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 Szentháromság utáni vasárnapra.

Máté 7, 15—23.
Szeretteim az Úr J. Kr.-ban.
Valamennyi dolog jósága nem bizonyítható szavakkal; a 

vele való kísérletezés dönti el a kérdést,hogy jó-e vagy sem. 
Az emberek igen gyakran szavakkal való bizonyítás terére 
lépnek s hatalmas köteteket jelentetnek meg kérdések meg
világítására és dolgok bizonyítására, melyeknek alkalmazása 
aztán az életben egészen mást eredményez, mint a mire bizo
nyítandó szavakból következtetni lehetne, A  törvények, melye
ket emberek hoznak, igen gyakran jól hangzanak a papíron 
és azt a. benyomást keltik, hogy velők kiváló eredményeket 
lehet elérni; de ha tényleg a való életre alkalmazzuk azokat, 
teljesen hasznavehetetlennek bizonyulnak. A  valóság, a gya
korlati alkalmazás az igazi próbakő. Ez áll minden dologról, 
melyet emberek létesítenek; sőt ugyanez áll magáról az 
emberről is.

Bizonyítsd a családi élettel, amelyből valamely ember 
származott; bizonyítsd az ismeretekkel, melyeknek elsajátítá
sára serkentették; bizonyítsd az összeköttetésekkel, amelyek
ben más emberekhez áll; következtess mindezekből a 
dolgokból valamely ember jellemére, tudására, használható
ságára; még semmit sem bizonyítottál. Az emberek élete, 
Magaviseleté, működése, munkálkodása, a gyümölcsök, melye
ket termett, bizonyítanak csak amellett, hogy betöltötte a helyét, 
vagy sem. Az élet az igazi próbakő, miként Krisztus urunk a 
felolvasott igében mondja: „A z ő gyümölcseiről ismeritek meg 
őket".

Mi bennünk a keresztyén és az ember elválaszthatatlan 
egymástól. Ugyanaz, ami a keresztyénre nézve áll és amit tőle 
kívánunk, kívánjuk az embertől is; ugyanott találjuk meg az 
igazán emberinek próbáját, ahol a keresztyénét. \

Hol keresendő az igazi keresztyénségnek próbája, azt meg
tanulhatjuk ma Krisztustól.

Két irányban keresendő:
 I. A forrásokban, melyekből ismereteinket merítjük, és
II. A gyümölcsökben, melyeket mi magunk hozunk.

I .

Tapasztalataink gyűjtésében, ismereteink gyarapításában, 
erőink kipróbálásában s abban, hogy az élvezetben örömünket

I. Egyházi beszédek és elmélkedések.



leljük, nagy mértékben a külvilágra vagyunk utalva.Érzékeink 
egész berendezése a környezetre mutat. Ez tünteti fel az útat, 
melyet maga a természet jelölt meg, hogy azon képezze magát 
az emberi elme és jellem. Aki egyoldalúlag elzárja magát a 
külvilág és környezet elől, az idő előtt elöregszik ugyan gon
dolkodás módjában, de bölcs és szilárd jellemű ember soha
sem lesz. De ha a külvilágot kell is forrásnak tekintenünk, 
amelyből merítenünk lehet, éppenséggel nem közönyös reánk 
nézve, mi módon merítsünk. A  mily tévúton jár az, aki teljesen 
elkerüli e forrást; azon mód téved az is, aki belőle mindent 
merít,amit csak nyújt. Sok virágban a méreg és méz együtt 
van meg, de a méh kiválasztja a mézet és a mérget otthagyja, 
elmellőzi. Környezetünk is mind a kettőt nyújtja, mézet és 
mérget, jót és rosszat, igazat és hamisat s az igaz keresztyént 
az jellemzi, hogy e kettőt eltudja választani, megkülönböztetni 
egymástól s a jó nemes szerint igazodik.

Éppen az, amit Krisztus urunk a hamis prófétákról mond, 
hogy t. i. báránybőrbe öltözötten jönnek hozzánk,belül azonban 
ragadozó farkasok, mondható a körülöttünk levő külvilágról 
is. Azok az emberek, kiket lelkiismeretük nem furdal, ha köte
lességüket elmulasztják s nem létező jogokat követelnek a 
magok számára és a legcáábosabb szavakkal hirdetik, hogy 
ily életmód a legelőnyösebb; mindazok az emberek, kik csak 
az örömben találják és látják az életnek célját és minden ön
megtartóztatást oktalan önsanyargatásnak neveznek; mind
azok, akiknek nincs vallásuk és az elvtelenségöket a maguk 
vallásának nevezik: mindnyájan hamis próféták s őket az
élet mérgezőinek kell tartanunk. Kedves kér. Testvérem! 
A  te keresztyénségednek az képezi próbakövét, hogy mire 
becsülöd ezeket a hamis prófétákat. Ha társaságukat keresed, 
ha örömeikben gyönyörűséget találsz, ha szórakozásaikban 
kedvedet leled, ha szíved helyesli elveiket, ha üdvözlőd őket, 
mint tanítómestereidet, ha egész életedben hozzájuk igazodsz: 
akkor ezek a hamis próféták belőled is hamis keresztyént for- 
máltak, de az igaz keresztyénségnek próbáját nem állód meg. 
A  forrásban, amelyből merítesz, találod meg keresztyénséged 
próbakövét és

II.
a gyümölcsökben, melyeket életed terem. ,,Az ő gyümölcseik
ről ismeritek meg őket". Magad beszélhetsz, amit akarsz; 
szavaiddal, minden erényekkel és bölcseséggel elhalmozhatod 
magad: az emberek és joggal mégis tetteidet figyelik' és ítéle
tüket aszerint alkotják meg. Nem ritkán történik, hogy szülők 
embertársaiknak rossz nevelésű gyermekei felett pálcát tör
nek és hangoztatják a gyermek nevelési szabályait, de ha aztán 
saját gyermekeiket figyeljük, önkéntelenül Krisztus urunk

2



3

szavaira kell gondolnunk: „Gyümölcseikről ismeritek meg
őket". Sokan értenek a kegyes szólásformákban való beszéd
hez, szebbnél-szebb bibliai idézetekkel találkozunk szavaik
ban, nem járatlanok a törvényekben, jól tudják és meg is mond
ják, mi a helyes és helytelen, de ha tetteiket vizsgáljuk: gyü
mölcseikről ismeritek meg őket! Az ember ugyanis képes 
magát szavaiban megtagadni, de tetteiben nem; s ezt vonatkoz
tathatjuk úgy a jóra, mint a rosszra. Gyermeked, saját tested 
és véred, vérig bántott, véghetetlen bosszúságot vagy bánatot 
okozott; haragra gerjedtél ellene, kemény és metsző szavakkal 
rosszalásodat nyilvánítottad vele szemben, sőt magadtól elta
szítottad gyermekedet és kinyilatkoztattad, hogy emlékét is 
kiszakítod szívedből. De midőn önhibáján kívül súlyos nyomo
rúság nehezedik ugyan-e gyermekre, megtörtén és meg
alázva mégis hozzád jött mentő kezed segedelmét' kérni. 
Szavatartó maradtál-e haragodban? Nem nyilvánult-e meg gyer
mekedhez való szereteted hatalmasan és ugyanazt a kezedet, 
mellyel gyermekedet eltaszítottad, nem nyújtottad-e feléje, 
hogy vele magadhoz, szívedre öleljed? Szavaid megtagadtak 
téged, de tetteid nem. Ugyanez áll a gonoszról is. Minden 
gonoszság, ami bensődben rejtőzik, titkos kívánságaid és szán
dékaid, kígyó hamisságod, alattomosságod; szavakkal képes 
vagy azokat eltakarni, ellepezni, de bármily hízelgőn szólj is, 
tetteid mégis elárulnak. Nem egyszer hallani: sohasem hittem 
volna ezt legjobb barátomról; de hiszen tetteivel bizonyítja, 
hogy sohasem volt őszinte barátod. Báránybőrbe öltözött far
kas volt a belsejében és ezt most nyíltan értésedre adta; gyü
mölcseiről ismerheted meg. Az ő gyümölcseiről őt; önmagadat 
pedig saját gyümölcseidről. Keresztyénségednek ezek a 
próbakövei. Az élet pedig naponként, sőt óránkét tesz erre 
a próbára. Ne gondolj sohasem arra, hogy látnak-e az emberek 
vagy sem; akár látnak, akár nem, Istened mindig lát és meg
ismer gyümölcseidről. Óh bár mindig jó gyümölcsök volnának 
azok, hogy dicséretére válnának annak a fának, melyen ter
mettek. Ámen.

Gyönk. Szabatoni.

Ismeretlen Istennek,

Egyházi beszéd. Ap. Csel. 17, 16— 18.
A  mai kor gyarmekei büszkén a felvilágosodás szülötteinek 

tartják magokat és mindent úgy igyekeznek intézni amint 
ezekhez illik. Modern életet élnek, új módi könyveket olvas
nak, újabbnál újabb felfedezések után kutatnak s boldogan val- 
ják magokénak a vízalattjárókat és repülőgépeket, a rádiót és 
a modern kor többi találmányait csak újak és modernek legye
nek; míg az emberi élet régi kipróbált és sokszor nagyon is
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fontos kellékeit elhanyagolják. Épenígy törekszenek újság után 
a szellemi életben is. Atyáink tudománya, atyáink érzülete di- 
zony ma már elhanyagolt elfeledett állapotban van, nem is 

szólva arról, hogy mennyire elfelejtik atyáik hitét a modern 
kor gyermekei s mennyire nem ismerik atyáik Istenét a fel
világosodás fiai. Aminek azután sajnálatos következménye, 
hogy nem mernek , nem tudnak közeledni sem ő hozzá, hiszen 
lelkűk annyira elvan merülve a világ szerinti élet különféle 
formájában , hogy nincs meg az az intézmény, mely összekösse 
azt az élő Istennel, más szóval a ma embere előtt ismeretlen az 
Isten fogalma. Talán érzik őt néha a természetben, midőn az ég 
dörgése megremegteti s a villámok cikázása megvilágítja feje 
fölött a sötét fellegeket, vagy midőn alelkiísmeret nagyritkán 
felkelti szívében a bűntudat marcangoló vádját s fél is tőle, 
talán a tiszteletben is tartja, de lelke nem tud úgy hozzámele- 
gcdni, mint a gyermek az édesanyához, mint a hegyipatak 
pL meredek szikládhoz, vagy mint a folyondár a szilárd, évszáza
dok viharával dacoló tölgyhöz. Olyanféle a mai keresztyén is
tenfogalma, mint régi athénieké volt, akiről azt mondja Fái 
apostol „Mikor bejáróm és szemlélem a ti szentélyeiteket talál
kozóm egy oltárral is, melyre ez vála írva az ismeretlen Isten
n e k Ezt az ismeretlen Istent igyekezett Ő megismertetni az 
athéniekkel, ennek az ismeretlen Istennek fogalmát szeretném én 
is ma berajzolni a ti szívetekbe, hogy az ott meggyökeresedve' 
élő valósággá formálódjon és erősítse, vigasztalja, feddje és 
áldja és vezérelje a ti egész életeteket.

Természetesen ez csak úgy lesz lehetséges, hogyha lélek
ben végig zarándokolunk azok előtt az oltárok előtt, amelye
ken a mai emberek Istent megtalálni vélik és megállunk az ol
tárnál, amelynél valóban meg is találják.

