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Husvét után V. vasárnapon 

Ján. 16, 23—30,

K. H. Bár az ember a teremtésnek koronája, mégis lépten- 
nyomon érzi gyengeségét, gyarlóságát. Ennek folytán érzi, 
hogy utalva van ama legfelsőbb lénynek: az Istennek segít
ségére. Érzi, hogy ezért imádkoznia kell Istenhez.

Igen, gyengeségem érzete engemet is, meg tégedet is Is
tenhez vezet, Istenhez imádkozni buzdít. Úgy érezzük, hogy 
imádkoznunk kell. Igen, az embernek imádkozni kell. Nem is 
volt és nincs is nép, mely nem imádkozott volna és ne imád
koznék. A  vad pogány népeknél is feltalálhatod az áldozati ol
tárt és azt az egyszerű pogány embert is hallhatod, hogy a 
maga módja szerint, imádkozik. Zsidók, mohamedánok szintén 
szoktak imádkozni, templomaikban, házaikban. És a keresz
tyén falvakban, meg városokban mindenütt láthatod a templo
mokat, mint az imádságnak házait, melyekben millió meg 
millió keresztyén ember borul le imádkozásra. Szinte természet- 
ellenes dolog, ha látunk embereket, kik nem imádkoznak, hanem 
inkább káromkodnak, mint káromkodtak a Fáráók és a Bel- 
zácárok. Óh, mi érezzük, mélyen érezzük, hogy nekünk imád
koznunk kell.

De nem elég csak ezt tudnunk, hanem azt is kell tudnunk, 
hogy hogyan kell helyesen, megfelelően imádkoznunk, mert csak 
az ilyen imádság talál meghallgatást Istennél és lesz igazán 
megáldott imádság.

Erre nézve Jézusnak éppen alapigénk szavaival tanította 
meg tanítványait és tanít meg minket is, meg tanít még másokat 
is, minden embereket is. Szavaiból azt értjük, hogy tanítványai
nak híveinek az ő nevében kell imádkozniok. Igen.

A Jézus nevében kell imádkoznunk.
1. Mindennapon (minden alkalommal),
2. a mennyei Atyához,
3. az igazi jókért,
4. a meghallgatás reményével.

1.
Minden napon, (minden alkalommal) kell imádkoznunk. 

,,És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, 
bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az A tyá- 
tól az én nevemben, megadja néktek. ,,Egy napról szól az Úr ta-

I. Egyházi beszédek
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nítványai előtt, arról a napról, melyen ismét meglátják őt, a fel
támadott Üdvözítőt és felhívja őket, hogy azon a napon, ama 
nagy alkalommal imádkozzanak, az ő  nevében. És az apostolok 
így is cselekedtek. Imádkoztak ama nevezetes napon, imádkoz
tak mindennapon, minden alkalommal; akkor is mikor siker 
koronázta apostoli munkájukat, akkor is mikor a Jézusért töm
lődbe vetették őket. Imádkozott Luther Márton is a zárda cellá
jában is, a tanári katedrán, a nagy vártemplomban, a 
wormsi birodalmi gyűlésen, szép családi körében is. Imádko
zott a hithős svéd király, Gusztáv Adolf is, a lützeni csata
mezőn. Imádkoztak buzgó hitelődeink is a verőfényben is és a 
kereszthordás sötét éjszakájában is. Imádkozott néhai jó fő
pásztorunk Gyurátz Ferenc is, aki annyi szép imádságot irt és 
adott a hivek kezébe és szivébe. Imádkozik püspököd is, lelki- 
pásztorod is a te boldogságod és üdvösségedért is. Imádkozzál 
Te is Atyánfia minden napon, minden alkalommal. Ha sírsz 
is, ha örülsz is imádkozzál. Miként a régi zsidóknál naponta 
négy ima-óra volt, úgy neked is legyen minden napon leg
alább 4 ima-órád. Erre figyelmeztet a hajnali, a reggeli, a déli 
és az esti harangszó is. De különösen imádkozzál akkor, mikor 
elérkezik a vasárnap, az imádkozásnak nagy napja. Imádkozzál 
a templomban, hittestvéreid szent gyülekezetében, hol a közös 
búzgóság szinte magával ragad és a gyengébb hitüt is megerősíti 
és az imádság szárnyain emeli Isten trónusa felé.. A  nagy tűz
ben a nyersfa is megég. A  nagy imádkozó gyülekezetben a ke
ményebb szivű ember is felbuzdul az imádkozásra. Óh ragadd 
meg Te is T. az LJ. az alkalmat, minden vasárnapon siess ide 
imádkozni, hogy a saját boldogságod és üdvösségedért is imád
kozzál és másokat is lelkesíts: imádkozni.

2.
Imádkozzunk mind a Jézus nevében a mennyei Atyához 

„ Amit csak kérni fogtok, az Atyától az én nevemben, meg adja 
néktek". Mondotta az Úr. És megokolásul hozzáfűzi. „Mert 
maga az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engem.“ 
ö  maga is mennyei Atyjához imádkozott és nekünk is meg
hagyta, hogy a mennyei Atyához imádkozzunk. Hiszen „Minden 
jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való és a vilá
gosságok Atyjától száll alá, kinél nincs változás, vagy változás
nak á r n y é k a (Jak. 1. 17.) ő  a világ teremtője és fenntartója, 
aki szeret minket, aki tud is, meg akar is rajtunk segíteni.

A  pogányok bálványaikhoz imádkoztak és imádkoznak. A 
zsidók a Jehovához, kit haragos bosszúálló Istennek tartanak.

Mi evangélikus keresztyének, a Jézus tanítása szerint, igen 
helyesen, a mennyei Atyához imádkozunk. Hogy így kell cse
lekednünk, ezt világosan megmondotta Jézusunk tanítványai-
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nak is, meg nekünk is, mikor azokat a legtökéletesebb imádság: 
az Uriímádság adásával, imádkozni tanította, mondván: ,,Ti
azért így imádkozzatok: Mi Atyánk" (Máté 6, 9.) Örüljünk 
ennek, hogy ezt megismerhettük, de ehhez is társuk magunkat. 
Imádkozzunk a mi mennyei Atyánkhoz, aki szeret bennünket 
és meghallgatja kérésünket. Nem néki van szüksége a mi imád
ságunkra, hanem nékünk, hogy megmaradhassunk az ő édes- 
atyai szeretetében. Nagy baj lenne ránk nézve, ha ebből az atyai 
szeretetből kiesnénk. Ki ne félne ettől?! Ha van bennünk csak 
egy kevés gyermeki szeretet égi Atyánk iránt, kell, hogy hozzá 
imádkozni szent vágy legyen sziveinkben.

Imádkozzunk a Jézus nevében a mennyei Atyához és
3.

kérjük tőle az igazi jókat. „Amit csak kérni fogtok az Atyától 
az én nevemben, megadja néktek.,‘ ‘~ Az Úrnak ezen szavai sze
rint tehát nem minden félét, hanem csak igazi jókat kérhetünk, 
a mennyei Atyától, a meghallgattatás reményében. Csak azt 
szabad kérnünk, ami az ő  tetszésével, az Ő akaratával meg- 
egyezík, mert csak az szolgálhat igazán javunkra, boldogsá- 
gunkra. Bűnt, gonoszt kérni Istentől nem szabad. A  tolvaj nem 
kérheti, hogy az Isten segítse őt gonoszságának útján. A  csaló 
nem kérheti Istentől azt, hogy sikeressé tegye csalási szándé
kát. Elvetemültségében bűntársává akarná tenni a szent Istent. 
És mégis hallunk ilyen gonosz emberekről is. Ezekre csak bün
tetés várhat.

Az anyagi javak kérésénél is mérték tartandó. Az Uri
ímádság 7 kérése között csak egy van, mely a mindennapi ke
nyérről szól, a többi hat a lélek örök javaira vonatkozik. Az 
anyagi dolgok tekintetében, tehát nekem is azt kell mondanom, 
kérnem: ,,Uram, táplálj engem hozzám illendő eledellel." Beteg
ségben, szerencsétlenségben, szenvedések keresztje alatt kér
hetjük a gyógyulást, a szabadítást, mirft Istenünk bíztat: „Hívj 
segítségül engemet a te nyomorúságodnak idején." De nyugod
junk meg Isten akaratán, mint megnyugodott drága Megvál
tónk, mikor a keserű pohár eltávoztatásáért imádkozott. Imád
kozzunk a Jézus nevében az igazi jókért t. í. az Isten neve 
megszenteltetésért az Isten országának eljöveteléért, az Isten 
akaratának teljesüléséért, a bünbocsánatért, a kisértés feletti 
győzelemért, a gonosztól, az örökkárhozattól való szabadulásért 
és az üdvösség elnyeréséért. Ezeket a javakat kérték az apos
tolok mindenek felett. Ezekért imádkozzunk mi is mindenek 
előtt és meglássuk a léleknek ezek az örök javai megadatnak 
nékünk. Kérjétek és megadatik nektek.

4.
Imádkozzunk végül a meghallgatás reményével. Bizony,
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bizony mondom nektek, hogy amit csak kérni fogtok, az Atyától 
az én nevemben ő megadja néktek.“  Igen, az Isten mind azt 
megadja nekünk, amit a Jézus nevében kérünk; megadja az 
anyagiakból is, ami javunkra, igaz boldogságunkra szolgál és 
megadja a mi lelkünk üdvösségéhez tartózik. Jézus imádságára 
is megsokasodott a kenyér, és meggyógyultak a betegek. Ma is 
úgy van. A  földmives ember imádságára lesz avatás, a beteg kö
nyörgésére megjön a gyógyulás. Imádságodra az Isten a lélek 
végtelen javait adja néked. Már magával az imádkozással távol
tartatja tőled a gonoszt és mikor imádkozol már meg van 
benned a jónak akarása. És ha igazán búzgón imádkozol a Jézus 
nevében, tapasztalni fogod, hogy megnyugszik rajtad az Isten 
kegyelme és majd megnyílik előtted a mennyország ajtaja. A z 
imádság a mennyország kulcsa. Igaz, hogy nem minden imád
ságot hallgat meg az Isten, de ez nagyon is jól van így.

