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Hetvened vasárnapi beszéd.
I. Kor. 9, 24— 10, 10.

Szeretteim az Ür Jézus Krisztusban!
Minden téren, csaknem naponként meggyőződhetünk arról, 

hogy az emberiség szakadatlanul halad. Felolvasott epistolai 
szent leckénkben Görögország életéből, annak fejlődéséről és 
törekvéseiről egy vonzó képet állít Pál apostol szemeink elé. 
Görögország népe a műveltségnek minden tekintetben igen 
magas fokán állott. Voltak művészei, kiknek műveit még ma 
is túl nem szárnyalt mesterművekként csodáljuk, bölcseket 
adott a világnak, kiknek tanai még ma is értékes kincsei az 
értelemnek; e nép honszeretetének oly tetteiről szól a törté
nelem, melyek örök időkre fényes bizonyítékai lesznek a 
hősiességnek. Világos tehát, hogy Pál apostol a keresztyénség 
terjedésében lángoló törekvéseivel és eleven eszével csakha
mar kénytelen volt működésével e nép felé fordulni. Benne 
nem tudott meggyökerezni az a szűkkeblű gondolat, hogy 
csak a zsidó méltó a keresztyénségbe való felvételre; neki 
Krisztus Űrünk azon szavai voltak irányadók: „Eljönnek so
kan napkeletről és napnyugatról és északról és délről az Isten 
országában letelepednek." Ezért vitte a Krisztus igéjét csak
hamar a pogányok közé, és különös előszeretettel kereste fel 
a görögök művelt népét.

Korínthus, Efezus, Fílippi, Kolosse lakói mind görög nyel
ven beszéltek és a keresztyén szellem ezen fogékony lelkekben 
fcsakhamar gyökeret vert, sőt több, levelet, virágot hajtott 
és a hitnek nem egy szép gyümölcsét érlelte. De e nép eleven 
gondolkozásánál fogva nem maradhatott el, hogy itt-ott hivat- 
lanok is felléptek apostolokként, s zavarokat okoztak ezáltal. 
Ez tényleg bekövetkezett, miért is Pál apostol gyakran fce- 
mény hangot volt kénytelen használni a görög gyülekezetek
hez írott leveleiben. E görög városok nagyrészt jómódúak vol
tak, s régi tapasztalat, hogy gazdaság és jó erkölcs nem min
denkor jár együtt. És Pál apostol nem egy éles szót használt 
ellenük leveleiben, s mai epistolánkban is ezt a hangot üti 
meg a korinthusiak ellen. — Pál apostol nagy mestere volt 
annak, hogy a nép életéből vette azon képeket, melyekkel a 
kér. igazságokról szóló nyilatkozatait szemléltetővé tette. Mai 
epistolánkban találó hasonlatot használ. Lovagi játékok, ver
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senyfutás, párviadalok nagyra tartattak e népnél, oly annyira, 
hogy 3 évenként távol és közelről ünnepi játékok tartására 
sereglettek össze, E játékokhoz fűzi gondolatát: „Avagy nem 
tudjátok-é, hogy a kik a célban futnak, jóllehet mindnyájan 
futnak, ide egy veszi el a jutalmat? Ügy fussatok azért, hogy 
a jutalmat elvehessétek!"

Ha az apostol alapgondolatát keressük, azt találjuk, hogy 
e levél óva int, hogy a keresztyénség tovahaladásában, fejlő
désében meg ne álljunk, mert

I. a ki megáll, el nem éri , a célt,
II. a ki megáll, elveszti azt is, a mit már elért,
III. a ki megáll, könnyen meghalt keresztyénségbe sülyed.

I.

„A kik a célban futnak, jóllehet mindnyájan futnak, de 
egy veszi el a jutalmat; úgy fussatok azért, hogy a jutalmat 
elvehessétek,11 Szemeink előtt szinte megelevenednek a görög 
ünnepi játékok; s látjuk, a mint mindenki a ki a küzdőtérre 
lépett, törekszik minden ereje megfeszítésével, hogy első, 
győző legyen, a ki a jutalmat elveszi. Mi volt a jutalom? Egy
szerű zöld levelű koszorú, mely a győztes homlokát övezte. 
De mindennek értékét maga az ember határozza meg. A pusz
tában egy ital víz sokszor többet ér, mint arany kincsek; és 
a legcsekélyebb tárgy, melyet kedves kézből vettünk, a hozzá 
fűződő emlékezés révén, megbecsülhetetlen értékűvé válik, 
így nyer az egyszerű győzelmi díj a dicső órához kapcsolódó 
emlékezés révén, a győző számára kimondhatatlan becset és 
minden versenyző igyekszik a dijat elnyerni. A ki a versenyt 
feladta, annak a : jutalom elveszett visszahozhatatlanul. Az 
apostol tehát arra int: végy ebből példát és küzdj a keresz- 
tyénségben is a díjért, a jutalomért. Hiszen az élet is küzde
lem, verseny. A sorompók a bölcső és a sír közt vannak, s 
az ott nyüzsgő élet elég eleven; egyik ember a másikon akar 
túltenni. A dij, a mely után az emberek magukat törik, szám
talan és különféle. Az egyik hatalomra tör, egy másik tiszte
let és becsületre vágyik, egy harmadiknak a jólét a legfonto
sabb. Sokan ugyanazon cél felé törekszenek és míndenik első 
kíván lenni.

A világnak ezért szemrehányást nem teszünk, mert ez 
hozzátartozik az élethez; és amíg a küzdelem, a verseny be
csületes, az embert csak nemesíti. Csak akkor lehet komoly 
szavunk ellene, ha e küzdelemben nemtelen fegyverekkel küz
denek egymással az emberek, s a küzdők egymást elnyomják, 
hogy felülkerekedjenek.

De a mindennapi élet törekvései és küzdelmei közepette 
meg ne feledkezzünk arról, hogy lakóházaink közt áll az Ür- 
nak háza is, mely figyelmeztetve int bennünket: te sem .állj 
meg a te keresztyénségedben, mert nem vészed el a legtöbb
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jutalmat. Melyik az a legtöbb jutalom? A legtöbb kincs, melyet 
találhatunk, szívünk tisztasága, a legtöbb becsület, melynek 
Isten előtt van értéke, a legragyogóbb korona, melyhez lóg
ható nincs több a földön, az igazságnak Koronája. És mennyivel 
fölötte áll e jutalom e világnak jutalmai fölött? Jóllehet a 
küzdők mnidannyian futnak, de csak egy ’veszi el a jutalmat. 
Sokan küzdenek egy díjért, de csak egy viszi el a jutalmat, 
mikor is rendszerint a világ irigysége jelentkezik. Mennyivel 
magasztosabb a keresztyénségnek célja! A lélek jutalmában 
mindenki részesül, a ki a küzdelemben meg nem restül, el nem 
fárad. Azért meg ne állj keresztyénségedben, mert nem éred 
-el a célt!

De az apostol tovább megy.
II..

A ki megáll, azt is elveszti, a mit már megnyert és a test 
rabjává lesz.

így van ez az egész világon, de nem is lehet másként. 
Az időt folyamnak mondják, mellyel haladnunk kell. Ha 
megállunk hasonlatosak leszünk a folyam partjához, melyet 
hullámai alámosnak és darabonként hull habjai közé. Vegyük 
csak a mindennapi életből egy példát,. A*- növény az anyaföld- 
böl nő ki, s rajta egyik levél a másik után fejlődik; sértsük 
meg azonban gyökerét, megszűnik növése, fejlődése, levelei 
egyenként elsárgulnak, elhervadnak és lehullanak. Megállni 
annyi, mint viszafejlődni. Naponként láthatjuk, mily gazdag a 
jelen felfedezésekben; némelyik hasznos és elképzelhetetlen 
előnyt jelent az életnek. Ha megállunk és elutasítjuk őket 
magunktól, mások a mi hátrányunkon előrehaladnak, fejlődnek; 
a mit a múltban megszereztünk, azt a jelen elveszi tőlünk. De 
miként vonatkoztathatjuk ezt keresztyén életünkre? A mi 
szellemi életünk is nemes palánta, sőt a létező legnemesebbik. 
Fejlődése életkérdése. Az erényekben nem lehet megállapo
dás, mert a mi nem fejlődik, az fokozatosan elvadul; és mind
azok az emberek, akikről gyakran halljuk,: mily törekvő, tisz
teletreméltó, nagyrabecsült, derék emberek voltak, mégis 
mennyire lezüllöttek, csak az* szemléltetik, hogy mindenki, a 
ki a jóban nem fejlődik, szellemileg elcsenevészedík, mint a 
rosszul nevelt fa és lassanként elpusztul és aztán az apostol 
szerint „holott másoknak prédikál, gonosz életű ne legven.” 
Óh mindennapi jelenség, hogy éppen azok szólnak le másokat, 
a kiknek ezer okuk volna mindenekelőtt önmaguknak prédi
kálni. Igaza van tehát az apostolnak, midőn azt mondja „az 
én testemet megsanyargatom és rabság alá adom, mert a test
nek érzéki vágya; öröme olyan, mint a gyom hajtása; rövid 
ideig ne felejtsd el, csakhamar elburjánzik, s téged keresztyén- 
ségeddel egyetemben csakhamar elfolyt." Tehát ne állj meg 
keresztyénségedben, mert azt is elveszíted, amit márelértél.
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Pál Krisztust a lélek sziklájának nevezi; s ezzel emlékez
tet a pusztának sziklájára, a mely a népet az eltikkadástól 
megmentette. A mi kőszálunk a Jézus Krisztus. A léleknek 
felüditését csak tőle nyerhetjük, de ennek szakadatlanul kell 
történnie, mert különben megholt a mi keresztyénségünk ő 
magában. Milyen az? Az élet mutatja. Az az ima, melyet csak 
elhadarunk, Isten igéje, mely már nem gyújt, a sakramentumok 
élvezete, mely gondolatot már nem ébreszt bennünk, keresz- 
tyénség a Krisztus lelke nélkül; az a megholt lelki keresz- 
tyénség, mely olyan, mint az alak tartalom nélkül, olyan mint 
az élet gondolat nélkül.

Szeretteim! Ilyen legyen a mi keresztyénségünk? Távol 
legyen tőlünk; Isten őrizzen ettől; minden erőnkkel küzdjünk 
ez ellen. Harcoljuk a nemes harcot, s még ne restüljünk. Ámen

Gyönk, Szabatoni.

Hatvanad vasárnapra.

Hivatásunk kötelezése mnidnyájunk számára feltárja a 
földi életben azt a munkamezőt, ahol reménység alatt vetünk, 
kegyelem szerint aratunk. Ezen a munkamezőn munkások va
gyunk mindnyájan, s tudjuk, hogy ,,a szántóvető emberinek 
munkálkodnia kell először s úgy kell munkájának hasznát el- 
vennie.'‘ Aki a munkában hivatást lát, az előtt nem lehet ide
gen a számadás gondolata. így ha közelebbről az igehirdető 
magvető munkáját s magát a gyülekezeti életet tekintjük, nyil
vánvalóan felmerül a kérdés: vájjon az aratás arányban van-e 
a vetéssel, a gyümölcsözés a napok hévségét és terhét hor
dozó munkával? . .. Meg tudunk-e nagy alázatossággal felelni 
azoknak, akik számot akarnak venni a mi bennünk való re
ménységről? Jó bizonyságot tudunk-e felmutatni a léleknek 
gyümölcseiben? Vájjon e gyülekezet az Űrnak ama kiváltképen 
való népét mutatja-e, amely ma drága örökség megtartásában 
váltig munkás, váltig hív; vájjon a hívek serege, pásztor és 
nyáj körében teljesedést nyer-e az apostoli intelem: mindenek 
ékesen és jó renddel legyenek ti közietek?

Sokat vettetek! Sokkal tartoztok! Ez az intő szó hang
zik mindegyikünkhöz. Tudjuk, hogy az Ür igaz egyháza csakis 
az lehet, ahol Isten igéje tisztán és igazán hirdettetik s a 
szentségek Krisztus Urunk rendelése szerint szolgáltatnak ki. 
A számadásra felhívó alkalommal is legfontosabb s mindnyá
junkhoz szóló egyazonos kérdés csak ez lehet: miként sáfár
kodtunk az igével?

K. H. Ennél a kérdésnél Isten országa úgy tűnik fel előt
tem, mint munkamező, az Ür hivatalos szolgájának munkája 
mint magvető munka, a hirdetett igének sorsa mint annak az

III.
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elvetett magnak sorsa, melyet amaz ismeretes példázatában 
láttat meg velünk a nagy magvető, a mi Urunk, Jézus. Add 
Uram, hogy a te munkameződön végzett magvető munkámról 
szóló bizonyságtételem hű és igaz Előtted kedves — legyen; 
viszont a te bizonyságtételed, mely emberek bizonyságánál 
nagyobb, a te ügyed diadalába vetett hitünk biztos alapja 
legyen.

Erre hivja fel buzgó figyelmünket a mai evangéliumi 
alapige.

Luk. VIII. 4— 15.
Ha az alapigénkben foglalt példázat tanulságát mindenek

előtt a tanítványokra, az első igehirdetőkre vonatkoztatjuk,) 
azt mondhatjuk, hogy ebben az Üdvözítő, a maga nagy mag
vető fellebbenti előttünk a jövő fátyolát s a természetből, a 
földmivelő munkás életéből vett példában röviden és hatható
san megláttatja velük az evangélium prédikálásának, az ige
hirdetésnek történetét, az elvetett mag sorsát mind napjainkig. 
Igehirdető munkánkban nem szabad ezt felejtenünk sohasem. 
Ehhez fűződjék ünnepi elmélkedésünk tárgya;

Az Ür szolgájának, mint magvetőnek bizonyságtétele.
Ez a bizonyságtétel
I. Felemelő tudat vallomása, hogy jó és nemes magot 

Vetünk.
II. Alázatosság vallomása, ha az elvetett mag sorsát te

kintjük.
III. Rendületlen hit vallomása, midőn az elvetett magnak, 

a hirdetett igének ható, gyümölcsöző erejére gondolunk.
I.

Az elvetett mag Isten igéje. Rövid szó, de az élet legna
gyobb áldását, legdrágább kincsét, legmaradandóbb értékét 
nevezzük meg ezzel. Jó és nemes mag ez eredete szerint, 
mert attól származik, aki maga mondá: ,,Én és az Atya egy 
vagyunk" . . . „mindenek nékem adattak az Atyától és senki 
sem ismeri a Fiút, hanem csak az Atya és az Atyát is senki 
nem ismeri, hanem a Fiú és akinek a Fiú megakarja jelenteni." 
Jó és nemes mag ez kipróbált életképessége s gyümölcsözése 
szerint, mert nem egyéb ez, mint az örökkévaló kegyelemnek 
életet adó evangelioma, mert ahol gyökeret ver az alkalmas 
helyen, a szívek talajában, ott gyümölcse leszen; a megtérés, 
az újjászületés, a szent élet.

És ha a mi Urunk, Jézus Krisztus egész élete a magvetés 
szakadatlan munkája volt; ha ezen munka végezésénél tárult 
fel előtte a nagy rhunkamező, amelyen így tett bizonyságot: 
„Az én Atyám mindezideig munkálódik, én is munkálódom;" 
ha ama jó magnak a szívek talajába elhintésénél hivott, gyűj
tött magához mindeneket, mondván: „Jöjjetek én hozzám 
mindnyájan. . . ." — világos, bizonyos, hogy az ő nyomdokaiba
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lépő tanítványi munka alapjában véve magvető munka az: 
evangéliom munkamezején, ahol reménység alatt vetünk , . .

Az ige, amely „nem emberek akaratjából származott" a 
megtestesült lélek és élet, az idő, a korszakok változásaiban 
élő és éltető erő.

Egyes magvakról beszélnek különös tapasztalatot, azt, 
hogy ezek életképességüket bámulatos hoszú időn át is meg
tartják s megfelelő talajba jutva csirát hajtanak s élő növény 
lesz belőlük. De arról a nemes magról, Isten igéjéről im ezt 
mondja ama nagy magvető az Űr Jézus: ,,Az ég és a föld el
múlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak." Magának 
a kér. egyháznak életében hosszú, sötét századok teltek el* 
midőn a bűn és tudatlanság elzárta, elrejtette azt a szívek elől, 
s a reformációnak kellett jönnie, hogy eme drága mag megma
radó életképességének felismerése után új magvetés induljon 
meg a sivár kietlenné lett pusztaságban. A  reformáció világ
történeti nagy ideje is arra szolgált, hogy kiprópálja, igazolja 
annak a jó és nemes magnak, az igének maradandó erejét hir
detve: ,,az igének mi sem árthat."

Hirdesd az igét! Nekünk lelkipásztoroknak ez a legűdvö- 
sebb jelmondatunk s legszentebb munkára kötelezésünk abban 
a szolgálatban, melyet vettünk az Űr Jézustól, nem feledvén, 
hogy igét hirdetni annyi, mint az Űrat hirdetni, mert nem ma
gunkat prédikáljuk, hanem a Jézus Krisztust; az Űrat, aki meg
halt a mi bűneinkért s feltámadott a mi megígazulásunkért aki 
tegnap és ma ugyanaz s mindörökké is ugyanaz leszen. A  fői
dőn, a változások színhelyén minden változik; népek jönnek s 
tűnnek le a történelem színpadáról, trónok emelkednek s 
omolnak össze, új törekvések váltják fel a regieket: ám ( az
emberi szív mélyebben rejlő vágyai, szükségletei nemzedékről 
nemzedékre, tehát ma is lényegileg ugyanazok, mint voltak 
akkor, amidőn az idő teljességében az üdvszomjas lelkek vár
ták vala a váltságot s Krisztus nélkül nincs üdvösség a XX. 
században sem.

