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Szentháromság után 2 . vasárnapra

(I. János 3. 13— 18. alapján.)
Kér. Gyülekezet!
Ha megfigyeljük a Leonardo da Vínci-féle „Utolsó vacso

rádnak közismert és gyönyörű, mély gondolatokat kifejező 
képét, feltűnik, hogy az érett férfikorban levő szakállas és 
megrítkúlt hajú tanítványok között van egy símaarcú ifjú is, 
aki mint a kisgyermek anyja ölébe, úgy simul és bújik a Jézus 
keblére. Ezt az ifjú tanítványt, — aki nem más, mint a mai 
epistolaí igéknek is írója: János, — talán még a többi tanítvá
nyok is csak tapasztalatlan ifjúként tekintették, aki még csak 
kezdetén van annak az életnek, amit ők már régóta jártak és 
ezt talán éreztették is vele. Annyi azonban tény, hogy mindig 
inkább a Mesterhez vonzódott, aki ragaszkodását viszonozta 
is. De meg az ifjúi lélek fogékonyabb a szeretet eszményének 
megszívleléséhez, amelyet Jézus hirdetett, mert az ifjúkor a 
szeretet és öröm kora. Az érettkorú embereket tapasztalatok
ban gazdag, józan ítélőképességük állítja a szép és magasz 
tos célok szolgálatába, míg az ifjakat szívüknek csodálatos 
bíztosságú érzéke: a szép, jó és igaznak szeretete. Az érett 
embernél az érvek meggyőző ereje hat, az ifjú emberre pedig 
az ügy megszerettetése; az érett férfit a rendületlen kitartás, 
az ifjút a lánglelkűségig emelkedő hevület jellemzi.

Jézus szelídlelkűségéhez a Jánosé állott a legközelebb és 
ez magyarázza meg leginkább a köztük levő benső viszonyt. 
Míg Péterre és a többi tanítványokra a farizeusokkal vitat
kozó, szembeszálló, isteni küldetéséről bátor bizonyságot tevő 
Jézus hatott inkább, addig Jánosra a betegeken, nyomorúlta- 
kon segítő, a gyermekeket is megáldó szelíd, szerető Megváltó 
gyakorolt legnagyobb hatást. Aminthogy Jézus lényege is 
szeretetmunkájában lett világossá, mert ő azért jött, hogy a 
mi nyomorúságunkat szeretettel hordozza.

Ezért lett János egész élet-ben a szeretet apostolává. A 
szeretet hirdetése annyira kiemelkedik munkáin: evangéliu
mán és epístoláín, hogy e tekintetben túltesz a többi újtesta- 
mentomi írókon. A Bibliában csak kissé is jártas ember már a 
szöveg hallása után is felismerheti, hogy melyik idézet való 
tőle.

Szelíd, szerető, finom leikéhez leginkább illő csendes, 
természetes halállal fejezte be életét is, mely nem kevésbbé

I. Egyházi beszédek s írásmagyarázatok
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volt áldásos és termékeny, mint a többieké. Mint kisázsiai püs
pök még késő öregségében is, mikor már jártányi ereje sem 
volt, elvitette magát a gyülekezetbe, ahol csak ennyiből állott 
beszéde: Fiacskáim! szeressétek egymást!

Ez a János mondja a mai szt. leckében: „Ne csodálkozza
tok, atyámfiai, ha gyűlöl titeket a világ", mert Isten fiainak 
osztályrésze e földön, a gonosz birodalmában, csak ez lehet. 
Az Isten fiai szeretetben, az Isten lényegében leledzenek, míg 
a világ gyűlöletben és

I. a gyűlölet mindent, még az életet is feláldozza önmagá
ért, — míg

II. a szeretet mindent, még az életet is feláldozza másért.
I.

Testv.! A gyűlölet az ördög legördögibb arca a sok közül. 
Ebben áll lényege a maga meztelenségében. A gyűlölet a go
nosz éltető és mozgató eleme, amely addig nem áll el a titkos 
aknamunkától, vagy a nyílt vesztéretöréstől, amíg az, aminek 
esküdt ellensége, romokban, megsemmísűlten nem hever 
lábainál s akkor, mint a hóhér az áldozat hűlt tetemére ráteszi 
lábát és diadalmasan jártatja körűi tekintetét a káröröm vér
fagyasztó vigyorgásával.

A gyűlölet letörli az emberről az Isten képéhez való ha
sonlatosság lélekemelő vonásainak szelíd harmóniáját és 
dúlttá, ördögivé teszi. Ha egy festőművész megfestené a gyű
löletnek symbolumát egy gyűlölködő ember képében, akkor 
bizonyára olyan arcot választana modelljéűl, amelyikhez 
hasonlót csak a megátalkodott gonosztevők albumában, vagy 
a börtön penészvirágai között találnánk, akiknek kezéhez már 
embervér is tapad.

Krisztus nemcsak az Isten jóságát, szeretetét ismertette 
meg, hanem ezzel egyenes arányban az ördög gonoszságára is 
rámutatott. Mert minél világosabb valahol az Isten arca, annál 
sötétebb, feketébb az ördögé.

A régieknek igen csekély ismeretük volt az Isten lénye 
felől és még kevésbbé ismerték fel az ördögöt, azt is sokban 
tévesen. Csak így érthetjük meg azt, ami megmondatott a régi
eknek: „szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet."
(Máté: 6. 43.) Nem tudták, hogy a gyűlölet a poklok legborzal
masabb szörnye, ereje, amelyet mint Aeolos, a mythosbeb 
szelek királya a szeleket, még az ördög is zárva tart és csak 
alkalomadtán bocsát ki belőle egy bizonyos mennyiséget. Mert 
mi az a rossz, amire a gyűlölet nem volna képes? Talán az em
bergyilkosságtól megriad? Dehogy! Vagy talán széppel jóval 
meg lehet győzni és a mások boldogságának, megelégedésének 
melege talán visszatartja a gyűlölködőt rossz szándékától?
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Egyáltalán nem! Sőt ez csak olaj a tűzre, mert annál szila- 
jabbá, kíméletlenebbé lesz.

A Krisztus ellenségei szintén gyűlölői voltak elsősorban 
és gyűlöletük gyilkosaivá is tette őket, de nem közönséges 
embergyilkosokká, hanem az Isten-ember gyilkosaivá. Ennél 
kárhozatosabb gyilkosságot, vétséget azóta sem tett a gyűlö
let, de ezt a retteneteset is megtette.

Jézus életének végén két hatalmas erejű ellenfél, a vilá
got alkotó -s a Jézusban megváltó szeretet, és a világot rom- 
badönteni akaró, kárhozatba taszító gyűlölet mérték össze 
fegyvereiket a Golgota csataterén. A szeretet győzött, amikor 
az embervér szagát kéjes örömmel élvező gyűlöletnek oda
dobta magát a Jézus testében, mint az ellenség karjaiból ma
gát kitépő hadsereg a hadízsákmányt.

Az apostol is erre a nagy tragédiára gondolhatott, amikor 
ezt írja: „Aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az.” 
Mert a gyűlölet elvakult szenvedély, amely mint a tűz nem 
nézi, hogy vájjon hitvány rongyot vagy felbecsülhetetlen mű
vészi értéket emészt-e meg, de mindent, ami útjában van, 
irgalmatlanul elsöpör, megsemmisít.

A pokloknak ezek a legfélelmetesebb szellemei szabadúl- 
tak rá az emberi lelkekre ezelőtt 12 évvel. A világháború bor
zalmas pusztításai, anyagiakban és emberi életben, mind a 
gyűlölet munkájának eredményei, amely a legnagyobb hideg
vérrel és egyenes célzattal tette tönkre mások boldogságát, 
békéjét, vagyonát, a nemzetek és az emberiség közértékű 
műkincseinek sokaságát, az emberi széplelkűség Istenre-emlé- 
keztető erejének alkotásait. Mindezt magáért!

Ez a gyűlölet vert éket a mi nemzetünk társadalmi osztá
lyai közé is. A késhegyre-menő osztályharc hirdetőinek meg
mételyezett lelkét is ez hevíti. Hogy aztán milyen rettenetes 
következményei vannak ennek, arról is fogalmat alkothatunk, 
mert a forradalom szélvihara lángralobbantotta az elégedetlen 
lelkekben már régóta ott lappangó gyűlöletnek zsarátnokát, 
amelynek emésztő ereje éppen legjobbjainkat és nemzetünk 
legnagyobb fiait követelte áldozatúl.

íme, ez és ilyen a gyűlölet!
Halált és pusztulást nemz!
De nemcsak a gyűlöletnek, hanem a gyűlölködőnek halá

lát is jelenti, mert míg a gyűlölködő csak testi halállal sújt
hatja legfeljebb gyűlöltjét, addig az Isten a gyűlölködőt minden 
esetben lelki halállal bünteti; mert az írás szerint: „egy em
bergyilkosnak sincs örök élete, ami megmaradhatna ő benne 
és aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az.“

Ezekből láthatjuk, hogy a gyűlölet elvakúltságában min
dent, még az enberi életet is feláldozza önmagáért, míg
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a szeretet mindent, még az életet is feláldozza másért.
Csodáljuk az Isten mindentudását, bölcsességét, minden- 

ütt-jelenvalóságát, mindenhatóságát, de mindezekben, mint 
megközelíthetetlen fönséges isteni hatalom áll magasan felet
tünk, akihez mi fel sem merjük emelni tekintetünket, akihez 
képest a mi tudásunk, erőnk, képességünk oly elenyésző, hogy 
magasbatörő lelkünk, ez az isteni képmás, ezek miatt mint a 
szárnyaszegett madár hull vissza mindig. De ezekben csak 
Isten az Isten és nem Atyánk is. Az Istent a mi mennyei 
Atyánkká az ő hozzánk való szeretete teszi. Ez az ő legiga
zibb arca és. lényege, amint a múlt vasárnapi epistola is 
mondja: „Az Isten szeretet." A szeretet pedig akkor igazán 
szeretet, ha másra irányúi. A másra irányúié szeretetnek 
pedig a legkétségtelenebb jele s egyúttal próbaköve: az önfel
áldozás, Mi is ilyennek ismertük meg és akkor ismertük 
meg a szeretetet, hogy az ő életét adta érettünk." Isten ezzel 
a szeretetével hajolt le hozzánk parányi, de bűnös gyermekei
hez fönséges isteni hatalmának magas egéből, mikor egyszülött 
Fiát küldötte el, hogy a bűnből megváltana. Jézus pedig az 
Isten és a mi irántunk való igaz szeretetét mutatta meg, mikor 
a keresztfahalál gyötrelmeit is magára vállalta, csakhogy mi 
Isten gyermekei lehessünk ő általa.

De amint a Jézus is önfeláldozó szeretetével mutatta 
meg, hogy ő valóban Isten Fia, hasonlóképen „mi is kötelesek 
vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiáiért", ha Isten igaz 
gyermekei akarunk lenni.

Magunknál, a mi életünknél is jobban szeretni másokat, 
ez alapvető módon keresztény erény és kötelesség. Ez győzte 
meg a világot. Ilyen nagyfokú lemondásra, önmegtagadásra 
csak Isten Lelkének erejével tudjuk magunkat elhatározni, 
mert a közönséges emberi erő csak az élethez tud ragasz
kodni az állatokéhoz hasonló ösztönösséggel. Ahol pedig ezt 
az önfeláldozásig menő szeretetet látjuk megnyilatkozni, akár 
egy családja jólétéért magát nem kímélő édesanya, vagy édes
apa lelkében, törekvésében, akár pedig egy egyházáért lelke
sedő hívő , hazájáért éltét is odaadó rajongó honfi lelkületé- 
ben és munkájában, — ott kétségtelen az Isten szeretet-Lelké- 
nek jelenléte.

* * *
Nagy következetlenség volna, ha az igaz szeretetből folyó 

ilyen legvégső és ritkább áldozattal kimerítettnek tartanók a 
mások iránti szeretet-kötelességeket és a mindennapi életet 
nem tekintenék úgy, mint ahol ezer és ezer módja és alkalma 
van a felebaráti szeretet enyhébb természetű, de nem kevésbbé

II.
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kötelező megnyilvánúlásának. Mert ha az életnek, ennek a 
legdrágább földi kincsünknek a föláldozására is kötelezve 
vagyunk, mennyivel inkább a csekélyebb értékűeknek, ame
lyek, mint földi életünket biztosító javak a mindennapi kenyér
ben jutnak összefoglaló kifejezésre. „Akinek pedig van miből 
élnie e világon és elnézi, hogy az ő atyjafia szükségben van 
és elzárja attól az ő szívét, miképen marad meg abban az Isten 
szeretete?" Bizony semmiképen! Mert nincs az ilyenben az 
Isten szeretete, ha még oly szorgalmas hallgatója az ő Igéjé
nek és ha még oly kenettől csepegő és bibliai mondásokkal 
teljes is az ő beszéde, mert a cselekedet nélküli beszéd semmi, 
sőt kárhozatos képmutatás. „Fiacskáim — mondja János — 
ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és 
valósággal.

Pedig, Testv., a szeretetnek nagy erényei és kötelességei 
ilyen, aránylag kicsinyes dolgokon dőlnek meg. Mert gondol
juk csak el azt, hogy a nyornorüság miatt mások irgalmára, 
fölöslegére kényszerített zörgetőnek minden ajtó megnyílik; 
a joggal kérőnek esdeklésére mindenütt illő módon adnak és 
egyetlen nyomor-, vagy fájdalomfakasztotta könny sem marad 
letörletlen; hová vezetne ez?! Hiszen, hogy a társadalom nyu
galmát és a nemzet létét is joggal fenyegető elégedetlenkedők 
s gyűlölködők száma igen megcsökkenne és csak az alapjában 
véve romlott sátáni lelkekre fogyna le. Ha az Isten szeretete 
ma megvolna azok lelkében, akiknek bőven van miből élniök 
és szemök előtt látnák a mindnyájunk nyomorúságáért önma
gát is feláldozó Jézus keresztjét azok, akik vétkes kapzsiság
gal és lélekölő közönnyel nézik és okozzák is sokak nagy 
szükségét, ínségét, — akkor ma nem volna nélkülöző, de gyű
lölködő sem, mert az önfeláldozó szeretet meggyőzi a gyűlö
letet, sőt még a halált is. Különben is csak az marad a halál
ben, ki nem szereti atyjafiát, aki pedig szereti, nem tudja el
nézni, hogy szükséget szenvedjen. Az atyjafiát szerető szívé
ben az Isten Lelke lakozik és az általmegy a halálból az 
életbe.