Aki visszagondol Istenhez intézett imádságaira, tapasztalja, 
hogy sokszor milyen helytelenül imádkozott és most hálát adhat 
Istennek, hogy nemi hallgatta meg oktalan kérését. Igaz, hogy 
néha nem azt adja meg Isten, amit tőle kérünk, de azért min
dig jót ad. Például aggasztó helyzetünkben, a kért segítség 
helyett bizalmat, vagyonosodás helyett, elégedettséget, gyógyu
lás helyett türelmet, testi egészség helyett lelki erőt. De min
denkor javunkra munkálkodik és az üdvösség felé vezérel 
minket. Mind jó, amit Isten tészen. Ha a Jézus nevében imád
kozunk, a meghallgattatás reményével imádkozhatunk.

Magunknak ártanánk, ha az imádságra vonatkozó köteles
ségünket elhanyagolnánk. Az imádságból nem Istennek van 
haszna, hanem reánk árad abból testi lelki áldás. De csak akkor, 
ha a Jézus nevében1 imádkozunk, t. i. minden napon, a mennyei 
Atyához, az igazi jókért, bízván abban, hogy Isten meghallgatja 
kérésünket. — Ámen.

„  / / Mesterházy Sándor.

Pünkösd I. napjára
Apóst. Csel. 2, 1— 17•

Keresztyén Gyülekezet!
A keresztyén világ mind a három nagy ünnepének megvan 

a maga sajátos jelentősége az emberiség üdvtörténete szempont
jából. Karácsonykor az Isten kegyelme, Lelke közöttünk jelenik 
meg, húsvétkor érettünk adja halálba a Megváltót, pünkösdkor 
pedig bennünk van, szívünket, lelkünket tölti el, és keli, hogy 
eltöltse. Mind a három ünnep legelsője, tehát a legelső kará
csony, a legelső húsvét és pünkösd mind olyan határpontok, 
amlyekkel egész korok története zárul le s amelyekkel egy egé
szen új korszak, új történet kezdődik az emberilég fejlődése
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folyamában. Lezárul az emberiség céltalan, sötétben bolyongá
sának korszaka a Krisztusban megjelent világossággal és meg
nyílik a keresztyénség eszméinek, igazságainak jegyében folyó 
és mind a mai napig is, sőt a világ végezetéig tartó korszak, 
mert mint I. Péter 1, 24— 25-ben olvashatjuk: „ Megszárad a 
fű és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.“

A  mai ünnepen az első pünkösd emlékét ünnepeljük, 
amikor elküldötte Isten Szentlelkét és betöltötte a kicsiny csapat 
mindegyikének lelkét s azok ereje megnövekedett, értelmük meg
világosodott. csüggeteg szívükbe bátorság, mindenre, még a 
halálra is kész elhatározásig, elszántság költözött.

Nézzük most már Testv. mai elmélkedésünkben, hogy mily 
nagy átalakító ereje volt a Szentléleknek:

1. a tanítványok életében, testi-lelki értelemben,
2. az emberiség későbbi történetében és végül
3. miben nyilvánul meg mos?

I.
Testv., a zsidók Krisztusban nem olyan Messiásra számí

tottak. mint amilyennek ő egész működése folyamán bizonyult. 
Úgy magyarázták a próféták jövendölését, hogy egy olyan 
Messiás fog jönni, aki megteremti Izrael hatalmas földi király
ságát, amelynek ő maga lesz örök időkre halhatataln királya, 
aki minden más nemzetbélit gyűlöl. A  tanítványok is, noha alap
jában véve nemes, fogékony lelkű emberek voltak, mégis mint 
zsidók, magukba szívták népük szellemével együtt, téves 
messiási reményeit is. Jézus azonban életével alaposan rácáfolt 
ezekre a vérmes és különben pedig önző és csupán csak földi 
vonatkozású reményekre, mert nem volt dölyfös, gyűlölködő 
és idegeneket megvető, földi dicsőséget hajhászó és uralomra 
vágyó, hanem alázatos, szelíd, ki a béke fejedelme s aki 
Pilátus előtt kijelenti, hogy ő ugyan király, de az ő országa 
nem e világra való. Első sorban a tanítványok voltak kényte
lenek a zsidóízű messiási reményekről lemondani Jézussal 
kapcsolatban, de mégsem tudtak teljesen szakítani a múlttal. 
Többször elárulják gyarló gondolkozásukat, egyszer azzal, 
mert versengés támad közöttük az elsőségért, máskor meg 
azzal, hogy nem értik meg Jézus szavait, de azért még sem 
hagyják el a Mestert, mert érzik, hogy örök életnek beszéde 
van nála. (Ján. 6, 68.) A  legnagyobb megpróbáltatás mégis 
akkor éri gyenge hitüket, amikor az Üdvözítő ellenségei kezébe 
jutva keresztfán, meggyalázottan fejezi be földi életét. A  tanít
vány-csapat, mint a pásztor nélküli nyáj, ijedten rebbent szét. 
Ez a már előre kilátásba helyezett, de Péter szerint el nem 
hihető fordulat a legbátrabbak hitét is megrendítette és szívei
ket megrémítette. Péter, aki olyan fényes bizonyságot tett



Krisztusról mint Isten fiáról, akinek hitét Jézus egyháza alapjául 
szolgáló kőszikla fundamentomnak nevezi, aki Jézus ama kér
désére: „Vájjon ti is el akartok-é menni? ezt feleli; „Uram, 
kihez mehetnék? Örök életnek beszéde van te nálad", ez a 
Péter egy szolgáló leány együgyű gyanúsítására az. ő ismert 
hevességével tagadja meg Mesterét, Urát: Soha sem ismertem.

De jött a feltámadás, megjelenik Jézus a tanítványok elzár
kózott körében: „Békessék néktek", hangzik ajkáról a szó.
Tamás is meggyőződik a tényekről, ez aztán megnyugtatja a 
tanítványokat, míg el nem érkezik a feltámadás utáni 40, nap, 
mikor szemük láttára „felemelteték és felhő fogd el őt szemeik 
elől." (Csel. 1, 9.) Ismét elhagyatottnak érzik magukat, de Jézus 
meghagyta nékik, hogy Szentlélekkel fognak néhány nap múlva 
megkereszteltetni és „. . ,  vesztek erőt, minekutána a Szentlélek 
el jő reátok és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint 
az egész Júdeábán és Samáriában és a földnek mind végső 
határáig.,, —  „És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan 
egy akarattal együtt valónak. És lön nagy hirtelenséggel az 
égből, mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése és eltelé az 
egész házat, ahol ülnek vala. És mtegjelentek előttük kettős tüzes 
nyelvek és üle mindenkire azok közül. És megtelének mind
nyájan Szentlélekkel és kezdenek szólni más nyelveken, amint 
a lélek adta nékik szólniok."

íme, egyszerre milyen nagy változás áll be, megnyilnajk 
a bezárt ajtók és az eddig csüggedt és halálos félelemtől re
megő tanítványok bátran, öntudatosan, emelt fővel lépnek a 
nyilvánosság elé. Jeruzsálem a pünkösdi ünnepek idején 
rendkívül' élénk szokott lenni, mert messze országokból sereg
lettek össze a zsidók az ünnepekre: parthusok, médek, elamiták, 
görgők, arabok, perzsák, líbiaiak és még sok más nyelvűek, akik 
szerfelett elcsodálkoztak, hogy a saját anyanyelvükön hallották 
beszélni a tanítványokat. Megfoghatatlan előttük, hogyan tanul
hatták meg ezek azt a sokféle nyelvet? De nekünk mindeneket 
megmagyaráz az a tény, hogy az Űrnak Lelke töltetett ki reájuk, 
amely megvilágosította értelmüket. Most már megértették 
Jézusnak régebben elhangzott szavait, amelyeknek lényegét 
akkor képtelenek voltak felfogni. Megértették, mit jelent az, hogy 
aki elveszti az ő életét énérettem megtartja azt, aki pedig meg
tartja elveszti azt. (Máté 16, 25.) Nem féltek már a tömegtől, 
amelyben még mindig jelenvoltak a Mester gyilkosai, akik 
hasonló tettektől a jövőben sem riadtak volna vissza, ha ural
mukat veszélyeztetve látták volna. Péter is visszanyerte bátor
ságát, de most már egyszersmindenkorra, mert többé nem 
hátrál meg; tudja, hogy miért küzd, tudja, hogy neki egyetlen 
'feladata és élete egyetlen célja életével is, ha kell, bizony
ságot tenni a Krisztusról. Méltó lesz nevére, amely azt jelenti:

6



7

kőszikla. Bátran és elsőnek emeli fel szavát a tanítványok 
közül az ünnepen és bizonyságot tesz a Krisztusról s bizonyság- 
tétele visszhangra talált, mert „akik örömest vevék az ö beszé
dét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakoz ék azon a napon, 
mintegy háromezer lélek.“  (Csel. 2, 41.)

A  többi tanítványok is eredményes munkát fejtenek ki; 
az Ige magvát egyre nagyobb és nagyobb területeken hintik el 
és gyümölcsöztetik. Tanításukról, mint a Mester, életükkel is 
bizonyságot tettek. Az egyetlen János evangélista az, aki ter
mészetes halállal halt meg késő vénségben. Jakab apostol, Jézus 
bizalmas körének egyike, az első vértanú. Péter apostol maga 
is a Néró-féle üldözések idején halt vértanúi halált Rómában, 
ahol talán mint fáklyát égették el (Sienkiewicz). De tanításuk, 
főként pedig bátor bizonyságtételük, nem volt hiábavaló, mert 
minden üldözés ellenére is egyre több és több lett az életükkel 
is bizonyságot tévő keresztyén mártírok száma. A Lélek ereje 
még testiekben is megerősítette őket, hiszen Pál apostol, akit 
ugyanez a Lélek keresztyén-üldözőből a Krisztus legbuzgóbb 
apostolává tett a damaszkuszi úton, — gyenge testű ember 
volt, a tanítványokhoz mérten és beteges, mégis egyedül több 
gyülekezetét alapított, mint a 12 együttvéve, közben óriási 
földeket járt be, az akkori három világrészre is kiterjedő római 
birodalom nagy részét.