A  mag tehát, melyet tisztünk munkamezején a hamisíttat- 
lan evangelíom szolgálatában elhintünk, ige, melyet a szó és 
tett, a cselekedet és példaadás vonzó erejével, a megfárad
takhoz, megterheltettekhez, a szenvedőkhöz, a bűnösökhöz le- 
hajló, őket felemelő szeretet odaadásával, önmegtagadásunk
kal, a templom, az iskola s mindmegannyi jótékony intézmé
nyeink áldásaival hirdetünk. — jó és nemes mag.

Az Űr szolgájának, mint magvetőnek bizonyságtétele fel
emelő tudat vallomása, hogy jó és nemes magot vetünk; de 
egyben

II.
az alázatoság vallomása is, midőn az elvetett jó mag sor

sát tekintjük.

6
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Mi az elvetett mag sorsa? A magvető, példázata, megadja 
a feleletet: négy közül három esetben keményre tapadóit út, 
kőszikla, tövis: „És a magvetés közben némely mag essék az 
útra és eltapodtaték, és az égi madarak megevék azt. És né
mely essék a kősziklára és mikor kikölt volna, elszárada, 
mert nem vala nedvessége. Némely essék a tövis közé és mi
kor együtt a tövisek felnőttek volna, megfojták azt.“

Miben kell tehát az igehirdető "magvető munkája, az Is
ten országa szolgálatában tanúsított önzetlen fáradozás külön
böző alakban feltáruló sikertelenségének okát keresnünk? 
Nem az elhintett magban, hisz az, mint láttuk, jó és nemes 
mag, hanem a talaj különféleségében, az emberi szívben, a 
melybe jutott Isten igéjének sorsa ím ismétli a próféta szavait: 
„Kicsoda hiszen a mi prédikálásunknak s az Ürnak karja kin 
fnyilvánul?!"

Különböző tehát az elhintett magnak, a hirdetett igének 
sorsa, de legszomorúbb, hogy van egy közös jellemvonás, az 
t. í. hogy sem az útfélre, sem a kősziklára sem a tövises talajba 
jutott mag gyümölcsöt nem terem. Mit hirdet ez a tapasztalat 
az Ür szántóföldjén önodaadással munkálódó hű magvető, az 
evangéliom hirdetője számára? Ezt K. H.: te hű munkás légy 
alázatos Isten országa munkamezején, korlátozd reménysége
det, mérsékeld várakozásodat, gyarapítsd türelmedet, midőn 
serényen munkálódol, hordozod hévségét és terhét a napok
nak s szívedben a jónak szikrája szent célokért hévül. Sehol- 
sem indokoltabb ez az intő szó mint a magvetők verejtékező, 
gond, viszontagság, csalódás kisérte munkájánál. Avagy lesz-e 
aratása a szülőknek, a jóltevőknek a tapasztalt háladatosság- 
ban? . . . Lesz-e aratása a közügy szolgálatában végzett áldo
zatos munkának ? . . . Lesz-e aratása annyi könnynek, vérnek, 
hősök elhulló vérének, vértanú halálának? . . .  és a felelet? 
alapígénk szerint az alázatosság vallomása, midőn az elhintett 
jó magnak sorsára gondolunk.

Jézus a nagy magvető, ki követőinek az ő nyomdokaiba 
lépőknek, Isten titkai, sáfárainak, az ő magvető munkatársai
nak ezt az intelmet hangoztatja: Te hű munkás, légy alázatos 
Istennek munkamezején, ne gondold, hogy verejtékező munká
dat, önzetlen törekvésedet mindenütt nyomon követi a siker, 
á gazdag aratás. Lásd — folytatja — én vagyok az aki a jó 
magot elvetettem s íme ennek sorsa négy közül három eset
ben keményre tapodott út, köves hely, tövis. Azért ne táp
lálj túlzott reményeket, midőn munkád sikerére, az aratásra 
gondolsz, ne kedvetlenítsen el a megismétlődő tapasztalat, 
az elvetett mag sorsa, ne várj sokat az emberiségtől.

Mily nagy, mily komoly élettapasztalaton alapuló intelem 
ez K. H„ nem méltó-e arra, hogy ezt szívünkbe őrizzük, küzde- 
lemteljes példánkra útravalóul vigyük s hathatós emlékezte- 
tésül tekintsük, midőn munkánk nyomán jár a balsiker s rémé-
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nmeinket szaporán tördeli a csalódás. Ez az intő szó amelynek 
visszhangja szívünkben az alázatosság vallomása — annak aj
káról hangzik, aki oly fáradhatatlanul szántott, vetett a szí
veknek talajába, de akit oly kevesen értettek meg igazán; aki 
szeretetet vetett, gyűlöletet aratott, áldást osztott, átkot ka
pott, életet adott, Golgotára hurcoltatott, s aki megváltói 
munkájának elvégzése után kisded tanítványai közt hagyott 
maga után. Az ő példája legyen előttünk, ha nem egyszer egy 
Illés próféta csüggedésének szava hangzanék szívünkből, az 
ő intése szóljon hozzánk, kit le nem téríthetett megkezdett 
útjáról a világ hálátlansága, nem tartóztathatott fel a vak gyü- 
lölés, aki az alázatosságra tanít midőn szól; ,,A tanítvány nem 
feljebb való mesterénél, sőt inkább akkor tökéletes, ha az ő 
Mesteréhez hasonló.“ Legyen alázatos, de boldogító bizonyság
tételünk: Jézus, a nagy magvető munkatársa vagyok, csaló
dásaim közepette is enyim a jó lelkiismeret, az ő nevében kez
dett és folytatott munka jutalma; nem gondolok azzal, ha 
emberi ítélettől Ítéltetem; az Űr az, aki engem megítél.

III.
így lesz bizonyságtételünk a rendületlen hit vallomása is, 

midőn az elvetett jó magnak, a hirdetett igének ható erejére, 
gyümölcsözésére gondolunk. „És némely essék a jó földbe; és 
mikor kikelt volna száz annyi hasznot hoza . . .  Akinek van
nak hallásra való fülei hallja.”

Isten országa, boldogító igazsága szól a példázat befeje
zésében felénk. Isten igéjének élő, ható ereje sokszoros gyü
mölcsöt terem ott, ahol a szív az ige befogadására nemcsak 
kész, de alkalmas is.

Légy erős hittel — mondja a nagy magvető az ő munka
társaihoz — a mag melyet elvetettél jó és nemes mag; van 
még siker, van még aratás, van cél, amely méltó a kitartó mun
kára, vagy áldozatra.

Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus 
Krisztusnak jó vitéze. Isten országában megújúló, csodálatos 
tapasztalat ismétlődik: „Meghagytam pedig Izraelben így szól 
az Ür hétezer embert, akiknek térde nem hajolt meg a 
Baalnak s akiknek szája nem csókolta meg azt.” Megáll Isten
nek igézete: „Mert amint leszáll az eső és hó az égből és oda 
vissza nem tér, hanem megöntözi a földet és termővé, gyümöl
csözővé teszi azt és magot ad a magvetőnek és kenyeret az 
éhezőnek, így lesz az én beszédem, mely az én számból kime- 
gyen, nem tér énhozzám üresen, hanem megcselekszi azt, amit 
akarok és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem."

Isten országa munkamezején legbiztosabb reménységünk
nek élesztője Isten igéje ható, gyümölcsöző erejébe vetett és 
sem csalódás és sem balsiker tapasztalata, sem a hitetlenség 
lármájával meg nem gyengíthető élő, munkás hitünk. A szent
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igét, az örök igazságot egy ideig el lehet felejteni, lehet meg- 
tapodni is, de az ismét életre kel s hódító erőt fejt ki az er
kölcsi világban. Az igében megjelent igazság halhatatlan. „Bol
dogok, akik hallgatják Istennek igéjét és megtartják azt." Majd 
ha a mai ítéletidőben népünk végül is megérti, hogy a jobb 
jövő feltétele ott van, ahol mindenütt szívekbe hatol az ige: 
„Jertek térjünk vissza az Űrhöz!" — ha még egyrészt a meg
látogatások és megpróbáltatások vasekéje szántogatja a szívek 
talaját, másfelől a tisztünkkel járó óriási felelősség tudatában, 
mi magunk is fokozottabb, mélyrehatóbb munkával igyekszünk 
a keményre tapodott utat porhanyítani, a köves helyet, a tö
vises talajt tisztítani, termékeny szántó földdé alakítani s az 
Isten népére elkövetkező megújhodásban áldást Ígérő,, jobb 
jövőre jogosító tavaszi munkát végezni, akkor a kegyelem sze
rint való gazdagabb aratásban annak velünk együtt munká
lódó, mindenekre elégséges erejét magasztaljuk, akihez napon
ként így imádkozunk: Jöjjön el a te országod! Azért „ma, ha 
az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket." 
Isten országa eljöveteléért imádkozva és munkálódva, boldo
gan tapasztaljuk: „A mi munkánk nem hiába való az Űrban." 
Ámen. Takács Elek.

Az Isten munkatársai.
Ötvened vasárnapon. Máté XX- 1—16.

Hogy a sorsunkat intéző Istent az ő világot kormányozó 
munkájában egész más célok vezetik és más szempontok irányít
ják, mint bennünket gyarló- rövidlátó embereket, azt ő maga 
sehol, olyan világosan és határozottan meg nem mondotta, mint 
.az Ószövetségben Ézsaiás prófétánál, akinek szája által így 
szólt: „Az én gondolataim nem a ti gondolataitok és az én útaim 
nem a ti útaitok, mert amint magasabbak az egek a földnél, ak- 
képen magasabbak az én útaim útadóknál és gondolataim gon
dolataitoknál. (55, 8—9 )

Ezt a versét a Szentírásnak — úgy gondolom — mi mind 
fentartás nélkül aláírjuk és igaznak ismerjük el, hiszen: a leg
többen fájó csalódások, lelket tépő szenvedések, sűrű könyhul- 
l'atások között győződtünk meg az igazságról. Avagy nem szo
morú tapasztalat-e az mindannyíunknak, hogy akikben legjob
ban bíztunk, azokban is csalatkozunk s akikről azt hittük, hogy 
csak örömöt és boldogságot szereznek nekünk, azok is megszo- 
morítottak.

Ó hogy bízik, reménykedik az ifjúság, milyen sokat vár az 
élettől. Az pedig hogy kiábrándítja, amikor nem váltja valóra 
álmait, nem teljesíti be reménykedéseit. Szúró tövisbe markol
tat vele ott is, ahol illatos rózsacsokrot akart fogni, a szenvedés 
keserű italát kóstoltatja vele ott is, ahol a zavartalan öröm édes 
cseppjeit akarta élvezni-
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Hogy bízik, reménykedik gyermekeiben az édes szülő. Hogy 
vár tőle öreg korára békés hajlékot, figyelmet, megbecsülést, 
gondos, szeretetteljes ápolást s milyen sokszor csalódik-

Hogy bízik, reménykedik az ember az ő vagyonában, verej
téke hullásával szerzett házában, földjében s íme a vizeknek 
megdagadt árja milyen hamar semmivé teheti mindenét; milyen 
ügyességgel, ördögi furfanggal töri magát a pénz után, s íme, 
amiben boldogságát vélte föltalálni, az lesz veszte, romlása, 
pusztulása. Igen, bizakodnak, reménykedünk és csalatkozunk, 
mert mások az Istennek gondolatai, mint a mi gondolataink és 
mások az ő útaí, mint a mi útaink. Ez az igazság az alapgondo- 
láta a felolvasott cvangélíomnak is, amellyel e mai alkalommal 
foglalkozni akarunk.

Aki mai evangéliomunkat csak egyszer is figyelmesen vé
gigolvassa, meg kell hogy értsen belőle annyit, hogy Isten a vi
lágnak, ennek a nagy szőlőkertnek a gazdája s hivogat minket 
embereket, hogy ne bámészkodjunk hiába, ne őgyelegjünk tétle
nül az élet nagy piacán, hanem menjünk munkára az ő szőlő
jébe s legyünk segítőtársai. Igen testvéreim, ezt értsük meg leg
alább, hogy mi az Isten munkatársai vagyunk, s keresztyéni hi
vatásunk szerint azoknak kell lennünk. Az ő útbaigazítása sze
rint az ő kegyelmes segítségével nekünk kell munkálkodnunk 
azon, hogy ez az Istentől elpártolt, a bűnnek útjaira tért s éppen 
azért elfajult, nyomorult világ valamíkép változzon meg, javul
jon meg, hogy legyen belőle kigyomlálva minden dudva és min
den gaz, hogy ne legyen: hasonló egy elhagyatott, elhanyagolt, 
gazfölverte földhöz, melyben, ha van is, ítt-ott egy-egy tőke, az 
is ványadt, beteg, savanyú lőrét termő csupán, hanem legyen 
hasonlatos egy jól gondozott, rendesen munkált szőlőhöz, mely 
a maga rendjével és tisztaságával mindenkit gyönyörködtet, 
melyben a jócselekedetek ízes gyümölcse s az élet minden bá
natát, minden szomorúságát és kétségét fölvidító vallásosság 
nemes bora terem.

Az Isten munkatársai kell hogy legyünk! Lám az Isten di
csősége égi trónusáról nem szállhat le a földre- Nem mehet oda 
minden szomorú emberhez, hogy mondjon a fülébe vigasztaló 
szavakat. Nem adhat saját kezével egy-egy falatot az éhezők
nek, nem bátoríthatja saját szavával a csüggedező lelket- Nem 
léphet oda ő maga minden egyes rossz útra tért emberhez, hogy 
kérje őt a jóra, hogy győzze meg bűnéről s a tiszta és igaz élet 
gyönyörűségéről és boldogságáról. Maga helyett minket küld —- 
engem és téged —  hogy helyette és nevében intsük a rossz útra 
tértet, szóljunk egy-egy vigasztaló szót a szenvedőhöz, segítsük 
a nyomorultat, buzdítsuk a jó dologban fáradót. Valahogy úgy 
van az Isten, mint a nap. Áldott fényességének özönével az is 
magasan trónol. Nem jön le a földre ő maga személyesen, de 
leküldí sugarait. Azok azután helyette is elmennek mindenhova-
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Fényességet visznek minden elrejtett zugba, megkeresnek és 
megcsókolgatnak minden virágot, hogy senki és semmi ne legyen 
szomorú, ne legyen árva ezen a világon.

Testvéreim! Az élet és az üdvösség napjának, az örökké
való Istennek így legyünk mi is készséges eszközei és fáradozó 
munkatársai. Ő maga akarja ezt így. Azért hívogat szüntelen. 
Valami megható mai evangéliomunkbah a gazdának ez a fárad
hatatlansága. Kimegy korán reggel, kimegy kilenckor, déli tizen
kettőkor, délután háremkor, sőt még este ötkor is a piacra és 
hívja munkába az embereket. Hogy megnyilatkozik ebben is jó
sága és kegyelme- Lám neki mindenki kedves, ő mindenkit tud 
használni. Legyen bár fiatal az illető, javakorbeli, vagy éleme- 
dett öreg. Elsétálhatta az ember hasznos munka nélkül az éle
tének nagyobbik részét, ődönghetett mivel sem foglalkozva a 
világnak bűnös vásárán, ő akkor is hívja és ha rövid ideig állt 
is szolgálatában, gazdagon jutalmazza.

Ó mennyire mások, mennyire magasabbak e tekintetben is 
a!z Isten gondolatai. Mi egy egy rossz útra tért felebarátunkról 
olyan hamar lemondunk. Ha fájó szívvel is, de kimondjuk az 
Ítéletet: ezen már nem segít semmi. Bűnben, gonoszságban, is
teni, emberi törvényre mit sem adva töltötte el eszendeit, bűn
ben, gonoszságban fog ki is múlni. Hagyjuk őt a maga útján- 
Kár reá vesztegetni egyetlen egy szót is.

Testvéreim! Az Isten sohasem gondolkozik így, ö  nem 
mond le senkiről s a reményt nem adja föl sohasem. Nem fárad 
el a hívogatásban. Vár rendületlenül, hátha az ember mégis 
megtér sok tévelygés, bűn, gonoszság után hátha mégis beáll az 
Isten munkásai közé, ha előbb nem is, de legalább délután ötkor, 
amikor hanyatlani kezd már a nap és közelget az este- Az élet 
estéje . • . a halál.

