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Bp-Kfd,1946.junius 8. Konfirmandusok vallomása.

Nemes Gyülekezeti!

Ifju életünkben felelős napok virradtak
ránk....

Itt ma számadás órájára gyülekeztünk egy
be.

Evangéliumi szent hitünk igazságairól 
tettünk tanuságot, amelyre megkereszteltek,amely
ben neveltek,amelyet tanultunk és amely szerint 
élni jó,igaz és üdvösséges. Nincs is hőbb vágya a 
szivünknek,minthogy az Ur Szentlelkét adja nekünk, 
hogy megmaradjunk az igaz hitben, és egész éle
tünket, minden erőnket odaszenteljük az Ő szolgá
latára, nevének dicsőségére.

Holnap után keresztyén életünkben a ke
gyelemnek gazdag forrása nyilik meg számunkra az 
Ur szent testének és vérének vételével. Nem is 
kérhetünk Tőle mást: nyissa meg nekünk az uj élet
nek ezt a gazdag forrását. Gyengék vagyunk, vesze
delmes világban vezet az utunk, kisértések törnek 
ránk - csak Ő adhat nekünk oltalmat, fegyverzetet 
a győzelemre, szivet a készséges segitésre, bátor
ságot az igazság követésére, hatalmat az elhivásban 
való állhatatosságra.

E határkő mellett azonban nemcsak Isten 
felé fordul a tekintetünk, hanem hálaadással adó
zunk szüleinknek, keresztszüleinknek, oktatóink
nak, nevelőinknek, ennek a gyülekezetnek s minda
zoknak, akiket Isten életünkben felelős szolgálat
ra hivott el. Nincs elég szavunk mindannak elmondá
sára, amit általuk csak eddig is kaptunk és amivel 
szeretetükért, hüségükért, áldozataikért tartozunk.
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Életidőnk soha nem lesz elég hosszu ennek meg- 
hálálására.

Egyet azonban itt sem mulaszthatunk el, 
azért is állok most itt társaim nevében, s ez a 
hálás köszönetnek a megszólaltatása. Köszönjük 
kedves szüleinknek,keresztszüleinknek,Nagytisz- 
teletü Urnak, Tanitóinknak, ennek a kelenföldi 
gyülekezetnek értünk hozott minden szolgálatát. 
Mi hisszük,hogy semmi sem volt hiábavaló. Isten 
adja áldását arra a magvetésre,melyet bennünk 
és közöttünk végeztek, - adja kegyelmét,hogy 
drága gyümölcsöt teremjünk az Ő nevének dicső
ségére ,otthonaink,gyülekezetünk,nemzetünk javá
ra s a magunk üdvösségére!

Az Ő kegyelme nyugodjék meg ma is és é- 
letünk minden óráján mindannyiunkon.

Az ünnepi istentisztelet 1946.junius 10-én. 
Az igehirdetés a 252kk lapokon.
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Bp.1945.dec.21. A szeretet parancsa.
Ige: János ev.13:34. Szüts - Horváth esk.

Szeretett Testvéreim!

A családépités órája ez. Az a pillanat, 
amikor két fiatal sziv örökre összedobban azzal, 
hogy amit másnak szerzünk meg az minket tesz 
gazdaggá, s amit odaadunk, az örökre a mienk ma
rad. Van is ebben a ti oltár előtt való megál
lástokban valami különös, ami ott huzódik meg a 
szemben, kiül az arcra, megcsendül a szóban,s 
ez az a valóság: mi emberek olyanok vagyunk, a- 
kik nem is sejtik, hogy mit rejteget a sziv, - 
csak egyet tudunk, azt, hogy mi minden körülmé
nyek között rejtelmes csodák felé haladunk.

Hogy mivel bocsátottak el közös életuta- 
tokra azok a szerető szivek,akik titeket eddig 
elkisértek, - hogy mi mindent ajánlottak,kiván
tak, tanácsoltak néktek, azt el nem mondhatom. 
Bizonyos, hogyha mindazt megfogadjátok,ami ma 
felélek száll gondoskodásban,szeretetben, hüség
ben ás áldozatban, akkor emberi számitás szerint 
is áldott és békességes lesz a közös életut.

Tudom, ilyenkor tele van a sziv sok ked
ves vággyal,titkos tervezgetéssel,boldog megle
petéssel. De örömötökben vegyétek észre,hogy a 
jövendőt megfejthetetlen homály takarja kémlelő 
tekintetek elől. És ha igaz az,hogy mi emberek 
álmokat álmodni, jövőt boldog órákkal teleszőni 
képesek vagyunk, de ugy élni,hogy a szeretetünk 
hüséggé váljékmönfeláldozássá,lemondássá,amely 
nemcsak követel,hanem szüntelen tartozik is, - 
még csak meg sem próbálkozunk, óh figyeljetek
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akkor igénk szavára,amelyet áldásul,utmutatás
ul, drága ajándékul kinál fel néktek az élet fe
jedelme: Jézus.

Ti ma egy olyan világban indultok el a 
családi élet utjára,amelyben a test nagyobb sze
repet kapott,mint a lélek, az erőszak kivánato
sabb,mint a sziv. Ilyen körülmények között nehéz 
lesz bizonyitani,hogy minden lélekben egy-egy 
örökkévalóság szunnyadoz, s minden emberarc el
torzult vonásán az Isten képe ragyog felénk. A- 
zok társaságában,akiknél a hang,a könyög,a pro
tekció, a párt,a szin a boldogulás utja, nehéz 
lesz a tisztaság,a szelidség,a becsület,a jelle- 
mes élet képviselőjének lenni. Abban a világban 
kell fészket raknotok,ahol az Isten neve már 
csak káromkodásra való és hajlékába hajlottkoru 
öregek járnak megpihenni a mult drága emlékei
nél. És mégis! - minden embernél nyomorultabbak 
lesztek,ha csak azt nézitek: vajjon nőtt-e na
ponként a tekintélyem,cimem,rangom,keresetem,ha 
nektek is lelketlen számokká zsugorodik össze a 
világ,amelyhez csak hozzáadni lehet,de kivonni 
és osztani soha!... Lássátok, boldog ember,olyan, 
akit nem ér csalódás,aki nem zugolódik,mert lel
ke békességét nem rabolhatja el megtépázott hir- 
néV,sárbatiport dicsőség,kenyér vagy ruha gond
ja - ezért olyan kevés ma közöttünk. Óvjátok meg 
magatokat a csalódásoktól azzal,hogy felfigyel
tek arra az ádventi Királyra,aki most nektek 
mondja: "Uj parancsolatot adok nektek,egymást 
szeressétek!"

Tudom,hogy egymás iránt érzett, szerete- 
teteknek nem pillanatnyi fellobbanása hozott ide 
az Ur házába. Ez a ti oltár előtt való megállás
tok sok-sok fiatalt megszégyenitő hüségről be
szél, amely mögött nehéz napok sulyos megpróbál-
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tatása huzódik meg. És bár titeket közelebb 
vitt egymáshoz a nehéz idő, halljátok meg Jé
zus intő,óvó szavát,amikor most nektek mondja, 
naponként elhangzó u j parancsként adja: "egy
mást szeressétek!"

Jegyezzétek meg jól, ugy hangzik ez fe
létek, mint a parancshirdetésen megjelent katona 
előtt a fellebbezhetetlen rendelkezés. Ezzel a 
kijelentéssel szemben nektek csak egy magatar
tástok lehet: az engedelmesség! Isten a házasé
letben nem a mi tetszésünkre vagy nem-tetszé
sünkre bizza az egymás iránti szeretetet, hanem 
megköveteli egészségben és betegségben, örömben 
és bánatban,holtomig,holtáig egyformán!... Ha 
szabotáltok, szavára nem hallgattok,megalkuvás
nak, hü tlenségnek, e kort jellemző céda lelkület- 
nek adtok helyet — a halál utjára léptek,a gyöt
relemnek,az eleven pokolnak olyan világa kél é- 
letre bennetek,amelyben örülni soha, csak szen
vedni lehet!

Karácsony küszöbén nem is tolmácsolha
tok néktek más tanitást, de ezzel az intéssel 
tartozom is: éltetek utján ne akarjatok mást, 
csak egymásért,egymásnak,egymással szolgálni!.. 
És ebben előttetek jár Ő ,a szeretet királya:Jé
zus, aki otthontokat egyedül tudja boldog csalá
di tüzhellyé avatni, akitől naponként megtanul
hatjátok,hogy mit jelent szeretetb en élni, hogy 
közületek az lesz a nagyobb,a nemesebb,az iga
zabb, aki hamarébb tud megbocsátani,többet tud 
türni,áldozni,lemondani, aki buzgóbb az imádko
zásban és alázatosabb a meghajlásban. Ebben az 
Istent dicsőitö szolgálatban pedig nincs különb
ség. Az Urat csak engedelmes élettel lehet szol
gálni. Ezt várja tőled,vőlegény atyámfia, - ezt 
keresi nálad,menyasszony testvérem az a mennyei
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Atya,aki titeket szivetek szeretetében egymásnak 
ajándékozott.

Hallgassatok csak bele ebbe az áhitatos, 
ünnepi csendbe,., itt minden sziv - szülők, ro
konok,ismerősök,barátok,pályatársak, mind mi ve
letek együttörvendezők - azért ostromoljuk az 
eget, hogy egy ilyen életre,... e r r e  az é- 
letre adja Isten az áldást,... a kegyelmet.Ámen
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Bp.1946.ápr.50. Hálaadás szolgálata. 
Ige: Máté 11:26. Villányi A. - Németh 
Ének: 24.      Irén esküvőjén.

Szeretett Testvérek!

A családépités órája ez. A ti életetek
ben az a pillanat, amikor a két sziv örökre ösz- 
szedobban azzal a vággyal, hogy az egyiknek éle
te betöltse egészen a másikét. S ebben egy min
dennapos, örök törvény jut kifejezésre, amelyet 
ugy megszoktunk,hogy igazságát már nem is sejt
jük, észre sem vesszük: ez pedig az,hogy az éle
tünk mindig valaki másé!

Van is ebben a ti oltár előtt való meg
állástokban valami különös, az,ami ott huzódik 
meg a szemben,kiül az arcra,megcsendül a szóban, 
benne rejlik a kézfogásban, s ez az a valóság:mi 
emberek olyanok vagyunk,akik nem is sejtjük,hogy 
ki lesz az a másik,akire várnunk kell,nem is si
ettethetjük a vele való találkozásunk idejét, mi 
csak egyet tudunk,hogy minden körülmények között 
rejtelmes csodák felé haladunk. De ez nekünk elég. 
Más szóval: legyetek hát bizonyságai ebben a kap
zsi, önző, gyülölködő világban annak,hogy ezt a 
földi életet boldogan,békességesen,megelégedet
ten leélni csak az tudja,aki bánat és öröm,emel
kedés vagy süllyedés,bölcső meg koporsó közepet
te csak azt az Istent látja és áldja,aki nekünk 
atyánk,minket szeret és vezet- Legyen felolva
sott igénk éltetek zsinormértéke s ha most a ro
hanó idő, drága mult megszentelt emlékei köszön
tenek, nyiljék ajkatok szent vallomásra: Igen,A.
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tyám! igy volt kedves ez Teelőtted!

Hogy mivel bocsátottak el közös életu- 
tatokra azok a szerető szivek,akik titeket ide 
is elkisértek; hagy mi mindent ajánlottak, ki
vántak, tanácsoltak; hogy mennyi boldog,kedves 
meglepetést szántak e mai napon nektek, - azt 
el nem mondhatom. Bizonyos, ha észreveszitek azt 
a szeretetet,gondoskodást,megbecsülést és áldo
zatot, amelyről a felkinált otthon,ez a virágok
kal elhalmozott oltár,itt most minden elhangzó 
szó,ének és szivdobbanás beszél, - akkor emberi 
számítás szerint is áldott és békességes lesz 
a közös életut!