II.
*Keresztyén Testvérek! Bámulatos történelmi tény, hogy a 

Krisztusnak kisded, 12 főnyi tanítványcsapata mliy csodálatos 
dolgokat művelt a Lélek hatása alatt. Ebből a kis mustármagnyi 
kezdetből nőtt ki a mai keresztyénség öt világrészre kiterjedő 
óriási, terebélyes fája, amely annyi embernek ad nyugtot árnyé
kában és még bámulatosabb, hogy üdeségét, erejét
mind a mai napig megőrizte, noha igen sok 
támadásnak volt kitéve a keresztyénség igazi lényege.
A  sátán gazt, konkolyt igyekezett elhinteni az evangélium 
tisztabúza vetése közé, de idejében észrevették az Úr lelki- 
ismeretes, éber szolgái és óvatosan meg is tisztították, ha nem 
is az egész vetést, de legalább is egy részét. A keresztyénség 
eredeti, krisztusi tisztaságát elhomályosították olyanok, akik az 
egyházat öncélnak, földi kincs és hatalom megszerzési forrá
sának tekintették, akik mint béresek, csak bérért őrizték a nyájat, 
de azzal nem törődtek, hogy fenyegető szakadék, az erkölcsi 
romlás, lezüllés felé vezetik, ahol pusztulás leselkedik reájuk. 
Azonban az Úrnak Szentlelke most sem szűnt meg működni 
és, amint az első pünkösd idején kicsiny kezdetből, 12 ember 
köréből, indultak ki a keresztyénségnek Krisztus által hirdetett 
eszméi, igazságai és lassan mgehódították az egész művelt 
világot; akként a reformációnak tisztító munkája is egyszerű
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barátnak szűk cellájából indult ki, akit ugyancsak az Űr Szent
leikének ereje hatott át, amikor halál tmegvető bátorsággal szállt 
szembe a wormsi birodalmi gyűlésen egy ország hatalmával, 
sok hatalmas ember gyűlöletével. Sok ember szemét bántotta 
az a fény, amit Luther a Szentírás Igéjével gyújtott, mert azok 
a sötétséget szerették, mivel tetteik gonoszak voltak. Szembe
szállóit az akkori legnagyobb hatalommal, a pápával és annak 
isteni hatalmát valló és jármában nyögő közvéleménnyel, mikor 
az átokbullát tűzzel emészttette meg.

El sem képzelhető, hogy a Szentlélek ereje nélkül meg
tehette volna Luther ama korszakot alkotó kijelentését: 
„Ha csak a Szentirásból vagy világos okokkal meg nem győz
nek . . .  Visszavonni semmit sem tudok és nem akarok, mert nem 
tanácsos . . . lelkiismeret ellen cselekedni. Itt állok, máskép nem 
lehetek, Isten engem úgy s e g é l j e n Hiszen ott lebeghetett egy 
úttörőjének: Húsz Jánosnak esete lelki szemei előtt, akit mág
lyán égettek meg.

Mint a Krisztus evangéliumának első apostolai, úgy a 
reformáció igaz, krisztusi eszméinek bajnokai is életüket, vérüket, 
vagyonukat, családi boldogságukat, földi nyugalmukat áldozták 
fel az örökértékü eszmékért. De minderre képtelenek lettek 
volna, ha az Isten Lelke reájuk is ki nem töltetett volna és 
meg nem győzte volna őket ügyüknek igaz és Isten előtt kedves 
voltáról. Énnek alapján bizton várhatták az Isten segedelmét, 
aki diadalra is vezette ügyét. Evangéliumi hitünknek bátoe hit
vallóit a gályarabságban, kínpadokon és börtönök mélyén egyedül 
az Úr Lelke, az első pünkösd idején az apostolokra is kitöltetett 
Szentlélek táplálta és tette állhatatosakká.

III.
Testvéreim! A  pünkösdi Szentlélek nemcsak a múltban, 

nemcsak az apostolok és a reformáció idejében, hanem a jelen
ben is ható és' folyton működő szellemi, isteni erő, amely ma 
is megihleti, megtermékenyíti a szíveket és nagy, halhatatlan 
tettekre buzdítja a fogékony emberi lelkeket. A  Szentlélek 
munkája az is, hogy ma ünnepszentelésre jöttünk össze az 
Úr bázába. Ha valamelyikünk szívében valami nemes, ember
baráti gondolat foggan meg, az mind a Szentlélek erősítésére 
történt. Mert míg a borús, a nehéz napok idején abban nyil
vánult meg eerje. hogy a szenvedésekben erősítgette, szilárddá 
tette a harcosokat, addig béke idején is megjelenik és pedig ott, 
ahol azok az igazságok és eszmék, melyeket harcok és vér
áldozatok árán védelmeztek meg őseink, — testet öltenek és 
intézményekben valósulnak meg. Nem csekélyebb erősítésre szo
rulnak a békés időknek vitézei. Mert míg az utóbbiaknál az 
ellenség megsemmisítő hatalma fenyeget végveszéllyel, addig a 
békés idők nyugalma, — mely a tétlenség, az elmulasztás és
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elhanyagolás vétkeit rejti magában, — nem kevésbbé válhatik 
végzetessé. A  Szentlélek ereje működött azoknak a szeretet- 
intézményeknek létrejötténél, amelyek az árvák, a szegények, 
nymorultak, vagy a romlás lejtőjére jutottak ügyét teszik 
magukévá és hathatós intézkedések útján, anyagi áldozatot nem 
kímélve, sietnek segíteni a bajokon. A  Szentlelket vette az is, 
aki maga is irgalmasságot, jótékonyságot gyakorol, aki vesze
delembe jutott embertársán segít, aki a megszomcrodott szívűt 
nemcsak aféle „fogadd részvétemet" kifejezéssel vigasztalja, 
hanem tesz is valamit barátja megnyugtatására és részt is vesz 
abban a fájdalomban; ki egy-egy könnyet szárít fel tettekben is 
megnyilatkozó szíve melegével.

Testvérek! A  Szentlélek hatását közülünk mindenki érez
heti, aki Krisztus tanítványa akar lenni, aki igaz keresztyénnek 
akarja tartani magát és kérjük az Istent, hogy ezen mai elmél
kedésünket és igehirdetésünket is, amely a Szentlélek ünnepé
nek hatása alatt jött létre, a Szentlélek erejével tegye gyümöl
csözővé, eredményessé. Ámen.

1924. Torda Gyula.

Pünkösdi beszéd

(Luk. 12, 49.)

Szeretteim az Úr Jézus Krisztusban!
Minden kornak megvannak a maga férfiai; ezek alatt egész 

embert, olyan férfit kell értenünk, ki nem csak számot szaporít, 
hanem számottevő is; akinek áldásos tevékenységéről a késő 
utókor is hálásan emlékezik meg. Nem gyakori az ilyen férfi, 
de neve annál mélyebben vésődik a világtörténelembe. Ide 
sorolható Keresztelő János is, ki prófétai szózatát Máté ev. 
III. fej. 11. v. szerint a Jordán mellől hallatja: „Én keresz
tellek titeket vízzel a megtérésre: de amaz, aki én utánam jő, 
nálamnál erősebb, kinek nem vagyok méltó, hogy csak saruját 
viseljem; az titeket keresztel Szent Lélekkel és tűzzel.“ Sze
repe képiesen jut kifejezésre az égbolton. Kora reggel fényesen 
ragyog a hajnali csillag. Fényét, melyben tündöklik, miként 
a földünk, a naptól nyeri. És mégis mily gyönyörűen ragyog. 
Mihelyt szelíd fénye feltűnik, minden hozzártő szem tudja, hogy 
nemsokára megjelenik a nap is. így előzte meg Keresztelő 
János a világ megváltóját és kora megcsodálta mély erkölcsi 
és vallásos komolyságát. A  meg nem félemlíthető igazságnak 
fénye, mely ajkairól áradt, annyira bántotta egy király szemét, 
hogy az megfeledkezve magáról, fejét vétette. Pedig nem 
magának kívánt világítani, nem magát hirdette, hanem rámutatott 
arra, akit megelőzött: „Térjetek meg, mert elközelít a meny- 
nyeknek országa .. ., aki én utánam jő, az titeket keresztel
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Szent Lélekkel és tűzzel". Akire Keresztelő János rámutatott, 
eljött és ha életét összehasonlítjuk a napnak 24 órai htjával, 
azt kell mondanunk, hogy egy nap útját ismét megfutotta.

Az advent és áldozócsütörtök közti időszak evangéliumaival 
újra meg újra annak életéhez, tevékenységéhez vezetett ben
nünket, ki az idők forduló pontjává lett. Ez az időszak is el
múlt megint, s a mai nap a Megváltónak a tanítványaihoz inté
zett búcsúbeszédekre emlékeztet, melyeket egy ígéret hatott át: 
,,az keresztel titeket Szent Lélekkel és tűzzel".

A  mai ünnep a Szentlélek tüzéről, a lelkesedésnek egy nagy 
ügyért lobogó tüzéről szól, mellyel a tanítványok az első emlé
kezetes pünkösdkor hivatásukhoz fogtak.

