
Mindenre van erőm !
Filippi 4 . 13.

Micsoda pökhendi, gőgös kijelentés ez?
Mintha egy akrobata állana a cirkusz porondján kifeszített 

izmokkal s a Góliát hencegésével várná ellenfelét: „Ki bír meg 
velem?" „Nekem mindenre van erőin!"

Vagy mintha egy, a Napóleon pózában pöffeszkedő had
vezér, avagy demagóg mutogatna hetykén a háta mögött sora
kozó tömegekre: „Nekem mindenre van erőm, mert enyém az 
erőszak, a szuronyok s a tömeg hatalma!"

Vagy mintha egy pénzeszsákjain trónoló dúsgazdag moso
lyogná le benne cinikus vegvetéssel az egész világot: „Nincs 
az a bezárt várkapu, mely egy arannyal megrakott szamár 
előtt ki nem nyílna, nincs az az ember, aki nem lenne eladó, 
csak az árát kell tudni. . . nekem mindenre van erőm, mert 
pénzem van!"

Vagy mintha egy kaján arc dörzsölgetné e szavak mögött 
vigyorogva kezét: „Többet ésszel, mint erővel! Nekem semmi 
sem lehetetlen, mert ismerem az emberek gyengéit, tudom a 
kerülő utakat, ügyesen tudok a föld alatt dolgozni, tudom, hol 
s mikor kell az aknáimat elhelyezni, hogy a legalkalmasabb 
helyen s időben robbanjanak. Nekem mindenre van erőm, mert 
van élelmességem!"

A múlt század hatalmas termetű, dörgő hangú, ámbituson 
pipázgató, a méhesben olvasgató, vagy a tanuló szobában tanul
mányainak élő lelkészeit nem bántotta ez az ige, mert ők ma
guk is arányban érezték az erőiket a feladataikkal s nyugodt 
életük egyensúlyozottságáról ez az öntudat sugárzott le: „Ne
kem mindenre van erőm!"

Ma a lelkészi szolgálat sokkal nyugtalanabb, sokkal na
gyobb igényű.

Megcsonkítottságunk lelkészi szolgálatunk homlokterébe 
állította a szórványmissziót. Eddig is drága volt nekünk minden 
lélek, de most már igazán nem engedhetjük meg magunknak 
azt a luxust, hogy csak egy lelket is veszni engedjünk. El kell 
kötözni azokat a nyitott sebeket, ahol eddig állandóan vért ve
szített egyházunk. S mikor egy-egy ilyen apostoli szórványútról 
fáradtan hazaérkezve ránk nehezedik a szétszórtan élő hívek 
elhagyatottsága, felsóhajtunk: „Istenem, miért nincs nekem több 
fizikai erőm!"

Vagy amikor az egyházvédelmi guerillaharcban késhegyig
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küzdünk egy-egy vegyes házasságért, kínosan látjuk, hogy nincs 
mögöttünk még csak közhangulat sem, nemhogy fegyelmezett 
tömeg lenne. Egyházvédelmi próbálkozásaink mind egy-egy só
várgás a fegyelem ereje, a szervezett tömeg kohéziója után.

A háború utáni lelki nyomor és éhség világossá tette 
előttünk az egyház belmissziói, az anyagi nyomor pedig az egy
ház szociális kötelezettségeit. Mindkettőnél mennyire megkötöz 
a pénztelenség tehetetlensége s mennyire tudna szárnyakat adni 
a pénz ereje!

Azután ott van az ellenünk megindított s eszközeiben 
egyáltalában nem válogatós propaganda. Hányszor érezzük 
bosszankodva, hogy a „becsületességünk" már egyenesen bár- 
gyuság s hogy a mi élhetetlen tehetetlenségünk az illusztrációja 
Lukács 16.8-nak.

Nem lelkipásztor az ma, aki nem érzi magát erőtlennek szol
gálata ellátására! Nem az ereje több annak, aki ezt nem érzi, 
hanem a szolgálatunk mértékét vette alacsonyabbra.

A „mindenható* Pál azt üzeni az erőtelen epigónoknak, 
hogy nem az a bajunk, hogy nincs elég fizikai, fegyelmi, anyagi 
s élelmességi erőnk.

A legerősebb fizikumot is le tudják győzni a parányi ba- 
cillusok.

A fegyelem az egyház igazi céljánál, a lelkek megtérítésé
nél felmondja a szolgálatot. A lelkeken nem lehet erőszakot 
alkalmazni.

Az egyéni pasztorálásnak pedig az a tanúsága, hogy a 
pénz sem mindenható. Vannak emberek, akik nem eladók.

A sötétben bujkáló agyafúrtság pedig olyan nyomorultul 
tehetetlen lesz a leleplezés pillanatában, mint a föld felszínére 
kivetett vakondok. (Máté 10.26.)

Mindezt Pál nemcsak az erőforrások elhallgatásával, tehát 
negatíve üzeni, hanem pozitíve is az életével.

Neki gyenge fizikuma volt. Ap. csel. 1 4 .12-ben Merkuri- 
ushoz hasonlítják, tehát kicsiny, filigrán alak volt. II. Kor. 12.7. 
pedig egyenesen testi fájdalmakról, gyengeségről beszél. Való
színű, hogy Lukács, az orvos, is azért kíséri el missziói útjaira, 
mert félti a neki oly kedves ember gyenge egészségét. S hogy 
mégis milyen munkateljesítményt végzett, arról eléggé beszél 
II. Kor. 11. Aki ezt végigcsinálta, az nem nagyzolt, mikor azt 
mondotta: „Mindenre van erőm!"

Pál nem volt tömegszónok. (II. Kor. 10. ío.) Ránkmaradt 
prédikációrészletei is azt mutatják, hogy nem volt gyújtó a be
széde, mint például a szenvedélyesebb Péteré (Ap. csel. 2.41.) 
Inkább az egyéni beszélgetésben volt mester. Intelligenciája 
megakadályozta abban, hogy demagóg lehessen. Ellenfelei min
dig tudtak ellene tömegeket mozgósítani, ő a maga védelmére 
nem. Mégis mennyi embert szerzett Krisztusnak s szerte a vilá
gon szétszórva mekkora tömeg állott a háta mögött! Nem volt 
gyülekezeteinek tömegkohéziója s mégis összetartottak.
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Pál nem volt pénzhatalmasság. Ingyen adta, amit ingyen 
vett, az evangéliumot. Maga kereste meg a két kezével a min
dennapi kenyerét, hogy senkit sem terheljen. (I. Thess. 2.9.) 
Mivel azonban erejének csak foszlányait fordíthatta pénzszer
zésre, sokat kellett nélkülöznie. (II. Kor. 11.8.) Már a hívei 
sem tudták elnézni az „anyagi gondjait". (II. Kor. 11.9.) A római 
börtönben is sokat nélkülöz. A felvett ige körüli sorokban is a 
filippibeliek ajándékát köszöni meg. Nem volt tehát anyagilag 
nyugodt, biztos az élete s mégis teljes erővel tudott neki feküdni 
a lelki munkának. Aki így le tudta győzni a szegénység kísér
tését, az jogosan beszélt arról, hogy neki mindenre van ereje.

Pál nem volt „élelmes" ember. Ha a kerülő utak módsze
rétől nem irtózott volna az ő egyenes lelke, már régen szabad 
lenne s nem írná most ezt a levelet is börtönből. (Ap. csel. 
24.26.) Ismeri az alkalmazkodás pedagógiai előnyeit (I. Kor. 
9.19—23.), de addig már nem hajlandó elmenni, hogy a cél 
szentesíti az eszközt. Mégis ki tudná letagadni hatalmas ered
ményeit !

Az erőt sohasem a nagyhangú önkijelentések, hanem min
dig az elért eredmények igazolják. Pálnál azt igazolják, hogy 
neki mindenre volt ereje. Miért? Mert neki Krisztusa volt. Ez a 
Pál erejének titka.

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít!" 
Milyen alázatos kijelentés ez ! Nem a maga erejével dicsekszik, 
hanem a maga segítségére szorult voltát jelenti ki. (II. Kor. 
12.5-10.)

Krisztus a szeretet erejét adta Pálnak. Megszerettette ma
gát vele. Érette hozott golgothai áldozata szerelemre gyújtotta 
a Pál szívét s ez az érzés adott neki fizikai erőt. Figyelgetem 
az édes anyákat, amint ápolják beteg gyermekeiket, bámulom 
azt a heroikus önfeláldozást s megértem, hogy mi a Pál fizikai 
erejének titka: nagyon szereti Krisztust s ezért semmi sem 
nehéz neki érette (Ap. csel. 20.24.), még a szegénység s a szen
vedés sem.