Tudom,ilyenkor tele van a sziv sok ked
ves vággyal,titkos tervezgetéssel. Azonban örö
mötökben se felejtsétek,hogy minden jószándék 
és igyekezet mellett is visztek magatokkal e g y 
csomó gyengeséget. Óh vigyetek hozzá megbocsátó 
készséget is. Egymás iránt érzett szeretetekben 
is vegyétek észre,hogy a jövendőt megfejthetet
len homály takarja kémlelő tekintetek elől. És 
ha igaz az,hogy mi emberek olyanok vagyunk,akik 
álmokat álmodni,jövőt kedves órákkal teleszőni 
képesek vagyunk, - de ugy élni,hogy a szerete
tünk hüséggé váljék,önfeláldozássá,lemondássá, 
amely nemcsak követel,hanem szüntelen tartozik 
is - még csak nem is igen próbálkozunk, Óh fi
gyeljetek evangéliumunk szavára s legyen élte
tek buzgó imádsága: Igen! Atyánk. Szentlelkedet 
ne vond meg tőlünk,mert közös életutunk csak igy 
lesz kedves teelőtted!

Ez az ige először akkor keresett téged, 
Menyasszony-testvérem,amikor remegő szivvel,ün
neplő ruhában, fehérbe öltözötten áldásként hang
zott feléd a konfirmációi oltár előtt. Ami akkor 
elhivás,igéret volt,az most boldog valóság. Ami
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azóta máig eltelt,mind azt bizonyitja,hogy az 
életben csak az nyer,aki életét tartozásként 
fizeti vissza az Urnak. S minél inkább fizeti, 
annál örvendezőbb ez az élet. Ez a Jézus ajká
ról elhangzó ige most is csak azt tanitja nék- 
tek s ez a megujuló áldás benne:az élet szépsé
ge ,értelme,öröme akkor lesz sajátunkká ,ha az 
ember mindent ajándékképpen fogad el Istentől 
és áldozatképpen ád vissza Néki mindent. Meghó- 
ditani Isten számara a környező világot,oltárra 
rakni életem minden örömét és bánatát,multját 
és jövendőjét - ez az a szolgálat,amelyre 
hiv,vár,elkötelez családi éltetek utján az é- 
let fejedelme: Jézus,amikor tanitásként mond
ja: igy lész kedves Őelőtte!

Hogy ez a megbizatás nem könnyü ,azt in
dokolja nemcsak a bünbocsánatra szomjazó szive- 
zek,hanem az a világ is,amelyben járnotok kell. 
Ne vegyétek ünneprontásnak,ha utalok arra,amit 
ti is olyan jól tudtok,mint én. Mert ugy-e,lát
játok ti is,hogy a test. ma nagyobb szerepet ka
pott, mint a lélek; hogy az erőszak kivánatosabb, 
mint a sziv. Azok között kell élni,akiknél a 
hang,a megfélemlités,a protekció,a számarány a  
boldogulás utja. Azzal a lelkülettel találkozni 
lépten-nyomon,amely csak azt nézi: vajjon nő-e 
naponként a keresetem,a vagyonom,a tekintélyem, 
a befolyásom, akik előtt lelketlen számokká 
zsugorodott össze a világ s csak az létezik és 
kifizető,ami szemmel látható,kézzel fogható,e- 
züsttel,arannyal mérhető. Hogy ilyen világban 
szolgálni senki,ellenben parancsolni mindenki 
akar - azon ne csodálkozzatok. Lássátok,boldog 
ember,olyan,akit nem ér csalódás,aki nem zugo
lódik,aki megért másokat,felemel elesetteket, 
ezért olyan kevés ma közöttünk.
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Az élet ugy magában,nem is adhat mást, 

csak ami lényege,drága meglepetések helyett a 
hétköznapok szürke sorát,azt a megszokott, u- 
nalmas régi programot. Ott azonban - s ez az 
amiről evangéliumunk beszél - ahol nyilván
valóvá lett,hogy az élet több,mint evés és 
öltözet, hogy a szivnek más az öröme és gyö
nyöre,mint az emésztés,a bosszu vagy a gyülö
let, ahol nem követelőznek,hanem szüntelen 
tartoznak egymásnak az emberek, ott nincs fé
lelem, rettegés,nincs gond es szomoruság, ott 
minden ajándék,boldog meglepetés: kegyelem.Ez 
a hitnek az utja. S ezen az uton csak az jár, 
akinek az élete drága alkalom hálaadásra. Aki 
igy él,igy áldoz,igy szolgál - az előtt nincs 
szegénység,kifosztottság,elmulás,veszteség, 
halál, annak élete boldog,szent vallomás:Igen, 
Atyám! Igy kedves ez Te előtted!

Aki ezen az uton jár azt az este,mikor 
nyugovóra térünk arra indit:adj hálát, bocsáss 
meg, készülj fel arra,hagy holnap jobb légy,i- 
gazabb,nemesebh,áldozatosabb,mint amilyen ma 
voltál...

Aki ezen az uton jár azt a reggel, mi
kor reánk köszönt arra buzditja: élj,cselekedj, 
járj,szólj ugy,hogy munka által,élet áldozás
ban az Isten dicsőittessék meg...

Aki ezen az uton jár,attól a gyermek, 
az otthon,a beteg,a szegény,az elesett,az árva 
nem csodát vár,hanem bizonyságát annak, hogy 
milyen más a sziv,a lélek,ha benne Jézus hite, 
reményse,szeretete él...

Aki ezen az uton jár annak hiába sugja 
fülébe a gonosz, hogy ez megillet téged, állj 
bosszut ,torold meg magad, ott nincs átok, ha
rag, emésztő indulat, mert ott atyai szereteté
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vel tölt el mindeneket az az Isten,aki különös 
beavatkozások nélkül is megtart,áld,vezet a Jé
zus Krisztus által. Csak Őt kövessétek,mert Ve
le és Általa megtanulhatjátok,mindenkor,fent is, 
lent is,próba alatt és áldások özönében elmond
hatjátok: Igen,Atyám! ez igy kedves Te előtted. 
Legyen áldott a Te nagy neved érte!

Hallgassatok csak bele ebbe az áhitatos, 
ünnepi csendbe, itt minden sziv - szülők,test
vérek, rokonok, barátok, ez az egész kelenföldi 
gyülekezet drága emlékeivei,meghalt és élő pász
toraival, vezetőségével,férfiaival,asszonyaival, 
lányaival,gyermekseregével, igen:mi mind,akik 
most itt is együtt vagyunk,veletek együtt örven
dezünk - azért ostromoljuk az eget,hogy egy i- 
lyen életre, erre a szüntelen hálaadással áldo
zó életre adja Isten az áldást, a kegyelmét.

Ámen.
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Bp.1946.okt.9.         Aki az igazságot cselekszi...
Ige: János 3:21.       Telegdy Róth Károly és Vass

Ilona házasságkötése.

Testvéreim a Jézus Krisztusban.

Van ebben a ti oltár előtt való megál- 
lástokban valami különös. Ez alatt semmi esetre 
sem arra gondolok,hogy azok közé tartoztok, a- 
kik már utban vannak a hegycsucsról lefelé... 
Sokkal inkább az a valóság jut itt kifejezésre, 
ami ott tükröződik minden szemben,kiül az arc
ra,benne reszket a kézszoritásban,döntő módon 
irányitja a gondolatokat és táplálja az érzése
ket s ez az a valóság,hogy mi emberek olyanok 
vagyunk,akik sohasem tudják,hogy mit rejteget a 
szivük. Csak annyi bizonyos,hogy az életünk 
mindig olyan,mint amilyen a szivünk.

S ez igaz még ebben a mai világban is, 
ahol pedig az anyag nagyobb szerepet kapott,mint 
a lélek, az erőszak kivánatosabb,mint a sziv.Óh 
hány élet bizonysága közöttünk annak,hogy tehe
tetlenek vagyunk a szivünkkel szemben. Akkor is, 
ha beteg, - akkor is,ha vádolni kezd. Pedig a 
tudás,az ismeret,a felkészültség révén ma már 
odajutott az emberiság,hogy számbaveheti ennek 
a teremtett világnak a gazdagságát,uralkodhat 
az elemek felett, hatalma van arra,hogy átkutas
sa a föld gyomrát,felmérje a tenger mélységeit, 
szárnyarakelhet és keresztül-kasul száguldhatja 
a kéklő végtelen égboltozatot, a tapasztalatok 
óriási tömegéből rendszerező elmével tudományt 
formál, kiolvassa figyelő lélekkel az örök tör
vényszerüségeket,amelyeket a nagy Alkotó rejtett
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el benne, beszél látható és láthatatlan világ
ról, - csak éppen a szivvel nem boldogul.Pedig 
... pedig az életünk sohasem cimtől,rangtól, 
vagyontól,tudástól függ,hanem az mindig olyan, 
mint amilyen a szivünk.

S ez azért igaz,mert a szivben van az 
életnek öröme és bánata. Mindaz,amit a világ
ból érzelem utján megragadhatunk vagy e világ
ban érzelem utján kifejezhetünk. Maga az élet 
van a szivben,mert benne van a félelem és a 
bátorság,a gyülölet és a szeretet,a bánat és 
az öröm. Az,ami nem fér el a gondolatban, ami 
ezerszerte nagyobb,mint akaratunk - az a szi
vünkbe még mindig belefér.Elfér benne a menny- 
ország ,de a pokol is. Elfér benne az egész ö- 
rökkévalóság,de az egész földi lét is. Elfér 
benne minden, ami nagyobb, mint a mi boldogsá- 
gunk,sorsunk,sőt mi magunk! Beláthatatlanul 
nagy a sziv, Isten azonban nagyobb,mint a mi 
szivünk!

És mi azért is állunk itt elvonultan a 
zajló élettől,hogy Őt kérjük,aki mindent tud, 
aki tudja,hogy irgalmának mik a mélységei és 
hogy kegyelmének hol vannak a határai, akinek 
hatalma előtt meghajlik az ég és megnyilik a 
föld, akinek szavára teremtődik a világ, - 
azért állunk itt,hogy őt kérjük: tekintsen a 
szivetekre. Adja áldását,erejét,Szentlelkét a 
közös életutra, hogy békesség,öröm legyen az 
osztályos rész.Mert akik tudnak egymásnak örül
ni, azok sohasem lehetnek egymás terhére. És 
ha Igaz az,hogy a szeretetnek hüséggé kell vál
ni, önfeláldozássá, amely nemcsak követel,hanem 
szüntelenül tartozik is, - nem lehet hőbb vá
gyunk annál,minthogy megnyissa Ő a szivek rej- 
tekét,a lelkek titkát és mindennap egy-egy uj
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vonást,egy-egy uj kincset tárjon fel. Igy ál
dani, gazdagitani, otthont békesség házává avat
ni, vándorutat bearanyozni csak Ő képes,mert Ő 
nagyobb a mi szivünknél és teremhetjük a tet
szése szerint való cselekedeteket. Ámen.
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Bp.1946.nov.28. Amilyen a szivünk.
Ige: I.Ján.3:20. Leidenfrost K és Kozma

E. esküvőjén.

Testvéreim!

Van ebben a ti oltár előtt való megállás- 
tokban valami szokatlan, valami különös. Ez a- 
latt semmiesetre sem arra gondolok,hogy bennetek 
két világrész ölelkezik össze a szemünk előtt s 
mostantól kezdve együtt azok közé tartoztok,aki
ket az ősi föld termőfájáról messzire, tul a ten
gerekre sodor a szél. Ismétlem, sajnos ez nem kü
lönös. Bárcsak Ti lennétek ezek között az. elsők 
vagy az utolsók.

Tudom azt is,hogy ez lehet sokaknak ér
dekes, másoknak kivánatos állapot, de higgyétek 
el, azoknak, akik ugy érzik: ezen a hazán kivül 
nincs számukra hely, - eleven bizonyságai vagy
tok annak, hogy mint oldott kéve hull szét nemze
tünk... Örömötökben ne vegyétek ünneprontásnak 
ezt. Ez a mi sirva vigadásunk, a mi magyar tra
gédiánk. Sokan vagyunk magyarok és mégis kevesen. 
Kevesen vagyunk magyarok és mégis tul sokan!...

