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Az aranykor

Szenth, u. 14. vasárnapra.
Kedves Testvéreim ! Tudósok régen bizonyítják, költők és 

írók képzelete sokat foglalkozik azzal, hogy azok a földrészek, 
melyeket most a nagy óceán választ el egymástól, valamikor 
összetartoztak és azok az alföldek és hegyek, melyek most 
a tenger alatt pihennek, valamikor a felszínen voltak, nap
sütötte, termőföldek és erdők borították s ahol most a belátha
tatlan tenger zug, valamikor emberek éltek, szerettek és örül
tek. Azután ez mind -mind elmúlt, elmerült. Az emberiség em
lékezete is megőrzött valamit arról a szörnyű katasztrófáról, 
mely akkor ezt a változást létrehozta s az özönvízről szóló tör
ténettel a szentirás is megörökítette. Milyen élet lehetett ak
kor, ez volt-e az az aranykor, amikor az élet könnyű és édes 
volt, a lelkivilág felhőtlen és árnyéktalan, mint a kisgyermeké,
— Edénkért volt-e ez is csakugyan, azt ma már mink nem tud
hatjuk. De akár ezzel a földrésszel, akár ezt megelőzőleg me
rült el az idő végtelen óceánjába az a boldog világ, amelyben 
az ember nem ellensége, küzdő, harcoló ellenfele, banem édes 
gyermeke volt a természetnek, mely dajkálta és táplálta őt,
— tudjuk és érezzük, hogy volt idő, mikor az ember úgy élt a 
földön, mint ahogy a mezei liliomok és az égi madarak élnek : 
virága volt ő is a természeti világnak, boldog és gondtalan s 
szivszorulva olvassuk öregedő szemünkkel azt a komor, meg
rendítő, vílágváltozást jelentő felséges parancsot, mely 
Ádám és Éva felé zug az elmerürö aranykor határán : Arcod 
verejtékével keressed a te mindennapi kenyeredet. . .

És a szerető mennyei atya arcát, aki gyönyörűséges he
lyet, csodálatos gyümölcsök kertjét ajándékozta az ő ember
gyermekeinek, — elfedi előlünk ez a változás egészen, — 
hosszú időre, ezer és ezer esztendőkre, és felemelkedik he
lyette az emberiség elé egy ezerarcú rém: ez lesz az, akit ezer
féle bálványban fog tisztelni, ez lesz az, akinek ezerféle mó
don, de szüntelenül fog szolgálni, — ez lesz az, aki elrontja 
testét és lelkét, irigységet, gyülölséget, szakadatlan háborúsá
got ültet életébe . . .  és egyetlen igazi nevét mai már tudjuk, ez 
a megélhetés.

Óh, milyen élet ez ! Harc a természeti erőkkel, harc az 
állatokkal, harc az eledelért, harc a barlangért vagy a kuny
hóért, harc a halakban bő folyóért, harc a termő síkságért, — 
harc egymás ellen, harc mindenki ellen, — óh milyen élet ez !

I. Egyházi beszédek s írásmagyarázatok.
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Visszavonul a gyöngédség és a szeretet egészen, csak egy 
öröm van : a győzelem, mert az jobb életet jelent, — erény 
van : az erő, — semmi más.

Nehéz idők ezek. És a láthatatlan mennyei Atya látja és 
figyeli ezeket az időket. Nem tudom máskép elképzelni, csak úgy, 
hogy az ő szegény gyermekeinek ezt a szakadatlan küzdelmét 
részvéttel nézi és méltányolja is. Küld hozzájuk időnként üze
neteket és tanácsokat, prófétái, törvényhozói, bölcsei utján, 
hogy segitsen nekik és siettesse a győzelmet. A lecke súlyos, 
de meg kell tanulni, a felemelkedési nehéz, de meg kell tenni, 
az emberiség irtózatos, mint a mesebeli sárkány, — minden 
levágott fej helyébe uj nő, — lesz-e hát egyszer mégis végső 
győzelem ? Hol a döntő segítség ? Magadban, te küzdő ember. 
Magaddal hoztad á győzelem zálogát, mert a mennyei Atya 
nem bocsátott fegyvertelenül ebbe az ádáz, évezredes küzde
lembe, Ott van a fáradó és verejtékező testedben rejtve látha
tatlanul. Ez találja ki folyton és folyton az újabb harci eszkö
zöket rettenetes ellenséged ellen. Már van fejszéd, mellyel 
csónakot csinálsz, köved, melyből tüzet csiszolsz, tüzed, mely- 
lyel ekét, ásót készítesz, ekéd, mellyel a földet feltöröd, hogy 
ennivalód legyen, késed, mellyel Írásjeleket hagysz utódaidra 
^örökségül, — és lassan-lassan felismered, megtanulod, hogy 
lélek van tebenned, mellyel győzni és uralkodni lehet, . .

így vergődsz soká, soká, de most már elérkezett az ideje, 
hogy bálványaidat összetörjed és a vízbe szórjad, még ha 
aranyból öntötted is őket, mert újra megszólal az a hang, me
lyet utoljára az Édenkertben hallottál és azt mondja neked : 
En vagyok a te örökkévaló Urad, Istened, — ne legyenek én 
előttem idegen isteneid, ne hajolj meg előttük és ne imád azo
kat, akárhogy hívod is, — ne ölj, ne lopj, ne rágalmazz, ne kí
vánd a másét, — ezek az Ur parancsolatai. És ezzel uj útra tér 
az az ezerféle küzdelem. És még súlyosabbá lesz, mint volt va
laha, mert most uj ellenséget kaptál és nem megvetendőt, az 
eddigiek mellé : le kell győznöd magadat. Fel kell adnod önzé
sed zárkózottságát és fel kell ismerned az embertársaiddal 
való összetartozás hatalmas törvényét, — le kell győznöd ma
gadat : az egyetlenegy embert, akit embertársaid közül le
győznöd szabad és akkor millió és millió embert kaptál segít
ségül és küzdőtársul és akkor meg fog jönni a győzelem.

íme a nagy fordulat az évezredek küzdelmében ez. Most 
mikor ez megtörténik, mikor a lelkekben megindul az életfel
fogás átformálása, mikor felébred az emberben az, amit mi 
összetartozásnak nevezünk, most már nem sok idő múlik el, 
1500 esztendő az egész, hogy a* mennyei Atya elérkezettnek 
látja az időt arra, hogy döntő segítséget nyújtson az ő harcoló 
gyermekeinek, eltávolítsa maga elől a felhőket, melyektől nem 
láthatták őt igazi mivoltában, — megüzenje nekik azt, ami 
majd visszaadja az aranykor boldog nyugalmát az emberlel-
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 keknek és elküldi az idők teljességében az ő egyszülött fiát 
üzenetvivőnek és az szakadatlanul hirdeti mai napig az embe
reknek : Testvérek vagytok, akiknek segíteni és szeretni kell 
egymást, — egyetlenegy családot képeztek, egy a ti Atyátok, 
aki a mennyben van és egy a ti Uratok, aki a mennyben van.

Azt mondtam, testvéreim, hogy mai napig hirdeti ezt az 
Üdvözítő. Igaz, — ma is hirdeti nektek'ebben a templombari 
a felolvasott szentígékben. Ma is ugyanezt mondja nektek, ma 
is a régi ellenség elleni győzelemre' ösztönöz, mikor azt 
mondja : Ne aggodalmaskodjatok életetek felöl, hogy mit egye
tek és mit igyatok és mibe öltözködjetek. Jól tudja a ti meny- 
nyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van.