Pál apostolmásodik missiói útjában Görögország híres fő
városába Athénbe érkezett. Gyönyörködött a város szépségé
ben, amelynek híre bejárta az akkor ismert egész világot. El
határozta tehát, hogy tüzetesen megnézi annak nevezetessé
geit. Érdeklődését elsősorban a templomok kötötték le, mint 
amelyek legközelebb állottak az ő istenfélő leikéhez. Elindult 
azért azoknak a megtekintésére. Látott szebbnél-szebb temp
lomokat s talált gyönyörű istenképeket és látta, mint tódul a 
a nép ezekbe a templomokba S mint áldoznak a különféle isten 
képek előtt felállított oltárokon. S amint így ment egyik szen
télytől a másikig, egyik oltártól a másikig eljutott egy olyan 
szentélyhez, amelynek oltáránál alig áldoztak s amely kongott 
az ürességtől. Nagyon elcsodálkozott. Megnézte az oltárt s 
látta, hogy nincs kép felette s megnézte a templomot s látta, 
hogy nem is hasonlít a többi templomhoz, gondolkozni kezdett 
azért, hogy miért is nem hasonlít ez a többihez ? S akkor látta 
meg a feliratát, melyet a bemenetelkor talán nem is vett észre,
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amely felírat így hangzott: az ismeretlen Istennek. Találó rajza 
ez a kép a mai kornak szeretteim. Nézzetek csak ma is szét az 
emberi életben, vájjon nem ugyanazt fogjátok-e látni ? amit Pál 
Athénről ir ? Ma is láthatunk különféle templomokat és még 
különfélébb ístenképeket, amelyeknek oltárainál ezer, sőt 
mondhatnám talán milliószámra áldoznak az emberek, míg az 
ismeretlen Istennek temploma — époen úgy mint Athénben — 
csaknem üres, oltártüzei is sok helyen teljesen kíhanvadóban 
vannak, mert a mai emberek is ezt hanyagolják el legszíveseb
ben. Csodálatos s csaknem hihetetlennek látszik nekünk ez a 
a tény, de hogy ez valóban úgy van, jertek menjünk a mi hatal
mas fővárosunkba az életbe s győződjünk meg e tények való
ságáról.

Még el sem indulunk egészen és máris ott találjuk az első 
istenképet, amelynek felirata két betűből áll ,,Én . Igen az 
önző én magasztos oltára s nézzétek micsoda tömeg gyűlik 
köréje? . . .  Bálványozzák . . ,  meghajol előtte . . .  a magasztalás 
tömjén illata, a büszkélkedés fel-felröppenő füstjének szaga 
már messziről érzik, közelebb jövet meglepetéssel látjuk, hogy 
milyen magasan áll mások felett, szinte öntelten állunk meg mi 
is előtte és hallani véljük farizeusi hízelgését: „Hidd el különb 
vagy mindenkinél. . .  szép, okos, művelt, gazdag, előkelő és én 
nem tudom micsoda . . .  csak nem 4llsz szóba egy hozzád nem 
illő embertársaddal? Csak nem alacsonyitod le magad? hogy 
vele egy úton járj és vele egy levegőt szívj? ilyen és ehhez ha
sonló gondolatok tartják fogva ez előtt a bálvány előtt hódoló 
hatalmas tömegeket, melyeknek hatása csak akkor kezd fosz
tani az egyes lelkekben, amikor a rideg élet valója rácáfol 

a hiú és hamis hízelgő szavakra bizonyságául annak, hogy ezen 
az oltáron hamis Isten tüzei lángolnak.

Menjünk azért tovább, nem kell nagyon messzire men
nünk, hogy megtaláljuk a másik oltárt. Hatalmas tömeg táncol 
előtte, örül a lélek, boldog a szív, hogy végre szolgálatába 
léphet s szinte irigyléssel tölti el azokat, akik csak távoli szem
lélői eme felséges szolgálatnak, de akinek lelke vágyik, ha csak 
egy rövid időre is szolgálatába lépni a hatalmas Istennek, Pedig 

ez a legszeszélyesebb talán valamennyi között. Mert egyszer 
magas régiókba röpíti, máskor pedig irtózatos mélységbe 
sújtja, egyszer a boldogság gyönyörűsége bölcsőjében ringatja, 
máskor pedig a nyomorúság kietlen pusztájába hajtja szolgáit 
és éppen ez a szeszélye rejt nagy veszélyt magában, mert míg 
kegyeltjei bálványozzák, addig kegyvesztettjei nem egyszer 
életöket dobják el miatta. Óh jól ismeritek mindnyájan, hogy is 
ne ismernétek eme szeszélyes Istentelenséget, melyet valamikor 
arany borjúnak, vagy guruló tallérnak ábrázoltak, de már csak 
papírrá degradálódott és mégis jobban csábítja hódolóit, mint
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valaha. Pedig ezen az oltáron való szolgálattól mindenkinek 
óvakodni kell, hiszen az igazi Isten ílyenszeszélyes nem lehet.

Hát akkor hol találjuk meg őt? Talán a következő temp
lom oltáránál? Hol feledve az élet gondjait, lerava annak ter
heit az élvezetek mámorába merül a kebel? ahol azt tartják:

Ki ellen áll a perc igézetének,
S nem hagyja lelkét ártól elragadni
Nem is jó ember, bár maradna otthon (Madách)

Ahol a mámorító italok fullasztó gőze, avagy a testi szen
vedélyek telhetetlen gyönyöre tompítják az emberi lelket, el
feledtetvén vele mindent, ami fáj, de elfeledtetve velük azt 
is, hogy :

Legédesebb percünkbe is vegyül 
Egy csepje a mondhatatlan fájdalomnak 

Talán sejtjük, hogy ily perc virág 
S így hervatag (Madách.)

Óh ne is közeledjetek ehhez az oltárhoz és ne is menjetek 
be sem ebbe a templomba, mert ennek levegője mérges párák
kal van tele, amelyeknek belélegzése is halálos kimenetelű 
lehet, hiszen az élvezetnek édes cseppjeí, nem egyszer a szenve
dések egész tengerét zúdítják reánk s a boldogságnak egy-egv 
pillanata ígep sokszor egy egész élet keserűségébe kerül. Az 
az Isten pedig, kinek szolgálata ilyen áldozatokat követel, nem 
lehet igazi.

Hiába keressük őt tehát ezekben a templomokban, ame
lyeknek oltárain ilyen hatalmas tömegek áldoznak, megtalálni 
nem fogjuk őt soha, hiszen itt mindenütt csak hamis isteneket 
s múló bálványokat találunk,mert hiába lépünk be a művészet, 
a szépség, a hiúság, a nagyravágyás és én nem bánom még 
akármelyik más templomba is sehol sem fogjuk az igazi Istent 
megtalálni, mert mindenkinél látunk valamit, ami talán a mú
landóságra, talán az álhatatlanságra, táján a személyváloga
tásra és sok más emberi gyarlóságra emlékeztet. Ilyen gyenge
ségekkel, ilyen gyarlóságokkal bíró Isten a világ kormányzója 
és teremtője nem lehet. Nem is ilyennek ismerteti Pál apos
tol midőn az athéni nép kegyes voltára és istenfélő lelkére 
hivatkozik, hanem azt mondja: „Mikor bejártam és szemléltem 
a ti szentélyeiteket, találkoztam egy oltárral is, amelyre az 
valá ráírva az ismeretlen Istennek. Akit azért ti nem ismerve 
tiszteltek, azt hirdetem én tinektek.

íme eljutottunk egy új oltárhoz, mely az ismeretlen Isten
nek van szentelve, aki előtt mennél kevesebben és azok is 
mennél ritkábban szeretnek megfordulni. Tiszteletüket nem 
tagadják meg tőle . . .  sőt nagyon sokan szívesen áldoznak az 
oltárán is. Templomot emelnek dicsőségére, ünnepet rendez
nek tiszteletére, de valami mégis csak visszatartja őket az



7

őt megillető igazi szolgálattól, mely az igazi alázatosságban és 
keresztyéni odaadásban rejlik, éppen úgy viseltetnek vele 
szemben, mint az athéniek az, ismeretlen Istennel. És emitt 
nem. tudják őt sehol megtalálni, pedig de sok helyen és mennyi 
alkalommal közli magát az emberiséggel, A  sok közül csak 
egyet kívánok most megemlíteni. Egy európai utazó beszéli, 
hogy egyszer utazása közben talált egy puszta lakót egy sivár 
elhagyatott vidékén Arábiában, Az arab természetesen job
ban hozzá volt szokva a harchoz, mint a beszélgetéshez a kara
vánok kifosztásához, mint a szeretetteljes társalgáshoz. Mégis 
a napnak egy bizonyos órájában meghajtotta magát, hogy 
imádkozzék. Az európai erre azt a kérdést vetette fel előtte, 
hogy honnan tudod, hogy van Isten? Komorran nézett az arab 
reám, mondja, mert úgy látta, hogy én nem hiszek Isten lételé- 
benés csodálkozásának adva kifejezést, ezt az ellenkérdést 
vetette fel előttem. Honnan tudja Ön azt, hogy az éjjel tevék 
mentek el sátrunk előtt s nem emberek? A  lábok nyomáról, 
melyet a földön hagytak — volt a válasz. Mire az arab ezzel 
válaszolt s vájjon nem bizonyítják-e a nagy természet szám
talan csodái Isten hatalmát körülöttünk? Vájjon nincsenek-e 
az ő kezeinek nyomai a természetbe olyan világosan beirva, 
hogy abból mindnyájan tisztán olvashatunk? (De Witt.) 
Micsoda egyszerű történet! S hogy megszégyeníti vele a mai 
keresztyének nagy részét ez az egyszerű tevehajcsár? Vájjon 
mi nem látjuk-e valóban az ő kezeinek nyomait az egész vilá
gon? Ha semmi egyéb nem volna, csak az a fönséges látvány,, 
amelyet a ragyogó nyárnak egyetlen egy napja tár elibénk a 
maga tündöklő napsugarával. . .  az aranykalásszal rengő róná
val . . .  a messze kéklő bércekkel és az ő kibeszélhetetlen 
drága ajándékával — mondom már maga ez a magasztos való
ság is lelkűnkbe véshetné az ismeretlen Isten szeretetteljes 
arcát, aki teremtette a világot és mindent, ami abban van, 
mivel ő a menny és föld ura. De mi nemcsak az Ö kezeinek 
nyomát láthatjuk, de érezhetjük, ezenkívül az ő lelkének nyo
mát a mi lelkűnkön, az ő lelkének nyomát a mi életünkben 
amint azt szentleckénk olyan szépen fejezi ki: Ő benne élünk 
mozgunk és vagyunk". Életünk egy-egy felemelkedett pillanata, 
amelynek boldogsága feledhetetlen előttünk, vagy egy-egy 
olyan bajból való szabadulás, amelyből a mii gyarló szemeink 
nem is láttak kiutat s kétsébe esetten vergődve a legutolsó 
fegyverhez, az imádsághoz fordultunk,amelynek szavára meg
nyíltak előttünk a kétségek sötét kapui és mi boldogan érez
tük a szabadság régen óhajtott tiszta levegőjét.. .  mind . . .  mind 
Istenünk kegyelmének és végtelen szeretetének drága ajándé
kait, amelyekkel közelebb akar édesgetni bennünket, mint sze
rető édes atya elpártolt engedetlen gyermekeit. Ez az Isten 
ismeretlen volna előttetek?Ennek az Istennek oltárait lég--
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István király ünnepén,

II. Mózes 20, 12.
K. T. A  nagy emberi társadalomnak igen jelentős alapala

kulata a család, ez a kis társadalom. Ebbe a kis emberi társada
lomba születik bele közvetlenül minden ember és csak ennek 
révén kapcsolódik bele a nagy társadalomba. Itt a családban 
érzi az ember a társas közösség áldásait legelőször, melyekre 
természettől fogva rá is szorul. Itt tanulja meg azokat az isme
reteket, amelyekre a nagy társadalmi közösségben szükség lesz, 
itt ismeri meg kötelességeit a közzel, a társadalommal szemben. 
Egyszóval itt lesz társas lénnyé: emberré.

Az emberek már régen tudatára ébredtek a családi élet 
fontosságának és annak a nagy hatásnak, melyet a család a 
magyobb közösségnek: á törzsek, nemzetek, népek életére 
gyakorol.