A különös ebben a ti oltár előtt való 
megállástokban inkább az,ami ott tükröződik a 
szemben,kiül az arcra,benne reszket a kézszori- 
tásban,döntő módon irányitja a gondolatokat és 
táplálja az érzéseket, az a valóság,hogy mi em
berek olyanok vagyunk,akik soha nem tudják,hogy 
mit rejteget a szivük. Csak annyi bizonyos,hogy 
az életünk mindig olyan,mint amilyen a szivünk!

S ez igaz még ebben a mai világban is, 
ahol pedig az anyag nagyobb szerepet játszik,mint
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ráttól vesztek búcsút, Neki sirjuk el bánatun
kat, mondjuk el hálánkat, bízzunk rá mindent: 
szerető sziveket, otthont, holnapot, jövendőt, 
élőket és már elaludtákat..„

Hiszen ránk nem is tartozik más, csak 
az, hogy amig tart még ez a földi vándorpálya, 
higgyünk, szeressünk, éljünk .úgy és járjunk a - - 
ként, hogy haza érjünk, a külső emberből kia
lakuljon a belső, a halandóból a halhatatlan,a 
föld gyermekéből a menny polgára, a múlandóság 
világából az örökélet hona...

ő ezen az utón immáron elment...
Ti pedig - szerettei - majd utána... 
Addig is,... most is,... ezért az é- 

letért is Övé legyen a dicséret és a dicsőség, 
Aki adta s mindezideig néktek megtartotta.Ámen
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a lélek, az erőszak kivánatosabb,mint a sziv. 
Igaz az ó-hazában csakugy,mint az ujben,Buda
pesten éppenugy,mint New-Yorkban. Óh hiszen 
hány élet bizonysága közöttünk annak,hogy te
hetetlenek vagyunk a szivünkkel.Akkor is,ha be
teg, akkor is,ha vádolni kezd,de akkor is,ami
kor szeret. Ugy-e,amig lesz sziv lesz mindig 
egy egyébként engedelmes leány,akit nem tud 
megkötni,visszatartani a föld,a haza,az ott
honja drága kötelékek,bár könnyek között, de 
mégis arra megy,amerre viszi,vonja,üzi,hajtja a 
szive. Ez pedig azért különös,mert a tudás, az 
ismeret,a felkészültség révén ma már odajutott 
az emberiség,hagy számbaveheti ennek a terem
tett világnak minden gazdagságát,uralkodhat az 
elemek fölött,hatalma van arra,hogy átkutassa a 
föld gyomrát,felmérje a tenger mélységét,szárny- 
rakelhet és keresztül-kasul száguldhatja a kék
lő végtelen égboltozatot,a tapasztalatok óriási 
tömegéből rendszerező elmével tudományt formál, 
figyelő lélekkel kiolvassa az örök törvényszerü
ségeket, amelyeket a nagy Alkotó rejtett el ben
ne,beszél látható és láthatatlan világról, 
csak éppen a szivével nem boldogul soha! Pedig... 
pedig az életünk sohasem cimtől,rangtól,vagyon
tól, tudástól függ,hanem az mindig olyan,mint a- 
milyen a szivünk...

S ez azért igaz,mert a szivben van az é- 
let öröme és bánata. Maga az élet van a szivben, 
mert benne van a félelem és a bátorság,a gyülö
let és a szeretet,a bánat és az öröm. Az,ami nem 
fér már el a gondolatban, ami ezerszerte nagyobb, 
mint az akaratunk: az a szivünkbe még mindig be
lefér! .. . Elfér benne a mennyország,de elfér 
benne a pokol is... Elfér benne az örökkévalóság, 
de elfér benne a földi lét is... Elfér benne min
den: mult,jelen,jövendő, - elfér benne mindaz,ami



nagyobb,mint a mi boldogságunk,sorsunk,sőt! mi 
magunk. Igen: felmérhetetlenül nagy a sziv. Is
ten azonban még nagyobb,mint a mi szivünk!

És mi azért is állunk itt veletek együtt 
elvonultan a zajló élettől, hogy Őt kérjük,aki 
mindent tud,aki tudja,hogy urgalmának mik a 
mélységei és hogy kegyelmének hol vannak a ha
tárai, akinek hatalma előtt meghajlik az ég és 
megnyilik a föld,akinek szavára teremtödik a 
világ, - igen: azért állunk itt,hogy Őt kérjük: 
tekintsen a szivetekre! Adja áldását,erejét, 
Szentlelkét a közös életutra,hogy békesség, ö- 
röm legyen az osztályos rész.Akik tudnak egy
másnak örülni,azok sohasem lehetnek egymás ter
hére... És ha igaz az,hogy a szeretetnek hüség
gé kell válni,önfeláldozássá,amely nemcsak kö
vetel,hanem szüntelen tartozik is, és ha igaz 
az,hogy a szivet csak a hit tisztitja meg: nem 
lehet hőbb vágyunk annál,minthogy megnyissa ő a 
szivek rejtekét,a lelkek titkát és mindennap 
egy-egy uj vonást,egy-egy uj kincset tárjon fel 
a másik boldogitására. Ő ,aki egyedül tudja ott- 
hontakat meleg családi tüzhellyé avatni, ezt 
megteheti. Óh engedjáték,hadd játszék Ő,a nagy 
Mester a szivetek hurjain.

Mi pedig: szülők,testvérek,rokonok,jó
barátok,közelben és messze távolban értetek i- 
mádkozók, azért is állunk itten,hogy Ő szólal
tassa bennetek nap mint nap a hálaadás dicsőitő 
énekét!... Ámen.
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Bp.1945.dec.16. Hálás szivvel.
Ige: 50.Zsolt.14. Szabó-Lettner 25 éves

házassági évfordulón.

Testvéreim a Krisztusban!

Ez a ti csendes oltár előtt való megál
lástok hangos bizonyság ebben a kapzsi,önző és 
gyülölködő világban arról,hogy ezt a földi éle
tet boldogan,békességesen,megelégedetten leélni 
csakis h á l á s  s z i v v e l  lehet. Mennyi 
családi tragédia,hány kárhozatos élet ad kemény 
tanitást ifjaknak és véneknek arról,hogy az é- 
let szépsége,értelme,öröme és mélysége akkor 
lesz osztályos részünkké,ha a szivünkben ott 
lakozik a Krisztus. Mert ez a világ csak ugy 
magában elviselhetetlen,izetlen,sötét,de mássá 
lesz,ha a szivben Jézus hite,szeretete,remény- 
sége él,ha az örömöt,bánatot,a jelent és jöven
dőt, a munkát és pihenést,az emelkedést vagy a 
süllyedést,az álmot,akarást,vágyat,célt maga az 
Isten formálja és alakítja; és más lesz benne 
az otthon,ha a családi tüzhely oltárán a szere
tet és hűüég lángja ég; amikor az a nemesebb,az 
igazabb,az erősebb és önfeláldozóbb,aki többet 
tür,hamarább megbocsát,buzgóbb a könyörgésben 
és álhatatosabb a lemondásban.Ugy-e,csak igy 
lesz valósággá közöttünk az az elkötelezés, a- 
mellyel oltár elől indultatok el ti is és ve
letek együtt annyi sok más életvándor: az e- 
gyiknek élete betöltse és kiegészitse a másik 
életét.

Titeket,Testvéreim,ma hálaadásra az a 
drága életut készlet,amely mögöttetek van.Ugy-e,
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amikor ma e drága határkőtől visszanéztek s meg
elevenedik a mult,annak minden napja,órája,ese
ménye, öröme és megpróbáltatása kegyelemről be
szél. 25 esztendő az idő végtelen tengerében mi
lyen parányi semmiség.Az ember életében azonban 
örökkévalóság: vagy örökkétartó öröm,vagy végte
len szenvedés.Titeket éppen az öröm késztet erre 
a megállásra,az a lélek,amely Istentől mindent 
ajándékképen fogad el és mindent áldozatként ad 
viasza Neki. Igen:az az ut hozott ide benneteket, 
melyen az elmult esztendők viharaiban és békés
napjaiban egyarátn jártatok s lényege mindösszeaz. amit másnak szerzünk meg, minket tesz gazdag-
gá, s amit odaadunk az örökre a miénk marad.U- 
gye ez adott izt a munkának,fényt a sötétségben, 
mosolyt a gondok között,reménységet,amikor körü
löttetek minden sötétnek látszott.Ez a lélek 
lopta le arcotokról a szint,hogy felétek moso
lyogjon boldog gyermek szemekből.Ha pedig vesz
teség, szomoruság, gyász köszöntött be házatok 
ajtaján, éreztétek,hogy egy áldó kéz nyugszik meg 
rajtatok és megtart a kisértések között.

 Multakba járó lelketemet nem is töltheti 
el most más csak a hálaadás,hiszen minden, amiről 
könny,mosoly,munka vagy siker beszél,ami ma felé
tek sugárzik szerető szivekből,az csak azt mond
ja, prédikálja:minden,amitek volt,minden,amitek 
van,ami még reátok vár közös vándorutatokon,an
nak az Istennek ajandéka,akitől száll alá minden 
jó adomány és tökéletes ajándék. Övé a hálaadás, 
a dicséret,a dicsőség ma is,... most is,... itt 
is,... közöttetek is... örökkön... örökké. Ámen
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B p .1 9 4 6 .j a n .2 8 .  Higgyetek!....
Ige: Já n o s  1 4 :1 - 6 .  ö zv .  Wagner Nándorné

koporsója mellett.

Látjátok,Testvéreim, e z a Krisztus!
A döbbenet,a kétségbeesés óráján igy tud 

szólni tanitványaihoz: "Ne nyugtalankodjék a ti 
szivetek!"... Körülötte mindenki elveszitette a 
fejét, mindenkinek porba hullott a reménysége, 
mindenki ugy érzi,mintha kicsusznék lába alól a 
föld, nincs többé értelme az életnek, - csak Ő, 
egyedül Ő, a halálrakészülő áll szilárdan, csend
ben, nyugodtan, egyedül Ő tud igy szólni: "Ne 
nyugtalankodjék a ti szivetek!... higgyetek Is
tenben és higgyetek énbennem!"

Óh engedjéték,hogy Ő szólaljon meg most 
is,e koporsó mellett is... A döbbenetnek,a bi
zonytalanságnak, a bucsuzásnak e nehéz óráján 
hadd mondja el neked,gyászra,fájdalomra,gondok
kal való viaskodásra egyedül maradt Testvérem, 
de hadd mondja el nekünk is,akiket idehozott az 
együttérző részvét, azt a drága biztatást: "Ne 
nyugtalankodjék a ti szivetek" - hiszen nem tör
ténik itt más,csak annyi,hogy azt az életet, a- 
melyet 59 évvel ezelött elkezdett, azt im bevé- 
gezte, akit elküldött,azt most magához vette... 
Ne panaszkodjatok, ne vádaskodjatok, ne roska
dozzatok, ne zugolódjatok, ne kétségeskedjetek: 
csak h i g g y e t e k ! . . .  higgyetek Istenben 
és higgyetek Krisztusban! Ebben a nagy árvaság
ban, szülő és támasz nélküli állapotban, amikor 
nincs egyebünk csak egy nagy fájdalom és a drá
ga multnak sok-sok kisértő emléke, nem is tehe
tünk mást, minthogy Hozzá megyünk, Reá hagyat
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kozunk, Benne bizunk,aki az árvák atyja,a ma
gányos lelkek biztos gondviselője,aki e rava
tal mellett nekünk mondja, mondja szeliden,biz
tatón, vigasztalón - higgyetek Istenben és higy- 
gyetek Krisztusban...

Higgyetek I s t e n b e n ,  vagyis Ő- 
reá nézzetek,mert ott a célunk és a véghelyünk. 
Ne higgyetek semmiféle emberi vigasztalásban, 
nem terem a mi ajkunkon enyhitő balzsamir!Vaj
jon megvigasztalhat bennünket az,aki igy szól: 
ez az ember utja,sorsa, - ebbe bele kell törőd
ni,... lassan majd behegged a legfájóbb seb is, 
hiszen minden elmuló ezen a világon.Az egyedül
lét miatt sem kell aggódnotok,hiszen mindig 
voltak és lesznek nemes lelkek,akik készséggel 
osztanak meg elhagyottakkal szivet,szeretetet 
és melegséget... Valóban,felszárithatjuk ezzel 
itt koporsó mellett a szivünk könnyét és el
oszlathatjuk vele lelkünk jogos nyugtalanságát? 
Ugy-e, soha!