Midőn Jézus ajkairól elhangzott az ige: „Azért jöttem, 
hogy e világra tüzet bocsássák, és mit akarok, ha immár meg
gerjedett?", tán mint homályos szó hatott, de a pünkösd ünne
pén megvilágosodott értelme. A zsidó nép egykor ott táborozott 
a Sínai-hegy lábáánl; e hegyről hozta Mózes a törvényt. De népe 
akkor nem értette meg a törvény horderejét, s nem egyszer 
lázadt fel vezetői ellen. Amint azonban a benne rejlő áldást 
mindinkább megismerte, erősödött meg a hozzávaló ragaszko
dása, és pünkösdkor, — a törvényadás emlékünnepén, — évről- 
évre a hivők nagy sokasága gyűlt össze Jeruzsálemben. A  tör
vény csak nevelőmester volt a Jézus Krisztusra, kit kortársaí 
közül szintén csak kevesen értettek meg. Azon első pünkösd 
ünnepén Jézus már áldozatúl adatott, de lelkének lángja, melyet 
a farizeusok el akartak fojtani, nagy hirtelenséggel fellobogott, 
és megkezdte útját a földkerekségén..

A lélek tüzének természetét 3 szóban jellemezhetjük:
I. Világít,

II. Melegít,
III. Megsemmisít,

L
Midőn Jézus a tűzről szólt, melynek meggyújtására vállal

kozott, lelki szemei előtt kora vallási nyomora állott. Népét 
mindenhol a pogányság vette körül, isteneinek tömegével, 
ragyogó, fényes templomi szolgálattal, ceremóniák végtelenségé
vel ugyan, de az örök Isten lelkének minden sejtelme' nélkül. 
A  zsidó nép maga is, a célhoz vezető út birtokában volt ugyan, 
de szétforgácsolódott kicsinyes vallási törvények harcában, 
pártokra szakadozott, melyek mindegyike a maga nézetéért 
küzdött, mindegyike a maga dicsőségét kereste, de emellett félre
ismerte, elvesztette az egyet ,az egyetlent. Ebbe az éjszakába 
lépett Jézus, a világ megváltója. Mi lehetett hát ilyen körül
mények közt első gondolatja? Világosságot a szegény népnek! 
tiszta megértést' a gondolkozásba!

„Az aratásra való gabona bizony, hogy sok, de az arató
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kevés; kérjétek azért a gabona aratásának urát, hogy bocsássa 
ki az aratókat az ő gabonájának aratására!**, így kiáltott fel 
egykor Jézus és az aratásra váró szántóföld, mely szemei előtt 
lebegett, és amelyről szólt, nem volt más, mint a vallási nézetei
ben elsatnyúlt, sokszor elvadúlt világ. Azért szól tűzről, mely
nek meggyújtására eljött, s melyről azt szeretné, hogy felger
jedne. Óh, a világossághoz szokott szem nem tudja elviselni a 
setétséget, s viszont a setétséghez szoktatott szem nem állja a 
világosság vakító fényét. Ennek bizonyítéka volt egykor a 
Golgota. Ám takarják a földet ködfelhők, a napsugár előbb- 
utóbb diadalmaskodik. A megváltónak búcsúzásától pünkösdig 
ilyen sűrű, sötét köd borította a földet, de e napon felszállt, 
szertefoszlott az, a napsugár keresztültörte, az elnyomott láng 
felcsapott és Jeruzsálemből a világosság elterjedt mind az egész 
világra. És azóta többé el nem aludt, sőt megerősödött, s mind 
fényesebb lett. Az emberi tudomány olyan lendületet vett nap
jainkban, amilyenről alig mertek álmodni; s ez a fellendülés a 
keresztyén országokban észlelhető. Bölcsője pedig ott kere
sendő a léleknek tüzében, melyről a Jézus Krisztus egykor szólt.

De ebben az igazságban nem merül ki a lélek tüzének ha
talma; sőt nem volna, isteni hatalom, ha nem lakoznék más erő 
is benne. A  lélek tüze

II.
melegít. A  szellemi élet végtelen magasságig emelkedhetik és az 
ismeretnek olyan nagyságát érheti el, mely a csodálatossal hatá
ros, de mindez olyan hideg, mint a csillagok miriádjainak fénye, 
ha nem társul az érzelmi élet vele. Az értelmes fejhez kívánjuk 
a meleg szívet. Aki a természetnek örök törvényeit megismeri 
ugyan, és ismereteivel a teremtésnek legtitkosabb műhelyeibe 
is behatol, de nincs szeme embertársai java és baja számára, 
az olyan, mint a jégvilág a magas hegyekben, fényével vakítja 
a szemet, de meleget, szeretetet nem képes nyújtani. Óh mily 
gyönyörűen fejezi ki ezt Pál apostol a kcrinthusi levélben: 
,,És ha jövendőt tudnék is mondani, és minden titkokat és minden 
bölcseséget tudnék is, ha szeretet nincsen én bennem semmi 
vagyok.“ És ha kérdezzük, hol található az igazi emberiesség
nek melegebb sugara, nemde ott, hol a Krisztus lelke lakozik a 
szívekben? És a nemes érzésnek és a gondolkozásnak melegebb 
tüze honnan áradt reánk, ha nem a lélekből, mely egykor Jézus 
követeit töltötte el? Találó Krisztus Urunk szava a mai ünnepi 
evangéliumban: „Aki engem szeret, az én beszédemet megtartja, 
az én Atyám is szereti azt, és ahoz megyünk és annál mara
dunk.“ Mi a szeretet más, mint egymás iránti részvétteljes élet, 
meleg együttérzés, minden szép és nemesért lelkesedés?! Ha 
ebben példányképet keresünk, az emberiség sohasem fog na
gyobbat és dicsőbbet találni, mint Jézus volt, ki arra utasít,
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hogy elevenen szenet gyüjtsünk ellenségeink fejére, s a keresztfán 
maga ekkép imádkozott: „Atyám! bocsáss meg nékik: mert
nem tudják, mit cselekszenek.'‘ És az ő lelke, melyet tanítványai
nak ígért és ajándékozott, az életnek legmelegebb lelki tüze. 
Ahol ez a tűz ég, ott jó embereket találunk, és ott az emberek 
ismét megtalálták az egykor elveszett paradicsomot.

A  lelki tűzről végül még azt állítottuk, hogy
III.

megsemmisít. A  képet a lángnak emésztő hatalmától vesszük. 
Ha ez fékevesztett, tudjuk, hogy ereje rettenetes. Ami ez a 
láng gyászos értelemben, az legyen a léleknek tüze nemesebb 
értelemben. Semmisítsen meg bennünk minden gonoszságot, 
minden gonosz szenvedélyt, minden türelmetlenséget. A  keresz
tyén legyen büszke hitére; de hitét sohasem alacsonyítsa le 
fegyverré, mellyel másokat megsebesít. Ezt illtőleg a múltban 
sokat vétettek keresztyén országokban, sőt ma is vétenek még, 
de ahol türelmetlenség uralkodik, az emberek tán abban a bal- 
hitben élnek, hogy Istennek tetsző dolgot cselekszenek, holott 
Krisztus nem lakozik közöttük. Emésszen meg tehát e tűz min
den gonoszságot és álnokságot, minden békétlenséget és mindent, 
ami Krisztus tanításával ellenkezik, hogy tiszták és botlás nélkül 
valóknak találtassanak mind a Krisztus napjáig. E tűznek meg
gyújtására jött el egykor a mi Urunk Jézus: óh vajha a pünkösd 
ünnepén újra fellobogna köztünk, hogy világítson, melegítsen és 
megsemmisítsen! Akkor mi is vettünk lelket onnan felülről. 
Ámen. Szabatoni.

Konfirmációi beszéd

(I. Kor. 16, 13.)

A  konfirmáció ünnepe van. A  virágokkal feldíszített temp
lom, s az ünnepi érzésektől ragyogó gyermekarcok olyan édes 
varázzsal vannak mindnyájunk lelkére. Visszaszáll képzeletünk 
az elmúlt évekre s vissza gondolunk arra a napra az órára, 
amikor először állottunk az Űr oltára előtt, amikor a mi ajka
inkról hangzott fel az új fogadalom szívet-lelket megindító 
ének: „Ma újra hűséget fogadok ..."  Azután jártunk-keltünk, 
hányódtunk-vetődtünk a nagy világban, láttunk örömnapokat 
és láttunk a fájdalom' könnyeitől csillogó szemeket, bánatos 
arcokat. És most, — Kedves Gyermekek, — eljöttünk hozzátok.

II. Alkalmi beszédek
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A  ti örömteljes érzéseitek magukba szívják a mi érzéseinket is, 
a ti gondolataitok áthatják a mi gondolatainkat is: szivünk
összeforr a ti szívetekkel, lelkünk egybefonódik a ti lelketekkel 
és mi úgy szertnénk átadni nektek mindent, ami nekünk kedves, 
ami nekünk drága, de a legjobban' szeretnénk nektek odaadni 
egy olyan lelki talizmánt, egy olyan kísérő emléket, mely sohase 
marad hűtlen hozzátok, mely buzdítást ad, ha csüggedtek; fel
emel, ha lesujtottnak érzitek magatokat. Mit is adjunk nektek? 
Eszünkbe jut az apostol szava: Legyetek erősek, álljatok meg 
a hitbenl

Azokon az órákon, amikor ott ültünk együtt a mi Urunk 
és Mesterünk lábánál s hallgattuk az örökélet igéit, melyek, 
mint harmat hullottak alá a ti lelketek zsenge mezejére, —- 
amikor azután bejártuk a Krisztus egyházának útjait s láttuk a 
keresztyén egyház történetének a jelvényét: a töviskorcnával 
ékesített keresztet, —  amikor ott bolyongtunk a nagy temető
ben, melyben minden sírhant egy-egy martyrt takart, — s amikor 
megtanultuk, hogy az igaz élet titka az Isten gondviselésének 
hite, — s amikor ott fakadozott szívünkben az egyházunk iránti 
szeretet, — amikor mi ott, mint egy Atyának a gyermekei, test
vérekként éreztük magunkat, — akkor olyan nehéz volt arra 
gondolnunk, hogy eljön az óra, amely minket szétválaszt. íme 
az az óra eljött. Néhányan eltávoznak közülünk és más helyen 
fogják az Isten házát látogatni, néhányan itt maradnak (akikkel, 
hiszem, gyakran fogunk a Konfirmáltak Egyletében találkozni) 
és néhányan visszatérnek ismét falvaikba, ahol nincsen ev. 
templom, ahol csak egy-két család körében találnak hitrckoni 
szívekre. Utoljára vagyunk tehát most így együtt. Búcsúzás napja 
is a mai nap. Búcsúzóul mit is mondhatnék nektek mást: Emlé
kezzetek e napra! és mit is köthetnék inkább a lelketekre, mint 
ezt az igét: Legyetek erősek és álljatok meg a hitben!