Igen, igen, tudja. Nemcsak te tudod, nem csak te érzed, ha
nem tudja ő is. Olvassad csak el otthon, testvérem, a hegyi 
beszédet, amelyből a felolvasott szentigék is valók, egészen. 
Meglátod Máté evangéliumának 5. 6. és 7. fejezetében. Meg 
fogod látni, hogy Jézus is milyen világosan látta az őt hallgató 
emberek lelki nyomorúságát a testi megélhetés miatt. Ott a 
kapernaumi völgy fölött szétnézve, a természet boldog és vi
rágzó pompája között gondoktól és aggodalmaktól gyötört em
beri lelkeket látott magakörül. És ezeket ebben az ő egyetlen 
ránkmaradt nagy beszédében minduntalan ettől a tehertől való 
megszabadulásnak egyetlen útjára akar elvezetni.

Nem szolgálhattok két urnák egyszerre. Aki elmerül a 
mindennapi megélhetés küzdelmébe teljesen, aki folyton azon 
töri a fejét, hogy mit egyék és mibe öltözködjék, aki tehát a 
testi szükségletek megszerzésének rabszolgájává lett, akarva, 
nem akarva enyhít folytonosan lelki kötelezettségein, másodren 
düvé teszi azokat, akkor gondol csak rájuk és akkor teljesiti 
ha felesleges ideje marad, — amaz lesz a főfoglalkozás és emez 
a mellékfoglalkozás, — nem szolgálhat egyszerre Istennek és 
a világnak.

Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, — mily lehe
tetlen volna ezt csak egy napra is elfogadni, ha azt jelentené, 
hogy testi szükségleteinket egyáltalában ne igyekezzünk meg
szerezni és kielégíteni. De nem ezt jelenti. Hanem jelenti azt, 
hogy nem szabad elfelejtkeznünk a mindennapi rendes vagy az 
időnkénti nagyobb gondok között egy pillanatra sem arról, 
hogy a világteremtő és világigazgató Isten gondviselő édes 
Atya, aki folytonosan szeret és segít engem. Azt jelenti, hogy 
míllióféleképen kaphatok tőle segítséget és hogy meg is kapom 
mindig valamilyen formában, amelyet talán nem is ismerek fel 
a legtöbbször, valahányszor az ő segítségét magamhoz vonzom 
azzal, hogy szeretettel és hittel gondolok reá. Azt jelenti, hogy 
ennek a hatalmas világfenntartó éltető erőnek, végtelen és 
örök pozitív hatalomnak én, a véges, halandó és törékeny em
ber a magam gyarlóságaival ellentétje vagyok ugyan, de mégis 
úgy vonzom magamhoz az ő segítségét, mint ahogy a villamos



áram ellentétes sarkai vonzák egymást. Azt jelenti tehát, hogy, 
becsületesen harcoljam meg a kenyér harcát úgy, hogy közbe 
ne feledkezzem meg róla, tehát, hogy életfelfogásom ne az 
ennivalóra és az öltözködésemre támaszkodjék, hanem arra a 
mennyei Atyára, aki a mezei liliomok és égi madarakról is gon
doskodik, tehát rólam is gondot visel bizonyosan.

Ha ezt érzitek, testvéreim, az élet harcai közben, akkor 
a ti szemetekben nem furcsa és lehetetlen, hanem szükséges és 
teljesítendő az Üdvözítő felhívása: Keressétek először Isten 
országát és annak igazságát, — azaz töltsétek be szellemi ren
deltetéseteket és akkor a mennyei Atya hozzájuttat mindazok
hoz amire szükségetek van, mert ő jól tudja, hogy mire van 
szükségetek.

Vissza térhet-e még valaha az aranykor ? Lehetünk-e még 
boldog élők e földön ? Óh igen, igen. Ha mindennap kitárjuk 
lelkünket Istenünk felé, mint a virág, ha reggel a nap éltető 
csókja éri, ha úgy ösztönöz hálaadásra lelkűnkben az éltető 
Isten iránti szeretet, mint az égi madarat, mely bizony nem 
tudja, miért énekel, de énekel, — ha testileg meg is hajiunk és 
görnyedünk a mindennapi megélhetés terhei alatt, de felemelt 
lélekkel tudunk járni bizalmunkban, hitünkben, Istennel való 
összetartozandóságunkban, — akkor a lelkünk gyermeki felhő- 
telenséggel fog másokra is hitet sugározni s fogjuk tudni az 
Üdvözítővel kérdeni : Mit aggodalmaskodtok a holnapi napról?

Nem tagadom meg a világi élet örömeit, — sőt, — megvá
logatva azt, jobban élvezzük, mint a hitetlen, de csak egy ur 
van felettünk : a teremtő, megváltó és megszentelő Isten. És 
mi tudjuk, hogy ez az ur nem uralkodni akar felettünk, és a 
porba alázni, hanem felemelni magához, hogy hozzá hason
lítsunk.

Elég minden napnak a maga baja, óh tudjuk, tudjuk, de 
áldott minden papnak az a perce, melyben Istenhez felemel
kedve érezzük, hogy ő vezet és megtart minket. Ámen.

Kemény Lajos.

Szentháromság utáni XVI. vasárnapra
Efez. 3. 13.-—21.

Kér. Gyülekezet !
Amikor az apostol ezeket a sorokat irta, akkor már mö

götte volt az Istentől reábizott missziónak nagy feladata „hogy 
a pogányoknak hirdesse a Krisztus végére mehetetlen gazdag
ságát." (Ef. 38, b.) Akkor már nyugodtan írhatta kedves Timó- 
theusának : „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat el
végeztem, a hitet megtartottam." Akkor már javában virágzot
tak a különböző művelt országok központi városaiban alapított 
gyülekezetek. Korinthus, Filippi, Thessalonika, Efezus, Kolossé
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és a galáciai városok lakosai általában tudomást vettek a Kr. 
evangéliumáról ; ha sokan közönyösen vagy épen ellenségesen 
is viseltettek iránta, de már meghallották és látták, hogy miben 
áll a kér.-ség és hogy milyen boldogságot és lelki nyugalmat 
élveznek azok, akik egyszer az anyaszentegyház kebelébe lép
tek a Kr. nyomdokain, az apostol utasításai szerint élnek és 
járnak. A kér.-ség eszméinek palántáit már kiültette Pál a köz
tudatba és ebben állott hivatása is. Amikor pedig a palántákat 
kiültetik meg is öntözik, hogy életre kapjanak és táplálékot 
nyerjenek addig is, mig az Isten esőt nem ád. Pál a ker.-nek 
ezeket a világban szerteültetett eszmepalántáit az ő tulajdon 
vérével, szenvedéseivel öntözgette, táplálta. Az eszmepalán
táknak éltetőnedve ugyanis a vér és az érettük kiállott szen
vedések keserves verejtéke, gyötrelme.

A szenvedés ne gondoljuk, hogy elriasztja az embereket 
ilyen esetben. Lehet, hogy kicsinyes dolgokban, az anyagi 
megélhetés biztosításánál, a különböző pályákon keresik a? 
emberek a kényelmesebbet, a jobban kifizetődőt, de a lelki ele
delek előteremtésénél, az igazságok életrehivásánál és terjesz
tésénél, a lelkiek kielégítésénél nem néznek az áldozatra. Ez 
már az igazságoknak Istentől nyert csodálatos ereje, amely tes
testől lelkestől rabjává tudja tenni az embert. Amit sajnál az 
ember meghozni a testiekért, mert úgyis hasztalan volna 
rugódnía az ösztön, az igazság hóditó ereje ellen.