Bennünket sohasem nyugtathat meg az, 
hogy e világon minden hajlék összeomlik. Meg
békélést, vigasztalást ,uj erőt csak az adhat,a- 
mit Ő, Jézus mondott: "Az én Atyám házában sok 
lakóhely van". E ravatal mellett is egyedül ez. 
nyujthat enyhülést és törheti át a kétség és 
bizonytalanság sötét fellegét, hogy látom a 
célt,a tetőpontot,az örök hazát!... De ezt csak 
akkor látom,ha a hitem szemével nézek az Isten
re. Látom,minden veszteség és megszegényedés 
ellenére is látom,ha fel tudom emelni tekinte
temet a hulló rögről, ha nem a magam gondola
tai szerint nézem e világ dolgait,az életet és 
halált,a multat meg a jövendőt,a fájdalmat,a 
megpróbáltatást,az egymás után közénk állitott 
koporsókat,hanem isten terve szerint,aki atyai
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szivvel,királyi bőkezüséggel sok-sok hajlékot 
készitett,hogy nekünk is legyen nála lakóhelyünk. 
Óh higgyetek Istenben, - igy szól Krisztus most 
tihozzátok.

És higgyetek é n b e n n e m  - teszi, 
hozzá az U R ! Ha az Istenre néztek és Benne 
hisztek akkor csak a célt látjátok.Amikor a 
Krisztusra néztek - akkor látjátok az utat, a- 
mely a célba visz. Óh ne higgyetek más ut veze
tésébe! Senki sem mehet az Atyához,csak én álta
lam - mondja Jézus. Csak az Ő feltámadása óta 
várhatjuk mi is a feltámadást-S mert Ő él, mi is, 
Benne hivők,örökre élünk. Ő pedig előre ment, át 
poklon és halálon,e világ minden bünén.Ment,hogy 
helyet készitsen nekünk az Atya hajlékaiban.Mert 
az az örök élet,az az üdvösség: együttlenni Is
tennel, az Atyával.És ez már itt kezdődik,e halál 
árnyékának völgyében,ha utána megyünk,át e bünös 
világon,át a poklon,halálon, megyünk nem kétsé
geskedve, hanem hittel,mert tudjuk,hogy ezen az 
uton célhoz jutunk.Ezen az uton is osztályrészünk 
lesz könny,koporsó,egyedüllét,árvaság,de nem mint 
kisértés,hanem próba,amelyen át csak jobban,csak 
sürgetőbben,ellenállhatatlanul mondja nekünk a 
hivogatás szavát: jöjjetek énhozzám,higgyetek 
Bennem,aki Ur,Király vagyok mennyen—földön.

Testvérem! Emellett a koporsó mellett 
csak Ő tud és akar is téged megvigasztalni.

Ránk az tartozik,hogy higgyünk Benne,aki 
ha sirba visz,ha összetör,ha szegénnyé tesz is, 
csak azt müveli köztünk,bennünk,hogy feltámasz- 
szon,meggyógyitson,örök életre felkészitsen.

Ezt cselekszi most is... És ezen ez uton 
Ő előtted ment,mi pedig utána megyünk,de vajha 
ugy,hogy Nála ismét találkozhatunk.Ámen.
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Bp.1946.jan.30. Jézus mondja: "Engedjé-
Ige : Márk ev. 10:14. tek a gyermeket hozzám!"

ifj.Hautzinger Sándor
koporsójánál.

Elöször akkor keresett ez az üdvözitő a- 
karat titeket.Szülők, akik most fájdalommal áll- 
játok körül e ravatalt, amikor kórházi betegágyon, 
mütőasztalon emelt oltár mellett keresztelőre tar
tottátok e drága gyermeket. Ugy álltatok ott azon 
az esti órán, mint megrettent életvándorok, akiket 
otthonukból, örömükből és boldogságukból kiüzött a 
gyilkos kór. Őérette, fiatal családi életetek drá
ga hajtásáért aggódtatok, mert az emberi segitség
be vetett reménységtek nem sokkal biztatott. Igen, 
ott a nehéz percek közben, a halál árnyékában, mi
közben kiült szemetekbe belső tusakodástok drága 
gyöngye, a könny, az Élet Urát ostromoltuk azzal a 
buzgó imádsággal: legyen meg, Urunk, a te akaratod, 
az,amelynek kegyelme elég a kicsinyeknek és nagyok
nak, betegeknek és roskadozóknak,a földi életre 
csakugy, mint az öröküdvösségre.

Azóta mindössze néhány nap suhant el felet
tetek s ime, amitől féltünk, tartottunk, amire ret
tegve gondoltunk, mégis valóság lett: az a parányi 
sziv. az a néhány napos földi vándorlás örökre meg
szakadt. A nehéz gyászban, a bucsuzásnak e gyötrel
mes óráján sem mondhatok mást, csak azt, amit a ke- 
resztség megszentelt perceiben: Testvéreim! , ti si- 
rók és gyászolók, szülők és kedvesei, feigyeljetek 
arra az üdvözitő akaratra, amely Jézus ajkáról 
száll most felétek, amikor mondja, itt, most egé
szen tinéktek mondja: "Engedjétek hozzám jönni a 
gyermeket!"

Tudom, emberi ajkon nem terem azok számára
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olcsó vigasz és enyhitő balzsamir, akiket álmuk
tól megfosztott, reménységüktől megrablott egy 
szerető szivben, drága gyermekben a halál.Ti igy 
álltok itt most megrabolva, megszegényedve, pa
nasszal- jajjal és értelmetlenséggel, amit soha, 
de soha nem enyhithet számotokra ez a világ. És 
ilyenkor látja csak az ember, hogy milyen drága, 
felbecsülhetetlen az,amit életnek nevezünk. I- 
lyenkor, amikor már nincsen, csak az emléke. I- 
lyenkor, amikor sirva kell fakadnunk, mert vala
ki közülünk többé nem él, akit pedig szerettünk, 
magunkénak tartottunk, aki husunkból való hus és 
vérünkből való vér volt, akiért munkát, nappalt, 
éjszakát, pihenést, egészséget, vagyont szivesen 
áldoztunk.

Igaz, hogy ti is most azok közé tartoz
tok, akik ugy érzik, hogy Isten ebben a kicsiny 
koporsóban elvette házatok derüjét, letarolta vi
rágos kerteteket s jobban kifosztott, mint a leg
nagyobb vihar. Hát valóban azt hiszitek, hogy 
megrabolt titeket az Isten, az Atya, aki szeret 
benneteket?... Óh vegyétek észre, hogy mi mindent 
nyujt felétek: mennyi alázatosságot, mennyi belső 
nagyságot, amikor mondja: "engedjétek" hozzám, ne 
tiltsátok el őt. A fájdalomnak szent mélységeit 
tárja fel szivetekben, ahol az igezi élet csirái 
tenyésznek. Keresztet nyujt felétek s a kereszten 
önmagát kinálja!... Óh milyen jó az Ő kezére haj
tani fejünket és Neki zokogni el fájdalmunkat. Ő 
megáld, titokzatos tanácsa szerint megvigasztal, 
ma még csak Ő tudja hogyan, de Ő tudja azt.

Lássátok meg azt is, hogy üdvözitő akara
ta szerint betegszobája szentély lett, ahol meg
tanulhattátok mi a szeretet, mi a türelem,mi a 
lemondás és áldozat. A megpróbáltatásban még kö
zelebb füzött egymáshoz titeket, hogy egybedobba-
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nó szivetek mennyei kenyérré váljék. Koporsója 
oltár, amelynél megtanuljátok: mi a hit, mi az 
engedelmesség, mi az imádság, mi az örökkévaló
ság. Sirja pedig egy olyan oltár-lépcső, ahonnét 
magasabbra visz az ut, az örök élet magasságai 
felé.

Ne azzal terheljétek mát magatokat a 
ravatal mellett, hogy itt hagyott, hanem arra 
gondoljatok, azt lássátok, hogy eljött tihozzá
tok, hogy üzenet volt egy magasabb világból, aki 
által Isten önmagához akar kötözni titeket. És ha 
most tőletek vissza is vette, azért tette, hogy 
utánanézve meglássátok az Ő atyai arcát... Sze
meteket is azért fátyolozza el könnyel, mert 
fel akarja tárni a legnagyobb titkot: jövevények 
vagyunk mi idelent, örök hazánk Nála, oda tul van.

Engedjétek hát őt... Könnyel, panasszal 
ne tartóztassátok. Hiszen az ő utja is mindössze 
ez: otthonról elmegy haza. Hogy miért most és 
miért igy?... ez az Ő dolga, azé az Atyáé, aki 
jót végzett gyermekei felől.

Ránk csak az tartozik, hogy amig tart a 
vándorpálya higgyünk ugy és járjunk akként, hogy 
haza érjünk, a földről a mennybe, e mulandóság 
világából az örök életre.

Ő ezen az uton előttetek megy... Ti pedig 
majd utána...

Addig is,... most is,... itt is, ... ezért 
a drága gyermekért is Övé - az Atyáé - legyen a 
dicséret, a dicsőség örökkön örökké. Ámen.
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Bp.1946.febr.6. A belső ember....
Ige: II.Kor.4:16. Reuss Lászlóné ko

porsójánál.

Halotti Gyülekezet!

Ez a felolvasot néhány szó az emberi é- 
let meghatározása. Ilyen találóan csak a tarzu- 
si Pál látta meg a dolgok, teremtmények jelentő
ségét. Mint ilyen, vezető témája annak a gyönyö
rü szimfóniának, melyet istennek zengett a ko- 
rinthusi gyülekezetben azért, hogy Jézus Krisz
tus formálja az embert. Nélküle olyan cserépe
dény az ember, amelyet a halál összetörhet,mely
ből az összeomlás után értéktelen darabok marad
nak. Általa azonban minden törékenység, gyarló
ság és elmulás ellenére is az ember után nem 
gyász, nem fájó emlékek, cserépdarabok maradnak, 
hanem egy fenséges üzenet, mert az a mi kincsünk, 
hogy a halál teljessé, befejezetté tesz mindegyi
künkben egy isteni kijelentést. Más szóval: min
den ember Istennek egy-egy beszéde, amelyet érté
kessé nem az teszi, hogy Istené, hanem hogy az 
emberek megértik-e? Isten nem a maga részére irta
meg beszédét, de leirta, hogy a maga számára nyer -  
je meg az embert. Nem azért teremtett embert,hogy 
gyönyörködjék a maga hasonlatosságában, hanem 
hogy az ember önmagában megtalálja az Istent,meg
lássa a mellette haladóban, az előtte járóban, 
hogy milyen az Isten. Aki ezt nem látja meg, az 
lehet gyönyörű agyagedény, pokol tüzében megedzett 
cserép, de üres, nincs benne kincs, érték, nem ü- 
zenet,melyet befejez, nem Isten kijelentése, me
lyet értékessé tesz a halál, nem olyan testben élő
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tanitás, melyet el tudnak sajátitani az embe
rek.

Ez a koporsó, amely korán elhunyt ked
vestek cserépedényét tartalmazza, bizonyság a 
pál i igének igazsága mellett. Amellett, hogy 
vannak emberek, akikben megéli, akik által meg
tudja a világ, hogy amilyen mértékben megromlik 
a külső embere, olyan mértékben ujul meg a bel
ső.

Reuss Lászlóné még haló poraiban is ar
ról beszél, hogy "nem az a mi igazi énünk, a- 
melyik látszik", amelyik a világhoz kapcsolódik, 
belőle él, vele mulik el, tőle függ, hanem az a 
belső, elrejtett ember, akinek a külső csak cse
répedénye.