Megtettétek a mai nappal az első lépést az élet felé, az első 
lépést a komoly munkatér, a nagy harcmező felé. Többen 
elhagyják a szülői ház meghitt, családi fészkét s mennek, egye
sek az iparos műhelyekbe, mások a tudomány tágas termeiben 
akarnak otthonosak lenni, mások ismét az édes apa vagy édes
anya mellett vagy idegen arcok körében fogják a mindennapi 
kenyeret kiérdemelni. Bizony búcsúzás a mai nap. Találtatok 
maqd embereket, akik megmosolyogják a ti jámbor, de igaz hite
teket, mert ők Istenről semmit vagy nem sokat tartanak. Be
mentek majd olyan házakba, ahol úgy ünnepelik a vasárnapot, 
hogy ölbe tett kézzel unatkoznak, hogy víg cimborák társasá
gában, esetleg mámoros fővel várják a munkára hívó hét első 
napját. A  rossz példa olyan vonzó. Talán közültek is áldozatul 
ejt némelyeket, s ti elfelejtitek édes anyátok legdrágább örök
ségét, a Míatyánkot. Est azt mondjátok ti is a tékozló fiúval
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mennyei Atyánknak: Atyám, add ki nekem az én részem et!... 
És azután elmentek messze és ott bolyongtok abban a lelki világ
ban, ahol nincsen hit, nincsen Isten és felebaráti szeteten alapuló 
erkölcsiség, ahol a hiányzik az a nagy reménység, mely fölírja a 
sírok világának kapujára is: Ember, még itt se szűnj meg 
remélni! Láttok majd embereket, kik kacagva kérdik egymás
tól: hol fogjuk keresni a mai nap örömét? Láttok másokat, kik 
szomorú ábrázattal, nem egyszer könnyes szemekkel a minden
napi kenyér után futkosnak; és láttok olyanokat, kik kiégett 
szívekkel csak a pénz után sóvárognak Igen —■' kedves Gyer
mekeim, beléptek ebbe az életbe, ebbe a világba is, de akkor érez
zétek, hogy idegen világ ez számotokra, hol a lelketek nem talál 
nyugalmat. Emlékezzetek akkor e szent órára: legyetek erősek 
és álljatok meg a hitben! Menjetek keresztül e sívár világon 
ösSzeszorfjtott ajkakkal :s megfeszült szempillákkal! Legyetek 
csendes szívvel és békével és meglátjátok, útközben, mint az 
emmausi vándorok —  Jézussal találkoztok, ö  fog közeledni 
hozzátok.

Sokszor fogtok majd az élet válaszútain állani. de akkor 
jusson eszetekbe, hogy ti ev. keresztyének vagytok. Egy evang. 
ember pedig tud ,,nem‘‘-et is mondani. Az mindig az önállóság, 
a jellem ereje, ha az ember rossz, erkölcstelen dolgokban meg 
tudja tagadni a közreműködését; igen, jellemző az, ha az ember 
becsületes, megbízható és igaz marad, amikor társai, sőt nem 
ritkán még elöljárói is tág lelkiismerettel szemet hunynak apróbb 
becstelenségek és igazságtalanságok láttára. Ne engedjéteik 
magatokat félrevezetni az ilyen szólásmódokkal: ,.mások is így 
csinálják", mások is megteszik ezt, miért ne tehetném én is? 
Ti csak azt tegyétek, amiért a felelősséget nyíltan és igazán el
vállalhatjátok, s úgy járjatok mindig, hogy egyetlen lépésiek 
miatt se kelljen szégyenkeznetek. Ápoljátok híven igazi önbecs- 
érzésteket s akkor sohase fogtok összetörni az önismeret súlya 
alatt.

Hallani fogtok majd hangos beszédeket, nagy hangon hir
detett, érzékcsiklandozó, hamis jelszavakat. Az egyik azt fogja 
mondani: az ifjúnak ki kell tombolnia magát! Hazug beszéd ez; 
sok könny és gyász fakadt már nyomában. Ezzel szemben 
vigyétek el magatokkal azt a szép és igaz elvet: „a jól eltöltött 
ifjúkor alapja a boldog férfikornak!" (Kölcsey.)

De — kedves gyermekek, — én mégis ebbe a világba küld- 
lek ki benneteket! Nem azt mondom, hogy meneküljetek ebből 
a világból s krüljétek az embereket, óh, nem! Hisz ez a világ 
a ti földi otthonotok s az emberek a ti társaitok, kiket nektek 
Krisztus tanítása szerint szeretni kell. Meg azután ez a világ 
olyan szép! Ti is tapasztaltátok már ezt, mikor kint bolyong
tatok a szabad természetben, hol ezer és ezer virág fürdött a
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nap sugaraiban, vagy mikor átéltetek egy szép nyári estét 
zsibongó csendjével, vagy visszaidéztetek emlékezetetekbe egy 
méla, hóborította téli tájképet. Bizony szép ez mind. Ebben a 
világban találtok embereket, akik az emberiségnek vagy a hazának 
történetében olyan szép és nagy szerepet játszottak. Találtok 
költőket, festőket, akik nemcsak megérzik a természet bájait, 
s az emberi lélek finom érzéseit vagy háborgó szenvedélyeit, 
haem olyan szépen megélénkítik s elénk állítják. Itt találjátok 
még a tudomány képviselőit s a bölcseket, kik vizsgálják az 
elmúlt időket, kutatják azt a nagy és csodálatos törvényszerű
séget, mely a természet erőit mozgatja, vagy pedig nagy kérdé
sek mogldására szentelik életüket: mi az élet, mi a halál? 
mi az ember kötelessége, mi a legfőbb jó? Itt találjátok azután 
az erős hitű, istenes embereket, a jámborság, a szeretet aposto
lait és hőseit, akik mindent az örökkévalóság fáklyája mellett 
vizsgálnak, akik lelkiismeretük minden erejével küzdenek a bűn, 
az igazságtalanság, a hazugság ellen. Ha hallgatjuk szavaikat, 
melyek vádolnak vagy vígasztalnak, könny csillog a szemükben, 
mikor arról a bldogságról beszélnek, melyet a mindenek fölött 
álló és mindeneket igazgató, gondviselő Istenben való csöndes 
bizalom ád az emberi léleknek. S míg hallgatjuk őket önfeledten, 
szívünkbe hullanak a hit mustármagjai és mi érezzük, hogy az 
igazi alázatosság és vallásosság fája bennünk is virágzani kezd.

Az élet igazi boldogságának az alapja a hit. Ha hittel 
járjátok az élet útaít, akkor egy erős, hatalmas vár birtokában 
vagytok, melynek falairól visszaverhetitek a bűn, az emberi 
csalárdság minden támadását, s amelynek a birtoka erőt, bizton
ságot, nyugalmat kölcsönöz. De a hit nemcsak másokkal szemben 
véd, hanem saját magatokkal szemben is, mert hiszen az ember 
önmagában kordozza legmegbízhatóbb barátját és leghatalmasabb 
ellenségét.

A hit győz minden ellenség, minden bűn és szenvedély felett, 
mert a hit erő és csak a hit az egyetlen igaz erő! Ezért mondom 
nektek: legyetek erősek és áldjatok meg a hitben!

Itt e földön —  mint az egész világban — mindennek meg
van a maga célja. Az egy napig élt tiszavirág sem élt hiába. 
Mennyivel inkább megvan a célja az embernek. És mit gondol
tok, mi az emberi élet célja? A szeretet szolgálata. így tanultuk 
Urunktól és Mesterünktől. Ez a cél olyan magasztos, olyan 
méltó az emberhez, — de higyjétek el, nagyon nehéz érte küz
deni. Az emberek mindent inkább akarnak, mint a szeretetet. 
Nem gondolok most a szülői szeretet nemes és vonzó példáira, 
sem arra a társadalmi mozgalomra, melynek célja anyomor eny
hítése, az elhagyottak felkarolása; ez is a szeretet jegyében 
születik meg, de munkájábn inkább a részvét j/ezet. Ez még 
nem a szeretet szolgálata. Az a szeretet, melyet Jézus hirdetett
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és szolgált, nem a szívnek egy jóleső, de múló érzésé, hanem 
az akarat ténye. Jézus szeretete egy egész világnézet. Ennek 
a szeretetnek a szolgálatára, a Krisztus igaz követésére hívlak 
én benneteket. Ennek a betöltéséhez azonban erő kell: ez az 
erő a hit. Ez a hit hősöket termel, kik szilárdan állanak, tombol
jon bár közöttük egy egész világ fékevesztett indulata. Egy kis 
történet jut itt eszembe: a pompéji katona története. Iszonyú 
mennydörgés reszketette meg a levegőt, vakító villámok cikkáz
tak a vérvörösbe borult égen. A  Vezúv tűzhányó tölcséréből 
mértföldekre csapkodtak a lángok a magasba, s a hamueső és 
lávafolyam döntötték Pompei és Herculanum római városokat. 
Mindenki fejét vesztetve menekült. Csak egy ember maradt a he
lyén: az őrt álló katona. Hiába dörgött az ég, hiába ingott a föld; 
őt a kapu őrizetére állították oda, —- ott is maradt. Holttestét 
századok múlva eredeti őrtálló helyzetében, csodálatos épségben 
találták meg.

