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Sopron,1932.márc.9-én 
Alapige: Mt.6:l6—18. 
Ének: 329
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Reggeli imádság.

Istenünk, Atyánk! Gyermeki alázattal boru
lunk le előtted e szent nap reggelén, hogy hálát ad
junk megtartó kegyelmedért, mellyel az elmult hét 
napjaiban megajándékoztál. Ma is, most is szólsz 
hozzánk igéd által figyelmeztetve arra a komoly,ar
ra a magunkbaszállásra késztető időszakra,amelynek 
végén Fiádnak a mi vétkeink által felállitott ke
resztje van. Mily sulyos vádként hangzik kérdő sza
vad: "mi pedig hogy böjtölünk?" - Vajjon ugy,mint a 
képmutatók,akik a világ elött hivalkodnak s a tes
tüket torzitva akarnak a golgothai kereszt hordásá
nak eleget tenni?- Vagy ugy,hogy ajkunkon az egymás 
iránti türelmet, a mindent elnéző szeretetet és Ve
led szemben az alázatos engedelmességet valljuk,de 
szivünkben a türelmetlenség, a vak gyülölet és a 
büszke emberi dac uralkodik? - Vagy ugy,hogy mege
légszünk csupán kérdő szavadnak továbbitásával?- 
Óh,ments meg, tarts vissza bennünket a böjt idejé
nek ilyen betöltésétöl s ne engedd, hogy szivünk ezek
kel megnyugodjék. Tudjuk Atyánk,hogy a munkában meg
fáradt, a megpróbáltatásokban csüggedő lelkünk kész 
az ilyen büjtre, kész arra, hogy egy-két napon ön
ámitó tetszelgéssel eleget tegyen a böjt követelmé
nyének s gondosan óvakodik még minden olyan próbától 
is,amely bármilyen testi megvonásból állna.

Add, hogy igédnek mai hallgatása legyen ut
mutatónk az igaz böjtre, legyen erősitünk a kereszt- 
hordozásban, amellyel nem sujtasz,csak próbára te
szel,hogy ezzel Hozzád közelebb juthassunk Istenünk,
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Atyánk! Mosd meg arcunkat,kend meg fejünket és tisz
titsd meg lelkünket,hogy ne csak a megtérés vágya s 
a bünbánat ébredjen fel bennünk,hanem segélj az i- 
gaz böjt betöltésére szent Fiad által a megigazulás 
utján, az Ő példáját kényszeritve ránk szent Lel
ked által. Add,hogy az igaz böjt,a lélek uralma le
gyen állandó a mi életünkben,amely a szeretet,a kö- 
nyörületesség,az odaadás és a jóság gyakorlása.

Erre segél minket,igy add áldásodat ezen mi 
törekvésünkre Szent Fiad,a Jézus Krisztus érdemé
ért kérünk Mi Atyánk,...
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Sopron,1932.április 4.-én 
Alapige: I.Jn.lev.2:l—6. 
Ének 396.

Reggeli imádság.

Kegyelmes Isten, szerető Atyánk! Engedd,hogy 
e nap reggelén is Hozzád szálljon lelkünk,hogy hálát 
adjon megtartatásunkért. Megtartottál,hogy e mai nap
ra kitüzött s általunk,de a Te segitségeddel elvég
zendő feladatoknak igaz odaadással megfeleljünk. Fé
lünk Atyánk,hogy e munkánkban akarva vagy akaratla
nul is vétkezünk parancsolataid s a Te jóságod el
len. Eddigi napjainkban is óh hányszor szegültünk 
ellened,hányszor kerekedett felül bennünk az emberi 
gyarlóság,hányszor követtünk tisztán dacból bünös 
gondolatokat és óh hányszor árulták el cselekedete
ink a Tőled való elfordulásunkat. De Te Atyánk, i- 
lyen életünk,ilyen vétkeink ellenére sem sujtottál 
s nem büntettél,hanem elküldted Őt,a mi Urunkat,az 
igaz közbenjárót, a mi szószólónkat,aki meghalt hi
tetlenségünkért, de aki most is közöttünk van jóvol
todból,hogy munkálkodjék lelkünkben s Hozzád vezes
sen Istenünk,Atyánk.

Te vezetsz bennünket,Te viselsz gondot ránk, 
Te vigasztalsz,Te bátoritasz,Te suhtasz és Te emelsz 
fel s mégis elénk áll kérdő evangéliumod: "megismer
tünk-e Téged?"- Te mondod,hogy abból tudjuk meg,hogy 
ismerünk Téged,ha megtartjuk parancsolataidat. De 
melyikünk merne erre igaz lelkiismerettel igenlő vá
laszt adni? Mert ha szájjal valljuk is,hogy ismerünk 
Téged,életünk,gondolataink és cselekedeteink ellene 
szólnak. Hiszen oly sokszor vagyunk egymással szem
ben kemény szivüek,sőt hideg lelkek,oly sokszor va
gyunk irigyek,vagy akár kárörvendők. Hiányzik közü-
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lünk a Te igédnek az a munkálása, amelynek gyümölcse 
az irántad való szeretet. Ezt a szeretetet add meg 
nekünk,mert ezzel sikerül magunkat,egymást előmoz
dítanunk erre a Te szolgálatodra, amelyre elhivtál 
és ennek a szeretetnek a segitségével ismerhetünk 
meg Téged s igyekszünk jobban teljesiteni parancso
lataidat.

Igy vezérelj minket e mai napon,igy vezess 
e hét minden napján és egész életünkben,hogy lás
sék rajtunk, hogy mi henned élünk s igyekszünk ugy 
járni,ahogy Ő járt,szent Fiad,az Ur Jézus Krisz
tus. Ámen.
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Sopron,1932.május 21.-én
Alapige: Jn.l4:l5-18.
Ének 369.

Esti imádság.