Hogy benne ez a kijelentés jelent meg a 
világban, azt ti tudjátok szerettei, rokonai,a- 
kiknek életutját vele egybekapcsolta az Isten; 
ti láthattátok szomszédok, ismerősök, akik szem
tanui voltatok ennek a szolgálatnak. Ő távol ál
lott a zugó, rohanó élettől, őt nem kapta el a 
muló világ fénye, csillogása, őhozzá nem érhe
tett el sok-sok emberi szó, hang, csábitás és 
lármás beszéd. De ez az adottsága is inkább arra 
vitte, hogy befelé forduljon s arra figyeljen, 
azt hallgassa, amit a sziv mond, a szerető lélek.

Hogy ebben a befeléfordulásban miképen 
nézett az Istenre - nem tudom. Azt azonban megint 
ti tudjátok, hogy Isten miképen nézett őreá.Ugy-e 
ő ebben az elméllyülésben, csendes megalázkodás
ban megértette, hogy a nőnek, az asszonynak, a 
hitvesnek, az édesanyának az a hivatása, hogy so
hase legyen több, de kevesebb sem annál, mint a- 
mire Isten teremtette. És ő megértette - arra van 
teremtve, hogy mint nő, szebbé tegye az életet 
lelke összhangjával, kedveseinek a földet kezemun-
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kájával; - arra van teremtve, hogy mint, asszony 
uj érzések adásával eszményévé, angyalává váljék 
a házának, igyekezzék mind finomabbá, nemesebbé, 
gyöngéddé lenni, aki mindig hisz, mindent eltür, 
mindig megbocsát; - arra van teremtve, hogy mint 
hitves legyen férje munkájának titkos rugója, fá
radozásaiban erőnyerés, fájdalmaiban vigasztalás, 
küzdelmeiben biztatás, életében belső jutalom; - 
arra van teremtve, hogy mint édesanya - ha kell 
hát gyermekeiért megvonja szájától a falatot is, 
lelopja arcáról a nemes pirt, vérének tüzét azok
ba plántálja át, akik rá bizattak; - lánya előtt 
ugy tündököljön, mint önfeláldozás, fiai előtt 
ugy ragyogjon, mint tiszta jóság, akinek csókja 
hitté, könnye néma tanítássá, szenvedése ujjászü
lő hatalommá legyen. - És hogy mindehhez nem va
gyon kell, hanem sziv, hogy sokat csak kevésből 
lehet adni, hogy aki szivét adja oda a szenvedő
nek, megpróbáltnak, csüggedőnek, otthonától meg
fosztott embernek, az annyival adott többet min
den drágaságnál, amennyivel többet ér egy nemes 
sziv minden földi kincsnél.... Tőle ezt láttátok, 
Benne ezt kaptátok. Szebben élni, szolgálatot,mun
kát, törődést örömmel felvállalni, uj életben di
adalmasabban remélni közöttetek nem is tudott Ná
lánál senki.

Hogy eközben megromlott a teste, - ti tud
játok, akik hervadni, elégni láttátok. De akinek 
szeretetből, szenvedésből, lemondásból és hitből 
szövődik a belső embere, amire a test elromlok, 
szép mintát mutat; halvány vonalakban dereng raj
ta Istennek kezevonása!

Higgyétek el, benne egy üzenetet öltött 
testet,maga az Isten közeledett felétek. Ahol pe
dig közel az Isten, ott a koporsó is oltár, amely
nél még jobban megtanulja az ember: mi a hit, mi
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az engedelmesség, a meghajlás, az imádság, az 
örökkévalóság. Bár most keresztet nyujt felétek, 
oltár előtt mégis összekulcsolódik a kéz, hajt
suk rá fejünket a keresztre, neki sirjuk el bá
natunkat s rábizunk mindent: otthont, gyermeke
ket, a nappalt, az éjszakát, a holnapot, a jö
vendőt, az élőket és a már elaludtakat...

És Ő megáld, titokzatos tanácsa szerint 
megvigasztal, ma még csak Ő tudja hogyan, de Ő 
tudja, higgyétek el, tudja azt...

Ránk nem is tartozik más csak az, hogy 
amig tart ez a vándorpálya: higgyünk, szeressünk 
éljünk ugy és járjunk akként, hogy hazaérjünk, 
a külső emberből kialakuljon a belső ember, a 
halandóból a halhatatlan, a föld gyermekéből a 
menny polgára, e mulandóság világából az öröké
let hona.

... Ő ezen az uton előttetek ment, ti 
pedig majd utána...

Addig is,... most is,... ezért a drá- 
ga életért is Övé legyen a dicséret, a dicsőség 
örökkön örökké. Ámen.



-  448 -
Bp.1946.febr.8. Keresztyén vigaszunk!
Ige: I.Thes.4:13-14. dr.Rejtő Sándor né '

koporsója mellett.

Gyászoló Testvérek!

A hálás kegyelet hozott össze minket e 
ravatal körül. Az a szeretet,amely előtt nincs 
halál, nincs koporsó, nincs elmulás, mert örök
re, elszakithatatlanul örökre egybefüzi a szere
tő sziveket.

A temetőben, koporsó körül, még évek 
multán is minden lélekben szomoruság ül. És ép
pen ti vagytok élő bizonyságai annak, hogy a 
halál okozta gyászt nem csökkenheti a muló idő. 
Emberi ajkon nem terem azok számára olcsó vigasz, 
enyhitő balzsamir, akiket álmuktól megfosztott, 
reménységüktől megrablott egy-egy szerető sziv
ben: az apában, az anyában a halál. Igy álltok 
itt ti megrabolva, megszegényedve, amit soha... 
soha nem enyhithet számotokra ez a világ. Nem is 
mondhatok mást, hiszen minden okotok megvan rá, 
Testvéreim, ti sirók és gyászolók, ti temetőbe
járók: csak szomorkodjatok...

De szomoruság is kétféle van.
Az egyik a reménytelen szomoruság. Az 

szomorkodik igy, aki minden bizalmát, vágyát eb
be a mulandó testbe és ebbe a rohanó életbe ve
tette... Az szomorkodik igy, aki minden munkának 
és álomnak, küzdelemnek és szeretetnek végét egy 
marék hamuban, egy feldiszitett vagy gondozatlan 
sirban látja.... Az szomorkodik igy, aki hisz a 
halálban és csak a halálban hisz, de nem hisz az 
Istenben és az Isten hatalmában... Az szomorko-
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dik a reménytelenség szomoruságával, aki nem 
hisz a meghalt és feltámadott Krisztusban.

Ezért is keres ma itt titeket az apos
tol vigasztaló szava, akiknek ez a két koporsó 
drága emlékekről beszél, amikor nektek mondja: 
"Nem akarom, Testvéreim, hogy tudatlanságban le 
gyetek az elhunytakat illetően, nehogy ugy szo- 
morkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs re
ménységük".

Itt is, ma is, mint esztendővel ezelőtt 
a friss sirhantok mellett csak annak a másik 
szomoruságnak szabad a sziveteket eltölteni, a- 
mely nem tud kétségbe ejteni, mert nem tud le
mondani a reménységről.

Töltse csak el lelkünket a szomoruság 
és gyász. Ne fojtsuk el most sem a bánatot. Az 
élő Isten sem kivánja azt tőlünk, hogy kiszakit- 
suk a szivünkből azt, aki egészen a miénk volt, 
akit szerettünk és akinek soha el nem muló há
lával tartozunk. Ide illik és ide tartozik a 
szomoruság. A családnak a szomorusága: a gyer
meké, az unokáké, akik gondos szülőket, szere
tő nagyszülőket vesztettek el. - A barátoké és 
pályatársaké, akik áldott lelkü munkatárssal 
lettek szegényebbek. - Azé a sok-sok betegé és 
szenvedőé, akik áldják, örökké áldják a szivét, 
hiszen nem a kéz, hanem a sziv árulja el az i- 
gazi orvost.

Szomorkodjunk csak, mert okunk és jo
gunk van rá, de n  e reménység nélkül! Keresz
tyén emberek állnak keresztyén kedveseik ravata- 
lánál. Az evangélium hivei vagyunk, akikben él 
az evangélium hite, az, hogy a Jézus a Krisztus 
aki ur mennyen és földön, meghalt és feltáma
dott... Azok közé tartozunk, akikben él a bizo
nyosság, hogy értünk halt meg és értünk táma
dott fel ; akikben él az isteni igéret betelje
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sedésének reménysége, hogy az Ur az elhunytakat 
is előhozza Jézus által ővele együtt.

E koporsók mellett, ravatal körül nem 
szomorkodhatunk reménytelenül és Isten nélkül. 
Nekünk a Krisztus halála és feltámadása valóság. 
Nekünk az élő, uralkodó és velünk naponként ren
delkező, szeretetével, kegyelmével elhalmozó Is
ten a Krisztusban erősségünk, örök  reménységünk 
és kifogyhatatlan vigasztalónk.

Mi Krisztussal állunk itt a halál biro
dalmában. Ezért még itt is, ahol pedig győztes
nek látszik a halál, hit és reménység tölti be 
szomorkodó szivünket. Egy másik élet hite, egy 
örök élet reménysége! Mert nekünk ez az élet 
Krisztus, a meghalás pedig nyereség.

Ne ugy szomorkadjatok hát, ti kedvesei, 
ti végtisztesség óráján megjelent barátai, isme
rősei, mint a többiek, akiknek nincs reménységük, 
hanem ugy, mint akiknek van reménységük: az élő 
és megelevenitő Krisztus. Vele boldog gyülekezet 
lehetünk. Érhet ugyan szenvedés, üldözhet a vi
lág. kinozhat bün, gyötörhet betegség, temethe
tünk magunk közül valókat és kisérhetnek minket 
az utolsó földi uton, mégis nincs közöttünk ha
lott, nincs egy sem, mert akár élünk, akár meg
halunk, akár kisérünk, akár kisértetünk, a Krisz
tus által mind-mind élők vagyunk.

Ez a mi keresztyén hitünk, reménységünk, 
vigaszunk, békességünk itt is, ma is, dr.Rejtő 
Sándor és felesége ravatala mellett is, - nektek 
is és énnekem is örökkön örökké. Ámen.
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Bp-Budafok,1946.márc.21.          A belső ember szol- 
Ige: II.Kor .4:15a-l6. gája.....

Petrovics Pál ny.lel
kész, volt hosszufalusi és 
budafoki lelkész koporsójánál.

Halotti Gyülekezet! Testvéreim!

Nem váratlanul jelent meg közöttetek ez 
a koporsó... Nem fiatal tölgyet tört ketté ben
ne a halál, hanem a nyugalom napjaiban öregedő 
élet kezéből ragadta ki a vándorbotot. Hiszen 
ti, szerettei, velem együtt láthattátok, nap 
mint nap tapasztaltátok, miképpen fogyott az e- 
reje, csökkent a lángja, lett hallgataggá, alvó 
gyermekké, törékeny testté, megfáradt életván
dorrá...

S ez a tinéktek olyan drága élet, meg
csendesedett sziv, csak annak az üzenetnek volt 
hordozója, melyről az apostol a felolvasott i- 
gében szól. Ez az imént felolvasott néhány ige 
pedig az emberi élet meghatározása. Petrovics 
Pál életének a sajátja.

Ilyen találóan csak a tarzusi Pál látta 
meg a dolgok, teremtmények, szolgálatok lénye
gét. Mint ilyen, vezető témája annak a gyönyörü 
szimfóniának, melyet Isten zengett a korinthusi 
gyülekezetben arról, hogy Jézus Krisztus formál
ja az embert. Nélküle olyan cserépedény az em
ber, melyet a halál összetörhet, melyből az 
összeomlás után értéktelen darabok maradnak. Ál
tala azonban minden törékenység, gyarlóság és 
elmulás ellenére is az ember után nem gyász, nem
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fájó emlékek, cserépdarabok maradnak, hanem egy 
fenséges üzenet, melyet a halál csak befejez, 
teljessé tesz mibennünk. - Más szóval: minden 
ember Istennek egy-egy üzenete, élő beszéde, 
melyet Isten nem a maga számára mondat, hanem 
hirdetteti, hogy az embert megnyerje a sajátja 
számára. Mert nem azért teremtett embert, hogy 
gyönyörködjék a maga hasonlatosságában, hanem 
hogy az ember megtalálja az Istent, meglássa az 
előtte járóban, a mellette haladóban, hogy mi
lyen az Isten. Aki ezt nem látja meg, az lehet 
gyönyörü agyagedény, pokol tüzében megedzett 
cserép, de üres, nincs benne érték, kincs, nem 
üzenet, melyet befejez, nem Isten kijelentése, 
melyet, értékessé tesz a halál, nem olyan test
ben élő tanitás, melyet el tudnak sajátitani az 
emberek.