Ez a titka annak is, hogy miért tudott Pál tömegekre ható 
talentumok nélkül tömegeket sorozni be a Krisztus követői közé. 
Krisztus szerelmének lángja meggyújtja a környezetét s a tűz 
ellenállhatatlanul harapódzik tovább. Ez a titka a Pál imponá
lóan fegyelmező erejének is. Imponált a világnézeti kiépítettsége. 
A golgothai kereszt minden problémát megoldott a számára. 
Imponált az erkölcsi fölénye. És itt nem szabad elfelejtenünk, 
hogy egy örökké utazó emberről van szó. Ha Pál nem szerette 
volna annyira Krisztust, / nem tudott volna ellenállani annak a 
hatalmas kísértésnek: „Élj kedved szerint, nem ismer itt senki 
téged!“

Ez a titka annak is, hogy Pál nem ismert „anyagi gon
dokat". Megtanulta Mesterétől, hogy az anyagi gondok legjobb 
ellenszere az igények leszállítása. Boldog volt, hogy élete külső
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körülményeiben is hasonlíthatott szeretett Krisztusához. (Lukács 
8.58., Filippi 4.11—12.)

Ez a titka annak is, hogy miért tudott becsületes eszkö
zökkel ennyit elérni. Krisztusszerelme adott neki kitartást.

És ez a titka annak is, hogy miért nincs nekünk ma min
denre erőnk. Nincs elég Krisztusszerelmünk. Krisztusért dolgozunk, 
de a magunk erejéből. Nem vesszük igénybe a Krisztus erejét.

Mennyi energia volt az elektromosságban, a gőzben, az 
X sugarakban és a rádiumban már felfedezésük előtt is, de 
nem tudtak róla az emberek s nem vették igénybe.

A mai lelkipásztornak legsürgősebb teendője a Krisztusszerelem 
energiaforrásának felfedezése. Ezt azonban csak az erőtelenek 
fedezhetik fel.

Nekem nincs semmire sem erőm. (II. Kor. 12. ío.) Ez a 
vallomás a föltétele annak, hogy mi is elmondhassuk: „Min
denre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít!"

T úróczy Zoltán
ózdi lelkész.

A böjti igehirdetés alapmotívumai.
A böjti időszak küszöbén szinte önkénytelenül felmerül 

az a kérdés, hogy minő fő alapigazságokat érvényesítsünk böjti 
igehirdetésünkben ? Az egyházi esztendő ádventi időszaka mel
lett a böjti időszakon vonul át legerőteljesebben egy uralkodó, 
egységes gondolat, de azért böjti igehirdetésünk ebből a szem
pontból is sok kifogás alá esik. Bizonyára megvan a borongós 
böjti hangulat. Az igehirdetők a szenvedés és halál sötétebb 
színeivel dolgoznak s a tárgyalt prédikáció-témák is felséges 
komolysággal lépnek elénk. És mégis sokszor úgy érezzük, 
hogy nincsen meg a böjti igehirdetés egységes eszme össze
kapcsolódása s nem éreztetik az igehirdetők elég erőteljesen, 
hogy minden vasárnap nagypéntekhez vezet és minden böjti 
prédikáció a golgotái keresztre utal. Éhez a megállapításhoz 
hozzá kell azonban fűznünk azt is, hogy a böjti textusok sem 
felelnek meg minden tekintetben ennek a követelésnek. Több 
textusnál inkább az egyház didaktikai érdeke érvényesül, sem
mint a helyettesítő szenvedés és megváltó halál egyesítő eszméje.

De azért elmélyedéssel és öntudatos tervszerűséggel a ki
jelelt textusok alapján is biztosíthatjuk böjti igehirdetésünk 
egységét.

A böjti textusokban kétféle szempont érvényesül. Tekin
tettel van a perikoparendszer Jézus életének döntő jelentőségű 
eseményeire, nevezetesen szenvedése és halála történetére. 
Azután figyelemmel van az emberi lélekkel szemben támasztott 
ama követelésekre, melyek az üdvösség elnyerésére vonatkoz
nak. Ezt a két szempontot külön külön, de egymással össze
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függően is feltétlenül biztosítanunk kell, ha a böjti igehirdetést 
eredményessé akarjuk tenni.

Jézus megkisértetésének történetével kezdődik a böjti idő
szak. Ennek a történetnek dogmatikai jelentősége abban áll, 
hogy a kisértés felett győzedelmeskedő Krisztust mutatja be. 
Megmutatja a bűnnel harcba szálló Krisztust, ki a kisértés felett 
aratott győzelem után elindul a szenvedés és megváltói halál 
útján. Szentségét hordozza homlokán, mint egy láthatlan arany
koronát. Isteni ártatlansága borul vállaira, mint egy védelmező 
szent köpeny. Felette áll kisértésnek és bűnnek. Küzdelmében 
egyetlen egy fegyverrel rendelkezik: Isten igéjével. Ez a tör
ténet azért is fontos, mert már előre megadja Jézus szenvedé
sének és halálának egyik leglényegesebb jellemvonását. Az ő 
szenvedése az ártatlan Isten-ember szenvedése, halála, a bűn 
nélküli Isten-ember áldozati halála. Gyakorlati alkalmazásban 
önmagát kínálja az a gondolat, hogy a bűnös ember csak akkor 
juthat el a szenvedés útján a megváltó keresztfájához, ha min
denek előtt tisztába jön önmagával, saját lényével, bűnös em
beri természetével, a bűnnel, a kisértéssel s ha komolyan fel
veszi a harcot az élő Isten és az örök erkölcsi világrend nagy 
hatalmasságaival szemben.

Szépen kapcsolódik ehez a kananéi asszony példája s a 
mindent legyőző hit tusakodását és diadalmát hirdeti. Alkalmat 
nyerünk itt arra is, hogy az emberi és isteni tényező egymás
hoz való viszonyát megvilágítsuk. Megvilágíthatjuk továbbá az 
ember lelki magatartásának, Istenhez való viszonya erősségé
nek és mélységének jelentőségét. A felületes egyszer-imádkozók 
felett azok a szüntelen-imádkozók győzödelmeskednek, kik ma
gával az Istennel is tudnak szent imádságban túsakodni a lélek 
üdvösségéért.

Oculi vasárnapján az ördögűzés történetében Jézus messiási 
egyéniségének és messiási hatalmának megmutatására alkalmas. 
De Isten országának és a sátán birodalmának szembeállítása s  
az emberekhez intézett nyílt színvallásra való felhívás (aki ve
lem nincs, ellenem van az;) gazdag alkalmat nyújt a gyakorlati 
alkalmazásra is.

Laetare vasárnapja, az ötezer ember megelégítésének tör
ténete, ismét Jézus isteni hatalmát érezteti. A testi kenyér mel
lett pedig elénk lép a lelki kenyér s a testi éhséget csillapító 
csudatévő Jézus mellett a lélek kenyerét magával hozó és ön
magában felajánló Jézus szent alakja. A gyomor örök követelése 
mellett megszólal a lélek üdvösség követelése. Úgy, hogy ez a 
vasárnap is egy új mutatás lesz a golgotái keresztfa felé.

Judica vasárnap a legnehezebb, de leggazdagabb böjti 
textusok közé tartozik. Jézus vallástétele önmagáról, származá
sáról, hivatásáról, a bűnről, igazságról és örökkévalóságról. Az 
egész bibliai szakasz egy hatalmas manifesztácíó a golgotái 
keresztfa tövében. Egyformán értékesíthető Jézus messiási sze-
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mélyének megvilágosítása, valamint az emberi lélekkel szemben 
támasztott követelések szempontjából.

Virágvasárnapja ismét Jézus élettörténetének egy döntő 
eseményét rajzolja elénk. De a Krisztustváró néptömegben 
meglátjuk Krisztus ellenségeit és Krisztus barátait.

Ezeket a kiilömböző tartalmú és külömböző jellegű bibliai sza
kaszokat egy egységes eszme kovácsolja össze: Jézus értünk való 
szenvedésének és halálának eszméje. Minden böjti prédikáció ezt 
az eszmét szolgálja. Minden hirdetett ige a szenvedő Jézusra 
mutasson és mindegyik a golgotái keresztfához vezessen.