Gondviselő Atyánk! E hét sok munkájában meg
fáradt lelkünk emelkedik fel szent trónusod elé,hogy 
hálát adjon meg-megujuló irgalmasságodért. Nehezebb, 
több odaadást és nagyobb igyekezetet követelő napo
kat adtál,hogy ezáltal is megpróbáld irántad való 
szeretetünket. Próbára tettél,mert bizonyságot a- 
karsz szerezni arról,hogy közeledtünk-e Feléd azon 
az uton,azon a szoros utón,melyet Se jelöltél ki 
számunkra szent Fiad által. Próbára tettél,hogy ma 
most,a számonkérésnek ezen órájában,talán elfásult 
lelkiismeretünket is felébresztve megmutasd hiába
való törekvéseinket,Neked nem tetsző céljainkat és 
kegyességben üres napjainkat. Parancsolataidat sem 
töltöttük be s igy még szeretetünk legkisebb meg
nyilvánulásait sem tudjuk felmutatni sem elötted, 
sem embertársaink előtt. Mint hálátlan gyermekeid 
nap mint nap vétkeztünk ellened,de Te atyánk,nem 
sujtottál,nem itéltél el büneink szerint,hanem ke
gyelmedből felemeltél bennünket.

És most Hozzád száll lelkünk kérő fohásza, 
add meg nékünk azt a vigasztalót,azt a bátoritót,a- 
kit elrendeltél a mi üdvösségünkre,hogy általa mél
tó fiaiddá legyünk. Gyujtsd fel szivünkben az igaz
ság lelkének szunnyadó szikráját,amelyet Te helyez
tél belénk,hogy legyen vezérlő utainkon,oltalmazónk 
üldöztetéseinkben,bátoritónk megpróbáltatásainkban. 
Engedd,hogy munkálkodjunk,mint hü sáfáraid e Lélek 
birtokában s terjesszük azok között is "akik nem 
tudták befogadni,mivel se nem látják,se nem ismerik
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őt".
Add ezt a Te Lelkedet távol lévő testvé

rünknek is,akit olyan nagyon megpróbálsz sulyos csa
pásokkal, hogy erősitse ez az ő lelkét,növelje hi
tét,bizodalmát,hogy legyen szenvedése gazdagodás 
evangéliumod által. Áraszd ki Szentlelkedet közel 
s távol idegen elnyomatás alatt értünk s miattunk 
is szenvedő magyar testvéreinkre. Gyujtsd fel az 
ő lelkükben és a mi lelkünkben is a mélységes bűn- 
bánatot,hogy tudjunk közösen,egy szivvel és egy lé
lekkel imádkozni,tudjunk egy akarattal a te tetszé
sedre dolgozni és tudjunk egyetlen vágyunkban biz- 
va reménykedni Szentlélek Isten . Ámen.
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Sárbogárd. 1934.jul. 17-én A mi igazi lelkünk.
Alapige:II.Tim.l:7.
Ének: 354, 337•

Szthság u.8. vasárnapon.

Imádság prédikáció elött:

Hála telt szivvel borulunk le szent szined 
előtt mindenható Isten e neked szentelt napon, hogy 
megköszönjük közösen,az imádságban egybeolvadva s 
felemelkedve trónusodhoz,azt a Te nagy kegyelmedet, 
amelyben az elmult időben részesitettél,hogy hálát 
adjunk azért a nagy szeretetért,amellyel körülvet
tél bennünket érdemetlenül. Tudjuk Atyánk,hogy Te 
voltál s most is Te vagy az,aki mindennapi küzdel
meinkben, egész életünkben erősitesz,bátoritasz,ha 
csüggedés szállja meg lelkünket,vigasztalsz,ha szo
moruság, bánat éri szivünket. S mi mégis sokszor meg
feledkezünk erröl a segitésedről,ösztönzésedről,ma
gunknak tulajdonitunk minden sikert s azokkal gyak
ran olyan büszkén hivalkodunk is embertársaink előtt, 
akaratunkat,céljainkat szándékaid fölé helyezzük s 
Hozzád csak a megpróbáltatásokban fordulunk,akkor 
is zugolódva.

Láttasd meg velünk,ha kell fájdalmakon is 
keresztül,de ébreszd fel bennünk azt a tudatot,hogy 
Te vagy a kezdet és a vég,hogy Te nélküled egész é- 
1etünk hiábavaló,minden törekvésünk céltalan erőmeg— 
feszités.

Kérünk Atyánk,nyugtasd meg vádoló lelkiisme
retünket a Te igédnek hallgatásával,hadd épüljünk 
lelkiekben evangéliumod szerint,erősödjünk hitünk-
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ben szent Fiad által s közeledhessünk országodhoz 
a Te kegyelmedből. Ámen.

Keresztyén Gyülekezet! 
Testvéreim!

Pál apostolnak ez a felolvasott mondata 
örök m e m e n t ó k é n t  hangzik a XX.század 
hivő keresztyénei számára,mert emlékeztet Istennek 
egy olyan kegyes ajándékára,amely ha a mi életünk
ben testté és vérré vált volna,akkor ma,most,ebben 
a csendes órában nemcsak itt,de szerte e hazában 
számtalan helyen alázatos,gyermeki szivből feltörő 
hála szállna fel a magasságos égi trón felé. Nyisd 
meg Testvérem a közös lelkiépülésnek ezen áhitatos 
órájában lelkednek olyan féltve őrzött kapuit és 
vedd észre,hogy ez az ige emlékeztet,de egyuttal 
v á d o l ,  is.

Vádolja mindazokat,akiknek szivében még 
a nemes,és magasztos eszmék nem haltak ki,akik a- 
zokért áldozni tudnak,tudnak egy szebb,egy jobb jö
vő reményében a jelen pillanat gyönyöreiröl lemon
dani, akik tudnak éjjelekből is munkás nappalokat 
varázsolni mind csak azért,hogy a munkában megfá
radt testet szellemi kincsekkel erősitsék s magukat 
azzal gazdagitsák.

Vádolja mindazokat,akiknek lelkében él még 
parányi szikrája annak a hitnek,amelyet a Jézus 
Krisztus által szórt szét Isten ezen a világon,hogy 
minden személy,tehát te is Testvérem,minden család, 
tehát a tied is,amely annak részesévé lett, l e g y e n 
egy lángoló tüzoszloppá,amelyben a világnak összes 
büne,gyarlósága drágagyönggyé válik és l e g y e n  
a szeretetnek, a testvériségnek és az önfeláldozás
nak már olyan sokat hangoztatott m e g s z e m é 
l y e s i t ő j e ,  hogyha látják tetteiket,életü9
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ket az emberek,akkor leborulva dicsérjék az ő mennyei 
Atyjukat!

