem és nem 
hivalkodom cselekedeteimmel. Eszembe jut Krisztus 
intése, hogy ha mindent megteszünk is, haszontalan 
szolgák vagyunk, mert csak kötelességünket teljesí
tettük. Kötelességemet teljesítettem, midőn hazámért
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szenvedtem, küzdöttem és véremet áldoztam. Inkább 
hálát adok Istenemnek, hogy megengedte hazámért 
küzdeni. De azért megnyugtat az a tudat, hogy az 
igazságért szenvedek. Nem hiábavalóság, nem könnyel
műség bilincsel betegágyhoz. Hazámért, nemzetemért, 
szabadságunkért szenvedek. Ez a szenvedés boldog
ság. És ha egész életemben hordoznám is sebem 
emlékét, akkor is áldom az Urat s azt mondom: ez 
a szenvedés dicsőség énnekem!

Légy buzgó és térj meg! Jel. 3. 19. Akiket szeretek, mind 
megfeddem és megfenyítem. Azért légy buzgó és térj meg!

A szenvedés Isten szeretetének jele. Minden fáj
dalommal lelkünket nevelgeti s a tökéletesedés útjára 
vezeti. Megfedd és megfenyít, mert mindenkiben van 
vétek és gyarlóság. Vizsgáld meg lelkedet és éle
tedet. Komoly önvizsgálattal keresd meg: hogyan 
lehetnél új emberré a szenvedés által. Talán élveze
teidben van a hiba? Talán érzelmeid nem tiszták? 
Talán indulataidon nem tudsz uralkodni? Talán 
hiányzik belőled a vallásosság? Talán nem dolgozol 
eleget családodért s nem törődsz embertársaiddal? 
Keresd meg a bűnödet, mert van bűnöd. Isten szen
vedéssel vezet magához, mert hozzá el kell jutnod. 
Ne kerüld el a hozzá vezető utat. Légy buzgó és 
térj meg!

Vigyázok szódra! 119. zsoltár 67. Minekelőtte megaláz- 
tattam, tévelyegtem, de most vigyázok a te szódra.

Komoly bűnbánat feltárja a szenvedés értelmét. 
Megismerjük bűnösségünket s meglátjuk, hogyan kell 
életünket átalakítani. A szenvedés tüze elpusztítja 
az értéktelen salakot s kiválasztja lelkünk értékes 
részeit. Szenvedésedet ezért rendelte az Úr. Könny- 
hullásos napjaidat használd fel buzgón. Javulásod 
legyen állandó életjavulás. Alakuljon bármikép jöven
dőd, mindig ez legyen jelszavad: vigyázok, Uram, a 
te szódra! A szenvedés vezessen Istenhez s tartson 
meg Istennél. Ez a szenvedés áldása.
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 V issza a harcmezőre ! 119. zsoltár 124. Cselekedjél a te 
szolgáddal a te kegyelmességed szerint és a te rendeléseidre 
taníts meg engem!

A kötelesség újra szólít. Visszatért az egészség 
tagjaidba, indulnod kell. Nehezebb a második búcsú
zás, mint az első. Szívbe markol a fájdalom s a 
lelket megfogja a már átélt szenvedés tudata. A készü
lődő nehezebben indul, az otthonmaradók nehezebben 
eresztik. De meg kell lennie. A haza oltára hív, 
menned kell! Nyugodtan léphetsz utadra, a jó Isten 
veled van! Most láttad kegyelmét. Érezted szeretetét. 
Add át magadat ismét az ő szent kezébe és mondd 
néki: „cselekedjél a te szolgáddal a te kegyelmes
séged szerint!“ Legyen ő erőd. megtartód, vigasz
talásod. Legyen ő családod őriző atyja, védelmezze 
meg őket az élet nehéz időszakában ! Tegye asztalukra 
a mindennap kenyerét. Zárja ki házukból az inséget. 
Vigye hozzájuk a felebaráti szeretet részvétét. Ez 
imádságod első része. Azután folytasd a zsoltárköltő 
versét: „A te rendeléseidre taníts meg engem". Maradj 
közösségben a te Isteneddel. Higyj, bízzál, remélj 
benne. Imádkozzál szüntelen. És akkor lelkiismereted 
megvilágítja azokat az isteni rendeléseket, melyek lelked 
lapjára irattak egykoron. Akkor vitéz harcosa leszel ha
zádnak s hű vitéze Krisztusodnak! Menj, a haza vár!