Bárcsak mi is általmennénk! — Ámen. Torda Gyula.

A lelket kereső Isten

Szentháromság utáni 3. vasárnapra.

— Luk. 15,. 1—7.
Bí/nnvara tudjátok, kedves testvéreim, hogy az első 

keresztyének a zsidók, majd meg a pogányok üldözése miatt 
istentiszteleteiket rejtett helyeken, földalatti barlangokban 
tartották. Ezek a helyek hosszú időn át szinte feledésbe mén-
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tek, a későbbi kutatók azonban úgyszólván teljes épségükben 
megtalálták őket. Megvoltaié padjaik, melyeken hitvalló őse
ink ültek egykoron, maradványai az asztalnak, amely mellett 
állott hajdan a vének egyike, Istent éhező és szomjuhozó 
lelkeknek az igét hirdetve. S megmaradtak, bár egy kicsit el
mosódottan, azok a képek is, miket az első keresztyének 
kezdetleges templomaik falára rajzolgattak. Különféle szemé
lyek és jelenetek a Szentírásból. E megmaradt képek közül 
egy sem oly gyakori ,mint az Üdvözítő Jézus ábrázolva a jó 
pásztor képében, amint ölében boldogan viszi haza az elté
vedt, de megtalált juhot, a 99-hez a századikat. Mit bizonyít 
ez? Bizonyítja azt, hogy azoknak az embereknek a keresztyen 
vallásban az tetszett meg legjobban, hogy ők az ő Megváltóju
kat olyannak ismerhetik és tudhatják, aki leginkább a jó 
pásztorhoz hasonlatos, aki keresi és boldogítja azt, ami immár 
veszendő volt. És amit így az első keresztyének szinte ösztön- 
szerűen megérezték, azt közkinccsé tette a későbbi egyház. 
Szívébe zárta az Üdvözítőnek, mint jó pásztornak képét. Éne
keibe szőtte. Imádságaiba foglalta.

Ez alkalommal azért, hogy az evangélium elénkhozía, 
megállunk egy-két pillanatra a jó pásztor képénél és elmélke
dünk róla.

Elmondhatnék, Testvéreim, sok mindent a pásztorról. 
Elmondhatnám., hogy a távol keleten Jézus korában pásztor
nak lenni egyike volt a legfontosabb foglalkozásoknak. Az 
emberek gazdagsága ott főként állatjaikban állott, ezért úgy
szólván mindenüket rábízták arra, akit pásztoruknak válasz
tottak. A jó pásztornak okosnak, higgadtnak kellett lennie. 
Bölcsnek, ki ismeri mindenekelőtt a nyáját. Mindegyik juháról 
tudja, hogy kié, milyen szokásai vannak, hogy kell vele bánni. 
Tapasztaltnak, aki ismeri a határt. Tudja ,merre van a buja 
mező, a dús legelő s tudja, hol vannak a veszélyes helyek, 
miket kerülni kell, Tudja, meddig lehet odakünn a nyáj, baran
golhat erdőn-m.ezőn s mikor kell beterelni, hogy baj ne essék. 
S elmondhatnék még sok mindent a jó pásztorról s a tőle meg
kívánt jó tulajdonságokról. Mai evangéliumunk azonban egyre 
fekteti a súlyt, egyet hangsúlyoz, hogy a pásztor gondos és 
tudatában van nagy felelősségének. Tudja, hogy mennyi juhot 
bíztak reá, hogy értük felelni fog. Azért, ha eltéved csak egy 
is, utána megy. Elhagyja a, 99-et s keresi a századikat. Nincs 
nyugta addig, míg meg nem találta, nagy boldogan haza nem 
hozta.

A juhát kereső hűséges pásztor az embert kereső jó Isten 
képe — szeretett testvéreim. Már a 95. zsoltár ilyennek 
látja az Isten és az emberek közötti viszonyt, ezért mondja: 
,,ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei és az ő keze-
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nek juhai vagyunk." (70 ) Mint jó pásztor az övéit, ismer ben
nünket. Ha van bennünk valami jó tulajdonság, tudva van 
előtte, ha valami bűn, gonoszság ékteleníti el a szívünk, ismeri 
azt is. De mindenek felett szeret. Mint egy szent közösséget 
együtt akar tartani. Azért engedte, hogy keletkezzen egyház, 
hogy épüljön templom, amelyben a hitben testvéreinkkel 
együtt időnként összejövünk, kifejezéséül annak, hogy együvé 
tartozunk. Azt mondotta egykoron a zsoltáros: „Az Ur az én 
pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem 
és csendes vizekhez terelget engem." (231—2.) Ez az egyház
ra, a templomra vonatkozik. Ez az a füves legelő, az a csen
des víz, az a kies hely. A csend helye a világ lármája és zaja 
között. A nyugalom és békesség helye földi éltünk ezernyi 
háborúsága és békétlensége helyett. Itt megvidámítja lelkünk, 
beszédével, mint az élet kenyerével és vízével táplál. Ha pe
dig eltéved valamelyikünk, mert nem akart vezetőt ismerni, 
vagy nem. hitt neki, akkor az Isten maga megy utána és ke
resi őt.

Miért keresi? Azért, mert az emberi lélek érték az Isten 
előtt. Még a romlásnak indúlt, erkölcstelen, a bűnös embernek 
lelke is. Értékes? De hát mi az érték rajta? Csak nemi a bűne, 
gonoszsága, a romlott volta? Az nem. De hát az Isten nemcsak 
azt nézi, sőt elsősorban nem azt, hogy mik vagyunk, hanem azt. 
hogy mik lehetünk s értéknek tartja lelkünket a benne rejlő cso
dálatos lehetőségek miatt. Azt mondhatnám, hogy olyan min
den emberi lélek, mint a bimbójában levő, még ki sem nyílott 
virág, amelyben látatlanúl benn rejtőzik a legszebb szín, a leg- 
kábítóbb illat. Csak a nap felé kell fordúlnia, hogy sugara 
rásüssön, hogy szétpattanjon a bimbó burka s előtűnjön mind
az a szépség, mi benne rejtve volt. Csakhogy az emberek nagy 
irésze naptól irtózó virág. Bújnak az élet napja, az Isten elől. 
Bedugják fülüket kérelmei, tanácsai, intelmei elől. Ezért azu
tán nem pattan fel soha a lelkűknek zára s nem lesz nyilván
valóvá soha, hogy mennyi jóság, figyelem, kedvesség és szere
tet volt abban elrejtve. Azért keresi hát Isten az embert, mert 
ő tudja, hogy a lelke csodás erények gazdag tárháza. Rejtve 
van benne a jóság, mely hogyha letörne onnan, nem volna több 
elégedetlenség, panasz ezen a világon; irgalom és könyörülő 
szeretet, mely hogyha testet tudna ölteni, nem volna közöttünk 
gém éhség, sem szomjúság, sem mezítelenség, sem gyűlölség, 
sem harag.

Azt is mondhatnám, hogy olyan minden emberi lélek, 
mint egy hegedű vagy harmonika. Lehet az ez egyszerű ütött- 
okopott jószág, de azért mégis benne van minden nóta: a leg
szebb zsoltár, a legmagasztosabb istendicsére* s a legtrágá
rabb útszéli dal s a legközönségesebb vásári kupié. Attól függ 
minden, hogy kinek kezébe kerül ez a hangszer s az illető mit
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hoz ki belőle. Millió és millió emberélet boldogtaHnságának 
az a titka, hogy a lelkét, ezt a csodálatos harmonikát nem adta 
Isten kezébe. Balgatagcn futott előle és kerülte őt. Pegid a 
lélek Isten kezébe való. Ö ért hozzá, ő majd hozna ki belőle 
olyan csodálatos szépségű dolgokat, aminőkről nem is álmo
dunk, miknek szépsége elbűvölne s boldogokká tenne. Neki 
nem adjuk oda, de engedjük rajta játszani a világot s a sátánt 
és szenvedjük egy egész életen át s szenvedni fogjuk még az 
örökkévalóságban is, mint nyikorgatja és rontja azt.

Az emberi léleknek ezt a csodás lehetőségekben való gaz
dagságát ismeri az Isten. Azért keresi a lelket, még az eltéve- 
lyedett bűnös emberben is. És. ha megtalálja, örül neki, Mai 
szentigénk megkapó színekkel festi ezt az örömöt. Az az em
ber hazamenvén, nagy örömmel egybehívta barátait és szom
szédait s azt mondta nekik: ,,Örvendezzetek én velem, mert 
megtaláltam az én juhomat, amely elveszett vala."

Jó néhány esztendővel volt olvasható, hogy a párisi kép
tárból ismeretlen tettesek elloptak egy híres, drága képet. A 
világnak majdnem valamennyi nagyobb újságja tele volt 
akkor panasszal, hogy milyen nagy kár érte a világot, mert ime 
szegényebb lett egy híres képpel. Egy idő múlva azonban 
meglett a kép. Egy szatócs boltjában találták meg. Megvette 
akkor a tolvajoktól s mivel maga sem tudta, hogy mennyit ér, 
beállította boltja egy sarkába, ahol szép csendesen belepte a 
por. Ó, micsoda öröm lett egyszerre megint a világon, hogy 
megtaláltatott a drága kép. Hogy tisztogatták róla a port, mi
csoda boldogsággal vitték a régi helyére, másokat gyönyör
ködtetve hadd tündököljön ott.

Testvéreim! Milyen sok ember hasonlatos ehhez a drága 
képhez. Ragyogó tisztaságban kellene tündökölnie és elkerült 
valahova egy sarokba, ahol a por, a piszok lepi. Kikerült egy
kor az Isten kezéből tisztán, szeplőtlenűl, a világ pedig rá
kente a maga szennyét. Elcsúfította azt a maga önzésével, 
. zeretetlenségével, úgy hogy alig ismerni meg rajta az égi 
eredetet: az isteni képet és hasonlatosságot. De Isten ebben 
az elhagyatottságunkban is keres bennünket. Meg akar tisztí
tani és oda akar állítani a bennünket megillető helyre. Csak 
értsük meg, hogy mi drágák vagyunk neki s hogy a mi hivatá
sunk nem az, hogy belepjen minket itt a földön a por, hogy 
elhatalmasodjon rajtunk a bűn, hanem hogy legyünk tiszták, 
igazak és boldogok, hogy a reánk lehellt isteni kép és hasonla
tosság ragyogva tündököljön, akár csak egy tiszta kép.

Az Isten, mint ama evangéliumi jó pásztor, keres minket. 
Ezernyi úton és ezernyi alkalom által. Áz édes szüléink szavá
ban, a hitvesünk kérelmében, a templom, a pap, a tanító s a jó 
barátok intelme által, az élet örvendetes és szomorú esetei
ben. Keres, hogy magához öleljen, hogy boldoggá tegyen. Test
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vér! Engedd magad megtalálni! Engedd, hogy az Isten az övéi
hez vigyen! Engedd, hogy boldoggá tehessen! Ámen.

Magócs Károly 
irsai ev. lelkész.

Szentháromság utáni 6 . vasárnapra

Mt. 5, 20—26.
„Hogyha a ti igazságtok feljebb nem bővelkedik az írás

tudók és a farizeusok igazságoknál: semmiképen nem mehet- 
’tek be Istennek országába'1 — így tanítá az Ur a sokaságot s 
különösen tanítványait ama beszédben, melyet tartott vala a 
hegyen s melyet közönségesen hegyi beszédnek nevezünk. És 
ha képzelni tudunk szakadó hegyi folyamot, mely feltartózha- 
iatlan rohamával mindent elsodor: olyan az isteni igazságnak 
eme hatalmas hegyi folyama Urunk beszédében. A megszokás 
keresztyénségének ösvényei, melyeken oly kényelmes járni; 
a világi gyönyörök kertjei, melyekben örömmel sürgölődünk; 
önigazságunk szántóföldjei, melyeken kévéink érendők volná
nak az örökkévalóság számára; nagyravágyásunk gátjai, me
lyekkel körülvettük magunkat: mindezt magával rántja ez a 
hegyi folyam, mint kártyavárakat, mindazt olyanúl tüntetvén 
fel tanításában, mely elzár bennünket a mennyek országától.

És kik azok, kiknek a vallás puszta megszokás, külsőség 
s cselekedeteiknek közös forrása, indoka a világ kegye, a saját 
önzésük és a nagyravágyás valának a Jézus korában? A fari
zeusok és az írástudók. Éppen ezért ezekre fordítja tekíntetö- 
ket hegyi beszédében, szent leckénkben ezektől óvandó s a 
jó útra terelendő, kiált: „Hogyha a ti igazságtok . . . “

De vájjon csak a farizeusoknak igazságát sújtja-e az Ur? 
(Nem kapott-e az lábra kér. egyház kebelében is? És ha igen, 
nem szükséges-e megismerkednünk, minő az az igazság, amely
től óv s minő az, amelynek követésére buzdít, amellyel beme
hetünk Istennek országába? Legyen jelszavunk azért to
vábbra is az Ur szava: „Hogyha a ti igazságtok . . ."

Kettő világos e jelszóban: van igazság, melytől őrizkedni 
s van igazság, melyet követni tartozunk. Az előbbi a farizeu
soké, az utóbbi a Jézus tanításában nyervén hű kifejezést.

De mit is jelent e szó: igazság? A törvénynek megfelelő 
viselkedést, mely kerül és betölt mindent ,amit a törvény tilt. 
vagy kíván. S minthogy a törvény Isten törvénye, tehát az 
ember viszonyát értjük alatta az Istenhez, parancsainak meg
tartását Isten félelmének s a lelkiismeretnek indokaiból. A Uj 
Testamentomban Isten országának megfelelő erkölcsi állapotot 
jelent, tökéletes indulatot, a szeretet s a szívbeli tisztaság 
(indulatát, mely minden vallásos és erkölcsi fejlődésnek vég
célja.