Vádolja ez az ige mindazokat,akiknek olyan lé
lek adatott osztályrészül,amelyik az isteni akarat ki
nyilatkoztatására igenlő,hittel teli,bizodalmas fele
letre képes,de a léleknek ezen legmagasabb,minden em
beri korláton tulmenő mennyei felelete helyett az em
bernek gyarló,alacsony szempontból,érdekből fakadó ju- 
dási tagadó felelete volt rá a válasz. Mindnyájan be
letartozunk ezen vádolt osztályok egyikébe,te az egyik
be, én a másikba,mert valamennyien Istennek ezen mai 
kérdő szavára a félénkség lelkét,nem pedig az erőét,a 
szeretetét és az önuralomét mondhatjuk magunkénak.

Ez a mai ige pedig a mi i g a z i  l e l 
k ü n k e t  rajzolja meg,azt a lelket,amelyet minden
ki egyformán nyer Istentől a mi Megváltónk által in
gyen,kegyelemből,hogy legyenek apostoli lelkületü igaz 
keresztyének,akiket ha a változó körülmények próbára is 
tesznek,de nem tudnak megdönteni,nem tudnak eltántori
tani attól az eltökélt és odaszentelt munkától,amely 
az Isten országának e földi megvalósulását szolgálja. 
Sőt épen ezek a lelkek lesznek az egyes koroknak er
jesztői a Szentlélek segitségével,akik a már mindenki 
által elhagyott s talán már a magvetéssel megbélyeg
zett alkalmatlan talajból is gazdagon termő földet va
rázsolnak ;lesznek olyan célkitüzök,amely célokért szá
zak és százak készek még életet is áldozni; lesznek i- 
télőbirók,akik hivatva vannak arra,hogy koruk eszméit, 
erkölcseit megítéljék azon szabályok szerint,amelyeket 
az Élet-könyvében magad is olvashatsz;lesznek olyan hi
vatott orvosok,akik a léleknek számtalan sebére,fájdal
mára, elviselhetetlennek vélt megpróbáltatásokban tudnak 
megnyugtató,egyedül enyhitő balzsamot adni.-

Alapigénknek ezen emlékeztető és vádoló szem
pontból való áttekintése után önkéntelenül vetődik fel 
az a kérdés: vajjon a mi mostani lelkünk megfelel-e an
nak a léleknek,amelyet Isten megvalósitandó célul tü-



12

zött ki azon nagy és szent gyülekezet elé,amelyben 
Jézus nevére minden térd meghajlik,Ő pedig a közös
ségnek a tegjait a léleknek lényegalkotó tényezői
vel is felruházta.

Ha a mi életünket,annak hátterét vizsgáljuk, 
eredménytelen cselekedeteinknek inditékait kutat
juk,nézzük azt a lelket,amely lényünknek mozgató 
rugója,akkor még a legmesszebbmenő optimizmussal 
sem mondhatjuk,hogy a. mi lelkünk az Istentől nyert 
erőnek,szeretetnek vagy önuralomnak a lelke.Fájó 
megállapitás ez,de szükséges akkor,amikor az igénk 
szellemében járunk el és bevalljuk töredelmesen, 
hogy a mi lelkünk,a mi mai,mostani lelkünk a f é 
l é  n k s é g lelke.

Nehéz,szinte erőn felüli feladat elé állita
ná a történettudóst az a munka,amely a félénkség 
lelkének kikutatását célozná minden egyes korban. 
Mert,hogy voltak ilyen korok,annak kétségtelen bi
zonyitékát Pál apostól a Timoteushoz irt levelének 
épen ezen mondata adja, mivel ő is ezen lélek elle
ni harcra szólitotta fel munkatársát. Nem hiszem, 
hogy volna talán még egy olyan kor,amely annyira 
h ü, minden irányban olyan tökéletes képét tudná 
adni ennek a léleknek,mint épen a mi korunk. Ha 
századok mulva megemlékeznek például,akár pedig 
okulásul hozzák is fel a XX. századot,tény az,hogy 
ez lesz az a jellemző vonása,amelyre hivatkozni fog
nak a késői utódok. Azonban nemcsak népeket és nem
zeteket jellemző sajátossága lett ez,de ezt tükröz- 
teti vissza a te magános,belső életed is. Épen azért 
olyan sulyos betegség,mert a te lelkedet is megfertőz 
te ez a kórtünet,összetörte azt a drága cserépsdényt, 
amelyben az élő hitnek világitó olaja égett.

Mert a félénk lélek h u z ó d ó z i k  a z  
i g a z s á g n a k  rideg, megalkuvást nem ismerő 
p a r a n c s s z a v á t ó l .  Fél attól,hogy a va-
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lonak kimondásával gondnélküli megélhetésének talán 
legbiztosabb idöszakát zárja le,fél nehogy a pihenés
nek kevés idejét is a kemény munka,vagy a bosszuállás 
sulyos következményei rabolják el; fél töle, mivel 
tudja, hogy lelke képtelen a megérdemelt, de a vég
hezvitt tettnél még mindig jóval kisebb büntetés el
viselésére; féli kimondani az igazságot,ha tudja,hogy 
egyik szegénysorsban ,nehéz nélkülözések között küzkö- 
dö társár,akire becsületes munkája után megérdemelt 
gazdag jutalom vagy kitüntetés vár, azzal maga fölé 
emeli; becsületbeli kötelességének tartja,ha tagadja 
az igazságot, mivel felebarátjának, cinkostársának 
ocsmány,talán egy ártatlan életet is megszeplösitö, 
tiszta fehér álmokat elrabló cselekedetét leplezi.

A félénk lélek nemcsak hu zódozik az igazság
tól,hanem küzd a lelkiismeret szava ellen,amely oly
kor-olykor ,ha a halálos ágyon is, de mégis diadalt 
vesz rajta. Küzd ellene,mert sulyos tehernek érzi a 
 maga boldogulásáért folytatott harcban. Küzd ellene, 
mert olyan odaadást követel minden téren,amit csak 
 késö esti óráknak igénybevételével tud talán Isten 
segitségével teljesiteni. Küzd ellene, mert tapasztal- 
ta,hogy sorsdöntö órákban a legnehezebb ellenfélnek, 
söt sokszor épen legyözöjének mutatkozott. Sok álmat
lan éjszaka vette rá a félénk lelket arra,hogy a lel
kiismeretnek szavát,amely végül is Istennek oly köz
vetlen hozzánk intézett szava, már a kicsiny gyermek
nek lelkéböl,ha kell eröszak árán is.de kiirtsa,hogy 
ezzel a jövendö nemzedékek sorsát mételyezze meg kész
akarva.