Ez a koporsó, amely egy megfáradt szol
gatársunk cserépedényét rejti magában, a maga 
némaságában is bizonyság a páli ige mellett, - 
amellett, hogy vannak emberek, akik azért élnek, 
szolgálnak, fáradnak, vállalnak üldöztetést és 
megnemértést, csakhogy hirdethessék az isteni 
kijelentést: "nem az a mi igazi énünk, amelyik 
látszik, amelyik a világból él, vele mulik el, 
hanem az a belső, elrejtett ember, akinek a kül
ső csak cserépedénye".

Hogy benne, Petrovics Pálban ez a szol
gálat jelent meg a világban, azt ti tudjátok 
szerettei és valljuk mi is pályatársai, akiknek 
életutját vele egybekapcsolta az Isten. Erre ké
szült az ifju lélek szomjuságával Pozsonyban a 
teológiai akadémián, majd a rostocki egyetemen. 
Ebben a küldetésben élt szeretett csángó népe 
között, Hosszufaluban s miután menekülni kény-_ 
szerült, fővárosunk szomszédságában, a budafoki
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gyülekezetben. Minden küzdelme, irása, szava, 
munkássága - higgyétek el - csak azt szolgál
ta, hogy napfényre jöjjön a belső ember, az Is
ten képére teremtett, az örök dicsőségre eljegy
zett. Hogy törékeny ember volt, olyan, akit ki
sértett a vilőg, a gonosz, hogy ő is vivta ön
magával a külső és belső ember harcát, ezzel is 
csak közénk tartozott, hozzánk volt hasonló, u- 
gyanarra a kegyelemre szorult, amely a Jézus 
Krisztusban adatott mindannyiunknak.

Egy lutheránus papnál ez a belső ember 
épitése nemcsak akkoriban, de még mostanáig is 
önzetlen munkát jelentett, melynek anyagi jutal
ma nincs, de van annál több kedves kárpótlása.

Kárpótlás az ilyen munkásnak a családi 
tüzhely, az ő életében boldog husz esztendő. A 
tanitónak legszebb kárpótlása a gyermek. Méllyé, 
széppé csak ez teszi az életet. A lelkipásztor 
kárpótlása, hogy ő lélek-gyógyitó lehet. Az az 
evangélium papja, aki természetesnek tartja, 
hogy a könny letörlésre, a nyomor enyhitésre, a 
fájdalom vigasztalásra való s ehhez nem kell e- 
gyéb, mint a szolgálat karizmája. Petrovics Pál 
nem is hiányzott sohasem ott, ahol az egyháznak, 
a hazának, a társadalomnak és másoknak bajaiért 
tenni kellett.

Bármiképpen látták és ismerték őt az em
berek, a gyülekezetek, benne 42 évig tartó szol
gálata alatt mégis csak az az üzenet öltött tes
tet: emberek! maga az Isten közeledett felétek. 
Ahol pedig közel az Isten, ott a koporsó is ol
tár, amelynél még jobban megtanulja az ember, 
hogy mi a hit, mi az engedelmesség, a meghajlás, 
az iiádság, az örökkévalóság. Bár most keresztet 
nyujt felétek, kedvesei, oltár előtt mégis ösz- 
szekulcsolódik a kéz. Hajtsuk rá fejünket mind
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annyian a keresztre, együttérző szivvel álljuk 
körül ezt a ravatalt, és Neki sirjuk el bánatun- 
kat, mondjuk el hálánkat s bizzunk rá mindent: 
hitvest, közelben és távolban élő gyermekeket, 
testvért, unokákat, rokonokat, otthont, nemze
tet, népet, gyülekezeteket, a nappalt, az éj
szakát, a holnapot, a jövendőt, az élőket és a 
már elaludtakat...

És Ő megáld, titokzatos tanácsa szerint 
megvigasztal, megbékéltet és elcsendesit hábor
gó sziveket, megadja a bünbocsánat drága aján
dékát, ma még csak Ő tudja hogyan, de Ő tudja, 
higgyétek el, tudja és akarja azt.

Ránk nem is tartozik más, csak az, hogy 
amig tart még ez a földi vándorpálya: higgyünk, 
szeressünk, éljünk ugy és járjunk akként, hogy 
hazaérjünk, a külső emberből kialakuljon a bel
ső, a halandóból a halhatatlan, a föld gyerme
kéből a menny polgára, e mulandó világból az ö- 
rökélet hona.

Ő ezen az uton immáron elment, Ti pedig 
majd utána...

Addig is,... most is,... ezért az élet
ért is... Övé legyen a dicséret és a dicsőség, 
Aki adta s mindezideig néktek megtartotta. Ámen
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Bp.1946.máj.11.
Ige: II.Kor.4:15a-l6.

A belső emberért. 
Tóthpál Endre ra
vatala mellett.

Testvéreim!

Oly bus, oly nehéz ez a virágokkal el
halmozott ravatal!... Pedig nem váratlanul je
lent meg közöttetek ez a koporsó... Ti, szeret
tei, akik az utolsó szivdobbanásig vele együtt 
lehettetek, láthattátok, nap, mint nap tapasz
talhattátok, miképpen fogyott az ereje, csök
kent a lángja, lett hallgataggá, törékeny test
té, megfáradt életvándorrá....

S ez a tinéktek olyan drága élet, meg
csendesedett sziv, csak annak az üzenetnek volt 
a hordozója, melyről az apostol a felolvasott 
igében szól. Ez a néktek vigasztalástokra, ne
künk mindannyiunknak pedig, akik együttérző 
részvéttel álljuk körül ezt a koporsót, tanusá
gunkra elhangzó ige az emberu élet meghatározá
sa. Tóthpál Endre életének a sajátja.

Ilyen találóan csak a tarsusi Pál látta 
meg a dolgok, teremtmények, szolgálatok lénye
gét. Mint ilyen, vezető témája annak a gyönyörü 
szimfóniának, melyet Isten zengett a korinthusi 
gyülekezetben arról, hogy Jézus Krisztus formál- 
ja, alakitja az embert. Nélküle olyan cserépe
dény az ember, melyet a halál összetörhet, mely- 
ből az összeomlás után értéktelen darabok marad 
nak vissza. Általa azonban minden törékenység, 
gyarlóság és elmulás ellenére is az ember után 
nem gyász, nem fájó emlékek, értéktelen cserép- 
darabok maradnak vissza, hanem egy fenséges ü
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zenet, melyet a halál csak befejez, teljessé 
tesz mibennünk. - Más szóval: minden ember Is
tennek egy-egy üzenete, élő beszéde, melyet 
Isten nem a maga számára mondat, hanem hirdet- 
teti, hogy az embert megnyerje a sajátja szá
mára. Mert nem azért teremtett embert, hogy 
gyönyörködjék a maga hasonlatosságában, hanem 
hogy az ember megtalálja az Istent, meglássa az 
előtte-járóban, a mellette haladóban, hogy mi
lyen az Isten. Aki ezt nem látja meg, az lehet 
gyönyörü agyagedény, pokol tüzében megedzett 
cserép, de üres, nincs benne érték, -kincs, nem 
üzenet, melyet befejez, nem Isten kijelentése, 
melyet értékessé tesz a halál; nem olyan test
ben élő tanitás, melyet el tudnak sajáti tani az 
emberek.

Ez a koporsó, mely Tóthpál Endre testvé- 
rünk cserépedényét rejti magában a maga némasá
gában is bizonyság a páli ige mellett. Amellett 
hogy vannak emberek, akik azért élnek, szolgál
nak, fáradnak, áldoznak csakhogy hirdethessék 
az isteni kijelentést: "nem az a mi igazi énünk 
amelyik látszik, amelyik a világból él, vele 
mulik el, hanem az a belső, elrejtett ember, a- 
kinek a külső csak cserépedénye".

Hogy őbenne ez a szolgálat jelent meg a 
világban azt ti tudjátok, szerettei és ti lát
hattátok munkatársai, akiknek életutját vele 
egybekapcsolta az Isten. Pedig a hivatása az 
volt, hogy a hideg, rideg, lelketlen anyaggal 
foglalkozzék, azzal, ami látható, tapintható, 
ami magánhordja a nagy Alkotó kezenyomát. Min
den küzdelme, szava, munkássága, törekvése csak 
azt szolgálta, hogy napfényre jöjjön a belső 
ember, az Isten képére teremtett, az örök di
csőségre eljegyzett. Hogy törékeny volt, ember,
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olyan, akit kisértett a világ; hogy ő is vivta 
önmagával a külső és belső ember garcát, — ez
zel is csak közénk tartozott, hozzánk volt ha
sonló, ugyanarra a kegyelemre szorult, amely a 
Jézus Krisztusban mindannyiunknak adatott. Ez 
a belső ember épitése mindig önzetlen munkát 
jelentett, melynek anyagi jutalma nincs, de van 
annál több kedves kárpótlása.

Kárpótlás az ilyen munkásnak a családi 
tüzhely! Az ő életében boldog 23 esztendő.Mély- 
lyé, széppé ez teszi az életet, az a közösség, 
amelyben két sziv élet kenyerévé válik. Ennek 
bizonyságai ti vagytok: bánatos özvegye és sze
retett leánya s mindazok, akik a szive jóságát, 
lelke melegét otthon is élvezhettétek. Mert az 
az evangélium gyermeke - s ő ilyen volt - aki 
természetesnek tartja, hogy a könny letörlésre, 
a nyomor enyhitésre, a fájdalom vigasztalásra 
való s ehhez nem kell egyéb, mint a szolgálat 
karizmája. Nem is hiányzott ő sehol, ahol mások 
bajáért tenni kellett.

Bármiképpen látták és ismerték meg őt 
az emberek, benne az az üzenet öltött testet: 
emberek! az Isten nap mint nap közeledik felé
tek! Hiszen minden: öröm, mosoly, épitő munka,
gondok és megoldások, inség és megtartatás csak 

Ő róla beszél. Ahol pedig közel az Isten, ott a
koporsó is oltár, amelynél még jobban megtanul
ja az ember, hogy mi a hit, mi az engedelmesség, 
a meghajlás, az imádság, az örökkévalóság. Bár 
most keresztet nyujt felétek, kedvesei, - oltár 
előtt mégis összekulcsolódik a kéz. Hajtsuk rá 
mindannyian fejünket a keresztre, ti is, akik 
most hitvest, szülőt, rokont temettek el, — ti 
is, akik most pályatárstól, munkatárstól, jóba



- 459 -
Bp.l946.jun.13. Mindenkor az Urái vagyunk.
Ige: Róm.14:7-8. Rácz Mimi ravatalánál.

Gyászoló Testvérek!

Nem váratlanul jelent meg közöttünk ez a 
koporsó. Igaz,hogy nem öregedő élet kezéből ragad
ta ki a vándorbotot, - mégis ha volt szemetek a 
valóság látására, akkor ti szerettei - velünk 
együtt - láthattátok, nap mint nap tapasztalhat
tátok, miként fogyott az ereje, csökkent a lángja, 
lett hallgataggá, alvó gyermekké, törékeny testté, 
megfáradt életvándorrá, akinek arcára lassan kiült 
a halál viaszrózsája...

S ez a néktek olyan drága élet, megcsen
desedett sziv csak annak az üzenetnek volt hordo
zója, melyről az imént elhangzott ige beszél.

A legdacosabb crédóból való ez a vallomás. 
Olyan, amilyenre csak Jézus nyitotta az ajkát, mi
kor embereknek, siró, gyászoló lelkeknek mondotta: 
"Boldogok, akik sirnak, mert megvigasztaltatnak" 
vagy "Boldogok a halottak, akik az Urban halnak 
meg"... De itt és most, ahol a halál döbbenetes 
aratása lett nyilvánvalóvá, - ilyen diadalmas val
lomás kell!