1. Milyen is volt most már a farizeusok igazsága? Téves 
azoknak gondolkozása, akik azt hiszik, hogy a farizeusok, akik 
ellen itt Üdvözítőnk szól, oly alantas fokán állottak volna az 
embertől megkövetelhető erkölcsiségnek, hogy szinté nem is 
érdemes velük foglalkozni s mérni magunkat ahhoz, amit éle
tükről tudunk. Hiszen Nikodémus, Arimáthiai József, Gama- 
jliel és Pál ap. farizeusok valának. De hát miért szól Urunk 
így: „hogyha a ti igazságtok , . Azon kor a romlásnak, az er
kölcstelenségnek s hitetlenségnek volt kora. S e korban a 
farizeusok a törvény szigorú őrei, kiket azonban a törvénynek 
nem szelleme, hanem betűje köt, vezet. Mint ahogy a holt gép 
végzi munkáját, de nem tud róla. Betölték a törvényt ők is, de 
nem tudott arról a szív. Mily szigorúan veszik pl. a szombat 
megünneplését, mutatja megbotránkozásuk a kalásztszedő 
tanítványokon vagy a gyógyítás munkáját végző Mesteren. 
Példával jártak elől a böjtölésben, imádkozásban, a dézsma 
megadásában. S midőn így eleget tettek a törvénynek az em
berek előtt, megvetettek bűnösökként másokat s érzetével an 
nak, hogy ők is betegek, akikért jött az Ur, hogy ők is bűnö
sök, kiknek a megtérés hirdettetík, épen nem bírtanak.

És éppen ezekben látjuk az igazság hiányait. Betöltheted a 
törvényt szájjal, kenetes szóval, cselekedettel, de ha szíved 
hideg, érzéketlen marad! Ha a mellékes dologgal szemben el
hanyagolod a főt! Istenhez közelítesz ajakkal, de messze marad 
tőle szíved. Ha mindezen cselekedeteid (szerénységre nem 
vezetnek, de lenézőleg tekintesz s megvetőleg bánsz ember
társaiddal: ott vagy, ahol ők valának. „Bizony mondom nék- 
tek, ha a ti igazságtok

2. Minő az igazság, az igaz élet, melyet az Úr kíván? Ne 
ölj! így hangzik a törvény ötödik parancsolata s ezen mutatja 
meg az Űr, miként érti a törvény betöltését. Mintha mondaná: 
megengedem, hogy kezed tisztán maradt embertársad vérétől; 
de tudd meg, hogy amit el nem követtél durván kézzel, teszed 
nem egyszer ugyanazt szívedben szavaiddal. Nem eszközlöd 
durván kézzel, de nem kívánod-e szívedben irigységből fele
barátodnak s talán hogy nagyobb vagyonnak légy örökösévé, 
tenvérednek, szüleidnek halálát? Nem keversz mérget házas
társad poharába, de nem rövidíted-e meg életét haragra inge
relve őt, háborúságot szerezve, ápolva a tieid között? Tudd 
meg azért: „valaki haragszik az ő attyafiára ok nélkül. . . "  
Megengedem, hogy te nem szegeztél fegyvert társaid szívé
nek, hogy kioltsd életét, de nem marad-e mérges ajakkal, 
sebző szavakkal, hogy szinte vérzik bele a szíve; nem táma
dod-e, tagadódé meg benne az embert sértő, lealázó, gúnyo
lódó szavakkal, miket átkos gyűlölet, megvetés adnak ajka
idra? Tudd meg azért: „valaki ezt mondja attyafiának: Ráka 
(üresfejű) méltó a gyülekezetre; valaki ezt mondja: bolond,
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méltó a gyehennának tüzére," az örök kárhozatra. Megenge
dem, hogy nem vonod gyilkos kezekkel Isten haragját fejedre, 
sőt a te ajándékodat az oltár elé viszed. Megjelensz az Úrnak 
házában, hogy megszenteld a szombatot, a hívek seregében 
Isten trónusához száll imád: „bocsásd meg a mi vétkeinket. 
s a szeretet lakomájánál várod az isteni Mester biztató sza
vát: „meg vannak bocsátva a te vétkeid," de ha ott megemlé
kezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened, 
hagyd ott az oltár előtt. . .

Ebben látjuk a valódi igazság, igaz élet főbb vonásait: a 
szeretetet mindenekelőtt, mely rosszat nem gondol, nem szól 
felebarátjáról; az engesztelő szivet, mely kész jobbját nyújtani 
ellenfelének, tudván, hogy ez az áldozat az, amelyben az úr
nak kedve telik s megszerzi számunkra is bűneinknek bocsá
natát, mely útat egyenget nékünk az igazságnak, békességnek, 
örömnek, azaz Istennek országába. Ámen.

Szentes.
+ Petrovics Soma 

tb. esperes.

A szeretetről

(Egyik szenthár. u. vasárnapra.)
Róm. XII. 17—21.

I. Testv. az Urban! Jézus Krisztus eljövetele előtt egy bor
zasztó törvénynek engedelmeskedtek az emberek: „Szeget
szeggel!,, „Aki téged bántott egyszer, bántsd vissza tízszer!"

Jézus Krisztus eljövetele előtt a gyűlölet törvénye ural
kodott a földön.

Aki nem fizette vissza a hántást, azt gyáva, puha ember
nek tartották s aki megbocsátott, azt kinevették, megvetették. 
A gyengét az erősek kímélelenűl eltiporták; ha háború volt — 
pedig sokszor volt — a hadifoglyot könyörtelenül megölték, 
vagy rabszolgává tették s akkor aztán valóságos állati sorban 
tartották, Az újszülött csecsemőt — ha az apának nem tetszett 
— elemésztették.

Kemény, kegyetlen világban éltek akkor az emberek s az 
emberszeretetnek talán még hírét sem hallották.

Az Istent is úgy képzelték el, mint aki boszút áll, aki 
folyton haragszik s kinek haragját, boszúálló kegyetlenségét 
ajándékokkal kell kiengesztelni. Ezért ajándékoztak — vagy 
ahogy mondani szokás — áldoztak az Istennek embert, állatot, 
ételt, jóillatú fűveket, füstőlöszereket.

Iszonyodva, borzalommal gondolunk erre a régi, vad 
korrá.

De volt az akkor élő embereknek egy igen-igen nagy
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mentségük: Nem ismerték a Krisztust! Nem hallottak róla egy 
szót sem! Az ő lelkűket még nem rázta föl a karácsonyi öröm
hír arról, aki a földre békességet, az embereknek jóakaratot 
hozott. Nekik fogalmuk sem volt arról, hogy Isten, aki csupa 
szeretet, azt akarja, hogy az emberek is szeretetben éljenek.

Isten szeretetét Jézus hozta le a földre. Amíg ő el nem jött, 
csak olyan szeretet élt a földön, ami pusztán csak a testi 
összeköttetésből származik.

De Jézus lehozta magával a tiszta, mennyei szeretetet; 
azt, ami nem a test indulataiból és ösztöneiből, hanem a lélek
ből és Isten végtelen szeretetéből fakad. Ő megtanította az em
bereket, hogy a legnagyobb, legistenibb törvény az egész 
világmindenségben a szeretet, az, amelyik emberszívből em
berszívbe árad, annyira, hogy még az Istent is embertestvé- 
reínken keresztül lehet igazán szeretni.

,Ha nem szereted embertársadat, akit látsz, hogyan szeret
heted Istent, akit nem látsz?" — szólt az ő szelíden figyelmez
tető tanítása. „Valamit eggyel tesztek az én kicsinyeim közül, 
annyi, mintha velem tennétek" — mondta máskor.

Ő maga is mindent az emberek iránt való szeretetből tett. 
Erre oktatta tanítványait s tanítványai is erre buzdították 
hallgatóikat, az első keresztényeket.

II. A ma felolvasott szentigékben Pál apostol is erre tanít 
bennünket, mikor azt mondja: „Senkinek gonosz helyébe go
noszt ne fizessetek . , ." „Magatokért boszút ne álljatok . . . "  
„Ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjúhozík, adj innia.. . “

Pár verssel odább pedig azt mondja: „senkinek semmivel 
ne tartozzatok, hanem hogy egymást szeressétek: mert aki
egymást szereti, a törvényt betöltötte."

„A  törvényt betöltöte." Milyen törvényt? Istennek törvé
nyét, a szeretetet, amely tulajdonképen az egész keresztény
ségnek egyetlen törvénye. Minden más törvény, amit az embe
rek valaha is kitaláltak, ennek az egyetlen törvénynek egyik 
szakasza, része, vagy változata. Úgy hogy akiben él a szeretet 
.Isten és ember iránt, az nem átkozódik, az a szombatnapot 
megszenteli, nem lop, nem öl, nem csal, másét nem kívánja 
és így tovább.

Azért ha valaki azt kérdezné tőlünk: mondd meg nekem, 
hogyan legyek keresztény? Mert tudom, hogy evangélikus val
lásunknak két alaptétele van: az egyik, hogy „hitünk forrása 
a Szentírás", a másik, hogy „megigazúlunk, jobban mondva, 
Isten igaz gyermekeinek tekint bennünket a Jézus Krisztus
ban való hit által, ingyen, kegyelemből, a mi érdemünk nélkül" 
és ezenkívül is tudok többféle hitigazságot, de mégis, mondd 
meg nekem pár szóval röviden, hogyan lehetek én a minden
napi életben keresztény? — akkor nem felelhetnénk a kér
dezőnek rövidebben és egyszerűbben s mégis találóbban mást,
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mint amit Jézus felelt egy körülbelül hasonló kérdésre az írás
tudónak: „Szeressd a te Uradat Istenedet teljes szívedből, 
teljes lelkiedből, teljes erődből s szeresd a te felebarátodat, 
mint önmagadat.'1 „Ebben az egy mondatban benne van min
den, amit tudni akarsz. Csak most már, ha kérdeztél és felele
tet kaptál, eszerint is cselekedjél."

Mindebből pedig az következik, hogy ahol nincs szeretet, 
ahol gonosszal fizetnek a gonoszért, ahol nincs könyörűlet, ott 
— akármilyen szép templomok emelkednek az ég felé, akár
milyen ünnepélyesen zúgnak a harangok, akármilyen megkapó- 
ak a szertartások — még sincs kereszténység!

És ha ez, igaz — akkor a mai művelt nemzetek között igen 
sok helyen nincs kereszténység. Aminthogy itt, a mi népünk 
igen nagy részében sincs.

Lélekben, érzületben éppen olyan a mai emberek nagy 
része, mint a Krisztus előtti vad világban.

De míg abban a régi korban, megvolt a mentség, mert akkor 
azt hitték az emberek, hogy dicsőség a bosszúállás, gyengeség 
és gyávaság a megbocsátás, addig a mai művelt népek, a mai 
társadalmak ismerik Krisztust és a szeretet isteni törvényét. 
És roégjis, tele van a világ, a mi életünk is a gyűlölet, a bosszú 
cselekedeteivel.

A helyzet pedig annál rosszabb, mert a mai népek és em
berek az ősíségbe való vad és pogány indulatokat kegyes arc, 
szemforgató beszédek mögé rejtik. Nemcsak gyűlölködők, de 
még képmutaTók is.

Minket, magyarokat is a képmutatás alá bújt bosszúállás 
ejtett meg. Elleneink úgy jöttek felénk s beszéltek hozzánk, 
mint bárányok, békeangyalok, de keservesen rájöttünk, hogy 
báránybőrbe bújt farkasok.

Itt, a mi hazánkban, a mi városainkban, falvainkban is 
eleget beszélnek az emberek szeretetrőí, de igen sokszor csak 
beszélnek. A sok gyűlölködés, egymás meg nem becsülése, az 
általános önzés; egyik oldalon a nagy gazdagság, tékozlás, a 
másik oldalon a nagy nyomor, éhező, nélkülöző rokkantak, ár
vák, özvegyek keserves helyzete igen világosan mutatják, hogy 
a sok szép beszéd mögött nincs se érzés, se tett.

S amíg ez így marad .addig hiába a „keresztény" név, 
bizony csak pogányok az emberek; amíg ez meg nem változik, 
nem lesz a földön se béke, se boldogság.

III. Azonban, hála Istennek, itt-ott megtaláljuk a szeretet 
jeleit is. Mi köztünk is vannak, más országokban is vannak 
igaz keresztények, Krisztus igaz követői, a szeretet cselekvői. 
Akik tudnak megbocsátani, akik jót tesznek az ellenséggel, 
akik Istenre bízzák a bosszúállást.

Krisztus magvetése sok helyütt jó talajra talált, sokszor 
jó gyümölcsöt termett. Isennek munkája, ki úgy szerette a vilá
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got, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, sok szívben fölébresz- 
íette már a tevékeny szeretetet.

Kell is, hogy az igazak minél inkább gyakorolják a szere
tetet, mert különben megint egészen elvadul a világ. Kellenek 
js a jó példák, mert igen sok a rossz példa. Kell is a sok rosz- 
szaság közé a jóság, mert különben a gyengék reményüket 
vesztik, gondolván, hogy nem érdemes jónak lenni, hisz min
denki rossz, mindenki bosszúálló, meg nem bocsátó.

Testvéreim, tartsuk szemünk elé Pál apostol szavát, mint 
jfükröt, s nézzünk jól bele ezen a tükrön keresztül a saját sze
münkbe, Nézzük meg, vájjon a szelíd, könyörülő szeretet, vagy 
a szívtelenség, önzés, bosszúállás indulatai sugárzanak-e ki 
onnan? Kérdezzük meg magunktól: Isten törvényét, a szere
tetet gyakoroljuk-e minden dolgainkban, családunk tagjaival, 
ismerőseinkkel, elleneinkkel szemben is, vagy pedig úgy él- 
tűnk-e, mintha semmit sem. tudnánk a megszületett Krisz
tusról? A feleletet adja meg mindenki sajátmagának s asze
rint örvendezzen, vagy aszerint tartson bűnbánatot. De vigyáz
zon mindenki, aki magának állni látszik! Én azt gondolom 
testvéreim • — ismerve az emberi természetet, — hogy ha 
őszintén s szigorúan megvizsgáljuk magunkat, nem mondha
tunk mást, mint a publikanus: „Isten, légy irgalmas nékem, 
bűnösnek!“

IV. Manapság, mikor még az emberiség nagy része 
a gyűlölet lelkének hatása alatt áll — hiszen a világ
háború utózengésén még ma is visszhangzanak — talán sokan 
abban a véleményben vannak, hogy nem lehet végrehajtani, 
amit Pál apostol Jézus nyomán kíván.