Ennek az egységes eszmének keretében néhány gondolatot 
külön is hangsúlyozunk.

1. Vigyázzunk arra, hogy a szenvedő és a keresztfán 
meghaló Jézus teljes lelki képét adjuk. Sok igehirdető megelég
szik azzal, hogy Jézus szenvedésének külső mozzanatait dolgozza 
fel. Elénk színekkel megrajzolják Jézus szegénységét, megaláz
tatását, az emberek hálátlanságát, gyűlöletét, beszélnek üldözte
téséről, arcul veretéséről, ostoroztatásáról, keresztre feszítésének 
testi szenvedéseiről. Mindez bizonyos korlátok közt természetes, 
jogos, sőt szükséges. De gondolnunk kell arra is, hogy Jézus 
szenvedésének lelki mozzanatait is kidolgozzuk. Büntetlenségével 
szemben áll az emberi bűnösség, isteni szeretetével szembe 
helyezkedik az emberi gyűlölet, mindent felajánló jóakaratával 
szemben áll az emberek rosszakarata. De ebben a tekintetben 
is nyújtsunk többet, semmint amennyit a lelki szenvedések egy
szerű felsorolása jelenthet. Mulassuk meg Jézus minden szen
vedésének egyetlen alapforrását: az ember bűnösségét

Jézus szenvedésének megrajzolásánál hangsúlyozzuk erő
teljesen ezt a szót: értünk! A helyettesítő-szenvedés gondolatát 
kívánatos lenne minél jobban kidomborítani.

Azután hangsúlyozzuk Jézus szenvedésének aktív voltát. Pszy- 
chologiai okok is természetessé teszik, hogy nagyon könnyen 
passzív szenvedő hőssé válik a megváltó Krisztus, aki sápadt 
arccal, némaságra zárt ajakkal, töviskoronás fejjel, roskadozva 
viszi saját keresztfáját. Jézus szenvedésének aktivitása könnyen 
háttérbe szorul. Pedig Jézus szenvedését csak akkor értjük meg 
és akkor értékeljük^ igazán, ha a szenvedéshez való aktív viszo
nyát felismerjük. Ő nemcsak hajlandó szenvedni, Ő nemcsak 
kész Isten iránt való engedelmességből vállaira venni a szen
vedés keresztjét, hanem egyenesen kívánja a szenvedést, Jézus 
positíve akarja a szenvedést. Az ő szenvedésében nem kénytelen 
beletörődés, nem is csak engedelmes fejhajtás nyilatkozik meg, 
hanem az ö szenvedése benső szabadságérzetének a kifejezője. Ez 
adja meg Jézus szenvedésének dogmatikai és etikai jelentőségét, 
így lesz ez a szenvedés a golgotái kereszthez vezető természetes 
út és így válik a Megváltó halála az értünk való önkéntes 
szenvedésének természetes koronájává. így lesz Jézus szenve
dése nemcsak egy keserű, elháríthatlan életkényszerűség, hanem 
egyszersmind egy önmagát önként felajánló megváltói mű.
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Szenvedése hozzá tartozik lényéhez és hivatásához. Az emberek 
bűnössége rákényszerítheti a szenvedésre, mégis nem kénysze
rűségből szenved, hanem azért, mert Isten így akarja. És szenved 
azért, mert saját messiási lénye is ezt köveleli tőle.

Ugyanez a gondolat érvényesül Jézus halálának megítélé
sében is. Az emberekhez való viszonylatban halálát az emberi 
bűnösség okozza. Istenhez való viszonylatban pedig az örökké
való isteni szeretet magyarázza.

Figyelnünk kell arra is. hogy minő változásokat hoz létre 
a szenvedés Jézus lelki világában és az emberekhez való magatartá
sában ? Világosan látjuk, hogy az emberekért s az emberek 
miatt való szenvedés nem változtatja meg a szívet eltöltő sze- 
retetet. Nem fordul el a gonoszoktól, nem tagadja meg a bű
nösöket. Minden szakadékot áthidal a megbocsátó szeretettel, 
úgy hogy szenvedése megint aktív lesz a szeretetben. így Jézus 
messiási lényét a kereszíhordozásban és a keresztfái halálban 
mutatja meg a maga teljes gazdagságában.

2. Gazdag alkalmat nyerünk a böjti időszakban arra is* 
hogy Krisztus halálának tulajdonképeni okára, a bűnre rámutas
sunk. Rajzoljuk azért meg a bűn fogalmát, tartalmát, lényegét, 
következményeit kemény, határozott vonásokkal. Ez a böjti 
igehirdetés elsőrangú feladata. Nélküle hézagos lenne munkánk. 
A kísértés történetéről szóló bibliai szakasz, továbbá az ördög
űzés, nem különben Jézusnak a bűnről tett nyilatkozatai bőséges 
alkalmat nyújtanak erre. Fontos azonban, hogy ne oldjuk meg 
felszínesen ezt a feladatunkat. Nem elkopott vallási frázisokra 
van szükség, hanem komoly elmélyedésre, a bűn valóságának 
és halálos komolyságának megrázó megvilágítására. Vegyünk 
kezünkbe dogmatikát s merüljünk el újra és újra a bűn lénye
gének nagy problémájába.

3. A böjti időszak Isten-képzetünkbe is új vonásokat húz. 
Csudálatatos ragyogással kibontakozik előttünk a mindent fel
áldozó, örökkévaló, megváltó-szeretet. Minél jobban megismerjük 
a bűnt és az emberi bűnösséget, annál tisztábbá válik előttünk 
a megváltást biztosító teljes isteni szeretet. Igehirdetésünk fon
tos feladatát képezi, hogy a golgotái keresztben necsak az 
ártatlan szenvedés és vértanuság szimbólumát lássuk, hanem 
egyszersmind az isteni kegyelem örök bizonyságát is.

4. Alkalmat nyerünk a mostani ember szerepének megraj
zolására is. A mai emberről van szó. Az örök ember örök 
tragédiája bontakozik ki a böjti időszak textus sorozatában. 
Hiszen Krisztus szenvedésének és halálának történetében nem
csak főpapok, Poncius Pilátusok, Kajafások és Judások okozzák 
a nagy tragédiát, hanem a névtelen, jelentéktelen, szürke em
berek serege, kik felett hatalmat vett a bűn, kiknek lelkében 
nem volt meg a kananéai asszony erős hite, akik nem tudtak 
Jézussal lenni, hanem Jézus eljen foglaltak állást, akik nem 
várták és nem fogadták el az Ő kezéből a kenyeret, akik nem 
értették meg sem a bűn hatalmát, sem a Krisztus örökkévaló
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istenségét, akik virágvasárnapi királlyá tették Őt ahelyett, hogy 
lelkűk örökkévaló királyaként életük trónusára ültették volna. 
Ezek a mindennapi krisztusmegtagadások, gyávaságok és meg
alkuvások örök emberi történetek. Ezt az emberi történetet kell 
megjelenítenünk. Meg kell mutatnunk, hogy magunkkal hozott 
sorsunk önmagunkban gyengévé tesz, de ha Krisztussal küz
dünk a bűn ellen, akkor eljutunk a szenvedés útján a meg
váltás keresztjéhez s diadalunk lesz bűn és halál felett a Krisz
tus által. Meg kell mutatnunk, hogy minden nemes igazságért 
érdemes szenvedni, de az igazságok benső értékét az örök 
lélekkel való kapcsolat biztosítja. A lélekért szenvedni, a lélek 
megmentéséért küzdeni, ez az igazi emberi élet.

5. A böjti időszak igehirdetésében végül ki kell domborí
tanunk az örökké való Ige elsőrangú jelentőségét. Szemléltessük 
az Ige örökkévaló jelentőségét mindenekelőtt Jézus életében. 
{I. és V. vasárnap.) Azután mutassuk meg az Ige jelentőségét 
az egyes ember életében. Jézus az ő szent igéjével hívja az 
emberiséget Istenhez. Az Ige a kisértés ellen való küzdelemben 
erő és győzelem. Ige nélkül nincsen hit, az ember hite állandóan 
Isten igéjéből táplálkozik. Ige nélkül nincsen Krisztussal való 
kapcsolat, sem pedig Vele való élet. Az Ige képezi az örökké
való lelki kenyeret. Az Ige tesz bizonyságot Jézusról, de egy
szersmind az emberről is, mert az Ige megítél.