A félénk lélek azonban nemcsak küzd a lelki
ismeret szava ellen, de tagadja a hitet............
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Cegléd.

Ige: Máté ev. 6:22-23.

...... egy pásztort látott,aki ölében egy bárány-
kát vitt! Jézusnak a füszál,mely ott bokolt lábai
nál, eszébe juttatta a Salamon király dicsöségét is 
megszégyenitö isteni szeretetet. A madárka gondta
lan csicsergése a munka jutalmáról,a hajszál az em
ber értékéről,a gyermek a mennyek országáról és a 
sziromhullás vagy a megsárgult falevél,melyet öszi 
tarlón zörögve hajt végig a hideg szél,az örökélet 
boldogitó rejtelmeiröl beszélt...

Vele a néma kövek megszerettették a multnak 
drága emlékeit, a vihar zugása az Isten beszédeit, 
a szegénység a pompa szociális kötelességeit, a ha
lott az élöket, a gögös büszkeség a megvetett bü
nöst, a meggyötört jog a szent igazságot, a háboru 
a béke szelid galambját,az erkölcstelenség a szent
séget, a föld a mennyet, az ember az Istent, söt a 
vaknak látása iratta fel azt a gyönyörüséges igazsá 
got az épszemüek számára: boldogok,akik nem látnak 
és mégis hisznek...

És,a Jézus látta világ nem változott el,az
az,hogy azóta ezernyi eszköz,ut és mód áll rendelke 
zésünkre még többet láthatni meg a világból,még mé
lyebbre látni be a világba. A páli követelést 2000 
esztendö letünése nem hogy tárgytalanná tette vol
na, hanem ellenkezöleg a tapasztalások, a tények lé
gioival támasztott alá... Mindegyikünk megszámlál
hatatlan adatot tudna szolgáltatni ahhoz a könyvhöz 
melynek cime: Az emberi szem a tisztátalanság és 
hamisság szolgálatában". - Hány asszony emlékezik
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vissza sirva,hogy akkor veszett el,mikor először a 
lényeg helyett a csak külsőt nézte,a sziv helyett a 
külső csillogó ragyogást... És hány férfinak kelle
ne fogadást tennie Jóbbal: "szövetségre léptem sze
meimmel, hogy ne nézzenek tisztátalan dolgot".- Hány 
gyermekiélek kárhozott el és veszett el az emberiség
re nézve csak azért,mert megtanitották őket az élet 
minden rafinériájára,csak éppen arra nem,hogy min
dent amit lát,értékelje mint olyat,amiben vagy ami 
mögött égi szózat kötelezi egy szent és tökéletes 
életre!...

És ha a tisztátalanság birodalmából az igaz
ságtalanság birodalmába megyünk át,meglepő módon fog
juk tapasztalni,hogy minden jogtalanság nem egyéb, 
mint a valóságnak felületes nézése.

A nagynevü történész: Taint,már régen meg
mondotta: "történetet csinálni csak annak szabad, 
akinek látó szeme van". És szinte ellenállhatatlan 
erővel kivánkozik ezzel kapcsolatban közénk a német 
vaskancellárnak,Bismarcknak a tanácsa,melyet utódjá
nak adott azt ajánlván: "aki történelmi szolgálatot 
akar tenni hazájának és népének,az imádkozzék,hogy 

legyen látó szeme,mint Jézusnak"!
Sejtitek-e már,hogy melyik az a szem,amely a 

az igazságnak,az Istennek szolgálatában áll?... Ugy- 
e az,melybe,ha belenézünk,nem látunk csüggedést, 
mellyel,ha a világot nézzük,mindenütt az Istent lát
juk,amint hiv "ember! légy az enyém!"

A mi egyházunk egyik nagyja 100 évvel eze
lött azzal bátoritotta csüggedő honfitársait:"a 
gyermek addig boldog,amig minden........
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Cegléd....

Ige: Máté ev. 3:2.v.

........ követelő felszólitás,amely nem kierősza
kolt könyöradományokból,nem naponkénti könnyelmü fo
gadkozásokból, de nem is látszólagos kegyeskedésből 
áll,hanem jelenti és követeli azt az életen át folyó 
kemény tusakodást,amelynek végén ketten állunk meg 
egymással szemben: én - porig alázva, és a kegyelmes 
Isten! Az Istennel való személyes viszonyunk helyre
állitása élkül nincs ádventi várakozás,nincs kegye- 
lemvárás,nincs ádventi Király várás,mert nincs segit
ségért, szabaditásért,megváltásért könyörgő őszinte i- 
mádság....

Ez a megtérést,bünbánatot követelő felszóli
tás szól egyaránt szegénynek és gazdagnak,boldognak 
és csalódottnak,szól mindazoknak,akiket nem elégit 
ki a ma állitólagos embermegváltóinak tapaszokkal va
ló gyógyitása,hanem vágyakoznak az igazi Gyógyitó u- 
tán! Ha igy készülődünk,ha igy megyünk át a kapun,ha 
igy közeledünk Istenhez,akkor van uj élet,van teljes 
gyógyulás,mert akkor hozzánk is eljött a megtérőkhöz 
közeledő Ur!-

Kedves Testvéreim! Karácsonyt,ádventi Királyt 
várók vagyunk... Feltételeket,követelményeket hallot
tunk. .. És ha fiatal lelkem is tett bizonyságot az ád
venti várakozás feltételéről,óh halld meg azért ke
resztyén Gyülekezet azt a személyhez,hozzád és hozzám 
egyaránt szóló ádventi kérdést: melyik már most a te 
várakozásod?!...

Vajjon csak az a hangulatos,sejtelmes várako-
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zás?...vagy talán a töredelmes Krisztus,Isten után 
való vágyakozás?...

Hogy melyik a te feleleted - azt nem tudom,- 
és nem is kutatom. De mert vallom,hogy neked is van 
okod bünbánatra,az Istenhez fordulásra:jöjj,Testvé
rem,induljunk el e csendes első ádventi estén együtt,... 
egy szivvel,...egy lélekkel,... egy rendithetetlen 
bizodalmas Krisztus hittel a töredelem utján a mi i- 
gazi ádventünk felé,...a kegyelemmel,...az ádventi 
Királlyal,...az Istennel való szent találkozásra.

Ámen.
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Cegléd,1936.dec.13-án Miért kopogtat szüntelen
Alapige:Jel.3:20a. Jézus?...
Ének: 114.

Ifjusági istentiszteleten.

Kedves Ifjuság! 
Testvéreim!