Milyen megható s egyszersmind vigasztalással teljes ebből 
a szempontból a Jézus mellé feszített lator története. Egy elhi
bázott élet bűne és gonoszsága a keresztfára jutatta. Ám, ami
kor az utolsó órán megtér, kegyelmet nyer és üdvözül. Ha ott 
a keresztre veszített Isten fia gyarló emberiséggel gondolkozott 
volna, akkor azt mondta volna neki: „Barátom, egész életedet 
bűnben és gyalázatban töltötted el, pusztulj is el most bűnöd 
következménye által, mert így kívánja Istennek, rideg igazsága- 
De ő ehelyett azt mondta neki: „Benned is megszólalt, ha későn 
is, nagyon későn, az elrejtett isteni élet hangja. Megsejtette lel
ked, hogy te nem a bűnei miatt kárhozatra szánt világ számára 
vagy teremtve, hogy vele együtt pusztulj el, hanem az Isten 
örökkévaló világa számára, hogy abban neked is részed és éle
ted legyen, Megsejtetted ezt, olthatatlan vággyal fölsírtál ez 
után- Legyen hát kegyelemben részed. Bizony mondom, még ma 
velem leszesz a paradicsomban!

Ebből levonhatjuk a magunk számára ezt a tanúságot: Ha
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az Isten senkit el nem vet, ha ő mindvégig bízik és reménykedik 
az emberben s még a leggonosszabbról is föltételezi, hogy meg
javul megtér és beáll az ő munkatársai közé, akkor mi is bízzunk 
és reménykedjünk az emberekben. Ne mondjuk azt, hogy ez már 
elveszett Isten, az egyház és az emberi társadalom számára, 
hogy ezen megátalkadottsága miatt nem segít semmi sem.

Ó az Isten hatalma nagy s kegyelme végtelen Csodálato
sam vezet az élet útain s rá tud venni, hogy hagyjuk el a bűn 
piacát és álljunk be munkásai közé, ha előbb nem is, de leg
alább öregkorunkban, délután öt órakor. Bízzunk azért még a 
leggoncsszabb ember megtérésében is és segítsünk neki, hogy ez 
az ő Isten szolgálatába való beállása könnyű legyen. Ha pedig 
immár Istenhez tért és nála kegyelmet talált, akkor szívből örül
jünk azon s ne legyünk irigykedők, megszólok, csúfolódók.

Ebben a tekintetben mi keresztyének — fájdalom — sokat 
vétkezünk s vajmi keveset különbözünk az evangéliumbeli sző- 
lőmunkásoktól. Hogy zúgnak, morognak és elégedetlenkednek! 
Mi történt? Talán nem kapták meg a kialkudott bért? Talán 
rossz pénzt adtak nekik? Ó megkapták ők mindazt az utolsó ga
rasig és mégis elégedetlenkednek, mert a gazda jó mert lenni a 
később jövőkhöz és mert szívességből, könyürületből azoknak is 
ugyanannyit adott- Igazi emberek, 2000 évvel ezelőtt époly elé
gedetlenek, irigykedők, mint ma, akiknek ha megvan is az övék, 
mégis morognak, hogy miért van másoknak is s mi jogon éri 
azokat égi szerencse, égi kegyelem.

Nem akarom ezt most a mindennapi életre vonatkoztatni, 
de vonatkoztatom a lelki dolgokra, hiszen Jézus is elsősroban 
erre célzott. Szomorú lelkipásztori tapasztalatom az, hogy ha 
akadnak az emberek között — Istennek legyen hála, hogy akad
nak, — akik talán ifjúkori botlások és eltévelyedések, talán- egy
kor való könnyelmű élet után megtérnek s most nagy lelki öröm
mel és igaz hűséggel szolgálják az Istent, akkor az emberek egy 
részének abban telik gyönyörűsége, hogy az ilyeneket megszól
ják, régi bűneiket, botlásaikat emlegetik s irigylik tőlük, hogy 
ők mernek jók lenni, mernek a Krisztus által Istennél békessé
get nyerve boldog életet élni.

Hadd mondjam el, hogy ez az eljárás embertelen és nem 
keresztyéni. Mindenféle szempontból örülnünk kellene azon, ha 
bárki a mi felebarátunk közül a jó útra tér, ha nem ácsorog to
vábbra is tétlenül az élet piacain, hanem beáll az Isten munka
társai közé- Mindegy, hogy mikor. Reggel hatkor-e, mindjárt az 
élet kezdetén, délben-e, életének felén, avagy délután ötkor, es
téjén az életnek. Vagy az lenne a jobb és kívánatosabb, hogy, 
ha az ember — ki tudja miért — nem tudott Istené lenni jókor 
reggel, akkor már ne is legyen az övé soha, s ha egyszer ráté
vedt a bűnnek útjára, akkor legyen a bűnben következetes s 
ne is akarjon megjavulni, Istenhez térni, új, szebb életet kéz-
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deni? Ó ne tegyen minket vakokká a lelki önzés. Ne irigyeljük 
másoktól az Isten kegyelmét- Sőt legyünk boldogok, ha ember
társaink megtalálják azt. Az Isten szőlejében, ebben a nagy vi
lágban, soha sincsen elég munkás. Hadd jöjjön el hát mindenki, 
hogy segítsen az Istennek jobbá, boldogabbá tenni ezt a bűnös, 
boldogtalan világot. Ámen-

Irsa. Magócs Károly,
ev. lelkész.

Az önzetlenség.

Böjt első vasárnapjára- Máté IV. 8— 11.
Kedves Testvéreim! Ha egy bűnben] rossznak, gonosznak és 

helytelenségnek az eredetét és okozóját össze lehetne foglalni 
és megmutatni, akkor azt mondanám nektek, hogy ez az önzés. 
És ha egy erényben össze lehetne foglalni a jóság, szeretet, be
csület, részvét igazság ragyogó erényeit a többi jó és nemes éré* 
nyekkel és ha azt akarnám megmutatni, hogy mindezekben mi a 
közös jellemvonás és hogy ezeket elsősorban mi teszi erényekké, 
akkor az önzetlenségről kellene beszélnem. A jó és rossz, az 
igazság és hazugság, a haladás és visszamaradás örökös harcá
ban, mit két hatalmas fővezér küzd egymással az önzés s önzet
lenség. Az emberek világában majdnem minden bajnak és rossz
nak az önzés az oka és majdnem minden jónak és nemesnek az 
önzetlenség a szülője, ösztönzője, biztatója. Az önző emberek 
csak bajt hoznak családjukra, nemzetükre, sőt az egész emberi
ségre is, mert a bajt, a békétlenséget, a szerencsétlenséget, mely 
egy családot érhet, legtöbbször a maguk hasznára, élvezetéire 
igyekvő s a többiek jogos és igazságos igényeivel nem törődő 
családtagok idézhetik elő, bajt hoznak nemzetükre, mert önző 
vezérek, vagy önző pártoskodás, mely nem a nemzet, hanem a 
maga hasznát nézi a nemzet életének súlyos károkat okozhat, 
— végül pedig bajt hoznak az önző emberek az egész emberi 
világra, mert haszonlesésük, csak magukra való gondolásuk ál
tal folytonosan károsítanak másokat és rossz példát adva em
bertársaiknak növelik másokban is az önzést és ezzel hátrál
tatják nemes és szükséges jó eszmények megvalósítását.

íme az önzés majdnem mindig úgy jelentkezik, mint haszon
lesés. Itt fogja meg az embert legtöbbször a bűn- A gonosz csak 
egy kis hasznot mutogat az embernek, — már elvesz s azért a 
kis haszonért, élvezetért, hiúságért, dicsőségért rosszá lesz.

Milyen nemes példát látunk ebben a tekintetben is Jézu
sunkban! Egy egész világ minden kincsét és dicsőségét muto
gatja neki az ördög mindezeket'neked mondom — és ő önzet
len marad. Nem a maga javáért akar élni és küzdeni, hanem má
sokért. Nem ragyogni és uralkodni akar mások felett, hanem
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szolgálni nekik önzetlenül. Nem azt akarja, hogy irigyeljék őt, 
hanem azt, hogy szeressék!

És valóban Üdvözítő Jézusunktól kezdve az önzetlenek 
mind jóltevői az emberiségnek. A családapa és családanya, ki 
drága önzetlen szülői szeretettel szereti családját, valóban elő 
is mozdíthatja annak javát, hasznát, fejlődését. Mikor a szülő 
lemond sok kivánságáról, igényéről azért, hogy a gyermekének 
mindene meglegyen, hogy gyermeke fejlődjön, tanuljon, neme
sedjék, az önzetlenségnek, lemondásnak nagy erényét teszi- Aki 
nemzetét mindenben önző haszonra való gondolat nélkül vezeti 
vagy szolgálja az sokkal ritkábban tévedhet, mint az önzésnek 
szolgáló- Aki az igazságot, a tudományt, a becsületet, az emberi 
eszményeket önzetlenül munkálja, az áldást hoz az emberi
ségre. Nem az önzők lesznek az emberiség példaképei, hanem az 
önzetlenek, főképen azok, akik gazdagságukat jótékonyságra, 
tehetségüket, szeretetüket, munkaerejüket embertársaik javára 
fordítják s akik közül sokan az önzetlenség legnagyobb fokára, 
az önfeláldozásra is el tudnak jutni amint Jézus és a vallásnak, 
a tudománynak és az igazságnak lelkes vértanúi, önzetlenül 
küzdve és harcolva életüket is feláldozták és mindnyájan nagy 
szolgálatot tettek ezzel a haladásnak, fejlődésnek.

Olyan nagy fokú önzés, mely soha egy pillanatra sem gon
dol semmi és senki másra csak saját macára és a maga hasznára 
hála Istennek, kevés emberben van kifejlődve. A legnagyobb 
szerencsétlenség lenne mindnyájunkra nézve minden tekintetben, 
ha csupa erősen önző emberek vennének körül minket, akik min
den munkájukat, kötelességüket önzőén, haszonlesőén végeznék- 
Ha a tanítóban, kire gyermekeink nevelését bízzuk, ha a bíróban, 
ki becsületünk és tulajdonunk felett Ítélkezik, a hivatalnokban, 
aki vezet, irányít, társadalmi rétegeket, mindenütt önzés kere
kednék felül, a legrövidebb idő alatt minden nemes eszmény és 
törekvés a porban heverne. Hiszen mindennap érezzük ma is 
százféleképpen, hogy mennyire megnehezíti s megrontja az éle
tet az az önző haszonlesés, mély most átmenetileg elkapta ezer 
és ezer ember lelkét, — pedig törvények és szabályok valameny- 
nyire mégis korlátok közé szorítják.

Ha örömmel és megnyugvással állapíthatjuk is meg, hogy c 
nagy veszedelmeket előidéző nagyfokú önzés nincsen meg ben
nünk, viszont el kell ismernünk, hogy kisebb-nagyobb mértékben 
mindnyájunkban meg van. De éppen azért, mert meg vagyunk 
győződve az önzés veszedelmességéről, mindent el kell követ
nünk legyőzésére-

Az igazsághoz híven meg kell azonban mondanom azt, hogy 
a földi életben teljesíthető dolgok között a legnehezebbet köve
teljük akkor, amikor önzetlenséget követelünk. És ti, testvéreim, 
méltán gondoljátok most szívetekben, hogy Üdvözítő Jézusunk 
példájára mutatva a keresztyén egyház nem nagyon alkalmas
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világban, nem nagyon kedvező életföltételek között hív fel titeket 
az önzetlenség megszerelésére és gyakorlására. Ti emlékeztek 
még arra a világra, a béke boldog éveinek nyugodt szigetére, 
mely fölött elzúgott a vihar, melyet megrázott belülről a tűzhá- 
nyás és földrengés, amely ma már csak emlékekben é l . . .  óh ak
kor, még könnyű volt legyőzni az önzést, jól esett gyakorolni az 
Önzetlenséget... de ma? Az önzés századában? A türelmetlen
ség, irigység, igazságtalanság, egymás letiprásának kizsarolásá
nak és megnyomorításának keserű példáit látva, — ha fáj is ki
mondani, de úgy van, hogy szívtelenné és komisszá lett emberek 
között élve nehéz önzetlennek lenni?

Nem próbálod e te magad is mindennap a követ is kenyérré 
változtatni? Nem forgatsz-e gondolataid között fantásztikus ter
veket, mint a milyen a kisértő második ajánlata volt az Üdvözítő 
Jézusnak, ezt mondva: vesd le magadat a templom tetejéről, 
hogy mindenki figyelmét magadra vonjad • • . és talán te is arra 
gondolsz néha, hogy ha valami merész dolgot cselekedsz, akkor 
könnyebben boldogulsz, könnyebben célhoz érsz- És nem hal- 
lod-e gyakran a kisértő suttogását lelkedben: Neked adom a föld 
minden gazdagságát, ha nekem szolgálsz, ugyan nyúlj a más pén- 
zéhez, kísérelj meg valami vakmerőséget vele segítelek, csak 
térj le a becsület útjáról. Légy önző, önző s akkor boldogulsz...

De figyelj csak testvérem, egy másik hang is suttog a lel
kedben: „Nem, nem, ne vétkezz! Mit nyersz vele? Amit önzéssel 
szerezhetsz földi életedben, az mind itt is marad, ha innen eltá
vozol. Hiába szorítod erősen össze, kifolyik két kezed közül, 
szégyen vagy bánat marad csak belőle. Légy hű magadhoz: 
aranyszikra van benned is, parány az égi nemes szeretetből- Hz 
elvezet az önző világ mocsarai között "

Figyelj rá testvér, figyelj e böjti napokon most mégjobban, 
mint máskor. Csendes suttogása mindig hallhatóbb lesz, ha fi
gyeled. Most még talán csak este hallod meg, mikor csendben 
fekszel a sötét szobában, de megerősödik a hangja és erősen és 
félreérthetetlenül fog hozzád szóllani, ha megfogadod útmutatá
sait. Nem, egyszerre nem lehet önzetlenné válni. Nem is várjuk 
tőled. De lehetsz önzéseid között olykor önzetlen is. Majd meg- 
izleled az önzetlenség édességét és kívánni fogod és elfogja töl
teni lelkedet mindjobban. És akkor olyan lesz a lelked, mint 
amilyen a telitett oldat, melyben már ott van a krísály, ha lát
hatatlan is még- Hacsak egy pehely esik ilyenkor bele, a szi
lánkok valami örök törvény szerint egymásfelé rohannak, szög 
szög mellé sorakozik és kész a kristály. így hull majd az önzet
lenség vágyával telített lelkedbe egy pehelynél vagy leheletnél is 
könnyebb valami, egy név ez, vagy egy sugár? Jézus ez az ön
zés kisértésein győző Jézus és akkor erőfeszítéseid és jószándé
kaid szilánkjaiból ragyogó kristály válik.
*• Hogy mikor? Tőled függ! Ha sok erőt adsz hozzá, hama-
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rabb, ha kevesebbet, később. De ha már egyszer eljutottál ide, 
akkor jöhet már az önzés a legvonzóbb, lekedvesebb és legcsá
bítóbb képekkel és lehetőséggel, mint Üdvözítőnk előtt is tette, 
próbálhat elcsábítani az erény, jóság, becsület tisztesség kes
keny útjáról, te az Üdvözítő Jézusra fogsz gondolni és vele 
együtt feleled azt: Távozz el tőlem Sátán, nem akarok szolgálni 
az önzésnek haszonlesésnek, bűnnek, a jót és nemeset akarom 
önzetlenül szolgálni, vannak még önzetlenek is a világon, ezek
hez akarok tartozni.

Bizony mondom, hogy akkor a felolvasott szentige végső 
szavai is teljesedni fognak rajtunk: Istennek angyalai fognak 
előljárulni és szolgálni nekünk, ami alatt azt értjük, hogy 
Isten segítségét és áldását is megnyerjük önzetlen életünkhöz.

Budapest. Kemény Lajos.

Böjt 2. vasárnap.

Máté 15. 21,-28.
K. H! A csendes böjti heteket Jézus szenvedéseinek em

lékére szenteljük. Ezekben a hetekben azért Jézusunkat ki
sérjük szenvedéseinek tövises és véres útján, a Golgotára. Es 
midőn ezt tesszük nemcsak őt, a nagyszenvedőt látjuk, lelki- 
szemeinkkel, hanem látjuk Öt, vagy ellenséges, vagy imádó 
indulatokkaj kisérő emberek között édesanyját: Máriát is, 
aki édesanyai szeretettel kiséri fiát: Jézust. Az ő édesanyai 
szerető szívének legjobban fájt fiának kereszthordozása. Most 
ment teljesedésbe rajta az ősz Simeonnak jövendölése: „Sőt 
a te lelkedet is általhatja az éles tőr, hogy sok szív gondolatai 
nyilvánvalókká legyenek,“ (Luk. 2. 35.) — Fájdalmában szíve 
vérzik és a szeme könnyel ázik.

„Keresztfán az Isten Fia,
Ott zokog, ott sír Mária;
Átkulcsolván a keresztfát,
Lelkét éles tőr hatja át. (179 ének.)

És mi mikor az édesanyai szív szeretetnek fájdalmát így 
látjuk, annak sírását halljuk, akkor buzdítást érzünk magunk
ban, hogy gondoskodjunk az édes anyai szeretetről, szent el
mélkedést tartunk róla. Jer, tegyük ezt annak az egyszerűbb 
asszonynak, annak a pogány kananéai asszonynak édesanyai 
szeretete alapján, hogy mi ev, keresztyének annálinkább igye
kezzünk az édesanyai, a szülői szeretetet igazán értékelni, 
megbecsülni és áldásossá tenni.