Ugy-e a mai kor nem termel ilyen embereket? Mert a mai 
kor szelleméből hiányzik a kötelessékteljesítés és lelkiismere
tesség iránti érzék; De téved, aki ezt általánosságban kívánja 
megállapítani. A  Golgota Hőse, aki fel tudta áldozni magát a 
világ üdvösségéért, még nagyobb hősöket termel, mint a pompeji 
katona. Hősöket, akik nemcsak a halállal, hanem az élettel 
szállanak szembe és száz bűnt és száz szenvedélyt küzdenek le.

Kedves Gyermekek! Keresztyén Testvéreim! Nektek olyan 
hősöknek kell lennetek, mint a pompeji katona. A  mai naptól 
kezdve ti is kapu őrizetére vagytok rendelve: az Isten országa 
kapujának őrizetére. Megálltok-e ott szilárdan és megmaradtok-e 
őrállomástokon? Ha összeomlással fenyeget is a világ, marad
jatok meg az őrhelyen, ne feledjétek az én búcsúzószavaim: 
legyetek erősek és álljatok meg a hitben! Ámen.

Tokaj. Mar esek János.

A torony beszéde

T orony avatáskor.

Kolosse. 3, 2.

Valami Istenadta ösztönünk az — ünneplő gyülekezet, az 
Úrban testvéreim, —hogy ha álmaink valóra váltak, ha tervein
ket sikerrel és gazdag áldással koronázta a kegyelmes Gond
viselés, a szívünk megtelik az öröm s a boldogság tiszta érzé
seivel s valami kényszerítő szükségét érezzük annak, hogy ezt 
a bennünket boldogító érzést kifejezésre juttassuk, hogy hálákat 
adjunk. Talán keveset is mondottam, amikor ezt csupán az 
emberi szívről állapítottam meg. Hiszen nemcsak az ember enged 
ennek a természetes vágynak, de engednek neki az Isten alacso-
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nyabb rendű teremtményei is, a fű, fa, virág, s a dalos kis madár. 
Én legalább nem tudom elnyomni magamban azt a meggyőző
dést, hogy ezek is háladatcs alkotásai a Teremtőnek. Mert 
vájjon mit tesz a virág, amikor tavasz jöttén kitárja kelykét, 
hogy színeit mutassa s illatát terjessze? Hálálkodik —- testvé
reim. Ragyogó színeit, kábító illatát küldi hálaáldozatként a 
magasságban lakozó Istennek azért, hogy a télnek fagyában 
védte és megóvta, most pedig harmatával és napsugarával boldo
gítja. S mit csinál a madár, mikor a magasba száll s ott zengő 
dalt dalol? Hálálkodik. Csattogó énekét küldi hálaáldozatul a 
róla gondot viselő Istennek. Mondom, még ezek az alacscnyabb- 
rendű teremtmények is háladatosak. Érzik valahogy a telje
sedésbe ment vágyak örömét s a maguk egyszerű módján dicsé
retet mondanak, hálát zengenek.

A  mai napon minket is a hálálkodás szükségérzete hozott 
erre a szent helyre. Ez á mi i .. . i evang. egyházunk ugyanis 
álmot hordozott a lelke mélyén. Álmodozott arról, hogyha majd 
eljön a hitbuzgó ősök által emelt egyszerű templomtorony javí
tásának ideje, akkor egy díszesebbel fogja azt kicserélni. És ami
kor ez az idő elkövetkezett, akkor, bízva Isten megsegítő ke
gyelmében s bízva híveinek áldozatkészségben nyilvánuló egyház- 
szeretetében, munkához fogott. Bizakodott és reménykedett 
abban, hogy a gonosz idők — s minek tagadjuk, e gonosz idők 
szülte egyház- és vallásellenes világfelfogások és eszmeáram
latok —  ̂megingatták ugyan a régi hitbeli buzgóságot s a nagy 
alkotásokkal dicsekedhető egyházszeretetet, de megsemmisíteni 
nem tudták. Közöttünk is voltak kishítűek, sötéten látók, az 
akadályoktól félők, mindig csak a jelen le nem tagadható 
bajait panaszlók, de mi mégis bizakodtunk. Hittünk rendület
lenül abban — amint azt annak idején az adakozásra buzdító 
beszédemben kifejtettem, —  hegy a vér nem válhat vízzé, hogy 
az őseinkben munkálkodó áldozatos evangéliumi szellem nem 
enyészhet el, hogy ha 124 évvel ezelőtt 854 evangélikus lélek 
sok nehézséggel küzdve, napokat, heteket, hónapokat töltve el 
az épülő Istenháza körül, tudott Isten dicsőségére templomot 
emelni s azt teljesen fölszerelni, akkor ma közel 300 lélek kell, 
hogy fel tudja építeni ennek a szent örökségül kapott templom
nak elkorhadt tornyát.

Ez volt a mi álmunk, a mi hitünk, bizakodásunk, remény
kedésünk. S ma a szivünk azért dobog hangosabban, arcunkon 
azért gyűl ki a megilletődés pírja, ajkunkon azért fakad zengő 
hálaének, mert az Isten valóra váltotta ezt a mi álmunkat, 
úgy hogy, amit benne bízva elkezdettünk, azt ime segítségével 
be is fejezhettük.

És hogyha igaz az, aminthogy igaz, hogy a megosztott 
öröm kétszeres öröm, akkor a mi örömünket csak nagyobbá és
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teljesebbé teszi az, hegy ma itt vannak s velünk együtt örülnek 
a szomszéd egyházak képviselői s megosszák örömünket más
felekezetű testvéreink is, akik követésre méltó bölcs intelemnek 
tudják az apostol szavát: „Örüljetek az örülőkkel!" Örömünkben 
velünk érező testvéreim, hadd mondjam el megilletődött szívem 
mélyéből, hogy hála ezért tinéktek. Hála ezért, mert a ti jelen
létetek megerősít minket abban a meggyőződésben, amelyet mi 
következetesen vallunk, hogy mi imádkozhatunk különféle oltá
roknál, különböző szertartások szerint, de munkálkodnhatunk, 
és kell is munkálkodnunk kéz a kézben, egy célért: hegy jöjjön el 
erre a bűnös s bűnei következtében boldogtalan világra az 
Isten országa: az igazság ,a béke és szeretet országa —  s örülhe
tünk együtt s örülnünk is kellene, amikor egyikünk vagy mási
kunk a felekezeteken kívül álló, oszthatatlan, egy igaz Isten 
dicsőségére valami szépet emel vagy állít.

Ünneplő gyülekezet! A  mi evangélikus egyházunk egyik 
lényeges tanítása az, hogy az Istennek, aki láthatatlan szellemi 
valóság, ahhoz, hogy valamihez kegyelmét és áldását adja, nincs 
szüksége semminemű szemmel látható, kézzel fogható eszközre, 
mellyel ő, vagy nevében szolgái a dicsőségére elkészült művet 
megszenteljék. Ezért mi nem is használjuk ezt a szót, hogy 
szentelés, inkább azt, hogy avatás, mialatt azt értjük, hogy az 
Isten segítségével elkészült művet az Örökkévaló legjobb áldá
sainak kívánása mellett átadjuk rendeltetésének. De azért egy 
ilyen napon, mint a mai, mégis beszélhetünk szentelésről. Be
szélhetünk abban az értelemben, hogy mi, akik itt együtt va
gyunk, megszenteljük ezt a napot Istenben örvendező lelkükn 
tiszta érzelmeivel s éltünk jobbulását munkálni hivatott nemes 
gondolatokkal.

Ilyen céllal választottam én is e mai ünnepi alkalomra az 
imént felolvasott szent igét: „Az odafent valókat keressétek 
s ne a földieket!"

Testvéreim! Istennek bölcsen elrendezett világában min
dennek megvan a maga határozott célja és rendeltetése. A  
templom mellé épített toronynak is. Mit akar a torony? Mit 
akar azzal, hogy miessze kiemelkedik a falu egyszerű házai 
közül, hogy merészen a magasba tör s ragyogó csillagban vég
ződve nagy távolságokból is magára vonja figyelmünket? Ha 
nem tévedek, kettőt akar a magasba törő torony:

a)  egy nagy igazságot akar jelképezni, s
b) egy fontos dologra akar figyelmeztetni.
A torony minden népnél és minden vallásnál valami ma

gasba törő, a* többi épületeket felülmúló alkotás. S ezzel egy 
nagy igazságot akar kifejezni. Azt, hogy ami a templomhoz, a 
toronyhoz fűződik — a vallás tudniillik — az olyan magasan 
áll a mindennapi élet többi dolgai fölött, mint az égretörő
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torony a falu földhözragadt, kicsiny viskói fölött. ,,Az én orszá
gom nem e világból való —  mondotta Jézus egy alkalommal. 
-— S valóban a vallás világa —  különösen a keresztyén vallásé
—  az egy más, egy tökéletesebb, egy magasabbrendű világ. 
Más elvekkel, más igazságokkal, más erkölcsökkel, mint e nyo
morult földi élet. „Minden órának leszakaszd virágát." „Élj a 
mának" — mondja a föld, a természetes embierész. „Gondolj 
az ítéletre s élj az örökkévalóságnak" — mondja ai vallás. 
„Rövid az élet. Iparkodj kihasználni! Ne tagadj meg magadtól 
semmi örömöt, semmi élvezetet" —  így biztat a föld. „Tagadd 
meg magadat. Feszítsd keresztre alacsony vágyaid, bűnös kíván
ságain. így edzed magad egy tökéletesebb világra" — tanítja a 
vallás. „Ne törődj senki mással. Keresd csak a magad hasznát. 
Gázolj keresztül mindenkin, aki érvényesülésed útjába áll" —- 
mondja a föld. „Szeresd embertársadat, vele együtt keresd a 
boldogulás útját, hiszen egymásnak vagyunk tagjai" —  mondja 
a vallás. „Örömöd és bánatod, boldogságod és fájdalmad tanyája 
ez a föld csupán. Rajta kivül, fölötte vagy alatta semmi sincs. 
Itt élj, semmi mással ne törődj" -— mondja a természetes ész. 
„Élted hosszú országútján parányi állomás csupán a föld élet. 
Utána, ha itt híven futottál, az örökkévalóság boldog hopa vár"
— tanítja a vallás.