Senki sincs közöttetek,aki ne látott volna 
már Jézusról valamilyen képet. Az egyik talán az ö- 
lében báránykát tartó Jézus képét látta; a másik a 
buzatáblán átvonuló Jézus képét ismeri. Van bizonyá
ra olyan is, aki a gyermekeket magához ölelő Jézus 
képét ismeri. De lesz olyan is,aki a golgothai ke
reszten függő Jézust ismeri a legjobban.

Ez a most felolvasott ige is egy nagyon sok
szor megörökitett Jézus-képet rajzol elénk:az ajtó 
előtt álló és kopogtató Jézust.Közületek is tudom 
sokan ismeritek ezt a képet. Ugye olyan szép ez a 
kép. Olyan szelid,szép,magából békét kiárasztó az 
alakja. A szeme tele van jósággal,a kopogtatása is 
csendes,nem hangos dörömbölés.

De hát m i é r t  k o p o g t a t  l e l 
k ü n k  a j t a j á n  ebben az ádventi időben 
u j b ó l  J é z u s ?  Miért várja,türelmesen vár
ja,hogy megnyiljék szivünk ajtaja zörgetésére? Ezen 
a vasárnapon keressünk most erre a kérdésre felele
tet.-

Tudom Gyermekek,hiszen az én életem is ezt 
igazolja,hogy minden gyermek arra vágyik,hogy egy o
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lyan barátot találjon,aki alőtt őszintén,minden tit
kolódzás nélkül feltárhatja a maga lelkét,kiöntheti 
buját,baját,akivel megbeszélhet örömöt,bánatot,tit
kot, tervet, akivel teljesen megértik egymást.

Annak mondom,aki már keresett ilyen megbiz
ható, hü barátot, - nézd Testvérem,az irás tud vala
kit, Aki a te barátod tudna lenni, Aki a te bará
tod a k a r  lenni, s Akiről azt is mondja,hogy 
Benne sohasem csalódnál.- Lehet! - ha egy kifogásta- 
lan,megbizható hü lélek! Miért ne? Hozd közelembe, 
mutasd be nékem - mondhatnád erre nekem.

De ne szólj igy, Testvérem! - különben nem 
értjük meg egymást. Nem kell Őt nekem elédhoznom, 
nem szükséges Őt neked bemutatnom,mert Ő máris előt
ted van,nagyon is jól ismered. Igen, - nézz csak 
egyszer figyelmesen körül,Ő ott áll melletted ak
kor is,amikor te nem is gondolod,segit rajtad ak
kor is,amikor te nem is várod,meghallgat téged ak
kor is,amikor nem is gondolod.

És mindebben az a nagy megtiszteltetés szá
modra, ha Ő barátod akar lenni. Mert nem akárki Ő. 
Nagy hatalma van Néki.- Én egyetmást elmondok róla, 
akit Jézusnak hivnak,hogy jól megismerjed Őt.

A genezáreti tó felett egy szörnyü nagy vi
har vonult keresztül. A kis csónak valóban elveszett 
nek látszik. Az evezők már régen eltörtek és most 
gazdátlanul játékszerévé lett a tajtékzó hullámok
nak. És Ő a csónak végében csendesen alszik,mintha 
semmi veszély sem volna. De meghallja a feltörő, 
kétségbeesett kiáltását tanitványainak: "Uram,segits 
mert elveszünk!" — fel kel és előremegy a csónak 
orrába,közben a dühöngő szél el-elkapja ruháját,ar
cába csapdossa haját. Felemeli kezét,hatalmasan ki
áltja a zugó hullámok felé:szünjetek meg és csende
sedjetek el!... És lőn nagy csendesség. Ez Jézus!

Vagy gondoljatok egy zsidó temetőre. A szik-
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lába vágott sir elött hatalmas embertömeg várakozik. 
Két siró nő gyászolja testvérét,-Lázárt. Jézus köze
ledik. Minden tekintet ráirányul.Parancsot ád: "tá- 
volitsátok el a zárókövet". A sir megnyilik s hátul 
a sirüreg mélyén ott fekszik a halott fehér lepedő
ben. A sirás zokogásba tör ki,a jajgatás szivetté- 
pőbb lesz erre. Jézus egy igét,az élet igéjét mond
ja... s nagy csodálkozások között a sirból valaki e- 
lővánszorog. A halott él! Lázár feltámadott! Ez Jé
zus!

De Őt magát is sirba fektették. Őrök állnak 
a sziklasir körül,amelyet egy hatalmas kővel és a 
római helytartó pecsétjével zártak le. De három nap 
mulva egy pár asszony ijedve áll meg az üres sir e- 
lött és hallják az angyaltól jövő örömüzenetet: Fel
támadott! Él! Ez Jézus!

Ugy-e megértitek most már Gyermekek,hogy mi
ért nagy megtiszteltetés számotokra az,hogy ha ez a 
hatalmas Jézus akar barátotok lenni,de nem azért, 
mintha Neki volna szüksége reátok, hanem egyedül csak
is azért,mert tinéktek van szükségetek Őreá.

Milyen könnyen rávágja erre sok magába biza
kodó, önhitt, büszkélkedő ifju gyermek,hogy nekem nincs 
szükségem egyáltalában senkire?- Ugy!- Hát valóban 
igy van,ahogy azt az ilyenek gondolják? Valóban ninss 
szükségünk senkire?- Ha valaki is igy gondolkozik kö- 
zületek,akkor megmondom neki előre,hogy tévuton jár. 
Engedjétek meg,hogy ezt itt előttetek is bizonyitsam.

Ne menjünk messzire az igazolásnál,hanem áll
junk meg csak tinálatok. Ha az egyik közületek ünnep
lő ruhájára foltot ejt,mondjátok csak:nincs szüksége
tek másra?- Ugy-e,jön az édesanya és kitisztitja azt.