Az apostol mindezekkel tisztában is volt és nyugodt volt 
lelke most is, hogy a római hatóság fogságába jutott, ahol min
denre elkészülhetett, — részben azért, mert befejezettnek 
érezte munkáját, részben pedig Istenbe vetett hite,, alázatos
sága mellett is, arról győzte meg, hogy reá az Isten vigyáz és 
úgy kormányozza élete útját, mint akire legdrágább ügyét, a 
Kr.-ban szerzett megváltásnak ügyét bízta. Ezért nyugtatja meg 
híveit is, akik bizonyára értesültek fogságáról : „Azért kérlek, 
hogy ne csüggedjetek el az én tíérettetek való nyomorúságaim 
miatt, amelyek nektek dícsőségtekre vannak,"

Igen az apostol szenvedései híveinek dicsőségére szolgál
tak. Vájjon ki restelkedik azért, hogy hitünk fejedelmét, Jézust, 
közönséges lator módjára megfeszítették ? Ki szégyenlí, hogy 
a reformáció híveivé lett őseinket fogságra és gályarabságra 
hurcolták, mint gonosztévőket ? Vagy a magyar szábadsághar- 
cot leverő zsarnokság idején bebörtönzött és kivégzett rokoná
nak nevét hallva kinek arcát önti el a szégyenpir ? Ugy-e fáj
dalmas, de nemes büszkeséggel gondolunk a kommün alatt ál
dozatul esettekre, sőt haláluk emlékét és megszenteljük? És ki 
ne lenne büszke meghurcoltatására és ne tartaná sokra azokat a 
sebeket, amelyeket az erőszakoskodó kishatalmasságok kato
nái ejtettek rajta, vagy ha magyarságáért bebörtönözték. 
Mindezek egyenesen dicsőségünkre vannak, ép úgy, mint az
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apostol szenvedései híveinek, a mi hitelődeinknek. Mi is ebből a 
dicsőségből élünk, itt enélkül nem is élhetnénk, ha nem szerez
tek volna ezek a mi nagy szenvedőink szenvedéseikkel erős, 
dicsőséges erkölcsi alapot.

Istennek is dicsősége, mikor ügyéért oly áldozatokat 
hoznak az emberek és annyit szenvednek, mint amennyit Pál 
is, aki belátta, hogy mindez Istennek szent akarata és „ezoká- 
ért — mondja — meghajtom térdeimet a mi Urunk a Jézus 
Krisztusnak Atyja előtt, akiről neveztetik minden nemzetség 
mennyen és földön, hogy adja meg néktek az ő dicsősége gaz
dagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő Lelke által 
a belső emberben," Sorsának megadja magát, mert ebben látja 
lehetőségét annak, hogy hívei is megerősödjenek a belső ember
ben. Hiszi, tudja, hogy az ő engedelmessége példájával is ép 
úgy megfogja indítani az Isten mások lelkét, mint ahogyan az 
övét is megindította Isten Fiának a keresztfa haláláig tartó 
engedelmessége.

I, Hogy mi és ki az a belső ember, ezt kérded, Testvé
rem ? Lényegednek az a része, amelyik folyton az Istenre 
függeszti tekintetét, feléje fordul, amelyik nem áll meg a dol
gok puszta külsejénél, hanem azok mélyére hatolva keresi 
létrehozójukat, fenntartójukat, igazgatójukat. Ez az a részed, 
amelyik nem hágy nyugton, amelyik cselekvésre serkent és 
cselekedeteidet birálgatja, vagy elismeri, amelyik folyton eléd 
tartja Isten parancsait, az erkölcsi törvényt és ehez szabja 
életedet. Ezt a belső embert nem látod csak érzed, hogy ben
ned van. Pedig ennek szemei azok a szemek, amelyekkel látsz 
és azok fülei, amelyekkel hallasz, teljesen kitölt téged, ott van 
minden részedben. Azonban nincs a te külső emberedhez tes
tedhez kötve, mert kilép belőled és oda megy, ahová neki jól
esik. Ezt a tulajdonságát pedig akkor ismered meg, amikor, 
mondjuk, kedveseidtől távol, talán messze idegen földön élsz 
külső embered szerint és a te belső embered ilyenkor útra 
kél. Egy pillanat is sok ahhoz, amely alatt egyszerre otthon 
terem, féltve szeretett családi körödben. Látja az éretted ag
gódó arcokat, hallja a siránkozást, szinte már megfogni érzed 
kedveseid kezét, mikor külső emberedhez közeledik valaki 
és belső embered ép oly rövid idő alatt, mint amennyi alatt 
hazajutott visszatér és ott van melletted ismét, mint hűséges 
barát. Belső embered előtt nincsen korlát ; az idő és a tér nem 
akadály számára. Belső embered olyan, mint a mesebeli ki
rályfi, aki ott termett egy pillanat alatt, ahol akart. Ezen belső 
embered révén vagy te a teremtés koronája ; ezáltal lehetsz 
te az Isten gyermekévé, a Kr. hívévé. Ennek alapján van jus
sod az örök élethez, mert belső embered halhatatlan, külső 
embered tested csak ideiglenes lakása. Ez a te belső embered 
Istennek egy része benned, amely Istentől táplálkozik, Lelke
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által erősödik meg. Istenre emlékeztető vonása az is, hogy nincs 
előtte tér és időbeli korlát, bárhol és bármikor fel tud emel
kedni az Istenhez és minél többszőr emelkedik fel hozzá, an
nál erősebbé lesz, annál bizonyosabb nálad az Isten lelkének 
jelenléte, akinek segítségével külső embered élete is egészen 
megváltozik, teljesen a belsőnek, a léleknek szolgálatába 
szegődik.

Adja meg az Isten nekünk is dicsősége gazdagságáért, 
hogy hatalmasan megerősödjünk az ő Lelke által a belső 
emberben, hogy uralma alá hajtsa, a mi külső emberünket is 
és meghódítsa az Isten számára.

II. Nagyon jól tudta az apostol, hogy mit kérjen hívei szá
mára, amikor a belső emberben való megerősödést kérte Is
tentől mindenekelőtt, mert a többiek akkor már úgyis meg
adatnak ; az is, amit tovább még külön is kér, „hogy lakozzék 
a Krisztus a hit által a ti szívetekben.11

A hit a mi belső emberünknek jövőbe látó szeme, tehát 
lelki szem. Ezt a mi lelki szemünket nyitotta meg Jézus és 
akinél megnyílt a hitnek szeme, annak szivében lakást is vesz 
meggyujtott hit által. Nemcsak megnyitója Jézus e szemünk
nek, de tárgya is a mi lelki látásunknak úgy ő, valamint az a 
kilátásunba helyezett boldog állapot, amelynek megvalósulásá
ban, az Isten országában, annak eljövetelében hiszünk. Hogy 
pedig ne legyen beteges rajongás, álomkép, nagy valótlanságok 
festegetője, hanem pozitív valóság, azért kijelentette, hogy az 
Isten országa szivekbe jő el és mindenki annyiban higyjen en
nek megvalósulásában, amennyiben hisz a maga jobbálétében, 
vagyis abban, hogy szivét Isten Lelkének segítségével Isten 
országa egy részévé tudja átalakítani.