De mi tudjuk, hogy végre kell hajtani! Csak így jöhet el 
Isten országa, csak így hallgattatnak meg imáink, melyekben 
békét, boldogságot, az emberek közé jóakaratot, kölcsönös 
megértést kérünk.

Mert vagy a szeretet, vagy a gyűlölet győz az emberiség 
fölött! Ha a gyűlölet győz? Akkor ázt a sok és mély szakadé
kot, ami ember és ember, népek és nemzetek közt van, csak 
könnyet, fájdalmakkal, vérrel és holttestekkel lehet kitölteni. 
Amitől Isten óvjon mindnyájunkat!

Mit cselekedjünk hát Atyámfiái? A feleletet megadja a mai 
Szentige utolsó verse: „Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem 
inkább a gonoszt jóval győzd meg." Másszóval vegyünk erőt 
indulatainkon, magunkért bosszút ne álljunk, hanem adjunk 
helyt az Isten bosszúállásának. Hadd fűzzön össze mindnyá
junkat a szeretet meleg érzése, ügyís annyi minden elválaszt 
bennünket, legalább a szeretet egyesítsen. Úgyis annyi minden 
hiányzik, a mai életből, ami a boldogsághoz szükséges, leg
alább hát a szeretet ne hiányozzék!

Romok vesznek körül bennünket mindenfelől: építsünk
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hát a romokon a szeretetből egy jobb jövőt magunk és gyer
mekeink számára.

így leszünk jó evangélikus keresztények, így leszünk Isten 
gyermekei, így változik életünk és környezetünk lassankint 
Isten országává. Ámen.

Hering János 
veszprémi ev. lelkész.

II. Alkalmi beszédek s elmélkedések

Tanévzáró beszéd

Az igazság felmagasztalja a 
nemzetet; a bűn pedig gya
lázatára van a népeknek.

Példabeszéd 14:i4.
Testvéreim, az Urban! Azok az emberek, kik munkájukat 

nem puszta szokásból, kényszerűségből végzik, hanem abba a 
munkába beleöntik egész valójukat, saját énjüket, akik szívvel, 
lélekkel, szeretettel dolgoznak, a befejezett munka fölött nem 
térnek egyszerűen napirendre, hanem lelkűkben átélik mun
kájuk minden percét, pillanatát  ̂ a munkával járó örömöket és 
fájdalmakat, hogy így a munka befejezése után örömük teljes 
legyen.

Az aratásra induló arató nemcsak a megsárgult arany
kalászok tengerét látja maga előtt, de megelevenedik előtte az 
üdezöld vetés is. Visszatekint egész évi verejtékes munkájára, 
melynek gyümölcsét ép akkor akarja csűrbe takarítani.

A vándor, a kiránduló számára lelket emelő gyönyörködés, 
ha felért egy magas, sziklás hegycsúcsra, hogy onnan vissza
tekintsen a megtett útra, hogy onnan szemlélje a tájat, mely
nek bár minden zúga ismeretes előtte, úgy a magasból mégis 
felségesebbnek látszik.

Az arató, a kivándorlóéhoz hasonló érzés kell, hogy el- 
töltse ma, amikor egy esztendő nehéz munkájának végére ér
tünk, a ti lelketeket is k. gyermekek. Hisz nem volt más az 
évi munka, mint arra való törekvés, hogy felérjetek egy hegy
csúcsra, az értelmi képességteknek megfelelő ismeret és tudás 
magaslatára. Hogy a felfelé törekvés közben megfáradtatok, 
meglankadtatok, hogy szárnyaitok elerőtlenedtek itt-ott, azt 
mi, kik mint tanítók búzgólkodtunk közietek, szüléitek, kik 
az otthon körül vigyáztak lelki és testi épségtekre, észrevet
tük. S a meglankadás óráiban vettétek a biztató, búzdító szót, 
mely megrajzolta a szebb jövőnek, a munka után, édes pihe-
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nésnek képét s ti uj erővel, uj lelkesedéssel nemes elhatáro
zással igyekeztetek eljutni a magaslatra, hogy ott megpihen
hessetek, a további munkára, erőt gyüjtsetek. És én tudom, 
hogy azok, kik viselték az elmúlt napok hévségét és terhét, kik 
lankadatlan buzgalommal dolgoztak, ma lelki megnyugvással 
és ujjongó örömmel tekintenek vissza az elmúlt évnek minden 
kellemes és kevésbé kellemes órájára, mert tudják, érzik azt, 
hogy ezek számunkra az ismeretekben való gyarapodást jelen
tették, az élet harcának megharcolására szükséges erők for
rását. Nem is tehet azért mást tanító, tanuló, szülő, mint, hogy 
hálával kulcsolja össTse kezét s alázatos szívvel mondjon buzgó 
imádságot, azért a kegyelemért, hogy a jóságos Isten erőt, 
kitartást, türelmet és buzgóságot adott a reánk mért tisztnek, 
hűséges és becsületes betöltésére. Csak a hűséggel és becsü
lettel végzett munka növeli azt bennünk, ami ezt a szerecsét- 
len, ezt a pártoskodó, civakodó, nemzetet, mely idegen népek 
készítette igát hordoz, felmagasztalja, növeli az igazságot. 
Erre az igazságra akart nevelni benneteket ifjú testvéreim az 
iskola, hogy az igazságtól és az igazságért hevülő szívvel 
vegyetek részt mindama munkában, melynek végcélja újból 
talpraállítani, újból szabaddá tenni, ezt a mi megtépett, elcsú
fított, rabságban sínylődő, idegeneknek prédául odadobott 
vergődő magyar hazánkat. Majd ha áthatja minden magyar 
lelkét a mi igazságunk szent gondolata, majd ha a ti kicsiny 
szivetek összedobban a haza imádott oltárán, akkor az igaz
ság felmagasztalja a nemzetet, cikkor lehullanak a rabbilíncsek 
s dolgozunk közös anyánk, a haza javán és előmenetelén.

Igazságszeretetre nevelt az iskola. Ne engedd gyermek
sereg, hogy az ezután következő napok, a gondtalan játék és 
szórakozások napjai alatt a bűn férkőzzék hozzád, hogy ki
lopja belőled mindazt a szépet, jót, nemeset, amire az iskola 
tanított, mert a bűn gyalázatára van a népeknek. Légy becsü
letes szófogadó, a napsugaras nyár játékos napjaiban is s ne 
csak akkor, amikor az iskola, a tudás hajlékának küszöbét 
léped át; mutasd meg magatartásoddal, hogy a lelkedbe esett jó 
mag, jó földbe került s termi bőséggel áldott gyümölcseit. Ön
tözd, plántáld, a jó mag hajtását az által, hogy csendes nyári 
napokban is összekulcsolódnak kezeid hő imára, kezedbe ve
szed könyveidet, hogy olvass és tanulj belőlük, hogy felújítsad 
emlékezetedben mindazt, amit az elmúlt év folyamán elsajá
títottál. Ne engedd, hogy por lepje be könyveidet s az uj 
iskolaév kezdetén majd úgy tekints rájuk, mint amelyek isme
retlenek előtted. Ne feledkezz meg arról, hogy elvész a nép, 
mely tudonány nélkül való.
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Szeressük az igazságot, mely felmagasztalja a nemzetet, 

kerüljük a bűnt, mely gyalázatára van népeknek. Ha ilyen 
tudat tölt el bennünket, nemcsak szánk, de szivünk is énekli:

Áldott a bölcs, kegyelmes Isten!
Ez évben is ő volt velünk;
Ő állt mellénk, hogy megsegítsen,
Őt áldva, most hazamegyünk.
Óh szent csarnok, Isten veled,
Legyen örök hálánk tied.

Ámen.
Dombóvár.

Hoffmann Ernő, 
ev. adminisztrátor.

Esketésí beszéd
(János I. 4., 8—9. alapján.)

Kedves Testvéreim! Aki a földi emberek életét komolyan 
vizsgálja, aki minden külsőséget és felületességet el tud benne 
választani attól, ami lényeges, aki veszi magának azt a fárad
ságot, hogy saját élete feletti elgondolkozásban és mások életé
nek megfigyeltetésében keresi az emberi élet központi titkát,
— az semmilyen más eredményre nem julliaí, Iliiül amit aTTlü- ' 
vözítő Jézus földi életében hirdetett s amit ma is változatlanul 
hirdetett az evangélium által mindenütt, ahol az evangélium 
prédikáltatik: hogy egyetlen valójában végtelenül egyszerű / 
igazság uralkodik minden emberélet mélyén s ez az igazság !j 
ennyi: Az élet szeretetből van, szeretetért van, szeretet által J 
teljesíthető.

Ezzel az igazsággal jött maga az Üdvözítő a földre, ezt 
hirdette, mint az ő vallomását a mennyei Atyáról, ezt bizonyí
totta meg golgothai önfeláldozásával. A szeretet örökkévaló
ságára és végtelenségére figyelmeztette az embereket, és való
jában nem kívánt tőlük semmi mást, mint szeretetet ez örök Atya 
és szeretetet egymás iránt.

Mi másra figyelmeztetnélek tehát én is titeket lelkiismere
tem szerint testvéreim, mikor ez órában azért jöttetek Isten 
házába, hogy a szeretet és hűség szent fogadását Isten nevében 
megtegyétek?! Jáno? apostolnak, a szeretet apostolának szavait 
adom nektek életszövetségetekhez: Kedveseim, szeressük egy- ! 
mást, mert a szeretet Istentől van. Aki szereti övéit, Istentől 
született és ismeri az Istent, mert az Isten szeretet.

Testvérem az Ürban, vőlegény, ennek az Istentől kiinduló, 
de emberek szivében is megvalósítandó tiszta és komoly szeretet
nek a meggondolásával vedd át életedbe azt a szeretetet, melyet 
választottad hoz magával. Nemcsak tisztes, nagynevű,' nemes 
tradíciókat őrző család gyermekét, az édesapa és a testvérek,
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rokonok mindnyája által szeretett, gyöngéd és mégis önérzetes, 
szelíd és mégis erősakaratú nőt ad néked hitvestársul eddigi 
családi otthona, — de Istentől is kapod őt, mint hitnek és sze
retetnek nemességével biró lelket, tehát tiszta erények birtoká
val. Lelket kapsz benne, melynek hivatása ébrentartani benned 
a szeretetet, segíteni néked az élet küzdelmeiben, teljes szívvel 
osztozni veled a családi feladatokban, — lelket, mely el van 
szánva lélek szerint élni, benned, magában és egész otthonában 
léleknek: a szeretet szent és sokszor önfeláldozó lelkének 
szolgálni.

Testvérem az Ürban, menyasszony, tudjuk, hogy te mind
ezekre valóban elhatároztad magadat, de téged is kötelességem 
figyelmeztetni, hogy olyan élettárshoz kötöd magad, aki nem tud 
és nem akar szeretet nélkül élni. Vidd tehát csakugyan minden 
erőfeszítésre elszántan ezt a szeretetet új családi otthonodba, 
hadd valósuljon, viruljon és gazdagodjék ottan. Nehéz lesz? 
A kishitünek igen. De a gazdag lelkű örül a feladatnak, mert 
az erőfeszítésre ösztönzi. így kell örülnöd neked is, hogy nem 
egy, hanem három szív kívánja és várja tőled a szeretetet, 
egy férfinak a szive, ki a szeretetnek azt a gyöngédebb és fino
mabb alakját óhajtja, mely a női szív ékessége és két gyermek
szív, kik a szeretetnek azt a tökéletességét nélkülözik, melyet 
anyai szeretetnek nevezünk és tisztelünk. Aki szereti övéit, — 
ismeri az Istent és akik eddig az övéi voltak, most már a tieid is 
lesznek és abban a szeretetben, mely hálás gyermeki szivekben 
él, bizony ismét fel fogod ismerni az Istent.

így induljatok el, testvéreim, együtt: Lélekkel és szeretet
tel, még inkább: a szeretetnek leikével, egy percre sem feled
kezve meg arról, hogy a másikban is ugyanezt a lelket kell meg
találni, megőrizni és meggazdagítani. Tökéletesítsétek tehát a 
szeretetet családi otthonotokban, egy percre sem feledkezve meg 
arról sem, hogy az élet minden változása egyformán a szeretet 
örök Istenétől való. Az ö áldása és kegyelme maradjon veletek 
és valósítsa meg életetekben az élet nagy titkainak egyszerű 
igazságát: Szeressük egymást, mert az Isten szeretet. Ámen. 
Budapest. Kemény Lajos.

Halotti beszéd

Máté XIV. 27.
Gyászoló Gyülekezet! Meghatott szívvel állok ezen a 

helyen, hogy világosságot gyújtsak a sötétben, megnyugvást 
nyújtsak a kétségbeesésben és a vigasztalás enyhítő balzsamát 
csepegtessem a gyászoló szivekre. Elszorul a szivem, midőn 
koporsódat látom, szeretett ifjú testvérem, hiszen annyi kedves 
órát s annyi boldog percet töltöttünk el együtt, hogy lehetetlen 
ezekre vissza nem emlékezni. . .  S ime, te már elmégy s itt
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hagysz bennünket. Itthagyod a te fiatal feleségedet, itthagyod 
mosolygó, gőgicsélni kezdő gyermekedet, bánatos s éretted talán 
életüket is feláldozni kész szüléidét, a szép szőlőt s e hajlékot... 
s hagysz itt mérhetetlen fájdalmat és kibeszélhetetlen szomorú
ságot. Micsoda tátongó űr támadt egyszerre családotokban 
gyászoló testvéreim! nem is tudom, kihez szóljak inkább? hoz- 
zád-é bánatos özvegy hozzátok-é gyászoló szülei? vagy hoz- 
zád-é te ártatlan kicsiny gyermek? . . . hiszen úgy látom, hogy 
mindegyitek szíve egyformán vérzik. Nem is tudok én nektek 
semmit sem mondani, nem is tudok balzsamot csepegtetni fájó 
sziveitekre, hiába is próbálkoznék — úgy érzem —  megszólal
tatok azért egy sokkal fenségesebb alakot magam helyett, akit 
ti nagyon jól ismertek, de akit az eltávozott kedvesetek is na
gyon jól ismert s akiről én úgy látom, mintha ide állana most 
ezekben a bánatos és sötét percekben ti elétek s így szól hozzá
tok: „Bízzatok! Én vagyok! Ne féljetek!" Reá ismertek-e erre a 
glóriás alakra? Krisztus az, az élőknek és holtaknak ura, ki 
bizodalmatok volt a múltban, erősségetek kell hogy legyen a 
jelen szomorú perceiben s biztos menedéketek a jövendőben is.