Látjátok kedves Gyermekek,vannak olyan foltok, 
amelyeket a leggondosabb édesanya keze sem tud kitisz
titani, de amelyeket még ti magatok sem tudtok a legmo
dernebb tisztitószerekkel sem eltávolitani. Ezek azok
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a foltok,amelyeket a bün ejt a mi lelkünk fehér kön
tösére. Minden hazujság,minden engedetlenség,minden 
harag,minden rágalom,minden önzés,irigykedés,a bün
nek egy-egy szégyenfoltja a mi lelkünk fehér köntö
sén. Mondjátok csak; az Isten elött ilyen beszennye
zett lélekkel akartok járni örökké? Áldottá igy so
hasem lehetünk,de még igazi,örökkévaló békeséget sem 
nyerhetünk!- Látjátok Gyermekek,most szükségünk van 
olyasvalamire,helyesebben olyasvalakire,Aki a be
szennyeződött lelket megtisztitja. Ezt csak Jézus 
tudja megtenni, Ő tudja egyedül a mi büneinknek szé
gyenfoltját eltávolitani,mert a büntetést érettünk Ő 
hordozta el.-

Jeruzsálem előtt van egy meredek domb. A ne- 
ve:Golgotha. Ott meredezik ég felé egy kereszt és a- 
zon függ az Istenfia. Nézzétek meg ezt a képet egy
szer jól. A töviskorona megszaggatta fejét. Keze,lába 
általszegezve és mig a sokaság gunnyal illeti,kiül 
arcára a halál viaszrózsája és halkan mondja az u- 
tolsó szót: "elvégeztetett".- Látjátok,ez a Jézus, 
aki a kereszten értünk viselte el a büntetést,tud 
minket megtisztitani a büntöl. Ezért van szüksége
tek tinektek is,mindenkinek az emberek közül Jézusra.

Igen! - neked szükséged van rá m i n d e n  
n a p .  Szükséged vein rá azért,hogy a b ü n t , a- 
mely a szivből jön,legyőzzed! Egyedül nem boldogulsz 
vele!

Igen! - neked szükséged van rá azért, hogy a 
m e n n y b e  v e z e t ő  u t a t  m e g t a 
l á l j a d  már itt a földön. Egyedül nem találod 
meg!

Igen! - neked szükséged van Jézusra m i n 
d e n k o r  és m i n d e n  k ö r ü l m é n y e k  
k ö z ö t t .  Őmaga mondja; "nélkülem semmit sem 
cselekedhettek"

Kedves Gyermekek! Igénk a sziveken kopogta
tó Jézusról szólt. Ma Jézus a ti szivetek ajtaján



zörget és várja,hogy megnyiljék a szivetek elötte és 
hogy lakozást vehessen tibennetek is. Óh imádkozzunk 
azért,hogy megnyiljék mindannyiunk szive Jézus elött, 
hogy bevonuljon hozzánk,közénk, Ő, aki igazi,hü ba
rátja akar lenni neked is,...nekem is. Ámen.

-  22 -



-  23 -

Cegléd,1936.dec.13-án A várni tudó ember.
Alapige: Lk.2:25-30.
Ének:36.122.

Ádvent 3. vasárnapján.

Keresztyén Gyülekezet! 
Testvéreim!

Élt az ókorban egy Diogenes nevü ember. Kü
lönc volt-. Különködése abból állott, hogy hangosan 
gondolkodott:emberről,világról,örökkévalóságról. A 
gondolkozásra az ösztönözte,amit látott. És azt lát
ta,hogy az emberek idegeskednek. Idegessé pedig 
egyrészt a pénz teszi őket: a sok vagy a kevés; más
részt az elismerés és kitüntetés. És mert azt is 
megfigyelte,hogy a pénz utáni hajhászáshoz tág lel
kiismeret kell,meglátta azt is, hogy ezek a táglel- 
kismeretüek milyen könnyen harapnak egymás husába, 
milyen könnyelmüen tagadják meg az apát és anyát,... 
de mert különc volt - csak mosolygott rajta. Pe
dig sirnia kellett volna,hogy az,akinek lelke van, 
a lelketlen garast kergeti! És mert ostobaságnak 
tartotta,föltette a kérdést:hát emberek ezek?!...

És ez a mostani fejtetőre állitott vilá
gunk is felveti a kérdést:ugyan hány valódi,igaz em
ber van közöttünk ma?- És ez alatt nem azokat az 
állathoz hasonló lelkekeket értem,akik esznek,isz
nak, szenvedélyeknek,vágyaknak hódolnak és sohasem 
gondolkoznak... Én ez alatt csakis azokat értem, a- 
kik mert emberek,fölfedeztek magukban egy halhatat
lan részt és mert tudják,hogy ez a,rész az örökélet
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re nézve nem közömbös,ápolják,őrzik,nevelik,gondoz
zák és büszkék arra,hogy ők ilyen emberek!...

Ugyan hány ilyen ember van közöttünk ma?
Az ádventi időnek most ezt a kérdése,mert 

ádvent embereket keres!...
"Vala Jeruzsálemben e g y  ember"... igy 

kezdi evangéliumi elbeszélését Lukács... Ugy-e,Test
vérem, az emberkeresésnek szokatlan megállapitása 
ez a bibliai! Hát hova lett az a sok száz,az a sok 
ezer,-a többi,aki Jeruzsálemben lakott?

Akiket a biblia nem emlit,azok meghaltak. 
Tehát szerinte vannak élő halottak,hullaemberek,a- 
kik járnak,mozognak,talán biborba és bársonyba öl
töznek és még sem léteznek. Nincsenek... Különös i- 
télet ez,de bibliai. És ez észrevett Jeruzsálemben 
egy Simeont... és embernek nevezte. Ime,itt válaszol 
a biblia arra a kérdésre:"ki ember?" Hiszen azt ol
vastuk: "vala Jeruzsálemben egy Simeon nevü ember, 
aki v á r t  " ...

Testvérem,kérdem:hát te tudsz-é várni? A- 
zért kérdem, mert a keresztyén v á r n i  t u d ó  
e m b e r  ! Vár,de nem ugy,mint a kalitkába zárt ma
dár,mely kétségbesetten veri csőrével háza drótpál
cikáit. Aki igy vár,haraggal tölti meg szivét,miköz
ben testéből kiszorul a lélek. Akkor tehát:ember,ke
resztyén csakis az,aki ugy vár,mint karácsony esté
jén a félhomályba boritott szobában levő gyermekek 
várnak,amig megszólal a csengő,kinyilik az ajtó és 
arcukra ráhull a karácsonyi fénynek szelid bibora...