Ma azonban a belső ember, a lélek igen satnya ; a külső 
ember egészen csenevésszé teszi annyira hatalmaskodik fe
lette. A hit szemének jövőbe néző tekintete sem fejlődhetik 
ki és ezért hiányzik a Kr. is a szivekből és jaj az ilyeneknek, 
hogy ha a hit édes gyermekének, a reménységnek táplálékot 
nem találják meg akkor, mikor lelki szorongattatásokba esnek 
és nem tudják a lelket gyötrelmeiben táplálni.

A hitetlenség eredménye az a sok öngyilkosság is, az élet
nek habozás nélkül való elvetése ; mert erényes, hjvő korsza
kokban az életüket halhatatlan célok érdekében önként fel
áldozó mártírok száma szokott oly nagy lenni, mint ma az éle
tüket meguntaké és önként elvetőké. Akkor hitükért, ma 
hitük híján, halnak oly sokan. Akkor mint a legdrágábbat ad
ják oda az annál is értékesebbnek tartott isteni, igazságokért; 
ma mint a leghitványabbat dobják és tékozolják el értéktelen 
múlandó és vétkes örömökért.

Nyíljék fel azért a mi belső emberünknek szeme és lássunk 
vele ! Lássuk meg vele egy szebb és boldogabb jövőnek Kr.



által festegetett és vonzóvá tett világát és másoljuk le annak 
színeit a mi szíveinknek vásznára azzal a szent hittel, hogy 
egyszer csak sikerülni fog ezt a boldog jövőt ábrázoló gyö
nyörű, szinte álomszerű képet életre hívni, valósággá tenni, 
a mi életünkben is.

III. Ez a munka pedig, hogy hitünknek- Jézus által megraj
zolt világát realizáljuk, való életté tegyük, a mi belső embe
rünk lényegére : a szeretet-re vár. A szeretet életre hivó erő. 
Szeretet hozta létre ezt a világot és pedig az Isten szeretete és 
ez is tartotta meg a Jézushan szerzett váltság által. Isten Lel
kének szbretetét a Jézus örökölte a legteljesebb mércékben 
és ezért tudta oly mélyen megismerni és felfogni az Isten aka 
rátát. Azért mondotta, hogy én és az Atya egy vagyunk, mert 
ő úgy szeretett minket, mint Isten és ezért lett Megváltónkká.

Ennek a szeretetnek Lelkét is kéri hívei számára az apos
tol, amely egyúttal a mi belső emberünknek értelmét a leg
teljesebb Isten-megismerésig világítja meg. „A szeretetben meg
gyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden 
szentekkel egybe mi a szélessége és hosszúsága és mélysége 
és magassága az Isten jóvoltának és megismerjétek a Kr.-nak 
minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképeh betelje
sedjetek az Istennek egész teljességéig'1 mert „aki szeretetben 
marad, Istenben marad és az Isten is őbenne," amint János I. 
lev. 4. 16. b.-ben olvassuk és csak így érhető el az Isten és 
Jézus jóvoltának, szeretetének Istenéhez hasonló teljes isme
rete az igazi ker.-nek, a szentek számára.

De Testv., igyekezzünk ennek értelméhez közelebb fér
kőzni.

Az a legigazibb és legmélyebb ismerője valamely tudo
mánynak, aki szeretettel csügg ismerésének tárgyán. Aki ra
jongója a természetnek és folyton annak ölén él azt a termé
szet is szereti és fel is tárja magát az őt szerető ember szive 
lelke előtt. Mert nemcsak az emberi sziveknél van meg az, 
hogy a szeretetnek bűvös kulcsával érintve, maguktól pattan
nak. fel és fedik fel titkaikat, tartalmukat a szeretettel kutató, 
kereső, vizsgáló előtt, hanem így van ez az életben mindennel. 
Az Isten, aki maga is szeretet, ő maga rendezte be igy ezt a 
világot is, hogy az ismerjen legtöbbet, az ismerjen igazán és 
teljesen, va'lakit és valamit, aki szeretetet táplál szívében is
meretének tárgya iránt.

„Amennyit a s z ív  felfoghat magába
Sajátunknak csak annyit mondhatunk"

• (Vörösmarty).
Ha pedig az Isten természeti világa is megismerteti titkait 

a szerető szivü-lelkü ember előtt, akkor maga az Isten is fel
tárja jóvoltát a szeretet nagy emberi megtestesítői előtt szél
iében, hosszában, mélységében és magasságában.

8
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Az őskeresztyén egyház atyái, vagy pedig a mi Lutherünk 
is nagy, melegszívű szerető lelkű emberek, igazi ker.-ek lévén 
a lehető legteljesebben megértették Isten jóvoltának teljessé
gét és a Kr.-nak minden ismeretet felülhaladó szeretetét ; ez 
utóbbit különösen Luther érezte át, és ez az ő szerető szivük 
tette őket nagyokká ; ez nagyságuk titka. Az ő szeretetük 
teszi számunkra is hozzáférhetővé, megismerhetővé a Jézus és 
az Isten szeretetét.

Testv. ! Az Isten, a Jézus szeretetének teljes ismeretéig 
azonban csak úgy emelkedhetünk fel, ha szeretetünk elsősor
ban a mi hitünk tárgyát, az Isten országát igyekszik megvaló
sítani ha a sziveinket gyúrjuk át a szeretet segítségével és 
tesszük mindenekelőtt az Isten országa elszakíthatatlan ta
lajává, a Kr. lakásává. Ez pedig nemcsak a mennyet hódítaná 
meg számunkra, de a földet is. Ez a szeretet küszöbölheti ki 
azokat a társadalommételyező, emésztő erkölcsi betegségeket 
is, amelyek most nemzetünk testét, mint mérges fekélyek fe
dik el. Ezeket a sebeket is a szeretet írjával gyógyíthatjuk 
meg teljesen, mert az mindeneket elfedez, jóságosán betakar, 
ápolgat. A sebek gyógyulásához meleg is kell, mert pl. télen 
nehezebben hegednek ; ezt is a szeretet adja a legbőségeseb
ben, ennek melege szükséges a mi sebeink behegesztéséhez 
is. De ehez kevés csak a mi szeretetünk melege, szükséges az 
Istené is, aki Fiában már egyszer megmutatta hogy mennyire 
szeret minket mikor az egész emberi nemet megtartotta ; és 
bizonyára meg fogja mutatni a mi nemzetünk megmentésénél 
is. Ha mi magunk is rajta leszünk semmi esetre sem vonja meg 
tőlünk, magyar nemzettől sem, segítő szeretetét. Ennek a sze
rető jóságos Istennek „pedig, aki véghetetlen bőséggel minde
neket megcselekedhetik, feljébb hogynem mint kérjük vagy el
gondoljuk a míbennünk munkálkodó erő szerint annak légyen 
dicsőség az egyházban a Jézus Krisztusban nemzetségről nem
zetségre örökkön örökké". Ámen.

Torda Gyula.

Szentháromság utáni XVII vasárnapon
Efézusi levél 4. fej, 1—6. v.