A  régi görögök országuk sorsát intéző hivatalnokaik, 
archonjaik választásával irányadóul a családi életet vették 
és abból a dicsérendő alapelvből indultak ki, hogy csak 
az lehet jó hivatalnok, csak annak a kezébe adhatnak hatal
mat és tehetik le így a nemzet sorsát, aki szüleit is tiszteli

szívesebben elhanyagolnátok? Óh nem én nem hiszem azt, 
mert ennek az Istennek s'zeretete sokkal jobban bfe van raj
zolva a ti szivetekbe s ennek az Istennek oltárai olyan édes 
és meghitt hatással vannak a ti lelketekre, melyhez hasonlót 
nem találtok a világ nagy templomában lévő egyetlen oltáron 
sem, még ha egy ideig talán kellemesebbnek látszik is annak 
légköre számodra, szíved mégis visszakívánkozik, mint a té
kozló fiúé az ő édes attyjához. Óh álljatok meg azért ennél az 
oltárnál' —  szeretteim! —  melengessétek mellette bágyadt 
testeteket és acélozzátok meg gyenge hiteteket s egyszerre csak 
érezni fogjátok, hogy ez az ismeretlen Isten nagyon is ismerős 
előttetek, ki szállást vesz a ti szívetekben, hogy a maga élő 
templomává varázsolja azt, amelynek oltárán a neki gyújtott 
oltártüzek soha ki nem hanvadnak, hogy éreztessék velük azt 
a magasztos apostoli gondolatot, amellyel a mai szent igénk 
befejeződik: ő  benne élünk, mozgunk és vagyunk, míképern a 
ti költőitek is mondották, mert az Ö nemzetsége is vagyunk". 
Ámen,

Abauj szántó, . Varga László
ev, lelkész.

II. Alkalmi beszédek s írásmagyarázatok.
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és hálás azokkal szemben. Úgy okoskodtak ugyanis ők is,hogy 
aki hálátlan és tiszteletlen szüleivel, a mi keresztyéni felfogá
sunk szerint az Isten után a legnagyobb jóltevőnkkel szemben, 
az nem lehet megbízható és hálás mindnyájunk Édesanyjával 
a hazával szemben sem.

A  másik ókori nagy népnél, a rómaiaknál szintén alapvető 
jelentőségű volt a családi élet. Nagy szerepet játszott a szülők 
és ősök tisztelete, sőt éppen ennek köszönhette Róma emel
kedését, mert nem egy nagy erényének vált szülőanyjává, 
meleg és termékeny talajává.

Ma különösen a nagy kínai birodalom életében domboro
dik ki a nagy családtagok egymáshoz való viszonyának szerepe, 
hol a hálátlan gyermeket az állam törvényei halállal büntetik. 
A  kínai bölcsek láncokoskodásszerű tartalmas feljegyzéseiből 
soha sem hiányzik az a fontos láncszem,mely a szülők tisztele
tére és a családi életre vonatkozik. Kínának ma szinte egyedül- 
íálló, karakterisztikus vonása a szülői tisztelet és ezen alap
szik állami élete is. •

Az ótestamentomi Izrael 10. parancsolata közül egy, a 4. 
^zijntén a családi életre vonatkozik, melynek fejlettségét és 
jelentőségét bizonyítja áz a vonás is, hogy míg a tíz közül 8 
tiltó: ne tedd ezt, ne cselekedd azt, tehát nem éppen magas er
kölcsi nívón álló életviszonyokra enged következtetni; addig a 
4. parancsolat pozitív, parancsoló, mert nem azt mondja, hogy 
ne légy hálátlan és tiszteletlen szüléiddel szemben, hanem hatá
rozottan követeli: „Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú 
ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad tenéked".

* * *
Mint minden közösségnek, úgy a minden közösségek alap

jának, sejtjének, a családi közösségnek is csak a szeretet lehet 
a legszilárdabb alapja. Ez a szeretet és a szereteten alapuló 
tisztelet teszi bensővé a családi életet. A  család élete azonban 
nemcsak a jelenben élő tagjainak egymáshoz való viszonyában 
merül ki, mert ez sokszor igen esetleges volna, A  család élete, 
mint minden más közösségé is a múltban gyökeredzik és azon 
épül fel, mint az igaz boldogság; kevés ahhoz' csupán a jelen. 
A családi élet igazi mélységét az elhalt tagok, elődök, ősök em
lékének tisztelete adja. A  gyermek tiszteli szüleit, szüleivel 
együtt nagyszüleit és így halad ez tovább, mert a családfa 
ezzel nem fejeződött be. Az élő tiszteletének alapja a család 
halottainak, az élőknek tisztelete és ez pedig a kegyeletben 
gyökeredzik.

Ez a kegyelet lesz mai elmélkedésünk tárgya és pedig
a kegyelet

I. családi és
II. nemzeti vonatkozásban.
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A  kegyelet szó tartalmi meghatározásánál az érzelmekre 
kell támaszkodnunk. Aki ezzel tisztába akar jönni, emlékezzék 
vissza és vizsgálja meg életét, hogy vájjon nem fordult-e elő 
abban már olyan eset, amikor látta, hogy valaki egy régi tárgy
hoz, lehetett az bútor, könyv, vagy ékszer, vagy bármi más 
— idegen vagy akár az ő szeme előtt is szinte megmagyarázha
tatlan erővel ragaszkodott és mintegy rajongó tisztelettel vette 
azt körül. Ha megkérdeznek xaz ilyen embert, hogy miért 
ragaszkodik annyira ahhoz a tárgyhoz, feleletül azt kapnánk: 
azért, mert ez még megboldogult szüleimtől maradt rám. emlék
képpen, akik ugyancsak valamelyik ősüktől örökölték.

Az ilyen ereklyét a kegyelet érzelme részesíti tiszteletben. 
Sokszor az anyagi érték is aránylag elenyésző, de a hozzá
fűződő emlékek keltette érzelem: a kegyelet teszi becsessé. 
Pl. a magyar királyi korona anyagi értéke állítólag nem több 
5000 aranyforintnál, de történelmi értéke, amelyre a kegyelet 
emeli, felbecsülhetetlen.

Egy-egy ősrégi kúria, kastély ódon falai mennyi és milyen 
szép emléket idéznek vissza, mily hangos hirdetői a múltnak, 
amely bennük kővé vált. A  kegyeletes utód híven őrzi az em
lékezhető nyomokat, de ezzel ősei szellemét tartja tiszteletben, 
az ő emléküket becsüli meg a múltban és ezzel a saját értéké
ről tesz bizonyságot.

Utolsó dolog az Testv., mikor elveszti kegyelet érzését 
és kíméletlen, durva kezekkel tépi le a tisztelet virágait az 
ősök emlékéről. Csak sajnálatra méltó eset, mikor a kegyelet
ien utód oktalan parancsára csákányütések szakítják be az 
ősi sírbolt falát és zavarják meg az ősök örök álmát olyan 
helyen, melyet mindenki részéről tisztelet vesz körül; ahol 
az azegyszerű munkás ember, —  akinek csak a tenyere kérges, 
de szíve nem, —  vérző szívvel végzi munkáját, amely ellen 
jobb érzése tiltakozik. Mit várhatunk akkor ebben a mai 
világban, melynek átkos szelleme különben is minden tekin
télyt kikezd? nem fél sem Istentől, sem embertől, —- ha a veze
tésre születtetek és a példaadásra hívatottak maguk szagat- 
ják két kézzel a múltról a kegyelet hatalmas ereje szőtte 
nimbuszt, amely előtt pedig önkéntelenül meghajlik, még a 
legliberálisabb gondolkozásé ember is, mert ott érzi mögötte 
az emberiség történetét irányító örök Isten jelenlétét.

A  legsúlyosabb erkölcsi felelősség terheli az ilyen veze
tőket könnyelműségükért ma, ebben a nemzeti történet és a 
kegyelet iránt amúgy is érzéketlen korban, amely megfeled
kezett múltjáról, nem törődik jövőjéről, csupán a jelennek él.

Testv.! A  családi kör szentélyében állandóan kell égnie 
az ősök tiszteletére gyújtott tűznek, amelyet csak kegyelet 
érzelme táplálhat. Ennek melegét kell érezniök a gyermekeknek

I.
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is születésük pillanatától fogva. A  család ne csak természeti, 
hanem történelmi közösség is legyen, amelynek nélkülözhe
tetlen életeleme, létfeltétele a múlt. A  történelmi alapokon 
nyugvó család lehet a legpéldásabb vallási közösség is, mert az 
ilyen család nemcsak a jelenben tapasztalja a mindenható Isten 
kezemunkáját, hanem gazdag kincses házat jelent számára a 
múlt is, mely Isten gondviselő munkájáról tesz bizonyságot.

Szomorú jelen korunkban a szabadelvűség és a materiális 
v. anyagias gondolkodás és az ezeket magáévá tevő, helyte
lenül értelmezett, bűnös szocializmus évezredes alapjaiban tá
madja meg a családot, mikor vallási, történelmi tekíntélyi, 
nemzeti vonásait és kultuszi jellegét igyekszik elhomályosí
tani, csakhogy múlandó, vétkes és önző céljait elérje. Ennek 
következménye a nagy erkölcsi romlás, mert a családi élet nem 
a családi szentélyben folyik le, hanem különösen a legújabb 
kor speciális produktumaiban a nagy világvárosokban az út- 
cára helyeződik ki. A  házastársakat szülői, vallásos és kegye- 
letes érzelmek jóformán nem is vezérlik, hanem csak az élés.!

Ilyen körülmények között, hogyan várhatjuk a 4. pár. 
betöltését: „Tiszteld atyádat és anyádat'1, mikor a családi 
élet sarkalatos erényei: a kegyelet és vallásosság elhomályo
sultak!?

Szülők, tanítók, oktatók, nevelők, vezetők! Rajtatok a 
felelősség erkölcsi terhe, rajtatok; a ti munkátokon nyug
szik a jövő. Az ifjúság a jövő kertje azokon az alapokon fog 
állni és ugyancsak olyan alapot fog vetni a következő nem
zedékek számára, amilyet ti vetettetek nékik.

Óh ti szülők! Féltékenyen őrizzétek családi szentély- 
tek bensőségét, melegét. A  kegyelet tűzét ne hagyjátok ki
aludni s különösen nagy súlyt fektessetek arra, hogy ez a mély 
megalapozást nyerjen a gyengéd szívekben A  kegyelet 
érzelméről tesznek bizonyságot azok a sírok, melyeket az 
utódok évről-évre gondosan ápolgatnak, virágokkal ültetnek 
be. Az ilyen utód nem feledkezett meg a múltról, mert kegye
lettel őrzi emlékét, de a jövőt sem téveszti el szem elől.

Áldásos magvakat hint el gyermeke szívében az a szülő, 
amelyik korán hozzászoktatja gyermekét az ilyen kegyeletes 
cselekedetekhez és oly tiszta, mély érzelmeket gerjeszt fel a 
fogékony lélekben, amelyeknek érzékenységüknél, tisztasá
guknál fogva távoltartanak tőle minden korukban felmerült 
fertőző eszmét.

Igen bölcs az az oktató tanító vagy nevelő, aki elődének 
emlékét híven őrzi és ennek az ifjúság előtt külsőleg is kifeje
zést ad. Az ifjúságot annak szellemével megismertetve, mely
nek képviselőjeként tekinti magát, úgy adja meg a tiszteletet 
az elődnek és á hosszú életet, a halhatatlanságot s zellemé- 
nek. Nem marad gyümölcstelen az a csekély, de mégis nagy
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jelentőségű fáradtsága, amellyel a tiszteletre méltó előd, 
munkatárs, kartárs, vagy kolléga sírját az, ifjúság számára 
valósággal kultuszhellyé teszi, amelyen inkább az utód kegye
letének, mint az időnek nyoma lássék meg. Az ilyen síron 
elültetett virágok ápolása az ifjú lelkekben örökszép virágo
kat fakaszt: a kegyelet hervadhatatlan virágait, amelyek egy 
egész életetboldoggá* gazdaggá, termékennyé tehetnek illa
tukkal.

Különben hasonló tiszteletben fognak részesíteni minket 
utódaink, mint amilyenben mi részesítjük elődeinket. Az ő 
szellemük ápolásával a maguk lelkét, szellemét is halhatat
lanná teszszük. Az ő sorsuk a mi sorsunk is.

Nevelő, oktató, tanító tiszteld elődödet! Gyermek „tisz
teld atyádat és anyádat", úgy tiszteld, hogy bennük az ő sor
sukban bírhasd jobb jövődet és jobb sorsod zálogát, az Isten 
áldását, a hosszú életet és szellemed halhatatlanságát!