De mire vár a keresztyén ember? Mire?! Hát 
a l é l e k  k a r á c s o n y i  a j á n d é k á - 
r a ! Igénk szerint erre várt Jeruzsálemben az a Si
meon nevű ember,...és erre 80 esztendeig várt. 80 
esztendeig várni nem csekélység! Te is,én is hamaro
san megunjuk a várást... És Simeon 80 esztendeig várt: 
"Izrael vigasztalására,a Messiásra, a Szabaditóra",-
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ak ire hosszu évszázadok óta már ezrek-milliók eped- 
ve vártak és vártak hiába... Simeont is hányszor fog- 
lalkoztathatta a kérdés: hát én megélem-é,akire va- 
rok? Bizonyára sokszor! De aki sokáig vár,annál las— 
sankint minden kérdésből imádság lesz és a türelem— 

ből vágy lesz,folyton fokozodó az Ur hajléka után.
És aki egy hosszu életen át vár,annak legkedvesebb 
helye a templom lesz,annak csendje és békesége...
De meg az Isten sem tud beszélni lármás,zajos töme
gekben. Az ő beszéde halk.Csak aki templomi csend
ben,ünnepi békeségben ügyel beszédére,csak az hallja 
meg és érti meg az Isten szavát. S az öreg Simeon,a 
várakozás 80. esztendejében,a templom csendjében meg
hallotta, amit a Lélek sugott a lelkének: "Nem halsz 
meg addig,amig szemeid nem látták meg az Üdvözitőt, 
az Urnak ama Krisztusát,...csak v á r j ,...várj!"

Legenda ez, - mondják bizonyára sokan. Ez az 
öreg csak hitte,hogy hozzá az Isten beszél,hogy az 
ő türelmét az Isten éleszti. Az öregek türelmes é- 
lők és istenthivők. Az öreg Simeonnak csak amolyan 
képzelődése volt ez,mert a vallásnak közvetlen bi
zonyossága nincs!- Aki igy okoskodik,az földi életé
ben nem imádkozott még soha. Csak az ajka mozgott, 
mert ha imádkozott volna,tudná,hogy vannak hitbeli 
bizonyosságok,amelyekre megesküszik,aki megélte...
De ádvent lévén,hadd bizonyitsak!

Két egyformára hangolt hagdü van egy szobá
ban. Az egyiknek hurján ha végig huzzuk gyöngéden a 
vonót, a másik hegedün is ugyanaz a hur,ugyanaz a 
hang megszólal. Együtt zeng a társával. Vagy ve
gyünk két egyformára hangolt kedélyvilágot. És mi
lyen csodás a valóság:rokon lelkekben lehet egy 
gondolat,két szivben egy dobbanás! És azok mond
ják, akik a tüneménynek tudományos megfigyelésével 
foglalkoznak,hogy a rokonérzésü lelkek,az egymást 
megértő szivek,az egymást szerető házasok idővel 
még arcban is hasonlitanak egymáshoz. S ha ez igy
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van a lelketlen tárgyak és a lelkes lények rokon
érző vilégában,miért volna kizárva a szellemek vi
lágában? az emberi szellemi és az isteni szellem,az 
emberi lélek és az isteni lélek közt való viszony
latban?...Én hiszem,hogy az emberi,aki igazán lel
kes lény,aki lelkét fel tudja hangolni a nemes ér
zelmek részére, annak lelkében sokszor,nagyon sok
szor megzendülnek a hitnek szebbnél-szebb bizony
ságai, az sokszor együtt zeng az Istennel!

Az ilyen dolgokban nevetséges együgyüség 
volna tehát azokra hallgatni,akik e lelki tüneményt 
csak azért tagadják, mert ők még ilyent nem éltek 
meg. Felolvasott igénk azért mondja,hogy meghall
juk: Ime! Jeruzsálemben volt egy Simeon nevü ember, 
akiben megcsendült a lélek és biztatta azzal,hogy 
várjon. Nem is várt hiába,mert szemei meglátták az 
Üdvözitőt!-

És ennek a jeruzsálemi Simeonnak sok társa 
akadt. Mindegyiknek volt várni valója,mert élni csak 
az él,akinek az élettöl van várni valója. És minél 
többet vársz az élettöl,annál értékesebbnek látod 
azt. Igaz ez,hiszen minél többet vársz jogosan gyer
mekedtöl, annál büszkébben tekintesz reá,de meg az 
ember nem azért él,ami volt,hanem aminek eljövete
lében hinni,bizni és reménykedni tud! Aki ebbe a 
simeoni várakozásba bele tudja vinni minden erejét, 
idejét,munkabirását,miközben könny,bu,bánat,beteg
ség, veszteség reánézve csak a várakozás próbája, 
az csalódhatik a beteljesedés időpontjában,de nem a 
bekövetkezés tényében! Minden várakozásnak vége a 
beteljesedés. Csakhogy ez mindig olyan,mint amilyen 
a várakozáshoz való jogcim. Aki bojtorjánt vet,nem 
várhat fügetermésre,aki szelet vet,vihart arat,aki 
fegyvert fog.fegyver által pusztul el,aki sokat ka
pott, attól sokat várnak,a nyomoruságnak boldogság, 
a bánatnak öröm a vége. Tehát amit vársz az élettől
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és amit ezért áldozatul adsz, azt megnyered... Sime
on csak látni akarta a Krisztust,ezért a hivő hité
vel várt és megélte,meglátta!...

Mi pedig többet láttunk mint ő! Mi láttuk 
az ő dicsőségét,azt,amely a kereszten át mint menny 
jelent meg a földön, de azt is,amely mindig maga
sabbra emelte az embert,belekapcsolta mindegyikünk 
létét abba a nagy folyamatba, amely feltartóztatha
tatlanul hömpölyög az emberi várakozások: az Isten 
országa felé!- Azt is láttuk,hogy ugy vagyunk ezzel, 
mint az a szülő,aki gyermekében az- Isten különös a- 
jándékát látja. Minnél jobban becsüli,annál kevés- 
bbé érzi a neveléssel járó gondokat. És mert ez igy 
van,azért a keresztyén ember várakozó ember tud ma
radni az utolsó pillanatig:a halálig! Ez a Krisztus 
követés különös törvénye! E törvény miatt igaz az, 
amit ma olyan gyakran látunk. És azt látjuk,hogy aki 
az élettől semmit sem vár,mit várhat az a haláltól?! 
Unottan,fáradtan,értéktelénül,nyomtalanul száll le a 
sir éj szakájába,hogy porrá legyen,amiből vétetett.

De a keresztyén az a várni tudó ember,aki 
még abban az órában is,amikor melléje áll a halál, 
olyan mint a gyermek,akinek arcán,amig él,mosolyt 
látsz és amikor meghal,az ajka körül ott van a derü...