Ha;
a szülői szeretetet 

nézzük, akkor látjuk, hogy az:
1. megmérhetetlen nagy és , -
2. sokra kötelez az.
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Igen, a szülői szeretet megmérhetlen nagy. Nagy volt an
nak kananeai pogány édesanyának szülői szeretete is. Mikor 
leánya súlyosan megbetegedett, akkor fáradságoktól vissza 
nem riadva, siet Jézushoz és könyörögve kiált: „Uram, Dávid
nak fia, könyörülj rajtam! az én leányom az ördögtől gono 
szül gyötörtetik.“ Igaz, hogy mindjárt nem talál meghallgatást, 
de azért nem csügged, hanem leborulva Jézus lábainál újra 
kiált, könyörög, imádkozik: „Uram, légy segítségül nékem!" 
Tűri a visszautasítást, a megszégyenítést is, könyörög mind
addig, míg csak meghallgatásra nem talál. És Jézus meghall
gatja őt. — „Ekkor felelvén Jézus, monda néki: Óh asszony 
nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint. És meg- 
gyógyula az ő leánya attól a pillanattól fogva." Igen, meggyó- 
gyula és így nagy áldás áradt a leányra is meg édesanyjára is.

A szülői szeretetet a teremtő Isten oltotta az emberi szívbe. 
Azért igen sokaknál látunk nagy szülői szeretetet. Nagy szü
lői szeretet volt annak a római édesanyának szívében is mi
kor egyik barátnője drága kincseivel dicsekedett előtte, ak
kor gyermekeire mutatva, ezt mondá: nekem ezek az én kin
cseim, ezek az én drága gyöngyeim.

Nagy volt a szülői szeretet Jákob pátríárchában is, aki. 
mikor Mezopotámiából hazajött és az eléje ment bátyjával 
Ézsáuval találkozott, ennek kérdésére: kicsodák ezek teve
led?, örömmel válaszolta: „A gyermekek, kikkel Isten meg
ajándékozta a te szolgádat." (I. Móz. 33, 5.)

De különösen nagy volt Jézus anyjának édesanya! szere
tete. E szeretet által vezéreltetve, híven ápolta és nevelte 
gyermekét, hogy ez gyarapodjék Isten és emberek előtti ked
vességben. Mikor Heródes haragja miatt veszedelem fenye
gető gyermekét, akkor futva fut el vele Egyiptomba. Mikor 
látja fiának sikereit, emelkedését, dicsőségét, akkor örömtől 
dobog édesanyái szíve. És mikor a poroszlók hurcolják Jézust 
a gyászos Golgotára, akkor legjobban sír, zokog az édesanya: 
Mária. — Áldás lett ezen az édesanyai szereteten is, — áldás 
földön és az égben . . .

És azóta mennyi sok ezer, meg ezer, sok millió meg mil
lió, szülő, édesapa, meg édesanya élt, kiknek szívében ott 
égett a szülői szeretetnek szent tüze, — a gyermeket boldog
gá tevő szülői szeretetnek szent tüze.

És ma mit látunk? Hála Istennek — kevés kivétellel, -— 
ma is meg van a szülők szívében a szülői nagy szeretet. 
Örömmel tapasztaljuk, hogy az édes anyák odaadó hűséggel 
ápolják, gondozzák, nevelik gyermekeiket, korán megtanítván 
őket kis kacsóík összetevésére és a mennyei Atyához való 
imádkozásra is.

Édesapák és édesanyák munkálkodnak, fáradnak, küzde

I.
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nek és áldoznak^ hogy gyermekeiket istenfélő, becsületes, 
szerencsés, boldog emberekké nevelhessék. — Ha örül a gyer
mek vele örülnek szülői is; ha veszély fenyegeti a gyermeket, 
első sorban a szülői sietnek annak megmentésére. A beteg 
gyermek ágyánál ott ül, virraszt, imádkozik az édesanya, le
törli beteg gyermekének forró homlokáról a verejtéket, be
adja neki — pontosan — a gyógyszert, gyakran megigazítja 
a szenvedőnek vánkosát, be-betakarja azt és megtesz mindent, 
amit csak megtehet, hogy kedves gyermeke mentül előbb meg
gyógyuljon. Ha meggyógyul a beteg gyermek, akkor leginkább 
a szülői szív örül. Ha pedig meghal a gyermek, akkor megtelik 
a szülői szív keserű bánattal, elmúlni nem akaró gyásszal.

Egyszer egy több gyermekes édesanyát, ki egyik elhalt 
kis leánya miatt felettébb sírt, azzal akarták megnyugtatni, 
hogy még maradt több gyermeke; de nem akart vigasztalást 
bevenni, mert mint mondá, akár egyik újjamat sebzem meg, 
akár a másikat, mindegyik fáj nékem, ez a gyermek is az 
enyím volt, bizony fáj, hogy elhalt, sőt úgy érzem, mintha ez 
lett volna legkedvesebb gyermekem.

Szépen gondozott temetőben a gyászban is fenséges lát
vány tárult szemeim elé. Egy kicsike, virágos sír mellett állott, 
fekete öltözetben az édesanya. Kezeit imára kulcsolva, nézte, 
mereven nézte a sírt; sokáig nézte, szinte látni vélte kis 
leánykájának ártatlan piros orcáját; némán állott ott, mintha 
hallgatná kis gyermekének gőgícsélő szólását; megeredtek 
szemeinek könnyei és úgy vélte hogy a sírra hulló könnyek 
által megérzi gyermeke forró édesanyai szeretetét, mely erő
sebb mint a halál, mely a gyermeket a halálba is magáénak 
tudá. És az édesanya megérinti gyermeke keresztjét, biícsú- 
zik: Isten veled! a viszontlátásra a menyországban.

Óh nagy, megmérhetlen nagy a szülői szeretet. Nagy dol
gokra lelkesít, segít, nagy áldásokat, gyermekekre és szülőkre 
nézve nagy áldásokat küzd ki. Családok népek boldogsága, 
nagysága függ ettől, jár nyomában. ,

Keresztyén szülők! édesapák és édesanyák! Szeressétek 
gyermekeiteket. Tekintsétek gyermekeiteket Isten áldásainak! 
Imádkozzatok és dolgozzatok azokért! Meglássátok bolcío- 
gok lesztek és majd nyugodtan rebeghetitek: „Imhol vagyok én 
és a gyermekek, akiket Isten nékem adott." (Zsid. 2, 13.) Üdv 
a gyermekeiket szerető szülőknek! De jaj, sokszorosan jaj 
azoknak, kik gyermekeiket nem szeretik, megvetik és azok 
ellen támadnak. Büntetésük el nem marad, — sem itt sem túl 
a halálon.

. H.
K. H! Láttuk, hogy megmérhetlen nagy a szülői szere

tet. Most lássuk, hogy micsoda sokra kötelez ez. Igen kötelez: 
hálára, tiszteletre, s szeretetre a szülők iránt. Áldásban ré-
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ízesítette Üdvözítőnk azt a gyermekét szerető pogány asz- 
szonyt, mikor hozzá így szólt: „Óh asszony, nagy a te hited! 
Legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyula az ő 
leánya attól a pillanattól fogva.“ Áldásban akarja részesíteni 
Isten a szülőket gyermekeik hálája, tisztelete és szeretete 
által is. Meg is parancsolta: „Tiszteljed a te atyádat és anyá
dat, hogy jó legyen dolgod és hosszú életű légy e földön." Egé
szen természetes, hogy a gyermekek szüleik iránt, a szülői 
szeretetért tisztelettel, hálával viseltessenek. Ellenben ter
mészetellenes, ha a gyermek atyját és anyját nem tiszteli. Már 
a kicsiny iskolás gyermekek is tudják, hogy Ebnek fiai rossz 
gyermekek voltak, mert atyjukat nem tisztelték. Azt is tud
játok, hogy Absolon is rossz fiú volt, mert királyi atyja ellen 
támadt és hogy emiatt nem lett jó dolga és nem lett hosszú 
életű. (II. Sám. 18. 14.) El is fordulunk ám ezektől, meg hoz
zájuk hasonló, — szülőiket nem tisztelő, — gyermekektől. 
Ellenben dicsérettel emlékezünk meg mind azokról, kik szü
lőik iránt hálával viseltettek és viseltettnek. Dicsérettel em
lékezünk meg Húsz Jánosról a reformáció előfutárjárói, kiről a 
történet feljegyezte, hogy édes anyja iránti háláját szorgal
mas tanulás és engedelmessége által iparkodott leróni. Dicsé
rettel emlékezünk meg dr. Luther Mártonról, a nagy refor
mátorról, ki szüleit határtalanul tisztelte és mikor atyja aka
rata ellenére, lelkiísmeretének parancsa folytán, a papi pá
lyára lépett, minden áron azon volt, hogy ezért édesatyját 
kiengesztelje.

Folytathatnám tovább. A történet könyvéből igen sok de
rék férfiúnak és nőnek nevét tudnám felsorolni, kik mind há
lával emlegetik, hogy mennyi sok jót köszönhettek szüleiknek 
és mind alázatosan bevallják hogy, minden igyekezetükkel is 
csak kis mértékben tudták vissza fizetni szüleiknek azokat a 
jókat, melyeket ezek nekik adtak. De neveket nem említek 
tovább. Csak azt hangoztatom, hogy ezek az emberiségnek 
nagyjai, a történelem kimagasló alakjai voltak. Hozzájuk igye
kezzetek kedves gyermekek, kicsiny és nagy gyermekek ha
sonlókká lenni. Tiszteljétek szüléiteket! Ha azok még élnek, 
iparkodjatok engedelmességtek, hálátok által azoknak nap
jait derültebbekké tenni életük alkonyát pedig megaranyozni. 
Ha pedig azok már elhaltak, kegyeletes hálával emlékezze
tek meg róluk, áldjátok őket haló poraikban is. Sőt hangoz
tatom, hogy mindenkinek, a társadalomnak is, az államnak is, 
az egyháznak is elismeréssel, bizonyos jogok megadásával, bi
zonyos támogatással kell a gyermekeiket szerető szülők, kü
lönösen a több gyermekes szülők iránt viseltetnie. K. H, 
Igazán örülök, hogy e prédikációmat elmondottam és a vég
telen nagy szülői szeretetről előttetek, — Istenem epgedel- 
mével — elmélkedhettem. Hiszen én is éreztem a szülői sze
retetnek áldó melegét és örülök, hogy ez elmélkedés által
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magamat is, meg híveimet is, buzdíthattam a szülői szeretet
nek az ápolására. Istent kérem: áldja a szülőket gyermekeik 
iránti igaz szeretettel és ennek kapcsán egyéb boldogító ja
vaival. A gyermekeknek pedig, — Isten felhívása folytán, —  
parancsolom, hogy szüleik iránt hálásak, engedelmesek legye
nek! Ámen. Mesterházy Sándor,

ev. esperes.

Böjt 4. vasárnap.
Ján, 6, 1— 15.

Réges-régen egy nép haladt a messzi pusztaságon át az 
ígéret országa felé. Isten újjaként felhőoszlop szállt előttük 
nappal és tűzoszlop éjjel, hogy mutassa nekik az utat, ame
lyen haladniok kell. Amikor megéhezének, csudálatos eledel, 
égből hullott manna újította meg erejüket. Mögöttük olt sö
tétlett a szolgaságnak földje, Egyptom, a rabság régi országa, 
előttük pedig az a tűzoszlop az ígéret földjére, a szabadság új 
országára hintette előre fényét. Es ők mentek .. . engedve az 
isteni akarat vezérlő szavának, mentek fáradalmak között, 
sokszor küzdve, harcolva, de egyszersmind ünnepelve is, meg- 
ünepelvén a szolgaság házából való kiszabadulás emlékére 
ama régi húsvétot, a páska ünnepét. És megünnepelték ak
kor is évről-évre, midőn már az ígéret földjén, az új országban 
éltek. Hiszen elzarándokoltak az ország minden részéből Je
ruzsálembe, Isteni templomának városába, vidáman, boldo
gan, mintha előttük is tűzoszlop járt volna zarándokútjaíkon.

De egyszer csakugyan leszállt közéjük az a tűzoszlop- 
Egyszer, amidőn közel volt már a húsvét, s ők csapatostul 
fölkerekedtek, hogy elzarándokoljanak annak megünneplésére, 
valóban meglátták azt a tűzoszlopot. Embernek testruháját 
viselte, Jézus volt a neve, Názáretben lakott, de szavaiból, 
tetteiből mint világosság az ablakon keresztül kiragyogott a 
mennyei fény, az ember mögött meglátszott Isten. És miként 
az a régi tűzoszlop, ő is magához, maga után vonzotta az em
berek ezreit, akik mentek utána híven, bízón, áhitattal, cso
dálattal, rajongással, mentek oda, ahová ő is ment, nem kér
dezték merre, nem kérdezték hová, mentek most is mintegy 
ötezren a Tíbériás tengerének túlsó partja felé. És mialatt 
mentek s lépteik a porban semmivé enyésztették a Jézus 
lábnyomait, nem sejtették, nem gondolták, hogy amiként a régi 
tűzoszlop, ez a Jézus is az Ígéret új országa felé vezérli őket, 
nem gondolták, hogy ama régi húsvét nemsokára betölti cél
ját s az újnak hajnalát készíti elő mennyei kéz. Nem sejtették, 
nem gondolták, de minek is gondolkodnék gyermek az anyaöl
ben vagy fáradt vándor az álom elringató karjain, csak azt 
érezték, amit Péter és apostol társai ott a Tábor hegyén, hogy 
,,jó minekünk itt lennünk" s mentek az isteni Mester csudás
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lényétől betöltött lélekkel, mint ahogy ment az a régi nép a 
pusztában a tűzoszlop után.

És amiként annak a régi népnek csudálatos módon kül
dött eledelt Isten, ennek a sokaságnak is csudálatos módon 
osztott eledelt Jézus. Mert ők is olyan puszta helyre jutottak, 
ahol — mivel távol esett az emberek lakóhelyétől — eledelt 
nem kaphattak. Az idő pedig haladt, az éhség nőtt, de mégis 
ottmaradtak Jézus lábainál, aki egy magaslaton pihent le ta
nítványaival. Nem aggódtak, nem nyugtalankodtak, hiszen 
velük volt Jézus. A szép márciusi napon, amikor a Szentföl
dön már meleg idők járnak, közülük is sokan lepihentek, a 
dús fűre, melyet kifejezetten megemlít evangyéliumunk is. Az 
ég kéklett fejük felett, a tenger vize csillogott, lábaiknál a vi
rágok, melyeknek pompájáról Jézus azt szokta mondani, hogy 
felülmúlják Salamon minden királyi dicsőségét, a virágok illa
toztak, az ég madarai szálltak, de ők nem a természet szép
ségét szemlélték, hanem bizalommal, hittel tekintettek Jézus 
felé s lelkűk, mint kinyílt kagyló csöndes éjjelen a holdsugárt, 
mint lomb a napfényt, virág a harmatot, úgy várta a csodát!

S Jézus valóban fölkelt s tanítványainak azt * mondta, 
hogy adjanak ők enni a népnek. De honann vegyenek annyi 
kenyeret? Az egyik azt válaszolta, még ha volna is hol vá- 
sárolníok, nem tehetnék, mert sok pénz kellene hozzá. A má
sik azt mondotta, hogy egész életük 5 kis árpa kenyér és két 
hal, melyet egy gyermek hozott magával, de micsoda ez ennyi 
sok népnek? Jézus azonban nem akarta éhesen elbocsátani 
a sokaságot, hiszen az ő vendégei voltak, vévé azért a kenye
ret és halakat, imádkozott, azokat megáldotta s tanítványai
val kiosztotta a gyepre telepedett sokaságnak. S íme, a ren
geteg tömegből nem maradt senki éhen s még a maradék dara
bokból is fölszedtek vagy- 12 kosárra valót. A várt / csoda 
megtörtént. Az, aki lemondott a kenyérről s 40 nap és 40 éj
jel viselte az éhség gyötrelmeit, nem engedte, hogy mások 
csak egy napig is éhezzenek; az, aki visszautasította a kísér
tét, mindőn ő magáról volt szó, hogy a kősziklákat kenyérré 
változtassa, most végrehajtott ilyen csodát, midőn másokat 
látott éhezni.

Közben közelgett az este. S miként a nap bíborfényű tűz
gömbje alámerült csöndesen a tenger hullámaiba, a sokaság 
szívében is úgy merült alá ragyogó drágakő gyanánt az a 
szent, boldogító, megnyugtató tapasztalás, hogy az, aki őket 
megvendégelő, Istennek Fia, ama próféta, aki eljövendő vala 
e világra. Most már e tapasztalattal megerősödve, meggaz
dagodva elindulhattak Jeruzsálem felé, hogy megünnepeljék a 
húsvét ünnepét . . . Igen, ők ott lesznek azok között, akik Jé
zus ünnepélyes, királyi bevonulásán virágokat hintenek s 
zöld ágakat szegdelnek útjára, azután pedig azok között, akik 
„feszítsd meg“ -et kiáltanak feléje . . .