Ezen alapgondolatok értékesítésével remélhetjük azt, hogy 
a böjti időszak igehirdetését öntudatossá és tervszerűvé tesszük, 
így állíthatjuk híveink szeme elé az értünk szenvedő és értünk 
meghaló megváltó Krisztust, ki szenvedésében és halálában az 
üdvösségtörténet isteni igazságait képviseli, de egyszersmind 
az üdvösség biztosítására szolgáló emberi kötelességeket is 
prédikálja.

A konfirmáció és a konfirmációi 
oktatás.

Nemcsak az egyház és az evangélikus egyházi vallásosság, 
hanem egyszersmind a sok veszedelmet rejtő idő is mind na
gyobb fontosságra emeli a konfirmáció és a konfirmációi okta
tás kérdését. Elsőrendű hivatását teljesíti evangélikus egyházunk 
akkor, amidőn a konfirmációnak és a konfirmációi oktatásnak 
lényegében rejlő jelentőségét biztosítja. A mi időnkben igazán 
elsőrangú egyházvédelmi és jövendőt építő munkává lesz az a 
konfirmációi oktatás, mely zajtalanul, reklám és dicséret han
goztatása nélkül, csendes négy fal között történik. Szükséges 
azonban, hogy ismételten megvilágítsuk a konfirmáció kérdé
sét és újra és újra magunk elé állítsuk annak tulajdonképeni 
lényegét. Mert a konfirmációi oktatás csak akkor lehet öntu
datos és tervszerű, ha az a konfirmáció lényegéből származik.



A konfirmáció lényegét történelmi kialakulása magyarrázza. 
Meglátszik ugyan rajta a római katholikus bérmálás szentségé
nek a hatása, mégis nem akar egy ennek megfelelő evangélikus 
szentség lenni. Részint az akkori egyházi mozgalmak, főleg az 
újrakeresztelési mozgalom elleni védekezés hozza létre, részint 
pedig az a mindegyre erősödő köztapasztalás, hogy egy ilyen 
egyházi cselekvényre úgy az egyes ember, mint az egyház 
érdekéből feltétlenül szükség van.

Luther nem tette kötelezővé a konfirmációt, de nem is 
tiltakozott ellene. Csak azt követelte, hogy ne tulajdonítsanak 
a konfirmációnak nagyobb jelentőséget, mint aminővel az tény
leg bir. így tehát megállapíthatjuk azt, hogy a konfirmáció nem 
szentség, hanem Caspari megállapítása szerint nem egyéb, mint 
egy egyházpedagogiai aktus. Az egyháznak szüksége van arra, 
hogy a megkeresztelt egyháztagok serdült korukban bizony
ságot tehessenek egyéni vallásos hitükről, hogy megerősítsék 
Istennel való szövetségkötésüket és ezáltal feljogosítást nyerje
nek a felnőtt egyháztagok jogainak gyakorlására. Ebből nyil
vánvalóvá válik, hogy ha a konfirmáció nem bír is a szentség 
jellegével, mégis jelentősége úgy az egyes, mint az egyház 
szempontjából kiválóan nagy. Úgy kell tehát a konfirmációt 
végezni s ezt megelőzően oly alapon és oly irányban kell a 
konfirmációi oktatást vezetni, hogy a konfirmáció ezen kettős 
feladatát minél teljesebben betölthesse.

A kérdés megvilágításánál különösen két tényezőre kell 
figyelnünk: a konfirmációi oktatásra és magára az ünnepélyes 
konfirmációra. Az egyházpedagogiai cél elérését a kettő helyes 
viszonya biztosítja.

Egy német theologus azt mondja, hogy az igazi konfir
mációi ünnepséget a lelkiismeretes és helyes konfirmációi ok
tatás biztosítja. A külön konfirmációi ünnepségnek általános 
értelmét és jelentőségét az alapos és céltudatos konfirmációi 
oktatás adja. Énélkül a konfirmáció külső ünnepséggé válik, 
mely nyújthat csillogást, elérzékenyedést, felnőtteknek, gyer
mekeknek kedves meghatottságot, de semmiesetre sem nyújt
hatja azt, amit tulajdouképen nyújtania kellene. De azt is érez
zük, hogy a legmegfelelőbb konfirmációi oktatás sem nélkülöz
heti magát a konfirmációi ünnepséget. Sőt minél mélyebben 
szántunk a gyermeksereg lelkivilágába s minél erőteljesebben 
igyekezünk érvényesíteni a konfirmációi oktatás tulajdonképeni 
lényegét, annál inkább keressük, várjuk, követeljük azt a kon
firmációi ünnepséget, mely mint valami aranykorona nyugszik 
a konfirmációi oktatás felett.

Tévednek azok, akik azt gondolják, hogy a konfirmációi 
oktatás a már régebben tanult vallási tananyagok átismétlésé
ből áll. Azok is tévednek, akik azt gondolják, hogy a konfir
mációi oktatás a vallási tananyagot, pld. a szentségekről szóló 
részt tartozik elmélyülve kidolgozni. Ha a konfirmáció lényegét 
abban látjuk, hogy az ifjúság saját életében tapasztalt isteni
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szeretetről bizonyságot tegyen, hogy a saját életében megismert 
Istennel állandó eleven lelki közösségbe lépjen, akkor a kon
firmációi oktatásnak arra kell törekednie, hogy a megkonfir
málandó ifjúság leikéből az öntudatosság világosságára kiemelje 
és kidolgozza az öntudatlanságban szunnyadó vallásos érzése
ket. További feladata pedig az, hogy a vallásos ismereteket 
rendszerbe foglalja, de nem annyira a tudományosság, mint 
inkább a vallásos élet szempontjából. Még egy nagy feladata 
van a konfirmációi oktatásnak. Mivel a konfirmáció az egyház- 
község felnőtt tagjai közé való felvételt jelent s a felnőtt egy
háztagok különféle jogainak birtokába juttat, azért szükséges, 
hogy a konfirmációi oktatás ezt a célt öntudatos, biztos cél- 
tudatossággal szolgálja. A konfirmándus ifjúsággal meg kell 
tehát ismertetnünk evangélikus egyházunk külső és belső életét, 
az egyház intézményeit, elhelyezkedését, anyagi és erkölcsi 
erejét. De gondolnunk kell arra is, hogy az evangélikus egy
háztag egy gyülekezetben és egy gyülekezet által éli a maga 
egyházias, vallásos életét. Meg kell tehát ismertetnünk a konfir
mandus ifjúságot saját gyülekezetével, annak szervezetével, 
anyagi helyzetével, munkáival, örömeivel és gondjaival. Lássa 
meg a konfirmandus ifjúság a gyülekezetben élő egyháztag 
jogait és kötelességeit, de természetesen nemcsak az egyházjog 
és adófizetés szempontjából, hanem a hitélet, a lelkiközösség 
kötelességei, feladatai szempontjából is. Ismertessük meg a kon
firmandus ifjúsággal az evangélikus egyház közszellemét, világ
nézetét, erkölcsét, életideálját, melynek szolgálására van hivatva 
a gyülekezet és melynek támogatására van kötelezve az egy
háztag. Ezekből a vonásokból rajzolódik ki az evangélikus 
egyházi öntudat ama mélyebb tartalma, melyre evangélikus 
egyházunknak szüksége van.

A konfirmációi oktatás rendezhetése céljából mindenek- 
felett a konfirmációi oktatás tananyagának megállapítására van 
szükség. Ezidőszerint a konfirmációi oktatás tananyaga meg
egyezik a rendes vallásoktatás tananyagával. A konfirmációi 
oktatás alig nyújt újat, legfeljebb néhány speciális kérdésben 
mélyíti ki sajátos célját.

Kívánatos, hogy ebben a tekintetben minél előbb változás 
álljon be. A konfirmációi oktatás nyújtson többet és nyújtson 
mást, mint a rendes vallásoktatás. Legyen külön anyaga. Bár 
a rendszerbefoglalás a vallási tananyag ismétlését elkerülhetet
lenné teszi, mégis nyújthat a konfirmációi oktatás tananyagban 
is újat. Mindenekfelett pedig nyújtson új nézőpontokat és a 
gyakorlati vallásos élet szempontjából történő új rendszerezést. 
Fontos az is, hogy a konfirmációi oktatás anyagának megálla
pításánál az egyházi közösség szempontjai az eddiginél erőtelje
sebben érvényesüljenek.