II.
Gyakran hasonlítják a nemzetet egy nagy családhoz és 

pedig azért, mert nagy vonásokban ugyanazok az életmegnyil- 
vánuíásai, mint a családnak, másrészt pedig azért, mert a 
család a maga őseivel a legkisebb történelmi közösség, a nem
zet pedig a legnagyobb történelmi közösség. Valóban a nem
zet kialakulásának alapja a közös történelmi múlt. Ezerfelé 
szakíthatják a nemzet testét akár természeti, akár politikai 
viszonyok, a történelmi öntudat kapcsát szétszaggatni képtele
nek. Ha tehát a nemzeti összetartozásnak, öntudatnak alapja 
a történelmi múlt és öntudat, akkor csak temészetes, hogy 
mostoha viszonyok közt különösen ennek ápolására kell fek
tetni a fősúlyt.

Az egészséges nemzeti életnek is ugyanaz a feltétele, 
éltető eleme, ami az egészséges családi életé: a kegyelet az ősök 
tisztelete; emlékük szellemük ápolása, a nagy történelmi ősök 
törekvéseinek megértése, átélése és megvalósítása.

Egy ilyen történelmi ősünk iránti kegyelet hozott össze 
ma is minket az Úr házába. Ünnepi érzelmeink legkimagas- 
lóbbika épén ez az érzelem, valamint a hála érzelme az Isten 
iriánt, hogy ily őssel áldotta meg nemzetünket és eddig közel 
egy évezreden át nem hagyta kialudni választottjának szelle
mét, sőt ma is bíztatólag sugározza be sötét jelenünket és 
azzal a reménnyel tölti el szíveinket a második évezred küszö
bén, hogy ha a nemzet azokon az alapokon fog maradni, 
amelyeket ő vetett a kér. hit igazságainak elfogadásával, akkor 
abban a nemzet az idők végezetéig való fennmaradása zálo
gát fogja bírni.

A  nagy, közös történelmi ősök szellemének ápolásánál 
különösen nagy feladat vár azokra a családokra, amelyeknek
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kebeléből származtak, amely családok oltárainál nyerték és 
táplálták Istentől megáldott nagy lelkűk tűzét, melegét, amely- 
lyel oly sokaknak, egy egész nemzetnek tudtak jótékonyan 
világosítani. A  történelmi nevezetességű nagy családok tűzhe
lyének fényétől sok családi tűzhely fénye és melege függ. A  
termékenynek bizonyult tűzhelyek termékenysége a jövőben 
nagyrészt az utódokon áll.

Ha a gyermek a családban, az iskolában és künn az élet
ben az elődök, a múlt tiszteletével és kegyelettel őrzött emlé
kével találkozik lépten nyomon, akkor nem fogunk oly sívár 
meddő korszakot élni, véget érnek történetünk hétköznapjai. 
Amiképen az ókori görögök fővárosában szinte játszva lett 
művésszé a gyermek, mert bárhová lépett és tekintett, minde
nütt egy-egy halhatatlan művészi alkotást látott és az ott ural
kodó művészi lelki összhangban az élet rútságait nem ismer
hette meg, aként a kegyeleten, a szülők, az ősök tiszteletén 
alapuló nemzeti élete is gazdagabb lesz virágokban, története 
pedig nagyságokban.

Nemzet: Tiszteld ősatyádat és ősanyádat, mert bennük az 
ő szellemükben és sorsukban bírod jobb' jövőd zálogát, mert 
hosszú ideig, időtlen időkig csak úgy élhetsz hazádban azon a 
földön, melyet az Úr, a te Istened adott tenéked. Ámen,

1924. Torda Gyula.

Aratási beszéd.

Máté 4, 26—29.
Hála neked jó Istenünk,
Hogy téged itt dicsérhetünk!
A  mi áldott mezőségünk 
Adott magvat bőven nékünk.
Minden kalász kicsépelve,
Bőséggel telt kamránk véle,

Add, hogy szívünk is érezze,
S jóból részét kivehesse. Ámen.

Ünneplő gyülekezett! Szeretett Testvéreim! Ismét elmúlt 
a csodálatos ének és zene az aratással. Mintha ismét halottas 
^ház volna a latarolt mező, melyen kasza és sarló aratott az 
élő kalászokon. A  mező csodálatos zenéjének a hangjára 
figyelt egy ország népe, melynek földjén hét év óta gyászéne
ket énekelnek. Ennek a letarolt mezőhöz hasonló hazának vi
gasztalója az acélos búzát termő magyar mezőség lett, mely a 
földmives nép a haza minden rendű és rangú fiának termel 
kenyeret. Ebbe a munkásságba benne van magyar nép lel
kének új feltámadással bíztató jövendölése. *
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Valóban az aratásban volt ének és zene, melyet a mező 
festőiesen szép képe formált a dolgozó magyar nép leikéhez. 

Nem zenghet szebb ének és zene, mint a kalászok éneke és ze
néje volt. A  rövid aratásban a természet zenéje az aratók 
fülébe is elhatolt. Esti alkonyaikor elhangzott ez a zene s a 
harangszó isteni zenéje szólalt meg s míg a munka folyt, el
hallgatott a harangszó is és a hold és csillagok mosolyogtak 
(aljá az égről. A  falúnépe fáradt munkások vidám énekének 
hangját, aratók hazatérését várta.

Csodálatos az aratás képe, mert magyarázni akár földön 
túli világról.

Az aratás képe a földön túli világ képét szemlélteti az 
Isten országában.

Elmúlt képe az aratásnak és most itt jelentünk meg, hogy 
a két kép örök alkotójának hálánkat mutassuk be s szemléljük 
a második képet, melyben benne él a mi egész valónk s mely
ről leolvassuk, hogy milyen kép előtt is állunk aratásnak hála
ünnepén.

A  láthatatlan világból ez az ünnepi kérdés száll el:
Az aratás képe Isten országának szemléletében!

Míatyánk, ki vagy amennyekben . . .
Márk ev. 4. 26—29.

Az aratás képe Isten országának szemléletében!
1, Csudálatos kép, mert elveti ugyan az ember a magot.
2. Művészi kép, mert az elvetett mag fejlődése örök titok.
Szemléltető kép, mert szemünk elé állítja a láthatatlan

világot.
I.

Csudálatos kép, mert elveti ugyan az ember a magot. Egy 
esztendő munkájának áldását vettük az aratással. Nem sírkö
vekkel, sírdombokkal borított temetőbe jöttünk, amelynek 
díszei alatt, miként az elvetett magon már az enyészet dia
dalát ülte, hanem idejöttünk, ahol az elhunytak felett az 
örök feltámadást hirdetjük s hisszük, hogy elköltözött apáink 
elporladt csontjaikból bennünk örökké élnek. Egy éven keresz
tül el-eljártunk e hajlékba, hogy esőt kérjünk, mikor tikkasztó 
hőség sorvasztott odakünn mindent, el-el jöttünk e hajlékba, 
mikor eső miatt vízben úszott a határ. És most ismét itt va
gyunk, hogy a legnagyobb hálánkat rójjuk le az aratás nagy 
Urának.

Sokszor bizonytalanul és csüggedten néztünk az évi ter
mésünk elé. Munkánk sikerét a jóságos Istentől tettük függővé. 
Nagy csodát művelt velünk ismét az Ür, mert most azokért 
is imát rebeg ajkunk, akiknek épp úgy esett az eső és sütött a



alá az Isten napja és mégis hálátlansággal fizetnek földi áldást 
adó Istenüknek s még csak a templomban sem jelennek meg.

Ebben a templomban ez a kereszt ma hívogató jel, mely 
előtt hálás népe az Istennek leborulunk és a hálátlanokért is 
így imádkozunk: Óh Megváltó! Hálát adok néked, hogy a ke
resztfán meghaltál. Hálát adok néked azokért is, akik r.eád 
soha nem gondoltak. Valóban aratás hálaünnepén úgy érezünk 
felebarátaik fölött szánakozást, mint a mi Megváltónk szánal
mat érzett azokon, akik őt keresztfára feszítették.

A  legnagyobb csodának története ma is megismétlődik. 
Egy parányi mag 20—40 magot hoz egy gabona-fejen, s az el- 

• vetett magnak 200—400%-a az évi terméseredmény. A  parányi 
mag áttöri a talajt s a kopár föld zöld színbe öltözködik, végül 
zöld bársonnyal fedi be a hantos földet. Az elvetett mag az 
Isten kezében láthatatlanul, csodálatosan fejlődik, dacolni képes 
az időjárás minden veszedelmes viharjaival szemben. Az em
beri tervezet fölött az isteni végezet írja belé a maga nevét a 
gabona fejlődésébe.

A  második csodának története a gazda életében is meg
ismétlődik. Az elvetett magot bőséggel visszafizető föld az ég 
felérhetetlen magaslatára függeszti a gazda tekintetét. Égből hull 
az eső, égről süt le a nap. Egy évig szemléltük a csodálatos 
képet esőben és napfényben. A  láthatatlan képben ott van az 
isteni igének magva. Ezt a drága magvat Krisztus koronázta 
meg a keresztfán való szenvedésével. Jöttek nehéz idők, esett 
az eső, szárazság tett tikkasztóvá minden talpalatnyi földet. 
Csodák történtek, mert a parányi mag fává növekedett és az 
elvetett mag megérett az aratásra. Csodák történtek, mert a 
Krisztus egyházát tápláló isteni ige felett is elzúgtak a viharok, 
de a vészes, fekete felhők alatt is folyt az építő munka. Még 
áll ami egyházunk, mint erős vár, amelyre tanunk ki drága egy
házát megérlelte az aratásra.

Ebben az aratás képében látlak benneteket dolgozó polgá
rok. Csodálatos volt a munka, melyet végeztetek. Ne fejejtsétek, 
hogy az isteni mag a szívetek gazdagítója is legyen.

Itt érjen meg bennetek az a tudat, hogy az elvetett mag cso
dálatos kép, de csak akkor lesz élet-erő számotokra, ha szívetek 
mindig kész annak befogadására.

Egyedül szép az isteni mag, mely a holtakat siratóknak, 
temetőket látogatóknak szívébe a feltámadás reményét oltja s 
minden sírkereszt a nagy magyar regényíró szavát igazolja: 
,,Ne hasonlítsd azt, ami szép márványhoz, rózsához, liliomhoz, a 
márvány hideg, a rózsa, liliom hervadó, nem szép az, ami csak 
a szemnek szép, valami mélyebb rejtelem van a szépség fogal
mában, amit az emberek éreznek, de nem értenek.”

Egyedül szép az isteni ige, mely széppé teszi az aratásra 
megérett emberiséget.

Í5
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II.
Az aratás képe művészi kép, mert az elvetett mag fejlődése 

örök titok. Ha visszatekintünk az aratás képére, valóban azt kell 
mondanunk, hogy az aratás képe művészi kép. A  nagy művész 
az aratás Ura! Oh mily művészi kézzel készítette a különböző 
színek vegyülékét. És mi, mint annak a művészi képnek a szem
lélői álltunk meg a kép előtt. Mint Jób, a gazdag úzföldi föld
míves így szóltunk vetésünk mellett: „Gyökerem a víznek nyitva 
lesz és ágamon hál meg a harmat." Ebben a nagy mondásban van 
a művész tudása. Ebből a nagy képből a mi határunkra is jutott 
egy rész és pedig a legszebb rész. Ki volna az a nagy művész, 
aki ehhez hasonló képet tudna festeni? A  képen elrejtett részek
nek csak hátterét látod s nem is tudod, hogy miként formálódik 
a művészi kép. Ehhez talán az aranycsináló tudna csak szebb 
képet alakítani? Legkevésbbé!

A  magban egy élet művésze mutatta meg a maga művészi 
tudását!

Annak a magnak a bölcsője is, a koporsója is a földben van! 
A  bölcső és a koporsó felett is elhangzik a nagy vígasztalásnak 
szava! Amikor ott vígasztalunk, nem látható, hanem láthatatlan 
dologban szemléljük az Isten örök, nagy végzetét.

A  gabona bölcsője és koporsója felett az örök művészet ez: 
Mert magától terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután 
teljes búzát a kalászban."

Az elvetett mag Isten országának nagy művészetét mu
tatja. Isten nem feledkezik meg ez évben sem övéiről, mert adott 
bőséggel abból, ami az övé. Teljesítette imádkozó ajakunk min
dennapi fohászát: A  mi minden napi kenyerünket add meg ne
künk ma.