Szeretteim az Ur Jézus Kr.-ban !
Az Urnák napja van ma ; nem abban az értelemben, mint

ha csak e nap volna az övé. Az övé minden nap és életünknek 
minden órája ; azért minden életednek idejében a mi Urunk 
Istenünk legyen előtted, (Tób. 46.) adjad a te szívedet nekem, 
és a te szemeid az én utaimat szorgalmatosán meg őrizzék. 
(Péld. 23. 26.) mondja az Ur. De az Urnák napja van ma abban 
az értelemben, hogy a mindennapi életnek zaja ma elnémul 
és az egész keresztyénség Isten ímádására gyülekezik ma
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össze. Mi is feljöttünk, hogy hálaáldozatunkat bemutassuk e 
helyen, melyet Isten igéje és tisztelete Isten házává avat ez 
órában. Az ő igéje foglalkoztat most, és pedig az, mely az egész 
ker^sztyénséget összegyűjti ma. Foglaljuk össze alapgondola
tát : az apostolnak felhívását békére. Halljuk I. Kérését, II. 
Parancsát, III. Imáját.

I.
„Kérlek titeket azért én, ki fogoly vagyok az Urban, hogy 

azon hivatáshoz méltóan járjatok, a mellyel elhivattatok. 
Az apostolnak ezen felhívása mindenek előtt kérés a tömlőé
ből. A pogány Rómában, Néró, a hatalmas keresztyén ellenség 
alatt sinylődík a börtönben. Az igazsághoz való izzó szeretete 
és a setétség dacza, mely a világosságot gyűlöli, nyitották 
meg előtte a tömlöc ajtaját. Ám a kezeket megkötözheted, a 
lábakat bilincsbe verheted, de a szívnek lángját nem olthatja 
ki zsarnok hatalom. És az igazságnak ezen szerelme itt az 
apostol szívében a legmagasabban lobban fel, és megvilágo- 
sitja a sötét börtön éjszakáját, E fénynél azonban veszélyben 
látja az isteni világosságot. Látja az ellent, mely kívülről tör 
a gyülekezetre, de látja azt is, mely a gyülekezet belsejében 
és annál veszedelmesebben dúl, mert a setéiben bujkál. Vala
mint az atyai s z í v  aggodalommal dobban meg a gyermekért, 
mely távolban van, az ő apostoli szivében is fölébred a rette
gés gyülekezetéért, s a tömlőéből hallja kérő szavát : „Igyekez
zetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékében." 
Kérése a tömlőéből jő, de szíve mélyéből is, mert ő nem bé
renc, hanem jó pásztori jellem, ki egész szivével munkáján 
csüng. Krisztus Lelke saját leikévé lett ; teljesen felolvad abban 
a munkában, a melyre vállalkozott, A szavak, melyeket szólt 
neki is ajkain fakadnak, de szive mélyéből erednek, onnan jön
nek ; a levél, melyet ir, szintén írás, de szive vérével írja. És 
a miként a forró láva a föld mélyéből jön, a Krisztusban do
bogó szíve mélyéből jön a kérése is : „Igyekezzetek megtar
tani a Lélek egységét a békesség kötelékében."

De az apostol felhívása
II.

Parancs is.
Parancs? miért? Emberek törvényeket alkotnak, de az Ur 
Isten parancsolatokat ad. És a béke, melynek érdekében az 
apostol ajkán a szó kéréssé változik, Isten igéjében parancso
lattá változik.

E szó itt csak az efézusbelieknek szól, de az egykor ki
csiny efézusi kér. gyülekezet, hatalmas néppé növekedett, 
mely az egész földkerekségre kiterjed. Az egykor kicsiny 
mag, hatalmas fává nőtt, melynek1 árnyékában millió szám



11

laknak, de nem laknak mindenkor egymással békességben, 
mert igen sokszor a szenvedély, és önimádástól kértek taná
csot, és nem mindenkor az egyetlentől, Krisztus Urunktól. Ne
kik és velők együtt nekünk is szól az apostol parancsa : Igye
kezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékében. 
Egy az Ur, mindnyájunk atyja, kihez mindnyájan imádkozunk. 
De a hol atya van , ott gyermekek is vannak és a hol gyerme
kek ott testvérek, s a hol testvérek, ott béke legyen. Egy hit 
szülötti vagyunk, egy Krisztus halt meg és támadott fel éret
tünk. Egy nevet kell mindnyájunknak szentnek tartanunk, s 
ez a Jézus Krisztus neve. És ahol az emberek xlem tudják egy
mást megérteni, ott a Krisztus tanítsa ők et: hígyjetek, de ne 
önmagatokban, hanem én bennem. Mert egy keresztség ava
tott benneteket keresztyénekké, és az én, Mesteremnek pa-i 
rancsolatja állította bölcsőtök mellé a keresztet, azt a keresz
tet, a mely azt hirdeti : ,,E jelben győzni fogsz'1 győzni a világ 
és önmagad felett.

Óh e győzelem igen sokszor igen nehéz, mert a legnagyobb 
és legnehezebb munkát' követeli az önmegtagadást, a mely 
szelídséget, alázatosságot, békességes tűrést és szeretetet 
követel, az emberi érzületnek ezen drága gyöngyeit, melyek 
miként a drága gyöngy a tenger mélységéből az emberi szívnek 
csendes békéjéből származnak, a mely szív önmagát tanulta 
meggyőzni a Krisztusban.

III.
Az apostol szava ezen szent béke érdekében végül imává 

lesz : imává Istenhez hogy mindazoknak, a kik békét hirdetnek 
és békéért fáradnak, akár az Ür házában a szent írással, akár 
odakünn a világban bölcs törvényekkel, akár az uralkodói 
trónon királyi jogokkal kezökben, munkáját áldja meg, adjon 
kitartást és bátorságot nehéz munkájokhoz, szivbeli örömöt és 
kegyes érzületet, hogy világító példával járjanak elől Isten di
csőségére és a világ üdvére. Ámen,

Gyönk.
Szabatoni.
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Reggel és este

(Gyermek istentiszteleti beszéd.)
Tudom honnan jöttem és 

hová megyek. Ján. VIII. 14.
Kedves gyermekek !
Mikor kicsi voltam olvastam egy kalandos regényt, amely 

így kezdődött : „Felszállunk ? — Leszállunk !“ két izgatott 
embernek drámai párbeszéde volt a léggömb kosarában, ame-i 
lyet a vihar a felhőkön keresztül ragadott. Valóban ! anél
kül, hogy léghajósok volnánk, nekünk is fontos volna tudni, 
erkölcsileg vonatkoztatva, hogy felszáílunk-e vagy leszállunk.

Vegyünk egy kevésbé tragikus példát. Hogyan tudja a ha
jóskapitány kormányozni a hajóját a hullámokon a véghetetlen 
kiterjedésű vizen át út és iránytű nélkül ? Megadja az irányt 
minden éjszaka azaz meghatározza a hajó állását a távoli 
csillagok szerint.

így van ez az imádkozó lélekkel is. Magányos áhitat, el
mélkedés és a szt. írás egén tündöklő csillagzatok vizsgálása 
által jut el a kér. lélek ahhoz a nyilatkozathoz : „Tudom hon
nan jöttem és hová megyek."