A konfirmációi oktatás eredményességét elsősorban a lel
kész egyénisége és készültsége biztosítja. Egyéniség és készült
ség. Mindkettőre szükség van, mert a legszebb theologiai ké
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szültség is holt érték marad, ha az egyéniség tanítói és pásztori 
vonásai hiányoznak. A lelkész lelkiismeretes, odaadó, buzgó 
munkával készüljön a konfirmációi órákra. Ez az előkészülés 
mindenek előtt a tananyag szakszerű átdolgozását s a tárgya
landó kérdések beható tanulmányozását követeli. Egy soha be 
nem fejezhető, állandó tanuló-munka ez, mely évről-évre meg
újul s minden évben szebb és gazdagabb gyümölcshozással 
örvendeztet. Hiszen minden év új tapasztalati anyagot kap az 
elmúlt esztendő munkáiban. De emellett szükséges az egyéniség 
megfelelő átformálása is. A konfirmációi oktatást végző lelkész 
egy közbeeső lény a tanár és a lelkipásztor között. Ismereteket 
közöl, tanít, fegyelmez és mégis nem ismeretközlő és fegyelmező 
iskolamester, hanem lelkipásztor. Az ifjúság leikével, legszen
tebb vallási kérdéseivel foglalkozik és mégis a szeretetteljes,, 
csendes pásztori munkának eredményeit nem veszélyeztetheti 
fegyelmet elejtő engedékenységgel. Tanár, tanító, pásztor egy
szerre.

Ez a szempont szükségessé és természetessé teszi, hogy a 
konfirmációi oktatás nem lehet tisztán tanítás-jellegű. Az isme
retközlést nem kapcsolhatjuk ki, pedig nem ez a legfontosabb 
cél. Nem tehetjük ezeket az órákat igehirdető-órákká sem. Téve
dünk, ha minden órában egyszerűen prédikálunk. A tanítás és 
a prédikálás között meg kell találnunk a helyes középútat s 
így kell megközelítenünk a konfirmációi oktatás tulajdonképeni 
célját.

Külső dolgok is támogatnak bennünket.
Kedvező lenne, ha a konfirmációi oktatás céljaira külön 

terem állna rendelkezésünkre. Egy terem, mely nem iskola és 
nem is templom, hanem mind a kettő egyszerre. Mivel ez a mi 
viszonyaink között megvalósíthatlan, legyen gondunk arra, hogy 
az iskolaterem mindig tiszta, szellőzött, rendes legyen és meg
feleljen az ott elvégzendő munka komolyságának.

A konfirmációi órákat mindig énekkel és rövid imádság
gal kezdjük.

Az új tananyag magyarázatánál, de egyébként is állandóan 
használjuk és használtassuk a bibliát. A vallási igazságokat 
necsak közöljük, hanem a Szentkönyvből olvastassuk és vezes
sük le.

A gyermekek foglalkoztatása ne merüljön ki a lecke ki
kérdezésében, hanem tegyük őket az új ismeretgyűjtés munká
jánál is munkatársainkká.

Legyünk óvatosak a fegyelmezés kérdésénél. Pásztori és 
pedagógiai lehetetlenség, hogy a konfirmációi oktatásnál testi 
fenyítést alkalmazzunk. Bottal a kézben nehéz dolog eredmé
nyesen Isten szeretetéről s a megbocsátó emberi jóságról be
szélni. A fegyelmezés legyen a szemek beszéde, a felemelt ujj 
intése, egy szeretetteljes intőszó, ha kell egy kemény dorgálás.

A konfirmációi oktatást a konfirmációi vizsga fejezze be. 
Ez a vizsga legyen egy különálló aktus s ne egyesítsük azt a
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konfirmációi ünnepséggel. Mindkettőnek különböző a karektere. 
A kettőt egymással csak a különálló sajátosságok veszélyezte
tésével egyesíthetjük. A konfirmációi ünnepség elveszi a kon
firmációi vizsga tulajdonképeni jellegét, elvonja a figyelmet, 
csorbítja a vizsgához szükséges időt. Éppen így a konfirmációi 
vizsga megnehezíti az igazi konfirmációi hangulat kialakulását, 
megzavarja a konfirmandusok érzéseit és benyomásait s nem 
ad a lelkipásztornak lehetőséget arra, hogy a konfirmációi ün
nepséget a maga teljes mélységében lelkiismeretesen kidolgozza. 
Leghelyesebb, ha a konfirmációi vizsgát egészen külön tartjuk, 
az ünnepséget megelőző vasárnapon. És pedig vasárnap délelőtt, 
vagy délután a rendes istentisztelet keretében, az egész gyüle
kezet színe előtt. Ezzel emeljük a konfirmációi vizsga jelentő
ségét a konfirmandusok előtt is. Viszont az egyházközség felnőtt 
tagjaira is áldásosán hat, ha vallási igazságainkat minden évben 
újra és újra hallhatják. A különválasztás nehezebben vihető 
keresztül azokban a gyülekezetekben, melyek messzefekvő leány
gyülekezetekkel, vagy szórványokkal dolgoznak.

A konfirmációi ünnepség megállapításánál gondosan szem- 
előtt kell tartanunk a konfirmáció lényegét. Legyen az a kon
firmandus gyermek részéről hitbeli megerősítés és fogadalom
tétel. Azután legyen az egyház részéről az egyház felnőtt tagjai 
sorába befogadás.

Ezen lényegmegállapításnak megfelelően tegyenek a gyer
mekek nyilvánosan bizonyságot az ő hitükről és erősítsék meg 
Istenhez való szeretetüket, hűségüket s az anyaszentegyházhoz 
való rendíthetetlen ragaszkodásukat. De tartózkodjunk minden 
olyan aktustól, mely a konfirmációnak a szentség jelentőségét, 
vagy annak látszatát adhatná.

Az egyház azután ünnepélyes kijelentéssel fogadja el a 
konfirmandusok kettős bizonyságtételét. Imádsággal és áldás
kéréssel fogadja őket az anyaszentegyház felnőtt tagjai sorába. 
Ezen aktusnál jusson kifejezésre az egyházközösségi karakter 
is. Helyes dolog, ha külső mozzanatok is megerősítik ezt az 
egyházközösségi karaktert. Helyes, ha a konfirmandusok seregét 
a lelkész bevezeti a templomba, ha a templomajtóban a presby- 
térium fogadja őket s kiséri őket az oltár elé.

Azt sem tekintjük feleslegesnek, ha a lelkész a konfirmá
ciói oktatás időtartama alatt, vasárnapi igehirdetésben időnként 
utal a konfirmációi oktatás komoly jelentőségére s a gyülekezet 
imádságába foglalja azt a gyermeksereget, mely Isten oltára elé 
készül fogadástételre, szövetség megerősítésre. Kedvező ered
ménnyel járhat az is, ha a konfirmációi időszak alatt a konfir
mandusok részére egy-egy külön istentiszteletet is tartunk.

Az úri szent vacsorának kiszolgáltatása a konfirmációi 
ünnepséggel kapcsolatosan történjék. Nem helyeseljük a kettő 
elválasztását. Az elválasztás azon pszychologiai indokolását, hogy 
a  konfirmációi ünnepségnek és az Úrvacsora-vételnek alapmotí
vuma teljesen különböző és hogy megzavarják a gyermek lélek 
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benyomásának egységét, semmiképen sem tarthatjuk helytálló
nak. Ha a konfirmációi vizsgát és a konfirmációi ünnepet el
választjuk egymástól, akkor egy teljes hét áll a lelkipásztor 
rendelkezésére arra a célra, hogy a növendékeit a konfirmációi 
ünnepségre és az első Úrvacsora vételre előkészítse. A lelki- 
pásztor mindenesetre megtalálhatja a két különálló aktus egybe
fűző kapcsolatát. Rendkívül fontosnak tartjuk azonban azt, hogy 
ezen a héten a növendékek nagyon komoly előkészítésben ré
szesüljenek. Ezt a hetet igazán bűnbánati hétté kell tenni, amint 
a legnagyobb örömünnepségre is a bűnbánat készít elő a leg
méltóbban. Ezt annál fontosabbnak tartjuk, mert ezen előkészí
téssel példát nyújtunk arra is, hogy később mikép készüljenek 
el az Úrvacsora vetelére.

A konfirmációi oktatás megkezdésekor ezeket a gondola
tokat vetettük papírra. Sok kérdést elejtettünk és tárgyalás 
nélkül hagytunk. Feladatunkat ugyanis főleg abban láttuk, hogy 
újból a lelkiismeret küszöbére helyezzük egyházunk eme fontos 
munkáját, melytől oly sokak egyéni vallásossága, egyházszere- 
tete s egyházunk jövendő felvirágoztatása függ.