És a minden napi kenyér odahullott a mi asztalunkra, 
melyből a mi Megváltó Krisztusunk adott szeretett tanítványai
nak, hogy emlékét mélyen a szívükbe zárj ák. Ez a kenyér ma 
megszentesül azoknak kezében, akik azért egy éven át szenved
tek és most érte hálát rebegnek. Nemcsak a magunk boldogságát, 
hanem a munkás megérdemelt jutalmát is vettük az aratás 
termésében.

Az aratás ünnepén égi boldogság hulljon a fáradozó, dol
gozó népre és a megadott kenyérért szálljon fel hálánk az ég 
Urához. Ha eddig dolgoztunk, e napon rakjuk le lelkűnkről a 
terhet és így zengjük el a szép éneket:

Keresztyének örvendjetek, örökké tart éltetek,
Aki most itt jó vetést tesz, jutalmul bő aratást vesz.

III.
Az aratás képe végül szemléltető kép, mert szemünk elé 

állítja a láthatatlan világot. Valóban egyedül láthatatlan világ
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az Isten országa. Ennek az isteni országiak sokszor szégyenkez
nie kellett, mikor a hálátlanok e világ fegyvereivel támadtak 
reája. Mivel nem termett ez a láthatatlan világ se márványt, se 
rózsát, se liliomot, ezért reá azt a vádat hányták, hogy nem is 
létezik, Pedig amikor az arató keze megfáradott és a sarló a 
kézből kiesett, amikor éhezett és szomjazott a napnak hévségét 
és terhét hordozó arató, akkor egy láthatatlan kéz, érintette meg 
a fáradt ajakat, a napsütötte kezet.

Ha visszatekintünk az aratás képére, valóban Isten orszá
gában érezzük magunk e jelen pillanatban. Nincs itt különbség 
szegény és gazdag, arató és úr között, mert az Isten országában 
mindnyájan egyenlőek vagyunk. Innen küldjük fel sóhajunk az 
egek Urához, hogy szánakozzék ezen a mi szegény magyar ha
zánkon. Ennek a népnek kell, hogy legyen meghallgatása oda
fenn, mert e nép tudott hazát szeretni, akkor, mikor reátört az 
ellen, tudott anyaföldet védeni mikor sárba tiprással fenyegették. 
De tud e nép dolgozni is, mert érzi, hogy semmi egyébb, mint 
csak a munka fogja e nemzetnek elrabolt hazáját ismét vissza
adni.

Az Isten országában számon tartatnak az élők és holtak. Az 
elhullott életek, mint az elvetett mag elrothadnak, de felettük 
új életek támadnak. Ezeknek az új életeknek nekünk kell lennünk 
s bennünk kell Isten országának megszületnie.

Azok a kórók a gabona között felnövekedhettek és tiszták 
maradtak és érettekké váltak. Vigyázzunk, hogy a mi gabonánk 
is tiszta maradjon és éretté váljon. Az a bűn, mely reánk rakta a 
láncait, ne fojtson meg bennünk, hanem mi irtsuk ki a kórót és 
legyen e föld az igazak és Istennek hálás szívek hazája.

Csendüljön meg szívünkben Tompa Mihály koszorús költőnk 
szava:

Légy egyszerű fia az édes anyának,
Szánts, vess, fákat növelj!

Testvéreim a Krisztusban! Az Isten országába hívó szózat 
elhallatszott! Tied is ez a szózat: Szánts, vess, fákat növelj! Az 
aratás képe legyen előtted csodálatos, művészi és szemléltető 
kép. Ez a kép állítson téged is az Isten országának szolgálatába. 
Légy ennek az országnak földmíves népe, s ne feledd el, hogy 
tőled is sokat vár a nemzet jövője. Az Isten országa tegyen 
alázatossá Isten és felebarátaid iránt. Éljen benned e nahéz idők 
segélyt váró kiáltása, hogy beteljesüljön az ének szava:

A  bűnbánó szívet szereti az Isten,
Jó gyümölcsöt az terem megtérésben, 
hitben. Halld tehát szent szavát, Az 
ég áldásában, És ne légy hálátlan. Ámen.

Nagybábony. Sztrókai Dániel
ev. s. lelkész.
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Aratási úrvacsorái beszéd.
(Máté 11, 28.)

Jöjjetek én hozzám 'mindnyájan, a kik megfáradtatok és 
megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Üdvözítőnk ezen 
szavai mikor illenének inkább reánk, keresztyén hívek, mint 
most, midőn az aratás munkáját bevégezve, igazán megfárad
tatok. Az égető nap heve alatt a verejték gyönyharmata nedve
sítő homlokaitokat s a nehéz munkában gyengülve számtalanszor 
felsóhajtottatok az erősítésért, a vigasztalásért. De nemcsak el
fáradtatok, hanem meg is terheltettetek. Bár fáradtatok az erős 
munkában, azért a teher nagy része megmaradt. A  gond terhe 
most is nehezedik rátok, mint azelőtt, megélhettek-e szeretett 
családotok tagjaival a munka áldásából, vagy kemény napok 
várakoznak rátok. Mert a nagy rész közületek munkálkodott, de 
siker azon nem volt, fájó aggodalom volt, mit aratott. A  siker
telen erőmegfeszítés pedig a legveszedelmesebb kísértő, hogy 
elvonjon az Úrtól, Feltüzeli a keblet és az ember, e gyarló lény 
fenyegetni kezdi az eget, mely megvonta a munkától az áldást, 
a földtől a termést, s megelégedés helyett az elégedetlenség 
mérges tüzét szítja fel az emberi kebelben.

Urunk Krisztusunk úrvacsorájával ne éljen egy ember sem 
addig, amíg ily elégedetlen szívet hordoz kebelében! Nincs itt 
helye annak, a ki az áruló Júdás székébe jutott, s kiről el
hangzott az asztalfőnél ülő Mester keményhangú szava: 
„Bizony mondom nektek, égy ti közületek elárul engemet."

Akinek szívét ellenség haragja keseríti és haragot táplál az 
ő lelke felebarátai iránt, abban legyen kész a, kölcsönös meg
bocsátásra való hajlandóság. És ölje ki szívéből a gyűlöletet, mert 
ki felebarátját gyűlöli s megbocsátani nem tud, miként sze
retheti az Isten?

Te azért ha a szenvedések kelyhe csordultig megtelik, ha 
bűneink érzetében leverve kétségbeesés fenyeget, siess aljhoz, 
ki azt mondja: Jöjjetek én hozzám mindnyájan a kik megfá
radtatok! Telepedjünk le tehát az Ő asztalához, éljünk az isteni 
kegyelem ajándékaival, az Ür testével és vérével, egyesüljünk 
a Krisztussal a szenvedésekben is és a megnyugvás, béketű
rés tölti el szíveinket, gyermeki odaadás, lelkeinket s új erővel, 
új bátorsággal, törhetlen hűséggel haladunk tovább és tovább 
mindig előre a szenvedések Golgotháján, mert maga az Ür ve
zérel, ki gyámolónk és megtartónk. -

Ne féljünk lerakni lelkünk nehéz terhét, a bűnt és ne res
telkedjünk bevallani vétkeinket és Isten kegyelméért esde- 
kelni.

Szánjuk és bánjuk bűneiket, legyen komoly bennünk a meg
térésre való szándék s vesszük Isten kegyelmét, bűneinknek 
bocsánatát és az örök életet. Ámen. Sztrókay Dániel.
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E s k e t é s í  b e s z é d .

Zsoltár 119., 94.
Szeretett Jegyespár, Testvéreim a Jézusban!
Alig egy pár órával ennek előtte itt térdeltetek az Ür ol

tára előtt, hogy egymáshoz simuló lelketekre ráhulljon a mi 
jó Istenünknek bűnöket megbocsátó atyai kegyelme. Most 
újra itt vagytok. Levetette a ti szívetek a tegnapnak munká
jában, bűnben összegyűrődött köntösét és mint ahogyan a teg
nap még poros és sáros földet fehérbe öltöztette az örökké
való akarat, a ti szívetek is felvette a tisztaság hófehér ruhá
ját, hogy megigazulva és tisztán indulhassanak el a ti élete
teknek közös vándorútjára. Egy az érzelem: az igazi, őszinte 
önzetlen, érdeknélküli szeretet és egy a cél: egymás boldog
ságának oltárát felépíteni közös munkával, közös elhatározás

sal, közös akarással a jó Isten segítségével és a jó Istennek 
szent nevében!

Itt a templomban az elhangzott ének akkordjai, mint fe- 
héi4 angyalnak szárnyai elvitték mindnyájunk imádságát fel a 
magasságba. Mindnyájan kérjük a jó Istent: áldjonmegtiteket 
és maradjon veletek a ti egész életetekben szüntelenül.

De nem elég a mi imádságunk! Ott a ti-szívetek mélyén 
hangtalanul, csendesen áhítatos érzések lüktetését érzem. 
Engedjétek, hadd ébredjenek fel, hadd töltsék be ezt az egész 
templomot és hadd hallja meg mindenki. íme nem titkoljátok 
a zsoltárosköltővel együtt mondjátok: „Uram, a Tiéd vagyok 
én, tarts meg engemet, mert a te parancsolataidról tudakozó- 
dom“ . ■»

A ti életeknek ezen az örömünnepén más vallomással 
nem indulhatok el. Hiszen mindketten az Űré vagytok, Édes 
jó szülőitek, akik egykoron átöleltek és akiket ti igazi gyer
meki szeretettel megcsókoltatok, ott vannak már a mennyek 
országában és onnan néznek reátok. Itt e földön mindeddig az 
árvaság útját jártátok, de többé nem vagytok árvák! A  ti atyá
tok hajlékában, a jó Istennek templomában találkoztatok és 
az árvaság útjáról az életboldogság felé indít el titeket. Mond
játok hát alázatosan, de bizakodó remnységgel: mi mindketten 
az Úréi vagyunk és az Úréi maradunk!

Te is édes Testvérem, Vőlegény, Te is az Űré vagy és úgy 
kell élned, hogy az Úré is maradj. A  Te egész életedben! Nem
csak akkor, amikor a templomban vagy és ott imádkozol, 
hanem akkor is, amikor közös boldogságtokért küzdesz és 
fáradozol. Ott fenn a fell^gek honában, ahol ragyogóbbak a 
csillagok és tisztább a lég, minden nap közelebb jutsz az Isten
hez és az ő megismeréséhez. Hoz le onnan hitet, reménységet, 
erős bizodalmát, csüggedetlen kitartást és amikor a ti boldog
ságtok hajlékában megpihensz, mondd annak, akit a jó Isten



piellé rendelt, hogy egy legyen az éltetek és egy legyen a re- 
ménységtek: én is, Te is, mi mindnyájén az Úré vagyunk. Az 
Úr az, aki megerősít, az Úr az, aki megsegít, az Űr az, aki 
megáldd és az Úr az, aki a boldogságra elvezérel. Maradj meg 
az Űr gyermekének. Teljesítsd az ő akaratát. Tudakozódj az ő 
parancsolatiról és viselj gondot a te élettársadról úgy, aho
gyan a jó Isten azt akarja. Légy védelmezője, gondviselője, 
erős támasza. Amint most oltár mellett együtt álltok, maradj 
vele a te egész életedben szüntelenül. Találd meg a te boldog
ságodat abban, hogy ő t  boldogítod. Meglásd,mindezért meg
áldd a jó Isten!

És Te édes Testvérem, mennyasszony, légy a ti eljövendő 
közös életetek tisztasága, szépsége, öröme, hűsége, békessége. 
Kezedben hordozod a te élettársadnak sorsát. Légy őriző 
angyala, megértő felesége. Segíts terhei hordozásában, örülj 
az ő örömeinek ,légy boldog az ő boldogságában. Amikor oda
haza van melletted hadd sugározza körül a szeretet. És ami
kor nehéz és veszedelmes munkában tölti idejét, imádkozzál 
érette így szólván: jó Istenem, vigyázz rája, hiszen mi mind
ketten a tiéd vagyunk!

így induljatok és így vándoroljatok. Áldjátok azokat, akik 
a ti életetekben mindeddig veletek voltatok. Csókoljátok meg 
azokat a kezeket, amelyek felemeltek titeket, amikor eleste
tek és imádkozzatok azokért, akik neveltek, tanítottak, tite- 
l$et. De akármerre vet a sors és akármilyen lesz a ti éltetek, 
boldogságtokban, megpróbáltatásaitokban, örömeitekben, szen
vedéseitekben mindig csak így imádkozzatok: mi mindketten 
az Úréi vagyunk. Ő a mi erősségünk, boldogságunk és üdvös
ségünk! Ámen.