Ugy-e, hogy egy egészen más, egy magasabbrendő világ a 
vallás világa. S mert magasabb, azért tökéletesebb, tisztább, 
igazabb. Ezt jelképezi a magasbatörő torony. Azért, testvéreim, 
valahányszor a toronyra nézünk’ gondoljunk arra, hogy mi 
hitünkben, vallásunkban égi magasságból származó drága kincset 
birunk. Ezt a vallást nem gyarló emberész találta ki, nem a föld 
termelte ki, hanem a Jézus Krisztusban a kegyelmes Isten adta 
az embereknek őket boldogítani akaró drága ajándékképen. 
Tőle a magasságokból való, azért múl felül minden emberi 
értelmet. Azért tiszta, minden folt és gyarlóság nélkül való. 
Azért áldás.

A  magasba törő torony azonban nemcsak ezt az igazságot 
jelképezi, hanem egy fontos dologra is figyelmeztet.

Ha a torony beszélni tudna, akkor minden embernek-, aki 
ráfüggeszti szemét, ezt mondaná: „Ember, a múlandó föld ha
landó vándora, jól nézz meg engemet! Látod, én mint nyiló 
rózsa búvok ki az élettelen kőből s török merészen fölfelé. 
Rajtam minden vonal, bár össze-visszának látszik is, egységesen 
elrendezett, mind fölfelé törekszik, hogy a legmagasabb ponton 
egy ragyogó csillagban, vagy keresztben végződve, messze legyen 
a földtől, közel legyen az éghez. Itt fönn tisztább a levegő, 
földi zaj, káromló szó, átkozódó beszéd ide nem hallatszik. 
Itt béke és nyugalom honolnak. Ember, a te életed is ilyen 
legyen! Tested odaköt ugyan a földhöz. Tüdőddel kénytelen
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vagy poros levegőjét szívni, lábaddal göröngyös útait taposni, 
de a lelked az ne ragadjon a íöldhöz. Az emelkedjen ki belőle. 
Viruljon ki, mint egy rózsa és törjön fölfelé! A  te életeden is 
sok a kusza, össze-vissza vonal — a gond. a bánat, a fájdalom, 
a szükség, az apró öröm s a csöndes boldogság váltogatva raj- 
zolgatták azokat, —  de ne maradjanak így! Rendezzed el őket! 
Hadd igyekezzenek mind egy célra! Fölfelé! Isten felé! S amint 
nekem koronám van, a messze ragyogó, mindenkit gyönyörköd
tető csillag, úgy legyen a te életednek is koronája: a Jézus 
Krisztus által az Istenbe fogódzó, a, belőle erőt merítő hit, a 
soha el nem csüggedő, a sírnak sötét éjszakáján is túlnéző 
reménység s a mindenkit testvérnek tartó igaz emberszeretet! 
Egy szóval ó ember:

„Fölfelé! Fölfelé!
Ott van élet, üdv, erő.
Égre törj, mint a kis virág.
Légy te zöld szőlővessző.
Ne, mint mások, holt, száraz ág.
Fojt a lég itt, szállj Isten elé.
Fölfelé! Fölfelé!

Testvéreim! így beszél hozzád, hozzám és cdesmindnyájunk- 
hoz a torony, miközben mi gondok és küzdelmek között járjuk 
az élet útait. Boldogok mi, ha nem vagyunk süketek az ő beszédé
nek meghallására és befogadására, ha ez az ő beszéde bennün
ket formál, nemesít, jobbít, hogy a mi egész életünk legyen föl- 
flé törekvés, Istenhez közeledés s az örök Istenben való boldog 
megnyugvás. Ámen.

Irsa. Magócs Károly, ev, lelkész.

Elesett hősök emléktáblájának felavatásán

(Kevés változtatással május utolsó vasárnapján tartott hősök
emlékünnepén.)

Ezékiel 37, 1—5.

Nincs magasztosabb, szebb, tömörebb bevezetés, mint a 
könyvek-könyvének, a Szentírásnak bevezetése: Kezdetben
teremtette Isten a mennyet és a földet. Mintha mondaná ezzel, 
hogy mindaz, ami ezután következik, az égen és a földön fog 
elkövetkezni. ..  A z ég és a föld az, amely mindent hordoz, 
mindent átölel, mindent betakar. S bárhová vesse is az em
ber tekintetét, vagy az eget vagy a földet kénytelen látni. 
De senki sem nézi csupán az egyiket vagy csupán a másikat, 
hanem legtöbbször mind a kettőt. Az ember minden mun
kája, minden küzdelme, minden fáradsága, minden vágya,
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minden reménye, szeretetének minden tárgya, minden könnye 
és minden mosolygása e kettő közt oszlik meg.

Mint a virág, mely gyökerével a földben él, de leveleivel, 
szirmaival az égi világosság felé emelkedik s éppen e kettős
ségével alkot egy élő egészet, ilyenek vagyunk mi is. És ami
ként az a virág szenved, ha akár az eget zárják el előle, akár 
a föld szikkad ki alatta, éppúgy szenved az ember is, ha akár 
a menny, akár a föld megvonja tőle éltet adó sugarát, har
matát. Ilyen éltet, erőt adó harmat és sugár az ember számára 
a szeretet. Úgy az égi, mint a földi. Boldog, ha szereti Istent s 
érzi,, hogy a mennyből viszontszerettetík. Boldog, ha szereti e 
földet s érzi, hogy viszontszerettetik, hogy a földi doglok, me
lyekhez lelke száz meg száz gyökérszáiával tapad, nagyoknak, 
szépeknek, erőseknek, virágzóknak látszanak. Örvend, ha ön
maga egészséges; örvend a családi tűzhely melegének, a hitves, 
a szülő, a gyermek mosolyának, munkája sikerének, reményei 
teljesültének.

De nemcsak ezekhez fűzi a szeretet szála. Vannak esz
méi, vannak eszményei, amelyeken épp oly rajongó szeretettel 
csügg, legyen az akár a szépnek, jónak, igaznak vagy igazsá
gosnak egy-egy eleme, akár valamely közösség, melynek 
sorsa szorosan összeforrt a miénkkel: hazánk és nemzetünk. 
Az ég, amely honunk földje fölé borúi, kicsiben ott domboro
dik a mi homlokunk hajlása alatt is és ha beborúl az ég a 
nemzet felett, megremegünk mi is s ha kisüt rá a napnak él
tető fénye, éledünk, vidulunk mi is . . .

így födte sötét borulat annak a népnek látóhatárát, mely 
hazájától távol száműzetésben volt akkor, amikor a keblében 
támadt nagy próféta, szentleckénk sorait leírta .. . Hazájukat 
feldúlta, összetörte idegen, zsárnoki hatalom, őket pedig 
messzi országba fogságba hurcolta. Bábel vizei melett ott ültek 
és sírtak, miközben megemlékeztek Sionról, a fűzfákra pedig 
felaggatták az ő hárfáikat (Zsolt. 137.) Óh minek is penges
sék annak húrjait, hiszen azok arra valók, hogy öröm és 
hálaéneket zengjenek rajtuk, de most, a szomorúság idején 
nem beszélnek csak könnyeik . . .  Hiszen ők se nézhetetk más
hová, mint az égre és a földre. És mindaz, ami számunkra 
drága volt a földön: az édes, bálványozott haza összetörve, 
feldúlva, maguk pedig onnan kitaszítva. S az égi világosság 
se fényeskedett nekik, hisz' hónukkal együtt feldúlták a szent 
várost is. lerontották a Sión szentélyét, lerombolták nemcsak a 
testnek templomát, hanem a lélekét is . . . Óh mennyire másként 
volt az egykor! Amidőn még ott emelkedtek a nagy királyok 
fényes palotái s bennük ott ragyorott az egész világra szerte- 
sugárzó fénnyel Salamonnak királyi széke s a fehér márvány- 
(falú, aranykupolás templom előtt erős, hatalmas nép küldte
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kérő és líálaáldozatának lángját az égre f e l ! . . .  S midezek 
szomorú ellentéteként a romváros körül, a völgyeken mindenütt 
gyászt és pusztulást lát a próféta: az elesettek szétszórt tete
meit, fehér lő csontjait. . .

A  számkívetettség szomorú idejét éljük most mi is, Test
véreim! Édes hazánk, apáink öröksége, kifosztva, romokban, 
összetörve. S az a régi dicsőség, amely hozzáfűződik az elorzott 
részek minden kis rögéhez, amelynek porában titánok és óriá
sok lábnyomai láthatók, az a régi dicsőség csak annál fénylőkben, 
csak annál fájóbban világít felénk a sötét éjszakában. Gyászt 
öltött Pozsony, az ősi koronázó város; Eperjes piacán ismét hull 
a hítvallók vére; Rákóczi hamvai ismét számkivetett földön 
hánytorognak s Petőfinek nehéz, nagyon nehéz az az erdélyi 
szemfedő . . .  a hideg téli szél felénk hozza lantja zokogását: 

Fessétek a zászlót fekete-pirosra,
Mert gyász és vér lett a magyar nemzet sorsa!