13



Előfohászok.
Ki e világra áldásod hinted,
Jézusom, könyörülj minden szíven.
Nevelj bűnbánó népeddé minket,
Mely szent Igédet hallgatja híven.

S ha már elhagytuk a bűn ösvényét,
Ha már az Ige szívünkben éled,
A mustármagot növeld az égig,
Hogy egyek legyünk örökre Véled.

*

Teremtő Isten, mennyei Atyánk,
Lelkünk oly sötét, szívünk oly szegény.
Te szent Lelkedet áraszd ki reánk,
Jézus legyen nap életünk egén.

Rz ő szent teste legyen kenyerünk,
Rz ő szent vére legyen italunk,
Általa boldog életet nyerünk,
És élünk akkor is, ha meghalunk.

SZLANCSIK PÁL
pusztafőldvári lelkész.
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Máté I. 1—11.

Sokszor csábít bűnre lelkünk ellensége.
Száz alakban jár-kel, mindig más az arca.
Aki élte végén üdvösséget remél,
Annak kész kell lenni mindenkor a harcra.

Jézus! Szent Lelkeddel maradj mindig nálunk, 
Kísértések között Te légy erős várunk!!

János VI. 1—15.

Egykor szent csodában ötezer emberre 
Hullott rá az Isten segítő kegyelme,
S mostan buzgó lelkek tenger sokasága 
Alázatos szívvel vár egy új csodára.

Jézus! A te igéd legyen gazdag rajtunk,
Ezt kéri most Tőled szívünk, lelkünk, ajkunk!!

SCHÖCK GYULA
püspöki másodlelkész.

Jézus megkísértetése.
(Böjt I. vas.)

Máté ev. IV. r. 1—11. v. 
Rejtelmes esemény, rejtelmes mellékszereplők: kísértő, 

ördög, angyalok.. .  A lelkem érzi, hogy valami nagyjelentőségű 
sorsdöntő esemény e z ; izgalommal, lélekzetvisszafojtva figyelem 
az áldott Hős tusáját, melyben Menny és Pokol, Üdv és Kár
hozat, szent Magasság és átkozott Mélység peremén áll az Űr. 
Háromszor ront neki a kísértő: egyszer az éhség sápadt, szo
morú álarcában, másodszor a dicsőség elkápráztató ragyogásá
ban, harmadszor a hatalom, az uralkodás komor fenségének 
palástjában . . . egyszer a szeretet, az irgalmas, segítő szeretet 
szent sirámos szavával simogatja szívét, máskor az Istenben 
vetett bizalom határtalanságát, a lehetetlent is megtehető hit 
hősiességét ragyogtatja meg az Űr szemei előtt, míg végül álcá- 
zatlanul súgja: „Mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz 
engem", tehát az Istentől eltávolodó, ellene szegülő, bűnös aka
ratra ösztönözné, de Ő — hű marad.

Mintha komor, fekete fellegek tolonganának a Nap fényes-
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séges, sugárzó arca előtt, egy-egy pillanatra árnyékot vetnek, 
de azután diadalmas pompában ragyog, mint az Isten koronája. 
Ő is szent fölényességgel, az ő édes Atyjának kezébe fogózó 
hitének megingathatlan hűségével győz az ellene támadó sötét 
hatalom felett.

A lelkem porba hull felsége előtt. Érzem: meg vagyok 
mentve. Látom: kitárul a Menny és angyalok jönnek szolgálni 
a legnagyobb Urnák, a győzelmes, az alázatában felmagaszto
suló, a támadásokat szent fölénnyel visszaverő Krisztusnak, az 
Isten Fiának.

Jertek : figyeljük e tusa mozzanatait.
*

„Jézus viteték a Lélektől a pusztába, hogy megkísértessék 
az ördögtől". . . Még csak az imént hangzott el az égi szózat: 
„Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm". Ott a 
szelíden megcsobbanó, ezüsthullámú Jordán partján, hol a zizegő 
nádas felett színes pillangók szállnak s hol Jézus szövetségre 
lépett a keresztsége által, a szent bemerítése folytán az ő Atyjá
val. De „akit szeret azJJr, megostorozza azt, megfenyít mindent, 
valakit fiává fogad". Őt is megpróbálta.

Vitte a Lélek a pusztába. A hallgatag pusztába, hol a 
Csend trónusa előtt megáll a lélek és hall szavakat, melyek 
mintha titokzatos magasságokból, vagy mélységekből jönnének, 
szavakat, melyek hasonló hangszínezésüek, mint az övéi, de 
megnőnek, zúgnak, harangoznak, dörögnek e szavak. A Csend 
— beszél. Ha a nagy vásárban, mit életnek nevezünk, megfáj
dul a szíved, menj a pusztába és a Csend patyolat-kézzel, lili
om-balzsammal simogatja meg. De jaj, ha bűnös vagy. Félj a 
Csend trónja elé lépni: mennydörgést fogsz hallani, melytől 
szíved megdöbbenve áll el, mint a vadásszal találkozó szarvas; 
futni fogsz s nem tudod: hová ?, kiáltani fogsz s nem hallasz 
mást, csak egy szót, a Csend szavát, de az pőrölysúlyú lesz, 
összetörsz alatta. Csendben Isten beszél.

Ő nem iélt tőle. Ment elébe, hozzá. Neki édesanyja volt 
a Csend, kivel beszélgetett titkon, forrón s ki megfogta kezét 
és vezette az Atyjához . . .

Most hangok, nehéz, kemény hangok űzik el a Csendet. . .  
Ott áll az Űr, kinek szívében most izmosult meg az a gon
dolat, hogy ő a Messiás, ő az Isten felkentje, akiben a meg- 
engesztelődött Ég boldogító üzenetet küldött a felemelt Földhöz. 
Ott áll a puszta sivatag rőtt törmelékei között s elgondolkozik. . .  
Mennyi kő a földön és a keblekben! Oh ha azt a sok követ 
kenyérré lehetne változtatni!

Micsoda szent sóhaj ez! Kenyérré a követ! Hiszen így 
leszállna erre a könnyben, verejtékben fürdő, de soha meg nem 
fürdő földre a béke, a boldogság, a nyugalom . . . Jelenetek 
futnak el szemei elő tt. . . Talán a délibáb űzi játékát vele s 
most tragédiákat fest feketén szemei elő tt. . . Látja, hogy ke
nyérért micsoda, szent értékek mennek gonosz prédára . . . Itt
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az ártatlanságot fogja kézen az éhség sápadt ördöge s viszi, 
vonszolja a pokol átkozott égő oltárára, melyen elég tisztaság, 
becsület, ártatlanság és fehérség . . . Amott fut a Sátán s ka
cagva fehér kenyeret fog fekete kezébe és úgy hívja gyilkolni, 
rabolni az éhség tébolyultjait. . . Nézd. Itt meg vége-láthallan 
tömeg tolong, vörös zászló búg fejük felett a forró szélben és 
zúg, mint tenger haragos viharzása: „kenyeret!" Mennek a 
sorok, ütemesen lépnek, mint daliás katonák, fegyverük a kala
pács, vezérük a gyűlölet, mennek s paloták dőlnek halomba, 
vér csorog a csatornákban, hullák hevernek a torlaszokon, 
tébolyult arcok mozognak vasrostélyok mögött s fölöttük kacag 
a Sátán . . .

Irtózatos képek . . .  Az Űr áldott, szerető szívébe belenyilal 
egy fájdalom: az éhezők, a nyomorgók fájdalma. Kenyér kel
lene. K enyér. . .

De hogyan ?. . . Ha e köveket mind puha fehér kenyérré 
változtatnám, elég volna-e ahhoz, hogy elnémuljon a sóhaj, 
panasz s eltávozzék a szívekből, a társadalmi osztályok határ- 
mesgyéjéről a gyűlölet?

Óh mit érzett az az áldott szív e nehéz próbatevéskor? 
Mit érzett e látományra ? Hiszen adna ő  kenyeret, csak legyen 
minden viskóban, minden kunyhóban áldott béke, szelíd szeretet.