Ragaszkodjunk ehhez a gyakorlati vallásossághoz, ame
lyet ma annyira elhanyagolnak vagy félre értenek. Először is 
általában miért hagyták el az emberek a benső elmélyedést a 
nap kezdetén ? Ezt rendesen akkor tartják fenn, amikor 
álomra térnek. Ez a pillanat valóban kedvező számadásra s a 
lelkismeretnek a megvizsgálására. De ha a visszapillantás ily 
áldásos, az előre tekintés kevésbé lesz hasznos ? Elképzelhet^ 
jük-e az olyan turistát vagy felfedezőt, aki vaktában indul 
neki az ismeretlen vidéknek ?

Ezek után, ha valaki közületek arra határozza el magát, 
hogy komolyan és őszintén előkészítse a napi teendőit,úgy fi
gyelje meg a' következő' tanácsokat. Vesse fel eme egyszerű 
kérdést minden reggel.

Az első így szól : Hol vagyok ? Tínéktek az a szerencsé
tek, hogy elég fiatalok lévén, megcsodálhatjátok az életet. A 
nap reggelenkénti látogatása ablakotokon keresztül netűnjék 
úgy fel előttetek mint csupán természeti tünemény. Eljön hoz
zátok, ugyebár? hogy megkérdezze tőletek, hogy mi célja van 
annak, hogy az emberiség itt tartózkodik ezen a kis földgo
lyón, amely úgy forog a térben, mint a búgó csiga.

Maradjatok meg továbbra is ezen reggelenkénti meglepe-

II. Alkalmi beszédek és elmélkedések.
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téstekben, mert akkor minden nap nagyon érdekes lesz számo
tokra. Minden nap olyant fog hozni, amit még nem láttatok és 
nem ismertetek ; hasonlítani fog a szeplőtlen hópehelyhez, 
amelyen még senki lábnyoma sem látható. Ti pedig szeretné
tek áthaladni ezen a fehérségen. Mikor Scott, a hires felfedező 
megérkezett a déli sarokra, észrevette, hogy egy merész nor
vég már járt itt előtte ; de titeket sohasem fog hasonló csaló
dás érni a nap folyamán, amely előttetek reggel felvírrad, mert 
egyetlen lelkes lény sem haladt azon keresztül titeket mege
lőzve. Ez oly tiszta, új s tavaszi mint maga a fény, amely a 
világegyetemben szerte árad a Teremtő szavára. Minden nap 
rövid állomás, amelyen mérő köveket állítunk fel az órák ti
tokzatos ütésével, amelyek ünnepélyes visszhagjai az egymást 
vonzó csillagzatok égi zenéjének. Aki zsebórát tart a kezében, 
kell, hogy tisztelettel szemlélje azt : mert az elvont és csodá
latos megtestesítője naprendszerünknek; az ütése csillagvilá
gunk érverése. Miután mindezt figyelembe vesszük, nem lesz 
nehéz válaszolni erre a kérdésre : Hol vagyok ? Tekintettel a 
beláthatatlan míndenségbe, amelyben mintegy óriási küzdőté
ren a bolygóknak nevezett hatalmas s nagyszámú égitestek a 
verseny lovak.

De felmerül a második kérdés is : Mit kell ma véghez vin
nem ? Mi a programmom mára ? Szeretném ha az olyan szabá
lyosan rendezett lenne, mint a gondozott fasorral díszített 
sétaút, amely már messziről feltűnik s nem annyira rendezet
len mint egy vásár, ahol a zsíbárúsok ócska holmiaikat kirak
ják. Tekintsétek át rövid pillantással az egész láthatárt fény 
és árnyoldalaival és akkor ily buzgó fohász kel ajkatokról : 
,,0h Istenem ! bárcsak teljesíthetném ma különböző feladata
imat Jézus Krisztusnak, az én példaképemnek, mesteremnek, 
szabadítómnak szellemében.

Végül feltehetjük a harmadik kérdést, amely így hangzik : 
„Mivel lehetek segítségére embertársaimnak a mai nap folya
mán ? Ne maradjatok bizonytalanságban. Egy napon elhatá
rozzátok pl. „hogy tanúbizonyságot tesztek szeretetekről édes 
atyátok vagy anyátokkal szemben, másnap nénétek vagy öcsé
tekkel, a következő nap ískolatársatokkal vagy tanárotokkal 
szemben. És miért feledkeznétek meg a cselédségről, a sza
kácsnőről,' a szállítóról, vagy a házmesterről ? nem is szólva 
egy idősebb, elhagyott rokonról vagy beteg barátról. Ma ro- 
konszenvvel leszek emez vagy amaz iránt ! Mindez pedig a 
legegyszerűbb módon is történhetik : egyetlen kézszorítás,
csekély viszontszolgálat, egy szál virág átnyujtása, valamely 
könyv kölcsönzése, valamely távollevőről való érdeklődés, 
gyógyszer ajánlása stb. által. A szeretet végtelenül találékony 
és ez főleg a gyermekeknél megmérhetetlen hatalom ; ők ne-
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vetéseikkel, csókjaikkal könnyeket száríthatnak és sebeket 
kötözhetnek.

íme, tehát a három reggeli kérdés: Hol vagyok? Mi a prog* 
rammom mára ? Mivel lehetek segítségére embertársaimnak a 
mai nap folyamán ?

A déli időszakra nem kívánok kérdést feltenni. Ez az idő
szak az, amelyben a nagyobbak közületek, ha áhítattal kike
resnének áz evangéliumból valamely szép mondást, nagyon 
bölcsen cselekednének, ha magukban azt ismételnék ; ez a 
csendes pillanat hasonlítható volna ahhoz, mint amikor a hajós 
a folyó közepére érve evezőjével hatalmasat ránt és ezáltal 
biztosan megtartja csolnakának irányát az ellentétesen tornyo
suló hullámokkal szemben is. A napnak a szive nagyon alkal
mas arra, hogy imában egyesülhessünk valamely távollevő 
kedvesünkkel, akivel lélekben összekötve mindennap Istenben 
találkozhatunk.

*  *  $

Lássuk most azokat a kérdéseket, amelyeket magával hoí 
az este, a minek felsőbb hatalmát mindnyájan értitek; mert ez 
azon ünnepélyes pillanat, a mikor a legkisebbek is szeretik ke
züket összekulcsolni ágyacskáikban. TJgy látszik mintha a le
áldozó nap arany szemére szempilláit leeresztené ; az egész 

/ természet egyszerre elszunnyad, lecsendesűl és magába száll ; 
minden arra hívja lelkünket is, hogy visszavonuljon s leszáll
jon csendesen benső szentélyébe.

Hogy megkönnyitsem számotokra a napi számadást, állít
sunk fel este is három kérdést.

íme az első : Mit tanultam ma ?
Ti abban a kiváltságos korban vagytok, amelyben napon

ként élvezhetitek azt az örömöt, melyet ismereteitek kincses
házának gyarapítása kelt. Mikor a gyermek lefekszik tudásá
ban gazdagabb, mint reggel. És ezáltal is kisebbedik az a tá
volság, amely őt a mindentudó Istentől elválasztja. Forgassátok 
tehát kellő tisztelettel iskolai könyveiteket, mert ezek által 
haladhattok előre az Örökkévalóval való hasonlatosságban és 
bebizonyíthatjátok annak a régi bibliai mondásnak az igazsá
gát : a Teremtő az embert saját hasonlatosságára alkotta. 
Mint a jó munkás, aki megszámlálja darabonként napi keres
ményét, úgy vegyétek számon ti is mindazt, amit egész napon 
át lélekben szereztetek és tekintsétek át, amit tudásban nyer
tetek : kérdezzétek meg magatoktól, mit tanúitatok nemcsak 
az iskolában, hanem körében vagy az utca látványosságai
ban is.