Csak te vagy, Isten, minden bizodalmam,
Benned vagyon csak az én nyugodalmam;
Bár minden elhagy ezen a világon,
Te vagy világom.
Sötét az élet, oly sötét gyakorta,
Fényét örömnek zivatar kioltja;
De te világot gyujtasz a nagy éjben,
Oh én reményem !
Elvehetsz, oh sors, mindent, ami drága,
Omolhatsz, könnyem, mint árvíz utána;
De hogy nyugalmam végkép elraboljad,
Nincsen hatalmad.
Nincsen hatalmad, nincs erőd felettem,
Mert hadakozik az Isten helyettem,
Betölti szívem csuda erejével 
S megtart kezével,
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Békességet hagyok nektek!
Ján. 14. 27. Békességet hagyok néktek, az én békessége

met adom néktek; nem úgy adom. mint e világ adja. Ne hábo
rodjék meg a ti szivetek és ne féljen.

A csontokkal szétszórt halotti mezőkön mennyei 
jelenés suhan át. Tűzperzselte falvak, ledöntött váro
sok szétdőlt romjain keresztül csodálatos király veszi 
útját. Amerre megy, fényesség hull az üszkös törme
lékre, ahová lép. virág nyílik a felperzselt pázsit 
kiégett gyökeréből. Meghasad a sötét felhőkárpít s 
hajnal dereng az ég alján. Romok, sírhalmok felett 
kitárt karokkal megjelenik a világ Megváltója s így 
szól: „Békességet hagyok néktek! . . .“

Mint keményre barázdált föld az ég áldását, úgy 
issza lelkünk a krisztusi szó vigasztalását. Van tehát 
békesség a földön! De Krisztus nem arra a békes
ségre gondol, miért milliók szíve egy akarattal imád
kozik. Ő a lélek Istennel való békességére, a lelki
ismeret nyugalmára, az üdvösség után vágyakozó szív 
bizonyosságára gondol. Ezt a békességet hagyta ő a 
világra. De ha ezt a legdrágább békességet megadta, 
nincsen-e hatalmában annak a földi békességnek meg
adása is, melynek hiánya milliók szivét nagy bánattal 
gyötri? Imádkozzunk. Kérjük a békesség fejedelmét: 
árassza a világra az ő szent békességét, hogy vér
ázott földek hantjából kinyíljék a békesség virága.

A békekötés várva-várt napján nagy szükségünk 
lesz Krisztus békességére. Ez a békesség mértéket 
állít a győző elé. Arra in t: enyhítsük követelésünket. 
Töröljük ki vérmes reménységünket. Legyünk meg
elégedettek akkor is, ha a háború elcsöndesedése nem 
hozza magával azt. amit vártunk. Küzdelmünk célja 
nem nemzetöldöklés, nem népeltiprás, hanem hazánk 
jövendőjének biztosítása. Azért harcolunk, hogy újra 
ránk boruljon hazánk szabadságának, fejlődésének biz
tosítéka : a békesség szivárványa. Óh, bárcsak ujjong
hatna a nagy napon szívünk : Békességet, békességet 
adott az Ú r! . . .
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Ha pedig a békekötés után fejhajtva, csüggedten 
járjuk a feldúlt mezőket, ha üszkös romok közt sírva 
keressük letünt dicsőségünk oltárköveit, akkor is fehér 
angyalszárnnyal szálljon ránk Krisztus békessége. 
Nyugodt lelkiismerettel állunk a világtörténelem itélő- 
széke elé. Igazságos ügyért, szabadságért, jövendőért 
fogtunk fegyvert. Védelmi háborút folytattunk. Meg
mutattuk az egész világnak: méltók vagyunk arra a 
nemzeti méltóságra, mit Isten adott nemzetünknek. 
Abban a sötét éjszakában is meghallanánk Krisztus 
szavát: ne háborodjék meg a ti szívetek és ne fél
jetek I . . . Nem félnénk! A szenvedés tüzében eggyé 
olvadnának a szívek s a kezek eggyé lennének a 
haza szolgálatában. Istenkereső lelkek megtalálnák az 
örökkévalóság útját s teljesedésbe menne a Krisztus 
igérete : Békességet hagyok néktek!

Uram, küldd el hozzánk a te békességedet! Azt 
a földi békességet, melyet becsületes küzdelmünk, 
nagy vérhullásunk után alázattal kérhetünk, add meg 
nekünk! Áldd meg hazánkat, nemzetünket, királyunkat 
a te végetlen kegyelmed szerint!

Szánd meg, Isten, a magyart,
Kit vészek hányának,

 N yujts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Balsors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhödte már e nép 
A multat s jövendőt.
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