Arra várni,hogy gyermeke maradjak az Isten
nek - különös gondolatja a bibliának,melynek legszebb 
pontja nem hiába az a szakasz,amelyben elénk kerül 
az a követelés: "ha olyanok nem lesztek,mint a gyer
mekek,nem mehettek be a mennyek országába"! Gyermek 
maradni az élet iránti hálával,kirajzolni az arcra, 
kisugározni a szemmel,megéreztetni minden kézfogás
sal, minden leirt gondolattal,elmondott szóval,elvég
zett cselekedettel annyi, mint a halálban találkoz
ni azzal,amire napjaim Jeruzsálemében - várok!...

Ebben volt Ő, akinek dicsőségét láttuk, az 
emberek zsengéje, A kereszten is ezért imádkozott.

Pál akkor volt a legnagyobb,amikor azért
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várta az elköltözést és a mindennél jobb Krisztus
nál maradást,mert a halál is nyereség volt.

Péter várta az uj eget és uj földet,mert 
meg volt benne a gyermeknek az a bizó lelke,mely 
odasimul mindig az apa kezéhez!

Az "Erős vár a mi Istenünk" akkor csendült 
fel Lutherünk leikéből,amikor felzudult minden el
lene.

A mi magyar hiszekegyünk akkor született 
meg, mikor a mi várakozásunk meglátta az Üdvözi
tőt s benne az isteni örök igazságot.

És Simeon várakozó lélek volt még akkor is, 
amikor még csak a gyermeket látta és mégis azt 
mondta: "Most bocsásd el,Uram,a te szolgádat,mert 
látták szemeim az Üdvözitőt".

Milyen csodás teremtmény is az,akit az em
berek közé sorol a biblia. Csupa várakozás az élete. 
Várakozásteljesen lépi át az örökkévalóság küszöbét 
is. Tudja,hogy mi van mögötte és mégis várja... De 
várja,mert csak a várakozás málasztja le azt,ami itt 
a könny oka,a boldogtalanság átka. Várakozás közben 
alakul ki itt a hitünk,hogy ott megtaláljuk,akit itt 
kerestünk; - hogy ott megtudjuk, hogy mik voltunk 
itt,hogy miért volt eredményes itt Simeon előtt meg- 
állani,az ember előtt,aki beleszámit az életbe, az 
örökkévalóságba.-

Testvéreim! az ádventi idő Simeonokat keres, 
Krisztus után sóvárgó emberi vágyak után kutat!...

Fog-e találni ebben a fejtetőre állitott vi
lágban? ...Fog-e találni köztünk arra érdemeset,hogy 
belekerüljön a biblia megszámláltjai közé?...

Ez a mának kérdése. A kérdés azért sulyos, 
mert minél gazdagabb egy nép ilyen megszámláltakban, 
annál bizonyosabb,hogy eljő az, amire vár!

Ádventi gyülekezet! Gondolkodj e fölött!
Légy Simeonja a világnak,...e csonka hazának. Remény
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kedni,várni,igen! várni tudó ember! Ámen.

Imádság a prédikáció után:

A várakozásnak szent hajlékában drága tani
tást kináltál fel nekünk,Mennyei Atyánk! Mi,akiket 
simeoni várakozásra hivtál el az emberek között,Te 
tudod,hogy az időknek gondterhes volta miatt milyen 
sokszor estünk balga kétségeskedésbe,hogy tudtuk re
ményeinket, céljainkat feláldozni,megtagadni,hivatá
sunkhoz hütlenek lenni,mert a hitnek beléd vetett 
bizodalma erőtelen volt,nem éreztük a Te közelsége
det,mindenben segitő és mindent javunkra forditó jó
ságodat.

Arra kérünk,ugy bocsáss el a Te szined elől, 
ugy áldj meg mindannyiunkat,hogyha minden ellen ak
kor is,ha mindhiába akkor is,ha magunkra maradtan, 
de akkor is várakozók legyünk!

Tégy minket,...ezt az egész népet reményke
dő,... várni tudó néppé! Ámen.
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Cegléd. Nem hagylak titeket árvákul
Ige: János 14:18. »

.......Ugy állunk itten e koporsó mellett,mint a
tanitványok álltak áldozócsütörtökön ott az Olaj
fák hegyén magukra maradtan,elhagyottan; árván. Ők 
felfelé néztek. Fürkésző tekintetük Jézus távozó a- 
lakját ölelte át s akarták megtartani őt örökre ma
guknak. Az ő lelküket az a gyötrő érzés töltötte 
el,hogy benne,vele,általa mindent elvesztettek,a 
napnak mosolyát,az éjszakák nyugodalmát,a munka édes 
reményét,a szenvedések vigaszát.. Ugy érezték,hogy 
nélküle kár tovább élniök,hiszen semmire sem mennek, 
mert nincs erejük,gyöngék,a teher alatt összetörnek. 
Ugy érezték,hogy többé nincs biztatójuk,aki lelkének 
melegével,hitének erejével,fáradhatatlan törekvésé
vel ott áll mellettük és int,óv,biztat,bátorit,áldoz 
és áld szerető leikével. És ezt nemcsak érezték,de 
vallották is,hiszen a néma ajak,az összetört sziv,a 
reménytelenség közt vergődő lélek s annak aláhulló 
csillogó gyöngyszemei,a könny,csak erről beszélt.
Ugy álltak ott az Olajfák hegyén mint az a gyermek, 
aki széditő mély sirba temette egyik szülő után a 
másikat s utánuk nem maradtak már csak fájó emlékek 
s az,hogy utána magára öltse azt,amit az árvaság je
lent.

Ezeknek a tanitványoknak mondotta Jézus ezt 
az elöbb felolvasott igét: nem hagylak titeket árvá
kul".

Ti Testvéreim! családtagok,Te testvér,te a- 
pós,ti sógorok,sógornők,ti mindannyian közeli roko
nok ugy álltok itt ez édes leányka mellett,aki mély 
sirba temeti egyik szülő után a másikat,aki azt si
ratja e koporsóban, akinek hosszu szenvedés után,de 
mégis fiatalon kellett itt hagynia az életet,de aki
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nek nem az fájt, hogy munkája végezetlen kellett in- 
nen távoznia, hanem az égette, marta, hiszen utolsó 
kérö szavaiba is ezt foglalta,hogy gyámol nélkül kel
lett itthagynia kicsinyeit, hogy amikor látta...