Ez az üzenet annak a Pál apostolnak a szi
vén át érkezett közénk, akin ugyancsak végigvert 
a megpróbáltatások ostorával az Isten. Az ő lelke 
békességét azonban nem tudta megzavarni a halál, 
sem az, amely lassan borultreá egy öregedő életre, 
sem az, amelyik váratlanul töri ketté a fiatal 
tölgyet.

És én vallom, hogy ezt a hitet érleli ben
nünk e ravatal mellett az Isten.
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Ez a hit azonban ugy születik meg,mint 

a gyöngy: - fájdalom az ára, s akkor válik 
kinccsé, ha visszaverődik róla az Isten dicső
sége! ...

Ne is keressetek magatoknak olcsó vi
gasztalást e szomoru gyászban. Muló idő, vál
tozó események sebet nem enynitenek soha. - Em
beri bölcselkedés balgatag tanácsaira se fi
gyeljetek... Teremhet egyáltalában emberi ajkon, 
szivek fájdalmára enyhitő balzsamir?... Ha a 
multba menekültök vissza, azokhoz a drága emlé
kekhez, amelyeknek láncolatát megszakitotta ez 
a koporsó, csak egyet olvashattok ki a bölcső 
és koporsó közötti rövid 20 esztendő eseményei
ből, képeiből: minden, amitek volt, minden, a- 
mitek van arról beszél, hogy "közülünk senki 
nem él önmagának, senki sem hal meg önmagának, 
... hogy mi akár élünk, akár halunk, mindenkor 
az Uréi vagyunk! " .Azé-az Uré, aki megmondotta, 
hogy "aki bennem hisz, ha meghal is él"; aki ö- 
véit meggyőzte a feltámadás drága bizonyságai
val: "Én élek és ti is élni fogtok!"

És nézzétek csak az Ő életét, a megcsen
desedett szivét. Benne ez a kijelentés jelent 
meg a világban. Ezt ti tudhatjátok legjobban 
szerettei és rokonai, akiknek életutját vele 
egybekapcsolta az Isten... De szemlélői voltunk 
mi is, akik benne hüséges munkatársat kaptunk 
Isten országának szolgálatában. Ő távol állott 
a zugó, rohanó élettől. Őt nem kapta el a muló 
világ fénye, csillogása. Előtte nem volt drágább 
kincs Istennél, akit csak egész szivvel lehet 
szolgálni!... Nem is volt kedvesebb beszéd szá
mára az Isten igéjénél, értékesebb szolgálat a 
vasárnapi iskolánál. Ez volt neki az öröme, a 
gyönyörüsége, az eledele és az élete! Akinek
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pedig hitből, szolgálatból és szeretetből tevő
dik össze a lénye, ott maga az Isten közeledik 
felénk! Ahol pedig közel az Isten ott a koporsó 
is oltár, amelynél még jobban megtanulja az em
ber: mi a hit, mi az engedelmesség, a meghajlás, 
az imádság, az örökkévalóság. Bár most keresz
tet nyujt felétek e ravatalban, oltár előtt 
mégis összekulcsolódik a kéz. Hajtsuk csak rá a 
fejünket, Neki sirjuk el bánatunkat s bizzunk 
rá mindent: Otthont, gyermeket, fogságban siny- 
lődő édesapát, a nappalt, az éjszakát, a holna
pot, a jövendőt, az élőket, a már elaludtakat..

Igénk fényében élni nem is egyéb, mint 
igent mondani arra, amit az Isten akar. Tudom 
jól, hogy ez a beletörődés nehéz. Nehéz akkoris, 
amikor régen melengetett álmokról kell lemonda
ni... Nehéz akkoris, ha kedves terveket kell ö- 
rökre elvetni... És nehéz - óh nagyon nehéz 
akkor - ha egy szerető szivtől: a gyermektől, 
testvértől, rokontól, munkatárstól, tanitváby- 
tól kell bucsut venni. Igen, - nehéz: az Isten 
akarata előtt való meghajlás mindig nehéz, de 
..."mi akár élünk, akár meghalunk, mi mindenkor 
az Uréi vagyunk"!

S igy keres minket most koporsó mellett 
a vigasztalás üzenete. Nem azzal, hogy a halál 
tényét letagadja vagy odaveti a köznapi vallo
mást: ez az ember utja, neki már jó!... Nem!.. 
hanem odairányitja tekintetünket arra az Isten
re, aki a kezdet és a vég a mi életünkben; aki
nek tudta és akarata nélkül fejünknek egyetlen 
hajszála sem hullik le, s megtanuljak Tőle, itt 
és. most, koporsó mellett ujra, hogy az Ő akara
ta nem a mi akaratunk, az Ő utjai, nem a mi uta- 
ink, de... de minden végzése és cselekedete —
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ez is! - jó, igaz és üdvösséges! Bár ugy látjuk 
mi mindig akik körülálljuk ezt a ravatalt és meg
osztja veletek szivünk a bánatot, hogy sirba 
visz, összetör, meggyötör, elszakit és elhagyot
tá tesz - pedig mindezt azért teszi, hogy meg- 
gyógyitson, uj, igaz életre hivjon és üdvösségre 
segitsen földi, mulandó embereket.

Itt sem, közöttetek sem történt más - 
higgyétek el! - minthogy az Isten cselekedett; 
akit elküldött hozzátok, azt visszavette, amit 
elkezdett, azt bevégezte... Hogy különös volt az 
utja, tul korai szerintünk az ideje - az az Is
ten dolga, hiszen mi"akár élünk, akár meghalunk, 
mindenkor az Uréi vagyunk!"

Reánk csak az tartozik, hogy a bevégzett 
élet minden napjáért áldjuk és magasztaljuk Őt, 
Aki adta s mindezideig megtartotta.

Helyettetek mondom, akiknek bánat, fáj
dalom jutott osztályos részül s a szomoruság a- 
latt roskadoztok, - s a magunk nevében is mondom, 
akiket ugyancsak megszegényitatt az Isten:legyen 
dicséret és dicsőség Itt is, most is az Ő szent 
nevének. Ámen.
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A mi békességünk. 
özv.László Gyuláné ra
vatala mellett.

Gyászoló Testvéreim!

Nem váratlanul jelent meg közöttetek ez 
a koporsó...

Nem fiatal tölgyet tört ketté vele a ha
lál, hanem egy öregedő életből ragadta ki a ván
dorbotot...

Ha volt szemetek a valóság látására, ak
kor ti, szerettei, velünk együtt láthattátok,nap 
mint nap tapasztalhattátok, miként fogyott az e- 
reje, csökkent a lángja, lett hallgataggá, alvó 
emberré, törékeny testté, megfáradt életvándorrá, 
örök hazába sóvárgó lélekké, akinek lassan kiült 
arcára a halál viasz-rózsája...

Ez a néktek olyan drága élet, megcsende
sedett sziv, csak annak az üzenetnek volt hordo
zója, melyről az imént elhangzott ige beszél.

A legdacosabb cr édóból való ez a vallomás 
Olyan, amilyenre csak Jézus nyitotta az ajkát,mi
kor embereknek, siró, gyászoló lelkeknek mondotta 
"Boldogok, akik sirnak, mert megvigasztaltatnak", 
vagy "Boldogok a halottak, akik az Urban halnak 
meg"... De itt és most, ahol a halál aratása lett 
nyilvánvalóvá, ilyen diadalmas vallomás kell.

Ez az üzenet annak a Pál apostolnak a szi- 
vén keresztül érkezett közénk, akin ugyancsak vé
gigvert a megpróbáltatások ostorával az Isten. Az 
ő lelke békességét azonban nem tudta megzavarni a 
halál, sem az, amely lassan borul reá egy öregedő
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életre, sem az, amelyik váratlanul töri ketté a 
fiatal tölgyet.

És én vallom, hogy ezt a hitet érleli 
bennünk e ravatal mellett az Isten. Ez a hit 
pedig ugy születik meg, mint a gyöngy: fájda
lom az ára, s akkor válik kinccsé, ha visszave
rődik róla az Isten dicsősége!

Ne is keressetek magatoknak olcsó vi
gasztalást e szomoru gyászban. Muló idő, válto
zó események sebet nem enyhitenek soha. Emberi 
bölcselkedés balgatag tanácsaira se figyelje
tek. Teremhet egyáltalában emberi ajkon szivek 
fájdalmára enyhitő balzsamir?... Ha a multba 
menekültök vissza, azokhoz a drága emlékekhez, 
amelyeknek láncolatát megszakitotta ez a kopor
só, csak egyet olvashattok ki a bölcső és ko
porsó közötti élet eseményeiből, képeiből:min- 
den, amitek volt - legyen az szülő vagy hit
ves -, minden, amitek van - legyen az testvér 
vagy gyermek - arról beszél, hogy"közülünk 
senki sem él önmagának, senki sem hal önmagá
nak, hogy mi akár élünk, akár halunk, mindenkor 
az Uréi vagyunk". Azé az Uré, aki megmondotta, 
hogy aki bennem hisz, ha meghal is él; aki övé
it meggyőzte a feltámadás drága bizonyságaival: 
"Én élek és ti is élni fogtok!"

És nézzétek csak az Ő életét, a meg
csendesedett szivét... Benne ez a kijelentés 
jelent meg a világban. Ezt ti tudjátok legjob
ban gyermekei és rokonai, akiknek életutját Ve
le egybekapcsolta az Isten. Hogy ebben a szol
gálatban miképpen nézett Ő az Istenre? - nem 
tudom... Hogy Isten miképpen tekintett őreá? - 
annak ti vagytok a bizonyságai. Ő ugy-e, megér
tette ebben a szolgálatban, hogy a nőnek, az
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asszonynak, a hitvesnek, az édesanyának az a 
hivatása, hogy sohase legyen több, de kevesebb 
sem annál, mint amire Isten teremtette. És ő 
megértette, mint nő arra van teremtve, hogy 
szebbé tegye az életet lelke összhangjával, 
kedveseinknek a földet keze-munkájával; - arra 
van teremtve, hogy mint asszony uj érzések a- 
dásával angyalává váljék a házának, igyekezzék 
mind finomabbá, nemesebbé, gyöngédebbé lenni, 
aki mindig hisz, mindent eltür, mindig megbo
csát; - arra van teremtve, hogy mint édesanya 
lelopja arcáról gyermekeiért a pirt s vérének 
tüzét azokba plántálja át, akik rábizattak, - 
lányai előtt ugy tündököljön, mint önfeláldo
zás, fiai előtt ugy ragyogjon, mint tiszta jó
ság, akinek csókja hitté, könnye néma tanitás
sá, szenvedése ujjászülő hatalommá legyen, s 
akinek még halálos ágyán sem volt más gondja,i- 
mádsága, mint ti, gyermekei és unokái... Akinek 
pedig hitből, szolgálatból és szeretetből tevő
dik össze a lénye, ott maga az Isten közeledik 
felénk. Ahol pedig közel az Isten ott a kopor
só is oltár, amelynél még jobban megtanulja az 
ember: mi a hit, mi az engedelmesség, a meghaj
lás, az imádság, az örökkévalóság. Bár most me
gint keresztet nyujt felétek, oltár előtt mégis 
összekulcsolódik a kéz... Hajtsuk rá a fejünket, 
neki sirjuk el bánatunkat s bizzunk rá mindent: 
otthont, gyermeket, távolban élő testvéreket, a 
nappalt, az éjszakát, a holnapot, a jövendőt, 
az élőket és a már elaludtakat...