N. N. élete álom volt csupán, alig született, máris fenyegette 
a halál angyala, alig volt gyermek, máris ifjúvá lett s alig volt 
ifjú, máris férfiúvá fejlődött. Alig volt egészséges, máris beteg 
lett s alig élt, máris meghalt. . .  És álmainak színtere a ti édes, 
a ti meghitt körötök volt, gyászoló szeretteim. Oh micsoda bol
dogok voltak ezek a szülők, midőn az isteni Gondviselés a rövid 
idő alatt elszólított gyermekek közül egyedül Őt hagyta meg 
drága örökség gyanánt, mint nevelgették s mint dédelgették.. . 
édesanyjának szeme fénye, édesapjának egyetlen reménye a 
drága, a kedves, az egyetlen gyermek. A  szülők boldogságát 
csak a felesége boldogsága haladta túl talán, amidőn idestova 
másfél évvel ezelőtt oldalához szegődött és egymást szeretve, 
úgy mentek neki az életnek, mint két gondtalan gyermek. De a 
boldogság nem soká tartott, mert a kóros betegség, mely már 
akkor ott lappangott testében, lassan-lassan marcangolni kezde 
erős szervezetét s bizony lassan teljesen felemésztette. Hiába 
próbáltatok meg mindent ezen a világon, hiába kerestétek fel 
a legképzettebb orvosokat, hiába vittétek klimatikus gyógy
helyekre, segítséget sehol sem találtatok; bizalmat és reményt 
csak a legfőbb orvos öntött szivetekbe, midőn újból és újból 
sugallotta szivetekbe: Bízzatok, én vagyok! Ne féljetek! Ez volt 
a te erősítőd, kedves János barátom! írhattak az orvosok akár
milyen receptet, adhattak akármilyen injekciót, foghattak a 
tudósok akármilyen kúrára, nem sokat használt, a te orvosságod 
nem e világból való volt, a te orvosságod onnan felülről jött alá 
Isten igéje alakjában, midőn hallottad a biztató szót Krisztusod 
ajkáról: Bízzál, én vagyok, ne félj! Most tudom én csak, miért 
néztél a távolba a mi hegyaljánk kies ormai felett s miért voltál
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olyan néma s hallgatag az utóbbi időben? Mert nem voltál soha 
egyedül, ilyenkor jön el hozzád a te Orvosod, a mi drága Üdvö
zítőnk s erősítgette a betegség kínjaitól meggyötört testedet, ezt 
mondván: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek !

És mondjátok csak nekem, bánatos szívű hozzátartozói, 
vájjon ki adott nektek erőt, kitartást és türelmet az ő gondos 
ápolására? Ki sugallatta a ti telketekbe, hogy most ide, most 
oda, most ehhez, most ahhoz az orvoshoz vigyétek? Ki lett volna 
más, mint a ti legjobb orvosotok, a Krisztus. Hiszen nem egy
szer láttam a ti arcotokról lesugározni az örömöt, midőn néha- 
néha javulást észleltetek gyengeségében, mely táplálta szivetek
ben a reményt, hogy hátha megszabadul? Hátha visszakapja 
drága egészségét? Tudjátok-é, ki volt ennek az eszközlője? a 
Jézus Krisztus, ő  volt az ki egy ilyen alkalommal megérintette 
lelketeket, éreztetvén veletek bíztató jelentését: Én vagyok 
bízzatok ne féljetek!

És ti akik eddig Ö benne bíztatok, most kétségbeesnétek? 
Talán a nyitott sir mélysége, vagy sötétsége ejtené kétségbe 
fájó szíveteket? Óh ne nézzetek akkor abba, hiszen ott csak 
eltávozott lélek agyongyötört földi maradványai pihennek, 
azok, amelyek úgyis porból vétettek s most ismét porrá vál
nak. Míg a nemesebb rész a lélek átköltözött az égi hazába 
Isten közelébe, oda ahol a Krisztus lakozik, az az áldott Üd
vözítő, ki a félelem és kétségbeesés nehéz óráiban megjelent 
tanítványai közepette s bíztatgatta, bátorítgatta őket ezt 
mondván: Bízzatok én vagyok, ne féljetek!

Ezt az Üdvözítőt ti is nagyon jól ismeritek! Hiszen ö  volt 
eddig is m indenetek... rem ényetek... v igaszotok ... orvo
sotok. És talán éppen most hagynátok őt el? . , .  Óh ne tegyé
tek . . .  sőt inkább keressétek! Nézzetek oda az ö hazája felé! 
ami örök hazánk az örökkévalóság kapui felé s meglátjátok ott 
őt örök dicsőségben mennyei glóriával a fején, amint várja a 
ti elköltözött drága kedvesteket, hogy megnyissa néki az 
örökélet virányaí felé vezető kaput. De közben felétek is tekint 
s amint meglátja feléje tárt kezeteket eljön hozzátok is, fáj
dalmaitokat enyhíteni keserveiteket csillapítani, könnyeiteket 
szárítani, csak ismerjétek fel őt, hiszen így szól hozzátok: Bíz
zatok, én vagyok ne féljetek!

Akkor mindjárt könnyebb a teher, mindjárt kisebb a fáj
dalom, sőt világosabb a sötét jövendő is, mert beragyogja azt 
az Isten verőfényes napja, melynek sugara begyógyít minden 
fájdalmat, behegeszt minden sebet s bevilágítja még a sírok 
éjszakáját is reámutatván az azokon túli élet kibeszélhetetlen 
szépségeire, amely élet fejedelme oda vár mindnyájunkat s 
mindnyájatokat s míg annak boldogságában egyesítene végnél
küli életre, addig is bíztat édes bíztatással: Én vagyok! Bízza
tok! Ne féljetek. Ámen. Varga László,

Abaujszántó ev. lelkész.
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II. Rákóczi Ferenc születésének 250>ik  évfordulóján

(Történelmi visszapillantás. Emlékbeszédként felhasználható 
valamely egyesület, vagy olvasókör Rákóczí-ünnepélyén.)

A magyar történelmet lapozgatva, a magyar történelmet 
figyelemmel, érző szívvel olvasgatva, úgy tűnik fel nekem, 
mintha annak minden egyes lapjáról a küzdelemnek sóhaját 
hallanám, mintha annak minden egyes sora könnyel, vérrel 
volna teleírva. Tán nincs is nemzet a föld kerekségén, mely 
létéért, alkotmányos jogaiért és szabadságáért annyit küzdött 
és szenvedett volna, mint éppen a magyar. Talán nincs ország, 
melynek földjét annyi honfivér áztatta volna, mint Magyar- 
ország földjét. S hogy e nemzet az ezeréves harcok vérziva
tarai között, alkotmányos jogaiért vívott titáni küzdelmei kö
zepette meg nem törött, s meg nem semmisült, annak okát 
Isten megsegítő kegyelmén kívül, a borús magyar égen ki-kí- 
villant ama tündöklő egyéniségeknek, kiváló hős vezéreknek 
tulajdonítható, kik önzetlen, keresztény lelkülettel, nem kí
mélve semmi fáradságot, nem kímélve vagyonukat, életüket, 
síkraszálltak a magyar haza szabadságának és függetlenségé
nek kivívására.

Világosan látjuk ezt magunk előtt, ha felemeljük a múltról 
a leplet s bepillantunk a magyar történelem méhébe.

A mohácsi vész után a vegyes házbeli királyok utolsójá
nak, II. Lajosnak halála után sírbaszállt nemzetünk öröme, bé
kéje is. A trónért versengő két király alatt az ország két 
részre szakadt, aminek szomorú következménye az volt, hogy 
a külellenség is könnyebben hatalmába keríthette az országot.

A török hódoltság virágkorát élte. Az ország középső 
része egészen az övé volt. A nyugati rész a 16. század második 
felében a Habsburg-ház uralma alá került. A keleti részt az 
erdélyi fejedelmek kormányozták

A jobbágy rabságban görnyedt s a nagy adóteher alatt ros
kadozott. Királyaink idegenben, Bécsben, vagy Prágában lak
tak. A Habsburg-ház centralísztikus politikája folytán a főhí- 
vatalokba cseheket, osztrákokat ültettek, kik a török mellett 
szintén a nép zsarolói lettek. Ámde nem volt elég, hogy az 
osztrák s a török zsarolta az országot, ehhez járóit egy még 
nagyobb veszedelem is: a vallási villongások, midőn a vakbuz
góság s vallási türelmetlenség a lelkiismereti szabadságot bör
tönnel, bitóval tiporta, midőn testvér testvér ellen, magyar ma
gyar ellen harcolt.

Istennek hála, hogy Erdély fenkölt fejedelmei felismerték 
a vallásvillongás káros következményeit, Bécs és Kolonics 
germanizáló s a magyart koldússá tenni kész törekvéseit és a 
magyarok segítségére siettek. Bocskay 1606-ban a vallássza
badságot biztosító bécsi, Bethlen 1621-ben a nikolsburgi békét
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vívja ki. Hasonló nemes szellemben működtek I. és II. Rákóczi 
György, Kemény János és Abaffy Mihály erdélyi fejedel
mek is

I. Lipót uralkodásának ideje (1657— 1705) kemény küzdel
meknek, szomorú jeleneteknek volt színhelye. A hős Zrínyi 
Miklósnak a törökön aratott fényes győzelmei dacára a ká
runkra megkötött vasvári béke nagy elégületlenséget keltett. 
Ez időbe esik a Wesselényi-féle összeesküvés, amidőn Wesse
lényi, Nádasdy, Líppai prímás, Frangepán, a király magyar- 
ellenes politikája miatt véd- és dacszövetséget kötöttek egy
mással. Az összeesküvést azonban felfedezték s az össze
esküvők fejeit kivégezték.

A bécsi kormány — különösen a vallási türelmetlenségé
ről ismert Szelepcsényí prímás intrikájára s egy koholt Vitt- 
nyédy-féle levél felhasználásával — az összeesküvést később 
a protestánsokra fogta s bár az összeesküvők mind r. katholi- 
kusok voltak, megkezdődött a hazájukhoz mindig hü magyar 
protestánsok rettenetes üldözése. A pozsonyi vértörvényszék 
— szinte kihallgatás nélkül — százával ítélte el őket szomorú 
száműzetésre, súlyos sáncmunkára, kínos gályarabságra. Mind
ezek csak növelték az elkeseredést az országban.

Végre a száműzött bújdosó magyarok — kiket kurucoknak 
neveztek el az osztrákokkal tartó labancokkal szemben 
fegyvert fogtak s 1672-ben megkezdődött a kuruc-labanc 
világ, midőn mindkét fél versenyezve pusztította egymást.

E harc 1677-ben országos felkeléssé vált. A felkelésnek 
vezére a hős kuruc, késmárki Thököly Imre volt, „még csak 21 
éves ifjú, de a felkelésnek vezetésére a legalkalmasabb, leg
vitézebb katona." Thököly idejébe esik Bécs, Buda megvívása 
(1686), a törököknek visszaszorítása. Buda bevétele után Thö
köly pártja is oszladozni kezdett,

1687-ben állították fel a szomorú emlékezetű eperjesi vér- 
törvényszéket, midőn egy olasz származású kamarása a király
nak, Karafia egy koholt összeesküvés ürügye alatt elsősorban 
a magyar protestánsokat kezdte kiirtani. Kínzópadokat hoza
tott a városba, kínzóeszközökkel vallatott s bakóival — a város 
piacán, lakásával szemben — sorra gyílkoltatta a protestánso
kat. Ámde amikor a bakó a magyar katholikusokra is rátette a 
kezét, az udvar Karaffát elmozdította állásáról.

Általában a bécsi kormány uralta a helyzetet. A török 
kiűzése után — mely sok magyar vérbe került — egyenesen 
azt tervezte, hogy Magyarországot beolvasztja Ausztriába. 
Osztrák-német katonaságot hozott be az országba s a magyar 
népet arra kényszerítette, hogy azt élelemmel s szállással lássa 
el. A magyar nép ezt nem tűrhetvén, nyílt forradalomban tört 
ki, melynek lelke, vezére a kuruc háborúknak, a magyar sza
badsághősöknek legnagyobbika: II. Rákóczi Ferenc volt.
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II. Rákóczi Ferenc, kinek 250-ík születési évfordúlóját ez 

évben ünepeljük, (mily csodálatos útjai az Isteni Gondviselés
nek: a gályarabok kiszabadúlásának is [1676 febr. 11.] 250-ik 
évfordulója van) 1676 márc. 27-én született Borsiban, Zemplén- 
megyében. Szülei: I. Rákóczi Ferenc és Zrinyí Ilona voltak. 
Korán árvaságra jutott. Apját kisded gyermekkorában elveszí
tette. Édesanyja a kuruc'harcokban megismerkedvén Thököly 
Imrével, annak hitvese lett. A kis Rákóczi Ferenc igaz magyar 
érzelmű, fenkölt gondolkodású mostohaapát nyert az ev, val- 
lású hős kuruc fejedelemben, Thökölyben. Mint 8 éves gyer
mek már ott járt-kelt az apja táborában s korán megismerte s 
megszerette a magyarokat. A bécsi kormány — Kolonics intri
kájára — erőszakkal szakította el a kis Ferencet nővérével, a 
kis Júliával együtt drága szülőiktől s Ferencet a neuhausi 
jezsuitákhoz, Júliát pedig kolostorba adták. A cél az volt, hogy 
Rákóczi gyermekeiből a magyar érzelmet kiirtsák s a nagy 
Rákóczi-birtokokat a jezsuiták megkaparíthassák. Ámde ez 
nem sikerűit nekik, mert a kis Rákóczi a kolostorban és ké
sőbbi bécsi tanúlmányai közepette is megmaradt magyarnak s 
csendes magányában drága magyar véreiért imádkozott. Föld- 
rajz-tanúlmányai közepette, midőn egyszer a térképen meg
pillantotta Munkács várát.. .„a kis Rákóczi odaborúlt Magyar- 
ország térképére és sírt, keservesen sírt" . .. így találta őt a 
jezsuita tanár, ki ezt később elbeszélte. Rákóczi édesanyjának, 
a hős Zrínyi Ilonának lelkét szívta be az anyatejjel s mostoha
apjának, Thököly Imrének példája lebegett szemei előtt.