Schöck Gyula.

T e m e t é s i  b e s z é d .
90 éves özvegy férfi felett.

I. Mózes 15., 15.
Te ki híven futád meg földi pályád,
Add neki Jézusom, a mennyei pálmát,
Ki oly híven munkálkodott,
Legyen annak álma nyugodt. Ámen.

Nem mindig ijesztő a halál, a koporsó, a sír. Ez a koporsó 
oly szép, oly megnyugtató, mert lakója benne csak alszik, 
csendesen nyúgszik. Itt a halál kívánatos áldott halál, mert ez 
a halál egy igaz,Isten szíve szerint választott férfinak halála 
és a sír meleg ágya új tavasznak.

Ebben a koporsóban nyúgvó testvérünknél igazán mo
solygó, jóságos angyalként jelent meg a halál angyala, hogy
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egyik kezével álomra fogja le a megdícsőült szemét, a másik 
kezével lelkét Istenhez emelje.

Mily édesen, igazán és magasztosan hangzanak a koporsó 
felett a szt. könyv szavai: „Te pedig a te atyádhoz mégy nagy 
békességgel és eltemettetel jó vénségben". (I. Mózes: XV. 15.

A  hit kipróbált hős bajnokának, a hívők atyjának Ábra- 
hámnak tette ezt az Ígéretet Jehova.

E koporsó felett, a hit és hűség jutalmául ismét azon ígé
retet halljuk és látjuk beteljesedve: „Te pedig a te atyáid
hoz mégy nagy békességgel és eltemettetél jó vénségben".

Neki is ígérve volt a jó vénség,mert az Isten parancsola
tai szerint élt s mert az Úrnak útaiban járt. Pedig „akinek az 
Ür törvényében vagyon az ő gyönyörűsége, aki az Úrnak 
útaiban jár: az olyan, mint a folyó vizek mellett plantáltatott 
fa, mely megadja az ő gyümölcsét ideje korán, melynek levele 
meg nem hervad, akinek minden cselekedete jó szerencsés 
lészen".

ígérve volt neki a jó vénség és be is teljesedett. 90 évet
élt".

.ígérve volt neki a boldogság és ezt is megtalálta hűséges 
hítestársában, fnajd ennek elköltözése után gyermekeiben és 
unokáiban, akik: „virágoznak, mint az élő olajfa", akik nemles 
versenyre keltek, hogy az özvegy, agg édes apának napjait de
rűssé és boldoggá tegyék.

És boldog volt, mert szívében békesség lakolt, és mert ő 
Istenben lakolt és Isten is őbenne.

Kis szobáját Isten templomává avatta az áhítatos imád
ság és a Biblia szorgalmas olvasása. Minden nap Istennel tár
salkodóit! A  kelő nap imakönyve és Bibliája mellett találta és 
a nyugvó nap azok mellett hagyta, ezért a sors csapásai s az 
élet hullámverései lelkének egyensúlyát meg nem ingadták 
soha. Midőn Csehszlovákiából mindenéből kifosztva, mene
külni volt kénytelen, mert magyar akart maradni, ajkai azt a 
zsolozsmát zengték:

„Imádkozzál, szenvedj békével,
Vesd gondodat Istenedre,
Elégedjél meg tetszésével,
Mely céloz üdvösségedre;
Atyád ő, el nem hagy téged, t
Tudja mire van szükséged". (Dté. 373.3)

És békesség szállt szívébe, házába és övéibe.
Óh! ha ez az isteni békesség élne az emberiség szívében: 
akkor nem volna nemzeti gyűlölet, felekezeti torzsalkodás és 
egyéni önzés; akkor nem volna ezeréves hazánk megcsonkítva 
és koldusbotra juttatva; nem volna annyi sorsüldözött csonka
banka, béna, éhező és mezítelen, rongyoskodó nyomorult, ha
nem szeretet és boldogság csókolná egymást. Ha ez a jézusi
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béke hatná át szívünket, mint a megdícsőült testvérünkét: 
akkor á megpróbáltatások kereszttűzében hit által győzedel
meskednénk, mert türelemmel tudnánk várni, magunkért és 
és egymásért kitartva munkálkodni és a jobb jövőben rendü
letlenül bízni.

Akkor nem volna az élet oly terhes és a halál oly félel
metes, De hit nélkül nincs békesség sem életben, sem halál
ban.

A  hit lelkünk egéről eloszlatja a bút és bánatot, mint a 
nap az égről a sötét fellegeket.

A  hit a békesség alapja! Hit által békességgel megyünk 
az apáinkhoz, békességgel a sírba, mert a hit a sír repedésein 
keresztül bevilágít az örökéletbe és a feltámadott Jázus evan
géliuma által látjuk elhúnyt kedveseinket, látjuk magát az 
Istent, aki nem a halottaknak, hanem az élőknek Istene.

E hit erősítette e megboldogultat, azért békességgel várta 
lelkének a roskatag test kötelékeiből való szabadulását; e 
hit vigasztalja meg a gyászoló szíveket a viszontlátás remé
nyével és e hit vezéreljen mindnyájunkat az élet útain, hogy 
mi is békességgel menjünk atyáinkhoz és mennyei Atyánkhoz. 
Ámen.

(A bevezetés részben Sántha K. nyomán.)
Adorján Ferenc, 

dunaföldvárí ev. lelkész.

T e m e t é s i  b e s z é d .

Magát a vonat elé vetett s halálra gázolt ifjú szerelmes pár fölött.
Ján. XI., 21.

Gyászoló halotti gyülekezet!
Csöndes temetőnkben szorosan egymás mellett két sírt ás

tak s eléjük két koporsót tettek. Két nagyon szomorú koporsót. 
Bennük két sáppadt, eltorzított halott pihen. Egy fiatal fiú és 
egy még fiatalabb leány, akik, mert nem tudtak egyek lenni az 
életben, egyek lettek a közös akarattal választott halálban. A  két' 
koporsó körül két gyászbaborult család fájó könnyeket hul
latva j óbb sorsra érdemes gyermekén, s a két család körül 
egybegyülve két falunak népe, hogy megsirasson két fiatal 
teremtést, akik jobban szerették egymást, mint az életet; jobban, 
mint a szüleiket, jobban, mint az Istent. S e  hatalmas gyülekezet 
közepén itt állok én, az Ürnak szolgája, hogy hivatásom szerint 
szóljam a vigasztalás igéit s hirdessek örök érvényű, szent 
igazságokat.

Amikor végigtekintek ezen a nagy sokaságon, melynek, tu
dom jól, csak az egyik részét hozta ide a szánalom és a rész
vét, a másik részét a kíváncsiság s az újság ingere csupán, úgy
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szeretném megkérdezni, mint ahogy a Jordán völgyében Keresz
telő János megkérdezte a köréje sereglett tömeget: „Mit látni 
jöttetek? Valami nagy szenzációt talán, aminőt ez a két falu 
eddig még nem látott? Hallani valami kemény, ostorozó beszé
det talán, minőt ez a két falu még nem hallott? Bizony mondom, 
mindebből ma itt semmi sem lészen. Amit ma itt láttok, az két 
szomorú, egymás mellé kívánkozó koporsó, két, szívében igen 
megkeseredett család és egy, a sírókkal együtt síró pap, akinek 
e koporsók mellett egy fájó panasza van csupán. Áz, amelyet 
Mártha mondott el egykoron Lázár halálakor az Üdvözítő Jé
zusnak: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én 
testvérem

Gyászoló halotti gyülekezet! Az az asszony, aki ezeket a 
szavakat mondotta, egy nagy igazságot érzett meg és fejezett ki. 
Azt, hogy életünk nagy csalódásai mindig akkor érnek bennün
ket, nagy tragédiák akkor teljesednek be egyeseken és csalá
dokon, nagy szerencsétlenségek mindig akkor következnek be, 
amikor óvó, figyelmeztető és intő szavával nincs mellettünk az Is
ten. Amikor az élet kószált útain a magunk gondolatai szerint 
járunk s nem akarunk útbaigazítást, jótanácsot elfogadni sem az 
Istentől, sem azoktól, akiket itt e földön helyetteseiül rendelt, a 
szüléinktől. Amikor a szeszélyes élet minden nehéz kérdését a 
magunk rövidlátó esze szeript akarjuk megoldani, nem kérve 
segítségét az isteni törvénynek, mely pedig nem azért adatott az 
emberek fiainak, hogy nyűgös terhük legyen, hanem jó útra, ál
dott életre vezetőjük. E szánandó két ifjú testvérnek is, úgy 
gondolom, az volt a tragikuma, hogy életük nagy kérdését ma
guk akarták megoldani, anélkül, hogy hallgattak volna a szülei 
szóra s a lélek mélyén mindig megcsendülő isteni hangra. Arra 
a hangra, amely pedig egyedül út, igazság és élet. Tanács
talanságukban, tudom, nem egyszer, de százszor megkérdezték 
egymást, hogy mitévők legyenek, hogyan engeszteljék meg a 
neheztelő szülőt. Nem tudom, de gondolom, hogy megkérdezték 
nem egy jóbarátjukat, hogy mikép tudnának mégis egymáséi 
lenni. Csak egy valakit nem kérdeztek meg. Azt, akit legelőször 
kellett volna megkérdezniük: a bölcseség Urát, az Istent. Őt 
bizonyára nem kérték a zsoltáros szavával: „Uram, jelentsd meg 
nékem az én útamat és tanácsoddal igazgass engemet." Pedig 
tőle kaptak volna igaz tanácsot, boldogságra, életre vezetőt. 
Koporsójuknál ezért kesergek s panaszkodom a Mártha szavával: 
„Uram, ha te itt lettél volna, nem haltak volna meg az én 
testvéreim.“

Ó ha te itt lettél volna, ha szívükben lakoztál volna, akkor 
máskép törént volna minden. Te meggyőzted volna őket, hogy 
szép dolog két ifjú szívnek egymáshoz való vorizódása — hiszen 
örök isteni törvény nyilatkozik meg benne — de nem lehet soha
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semmi körülmények között oly nagy, hogy érette odadobjuk azt 
az életet, melyet nem mi adtunk magunknak s amely éppen 
azért, nem is a mienk, hanem adójáé, az Istené,

Te Uram — ha itt lettél volna — megtanítottad volna őket, 
hogy nem az a hősi cselekedet: megijedni mindjárt az első aka
dálytól és azután a fiatalság dacos elhamarkodottságával fejjel 
menni neki a falnak, hanem várni tudni s nem lankadó hittel, 
szívós akarattal, rendületlen kitartással sorra legyőzni az aka
dályokat.

Te Uram — ha itt lettél volna — felokosítottad volna őket, 
hogy nem az a bölcsesség: az első nem szónál megtorpadni, sö
tétnek, vigasztalannak látni a helyzetet és azután nagy könnyel
műen azt mondani: itt nincs más mentség, egyedül a halál, ha
nem reménykedni tudni, hogy a néha-néha keménv szülei szív is 
meglágyul, hiszen az sem akarja gyermekének kárát, mindig csak 
javát, boldogságát. Ahol pedig két szív: fiúé és apáé, leányé és 
édesanyáé egyet akar, ott előbb, vagy utóbb megértik egymást és 
boldogságban találkoznak. Ti szánandó szerencsétlenek miért 
nem tudtatok várni? Miért nem hittétek el a sokat próbált köl
tőnek, hogy „Nincsen olyan puszta Ínség,

Hogy magának benne
A  halandó egy tenyérni
Zöld virányt ne lelne?"

Miért nem tudtatok reménykedni a tiszta szerelem szülői szíveket 
meggyőző erejében? Boldogok akartatok lenni. S ehhez ezt a 
szomorú útat választottátok. Ügy szeretném fölemelni koporsótok 
födelét és megkérdezni tőletek, hogy boldogok vagytok-é? Nem 
hiszem, hogy ilyen borzalmasan megcsonkítva boldogság volna 
pihenni egymás mellett. Nem hiszem, hogy ne lett volna nagyobb 
boldogság járni tovább a földi élet útjait, ha egyelőre nem is 
kéz a kézben, vágyakozni egymás után és önmegtagadással ki
várni azt az időt, amikor emberi és isteni törvény szerint egy
máséi lehettek. Nem tudtátok kivárni. Sorsotok kovácsai magatok 
lettetek. Gyászos sors lett ebből: szomorú halál nektek, soha el 
nem felejthető bánat szüléiteknek, szégyenkező fájdalom édes 
mindnyájunknak. Ezért mondom panaszló szóval: „Uram, ha te 
itt lettél volna, nem haltak volna meg az én testvéreim!"