Ez a rövid áttekintés egyáltalán nem felesleges, mert ti 
ily módon azon értékes kincsnek birtokába juttok, melynek 
neve : tapasztalat, amelynek megszerzése nemcsak azoknak 
osztályrésze, akik már itt e földön hosszabb ideig éltek, az



15

öregeknek, hanem még a fiataloknak is, ha veszik azt a fárad
ságot, hogy a felett, amit láttak, elmélkedjenek.

Most jöhet a második esti kérdés : Mi szépet láttam az
egész nap folyamán ?

Itt azon szépségekről van szó, amelyek a napi életben 
lépten nyomon szemünkbe tűnnek, amelyek mint a lassú víz
esés csobogása egeken, világokon keresztül a mi szemünkig, 
sőt lábunkig is elérkezik. Mi valóban nagyon figyelmetlenek 
vagyunk, ha nem vesszük csodálkozással észre, még ha város
ba zárva lakunk is, azt a néhány hófehér felhőt, amely napsu
gárban csillogó uszállyal száll tova a szomorú házak felett ; 
vagy a nap sugarait, amely marokkal szórja gyémántjait abba 
a patakba, amelyet figyelemre sem méltatunk ; vagy azt a ma
gányos fát, mely leveleitől megfosztva hatalmas törzsét a fal
nak támasztja s ágai a lant fájához hasonlóan meggörbültek, 
De magában a városban is észrevehetőnk szép virág kirakato
kat, fényképeket; játszó gyermekek csoportját, akiknek fe
jecskéiken enyhe szellő játszadozik a szőke, barna, fekete 
fürtökkel.

Oh ! kedves barátaim, közületek a legszegényebb is gyö  ̂
nyörködhetik a szépség megnyilvánulásaiban, ha vesz egy kis 
tiszta vizet; egy cseppnyi víz a fekete bársonyon, színes kavi
csok az átlátszó, csillogó kehelyben : egy pohár tiszta víz. a 
napsugárban — íme mennyi öröm az enberi szemnek, mely 
egyúttal a lelket is megörvendezteti, mert a szépnek tisztaság
nak, szentségnek fogalmai egyazon láncnak a szemei.

Végül az utolsó esti kérdés következő : Többrejutottam-e 
vagy visszamaradtam ? Közeledtem-e a legmagasabb célhoz 
vagy eltávolodtam ? Ez a leghatalmasabb, legünnepélyesebb 
kérdés, ez az, amely áthatja egész lelkünket, valódi énünket, 
rejtett személyiségünket és vonatkozásban halhatatlan rendel
tetésünkkel. Ti megfigyelhettétek hogy a váltónak szinte ész
revétlen mozgásával mint lehet a vonatokat észak vagy dél 
felé irányítani. Ugyan így a napnak folyamán a a ti akarato
toknak észrevétlen irányítás vagy pedig sziveteknek, néma ve
rése által életeteknek főirányát megváltoztatni tudjátok.

Megvalósítottuk-e reggeli programmunkat ? És hogyan fo
gadtuk az előre nem látottakat ? Milyen megalázkodás szük
séges ahhoz, hogy bevalljuk valamely rossz szeszélyünket, gyá
vaságunkat, vagy haragra gerjedésünket, mely rábszolgává 
alacsonyított bennünket. Mily messze vagyunk még királyi 
magatartásától Krisztusnak, ki a dühöngő viharban a hullámok 
nak parancsolt.

Ha egy pillantást vetünk hátra esténkint, nagyon gyakran 
megállapíthatjuk, hogy lábbal tapostuk az isteni ajándékokat 
és megvetettük a növekedésnek és kegyelemnek legnagysze
rűbb eszközeit. Sőt néha kénytelenek vagyunk bevallani, hogy
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a rosszat önként választottuk. Még a gyermek is érzi, hogy 
olykor a rosszaságnak, lázadozásnak és a tisztátálanságnak 
sötét erői lelkében felszöknek. Sokszor összerezzen, mintha 
valamely pokoli kígyónak ugrását érezné, a melynek létezé
séről és erejéről eddig fogalma sem volt.

Oh ne fejezzétek be napotokat ily vigasztalan tapasztala
tok keserűségével. Hívjátok a Szent Lelket, amely megbocsát; 
hívjátok azt a Szent Lelket, amely megtisztít, lelkesít, átala
kítja a jellemeket, megszilárdítja az akaratot, megújít, egyszó
val ,,az újjászületésnek" titokzatos eszközlőjét.

Az a vasárnapi iskolás vagy konfirmandus, aki komolyan, 
nagyon komolyan venné ezt a reggeli és esti három-három kér
dést, az néhány hónap alatt bizonyára sokkal eredményesebb 
lelki fejlődést érhetne el, mint bárki két év alatt üres vallásos
ságával és felszínes kegyeskedésével. Emlékezzetek csak a 
Calvin bűnvallomásra, amely ezen megrázó könyörgéssel vég
ződik : „Hallgass meg minket és növeld szt. Lelkednek kegyel
mét folytonosan míbennünk, hogy a szentség és igazság gyü
mölcseit teremhessük." íme, kedves gyermekek, az egész er
kölcsi nevelésnek és vallásos oktatásnak a koronája ez : győ
zedelmeskedjünk a bűn felett, hogy a megváltóval együtt el
mondhassuk : „Tudom honnan jöttem és hová megyek !" 
Ámen.

(Monod után franciából.)
Labossa Lajos.

Temetési beszéd

(elemi iskolai tanüló fölött.)
Gyászoló kér. Gyülekezet ! Egy ág tört le a fáról, egy ta

vaszi virág a száráról. Körülötte remények szövődtek, meleg 
örömök fakadtak; remegő gondoskodás ölelte, ápolta. . .  és 
most vége mindennek \ . . . .

Egy ilyen kis koporsónál, melyre a szülői szív forró köny- 
nyei hullanak, ráeszmélünk egy döbbenetes valóságra : Kegyet
len a természet, nincs benne szív és könyörület. Egy végzetes 
természeti törvény uralkodik felettünk, melynek vaksága mi
att millió és millió szív sírt már vérkönnyeket s mely kiszámít
hatatlanul, akármelyikünk életére lecsaphat. És hiába küz
dünk ellene !

Ez a tapasztalat a hitetlent lesújtja és kétségbeejti. De a 
hivő keresztény lélek tudja, hogy a természet látszólagos ér
telmetlensége és vak könyörtelensége mögött egy végtelen 
Hatalom és Értelem kormányoz, kinek szándékait emberi ész 
föl nem éri s kinek akaratával szemben minden emberi ész és 
akarat olyan, mint a lehellet.

Ebben a tudatban, mi keresztény hívők, valahányszor ne-



héz gyász ér bennünket, nem tehetünk mást, mint megaláz
kodva porbahullunk azzal a nehéz, de megadó sóhajjal : Uram 
Isten, te hatalmas, ki harcolhatna Ellened és ki állhat meg Te 
előtted !

De mit használ a fájó szívnek, ha mindezt tudja is. Betölt- 
heti-e azt az űrt az okoskodás, melyet a veszteség támasztott 
a gyászolók szivében ? !

Bizony, tesvéreím, ott, ahol igazán nagy a fájdalom, ott 
tűnik ki, hogy milyen tehetetlen az ember! Még vigasztalni 
sem tud !