Hiszen igénk fényében élni nem is egyéb, 
mint igent mondani arra, amit az Isten akar. Tu
dom jól, ez a meghajlás nehéz. Nehéz akkoris,a- 
mikor régen melengetett álmokról kell lemondani.
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Nehéz akkoris , ha kedves terveket kell örökre 
elvetni... Nehéz volt őneki is. Akkoris,amikor 
otthont cserélt, akkor is ,amikor az Uristen a- 
karata korán árvaságra juttatta, odaállitotta 
koporsók mellé, a szerető hitves és a kedves vő 
ravatala mellé.. Milyen nehezen hordozta magá
ban azt a várakozást, amellyel csak az édesanya 
tudja hazavárni a távolba szakadt gyermekeit, 
hogy mégegyszer, utoljára, lássa és megcsókolja 
őket... És nehéz tinéktek is gyermekei, unokái, 
most elárvultan, magatokra hagyva, megállni e 
virágokkal elhalmozott koporsó mellett és bu
csut venni, utolsó utjára kisérni azt, aki egé
szen a tiétek volt!... Igen, - ez nehéz: az Is
ten akarata előtt való meghajlás mindig nagyon 
nehéz, de... "mi akár élünk, akár meghalunk, mi 
mindenkor az Uréi vagyunk"...

És igy keres minket most a vigasztalás 
üzenete. Nem azzal, hogy a halál tényét leta
gadja vagy odaveti a köznapi vallomást: ez az 
ember utja, neki már jó!... Nem! - hanem odai- 
rányitja a tekintetünket arra az Istenre, aki a 
kezdet és a vég a mi életünkben, akinek tudta 
és akarata nélkül fejünknek egyetlen, hajaszála 
sem hullik le s megtanuljuk tőle, itt és most, 
koporsó mellett ujra, hogy az Ő akarata nem a 
mi akaratunk, az Ő utjai nem a mi utaink, - de 
minden végzése és cselekedete - ez is - jó, 
igaz és üdvösséges. Bár ugy látjuk most mi mind 
akik körül áll juk ezt a ravatalt és megosztja 
veletek szivünk a bánatot, hogy sirba visz,ösz- 
szetör, meggyötör, elszakit és elhagyatottá 
tesz szerető sziveket, pedig mindezt azért te
szi, hogy meggyógyitson, uj, igaz életre hivjon 
és üdvösségre segítsen földi, mulandó embereket

Itt sem, közöttünk sem történt más -
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higgyétek el - minthogy az Isten cselekedett, 
akit elküldött, azt visszavette, amit elkezdett, 
azt most bevégezte... Hogy különös volt az utja 
- az az Isten dolga, hiszen mi akár élünk, akár 

halunk, mindenkor az Uréi vagyunk!
Reánk csak az tartozik, hogy a bevégzett 

élet minden napjáért áldjuk és magasztaljuk Őt, 
aki adta és mindezideig megtartotta. Helyettetek 
mondom, akiknek bánat, fájdalom jutott osztályos 
részül s a szomoruság alatt roskadoztok, - s a 
magunk nevében is mondom, akiket ugyancsak meg- 
szegényitett az Isten: legyen dicséret és dicső
ség itt is,... most is... az Ő szent nevének.

Ámen.
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Bp .1946 okt.17. 
Ige: II.Kor.4:16.

Az élet értelme,célja.. 
Rósásné Flatt Zsóka ko
porsója mellett.

Szeretett Testvérek!

Ez a felolvasott néhány ige az emberi 
élet meghatározása. Ilyen találóan csak a tar- 
zusi Pál látta meg a dolgok, teremtmények jelen
tőségét. Mint ilyen, vezető témája annak a gyö
nyörű szimfóniának, melyet Istennek zengett a 
korinthusi gyülekezetben azért, hogy Jézus Krisz
tus formálja az embert. Nélküle ugyanis olyan 
cserépedény az ember, melyet a halál összetörhet, 
melyből az összeomlás után értéktelen darabok 
maradnak vissza. Általa azonban minden törékeny
ség, gyarlóság és elmulás ellenére is az ember 
után nem gyász, fájó emlékek, értéktelen cserép
darabok maradnak, hanem egy fenséges üzenet,mert 
keresztyén hitünk szerint a halál csak teljessé, 
befejezetlenné tesz mindegyikünkben egy isteni 
kijelentést.

A Szentirás szerint minden ember Isten
nek egy-egy sajátos beszéde, amelyet Isten azért 
mond el, irat meg rövidebb vagy hosszabb életek
ben, hogy a maga számára nyerje meg az embert. Ő 
nem azért teremtett embert, hogy gyönyörködjék a 
maga hasonlatosságában, hanem hogy az ember meg
találja Istenét, meglássa a mellette haladóban, 
az előtte járóban, hogy milyen az Isten. Aki ezt 
nem látja meg, az lehet gyönyörü agyagedény, po
kol tüzében megedzett cserép, de üres, nincs ben
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ne kincs, érték, nem üzenet, melyet befejez, nem 
Isten kijelentése, melyet értékessé tesz a halál, 
nem olyan testben élő tanitás, melyet el tudnak 
sajátitani az emberek.

Ez a koporsó, amely Rósás Pálné, alföldi 
Flatt Zsóka testvérünk porhüvelyét tartalmazza, 
bizonyság a páli ige mellett. Amellett, hogy van
nak emberek, akikben megéli, akik által megtudja 
a világ, hogy "nem az a mi igazi énünk, amelyik 
látszik, amelyik a világhoz kapcsolódik, belőle 
él, vele mulik el, hanem az a belső, elrejtett 
ember, akinek a külső csak "cserépedénye".

Hogy benne ez a kijelentés jelent meg a 
világban, azt ti tudjátok, szerettei, rokonai,a- 
miknek életutját vele egybekapcsolta az Isten. Ő 
távol állt a zugó, rohanó élettől, attól, ahol 
hiuság, nagyravágyás, dicsőség teszi önzővé és 
iriggyé az embert, őt nem kapta el a muló világ 
fénye, csillogása, lantján nem termett disszonáns 
hang, ajkán nem kelt bárdolatlan, darabos beszéd. 
Őt az adottsága inkább arra vitte, hogy befelé- 
forduljon s azt szólaltassa meg, amit a sziv mond, 
a szerető lélek. Mert tudta, óh nagyon tudta,hogy 
"egyszer nem lesz majd tovább! A kifáradt sziv 
megáll!"

Hogy ebben a befeléfordulásban az Isten 
milyennek látta? - nem tudom. Én csak azt tudom, 
hogy ő milyennek látta az. Istent. Annak látta, aki 
előtt mindig lenni kell és sohasem látszani. Neki 
az Isten kéz volt, biztos vezetés; neki az Isten 
nem ünnepi gondolat volt, hanem az a szerető Atya, 
akivel állandóan járta az élet csucsait és mélysé
geit.

"Vezess, Uram! Ne engedj eltévedni,
Csillagtalan bus éjszakán Élet...
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Vezess,uram! hogy ne csak botorkáljon 
Gyarló lelkem mig Te utánad esd!"

Aki igy fogta Isten kezet a vándoruton annak hi
te valóság volt, melyben az örök élet ritmusa a- 
vatta fenséges poézissé az egész életet.

És ti tudjátok, szerettei, nogy ő ebben 
az elmélyülésben, csendes befeléfordulásbán,meg
értette, hagy a nőnek, az asszonynak, a hitves
nek, az édesanyának az a hivatása, hogy sohsase 
legyen több, de kevesebb sem annál, mint amire 
az Isten teremtette. És ő megértette: arra van 
teremtve, hogy mint nő - szebbé tegye az életet 
lelke összhangjával, örökké derüs belső békessé
gével; - arra van teremtve, hogy mint asszony 
uj érzések adásával eszményévé, angyalává váljék 
házának, igyekezzék mind finomabbá, nemesebbé, 
gyöngédebbé, szerényebbé lenni, aki mindig hisz, 
mindent eltür és mindent megbocsát; - arra van 
teremtve, hogy mint hitves legyen férje munkájá
nak titkos rugója, fáradozásaiban erőnyerés, küz
delmeiben biztatás, életében belső jutalom; - ar- 
ra van teremtve, hogy mint édesany lánya előtt 
ugy tündököljön mint önfeláldozás, fia előtt ugy 
ragyogjon, mint tiszta jóság, akinek csókja imád
sággá, könnye néma tanitássá, igénytelensége é- 
letformáló hatalommá legyen...

És hogy ezen felül mit pazarolt unokákra, 
rokonokra, barátokra, munkatársakra, az olvasók 
táborára arról beszél itt minden virág s a vég
tisztesség óráján megjelent minden bánatos sziv.
És hogy ehhez a küldetéshez nem vagyon kell, ha
nem csak sziv, s aki szivét adja oda a megpróbált- 
nak, szenvedőnek, csüggedőnek - az annyival adott 
többet minden földi kincsnél, minden drágaságnál, 
amennyivel többet ér egy nemes sziv minden földi 
kincsnél. Tőle ezt láthattátok, benne ezt kaptá
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tok, nála ezt tanulhattátok. Szebben éli,szol
gálatot, munkát, törődést, hivatást örömmel 
felvállalni, uj életben diadalmasabban remélni 
közöttetek nem is tudott nálánál senki.

Akinek pedig szeretetből, lemondásból, 
hitből szövődik az élete, abban egy üzenet öl
tött testet: maga az Isten közeledett felétek. 
Ahol közel az Isten, ott a koporsó is oltár,a- 
melynél még jobban megtanulja az ember: mi a 
hit, mi a meghajlás, az iiádság, a szolgálat, 
az örökkévalóság. Bár most keresztet nyujt fe
létek, oltár előtt mégis összekulcsolódik a 
kéz. Fejünket hajtsuk rá a keresztre, Neki sir- 
juk el bánatunkat, s bizzunk rá mindent: hitves- 
társat, gyermekeket, unokákat, rokonokat, bará
tokat, a nappalt, az éjszakát, a holnapot, a 
jövendőt, az élőket s a már elaludtakat...

Higgyétek el, ránk nem is tartozik más, 
csak az, hogy amig tart ez a földi vándorpálya, 
higgyünk, szeressünk, éljünk ugy és járjunk a- 
ként, hogy hazaérjünk, a külső emberből kiala
kuljon a belső ember, halandóból a halhatatlan, 
föld gyermekéből a menny polgára, s. mulandóság 
világából az örök élet hona.

Ő, Rósásné, Flatt Zsóka, ezen az uton 
előttetek ment, ti pedig majd utána...

Addig is,... most is,... itt a koporsó 
mellett is azé az Istené, aki adta, eddig meg
tartotta - legyen a dicséret és a dicsőség ö- 
rökkön mindörökké. Ámen.

Imádság az igehirdetés után:
Istenünk, Atyánk! Tudjuk, hogy minden 
Tetőled való. Tőled való az élet,mely 
körülöttünk ezernyi szinben pompázik...
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De Tőled való a koporsó is, mely 
magával visz drága életeket. Le
gyen ez a megállásunk is a Te aka
ratod szerint. Életét Te adtad. Te 
is végezted be. Az ajándék Hozzád 
tért vissza. Áldjuk a nevedet, éret
te. -

De ne ródd fel nekünk,hogy 
elcsukló hangon,nehéz szivvel ál
lunk meg előtted.Nekünk nagyon fáj 
elválni attól,akit szeretünk, aki 
szeretett,akitől mi még annyit vár
tunk, akiben megláttuk,hogy Te ki
csodánk vagy és hogy mi mik vagyunk 
előtted. Megnyugszunk végzéseden, 
mert hisszük, hogy mind jó,amit Te 
cselekszel.

Atyánk! Hisszük,hogy őt Te ál
dottad meg az élet gazdag áldásai
val és Te áldod meg a halál által 
is örök üdvösséggel. Hisszük, hogy 
a Te vigasztaló lelked leszáll az 
ő otthonába, felemeli a hit erejé
vel azokat mind, akiket neki adtál 
és most olyan kimondhatatlan kincs
csel lettek szegényebbek... Hisz- 
szük,mert boldog szemü látói va
gyunk kegyelmednek,irgalmadnak és 
szeretetednek,aki törékeny cserép
edényben örökkévaló kincset kinál- 
tál fel. Őérette kérünk,könyörgünk:
"Uram! Mardj velem,midőn leszáll az este, 
Ha arcom a bus könnyharmat megeste,
S ki letörölje,senki sincs velem,
Uram! maradj velem.
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Maradj velem az élet alkonyultán,
A vágyak, álmok, sóhajok kimultá n .
Borulj rám,hogy a haláltól ne féljek, 
Ölelj magadhoz,hogy még ott is éljek. 
Ott is...

Uram! Te maradj velem!" Ámen.