Az 1701-ik évben a bécsi kormány elől kénytelen Lengyel
honba menekülni. Idejöttek hozzá az elnyomott magyarok, kér- 
ve-kérték őt: ,,0h jöjj, Rákóczi, jöjj!" S ő megértve népe esdek- 
lését, előre küldi zászlóit az országba. A zászlókon varázsigék 
voltak: ,,Si deus pro nobís, quis contra nos =  Ha Isten velünk, 
ki ellenünk!"; ,,Pro deo et libertate =  Istenért és a szabadsá
gért!" Evangéliomi igék, melyek lázba hozták, lelkesedésre 
keltették a honfiúi szívet. Oh Rákóczi, jöjj! És jött. Hangzott 
harci indulója, tárogatók riadója . . . átlépte a határt. . százak 
tódúltak eléje, ezrek borúltak könnyezve lábaihoz . . .íme, van 
reménység . . .  lesz még egy jobb kor . .. íme, van vezérük, ki 
elvezeti népét a magyar függetlenség Kánaánjához! . . ,  Csodás 
idők, diadalmas harcok! . . .  A kurucok Munkácson az ellensé
gen keresztűltörve Kállót, Nagy-Károlyt, majd Szatmári, To
kajt elfoglalják. Tokaj alatt történt, hogy a lengyelek Küldött
sége felajánlja Rákócínak a lengyel királyságot, de szerénysége 
nem engedi, hogy oly magasra törjön, midőn szegény hazája 
ezer sebből vérzik. A győzelmes harcok után 1705-ben, a szé- 
csényi országgyűlés Magyarország „vezérlő fejedelmévé11 vá
lasztja. Inkább akar itthon fejedelem, mint idegenben király 
lenni.
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Amidőn a protestánsokat vallásuk miatt üldözték, a r. k, 

Rákóczi fogta pártjukat, tudván azt, hogy a protesánsok hű fiai 
a magyar hazának. A Rákóczi által elfoglalt területeken a prot. 
teljes vallásszabadságot élveztek. Rákóczi azt tartotta, hogy a 
vallásszabadsággal áll, vagy esik a politikai szabadság is.

Az élet-halál harc azonban a labancokkal tovább folyik. 
Rákóczi kurucai, a nagy Bercsényi Miklós, Vak Bottyán, Ba
logh Ádám, Károlyi, Ocskay, Bezerédy vezérlete alatt mesébe 
illő elszánt harcot vívnak. A nagyszombati csatában pl. meg
történt, hogy „egy kuruc egymaga Heister vasas németjein ke- 
resztűltörve egyenesen az osztrák fővezérig hatolt el s menten 
levágja, ha Czobor Márk ott nincs és egy forgópisztollyal le 
nem teríti a vakmerőt." Bezerédyt nem egyszer „úgy körülfogta 
az ellenség, hogy menthetetlennek látszott, megtörtént, hogy 
elfogták, megkötözték s egy alkalmas pillanatban mint a tigris 
kiszökött ellenségei kezei közül," Ocskay fokossal vett be egy 
alkalommal egy hatalmas erősséget. S ha egy szál ember ilyen 
nagy dolgokra képes volt,képzelhetjük, hogy egy csapat kuruc 
mily bámulatos hőstetteket vitt véghez. S vájjon mi adott nekik 
ehhez erőt, bátorságot? . . .  Az a varázsnév, mely Rákóczi ne
véhez fűződött: Istenért és a szabadságért! s önvédelmi har
caiknak Isten és ember előttek való szent igazsága és jogo- 
súltsága.

Sajnos, a túlhosszú harc s a túlnyomó ellenség a kurucok 
erejét is felőrölte. A szerencsétlen kimenetelű írencséni csata 
és egyes vezéreknek a császári sereghez pártolása folytán sira
lomra fordúlt a kurucok dicsősége s felhangzik a síró nóta:

Nagy Bercsényi Miklós sírdogál magában , . .
Majd midőn Rákóczi és társai kénytelenek Lengyel-, majd 

később Törökországba bújdosni s Károlyi Rákóczi akarata el
lenére 1711-ben megköti a szatmári békét, hej de fájdalmasan 
szólal meg a tárogató hangja:

„Büszke turul madár sír a levegőben,
Szabadság csillaga kialuvó félben.
Bujdosik a nagy Rákóczi török kegyelmében,
Szegény kuruc itthon búsúl erdők sűrűjében"...

s a hideg, havas tél beálltával szívrepesztően hallatszik a búj- 
dosók éneke:

„Őszi harmat után nagy hegyeknek ormán" . , .
A nagy Rákóczi elhagyja családját, feláldozva óriási vagyo

nát, kész volt inkább száműzetésbe menni, mintsem hogy az 
osztrák kezébe tegye le a fegyvert. Törökország szép fekvésű 
Rodostó városában telepedett le, a Márványtenger ciprusok
kal körülövezett partja mellé, azért mondja Mikes*

„Egyedül hallgatom tenger mormolását" . . ,
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Itt hunyta le álomra szemeit a kurucok egykor tündöklő 

csillaga 1735 ápr. 3-án, nagypénteken. A nagy fejedelem még 
közvetlen halála előtt is folyton várt, remélt, hogy felvirrad 
még valaha, segítséget is keresett itt is, ott is, de sajnos, nem 
talált. Egyik nép sem értette meg a magyar bánatát. Reményé
ben csalódva, de reményében el nemcsüggedve, a könyörülő 
Istenben bízva, adta vissza nemes lelkét teremtőjének. Holt
testét Konstantínápolyba vitték s a lazaristák templomában 
temették el. Ott feküdt mellette bujdosását később megosztó és 
szintén Törökországban elhúnyt édesanyja, Zrínyi Ilona holt
teteme is, míg Thököly Imre Izmídben lett eltemetve.

A Törökországban eltemetett nagy Rákóczi szelleme át
röppent Magyarországba s éltetője leit az 1848-iki szabadság- 
harcnak.

1906 okt. 27—29-én/Thaly Kálmán sürgetésére és buzgól- 
kodására a Kossuth-kormány — Őfelsége a király megértő hoz- 
zájárúlásával — a kuruc fejedelmek földi maradványait haza
hozatta s megható országos ünnepségek közepette Rákóczi 
hamvait Kassán, Thökölyét Késmárkon temettette el.

Ma .amikor a vallás és haza szabadságáért egykor oly ön
zetlenül küzdő hős kuruc fejedelem, II, Rákóczi Ferenc szüle
tése 250-ík évfordúlóját ünnepeljük, hálákat adunk az Isteni 
Gondviselésnek, hogy őt — a milliók közül is kiváló s mind
nyájunk előtt eszményképül szolgáló egyéniséget — nekünk, 
magyaroknak adta. — Másrészt azonban könnyes szemmel, 
vérző szívvel kell megállapítanunk — az égbekiáltó igazságta
lan Trianon folytán — ama szomorú tényt, hogy úgy Rákóczi 
szülőhelye, mint a kurucfejedelmek drága hamvait őrző váro
sok: Kassa, Késmárk, idegen martalócok kezébe jutottak, Irn, 
ismét bujdosók lettek a kurucok s velük együtt óh be sokan 
hontalanok, számüzöttek saját hazájukban. S felhangzik ismét 
az elnyomottak sóhaja . . . meg-megcsuklík a tárogató hangja . . .

Szálljunk magunkba.
Imádkozzunk Istenhez, az Ő megsegítő kegyelméért. Tér

jünk Őhozzá. . ., „bízzunk Ő benne s Ő megcselekszi." Az Úr 
kegyelme, ki Rákóczit adta, ad még igaz magyar honvédő és 
honmentő hősöket.

A magyar népet annyi világhírű egyéniségeivel: költővel, 
tudósaival, szabadsághőseivel s vértanúival még sok gyarlósá
gát tekintve is, élő erős hittel, Isten kiválasztott népének tar
tom. A magyar nép nem jutott el még a hegycsúcsra, az erköl 
esi és anyagi jólét, a boldogság és béke magaslatára. A több, 
mint ezeréves útján csak tövisek termettek, vérvirágok nyíltak. 
Megaláztatásban volt része elég, de még fel nem magasztalta
t o k  Átszenvedte a pusztában vándorlás gyötrelmes éveit, Jób 
fájdalmát, az irigy testvérek által eladott József megaláztatá
sát, Júdás lelkek árúlását, s szenvedi. . .  óh nézd . . ,  most a
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Golgota kínjait. . de elégtétel még részére nem adatott. — A 
világtörténelemben — azt mondják — Magyarország tiszte az, 
hogy létéért, az igazságért éljen és küzdjön. — Ámde hisszük, 
hogy a kitartó küzdelem végre diadalt arat.

Tartsunk össze.
Bizonyára ismeretes előttünk a Rákóczi-pénz képe s fel

irata. A szabadságharcban ugyanis Rákóczi pénzt veretett, a 
melynek egyik oldalára három női alakot vésetett, akik egy tűz
helyet rőzsével közös erővel élesztgetnek s kialudni nem en
gednek. A pénz felirata volt: „Concurrunt ut alant14, vagyis ma
gyarul: „egyesülnek, hogy élesszék." — Nekünk is, bár külön
böző templomokban imádjuk az Istent, van egy közös tűzhe
lyünk, oltárunk: a haza oltára. Egyesüljünk erős akarással egy 
szívvel-lélekkel e közös oltár körül s a nagy Rákóczi tündöklő 
példáját tartva szemünk előtt, élesszük az önzetlen s önfelál
dozó magyar hazaszeretet szent tűzét a bizton eljövendő, jobb 
jövő reménységével: „Pro Deo et libertate", „Istenért és a sza
badságért." Ügy legyen!

Vértesi Zoltán.

A lelkész magánélete

Túróczy Zoltán ózdi lelkész, előadása a szarvasi lelkész
konferencián.

Hadd bocsássam előre az alábbiak helyes megítélése 
végett, hogy itt nem egy purificator akar beleülni az erkölcs- 
birói székbe, hanem egy ideális lelkipásztori élet után sóvárgó 
ember tesz vallást hasonló problémákkal küzdő szolgatársai 
előtt úrvacsorára készülő gondolatairól. Ne fejeltse el ezt az, 
aki élesnek fogja találni a megállapításokat.

*

Kétféle magánélete van a lelkésznek. Az egyik az elrej
tett magánélet, amely ott folyik le a tikos kamrában, ahol lük
tető halántékkal hajol tanulmányai fölé, szomjas lélekkel 
merít az Ige forrásából s térdre hullva tusakodík imádságai
val az Istennel. A másik a lelkész nyilvánosság előtt lefolyó 
magánélete, amelynek ezt a nevet is lehetne adni: A lelkész 
Luther-kabát nélkül a gyülekezet előtt. A két élet között az 
előbbi a fontosabb. Ez a lelkész lelki életre ez egyéni értéké
nek a fokmérője. Ez gyülekezeti munkájának, aranypróbás 
hitelesítése s ez a nyilvánosság előtt lefolyó magánéletének 
a gyökere. Jól tudom, hogy az elrejtett élet tárgyalása nélkül 
kazuistikába fulladhat bele a nyilvánosság előtt lefolyó magán
élet tárgyalása, de úgy érzem, hogy ennek a nyilvános magán
életnek a feltárása is alkalmas arra, hogy az elrejtett élet nél
külözhetetlenségére reámutasson. Amikor tehát a következők
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ben magánéletről beszélünk ezt a második életmegnyilvánu
lást értjük alatta.

*
Vannak, akiknek számára nem fontos a lelkész magán

életének kérdése. Ezek azok:
1. akiknek kenyérkérdés a papi pálya. Akik azzal érvel

nek, hogy lehet valaki kitűnő orvos s amellett foglalkozhatik 
,,angyalcsinálás‘‘-sal; lehet valaki kitűnő mérnök, ha talán tu
dományát kasszafúrásban gyümölcsözteti is s lehet valaki 
kitűnő irodai alkalmazott, ha szabad óráiban írott szerelmes 
leveleivel békés családi életeket dúl is fel. Mindezek a fogyat
kozások mesterségbeli rátermettségüket nem érintik. Hock 
János is azt mondotta egyszer, hogy a lelkész olyan, mint a 
táviró-pózna, amelyen keresztül isteni üzenetek jönnek el 
hozzánk. Mellékes az, hogy milyen a távirópózna. Az a fontos, 
milyen üzenetek továbbítója. A  hasonlat sántít ugyan, mert 
nem a távirópózna az üzenet vezetéke, de nagyon jellemző a 
„papi mesteremberek" gondolkozására.

2. Nem fontos a lelkész magánélete azoknak a szemébe, 
akiknél a papi pálya a hiúság kérdése. Mindenkinek az életé
ben van egy időpont, amikor színész szeretne lenni: forró, szín
házi estéken, az álmok világában járni az ezerfejű közönség 
csendjében egyedül beszélni s fölzúgó tapsviharban hallgatni 
a természeti ember számára legkedvesebb zenét. Talán nem 
is gondoljuk, milyen sokan vannak, akik azért mennek a lel- 
készi pályára s azért maradnak meg azon, mert megfogta lel
kűket a Luther-kabát méltósága, az istentisztelet theatrali- 
tása s a szónokoknak kijáró hízelgő bókok símogatása. Hogy 
kik azok akik kenyér és hiúság kérdésnek tekintik pályánkat, 
s akik gazdagságot, vagy színpadi sikereket keresnek rajta, 
annak egyik nagyon éles ismertető jele az, hogy az ilyen 
családokban megszakadt a papi mag, lebeszélik fiaikat erről a 
pályáról.