De Ő többet adott a kenyérnél: önmagát. Úgy is fogta fel 
magát, rendeltetését, hogy ő  — kenyér, ki megtöretik és oda- 
adatik a bűnösöknek, mint életet adó, áldott kenyér. A szembe
fordult és egymásra a gyűlölet és bosszú tüzes csóváit dobáló 
társadalmi osztályok között Ő a pontifex maximus, a legnagyobb 
hídépítő, mert Ő összeköti az eget a földdel és az emberszívet 
az emberszívvel. A társadalmi kérdést, ezt az örök talajtüzet Ő 
olthatja el. De nem testi kenyérrel, melyet elorozhat ismét a 
kapzsiság, magának halmozhat az önzés, trónust építhet belőle 
a zsarnokság és kimarhat a kezekből a ha lá l. . . „Nemcsak 
kenyérrel él az ember" — mondja. Ah nem, nem elég a kenyér. 
Avagy mondd a ravatalra borúiénak, mond a bűnbánat kígyói
val ostorozottnak, az örök tökéletesség után sóvárgónak, és 
mondd a gondolat, a szépség tisztalelkű szerelmeseinek, a haza- 
szeretet és szabadság bilincsét és sebét viselő hőseinek, vagy 
mondd a szerelmében megcsalódott bánkódó léleknek: „jer, ülj 
asztalhoz és egyél 1" Mondd, ha van sátáni bátorságod meg
bántani a — Lelket, besározni az Isten arcképét.

Nem, ezerszer nem! Nem csak kenyérrel él az ember. 
Kell az Ige! Oh nagyon kell!

Jöjj Te, áldott Megváltóm, kiről a Te szerető tanítványod, 
a negyedik evangélium bölcselkedő írója azt mondta, hogy Te 
vagy az Ige, óh jöjj lelkemhez, midőn leroskad, midőn bánat 
tépi, bűn fojtogatja, jöjj, midőn szemét felemeli a magasságok 
felé, de elkáprázik: nem látja útját, nem érti rendeltetését, nem 
tudja célját. Ah kell, kell nekem az Ige. Benne van életem, 
megtisztulásom, felemelkedésem, örök polgárjogom, Isten-gyer

2
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meki méltóságom, halállal dacoló szent reménységem. Koldus
rongyok között, éhségben és elvetettségben az Ige az én lelkem 
királyi koronája. A föld kevés nekem, még ha Eldorádóként a 
hatalmas hegyek kenyerekké válnának, éhen halna lelkem ez 
Eldorádóban. De vele? — iün a gyarló, porból lett és porrá 
leendő ember belépek az örökkévalóságba, mert az Ige mondja, 
hogy ott van életem.

Az Ige elég nekem.
* *

*

Az első támadás összeomlott. De szívós a Sátán: gyomot, 
gombát, pusztító bacillust nem könnyű kiirtani. A Sátánt nem 
könnyű legyőzni. És milyen színész! Változtatja, cserélgeti 
maszkját, lárváját, ha az egyikben nem tudott hódítani, jön a 
másikban.

Most új rohamra jön. E roham nem nyílt, egyenes; óh a 
Sátán kígyóhajlékonysággal és kígyóalázalossággal dolgozik.

Hallod szavát? „Ha Isten fia vagy . . .“ Ez volt az Űr bol
dog, szentséges öntudata. Egy királyi és főpapi köntös borult 
lelkére ez öntudatában. Ez volt a lelke szentélye, hol Atyjával 
beszélgetett, hol parancsokat vett át s jelentéseket adott hódító 
harcáról. Megremeg, midőn e szentélyen kopog a Sátán s mély 
meghajlással áll meg előtte.

Csodatevésre hívja fe l: „Vesd alá magad." Ott áll Jézus 
a templom magas tető-folyosóján. Lent az oltár körül imát mor
molnak a papok s az oszlopos tornácban nyüzsög a nép, a ha
talmas, mégis oly könnyen megszédíthető, leigázható és leigéz- 
hető nép. Súgja a Sátán: „Nézd ezeket; kiábrándultak a szent 
mesékből, látni szeretnének, látni valamit, amiben felismerhet
nék az isteni erőt. Mózes vizet fakasztott a sziklákból, Illés tüzet 
hozott a magasságból, Elizeus poklost tisztított meg: te külöm- 
bet mutass! Vesd alá magadat! Micsoda tapsorkán fog felhang- 
zani — s e  lázadás parazsát szívében rejtegető nép micsoda 
mámoros űjjongással fogja felismerni benned a várt szabadító 
Messiást!"

Az Ur néz és hallgat. Nézi a mélységet, de nem azt, amely 
alatta tátong, hanem azt az erkölcsi fekete „szakadékot, mely 
elválasztaná Atyjától, ha e lépést megtenné. Ő tudja, hogy fia 
a Magasságosnak, de e szent méltóság koronáját nem bocsát
hatja részenkint árúba, nem játékszer az és Ő nem játékos; 
leveti majd magát az elhagyottság, a kínhalál irtózatos szaka
dékéba, de csak akkor, -midőn Atyja akarni fogja, menni fog 
oda, ahova küldi, tenni fogja, amit parancsol, még ha szíve fog 
beleszakadni a parancs teljesítésébe, Ő engedelmes és hű gyer
mekként meghajlik az Atyja akarata előtt, de nem próbál ját
szani e félelmesen felséges és szent akarattal.

Dicsőség aranymezébe öltözik a Sátán és így áll eléje. A 
magas lelket magasságba emeli: a dicsőség sas-szárnyaira ülteti. 
Dicsőség! Tündérkáprázat! Óh, mennyien kúsznak előtted!
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Népszerűség! Te bűvös álom! Mennyien nem akarnak és nem 
tudnak felébredni, kiábrándulni belőled? Mi mindent adnak az 
emberek érted?

Nézd az író-művészt, amint csendes éjszakákon szántja 
betübarázdákkal a fehér papirt, mely olyan üres, mint a siva
tag; ah ő e sivatagot lelke magvaival hinti be, hogy kihajtson 
számára belőle a — babér.

Nézd a tapsolok ezrei előtt hajlongó színművészt: iszik, 
iszik a bűvös italból, a dicsőség kelyhéből és hiába fut el fö
lötte az élete napja, midőn az esti szél belekap ősz hajfürtjeibe, 
még mindig nem tud, nem akar e mámorból kijózanodni: szíve 
utána szakad a tőle eltáncoló tündérnek.

Látod a lezuhant repülők tetemeit, a sarkkutatók jéggé 
fagyott hulláit? . . .  A dicsőség fénye elvakítá lelkűket s mint 
az éjszaka fényszerelmes lepkéi belezuhannak a lángba, össze
zúzódnak az ívlámpák vastag üvegén, ezek is a dicsőség fan
tomját kergetve, zúzódtak össze a halál kemény kebelén.

Az Úr végig látta a dicsőség szerelmeinek sorsát, tragédiá
ját. Elutasítá a kísértőt: Viszont meg van írva : Ne kísértsd a 
te Uradat, Istenedet! . . . Látja sorsát, látja, hogy a nép, ez a 
nagy, tragikus gyermek, egyszer a vállaira akarná majd emelni 
és zúgni fogja az éljent, a hozsannát, de ugyanazok az ajkak 
készek a „feszítsd meg!“ üvöltésére is. Neki egy a dicsősége; 
az Atyjáé. Ő viselni fogja a sebző töviskoszorút, csak az Ő 
mennyei Atyja glóriája ragyogjon teljesebben. Azért jött és azért 
lép a keskeny, nehéz gyötrelmes útra, hogy az egyetlen célt: 
mennyei Atyja akaratának teljesítését elérje.

Testvérem! Ki mindig azon töprengsz, azért könyörögsz 
forró imádban, abban az Istent kísértő, az Ő akaratát megmá
sítani akaró pogány-imádban, hogy hajoljon meg Isten — igen, 
ne borzadj a szótól, azért könyörögsz, hogy hajoljon meg Isten 
a te akaratod, a te gyarlóságos és sokszor szentségtelen, sőt 
bűnös akaratod előtt, óh mit kísérted az Istent! Hajolj meg! 
Hullj térdre! És bármily nehéznek, áldozatosnak látszik, kövesd 
az Urat, ki nem kívánta, hogy érette, miatta csodát tegyen a ha
talmas, a bölcs Isten! Engedelmeskedett Istennek: ez a dicsőség.

* **
A sátán új rohamra, a döntőre lendül. A hatalom trónjára 

ülteti Jézust és mondja neki: tied a világ, tied minden öröme, 
kincse, szépsége, csak . . . csak légy az enyém ! „Mindezeket 
neked adom, ha leborulva imádsz engem! . . .“

Itt már nincs álarc, nincs délibáb-szövögetés, illúzió-festés. 
Itt őszinte a Sátán.