Mi, is legfeljebb a részvét sóhajával ajkunkon kérhetjük 
buzgó imában a Mindenhatót : Uram, amit mi nem tehetünk, 
gyógyítsd meg Te őket és kíméld meg szülői szivüket újabb 
fájdalomtól !

Gyászoló Szülők ! Ha majd a bánat első könnyeit elsírtá
tok, tekintsetek bele két élő gyermeketek ártatlan szemeibe ! 
Onnan sugárzik majd felétek először az isteni vigasztalás, aki 
ahol fájdalmat ad, bizony mondom : ád balzsamot is a fájdar 
lomra. A kis eltávozottnak lelke a másik kettő szeméből néz 
reátok. Őbennük fogtok megvígasztalódní. Az ő gondos neve
lésük, az értük való munka, azok atiszta örömök, melyeket 
majd általuk éltek meg, fogják meggyógyítani sziveteket.

De van gyászoló szülők, számotokra egy más, mélyebb ér
telmű vigasztalása is az Égnek. Krisztus ajkáról hangzik és igy 
szól : „Nem halt meg a ti fiatok, csak aluszik!“ Aluszík, hogy 
egy jobb egy örök életben támadjon föl, ahol újra találkoznak 
azok, akik itt egymást szerették.

Azért, ha nehéz is, mondjátok : ,,Az Ur adta, az Ur vette 
is el. Ki tudja, milyen testi- lelki, erkölcsi veszedelmektől sza
badította meg, ki tudja, hogy ennek a szennyes, kiszámíthatat
lan földi életnek milyen örvényeiből vonta ki őt a Mindenható 
bölcsesége. Áldott legyen hát az ő szent Neve !"

Kicsi barátai, tanulótársai, ti tudjátok, hogy jó fiú volt és 
szorgalmas tanuló. Példáját kövessétek !

Ti nagyok, ti szülők pedig, gyermekeiteket Isten félelmé
ben neveljétek, hogy ha majd kínt az életben őket is éri várat
lan csapás és bánat, kétségbe ne ejtse őket se a természet tör
vényeinek látszólagos értelmetlensége és kegyetlensége, ha 
nem még acsapások mögött is ismerjék fel Istennek bölcsen in
tézkedő kezét s higyjék, hogy „megdorgálja Isten azt, akit sze
ret s megostorozza, kit fiává fogad." Ámen.

Hering János.

17



18

Áldás zászlóavatáskor

Atya, Fiú, Szentlélek, háromságos egy Isten, akit mi ma
gyarok Istenének nevezünk, aki ott vagy a nagy és kis dolgok
ban és aki nemcsak népek sorsát intézed, de figyelsz minden 
teremtményed sóhajtására : jöjj segítségemre most s áldd meg 
a te szolgádnak kezeit, hogy mikor kiterjesztem azokat a 
zászló felé, a te kegyelmed is fölötte lebegjen s mikor én azt 
megáldom, a te áldásod alászálljon. Ámen.

............... zászlaja ! Maradjon tiszta ne csak fehér selymed,
hanem azoknak keze és szive is, akik téged fölemelnek !

Meg ne hajolj soha hamis bálvány előtt, de hordozd redő- 
idben dacosan a a becsületes, forró magyar érzést !

Légy jelképe az el nem alvó honszeretetnek ; munka, cél 
és szándék tiszta forrásból fakadjon alattad s ne tudjon meg
állni melletted, kiben szennyes indulatok lakoznak !

Emeld fel büszkén fejedet s míg testvéreid, a harcizászlók 
nyugosznak, te hirdesd fennen, hogy megfogyva bár, te törve 
nem, él nemzet e hazán s tele van feszülő élníakarással.

Akik téged felemeltek, legyenek egész férfiak, kik helyű
ket megállják nemcsak az ünneplésben és játékban, de a ko
moly munkában s ha kell, a harcban is !

Hirdesd, hogy, ha vannak is e nép fiai között megalkuvók 
és gyenge lelkek, de vannak hívő, kitartó, acélos akaratú fér
fiak is,' akik lelkesedni tudnak nemcsak akkor, mikor lelke
sedni könnyű, hanem akkor is, mikor lelkesedni nehéz és 
áldozat.

Akik melletted állnak, meg ne rontsa azokat hamis prófé
ták lélekmérge, de legyenek lelkes katonái az eljövendő ma
gyar boldogságnak s őszintén hívő gyermekei az Ur Jézus 
Krisztus Atyjának!

Légy áldott, te zászló, de csak addig, míg jele maradsz an
nak, mi hűség, becsület s áldozat s törj össze, ha kivész körü
lötted az ideál s elfogy az igazi férfi!

Az a munka, mely melletted oly lelkesen megindult, te
remjen százszoros gyümölcsöket s addig is, míg véget ér e nem
zet kálváriája, te is hirdesd, hogy mi mind hiszünk egy Isten
ben, hiszünk egy hazában, hiszünk egy isteni örök igazságban, 
hiszünk Magyarország feltámadásában ! ........

Amit én most mondtam, halld meg Te is, óh Isten s amit 
szavakba formálni nem tudtam, add meg azt is égi Atyánk, ki 
a szíveket és szándékokat vizsgálod ! Ámen.

Veszprém.
Hering János.
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1 . „A keresztyén egyház rövid története." Ev. népis
kolák V—VI. osztályai és polgári iskolák alsó osztályai 
számára. Irta: M o l n á r  I m r e  orosházi ev. tanító. Ára 1 
pengő. Az egyet, tanterv alapján röviden, világosan, jó ma
gyarsággal megírt e tankönyv, mely az ev. egyházi és magyar 
nemzeti nevelés-oktatás szolgálatában áll, nagy nyeresége 
egyh. irodalmunknak s melegen ajánlhatjuk 'bevezetésre.

2. a) „Liturgikus istentisztelet sorrendje" német és ma
gyar nyelven egy füzetben kottával példányonkínt 5000 kor. 
Nagyobb megrendelésnél 10—50% engedmény.

b) „Gottes Wort íst unser Trost =  Isten igéje a mi vígasz
talásunk" német és magyar nyelven egy 40 oldalas füzetben, 
képekkel. Luthernek Mária magyar királynéhoz intézett vi
gasztaló levele és négy zsoltármagyarázata. Ajánlatos volna, 
ha e tanulságos vigasztaló irat a nép között is elterjedne. Ára 
10.000 kor. Tömeges megrendelésnél 20—50% engedmény. 
Mindkét füzet megrendelhető Ev. lelkésznél Magyarbóly.

1. R. A. Szirák. A beküldött 153.000  kor. I. félévre, tehát május
végéig szól. ,

2. V. Abaujszántó, T. Kiskörös. Alkalmilag levélben válaszolok.
3. Nyomdahibák előbbi szám Torda beszédében: 9. oldal három 

csillagja után következő szakasz végén az utolsó mondat így hangzik: 
„Az élők tiszteletének alapja a család halottainak tisztelete és ez pedig 
a kegyeletben gyökerezik*1 2 3, 11. oldalon 8. sor korukban" helyett „ko- 
runkban**, 13. o. 4. sor „világosítani** helyett „világítani**, utolsó szaka
szánál így helyes: „Nemzet: Tiszteld ősatyáidat és ősanyáidat..  “

III. Irodalom és Művészet

IV. Szerkesztői üzenetek.