De hát miért nem volt velük, szívükben az Űr? Gyászoló 
halotti gyülekezet! Engedjétek meg nekem, hogy most ne feleljek 
erre a kérdésre. Elég nagy ma itt a bánat és a fájdalom, minek 
még növelni, élesíteni azt. Legyen elég két kérő szó, mely két 
megtévedett fiatal teremtés koporsója mellett a szívemből sza
kad föl és szíveket keres. Testvéreim! Édes szülők! Vigyázzatok, 
hogy fiaitok s leányaitok szívéből ki ne vesszen az élet egye
düli, igaz boldogságra vezérlő tanácsadója, az Isten. Nél
küle a bűn lejtőjére kerülnek és; életbúsító tragédiák fognak
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születni. Fiatal testvéreim! Ne akarjunk mindig csak a magunk 
esze szerint járni. Tudjunk alázatosak lenni, nehéz körülmények 
között is engedelmesek Isten és a szüléink iránt. Tudjunk ta
nácstalanságunkban tanácsért, erőtlenségünkben erőért, kétsé
geinkben bíztatásért imágkozni:

• „Maradj meg kegyelmeddel
Velünk ó Jézusunk,
Hogy a bűnös világnak 
Tőrébe ne jussunk.

Maradj meg szent igéddel 
Velünk mi megváltónk.
Biztos szövetnekeddel 
Te légy útmutatónk!"

Higyjétek el, szebb lesz akkor az élet. Kevesebb az ilyen szé
gyenkező bánat. Több az igazi öröm és boldogság. Ámen.

írva. Magócs Károly,
ev, lelkész.

A mohácsi vész 400-ik  évfordulójának megünneplése.

„Nemzeti nagy létünk nagy temetője“ Mohács, sőt az egész 
ország ismét nagy jubileumi ünnepségre készül. Nem öröm
ünnepre! . . .  Óh nem! . . .  Öröm, diadalnap, óh be ritkán virrad a 
magyarra! . . .  Sötét gyászról, király elestéről, főpapok vére- 
hullásáról, magyar hősök halálhörgéséről emlékezünk. Aug. 
29-én lesz 400-ik évfordulója a Mohács mellett vívott csatának, 
amelyben a törökök a magyarokat legyőzték. II. Szulejmán 
75,000 főre rugó kiképzett seregével teljesen tönkre verte 
Tömöri Pál kalocsai érsek fővezérlete alatt álló, sietve össze- 
toborzott 25 ezer főnyi magyar sereget. A  magyarok bár a régi 
vitézséggel harcoltak, de a túlerővel bírni nem tudtak. Több, 
mint 20 ezer hősi magyar halott — abban az időben óriási szám 
—  köztük 7 főpap, 500 főúr holtteteme borította a mohácsi csata
teret. Egyik történetíró megemlíti, hogy Pécs tanulóifjúságából 
300 vérzett el a mohácsi csatatéren. Elesett maga a király II. 
Lajos is, aki menekülés közben a megáradt Csele patakba 
fulladt.

Miután a szomszédságunkban levő Mohács rendezett ta
nácsú város nagyszabású ünnepségre készül, melybe az egész 
ország belekapcsolódik, legyen szabad az ünnepélyt rendező 
gyakorló lelkipásztorok figyelmét a következőkre felhívni:

1. Drága magyar hazánk szétszabdalt állapotát, súlyos bél
és külviszonyait tekintve, ragadjunk meg minden alkalmat, hogy
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az egyházi ünnepek mellett, a hazafias ünnepeket is komoly elő
készületei s különös gondossággal megünnepeljük. És pedig ne 
csak az úgynevezett nemzetiségi vidék községeiben, templomai
ban és iskoláiban, hanem színtiszta magyar helyeken is, mert 
mindenütt szükség van hazánk történetének alapos ismerete, az 
egyes történeti események tanulságainak jövendő boldogulásunk 
érdekében levonása után, az öntudatos magyar nemzeti érzés 
felkeltésére és ápolására. Készüljünk a mohácsi vész jubiláris 
évfordulója megünneplésére is.

2. Az ünnep legyen úrvacsorával egybekötött bűnbánati 
gyászünnep. (Aug. 29. vasárnapra esik.) Az elüljáróság, a 
presbitérium, ismétlő iskola s levente egyletek tagjai okvetlen 
vegyék az Ür kegyelmének ajándékát. Beszédeinkben, felolvasá
sainkban tárjuk fel II. Lajos korabeli állapatokat: a gyermek
királynak könnyelmű rokonok általi neveltetését, a királyi te
kintély sülyedését, a főurak, az akkori főpapok önző hatalmi 
versengését, féktelen mulatozását, amelynek folytán az ország 
elszegényedett, a honvédelem lezüllött s így közvetlen oka lett 
a szomorú kimenetelű összeomlásnak. Tényekkel, az igazság 
erejével cáfoljuk meg elleneink némelyikének ama rosszakaratú 
merész vádját, mintha a mohácsi vésznek a reformáció lett volna 
az oka. „Hisz a mohácsi vész korában protestáns Magyarország
ról szó sem lehet, mert akkortájt csakis egyes városokban kez
dett elterjedni, mint tan, de egyáltalán egyházilag szervezve 
nem volt." Fájdalommal említjük meg, hogy az ország a mohácsi 
vész után, a királyválasztás miatt kettészakadt s az egyik rész 
Szapolyait, a másik Ferdinándot ismerte el királyának, minek 
folytán ez az ország népének mérhetetlen kárt okozott.

3. Legyen azonban ez ünnep az Isten megsegítő kegyeimé- 
ben való hit és reménykedés ünnepe is. A  bűn büntetés nélkül 
nem maradt. Az Ür a pártos nemzetet megalázta, de mikor az 
Istenéhez tért, mikor testvérként összeforrt a hazaszeretetben, az 
önfeláldozó, önzetlen munkában, akkor az Ür, megtérő gyerme
keit, népét felmagasztalta. Habár hosszú ideig is tartott a meg
aláztatás, végre ütött a megváltás órája. A  mohácsi vész, a több 
mint 150 évi rabiga után jött Budavár bevétele, (1686) a hosszú 
kínos elnyomatás, vallásvillongás, Világos, Arad után a békés 
kiegyezés, a politikai és lelkiismereti szabadság tündöklő napja, 
majd a Millenium, édes hazánk ezer éves évfordulójának az 
egész világ színe előtt lefolyó gyönyörű ünnepe.

4. Fel kell világosítani híveinket, hogy a régi Monarchia ál
datlan politikája, iskolatörvényeink langymatagsága háborút és 
árulást, a kommunizmus, saját fegyvereinknek az ellenség ré
szére kiszolgáltatása Trianont teremtett, ezeréves országunknak 
feldarabolását. Ámde a mint a mohácsi vész után eljött a meg
váltás, úgy Trianon után is lesz még feltámadás. Kell jönnie
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egy jobb kornak, mely után buzgó imádság epedez százezrek 
ajakán."

E jobb karnak feltétele, mielőbbi eljövetele azonban attól 
függ, mily módon és mily mértékben tudjuk Isten igéjét a ma
gunk s az egész magyar nemzet lelkületében élőerővé, nemes 
jó gyümölcsöt hozó valósággá tenni.

A  mohácsi vész s a török uralom után, midőn a magyarok 
színe-virága elvérzett, midőn városok és falvak lakói, özvegyek 
és árvák lelkipásztor (hisz pl. a Mohács melletti Pécsnek sokáig 
nem volt papja) s vigasz nélkül álltak, az Isteni Gondviselésnek 
k^ll tulajdonítani, hogy a reformátió, a Biblia, a Krisztus tiszta 
evangéliumának napvilágra hozatala, az egyetemes papság elvé
nél fogva szinte a nép gyermekeiből* támadt prédikátorok zsoltá- 
ros éneke és szava felrázta az elalélt magyar nemzetet s új 
hitet s új reménységet öntött a csüggedő szívekbe. Itt említsük 
meg cáfolatként Pethőnek ,.Világostól Trianonig" c. munkájában 
említett ama vádra, hogy „Luther arra izgatta a feléje szító né
met közvéleményt és a német fejedelmeket, hogy a török hab órá
ban hagyják sorsára Magyarországot" —  ama igazságot, hogy 
Luther, kinek házában magyar diákok is megfordultak, éppen 
ezek behatása alatt, nagyon is rokonszenvezett a minden nemes, 
szent eszméért lelkesülő, felvilágosult, de sokat szenvedő magya
rokkal, Luther egyetlen szavában, írásában nem találkozun ily, 
a magyarok iránt bosszúálló, vagy kárörvendő magatartására. 
Sőt reszketve gondolt a mozlim térhódítására, a keresztény ma
gyarok bukására s midőn a mohácsi vész bekövetkezett, az öz
veggyé lett Mária magyar királynénak maga Luther írt saját
kezűig egy vigasztaló levelet és négy zsoltármagyarázatot (37, 
62, 94 és 109-ik zsoltárt), melyben részvétét nyilvánítja s eme 
istein igével vigasztalja:

„Herr Gott erscheine . .. erhebe dích du Ríchter dér W elt. 
Herr sie zerschlagen dein Volk und plagen dein Érbe. Wittwen 
und Waisen tőten sie. Aber dér Herr wird sein Volk nicht 
verstossen, denn Recht muss doch Recht bleiben. (Ps. 94, 1— 14). 
Hoffe auf den Herm und tue gutes; bleibe im Lande und náhre 
dich im Glauben. Sei stíllé. Befiel dem Herm deine Wege und 
hoffe auf ihn; erwirds wohlmachen." (Ps. 37, 1—5).

5. Gyászünnepélyünk textusát is a fönt jelzett négy Luther
i é i  zsoltármagyarázatból kellene vennünk.

6. Az ünnepléskor nem szabad figyelmen kívül hagyni azt 
a történeti tényt sem, hogy a mohácsi vész után az elesett magyar 
hősök holttesteit a reformótióhoz szító siklósi vár egykori urának 
Perényi Imre fenköltlelkű özvegye Kanizsai Dorottya temettette 
el. Magyar festőművészek is megörökítették e megható jelenetet 
így „Perényiné a mohácsi csatatéren" Horváth Károly festmé
nye, Eredetije Baranyavármegye székhazában; továbbá „Peré-



28

nyiné temeti a mohácsi hősöket" Vizkelethy Béla festménye és 
„II. Lajos holttestét megtalálják" Székely Bertalan festménye 
a Nemzeti Múzeumban. — Szavalásra való költemény a Payr 
„Hárfahangok“-ban: Kanizsai Dorottya“ Erdélyitől.

7. Mohácson van a ref. anyaegyház mellett egy kb. 80 ev. 
lelket számláló, Magyarbólyhoz tartozó ev, fiókegyház. Fel
ügyelője Meltzer Emil droguista Mohácson, ki a jubiláris ünne
pélyre érkezőknek útbaigazítással szívesen szolgál,

8. A  mohácsi jubiláris ünnepségre —  miután Luther eddig 
megjelent magyarul lefordított műveiből hiányzik — szeretném 
paritásosán német és manyar nyelven rövid röpirat keretében 
kivonatosan a jelenlegi szomorú helyzetünkben is vigasztalásra 
Luthernek Mária királynéhoz intézett levelét és zsoltár igéit — 
a mennyiben egyházunk hivatottabb egyéniségei nem vállalkozná
nak reá — kiadni. Népszerű, vigasztaló írás lenne ez a mohácsi 
vész 400 éves évf. emlékére. — Nagyobbszámú megrendelés ese
tén kb. 5000 koronába kerülne példányonkint. Kérem szíves 
tanácsaikat, illetve megrendelésüket e lap kézhezvételétől 5-ik 
napig,

Magyarbóly, 1926. július 18.
Vértesi Zoltán.