$ * *
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Testvéreim az Ürban! Az a sokaság jelképezi az egész vi
lágot, minket is. Az az 5 árpakenyér és két hal pedig a Jézus 
tanítását. Maga mondja: „Én vagyok az élet ama kenyere; aki 
én hozzám jő, semmiképen meg nem éhezik!'* (Ján. 635). S ami
ként e kevés kenyérből és halból Jézus akkor, ott a Gene- 
záret tavának partján megelégítette azt a sokaságot, akként 
tudja a Jézus tanítása megelégíteni az egész emberiség éhező 
lelkét. És amiként az a sokaság csudálatos étkezése folytán 
megszerezte azt a szent tapasztalatot, hogy Jézus valóban 
Istennek Fia, aki jövendő vala e világra s úgy zarándokolt a 
húsvét ünnepére, nekünk is ezzel a szent meggyőződéssel kell 
haladnunk a hús vét ünnepe felé. S merítsük most mi is ezen 
meggyőződést azon tapasztalati tényből, hogy Jézus nemcsak 
ki akarja, de ki is tudja elégíteni az egész világ éhező lelkét.

Ám ha visszamegyünk a kér.-ség 2000 éves történetének 
hajnalára, aggódva kérdeznők, miként fogja ezt cselekedni? 
Mi is azt mondhatnók, mint ott akkor a tanítványok, hogy 
micsoda az a néhány kenyér és kevés hal annyi sok népnek? 
Mert his '̂ mi volt a Jézus tanítása eleinte? Röpke, elszálló* 
elenyésző szavak egy egész világ ellene viharként felzúdult 
erejével szemben. Mi volt az a néhány öreg, gyönge apostol, 
akik elindultak, hogy a Jézus tanításának megáldott lelki ke
nyerét kiosszák az egész világnak? Egyfelől ott állott egy 
gyermek, akinek öt árpakenyeré volt és két halacskája, más
felől pedig az egész hivatalos Izrael s az egész római biroda
lom, mely ércigájában tartotta az akkor ismert világ nagy 
részét. Hogy lenne lehetséges az, hogy ez a néhány árpake
nyér elég legyen a világnak, hogy ki tudja azt elégíteni, ami
kor az a világ nem is akarja azt elfogadni, hogyan lenne le
hetséges a természet vastörvényén győzedelmeskedni, amely 
azt hirdeti, hogy a kevés gyönge a sokkal szemben, az erős 
legyőzi a gyöngét, a fegyveres megöli a fegyvertelent, a ha
talmas leigázza, megsemmisíti azt, akinek nincs hatalma, mi
képen lenne lehetséges az, hogy ez az öt árpakenyér, a Jézus 
tanítása legyőzze az egész világ ellenállását s elég táplálékot 
adjon mindenkinek?! A természeti törvény mást mond, ez 
csak az álmok világában lehetséges! . . . Igen, álmok világá
ban , ., ott megtörténhetik.

S egy régi mídíanita ember csakugyan látott ilyen álmot. 
Olvassuk a Bírák könyvében (7is), hogy amidőn Gedeon kis
ded csapatával felkerekedett a midíaniták tábora ellen s egy- 
szer éjnek-éjszakáján kihallgatta az ellenséges tábor őreinek 
beszélgetését, „ímé egy a midianiták közül beszéli vala álmát 
az ő felebarátjának és ezt mondja vala: Imé álmot álmodtam: 
mert imé egy árpakenyér lebocsátá magát a Midiának tábo
rára és szállá minden sátorra és megrontja vala azt annyira, 
hogy elesnék és felfordítja vala azt és ilyen módon minden 
sátor szétomolt." Ez az álom most teljesült igazán. Mert a
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Jézus árpakenyerei az apostolok kezében elindultak s íme, 
legyőzték, elsöpörték a római légiók sátortáborát, 30 légió 
fegyveres ereje meghódolt előttük, a lándzsaerdők hamuvá 
omlottak s a büszke római sasok vergődve ott hevertek a 
porban! Mert Isten akarta, hogy az általa megáldott lelki ke
nyér szétosztassék az egész világnak!... És azóta ez a ke
nyér sohasem fogy el, hanem mennél többen osztják, annál 
több lesz belőle s eljő az idő, midőn a kenyérosztó apostol
iok eljutnak majd igehirdető munkájukkal mindenüvé s ebből 
a kenyérből fog megelégíttetní az egész világ . . .

Igen, mert ebben a kenyérben, a Jézus tanításában min
denki megtalálhatja a lelke táplálékát, mely őt mindennél 
jobban megerősíti. . .  kicsiny és nagy, felnőtt és gyermek, 
férfi és nő, koldus és király, tudós és tudatlan, az is, akinek 
nevét csodáló századok koszorúzzák a történelem lapjain, az 
is, akinek neve besüppedt sírhalmával a földön. . .  Nem hivat
kozunk most részletesen azokra a nagy emberekre, akik a 
Jézus kenyerében táplálták életük célját és értékét, csak 
megemlítjük Kopernikust és Keplert, a két kegyes csillagászt, 
akik mélyen pillantottak az ég titkaiba s hű követői voltak 
Jézusnak, Newtont, aki a törvényeknek új irányt szabott a 
tudományban s aki nem ejtette ki Isten nevét a nélkül, hogy 
fővegét meg ne emelte volna, vagy a legújabbak közül ott van 
Mayer Róbert, a nagy természettudós, az erő megmaradása 
elvének felfedezője, aki egyszer a természetvizsgálók nagy 
gyűlésén tartott előadását e szavakkal végezte: Szívem egész 
teljességével azt kiáltom, hogy semmiféle emberi bölcselke
désnek nem lehet más célja, mint előkészíteni a kér. vallá'sra! 
S ott van Napóleon, aki Szent-Ilona szigetén a száműzetésben, 
midőn környezete az ő nagyságát emlegette, rámutatott az 
igazi világmeggyőzőre, a Jézusra mondván. Én fegyveres ka
tonák millióival hódítottam meg a világot, amelyet aztán el is 
vesztettem, de ő, a Jézus Krisztus, fegyvertelenül, sőt az egész 
világ fegyveres erejével szemben hódította meg és hódítását 
meg is tartotta . . . Ő minden, én semmi vagyok . . .

Igen, Testvéreim, ő minden . . .  Ö az élet kenyere, aki bi
zonyára ismersz te is. Valahányszor megenyhült fájó lelked 
az imádság szárnyain; valahányszor úgy érezted, hogy az élet 
terheinek hordozásában valaki láthatatlanul támogatott; vala
hányszor elsimult homlokodról a ború, midőn elköltözött 
kedveseid sírhalma mellett állottál; valahányszor szeretetébe 
zárt, amidőn megsebzett a világ szeretelensége, valahányszor 
a csüggedés helyett bizalom, kétség helyett remény, közöny 
helyett hit, homály helyett sugár szállt a lelkedbe: Ö az ő 
lelki kenyerét osztotta neked. Nemcsak a Szentírás mondja, 
nemcsak a történelem menete hirdeti, nemcsak az egyes ki
emelkedő, nagy emberek vallják, hanem a te szíved is azt 
súgja, azt dobogja: Te vagy, Jézus, az élet ama kenyere, En
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nek átérzésével menj hát te is a húsvét ünnepének elébe, 
csak arra vigyázz, hogy mialatt ajkaiddal hozsánnát kiáltasz 
feléje, életeddel, tetteiddel meg ne feszítsd Öt! Ámen.

Szentes. Botyánszky János.

Áldozatos hit.
Böjti vázlat. I. Mózes 22, 1— 14.

Pál apostol mondja: A törvény nékünk nevelő mesterünk 
a Krisztusra. . .  Jézus: Nem jöttem, hogy a törvényt és a 
prófétákat eltöröljem, hanem, hogy betöltsem. . .  Az Ó-tes
tamentum ígéret, az Üj-testamentum beteljesülés Istennek 
fiában, a Krisztusban. Az Ó-testámentom történetei, képei, 
hasonlatai megvalósulva visszatérnek az Üj-testámentomban, 
Jézus személyében. — Ilyen szent leckénk is. Régi ismert 
történet 2000 évvel Krisztus születése előtt. Isten felszólítja 
Abrahámot, hogy áldozza fél az ő egyetlen fiát. Miért paran
csolja ezt? Részben azért, hogy Ábrahám hitét megpróbálja 
s azután, hogy az emberiségnek előképet mutasson, miszerint 
ő is kész azt megtenni amit meg is tett midőn egyszülöttjét 
adta érte, hogy minden aki benne hiszen el ne vesszen . , .  
Tehát a szent lecke passiói ige, Ábrahám áldozati útja a 
Máriára emlékeztet, a Golgotái áldozatra, a legfenségesebb 
áldozatra s felhívás ez nekünk is, ne vonogassuk magunkat 
a Golgotái úttól; Üdvözítünk különösképpen köti most szí
vünkre; aki az én követőm akar lenni, vegye fel az én ke
resztemet . . .  A móriai áldozatos útban három foglaltatik: 
Isten megpróbálja Ábrahám hitét, Ábrahám tanúsítja. a hitet 
s Isten jutalmazza a hitet.

1. Ábrahám Istentől arra hivatott, hogy nagy népnek 
atyjává legyen és pedig azon népnek melyet Isten kiválasz
tott, hogy benne az emberiség megváltását előkészítse. E cél
ból Ábrahámnak el kell hagynia hazáját baráti körét s ki kell 
vonúlnia olyan országba, melyet néki Isten kijelöl. Ábrahám 
lakozik a földön, melyet Isten kijelölt s várja további rendel
kezést. Az Istentől megígért gyermek megadatik neki vénsé- 
gének idején. Megvan szívének öröme s akkor veszi a paran
csot: vegyed a te gyermekedet: . . .  nehéz próba, nem csodál
koznánk, ha A . .. kifogásokkal élne, de ő meghajlik engedel
mesen, ebben nyilvánul nagy hite, a mely minket sokszor 
megszégyenít, mert mi kisebb próbáknál is meghátrálunk, 
Isten állít minket is próbák nehéz feladatok elé, bocsát reánk 
szenvedéseket, ezekben kell a mi hitünket tanúsítani hogy 
mi Istennek engedelmes gyermekei vagyunk.

A mai idők hazánkra és egyházunkra nézve is nehéz 
próba idők, haladnunk kell a göröngyös tövises úton, amely 
az életre visZj nem azon, amely nekünk jobban tetszenék kel
lemesebb volna, hanem az Istennek útján.
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Ábrahám azon az úton megy, amelyen Isten vezeti!
2. Két hosszú bús napon van Á. úton azon hely télé, me

lyet Isten neki kijelölt, a harmadik napon meglátja a helyet 
s mondja szolgáinak: maradjatok itt, én pedig és e gyermek 
elmegyünk amoda és minek utána imádkozandunk megtérünk 
hozzátok.,. Maga akar lenni annál, a minek most történnie 
kell. Fia kérdezi: édes atyám, imhol vagyon a tűz és a fa, 
de hol vagyon az áldozatra való állat? Á. felel: Isten gondot 
visel az égő áldozatra s mennek ketten együtt az áldozó és 
az áldozat. A hegyre érve oltárt épít Á. ráteszi a fát s meg
ragadja fiát, hogy áldozatul hozza Istennek, a szív már meg
hozta az áldozatot, a kéz is kész meghozni azt, akkor hang
zik az Ür szava: ne nyújtsd ki a te kezedet. . .  A. fényesen 
igazolta hitét, a melyért méltán neveztetik a hit atyjának.

E hitet nekünk is tanúsítanunk kell a jelen megpróbálta
tásai közepette, hazánk házunk és egyházunk szomorú elvet
tetett állapotában; a gyermekek az iskolában tanulásokat, fel
nőttek tanácsteremben tanácskozásokat azzal kezdik: Hiszek 
egy Istenben . . . Jézus megfedte tanítványait a háboró tenge
ren kicsiny hitüségökért. . .  ha hitetek csak egy mustár mag- 
nyi, hegyeket mozdíthattok el vele helyükről s megbiztatta 
őket: Én imádkozom érettetek, hogy el ne fogyatkozzék a ti 
hitetek. Hittel, Isten nevével ment a kis fegyvertelen Dávid a 
talpig felfegyverkezett Góliát ellen s a hittel Isten neve erő
sebb vol^ minden nehéz fegyverzetnél.

A hitet őrizze minden ház minden szív, a kitartó hitet 
Isten megkoronázza.

3. Az első áldás mit Á. a morián vett: Istennek tetszése 
megelégedése. Ez az elismerés teszi őt győzelmében hőssé, 
tudja Isten kezében van biztonságban, onnan senki kinem ra
gadhatja. A másik áldás: fia vissza adatik néki s az előbb vett 
Ígéretek is megerősítettnek; itt értjük meg amit Jakab apostol 
mond Isten próbáiról (I 21) boldog ember az, aki kisértést 
szenved . . .  ez legyen nékünk bátorításul, hogy a hitet erősen 
őrizzük meg a kisértések idején. Sok féle kisértésnek vagyunk 
kitéve, ezeket Isten nemcsak megengedi, hanem akarja is, 
szükségünk van ezekre, hogy hitünk tanúsíttassák növekedjék 
és erős legyen, amelyről a sebző nyilak vissza pattannak.

A hit szikla, erre építette Jézusunk az anyaszentegyházat, 
szikla a hit, szelek, viharok, hullámok ostromolhatják, de meg 
nem dönthetik, a hit vizet fakasztott a kősziklából, táplálta a 
népet az ínségnek pusztájában, ez a hit tartotta meg nemze
tünket egy ezredév viharai vészei között, Várna, Muhi, Mo
hács, Világos után, felfogja kelteni a trianoni koporsóból is. 
Magyar testvérek ezen hitben ne tétovázzunk ne ingadozzunk, 
hanem legyünk abban kitartók mindhalálig, hogy ez az Ürtól 
miként Ábrahám hite megdicsőittessék. Ámen. Nemes Károly,

Diósgyőr. esperes.



Péter tagadása.

— Böjti. — Luk. 22, 54—62.
A müncheni képtárban egy híres festmény látható (Cor- 

regíótól), mely a keresztre feszített Jézust ábiázolja, amint 
nehéz, kínos szenvedések közt a Golgotán meghal; alatta ama 
felírással: „Ezt tettem én te érted, hát te mit teszel én ér
tem?" . . .  Ez a böjti időszak, midőn a Jézus szenvedéseire em
lékeztetve a keresztre mutat s a keresztfán függő Jézusnak 
kínjait, gyötrelmeit rajzolja eléd, fenhangon hirdeti: „Ezt tette 
a Krisztus te érted;" s ha talán némán, hallgatagon is, azt 
kérdi: „Hát te mit teszel Ő érette?" Olyan kérdés ez, amely 
elől nem szabad, nem lehet kitérni egy jó keresztyénnek sem.

Mi evangélikusok a keresztre nem helyezünk olyan súlyt, 
mint a katholikusok, akik a keresztfát csókolják, virággal ko- 
szorúzzák s azt hiszik, hogyha alatta imádkoznak, több foga
natja, eredménye van imádságuknak. Mi nem hódolunk az 
ilyen külsőségeknek s azt valljuk a Krisztussal, hogy az Isten 
lélek; tehát mindenütt megtaláljuk s mindenütt meghallgat 0 
bennünket, ha lélekben és igazságban imádkozunk hozzá. De 
sajnos már annyira jutottunk, hogy a kereszt iránt egészen 
közömbösek vagyunk s elmegyünk mellette annélkül, hogy 
akárhányszor észre sem vesszük; vagy rátekintünk annélkül, 
hogy bensőnkben valamit éreznénk s gondolnánk. Itt van pl. 
ez az oltáron lévő kereszt, látod minden vasárnap s mondd, 
érzel-e, gondolsz-e valamit, mikor reátekintesz?! Pedig lásd 
ez a kereszt is egy felkiáltó és egyúttal egy kérdőjel rád nézve: 
„Ezt tette a Krisztus te érted, hát e mit teszel Ő érette!?4 
Erre a kérdésre, ha őszinték akarunk lenni, vájjon felelhe
tünk-e mással — különösen ebben a mostani, komoly bűnbá
nati időszakban, mely elénk tárja gyarlóságunkat, elkövetett 
bűneinket s elmulasztott jótetteinket — mint a publikánus lé
lekbe markoló, töredelmes vallomásával: „Isten légy irgalmas 
nékem bűnösnek!44 Mert ki az, aki fölemelt fejjel állhatna meg 
a kereszt alatt s nyugodt öntudattal nézhetne föl a kereszten 
szenvedő, tövískoronás, vérző főre? Mikor még a legerősebb 
lélek is oly könnyen megtántorodik, mikor a legújabb igyeke
zet mellett is oly gyakran megtéved, megbotlik az ember. 
Avagy hova kell erősebb, elszántabb lélek, jobb igyekezet, 
mint Péter apostolé; s mégis elesett.

Péter tagadásáról akarván ez órában elmélkedni, vizsgál
juk 1. elesését, 2. fölkelését.