Temesvár kapuja előtt ismét elesik Losonczy István, az 
elítéltetés minden kínját szenvedi át ismét az aradi 13 s ismét 
kardjára tekint Zrínyi, a megénekelt hős, s a másik Zrínyi, a hős 
megéneklő. A  mi kardunk azonban kihullt már kezünkből.. . 
Bárhová vessük tekintetünket, Északon és Délen, a Kárpátok 
zokogó lombjai alatt, a Duna habjainál, a Doberdó kietlen, vérző 
szikláin s Szibéria ismeretlen pusztaságain mindenütt a mai 
fiaink hamvai porladoznak csöndesen .. . Óh, ti a közelmúltnak 
sötét feliegű esztendei! Ti szörnyű viharok, romboló villámok, 
akik eltakartátok előlünk a napot, midőn a világ mind a négy 
tája felől ránközönlő ellenséggel száz- meg százezer titánunk 
harcolt s hősi tűrésük, hősi szenvedésük a dicsőség millió nyom
dokát tiporta rá Európa szétszórt hajú, vérző homlokára! Óh, 
ti ismeretlen hantok alatt porladozó hősök és a poklok minden 
szenvedéseit keresztül járt tépett szárnyú daliák, miért küzdöt
tetek, miért vontátok fel a sötét feliegű égre annyiszor a dicső
ség és remény szivárványát, ha nem úgy köszöntött ránk a béke 
napja, amint azt .vártuk, hittük és joggal reméltük volna!

Óh, látjuk őket ismét, Testvéreim, amint szeretteik csókjá
val és könnyeivel, az elhagyott édes otthon ezer simogató emlé
kével a lelkűkben sasokként szálltak lángban álló határainkra, 
amint mentek rohamról-rohamra, mentek a halál elé, amikor 
feledni kellett mindent: aggódó szülőt, hitvest és gyermeket, 
amikor utolsó, döntő erejű szakítással el kellett tépniök az 
életösztön ércből fonott láncát, hogy azután véresen, utolsót 
pihegve, összeroskadva meghozzák a szeretet legnagyobb áldo
zatát.

Nem ez az áldozat fájt nekik, Testvéreim az Úrban! Nem 
a halál fájt nekik, nem az a perc, nem az a pillanat, amikor 
rájuk borult annak mély álma, mert „boldog az, kit fényes dia-
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dalba’ véres babérral csókol a halál", nem az a perc, nem az 
a pillanat fájt nekik, hanem azok a hónapok, azok az évek, 
melyeket küzdve töltöttek távol az édes otthontól. Nem a halál 
csókja fájt nekik, hanem az, hogy a válságos percben nem illet
hette őket szeretteik csókja. Nem könnyeik fájtak, miket a 
szenvedés és ezer nyomorúság fakasztott szemükből, hanem 
azok a könnyek, melyek érettük itthon hullottak. Nem a tél 
hidege okozott nekik fájdalmat, mely véresre hasogatta der
mesztő szelével fáradt tagjaikat, hanem azok a szelid, simogató 
gyermekkezek, melyek nem karolhatták át többé az édesapjukat. 
Nem az orosz puszták végtelen síksága nehezedett fájón a 
lelkűkre, hanem azok a parányi, reszkető csillagok, amelyekről 
tudták, hogy otthon is látják azokat az elmaradt kedvesek. 
Igen, a halál csak egy pont volt számukra hősi hűségről, szenve
désről, gyötrelmekről beszélő, hosszú, súlyos szavú mondatok 
után, csak bekoronázó szimbóluma volt szenvedéseiknek erejük 
végső megfeszítésével emelt épületére az, amikor életüket, mint 
egy zengő, drága kristályedényt alávetették a halál sötét mély
ségébe ! . . .

Óh, pedig hányszor suhanni át édes remény, a viszontlátás 
édes reménye sietősen írt tábori lapjaik során; hányszor szállt 
felétek emlékezetük szelíd galambja, hányszor csillant könny 
a szemükben, amikor rátok gondoltak, elhagyott kedvesek, 
hányszor szállt forró fohászuk a mindenek Urához, hogy csak 
egyszer hazaérjenek . . .  És már’ hazaértek! Beteljesült a vates 
költőnek, a legendás przemysli vár magyar Tyrtaeusának, Gyóni 
Gézának szava, — kinek versei ezer és ezer példányban forogtak 
a várvédők kezén, — midőn 10.000-ik könyvének táblájára e 
sorokat írta:

Mi hazaérünk, könyvem és beszélünk 
Öreg estéken, ősi asztal mellett 
Véres napokról, boldog borzadóknak,
Mikor a mezőn véres rózsa termett.
Mi hazaérünk, könyvem és beszélünk 
S szavunk majd a végtelenbe harsog:
Megnyílnak rája jeltelen sírok 
S halott honvédek újrázzák a marsot!
Mi hazaérünk ! .. . És ha porló testünk 
Öles mélységben porlad is a mészben,
Könyvem, hű bajtárs, mi már ott leszünk,
Hol a hős vérnek szent váltsága lészen!

Igen, hazaértek már! Hisszük, Testvéreim, hogy eljutottak 
abba a mennyei örök hazába, hol hősi vérünknek szent váltsága 
lett! Hisszük, hogy lerakhatták szenvedéseik minden terhét a
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szenvedések Királyának lábai előtt! Hisszük, hogy a Jézus 
magához ölelte őket, letörölte könnyeiket, begyógyította minden 
sebeiket, elsimította homlokukról a borút s betakarta őket kegyel
mének drága palástjával! ők  már megnyugodtak dúló csaták 
után, számukra a kard árnyékában ott a paradicsom.. .

És hazaértek a földi hazába is! Itt vannak ők már szeretteik 
körében, nézzetek oda fel s lássátok meg a fénylő betűk mögött 
az ő hálás tekintetüket, amint mondják: Mi vagyunk azok, akiket 
hazavártatok, szüléink, hitvesünk, gyermekeink, testvérek, baj- 
társak, eljöttünk, hogy el ne szakadjunk tőletek soha többé! 
A  mennyei hazának kapuit kitárta előttük a Jézus szeretete, 
ide pedig az a szeretet hozta haza őket, mely a ti lelketekben 
lobog érettünk, Testvéreim .. .

Két görög ifjúról bszél a hagyomány, Klecbisról és Bitou- 
ról, akik nagyon, de nagyon szerették az édesanyjukat. Egyszer 
az édesanya kocsiján a templomba akart menni, de az igavonó 
állatok künn voltak a mezőn. Ekkor a két fiú maga fogta magát 
a kocsi elé és úgy vitték el édesanyjukat a templomba. Ez meg
hatva a fiúi szeretet ilyen túláradó bizonyságától, imádságában 
valami nagy boldogságot kért a fiai számára. Fohásza meghall
gatta tásra talált: a templom előcsarnokában a fiai elaludtak 
s pilláikra szállt a halál mély álma. Bodog édesanya, kinek ily 
fiai voltak, boldog fiák, akik ifjúságuk hajnalán a templom falai 
közt tértek csöndes pihenésre.

Hát nem ezt cselekedték-e ők is? Hiszen ők is a közös 
édesanyát,' a bálványozott hazát vitték nehéz, göröngyös, küz
delmes úton, hogy bevigyék a nemzeti dicsőség templomába . . . 
és most, ime, ők is itt pihennek az Úr templomának falai között. 
Gyászában is boldog édesanya, kinek ily fiai vannak; elestük- 
ben is boldog fiák, kiket az édesanya . így keblére ölel ! .. .

És te márványtábla, megkövült fájdalom, hirdesd most már 
nekünk az ő példájukat! Hirdesd nekünk, hogy amiként ők, kü
lönböző csapattestek, különböző fegyvernemek bár, testvéri 
egyetértésben egy célért küzdöttek és haltak meg, hirdesd ne
künk, hogy mi is, különböző felekezetek, különböző társadalmi 
osztályok, az élet harcmezejének különböző fegyvernemei ne 
egymás ellen, hanem egymás mellett, egyetértésben, kölcsönös 
segítségben küzdjünk közös szent célunkért, hazánk feltámadá
sáért! Hirdesd nekünk a próféta szavai nyomán az elesett tetemek 
megéledését, hazánk szétdúlt oltárköveinek újra épülését; hir
desd nekünk, hogy fájdalomból fakad az öröm virága, a szen
vedés könnyes fellegein ragyog fel a reménység áldott szivár
ványa! Hirdesd nekünk, hogy amiként e márványkő sötét alap
jából előragyognak az ő neveik, úgy lássuk meg mi is a ránk 
boruló gyász sötétségébn Isten nevének fényességét! Hirdesd 
nekünk, hogy ő  a mi bizodalmunk, a mi erős várunk, aki meg-
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teheti azt is, hogy legyen még egyszer ünnep e nemzet számára 
is e világon! Hirdesd nekünk az ő soha el nem múló áldott em
léküket, hirdesd, hogy tettük sugára átragyog időn és enyészeten, 
hirdesd nekünk is, hogy „Légy hív mind halálig s neked adom 
az élet koronáját." (Az emléktábla utóirata.)

Szentes. Botyánszky János.

1. A Lelkipásztor első évfolyamának 7-ik számát aki nélkülözheti, 
szíveskedjék lapunk felelős szerkesztőjének Magyarbólyba sürgősen meg
küldeni, 35.000 korona az illetőnek javára iratik.

2. A június-júliusi számba május 10-ig kérem a dolgozatokat.
3. T. K. Felsöszakony. Előfizetése 1926. május végéig rendben.
4. Ha a postán megkapják a lapot, a címzés baloldalán levő számra 

kérem vigyázni, e szám az év végéig szóló előfizetési kötelezettséget jelzi. 
E májusi számhoz csekklapot mellékeltünk.

5. A legutolsó számban Kutas K. „A húsvéti hős“ c. beszédében 
értelmet zavaró hiba volt a 13-ik oldal 3-ik sorában levő rövid mondat 
törlésével ennek helyébe a 14-ik oldal közepén e szavaktól kezdődőleg 
„Az a fény, ami a földről még ide hat“ a 15-ik oldal első bekezdéséig 
(„diadalra segíti" ) terjedő rész teendő.

III. Szerkesztői üzenet