Liturgikus istentisztelek sorrendje Magyarbólyban.
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rechten Gott und wie einst der 
Zöllner traute sich nicht einmal 
seine Augen aufheben gen Him
mel, sondern schlug an seine 
Brust, lasset uns auch demüthi- 
gen, Gott unsere Sünden be
kennen und im Namen Jesu 
also beten:

„Ich armer sündiger Mensch 
bekenne Gott dem Allmächti
gen meinem Scsöpfer und Erlö
ser, dass ich nicht allein ge
sündigt habe mit Gedanken, 
Worten und Werken, sondern 
auch in Sünden empfangen und 
geboren bin, so, dass meine 
ganze Natur und all mein W e
sen vor seiner Gerechtigkeit 
sträflich und verdammlich ist. 
Darum fliehe ich zu seiner 
grundlosen Barmherzigkeit, 
suche Gnade und spreche: 
„Gott sei mir Sünder gnädig!“ 
0  lasset uns Busse thun und in 
dem Busslied einstimmen: 
„Herr ich habe missgehan
delt“  . . . .

Gemeinde singt:
„Herr ich habe missgehandelt, 
Ja mich drückt der Sündenlast, 
Ich bin nicht den Weg gewan

delt,
Den du mir gezeiget hast 
Und jetzt möchte ich voll

Schrecken, 
Mich vor deinem Zorn ver

stecken."
5. Pfarrer: Ohne Glaube ist 

keine Sündenvergebung und 
kein wahres Leben. Darum las
set uns an Gott glauben, der 
uns schuf, an Jesum Christum, 
der uns erlöset und an den hei
ligen Geist, der uns heiliget. 
Und lasset uns Aufstehend den 
Apostolischen christlichen

szent színe előtt és a mint egy
kor a vámszedő szemeit sem 
mervén felenlelni) az egekre, 
hanem meghajolván veri vala 
mellét, úgy mi is alázzuk meg 
magunkat, valljuk meg bűnein
ket és a Jézus nevében így 
imádkozzunk:

Én gyarló, bűnös ember, a 
Mindenható Isten az én Terem
tőm és Megváltóm előtt vallást 
teszek bűneimről, elismerem, 
hogy nemcsak gondolatban, 
szóban és cselekedetben vétkez
tem, hanem bűnben fogantat- 
tam és születtem és így az Úr 
igazságossága előtt lényem és 
természetem megrovást és bün
tetést érdemel. Végnélküli ir
galmasságához menekülök az
ért s kegyelmét keresve így 
könyörgök: „Uram, légy irgal
mas nékem bűnösnek! . . Óh 
szálljunk magunkba, ismerjük 
el vétkeinket, cselekedeteink 
gonoszságát s bűnbánó szívvel 
énekeljük: „Uram, rosszul cse
lekedtem . . .“
■ 4. Gyülekezet énekli :

Uram roszul cselekedtem, 
Földre sújt a bűntudat.
A  jó útról eltévedtem,
Nem lelem nyugalmamat.
Méltó haragodtól félek, 
Elkerülni szeretnélek.

5. Lelkész: Hit nélkül nincsen 
bűnbocsánat és nincs igazi élet. 
Azért higyjünk Istenben, ki 
minket teremtett, a Jézus 
Krisztusban, ki minket megvál
tott és a Szentlélekben, ki min
ket megszentelt. Az apostoli 
keresztény hitvallást pedig, 
mely a mi hitvallásunk is —
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Glauben, welcher Glaube auch 
unser Glaube ist, frei, laut 
und öffentlich ateo bekennen:

Alle: Ich glaube an Gott 
den Vater allmächtigen Schöp
fer Himmels und der Erde.

Ich glaube an Jesum Chris
tum usw.

6. Pfarrer: Seigetrost mein 
Sohn, sei getrost meine Toch
ter, dein Glaube hat dir gehol
fen." Gott hat sich euer er
barmt denn, „wer seine Misse- 
that bekennet und lässt, der 
wird Barmherzigkeit erlangen." 
O selig wer fröhlich singen 
kann: „Mir ist Erbarmung wie
derfahren!"

7. Gemeinde singt:
„M ir ist Erbarmung wiederfahren, 
Erbarmung deren ich nicht wert,
Das Zähl ich zu dem Wunderbaren, 
Mein stoltzes Herz hats nie Begehrt. 
Nun weiss -ich das und bin erfreut 
Und rühme die Barmherzigkeit.“

(Hitler)

8. Pfarrer: W o Barmherzig
keit Gottes wiederfahren ist, 
da beginnt sich ein neues, bes
seres, friedevolles Leben. — 
Und wenn die Welt voll Teu
fel wär und wollt uns gar ver
schlingen, so fürchten wir uns 
nicht so sehr, es soll uns doch 
gelingen .. . Nehmen sie den 
Leib, Gut, Ehr Kind und Weib: 
lass fahren dahin sie habens 
kein Gewinn, das Reich muss 
uns doch bleiben, denn: „Ein 
feste Burg ist unser Gott."

9. Gemeinde Auf stehend 
ohne Orgelbegl. singt das Tri- 
umpf lied:

Ein feste Burg ist unser 
G ott . . . .

felállván helyeinkről — szaba
don, nyiltan és fennhangon 
mondjuk el ilyenképpen:

Mind: Hiszek egy Istenben,
mindenható Atyában, menny
nek és földnek teremtőjében.

Hiszek a Jézus Krisztusban 
stb.

6. Lelkész: „Bízzál fiam!
Bízzál leányom! A  te hited 
megtartott tégedet." Az Ür kö
nyörült te rajtad, mert „a ki 
bűneit megvallja és elhagyja, 
irgalmasságot nyer." —  Boldog, 
kinek leikéből ujjongva száll e 
dal: „Az irgalmat elnyertem
újra . . . "

7. Gyülekezet énekli:
Az irgalmat elnyertem újra,
A melyre méltó nem voltam, 
Büszke szívem előtt ez csuda 
Mert erre sohse vágyódtam. 
Most érzem ezt és örvendek, 
Irgalomról dalt zenghetek.

(Hiller után ford. V. Z.)
8. Lelkész: Ahol Isten ir

galma megújul, ott egy szebb, 
egy nemesebb, egy békésebb 
élet veszi kezdetét. És „E világ 
minden ördöge Ha elnyelni 
akarna, Minket meg nem rémí
tene, Mi rajtunk nincs hatalma 
. . . .  Kincsünk, életünk, Nőnk 
és gyermekünk mind elvehctik, 
Mit ér ez ő nekik! Mienk a 
menny örökre"...  . mert „Erős 
vár a mi Istenünk! ..  .

Gyülekezet orgonakíséret 
nélkül énekli lelkesen, diadal
lal:

Erős vár a mi Istenünk ........
(1 vers.)
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10. Pfarrer: Bibelvorlesung. 
Kurze Predigt.

11. Pfarrer: „Selig sind d ie ' 
Gottes Wort hören und bewah- 
ren!“ Halleluja!

12. Gém. Halleluja, Hallelu
ja, Halleluja!

13. Pfarrer: Sehlussgebet.
14. Gém.: Ámen!
15. Pfarrer: (sich zut Altar 

wendend) Vaterunser.
16. Gém.: Ámen!
17. Pfarrer: Segen.
18. Gém.: Ámen, Ámen,

Ámen!
19. Schlusslied.

10. Lelkész: Bibliaolvasás,
Rövid prédikáció.
11. Lelkész: „Boldogok, akik
Isten igéjét hallgatják és meg
tartják azt.“ Halleluja!

12. Gyűl.: Halleluja, Halle
luja! Halleluja!

13. Lelkész: Bezáró ima.
14. Gyűl.: Ámen!
15. Lelkész: (oltárhoz for

dulva) Miatyánk.
16. Gyűl.: Ámen!
17. Lelkész: Áldás.
18. Gyűl: Ámen, Ámen,

Ámen!
19. Bezáró énekvers.

Jegyzet. Fönti liturgiában benne van az Introitus Responsoriummal, a 
Bűnvallomás, Bűnbánat, Isten irgalmasságának hirdetése, Gloria, stb. Az egész 
rövid s a predikátióval egy óránál tovább nem tart. Uj, hogy egyházunkat jel
lemző Luther diadaléneke bennfoglaltatik s orgonakíséret nélkül lelkesen s dia-, 
dallal énekli az egész gyülekezet. A z énekek között fokozat van, „Uram rosszul 
cselekedtem“ bűnbánó, bús szívből halkan kezdődik, az Úr irgalmát elnyerve 
ujjongva örvendve folytatódik „Én irgalomban értesültem“ . (Fontos, hogy ez 
Kapi Korálkönyv legújabb magyar melódia, avagy Lelkip, 1925. 2. száma 
szerinti melódia után énekeltessék), s az „Erős vár“ diadalénekkel fejező
dik be. A  gyülekezet az elején a Responsoriumnál (a bűnvallomásnál már 
leül) a Hiszekegynél, Erős várunk éneklésekor s a pred. után áll a végéig, 
különben ülve marad. A  lelkész imája vagy mondása után a kántor előjáték 
nélkül, azonnal belecsap az énekbe, — Fönti liturgia e lap kézhezvételétől 
két hétig különlenyomatként is kapható a szerkesztőnél. Ára 5000 kor. N a
gyobb megrendelésről —  a hívek részére — engedménnyel. Kottával —  mely 
különben részben az általam kiadott Kis Enekeskönyvben foglaltatik, külön 
is szolgálhatok.

Vértesi Zoltán.

1. A  mohácsi vész emlékünnepére kis népies röpiratban kivonatosan 
hajlandó volnék Luthernek Mária magyar királynéhoz intézett vigasztaló le
velét és zsoltár magyarázatait kiadni, ha elegendő előfizető jelentkezik. Ára 
kb. 5000 kor. lesi. Postafordultával kérek Írásbeli megrendelést. Amint a 
mohácsi vész, úgy Trianon után sem lehet más vigaszunk s erősségünk mint 
Isten igéje.

III. Szerkesztői üzenetek.
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2. Felhívjuk a figyelmet Huszár Károly „Az égő Oroszország“ c. mű
vére, melyben az orosz népmilliók szörnyű tragédiájának megrázó képe tárul 
elibénk. Ára 150 ezer kor, A  Dante könyvkiadónál (Bpest, VI. Ó-utca 27.) 
4 havi részletre is megrendelhető.

2. Nyomdahiba csúszott be Turóczy „A  lelkész magánélete" c. előbbi 
számunkban megjelent cikkébe. A  legfontosabbak: a 26. o. alulról a 8-ik sor
ban életre helyett élete, — a 27. o. alulról a 8 sorban a nevelés szó után k 
maradt: „inunkától elválaszthatatlan a nevelő", —  a 29. o. alulról a 17- sor
ban tünyő helyett nyüzsgő, a 4. sorban pedig theologia helyett „Törekedjünk 
azokra, a mik a békességre és az egymás épülésére valók" (Róm, 14, 19.).

4. A  szeptemberi számba aug. 10-ig kérem a prédikációkat.
5. lmételtejx és nyomatékosan kérjük a hátralékok s az előfizetési díj 

sürgős beküldését. Lapunk kiadása magánvállalkozás és így annál inkább 
megértő segélyre, a kollegák pontos előfizetési támogatására szorul. — Eddig 
a nyomdai tartozásainknak pontosan eleget tettünk, a gyéren érkező előfize
tési díjak miatt azonban, hogy őszinték legyünk, a múlt szám nyomdakölt
ségével kb. 2% millió koronával még hátralékban vagyunk s ehhez jön most 
a mai szám költsége is.

6. „Religionslehre." Vértesitől. Összes 1—6. elemi osztály minimális ev. 
vallási tananyagát (Káté, biblia, ált. és magyar egyháztörténetet) magábah 
foglaló német nyelvű tankönyvet egyet, gyűlés által elfogadva, latin betűk
kel, kötve, bevezetés esetén az új tanévre már most megrendelés esetén ju
tányosán á 5000 kor.-ért szállít lapunk felelős szerkesztője.

7. N. B. Fleíscher és Buday szabócéget ajánlom Pécs, Zrínyi-utca. 
Elsőrendű papi szabó. Kitűnő állású, legfinomabb hollófekete könnyű szövet
ből (nála raktáron van) készített a minap nekem egy Luther kabátot 
2,200.000 koronáért.