1.
Éjszaka van. Már leszállt az alkony, ráborítván csöndet, 

nyugalmat adó leplét a szent városra. Elült a nappali lárma; 
pihennek, alusznak az emberek. Csak a főpap palotájában lá
tunk szokatlan sörgést-forgást. Az éj sötét szellemei: a hazug-
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ság, gazság, irigység, bosszú, gyűlölet fogtak ott egymással 
össze, hogy kioltsák a világ világosságát. A káröröm tüze lo- 
bog szemeikben, a kajánság vigyorgása ül ajkukon, hogy végre 
mégis kezükbe került a szent, az ártatlan. Durva szitokkal 
támadnak reá, a gúny éles nyilait röpítik feléje, leköpdösik, 
arcul verik. És Ő ott áll közöttük szótlanul, némán, mint a 
mészárszékre vitt bárány; egyedül, mindenkitől elhagyatva. 
Hol vannak a betegek százai, akiket meggyógyított; az éhe
zők ezrei, akiket megelégített; a szomorkodók nagy tömege, 
akiket megvigasztalt; a kereszthordozók megszámlálhatatlan 
serege, akiknek terhén könnyített?! Máskor, mikor a maguk 
számára vártak, reméltek tőle valamit, körül örönlötték, most 
nincs vele, nincs mellette senki. Hogy mit jelent ez, csak az 
tudja igazán megérteni és átérezni, aki mindenkitől elhagyot
tan nehéz órákat élt már át valaha. Annak a szülőnek a lelki 
állapota fogható ehhez, aki gondok között, keserves arcverej
tékkel fölneveli, szárnyára bocsátja gyermekeit s mikor rá kö
szönt az öregség, elfordulnak tőle, nem törődnek vele. Pedig 
ha valamikor, éppen a szomorúság éjszakáján, a lelki vívódások 
harcai közt volna leginkább szüksége az embernek részvétre, 
rokonérzésű lelkek jelenlétére és támogatására, vigasztalására. 
A  bánattól, szenvedéstől mindenkor idegenkedik a szív: de 
kétszeresen fáj, vérzik az, ha nincs, akivel megoszthatnánk; 
ha még azok is elfordulnak tőlünk, akik hozzánk közel állot
tak, akikkel jót tettünk, akikre szeretetünket pazaroltuk, Ez 
Jézusnak sorsa ott Kaifás házában; ellenségeitől körülvéve, 
még tanítványaitól is magára hagyatva.

De ím, ott künn az udvar közepén, a tűz mellett melegedő 
szolgák csoportjában egy alakot látunk, aki viseletben, maga
tartásban, beszédmodorban egészen elüt tőlük. Ismerjük őt: 
Péter az, egy a tizenkettő közül. Idegen volta feltűnik a töb
binek is. Egy szolgáló leány meg is jegyzi róla: ,,Ez is 0  vele 
vala.“ Péter megdöbben. Érzi, látja, mint szegeződik egyszerre 
mindenkinek a tekintete rája; hallja onnan belülről a szidalom 
szavait, a bosszú és gyűlölet kitöréseit, melyekkel Mesterét 
illetik. Nem lesz tanácsos elárulni magát, mert itt a durva 
szolgák közt ő reá is hasonló sors várna, mint odabent Meste-. 
rére. Tagad tehát, hazudik: „Nem ismerem Őt.“ Hogyan, jól 
hallottuk, Péter mondja ezt? Az a Péter, akit Jézus kőszik
lának nevezett; az a Péter, aki így szólott valamikor: ,,Mi el
hittük és megismertük, hogy Te vagy a Krisztus, az élő Isten
nek fia;“ és most azt mondja: „Nem ismerem?!" Az a Péter 
mondja ezt, aki alig egy órával előbb így fogadkozott: „Ha 
meg kell is veled hallnom, meg flem tagadlak Téged?!" Igen, 
az a Péter. A kőszikla Péter; az Órában Isten fiát megismerő 
és érette meghalni kész Péter. Nézzétek, a kőszikla ingado
zik; s ha már egyszer megindult a lejtőn, nincs ott megállás. 
Gurul lejebb és lejebb. Amint újból kérdik, újból faggatják,

/
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hogy bűnét eltakarja, mindig nagyobb leplet borít reá, mindig 
nagyobb bűnt követ el: a hazugságból esküvésbe, majd átko- 
zódásba csap át, hogy ő nem Jézusnak a tanítványai közül 
való. Lássátok, ez a bűn útja: a kis szikra, melyből nagy tűz 
támad. Ilyen a bűn: nagyobb fiat szül magánál!

Nemde megbotránkozunk Péternek e hűtlenségén, taga
dásán? De kérdem van-e rá jogunk? A  mi korunk mentes tán 
Péternek e bűnétől? Őt a félelem vitte Jézusnak a megtaga
dására. S el kell ismernünk, hogy ott a főpap udvarában, azok 
közt a szolgák közt, akiknek egyik társát megsebesítette, éleU 
veszélyben forgott. De hányán vannak a mai keresztyének kö
zött, akiket semmi ilyen veszedelem nem fenyeget és mégis 
megtagadják Mesterüket. Valamely léha, hitetlen társaságban, 
talán borközi állapotban éretlen élcelődéssel beszélnek a val
lás kérdéseiről: megtérésről, üdvről, kegyelemről, örökéletről; 
és neked nincs bátorságod fölemelni tiltakozó, erélyes szava
dat s elnémítani istentelen beszédeiket attól való féltedben, 
hogy lemosolyognak, kinevetnek szerintük ósdi, elavult felfo
gásodért, —  nézd beleestél Péter bűnébe: megtagadtad az 
Urat, Mert ne hidd, hogy csak szóval lehet megtagadni Őt: 
hallgatásod, mikor beszélned kellene s bizonyságot tenned a 
Krisztusról, egyértelmű az Ö megtagadásával. Péternek az 
életért remegő félelem hazugságra nyitotta ajkát, a tiedet pe
dig a világgúnyjától, megszólásaítól való félelem talán lezárja. 
Végeredményében ez a némaság is hazugság. Hiszen bensőd
ben magad is érzed, fellázadó jobb érzésed súgja, hogy nincs 
igazuk azoknak, akik oly félvállról beszélnek a szent dolgok
ról: de hallgatsz s hallgatásod által helyben hagyod beszédü
ket és ekkép hallgatólagos helybenhagyásoddal részesévé le
szel az ő bűnüknek, hazugságuknak. Óh a hazugság! Ez minden 
rosznak a forrása, kútfeje. Manapság a hazugságot sokan 
könnyedén veszik s hogy szebb színben tüntessék föl: füllen
tésnek nevezik. Sőt akárhányszor hozzáteszik: csak ártatlan 
füllentés. Nem testvéreim! Füllentés, hazugság egyforma bűn; s 
ha bűn, akkor ártatlan nem lehet. Vigyázzatok azért, hogy 
magatokat meg ne csaljátok; különösen ti szülők ügyeljetek 
föl gyermekeitekre s a hazugságot el ne nézzétek nekik soha! 
Ne feledjétek, hogy a hazugság mint a bűnök kezdete az Ür 
megtagadásának első tünete, megnyilatkozása, amelynél meg
állás nincs, amely feltartózhatatlanul visz, sodor lefelé a lej
tőn, egyre beljebb a Krísztustagadásnak szóval és tettel való 
különféle nemeibe. Mint ezt Péter szomorú esete megdöbben
tően elénk tárja.

2.

Amint Péter harmadszor is megtagadta az Urat, még be 
sem fejezte szavait, megszólalt a kakas. Hallatára Péter meg
rezzen, megrázkódik. Mint mikor a kora hajnali hűvös szél vé
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gig futva a faágak közt megrázza a lombokat s megrezegteti 
a leveleket. A  hajnalt hirdető kakas-szó Pétert fölébreszti ál
maiból, a bűnnek lelkét álomba ringató kábultságából. Esz
mélni kezd, tudatára ébred annak, amit elkövetett; eszébe 
jut Mesterének szava: „Mielőtt a kakas szól, háromszor meg
tagadsz engem." Akkor nem akarta hinni, hogy tiltakozott el
lene; most kebelét mardosó önváddal látja, érzi, mennyire 
igaz lett. A  kakas-szóra az Ür is hátra fordul s Péterre tekint. 
A  szenvedés történetében, melyet pedig mind a négy evangé
lista részletesen leír, ez az egyetlen hely, ahol Jézusról az van 
mondva, hogy „Ür". Bizonyára azért, mert abban a tekintet
ben, melyet Péterre vetett, benne ragyogott, megnyilatkozott 
isteni lényének egész fensége, nagysága, dicsősége. Volt abban 
a tekintetben szemrehányó emlékeztetés: „Hallod Péter a ka
kast?" Volt benne panaszos, fájó kérdés: „Csakugyan nem is
mersz engem?" Volt benne bíztatás, szelíd, simogató szeretet. 
„Látod én ismerlek; mélyre sülyedtél, de ne csüggedj, én a 
mélységből is fölemellek.“ — Óh az a néma és mégis oly sokat
mondó tekintet, mint a fölkelő nap fénye úgy hatolt be Péternek 
elsötétült szívébe, eloszlatva a sűrű ködöt; s mint a tavaszi 
napsugár, úgy keltette új életre abban a bűn fagya által elpusz
tított virágot, a hitet. Péter valami szokatlant érez e tekintet 
hatása alatt a szive körül; voltaképen maga sem tudja, hogy 
mi az: csak egyszerre nem találja nyugtát, nem találja helyét; 
érzi, hogy nincs ott neki többé maradása. S kimegy. Ki a csöndes 
magányba, félre a kutató, fürkésző, kiváncsi emberi szemek elől.

Nézzétek, ez az első, határozott lépés a megtérés útján. 
Amikor az ember eddigi lelket megejtő környezetétől elfordul 
és szakít eddigi bűnös életmódjával, szokásaival. Rá léptél-e 
már erre az útra, megtetted-e már ezt a lépést? Enélkül nem 
jutsz el a megtérésre s nem nyered el a megtérés jutalmát, a 
kegyelmet, üdvöt. Jól tudom én, hogy a mai anyagias kor előtt 
a megtérés idegenszerű fogalom; nem akar hinni benne. Ma 
lépten-nyomon halljuk azt az állítást; „Az embernek nincs 
ereje mássá lenni, mint amilyen; nincs ereje megváltozni, más 
szóval megtérni: mert amilyennek születik, olyan is marad. 
A ki jónak születik, jő lesz; aki rossznak születik, rossz 
lesz az, bármit tegyünk is vele." Testvéreim, ha ez 
igaz volna, akkor el kellene vetnünk vallást, egyházat, 
nevelést; s akkor hibáztatnunk kellene a világi hatóságot, 
mely bünteti, elítéli a bűnöst olyanért, amiről nem tehet. Ez a 
felfogás, ha általánossá lenne, kerékkötőjévé válna a haladás
nak s még inkább a szellemi és erkölcsi tökéletesedésnek. De 
nem, és újból is nem! Az emberrel vele születik ugyan a jóra 
és a rosszra való hajlam, mintahogy a búza között is rendszerint 
ott találni a konkolyt; de hogy melyik lesz úrrá fölötte, az 
nagyrészt az embertől önmagától függ. Igaz, hogy nem teljesen; 
mert az ember pusztán önerejéből megtérni és üdvözölni épúgy
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nem tud, mintahogy nem tudja pl. a vízbefuló 'maga magát a 
kezénél fogva megragadva, vagy a hajánál fogva fölemelve ki
menteni. De amire mi képtelenek vagyunk, azt teszi Jézus: a 
mi egvekezetünket kipótolja az Ő kegyelme. Lám Pétert is az 
Úr kegyelme, kegyelmet sugárzó tekintete emeli föl Ez a tekin
tet téged is keres s azt mondja: „Emelkedjél Adám, ne légy 
levert, midőn látod, kegyelembe veszlek újra!“ Tárd ki e tekin
tet előtt a szivedet; talán perzseli, égeti az, talán fáj először: 
mintahogy fájt bizonyára Péternek is. Mert hiszen kimenvén 
még odakünn is magán érzi azt a tekintetet, mint az eleven tűz, 
úgy sajog, úgy markol a szivébe; de éppen ez a tűz az, amely 
leolvasztja kebléről a jégburkot és szabad folyást enged a lelkén 
könnyítő, lelkét tisztára mosó könnyeknek. Sír; még pedig mint 
az evangélista hozzáteszi: „keservesen sír“ .

Óh áldott könnyek, megtérésnek, bünbánatnak áldott köny- 
nyeí! A bűnbánat könnyéről van egy szép, mélyértelmű keleti 
legenda. Egy bukott angyal — egy Peri — a mennyeknek ajta
ján kopogtatva azon könyörgött, hogy fogadják vissza. A felelet 
kérésére az volt, hogyha hoz valamit, ami méltó a mennyre, 
kívánsága teljesül. Visszarepült az angyal a földre keresni, ku
tatni valami szép és becses után. Végre hosszas keresés után 
leszállott egy csatamezőn, melyet a szabadságért és hazáért el
esett hősök vére festett pirosra. Az angyal felfogott egy cseppet 
a kiomló vérből s mint a hazaszeretet bizonyságát vitte magával 
fel az égbe. A válasz, mellyel a mennyek kapujában fogadták, 
az volt: hogy szép dolog az; de hát van annál még szebb is a 
földön. Az angyal elszomorodva ment ismét vissza. Repült 
sebes szárnyon, messze-messze tengerekre. Majd leszállott egy 
vidéken, melyen éppen a pestis dühöngött- Ott látott egy ifjút 
a borzalmas ragály karjai közt feküdni. Haldoklóit. Föléje ha
jolt szép ifjú menyasszonya s a haldoklónak szederjes ajkára 
egy utolsó csókot nyomott; bár jól tudta, hogy azzal a csókkal 
a halált szívja magába. Az angyal felfogta e csókot, az önfel
áldozó szeretetnek és hűségnek e csókját s vitte magával fel az 
égbe. Ott kegyesen fogadták; de megint csak visszaküldték 
tovább keresni, kutatni a földre. Még egyszer fölkerekedett az 
angyal bár csüggedten, leverten, hogy talán már nem is találja 
meg azt; de azért repült sebes szárnyon keresztül a hegyen
völgyön, bejárva nagy vidéket. Mígnem egy elhagyott, járatlan 
utcaszögleten egy lerongyolódott alakra talált, amint arcát ke
zébe temetve sírt. Egy megtérő volt, aki elkövetett vétkeit, bűnös 
múltját siratta. Az angyal felfogott patakzó könnyeiből egy 
cseppet s amint az ég felé szállt vele, a mennynek kitárult ka
puján keresztül már messziről eléje hangzott Isten angyalainak 
örvendező, dicsőitő éneke: mert megtalálta e földön a legszebbet 
és legbecsese'bbet. Ami méltó és érdemes a menny számára.

És most azt kérdem: van-e neked K. T. ilyen könnyed 
bűneidnek a megbánására, megsiratására. A hagyomány szerint
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Péternek ettől az önmagával tusakodó nehéz órától fogva egy 
könnycsepp fátyolozta el a tekintetét, egy könnycsepp csillogott 
állandóan a szemében. S nem hiába hullott, patakzott a könnye. 
Az a könnyzápor, mely arcát öntözte, megtérésének, újjászüle
tésének a forrása lett. Attól a könnyharmattól gyorsabban nőtt, 
fejlődött, erősödött szivében a Krisztushoz való tántoríthatatlan 
hűség, ragaszkodás, mint a tavaszi harmattól, a májusi langyos 
esőtől a mező virága. Eddig csak gyönge tanítvány volt, most 
lett igazán kősziklává, amely rendületlenül megáll minden vész
ben és viharban. Most már nem fél, nem retteg a világtól; pün
kösd ünnepén már ott áll ismét a főpap udvarában, a nagy 
piacon, ahol Mesterét megtagadta; de most már bátran, hittel 
tesz vallomást róla. Sőt félelem nélkül néz szembe a kereszt
fával is; szívesen engedi keresztre szegezni magát, még pedig 
fejjel lefelé: nem tartván magát méltónak arra, hogy úgy szen
vedjen kereszthalált, mint Megváltója, S ezt a nagy változást 
Péter életében az a könnypatakos óra idézte elő. Vajha ez a 
bűnbánati, böjti időszak, midőn Jézus szenvedéseire mutat s 
gyarló, bűnös voltunkra emlékeztet, a mi szívünkből is felbuzog- 
tatná a megtérésnek, törede lemnek, bűnbánatnak a könnyeit. 
Ezek a könnyek adnák meg a legméltóbb, legillőbb választ arra 
a keresztről aláhangzott, mindegyikünkhöz szóló néma kér
désre: „Hát te mit teszel én értem!?" Ámen,

Kiss Samu

Esketési beszéd.

Kok III. 14— 15.
Testvéreim az Urban! Künn a természet lágy ölén, a köze

ledő tavasszal zöldülnek a vetések, kies gyümölcsösökben lassan- 
lassan rügyeznek majd a fák, kezdenek nyílni az első ibolyák, 
általában új vérkeringés, új élet veszi kezdetét az istenalkotta 
csodás természetben. Uj élet indul ki e szent helyről is, útnak 
indítván két ifjú lelket, két szerető szívet, hogy megharcolják 
együtt, vállvetve az életnek nehéz és küzdelmes harcát. Az 
útrabocsátó percnek nagyszerűségében a Krisztus lelke lebeg 
felettünk, ki ott van mindenütt, hol ketten vagy hárman gyűltek 
össze az ő nevében. És remélni merem, hogy miután házasság- 
kötéstekre vonatkozó honpolgári kötelességteknek eleget tette
tek, egy belső vágy, kényszer hozott benneteket ide, a mi lélekkel 
teljes istenímádásunk helyére, hogy jogi közösségteket a mi 
anyaszentegyházunk feje, a Krisztus Jézus keresztyén közösségé

II. Alkalmi beszédek.
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is avassa. Legyen áldott azért a ti bejöveteletek és kísérjen az 
ő áldása kimeneteleteknél is, legyen veletek egész éltetekben. 
De hogy áldás legyen a ti éltetek, zárjátok szívetekbe az éltetek 
útjára választott szentige szavait: öltözzetek fel a szeretetet, 
mely a tökéletességnek kötele.