Akiknek azonban hivatásuk ez a pálya, akik tudják, hogy 
Isten térítő, tehát nem csak vallásosságra nevelő tényezői e 
világon, azok tudják, hogy milyen fontos a lelkész magánélete. 
Fontos azért, mert

a) a lelkészi munka nevelési munka, s a nevelési egyéni
sége. Pál a nagy nevelő azt írja Róma 14:7-ben: „Közülünk 
senki sem él önmagának." Indirekt láthatatlan hatások, építő, 
vagy romboló erők áradnak ki minden ember egyéniségéből.

Egy párisi temetőben, van egy sírkő. Diákok állították 
diáktársuknak, akit nagyon szerettek s nagyon sajnáltak. Ez 
van ráírva: „Ha köztünk volt, könnyebb volt jónak lenni." 
Ebben a szomorú, sóvárgó vallomásban szinte ki van kristályo
sodva az egyéniség titkos, nevelő ereje.
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b) A lelkész magánéletét nemcsak a pedagógia tartja fon

tosnak, hanem a biblia is, Act. 20:28-ban Pál ezt köti az 
efezusi vének lelkére: „viseljetek gondot magatokra és az 
egész nyájra,” Az öreg Bengel ezt a megjegyzést fűzi ehhez 
a vershez: „primum vobis, deinde gregi" =  először magatokra 
és azután a nyájra," íme a lelkész magánélete elsőrendű fon
tosságának bibliai igazolása. I. Thimótheus 4:16-ban is ezt 
olvassuk: „gondot viselj magadról és a tudományról," Előbb 
te azután a tudomány! mert a másokra hatás titka nem abban 
van, amit tudunk, hanem abban, amik vagyunk. A tapasztala
tok szerint nem szavainknak, hanem a tetteinknek hisznek az 
emberek. Fényes tehetséggel is meddő lehet a munkánk a 
magánéletünk miatt. És ez természetes is. Élet csak élőtől 
származhatik. Spontán genezis nincs.

3. A lelkész magánéletét fontossá teszi a lelkész kima
gasló társadalmi állása. Spurgeon mondta egyszer: „egy rosz- 
szul járó zsebóra talán csak a tulajdonost ámítja el, de, ha a 
toronyóra rosszul jár, egy egész várost ejt tévedésbe.
Milyen a lelkész mai magánélete?

1. Ha ennek a kérdésnek szemébe akarunk nézni, nem 
magunkat kell megkérdezni, hanem azt, hogy mások milyen
nek látnak bennünket? Figyeljük meg, milyennek látja a lel
készt a magyar irodalom. Olvassuk el az Elsodort falut, a Segít
séget, a Fáklyát, s összeszorul a szívünk arra a gondolatra: hát 
ennyire lent vagyunk mi, magyar lelkészek? Ne írjunk mindent 
az írói szemüveg rovására. Porkoláb Istvánra nem lehet el
mondani, hogy rosszindulattal nézi az evangélikus lelkészeket 
s mégis mennyi szomorú megállapítása van rólunk az „Álló 
toronyórádban.

2. Figyeljük meg, hogy milyenek a lelkészek egymás kö
zött. Nagyon szeretném, ha egyszer valaki nyíltan és bátran 
elénk tárná ezt a kérdést, hogy milyenek vagyunk mi akkor, 
amikor magunk között vagyunk. Figyeljük meg a beszélgetés 
témáit. Megtaláljuk benne a tavaszi időjárástól kezdve a 
disznóhízlalásig, az államsegélyektől a Baldácsi segélyek rek- 
ríminált szétosztásán át az olcsó Luther-kabátig a legkisebb 
falusi pletykáktól a legfrisebb egyháztársadalmi pikantériákig, 
az építkezési nehézségektől a zsinati reformokig, a társaságok
ban felszedett adomáktól a legtrágárabb viccekig . . min
dent. . .  mindent! Találunk benne sok egyházi érdeklődést, 
néha theológia vitákat, de nagyon ritkán találunk lelki beszél
getést.

3. S ha megakarjuk ismerni a lelkek mai magánéletét, 
figyeljük meg azt, hogy mível foglalkoznak ma a lelkészek?
mennyi esetben kell főfoglakozásként megjelölni a földműve
lést, állattenyésztést, szövetkezeti munkálkodást, politikát,
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ingyen jogvédelmet, vagy egyéb kulturmunkát. Mennyien van
nak, akik inkább önmaguk, vagy a népjóléti minisztérium, 
vagy a kultúra képviselői, mint az Istenéi.

Hadd olvassam, itt fel Vorwerk Dietrichnek ,,Üdvözíilhet-e a 
lelkipásztor" c. áldott munkájából egy pár lelkésztipus rajzát. 
„Van rezignált, fáradt lelkipásztor. Mindenről, amit tesz, azt 
hiszi, hogy úgy is hiába való. Vannak korrekt lelkipásztorok. 
Inkább hivatalnokok, mint pásztorok. Vannak elvilágiasodott 
lelkipásztorok. Gyülekezetüknek nem üdvösségre vezérlői, 
hanem pajtásai. Vannak elparasztosodott lelkipásztorok. Más 
nem érdekli őket, mint a falusi pletyka, a meggazdagodás s 
családi ügyeik. Vannak lelkipásztorok, akik csak kedvteléseik
nek élnek. Végre vannak zsíros lelkész! állásokra aspirálók. 
Sehol sem tartanak ki sokáig . . . “
Meg vannak mindennek a maga okai.

Nem is beszélek azokról, akik kenyérkérdésből vagy hiú
ságból mentek pályánkra s akiket állandó tehertételként 
hurcol nyakán a Íelkészí kar. De miért csúsznak le az 
idealisták.
1. Mindenekelőtt a mai nehéz életkörülmények. Nem lehet 

azon nagyon csodálkozni, hogy családos emberek családi életük 
anyagi föltételeink biztosítását mindennél előbbre helyezik.

2. Nem lehet főkép nagyon csodálkozni a mai materialista 
légkörben. Senki sem tudja magát teljesen kivonni a korszellem 
hatása alól. A falu levegője át van itatva a materiális feltéte
lekkel való örökös törődéssel: a baromfitól a parádés lóig, a 
muskátlitól ' a búzáig, az adófizetéstől a választásokig terjed 
az érdeklődési körük. A múltban legalább a városokban talál
tunk embereket, akinek nem mindenük volt a matéria, ma a 
városi élet sem más, mint tünyő mammonszolgálat. Csoda-e, 
ha ennek a materialista világnak materialista lelkészei vannak!

Nem szabad azonban mindezt a körülmények rovására 
Írnunk s mindezt a viszonyok megváltozásától várnunk. Két 
szociális reformelv van: Javítsd meg a körülményeket s job
bak lesznek az emberek és . . .  javítsd meg az embereket és 
jobbak lesznek a körülmények. Nagyon találóan jegyezte meg 
egyszer Takaró Géza: ha az első az igaz, akkor a Lipótváros
ban angyalok élnének. Nem a körülmények az egyedüli okai 
tehát a lelkész mai magánéletének, hanem bennünk is van va
lami oka.

3. Hadd mutassak rá ezek között először arra, ami már 
bennünk is van, de még kívülünk is van. Mi sem láttunk ma
gunk előtt elég konzekvens kér, életeket. A theológia száraz 
orthodoxia, brillírozó filozófia cinikus liberális fölényesség vol
tak a homloktérben s azok, akiknek igazi értékét csak most 
kezdjük felismerni, csendben húzódtak meg a háttérben.
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Azután megismertünk főnököket, akik a saját káplánjuknak 
voltak a káplánjai s mikor belesodródtunk az egyházi köz
életbe, meg kellett állapítanunk, hogy az egyházi érvényesü
léshez sokkal fontosabb a nagy hang, a szép külső, az ügyes 
gazsulirozás, az összeköttetés, vagy, hogy tovább menjek az 
értelmi képesség, mint a magán élet. Nem volt lelkészi ide
álunk a jelenben.

4. S ha mégis megérintett az Isten lelke, ha fölébredt a 
becsület bennünk, ha nem akartunk kétlaki életet élni, .. 
akor jött a mi tragikumunk. A lelkészi hivatal tragikuma. A
megszokottság közönyössé tesz még a legfenségesebb dolgok 
iránt is. Nem bírjuk az állandó lelki feszültséget, egyre közö
nyösebbek leszünk. „Nem eszmélünk rá Istentől távolodó lelki
állapotokra, hiszen gondolkodásunk Isten felé tör. Személyes 
megtérés helyett tárgyi ismeretekre bízzuk magunkat s a ma
gunkon végzett munka helyett megelégszünk a másokon vég
zett munkával." Pedig nem lehet az elrejtett életet elhanya
golni anélkül, hogy meg ne lássék. S nekünk az a tragikumunk, 
hogy ezt mindenki más észreveszi hamarább, mint mi. Mi 
ámítjuk magunkat legtovább. Nekünk t. i. nagy a kisértésünk 
a gőgre, mert mindig másokat tanítunk a képmutaitásra, mert 
ha tetszik, ha nem, szolgálnunk kell.

5. S nekünk nincs papunk, aki erre figyelmeztetne. Mi 
nem objektuma, hanem szubjektuma vagyunk a lelkészi hiva
talnak.

6. Ellenben van sok hízelgőnk. Ezért mondhatja Jakab, a 
legprakitusabb apostol: „Atyámfiái ne legyetek sokan taní
tók." (3/j) Mennyi tragikus tapasztalat lehet e tanács mögött!

7. ) A dolgok elfajúlásához nagy mértékben hozzájárúlt az 
is, hogy nincs lelkészi fegyelem közöttünk. Nem törődnek felet
tes hatóságaink a magánéletünkkel! Sokan az egyházi mél
tóságok közül természet szerint is jánosi szelídségűek s ezért 
irtóznak a fegyelmezéstől, másokat talán elvi megfontolások 
vagy kényelmi szempontok tartanak vissza ettől. Hadd mutas
sak rá arra a lélektani tévedésre, melyben ez a gondolkodás 
leledzik. Azt hiszi, hogy az ember nem szereti, ha törődnek a 
legbensőbb ügyeivel. Pedig a lelke mélyén mindegyik ember 
vágyódik persze nem a fegyelmezés bírói ténykedésére, hanem 
a fegyelmezés pásztori munkájára.

Egy nagyon elkeseredett nyilatkozatot hadd idézzek e 
pontnál. Valaki, akit nagyon elkeserített már a sok gyülekezet 
sírját megásó lelkészi autonómia, így panaszkodott: Hirdet
hetsz itt evang. ellenes cselekedetek által való megígazulást, 
félevangéliumot, beszélhetsz arról, hogy az az örök élet, ha em
legetnek, ne félj, nem kapsz soha inquisitio de fide-t. Lehetnek 
piszkos magándolgaid, elídegenítheted lassan az egész gyüle
kezetedet, tönkre is teheted, — ha a világi törvény bele nem
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szól, a kutya sem törődik veled. S ha valaki alúlról feljelen
tene és fegyelmit kapnál, csak gyereked legyen jócskán, meg
mentenek azok Téged.

8. De van valaki mégis, aki törődik velünk, aki nem tud 
belenyugodni egyéni lelki életünk lemaradásába, magánéletünk 
ebből folyó elromlásaira s gyülekezetek tönkretételébe: az
Isten. Bele-belenyúl az életünkbe. Szeretettel fölemeli a lehor- 
gadt fejet, egy ökölcsapással észretéríti a konok homlokot, 
szól hozzánk, mint a suttogó szellő, mely viharok közeledtét 
jelzi s mint száguldó vihar, melyben alig bírunk megállni. És 
itt hajtsuk le a fejünket nagyon alázatosra és valljuk meg, hogy 
itt van a gyökere annak, hogy a mi magánéletünk nem eléggé
lelkipásztori élet; engedetlenek vagyunk az Istennel szemben!

*
Pedig ennek nagyon súlyos következményei vannak.
1. ) Esztendők telnek el eredmény nélkül. Csak vegetatív 

életet él az egyházunk, de nincs benne egy megtérés sem. 
Mert ne felejtsük el, hogy akármilyen szép is gyülekezetünk 
anyagi jólétének biztosítása, híveink egyháztársadalmi meg
szervezése, ez még mindig csak az egyház vegetatív életének 
biztosítása. Isten pedig nem szép ágakat, dús levélzetet, kifej
lett lombkoronát keres az egyház fáján, hanem gyümölcsöt. 
(Márk 11/12—14). Pedig milyen drága egy-egy esztendő a más 
életében (gondoljunk arra, hogy mennyi ember hal meg s esik 
így ki a megtérés lehetősége alól egy esztendőben) s a magam 
életében is (gondoljunk arra, hogy egyre fogynak az erőink)!

2. ) Magánéletünk megszentelési fogyatékosságai miatt nem 
csak egyes emberek mennek tönkre, hanem egész gyüleke
zetek is.

3. ) És én magam is menthetetlenül elkárhozom.
*

Ezek után az elvi megállapítások után nézzük meg egypár 
esetben, mint alakúi a lelkipásztor élete a gyakorlatban. 
Scheldonnak híres művében (Az ő  nyomdokain) van egy kitűnő 
tanácsa a gyakorlati keresztyénségre: kérdezd meg, mit tenne 
Jézus az én helyemben? De van egy kitűnő éles meglátása is: 
az a felelet, amit kérdésemre kapok, csak egyénileg kötelező 
erejű és helyes. Egyáltalán nem lehet állítani, hogy Jézus min
den ember helyében úgy cselekedne. Az alábbiak is ily igény
nyel lépnek fel, csupán nem akarják monopolizálni a Jézus ki
jelentését. Lehet, hogy más embernek más a világossága. Ide 
vonatkozik az írás szava: „Mindenikünk maga ad magáról szá
mot az Istennek" (Róma 14/, 2).