Szeretett Testvérek! Jó és szép keresztyén szokás, hogy az 
egybekelt jegyeseket szülők, testvérek, rokonok, ismerősök jó
kívánságokkal halmozzák el. Maga az anyaszentegyház azonban 
inkább kéréssel, kívánsággal lép eléjük, figyelmeztetéssel. Ilyen 
ez is: öltözzétek fel a szeretetet. Fel kell tételeznünk azt, hogy 
a szeretet volt a mágnes, mely összehozott benneteket; a szere
tet meglátása emelte fel a szülői kezeket áldásra megkötendő 
frigyetekre, a szeretet, mely ledöntött minden esetleges válasz
falat. De édes testvéreim, álljunk meg egy pillanatra abban az 
órában, amikor két élet üdve úgy szövődik egybe, hogy sírig 
tartó szent legyen és emlékezzünk az írás azon szavára: a sze
retet soha el nem fogy. Ne legyen a szeretet tüze, mely össze
forraszt most, gyorsan elmúló szalmaláng, szivárvány, mely csak 
ideig-óráig gyönyörködtet a gazdag színpompájával- Legyen az 
bennetek örök tűz, mely úz, hajt, kerget titeket, ha arról van 
szó, jót kell tenni, munkálkodni, felsegíteni. A szeretet az, mely 
a házasélet kertjét vonzóvá, széppé, kellemessé, hasznossá teszi. 
A szeretet az a kiapadhatatlan forrás, melyből táplálkozik a hű
ség, megbecsülés, munkaszeretet, egyenesség, őszinteség. Nél
küle a családi élet olyan, mint a virágnélküli kert, fényes tollái
tól megfosztott madár, kalász nélküli gabonaszár, gyümölcsnél- 
kül való fa. Öltözzétek fel tehát a szeretetet úgy és oly mérték
ben, hogy veletek legyen akkor is, amikor az élet nehézségeivel 
járó küzdelmek azt ki akarják ölni. Ennek birtokában azután 
uralkodik rajtatok az Isten békessége. Avagy azt gondoljátok, 
hogy ezt a békességet nélkülözhetitek? Ne áltassátok magatokat, 
hisz erőnk magában mit sem ér, mi csakhamar elesnénk. Most 
ezekben az időkben, amikor az embereknek egymással szemben 
való bizalma annyira meggyengült, amikor a megélhetésért való 
küzdelem felőrlí az emberi teljesítőképesség nagy hányadát, 
amikor a nyomorúságos életviszonyok, a helyzet bizonytalansága, 
az eseményeknek utolérhetetlen gyorsaságban való változása, 
a rendessé vált rendellenességek oly nyugtalanná, idegessé te
szik a szíveket, elsötétítik a szemeket, lehetetlenné teszik a 
tisztánlátást, fokozott jelentőséggel bír, hogy Istennek békessége 
uralkodjék mindenekben, mert csak ez adhat nyugalmat a hábor
gatott szívnek, csak ez a békesség, mely az Istennel való közös
ség megfizethetetlen ajándéka, segíthet át bennünket az élet 
viszontagságokkal teli tengerén, csak ez a békesség vihet a he
lyes cselekedetek útjára. És ez a békesség, mely a mi küzdel
meinkben való megállhatásnak feltétele, Isten: részéről ajándék 
azoknak ,kik bizalommal tudnak odasimúlni a kegyelem királyi 
székéhez, ajándék azoknak, kik Krisztus által a hit és imádság
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szárnyain fel tudnak emelkedni Isten trónjához. Ha tehát bé
kességet akartok éltetekben, akkor legyetek alázatosak és gaz
dagok hitben, reményben, szeretetben. Legyen hajléktok az 
imádság háza, Istennek temploma, amelyből naponként száll fel 
az egek Urához a hálaadó imádság tömjénfüstje.

így, szeretett testvérek, a soha el nem fogyó szeretet mele
gítő tüzével és Istennek minden értelem felett való békességé
vel induljatok neki a töretlen útnak. Ápoljátok e szeretetet egy
mással szemben, érezzék ennek a szeretetnek melegét utolsó 
lehelletükig azok, kik gonddal, aggodalommal, odaadással visel
tek goiídot rólatok eddig, szüléitek, kössön sírig tartón össze a 
testvérekkel a testvéri szeretet, rokonokkal a rokoni szeretet 
köteléke. Legyetek kölcsönösen engedelmes, háladatos gyerme
kei az új anyának, új apának, hogy legyen nektek békességtek 
a Krisztus által, ki váltságot szerzett mindeneknek. Véssétek 
elmétekbe utravalóul az írás szavaival a költőét is, ki ezt mondja 
ma néktek:

Két élet üdve, mely Isten előtt 
Krisztus nevében, úgy szövődik,
Hogy sírig tartó, szent legyen 
S hogy túl azon örök időkig 
Sok embernemzedék tekintsen 
Rá vissza hű emelékezéssel,
Mint élte kristály kútfejére . . .
Hogy szíveteket soha szenny ne érje:
Legyen ott Krisztus mindenütt! Ámen.

Hoffmann Ernő.

Esketési beszéd.

I. Mózes 32, 26.
Jákob hosszú vándorlásából s bujdosásából hazatérve, minél 

jobban közeledik szülőföldjéhez, annál nagyobb nyugtalanság 
vesz rajta erőt; a viszontlátás öröme közé valami nyomasztó, 
szorongó érzés férkőzik szívébe: fél bátyjától, Ézsautól, akit 
oly álnok módon fosztott meg elsőszülöttségi jogától. Hogy a 
haragos testvért kiengesztelje, előre küldi követeit, gazdag aján
dékokkal; ő pedig egyedül marada. És lön, hogy amint leszállt 
az éj, egy férfiú tusakodik vala ővele egészen a hajnal feljövé- 
séig. Aki mikor látá, hogy nem bír vele, monda: Bocsáss el en
gem, mert eljött a hajnal. De Jákob monda: Nem bocsátlak el 
téged, mig meg nem áldasz engemet. Ekkor ama férfiú megáldá 
őt. Ez az áldás meghozta Jákob felzaklatott, háborgó lelkének 
a megnyugvást, a fegyveres haddal ellene készülő testvérével 
való kibékülést. Jákob pedig elnevezte azt a helyet Péniélnek: 
mert látám .az Istent színről színre és megszabadult az én lel
kem . . .
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K. T! Mint Jákobra nézve Pániéi, úgy rátok, a ti életsorso- 
tokra nézve is döntő jelentőségű ez az esküvői oltár, ez a mai 
nap. Itt állván jól tudom, hogy öröm és remény dobogtatja keb
leteket, épp úgy mint Jákobét, midőn megpillantá az oly régóta 
nem látott hazai, ismerős vidéket. De a szíveteket eltöltő szép 
remények közé azt hiszem, némi szorongó érzés is vegyül, ha — 
mint az a megbántott testvérrel való találkozás elé — a bizony
talan, kétes jövő elé tekintetek. Hisz ki mondhatná meg, ki biz
tosíthatna benneteket, hogy nem tör-e az Ézsauként fegyveres 
haddal, bánattal rátok, nem tartogat-e szomorú órákat s nehéz, 
keserű megpróbáltatásokat számotokra. Mit tehetnétek azért 
jobbat, minthogy Jákobbal ti is magatokhoz ölelitek, szívetekbe 
zárjátok az Urat így szólván: Nem bocsátunk el, míg meg nem 
áldasz bennünket. . .  Jó szüléitek, szerető testvéreitek és roko
naitok bizonyára áldáskívánatokkal bocsátottak el benneteket 
ide ez oltárhoz; s innen a házasélet útjára. De ez az áldás ma
gában véve nem elég. Hogy hozzátartozóitoknak jókívánságai 
teljesülhessenek, hogy valóban boldogok lehessetek, szeretteitek 
áldása mellett vigyétek magatokkal az Istennek áldását is, mint 
legbiztosabb alapját és legnélkülözhetetlenebb föltételét a csa
ládi boldogságnak. Mert enélkül a vagyon, gazdagság csak ve
szendő birtok; a szív szerelme, ragaszkodása csak hervadó virág.

Oh, ne bocsássátok hát el magatoktól az Istent ez ünnepé
lyes órában; de ne bocsássátok később se soha. Kérjétek, hogy 
áldjon meg benneteket: áldja meg házassági szövetségteket, hogy 
legyen az békés és tartós; áldja meg szíveteknek kölcsönös sze- 
retetét, hogy legyen az erős, mint a halál s kemény, mint a ko
porsó; hogy legyen az képmutatás nélkül való, egymás hibáit 
s gyarlóságait elfedező, mindent hívő, mindent remélő, mindent 
eltűrő és soha el nem fogyó. — S ha majd talán, mint Jákobra 
ott a pusztai magányban, rátok borulna az éjszaka, a fájdalmak
nak, szenvedéseknek, életküzdelmeknek éjszakája, s ti úgy érez- 
nétek, hogy egyedül állótok e nagy világban, mindenkitől elha
gyatva, — ne feledjétek, hogy az egyedüllétben, a szomorú ma
gányban is ott van veletek az, aki Jákobbal tusakodott éji ma
gányában; ott van veletek az Ur. Ragadjátok meg, öleljétek át 
hitetek karjaival ezt mondván: Nem bocsátunk el, míg meg nem 
áldasz bennünket. Ha pedig jön a hajnal, a jólét, szerencse haj
nala s Ő távozni akarna tőletek is, — oh, mert a jólétben s sze
rencsében leginkább, leggyakrabban eltávozik az embertől az 
Ur, vagyis jobban mondva az ember az ő Urától, Istenétől: kö
nyörögjetek hozzá, hogy maradjon mellettetek, hogy a szeren
cse el ne ragadjon bennetek s felfuvalkodottá, önzővé ne tegye 
szíveteket. Örömben és bánatban, egészségben és betegségben, 
életben és halálban Ő legyen veletek, ő  hozzá ragaszkodjatok 
mindenkor. S fájdalmaitoknak Ő lesz az oszlatója, örömeitek
nek Ö lesz a megédesítője, megszentelője.

Vőlegény K. T! Küzdés az ember sorsa e földön. Küzdés
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már a gyermeké s még az egyedül álló férfié is; annál inkább 
a férjé, akinek nemcsak magáért, hanem családjáért, szerettei
ért is küzdenie kell az élettel. Kemény és nehéz sokszor ez a 
küzdés, ez a tusakodás; akárcsak Jákobé ott Péniélben. De ne 
csüggedj, légy állhatatos, kitartó; s hogy ez életharcon ama 
bibliai vándorként te is győzelmes lehess, ne bocsásd el magad
tól az Urat. S ha netán erőd lankadna, fogyna a küzdelemben: 
az Ö ereje lesz kipótlója a te erőtlenségednek; az Ő áldása lesz 
előmozdítója, célhoz segítője jó törekvéseidnek és záloga családi 
hajlékod békességének, boldogságának.

Menyasszony K. T! Elhagyod a szülői hajlékot, melyben 
ifjúságodat élted; el a testvéri kört, melyben nevelkedtél, hogy 
kövesd azt, aki hivatva lesz ezután pótolni neked szülőt és test
vért. A rád váró új hivatásra jó szülőid, kiknek szemefénye 
voltál, tudom nem bocsátanak el addig, míg meg nem áldanak 
téged; te pedig ne bocsásd el magadtól azt, akinek áldásától 
függ első sorban és kiváltképpen jövendő életsorsod, boldogsá
god. Ne bocsásd el magadtól az Urat, a mindenható, jóságos 
Istent! Ő legyen vezéred, oltalmad, támaszod életednek minden 
idején! Az Ő áldása kísérjen minden útadón! Ő áldja meg ki
meneteledet a szülői házból s bemeneteledet új otthonodba1 
Ámen.

Kiss Samu.

Temetési beszéd.
Tomcsányi Lacika 14 éves ifjú temetésekor. Ján. IV. 50.

Gyászoló Testvéreim a Krisztusban!
Megrendült szívvel állok meg e koporsó mellett, ahová a jó 

Isten küldött, hogy halál felett az életet prédikáljam és azok
nak, akik keserves fájdalommal gyászolják elvesztett kicsi fiu
kat, könnyeken keresztül az örökkévaló Istennek vigasztaló ke
gyelmét hirdessem. l

Nézzétek: lehullott egy lomb a fáról! Meleg nyári napnak! 
sok-sok reménysége között egy csodálatos Ígéret mindörökre j 
elcsendesedett. Pedig mennyi öröm és boldogság lett volna, ha 
kifejlődhetett volna! Hiszen már most is, amikor még csak sej
tetni engedte, hogy mennyi érték lakozik benne, olyan volt, mint 
maga a diadalmas ifjúság. Ismeretlen célok ragyogását látta 
meg és gyűjtötte az erőt, amellyel aztán diadalmasan harcol
hasson.

Én láttam őt és ismertem őt. Csendes téli és tavaszi dél
utánokon, amikor tanítgattam a mi jó Istenünknek nagyságos 
dolgaira, fel-felcsillant a szeme, felragyogott a tekintete és tud
tam: öntudatos lelkében száz és száz gondolat születik meg. 
A konfirmációi oktatás alatt egyike volt legszorgalmasabb nö
vendékeinknek. Szomjas lelke csak úgy szívta magába az evan- 
gélíom mindennél drágább üzenetét. Milyen boldogok lehettek
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a szülök, amikor gyermekük növekedett testben és lélekben, 
Isten és emberek előtt való kedvességben!

Aztán egyszerre csak beborult az ég és elsötétedett a nap. 
A  diadalmas ifjú egy szerencsétlen napnak szerencsétlen órá
jában egyszerre csak elesett. Szerteömlő vére pirosra festette 
a földet és beszédes ajaka elcsendesedett. Hiába próbáltak meg 
mindent, hogy megmentsék az életnek: tiszta szíve megszűnt
mindörökre dobogni.

Most itt fekszik a koporsóban. Elhagyta játszótársait, akik
kel együtt örült az életnek, Elvált azoktól, akikhez a szíve és a 
lelke meleg szeretetével ragaszkodott és az élet kapujából oda
lépett az elmúlás, a halál sötét országújára,

Tudom gyászolók, nagy a ti szomoruságtok. Egyetlen gyer
meketektől kell búcsút vennetek. Még jóformán nem is örülhet
tetek néki, máris itthagy benneteket. És azt is tudom, hogy 
hiába jöttek ide ismerősök, jóbarátok, tisztelők enyhíteni a ti 
gyászotok fájdalmát, ember és emberek beszédet titeket meg 
nem vigasztalhatnak.

Ne is keressétek itt a vigasztalást. Könnyeiteken keresztül 
lássátok meg az örökkévaló Krisztust, aki ma is eljött, hogy a 
sebeket bekötözze és a könnyeket letörölje. Amint egykoron ott 
a király udvarából való főember szomorúságát boldogságos 
örömre változtatta, úgy tesz minden bizonnyal tívéletek is. 
Mondjátok csak Néki: én Uram és én Krisztusom! Lásdd meg: 
nagy szomorúság ért bennünket: a mi életünk reménysége és 
öröme sírba szállott. Tudom: néktek is azt mondja: eredj el, a 
te fiad él!

Bizonyos, hogy él. Csak a teste van itt a koporsóban. A 
lelke átöleli a ü könnyező lelketeket és úgy kér benneteket az 
ő szelíd, kedves, szeretettel teljes szavával: ne sírjatok! Lássá
tok: a jó Isten akarata, hogy így legyen! Az a hivatás, amelyet 
nékem adott, immár egészen beteljesedett és nincs más dolgom 
itt e földön. Köszönjétek meg a jó Istennek azt a sok szép és bol
dog órát, amelyet együtt töltöttetek. Áldjátok Őt még a koporsó 
mellett is ezzel a szent vallomással: mind jó, amit Isten tészen.

Édesapa, tartsd meg a te fiadat továbbra is ott a te szíved
ben. Talán sok szép tervedet elviszi magával, de lásd meg’ a jó 
Isten akarta, hogy ez így legyen. És Te is édesanya, tartsd meg 
a te jó gyermekedet szeretetedben. Ne láss valami retteneteset 
ebben a koporsóban. Aki örökkévalóságra el akar jutni, annak 
előbb meg kell halnia. Az, akit ti szerettetek, bizonyosan ott 
van már a jó Istennek szent színe előtt és onnan a mennyek 
országából is szeret titeket.

Tudjátok meg: a szeretetet semmi el nem pusztíthatja. 
Koporsók falán keresztül is átsugároz és átöleli azt, akitől bú
csúznotok kell. Olyan, mint egy csodálatos élő lánc. Összeköti 
a földet a mennyel, az élőket az üdvözültekkel, az embereket 
az Istennel. Még a halál csontkezét is bársonyos puhára változ-
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tatja és az egymásra domboruló sírhantokra odaültetí a maga 
soha el nem hervadó virágait.

Szeressétek őt továbbira is hűséggel. Tiszta lelke itt van 
közöttetek. Érezzétek meg, hogy most is felétek sugározik az ő 
diadalma's szeretete és tőletek immár senki és semmi el nem 
választhatj a. i

Adjatok hálát a jó Istennek, hogy gyermeketeket néktek 
adta és közöttetek tizennégy esztendő el nem felejthető boldog
ságában megtartotta. Koporsó mellett ne a halál diadalát lássá
tok, hanem egy életnek Istentől való megszentelődését.

Utolsó üzenetül is a Krisztus szava hallatszik hozzátok: 
könnyes szemű, szomorú emberek! Ne sírjatok! Eredjetek el, a 
ti kis fiatok él! Él az örökkévalóságban az Istennél! Ámen.

Schöck Gyula.

Halotti beszéd.

(Nyug. gazdatiszt felett, ki halála előtt pár héttel szülőhelyére
költözött.)

Máté 6, 10. b.
Koporsó van előttünk. Benne alussza örök álmát egy élete 

delén álló munkabíró férfi, egy feledhetetlen fiú, feledhetetlen 
testvér, jó rokon, hű barát, mindnyájunk által forrón szeretett 
drága halottunk N. N.

Mint az a hatalmas tölgy, amelynek az ember még hosszú 
időt jósolt, de gyökerét féreg hosszú idő óta rágta, kidültekor 
tompán zúg vissza az erdő. recsegése, ropogása végig hat a he
gyek köz, visszhangjait még sokáig visszaadva a völgy, úgy fu
tott végig helybeli társadalmunknak szőkébb körén a szomorú 
gyászhir: N. N. nincs többé az élők sorában!

Megnyugodtál hát kedves halott, megnyugodtál hosszas 
szenvedéseid után örökre. A halál, mely elől oly esengve keres
tél menekvést, nem ismert irgalmat. Itt kerestél lelkednek eny
hét mi köztünk, régi jó ismerőseid, meghitt barátaid, rokonaid 
között. Itt kerestél magadnak hajlékot mi köztünk, hogy benne 
csöndben, a munka zajától távol töltsd el életednek hátralevő 
éveit s a halál fölváltotta immár hajlékodat egy még csendesebb 
hajlékkal, néma sírral, lelked nyugodalmát örök nyugalommal. 
Itt kerestél beteg testednek enyhet mi köztünk, azon a földön, 
hol egykor bölcsőd mellett dajkád altató dala szállt, hadd be
széljen a rétnek minden virága letűnt boldog időkről, boldog 
ifjúkorod legszebb álmairól. Hadd beszéljen a kertnek minden 
fája gyermekkorod emlékeiről és emlékeivel hadd hozza vissza 
egy varázsszóra a régi életerőt, testednek enyhet, lelkednek vi
gaszt. De a halál, ama pusztító rém, ide is követett. Úgy jártál 
mi köztünk, mint az a főnix madár, mely szárnyai alatt tüzet 
vitt. Repült a magasba, repült a messze távolba, de mentői se-
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besebb volt szárnyainak csattogása, annál jobban élesztette a 
tüzet, annál biztosabban haladt az enyészet felé.

S most elaludtál. Álmodj, kedves halott! De ne álmodd azt, 
ami életedben gyötrelmes volt: szenvedéseidnek kínos álmait. 
De álmodd örömeidnek legszebb álmait. Virrasszon álmaid fe
lett ama három csillag: a hit, remény és szeretet. Mi pedig bá
natunkban megtörve, de a Mindenható végzésébe belenyugodva, 
ajkainkra vesszük Pál apostol tanítványainak ama szavait, me
lyekkel mesterük búcsuzásakor imádkoztak Istenhez: „Urunk, 
legyen meg a te akaratod!"

Görögország azúrkék ege borította lengerpartvidékének 
utain a hívőknek egy kicsiny csapata vonul Milétosz kikötője 
felé. Kísérik a keresztyén világ legnagyobb tanítóját, Fái apos
tolt életének végzetes útjára, Jeruzsálem felé. Partra érve a 
nép, leborúlt az apostol előtt és sírva kérte őt, mondjon le vég
zetes útjáról. De az apostol hajthatatlan maradt: Egy felsőbb 
lény sugallata volt az, mely őt Jeruzsálembe hívta s ezért nem 
rettentette vissza útjáról sem szenvedés, sem halál. Indult a kis 
hajó. Nyomában egymást szelték a tajtékzó habok, a hajó pedig 
észrevétlenűE siklott tova a végtelen tengeren. Kicsiny hajó a 
hullámzó nagy tengeren! Vitte a szeretet apostolát mind mesz- 
szebb és messzebb, vitte útja Jeruzsálembe, onnan Rómába, 
gyenge beteges testét örök fogságba. A hajó mind kisebb és ki
sebb. Egyszercsak a parton állók szeme elől eltűnt a kis hajó 
és vele eltűnt a hű mester örökre. Leborúlt a nép és ekkép fo
hászkodott: „Urunk, legyen meg a te akaratod!"

Szomorú országa halottaknak, bánatnak nagy tengere, im' 
itt állunk partodon. Kísérjük halottunkat a gyászos végzet ki
kötőjébe, csöndes temetőbe. Előttünk a hajó, e fekete koporsó, 
s viszi az ő utasát az örökkévalóság szent városába, az égi Jeru
zsálembe. Bánatában megtört apa sírva borúi a koporsóra, sírva 
kémé fiát: ne menjen, maradjon! De a hajó már indulni kész és 
vele minden remény .. .

Mi pedig bánatunkban megtörve borúi junk le e koporsó 
előtt és ekkép imádkozzunk: „Urunk, legyen meg a te akara
tod." Ámen.

Békéscsaba.
Linder László, 

ev. lelkész.

Halotti beszéd.

Családapa temetésekor. LXVIÍI. zsolt. 6. v.
Gyászoló testvéreim az Urban!

A halál, ez a kegyetlen, csontos kezű kaszás, letarolt ismét 
egy emberi életet. Derékban törte ketté az erős férfit, kinek még 
tovább is nyúlhatott volna élete fonala. Beteljesedett ismét az
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írás szava: ami testtől született, porrá kell annak lennie- Ezt a 
sorsot a gyarló emberek közül senki ki nem kerülheti. Csak az 
egyiket előbb, a másikat utóbb, az egyiket ilyen, a másikat meg 
amolyan sorsban, az egyiket így, a másikat pedig amúgy ragadja 
el környezetéből a halál. Eljön néha már a zsenge, még csak 
alig bimbózó gyermekkorban, s a család fájának zsenge kis haj
tását tépi le kegyetlenül. Eljön az ifjúkor rózsás napjaiban, 
hogy lehervassza az arcok viruló rózsáit s jéghideggé tegye a 
mosolygó arcot. El a férfikor életerős napjaiban, hogy idő előtt 
elvegye annak erejét, kettévágja sok erős élet fonalát. El akkor, 
ameddig mindenki szeretné kitolni életének határát, abban a szép 
öregkorban, amelyről a zsoltárköltő azt mondja: ,,A mi eszten- 
deinknek száma hetven esztendő, vagy mennél feljebb nyolcvan 
esztendő." Nem tesz különbséget senkivel; előtte szegény és gaz
dag, koldus és király teljesen egyenlő. Az egyiket csak úgy ki- 
dönti az élőknek földjéből, mint a másikat. Istennek bölcs in
tézkedéséből itt a földön lehetnek különbségek, lehetnek rang- 
fokozatok és vannak is, de a halál birodalmában mindez meg
szűnik, a sokszor bántó egyenetlenségek mind kiegyenlítődnek. 
Egyforma ott mindenki. Az öröm, a bánat, a szenvedők panasza, 
a nyomorúltak jaj ja, az örülök öröme, a boldogok víg éneke 
mind elmúlik, mind elnémúl. Hol szabadulást és örömöt, hol 
bánatot és siralmat jelent tehát a halál.

A jelen szomorú esetben szabadulást is, meg bánatot is 
hozott egyszerre magával. Szabadulást egy Isten megfoghatatlan 
intézkedéséből szomorú betegségben sínylődő férfi testvérünk
nek, ebből a. betegségből és bánatot egy szerető hitvesre és ki
csi lánykájára. Azért egyrészt hálákat adhattok a Gondvise
lésnek, hogy őt megváltotta gyötrő betegségétől, s szenvedései
nek e nyomorúságos színhelyéről egy szebb hazába magához 
vette. Bölcs az Isten, de jóságos mennyei Atyánk is, aki atyai 
szeretettel mindeneket bölcsen a javunkra cselekszik. Az ő in
tézkedései megfoghatatlanok, az ő útai végükre mehetetlenek, 
de azért mégis nyugodtak lehetünk, mert tudjuk, hogy mást, 
mint jót, nem tesz ő velünk. Javunkat akarja akkor is, ha szép 
napokat derít reánk, meg akkor is, amikor kereszttel látogat. 
Ezért mondja az énekvers is:

„Mind jó, amit Isten tészen,
Szent az ő akaratja,
E hit hív gyámolom lészen 
S szívemet megnyugtatja.
Van Istenem,
Bár ellenem
Támadjon veszély s halál.
Felfegyverkezve talál."

„Mind jó, amit Isten tészen" —- ez a hit legyen, Gyászoló 
Testvéreim, a ti hív gyámolotok, a ti erősítőtök, a ti támaszotok
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is, szomorúságtokban, amit szerelteteknek korai elhúnyta okozott 
most szíveteknek. Ez nyugtassa meg bánatos szíveteket. Jól van 
az úgy, ahogy történt. A gondviselő Isten bölcs intézkedéséből 
kellett távoznia a jó férjnek és szerető apának. Nyugodjatok 
meg hát, Testvéreim! Ha könny szökik is szemetekbe, ha sírná
tok, még ha hangos jajszóval zokognátok is: sírjátok ki maga
tokat és azután nyugodjék meg háborgó szívetek-lelketek! 
Halljátok meg az írás biztató szavát, mely szelíden szól nektek 
is: "Az árváknak atyjuk és az özvegyeknek őrzőjük az Isten!" 
Halljátok, óh halljátok meg, Édes Testvéreim, s csillapodjék 
szívetek fájdalma, szűnjék meg sajgó keserve!

,,Az árváknak atyjuk az Isten!" Ő lesz ezentúl a te édes- 
atyád, Kedves Gyermekem! Elköltözött földi atyád helyett ő 
fogja ezentúl gondodat viselni onnan fentről az égből. Ne légy 
tehát olyan szomorú! Sirasd el, gyászold jó apádat, de vigasz
talódjál meg! Kedves emlékét őrizd meg szeretettel mindenkor! 
Légy jó kis leánya édes anyádnak, aki most párja nélkül ma
radt, engedelmes jó gyermeke, s megsegít az Isten!

,,Az özvegyeknek őrzője az Isten!" Ő lesz ezentúl a te őrí- 
1 ződ is, Gyászoló Nőtestvérem, az a jóságos Isten, aki szeretett 

férjedet immár magához vette. Ne ess tehát kétségbe, hogy az 
1 élet útját ezentúl egyedül, egymagádban kell járnod, mert nem 

leszel egyedül, veled lesz az Isten, az özvegyeknek őrizöje! 
I Ő lesz ezentúl az élet rögös útján támaszod, nehéz helyzetedben 

vigasztalód. Ne búsulj, hanem tekints fel hittel az égre: vigasz 
száll alá onnan felülről bánatos szívedbe!

Nyugodjatok meg, Testvéreim! S megnyugodva, vegyetek 
végbúcsút szerettetektől! Mondd te, gyászoló hitvese: Kedves 
férjem, Isten veled! Szívemben lesz örökre képed, kedves em
léked! Mondd te is,, kedves gyermeke: Édes apám! kedves
apám! —- Isten veled!

Búcsúzik ő is tőletek általam. Halljátok szavait szeretettel! 
Kedves életpárom! édes gyermekem! —  én már elmegyek titőle- 
tek, itt hagylak benneteket, de az Isten veletek leszen. Áldásom 
és az ő szent áldása legyen tirajtatok! Isten veletek!

Utolsó szíves istenhozzádot mond nektek is, apósa és min
den rendű rokonai! Vegyétek ti is szívesen s őrizzétek meg em
lékét ti is szeretettel!

Ezt cselekedj étek ti is, ismerősei, tisztelői a megboldogult
nak! Búcsúszavát adja tinéktek is: Isten veletek mindannyian!

Isten veled is, megboldogult társunk! Menj békén utolsó 
útadra! Földi szenvedésed után aludd békén az örökre pihenő 
álmot, s elröppent lelked találjon odafönn örök boldogságra! 
Menj, Isten veled! Ámen.

Imreh Sámuel.
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1- Lelkészi Szolgálati Napló- Debrecen sz. kir. város és a 
Tiszántúli Református Egyházkerület könyvnyomda-vállalata ez 
év Karácsonyára egy igen érdekes és értékes újdonsággal lép az 
egyházi könyvpiacra. Ez lesz az új Lelkészi Szolgálati Napló, 
Uray Sándor debreceni református lelkész, egyh. m. tanácsbíró s 
debreceni lelkésztestületi moderátor szerkesztésében, ki 20 éves 
papi működése s azalatt állandó naplóvezetése tanulságai alap
ján szerkesztette meg, igen praktikus és tetszetős formában a 
Naplót- Alakja ötös kvárt forma; a következő rovatokkal: 1. 
Napok bejegyzése. 2. Liturgiálís és templomi szolgálatok, a hasz
nált texus megjelölésével. 3. Belmisszió. Cura pastoralis. Katek- 
hezis. 4. Contemplatio- Biblíatanulmány. Irodalmi tevékenység. 
5. Adminisztratio. 6- Megjegyzések és előjegyzések- — A tartós 
és tetszetős, kemény fedélbe foglalt Napló címtáblája után Elő
szó és használati utasítás foglaltatik; a végén pedig tiszta lapok 
vannak az évvégi összefoglalás céljaira. — A Lelkészi Szolgálati 
Naplót a debreceni református egyházmegye újévtől kötelező 
használatra máris elfogadta; példáját remélhetőleg országszerte 
követni fogják. Az egy évre szóló napló ára 50 ezer korona, azaz 
négy pengő lesz s azonnal megrendelhető a Méliusz könyvkeres
kedésben Debrecen, Piac-utca 26

2. A szegedi evangélikus egyház évkönyve 1925. évről. Ki
adja a szegedi Lutherszövetség- Szerkeszti: Tátrai Károly ev. 
lelkész. Ára: önkéntes adomány. A szegedi Lutherszövetség 
elhatározta, hogy ezentúl minden évben Évkönyvet ad ki, mely
ben az egyház életének jelenségei megörökíttetnek. Az évkönyv 
első évfolyama valóban gazdag tartalommal jelent meg- Főbb 
cikkeiben a gyülekezet történetét, belmissziói munkáját tárja elí- 
bénk- Beszámol a lelkipásztori látogatásokról, biblia órákról, va
sárnapi iskolák, leány, ifjúsági, nőegylet, dalkör működéséről, 
a vallástanitásról stb. Közli Tátrainak az egyháztanács beiktatá
sakor tartott tanulságos beszédét és Dr. Benkő István egyház
tanácsos „Protestantizmus és műveltség" c. figyelemre méltó 
cikkét

III. Irodalom és művészet.
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1. Több beküldött érdemes dolgozatot sajnos nem közöl
hettem egyrészt azért, mert későn érkeztek, másrészt pedig 
azért, mert a lap terjedelme nem engedte meg több szöveg 
felvételét. — A magam dolgozatait s egyes már megszokott 
rovatok kitöltését (pl. Képek, idézetek, Reggeli levél, Törvé
nyek) is mellőznöm kellett. Egyébként örülök, hogy az amúgy 
is nagy jelentőséggel járó s nem csekély fáradságot okozó lap 
megszerkesztését újabb és újabb munkatársak megkönnyíteni 
igyekeznek.

2. Örömmel hozom azt is nyilvánosságra, hogy lapunk 
iránti elismerés jeléül támogatásképpen a dunántúli püspök 
úr Öméltósága útján a dunántúli sajtóalapból egymillió korona 
segélyben részesültünk. A hálás köszönettel vett segélyt máris 
a II. évf. 1. és 2-ik száma nagyobb terjedelemben (az első 
szám 56 oldal, a második 40 oldal) megjelenésére fordítottuk, 
— A Lp.-t ugyanis Csonkaországunk csekély számú lelkész 
előfizetőire tekintettel hónaponkint kb. csak 24 oldal terjede
lemben szabadna megjelentetnünk.

A jelen február és márciusi együttes szám is meghaladja 
a 40 oldalt.

3. A májusi számba április 5-ig kérem a beszédeket,

4. A „ Keresztyén Családi Emlékkönyv"-et fekete vászon
kötésben arany nyomású kereszttel útravalóul ajándékul az 
újházasoknak, melyet egykor a Luthertársaság adott ki, de 
teljesen elfogyott, felsőbb helyről is biztatásra hajlandó volna 
lapunk szerkesztősége és kiadóhivatala kiadni, kérjük azon
ban febr. 10-íg kegyeskedjenek bennünket értesíteni, a) Éven- 
kint kb. hány db. Kér. Családi Emlékkönyvre lenne szüksé
gük? b) Ez évre hány példányt rendel meg? c) Megmaradjon-e 
a régi forma tartalmával együtt? d) Avagy micsoda változta
tást óhajtana? Ára az összmegrendeléstől függ.

IV. Szerkesztői üzenet.