Nézzük mindenekelőtt a lelkipásztor családi életét.
Megvallom, hogy sokáig a nőtlenség álláspontján állottam.

1.) Az volt a meggyőződésem, mint a Pál apostolé, hogy a csa
ládi élet oly életsík, mely teljes embert kíván. I. Kor. 7/32—33.
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2.) Láttam, hogy a lelkészi pálya önfeláldozást kívánó pálya s 
olyan asszonyt nem láttam, aki beleegyezett volna a férje Ön
feláldozásába. A házasság tehát nemcsak gazdasági kerék
kötője, hanem lelki kerékkötője is a lelkészi életnek.

Azután meg kellett látnom a nőtlenség veszedelmeit.
1. ) Jobb házasságban élni, mint égni (I. Kor.7/9). Ez a nőt

len élet testi veszedelme.
2. ) De a nőtlenségnek lelki veszedelme is van: A  nőtlen

ember két bálványt nem döntött le magában: a szabadság és a 
munka istentelen szerelmét, tehát egy jókora adag önzés van 
még benne.

Azután meg kell látnom a házas élet előnyeit:
A nőtlen ember lemond 1) egy nagy nevelő, csiszoló ténye

zőről: a lemondásról; 2) egy nagy örömforrásról saját magát 
illetőleg s 3) egy erőforrásról. (Ismeretlen papné-hősök! A z  
otthon!) 4) Egy példaképről a gyülekezetét illetőleg. A  nőtlen 
ház ugyanis sohasem lehet mintakép. Azt hiszem, hogy a nőtlen 
Pált is ily gondolatok vezették arra, hogy a nőtlenség elvi 
álláspontja mellett a gyakorlatban a papi nősülést követelje. 
(I. Tim. 3/2—4.)

Persze papnéja válogatja. De őróluk akkor beszéljünk, ha 
ők is itt vannak.

Hadd mondjam el itt a családi életem önvizsgálati kér
déseit:

1. ) Oda lehet-e írni a házam fölé: „Én és az én.házam az 
Urnák szolgálunk'*? (Józsue 24/15.).

2. ) Olyan-e az én családi életem, amilyennek a híveimét 
szeretném? Mernék-e magunkról beszélni az esketési 
beszédekben?

3. Olyanok-e a gyermekeim, mint amilyennek a más lelkész
gyermekeit szeretném? Vagy nálam is azt mondják: papfi —
gazfí? Tudom-e, hogy I. Tim. 3/2—4. szerint a papi hivatal hor
dozására való képesítésnek egyik pontja: az engedelmes gyer
mek? Modersohn német lelkész egyszer ezen a címen akart 
lemondani a lelkészi állásáról s ezekkel szoktatta engedelmes- 
ségre gyermekeit.

4. ) Mit beszélnek az én családi életemről mások? Békes
ség, éneklés, imádság és szeretet hajlékának tartják házamat? 
Minden lelkipásztort ott üldöz nyomon a kérdés: „Hol lakói?" 
Merem-e azt felelni rá: „Jöjjetek és lássátok meg.' (János 
1/39—40.)

Sokkal többet tudnak a családi életünkről, mint sejtjük. 
Elejtett szavak, hirtelen ránknyíló ajtók, kihallatszó beszédek 
fonalaiból szövődik a kép össze s azután ott van az örök hír
forrás: a cseléd. Milyen az én keresztyénségem a cselédem 
szemében?

Nézzük most röviden végig a szórakozások mezejét.



33
A léleknek is szüksége van pihenésre. Csak az idillikus 

miatt nem szabad elfelejteni a heroikust. Ép ezért írjuk min
den szórakozásunk fölé e három bibliai verset:

„Minden szabad nekem, de nem minden használ; minden 
szabad nekem, de nem minden épít." (I. Kor. 10/23.) Modersohn 
ezt egyszer így fogalmazta meg: ,,Was nicht fördert, hindert". 
Ami nem segít elő a lelki életemben, az hátráltat.

Jaj annak az embernek, aki által a botránkozás esik. 
Máté 18/7.)

Hogy ez a három bibliai vers néha milyen természetes 
szórakozásoktól is visszatart minket, álljon itt egy példa. Egy 
falusi lelkész nagy hordás idején kiment a határba sétálni 
szombat délután s elgondolkozva készült a másnapi beszéd
jére. Az egyik szekér tetejéről a rakodó suhanc lekiált: De jó 
dolga is van a papnak. Sétál, mi meg izzadunk. Nem volt igaza, 
de azért úgy érezem, hogy Máté 18/7. alapján más időpontot 
kereshetett volna a lelkész a sétára.

A szórakozások közül teljesen tiltott terület a paráznaság. 
Ez különben nem is szórakozás, hanem energiapocsékolás. A 
szórakozás pedig energiagyűjtés

Az alkohol. Igaz, hogy a gyülekezet örömmel látja, ha a 
lelkiísmerete, a papja nem oly szigorú, de az is igaz, hogy lelki 
kérdésekben nem ahhoz megy, aki pajtása Nagy szükségünk 
volna Claus Harms-okra, aki szombat este még a császár meg
hívását is visszautasította s egy hóra canonicara, mely éjfél
kor minden lelkészt hazakerget a fehér asztal mellől

Tánc. Ellene vagyok, mert 1) nemi kéjelgés. (Eddig csak 
végződtek ebben a bálok, most már ez a bál tartalma is). 
2) groteszk, visszataszító látvány a repülő ferencjóska; 3) nem 
pihenés, hanem zaklatás. Én nem érek rá ezzel morzsolni 
magamat.

Színházba nem járok, mert ma a színház fundamentuma 
£ szerelmi háromszög s ezt én nem szankcionálhatom. S nem 
megyek paedadógiai szempontból még az úgynevezett fehér
darabokba sem, mert az tény, hogy ha én „Az ember tragédiá
jáét nézem meg, a híveim feljogosítva érzik magukat a malac- 
ságok megnézésére sub titulo: a pap is jár színházba.

Dohányzás.- Tudom, hogy az idegesség kéménye, de azt is 
tudom, hogy bilincs az emberen. Mikor rakjak magamra még 
több bilincset, mikor úgyis elég van már rajtam! De Luther- 
kabátban cigarettázni, ezt nem tartom semmiképen sem meg
engedhetőnek.

A kártya az ördög bibliája s én a magam kártyázásával 
másokat buzdíthatnék forgatására, akiknek talán szenvedé
lyükké válnék.

De meg újra csak azt kérdem: elősegít mindez engem a
lelki életemben? Mert ha nem, akkor hátráltat.
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Nézzük meg röviden a lelkem társadalmi életét.
Politika, Tudom, hogy Krisztusnak királyságát a politikára 

is ki kell terjeszteni, de azt is tudom, hogy a politizáló lelké
szek szomorú tapasztalatát fejezte ki Prohászka, mikor a poli
tikától való visszavonúlást így indokolta meg: én nem osztha
tom pártokra a gyülekezetemet.

De van még egy momentum, ami a lelkész exponált poli
tizálása ellen szól. Valahol olvastam, hogy a politikusok olya
nok, mint a kéményseprők: minél feljebb másznak, annál pisz
kosabbak lesznek. S vían ebben valami. Nem kívánatos az, 
hogy a Luther-kabátot meghurcolják a politika mocsaraiban.

Szövetkezet- Tudom, hogy népünk gazdasági érdekeinek 
megvédésénél a jó pásztornak kötelességei vannak, de azt is 
tudom, hogy az exponált szövetkezeti munkálkodás nagyon 
sok zavaró momentumot kever a gyülekezet és a lelkész viszo
nyába és ez nem kívánatos.

Vendégeskedés, látogatások, A lelkész sokszor kap meg
hívást keresztelőbe, lakodalomba, disznótorba stb. Jézus is el
ment Kánába, de csodát tett ott. Elmehetünk tehát, csak el 
ne felejtsük, hogy a mi látogatásunk célja nem barátkozás, 
megtisztelés, hanem pásztori munka.

Irodalmi tevékenység, író-lelkészeink sok dicsőséget sze
reztek már nekünk, de azért vesse fel minden irodalommal 
szórakozó lelkipásztor magának azt a kérdést, hogy szórako
zás-e neki az irodalmi tevékenység, vagy bálvány? (Máté 
22/37.)

Van a lelkésznek egy hivatalos magánélete is: a lelkészi 
iroda. Nem szabad lebecsülni az egyházi számadások, a sta
tisztika, az iktatókönyv stb. jelentőségét. Rendre szoktat
nak s alkalmat adnak annak megbizonyítására, hogy a keresz
tyén ember a legkötelességtudóbb ember. A herrnhuti keresz
tyének világhíre nagy részben annak is köszönhető, hogy ke-
resztyénségöket mesterségükben is iparkodtak megmutatni.

*

Leszögezhetjük nyugodtan, mint végső megállapítást, hogy 
a gyülekezet tökéletességet vár tőlem s nekem erre teljes lé
lekkel kell törekednem, mert legkisebb hibám is bűnökre báto
rít. A pozsonyi Mária Terézia-szoborról beszélik, hogy egyszer 
megnézte egy parasztember. Nem látta meg rajta az anyag 
gyönyörűségét, az elgondolás művészi erejét, a kidolgozás mo
numentalitását, csak azt jegyezte meg: De bárgyú egy ember
lehetett ez a szobrász Az egyik nemes egyenes kardot tart a 
kezében, de az oldalán a hüvely görbe kardhoz való. Hogy 
tudná ezt a kardot a hüvelyébe betenni.

Mi is ott villogtatjuk kezünkben az Isten igéjének egyenes 
kardját. Vigyázzunk! A gyülekezet fürkésző szeme nem áll
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meg a mestervágásaink bámúlásánál, hanem azt figyeli, hogy 
beleillik-e a mi igehirdetésünk kardja a magánéletünk hüve
lyébe? *

Mit cselekedjünk tehát? 1.) Nincs más felelet erre, mint 
amit az hás ad reá: „Térjetek meg,“ (Ap . csel. 1/37—38) A 
lelkész magánéletét nem lehet kifoltozni Újat kell kezdeni! 
Reá kell lépni a keskeny útra (Máté 7/13— 14.)

2. ) Az új életben nem tudunk megmaradni, ha nem fejleszt
jük elrejtett életünket a bibliaolvasás és imádkozás által.

3. ) Az új életben nem tudunk növekedni, ha meg nem al
kotjuk a lelkészek egymást fegyelmező testvéri közösségét

Nagy ébredés előestéjén állunk. Türelmetlenül kiáltjuk: 
Vigyázó, messze-e még a hajnal?

Csak akkor fog pírkadní, ha fölöttünk pirkad. Az ébre
désnek rajtunk kell elkezdődnie. Az ítélet is az Isten házán 
kezdődik.

(Felhasznált munkák: Bezzel: „Dér Díenst des Pfarrers."
Vorwerk Ditrich: „A  lelkipásztor tükre.")

1. A V. K. M. 11.925. II. sz. r. szerint a kongrua, családi 
pótlékot élvező lelkészek igényjogosúltságukat ez év junius és 
december havában közvetlen a vall. és közokt. min. II. ügyosz
tályához beküldött helyhatósági bizonyítvánnyal el ne felejt
sék érvényesíttetni.

2. 1926:VII. t.-c.-nek az érdekeltségi népiskolák végreh. 
u. V. K. M. 24.000/1926. sz. r. 4 km. sugarú területen szétszórva 
ha legalább 20 család vagy 30 mindennapi tanköteles lakik s a 
mely területen belül iskola nincs, külön iskola állítandó fel az 
érdekeltségek által stb. . . .  Vall. K. M. 24.100/1926. r. a mező- 
gazdasági népesség érdekeit szolgáló népiskolák létesítéséről 
szóló 1926:VII. t.-c. 5, 7, 10. §-ai végrehajt, tárgyában.

3. B. M. 12.551/1926. sz, r. Visszahonosítási kérelmek tár
gyalásának egyszerűsítése és gyorsítása. (Lásd Belügyi Közlöny 
1926. 14 .szám.)

4. Az Orosz Tanácsköztársaságban az ottan meglevő há
zassági szabályoknak megfelelően történt kötés semmi vonat
kozásban nem tekinthető házasságnak. ítélőtábla 4864/1925. sz. 
végítélete.

5. Más állam javára optáltak gyermekei a testnevelési tör
vény alól felmentetnek,

6. A közig, bíróság több ítélete szerint a lelkészek, tanítók 
és jegyzők a javadalmi földek után nem tartoznak ált. kér. 
adót fizetni.

III. Törvények és rendeletek
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IV. Szerkesztői üzenetek

1. Kérjük immár nyomatékosan a hátralékosokat, hogy szí
veskedjenek a lap árát postafordúltával beküldeni. így egyéb 
támogatás hiányában lehetetlen a lapot fenntartani. Ha min
denki, akinek eddig járt a lap, az előfizetést pontosan és lelki
ismeretesen idejében beküldi, a lap még a Csonkaországban is 
továbbra is betöltheti nemes célját. A lap előfizetését tán itt- 
ott a gyülekezeti pénztár is fedezhetné. Ez egyedüli evangélikus • 
magyar homiletíkai folyóiratot úgy igyekezünk szerkeszteni, 
hogy előfizetőink különböző igényeit kielégítse s megérdemelje 
az anyagi és erkölcsi támogatást.

2. Az aug.-i számba julius 10-íg kérjük a dolgozatokat.
3. Legutóbbi számban Torda pünkösd I. vas. beszédjében a 

8. oldalon felfelé számított 3. sorában nyomdahiba így javítan
dó, illetve egészítendő ki: „Nem csekélyebb erősítésre szorul
nak a békés „napok“ „munkásai, mint a harcos ídők“ vitézei."

4. Felhívjuk a figyelmet Meltzer Emil droguista, mohácsi 
ev. fiókegyház-felügyelő hirdetésére. Kívánatra 1—20 kgr, cso
magban elismert és hasznos árúkat küld nagy kedvezménnyel 
a lap előfizetőinek s azok családjának. Megrendelésnél kérem 
lapunkra hivatkozni.