Micsoda szédítő Ígéret! Egy világot ad s vele mindazt, 
amit magában rejt e szó : hatalmat, dicsőséget, uralmat, felséget.

De egy világért, egy világot kíván, sőt többet annál: a 
Krisztus lelkét. Megremeg a szívem, midőn kimondom e két 
szót: Krisztus lelkét. Van-e a föld mélységeiben annyi kincs,

2*
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van-e a tengerben annyi erő, a csak valaha uralkodott és a föld 
életének végéig uralkodandó fejedelmek koronájában annyi ér
ték, a világ művészeinek szavában, színében, vonalaiban annyi 
szépség, mint a Krisztus lelkében. Maga a nap az, melybe szem 
nem tekinthet; a Menny benne jelent meg e fekete földön. De 
szomjas lehet a tenger az Ég kincseire, hogy egy-egy csillagot 
addig néz, addig hívogat, míg az megszédül és belehull; jaj, 
de azzal szegényebb, sötétebb az Ég s a tenger nem lesz sem 
melegebb, sem vilá gosabb.

Mennyi csillag, mennyi lélek hull, fut, zuhan bele a Sátán 
tengerébe! A legragyogóbbat is hívta, utána, felé tárta fekete 
karjait: jöjj hozzám, úrrá teszlek mindenek felett, csak engem 
szolgálj! . . .

Testvéreim! Álljunk meg itt. Szédítő mélység fölött magas 
bércfokon állunk. Lent a halál, fent az élet! Lent a Pokol, fent 
a boldogságos, a tisztaságos Menny.

De sokszor enged ide állanunk az embereket próbáló, a 
lelkek hűségét megmérő Isten! Oda enged a Sátánnak: tedd 
próbára s kérdezd meg, hogy kit szeret?

Istennel, vagy Isten ellen ? Ez a kérdés. Ha Istennel jársz, 
egész életed meghajlás, keresztvonszolás, lábmosó alázat, pa- 
nasztalan tűrés és mindez boldog gyönyörűség. Ha pedig a Sá
tánnal fogsz kezet, gyönyörrózsák hajlanak útadta, szerencse 
tündére jár előtted, magasba emel az uralkodásra, hatalmasko
dásra lendítő lelkiismeret-nélküliség, de a végén, a végén eljön 
a hideg, üres szomorú — hazamenetel. Finita la komédia!

Testvér! Mi kell? látsz világosan?. . . Rövid az életünk 
földi része, mégis oly megriasztóan fontos az Isten mérlegében. 
Itt dől el örök sorsunk aszerint, amint tudtunk hívek maradni. 
A kérdés az : tudsz-e szolgálni ? A Krisztus lelke szerint ki úgy 
járt e földön, mint a napsugár, másnak világítva, mást mele
gítve, mindent adva és semmit sem kapva, mindig szolgálva és 
soha sem hatalmaskodva, halállal szembe nézve és mégis az 
örök élet kapujában állva.

Boldog leszesz, ha magadat áldozatul adva, mindig és min
deneknek szolgálva lépdelsz napról-napra, fokról-fokra feljebb, 
mindig feljebb . . . Lehet: egyetlen magaslat, melyet e földön 
elérsz, a Golgotha lesz. De onnan, csakis onnan emel az Isten 
a — trónjára. „Ki győzedelmes lészen, örökségül nyer mindent; 
és annak Istene leszek és az fiam lesz nékem*.

* H:*
Testvéreim! Csak egy szót még . . . Egy kérdést. Mondjá

tok : veszített-e valamit előttetek glóriás szépségéből a megkísér
tett Jézus? Emberibb, földszintibb, hozzánk hasonló lett. Hiszen 
— mondjátok — neki is voltak belső válságai.

Én erre csak ennyit mondok: van-e ezekben a kísértések
ben valami, ami árnyat vetne az Ő lelkére ? . . .

De beszélj csak a te kísértéseidről, ha merészelnél, ha volna
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bátorságod a te kísértéseidről és . . . és a te lezuhanásaidról 
beszélni.

Nagy, felséges, sugárzóan szép előttem a kísértéseiben is 
az Úr. Az Ő emberszeretete,_az Ő küldetésének, valami csodá
val való megbizonyítása, az Ő világ felett uralkodni, azt vezetni 
akaró hatalma a kísértés feketeségéből még meghódoltatóbb 
nagysággal és fénnyel emelkedik ki lelkem előtt, mint fekete 
bársonyalapon pompásabb a gyémánt színszórása.

Itt e történetben megláttam a Krisztus életének szent va
rázsát, a lelkének minden szenvedést elbíró erejét, minden 
kísértésen győzelmet vevő hatalmát s e z : a hűség. Hallom 
intelmét!

„Légy hív mind halálig!"
A szent leckénk végszavai szerint: „az Isten angyalai 

előjárulának és szolgálának néki". . .
Légy hív és angyalok vesznek körül. Ámen.

Duszik Lajos
miskolczi lelkész.

Édesanyák.
(Bojt II. vas.)

# Máté XV. 21—28.
I. Akikből ennek a felolvasott evangéliumi történetbeli 

hitnek a mása, vagy maradéka még nem veszett ki a mi gyor
san rohanó s minden órában más kínt és gyönyört kínáló vilá
gunkban, azok egy csöndes órára egymásmellé ülnek itt az 
Istennek szentelt falak közt, míg elhalkul a szív viharja és el- 
csöndesedik a világi gond, itt az örökkévalóság előcsarnokává 
változott oltártérben, — addig szemeink előtt, melyek az eget 
a földdel összekapcsoló Krisztusra szomjasan tekintenek a ma
gasba ez órán, a mai vasárnap felolvasott evangéliuma alapján 
egy olyan történet pereg le, mely kiváltkép manapság méltán 
állít meg és késztet gondolkodásra minden komolyabb, minden 
elmélyedőbb lelket.

Igaz, hogy nem valami óriási jelentőségű, az egek titkai
nak kijelentésétől terhes, vagy túlságosan megrázó üdvigazsá
goktól átszőtt történetek. Nem. Csak egy édesanyának a talál
kozása Jézussal. Akit még a vére, még a fajtabéli közösség sem 
kapcsolt a Megváltóhoz, de akit a vére úgy összekapcsolt beteg 
és gyógyíthatlan leányával, hogy túltéve magát minden előíté
leten, minden emberi korfelfogáson, az anyai fájdalomtól űzve, 
kergetve, hajszolva odaroskad az utolsó kéz elé, akitől még 
segélyt remélhet, s odaomolván eléje esdekel egy-két morzsa
lékért csak. Nem többért. Csak egy-két morzsalékért, ami az 
isteni kegyelem asztaláról ha tán mégis lehull az ő számára 
is, akkor neki egészséges, boldogan mosolygó leánykája van,
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aki számára az életet, a mindent jelenti. Az ezen célért remegő, 
imádkozó, könyörgő, egeket ostromló édesanyának érzésvilágá
ból felszakadó hullámok azok, mik titkosan át és átszövik ezt 
a mai vasárnapi evangéliumi történetet és visznek, ragadnak 
magukkal azokba a mélységekbe, amelyekben az örök emberi 
és az isteni egymásra talál.

1. Édesanyáról van szó — Testvéreim — végig a mai 
evangéliumi történeten. Akinek minden fájdalomnál nagyobb 
fájdalma a leánykájáért való szenvedés. Ne mulasszuk el ezzel 
kapcsolatban, hogy egy-két gondolatot és érzést ne szenteljünk 
amaz oltárképnek is, amely mindnyájunk szívének a templo
mában is ott áll, s amelynek a felirata: a mi édesanyánk. Aki
nek — ki tudja az egeken kívül más megmondani? — szintén 
hány és hány ilyen tusakodása lehetett az Istennel érettünk is ! 
De míg az errevaló gondolás az őszinte meghatódott hála és 
szeretet érzésvilágát váltja ki önkénytelen belőlünk, addig mintha 
fájdalmasan kellene észrevennünk azt is, mint hogyha az ilyen 
édesanyáknak a száma fogyóban volna világunkban. Lehetséges 
lehet ez? Nézzünk csak egy-két, bár millió formában lejátszódó 
képet. Tyrus és Sidon vidékéről való volt az az asszony, ki 
Jézus elé jött a mai evangéliumi történetben. Amely vidék az 
újabb megállapítások szerint egész gazdasági fellendülését nem
csak kereskedelmének, hanem vallásának is köszönhette. Olyan 
vallásának, melyben elsőrangú szerepet vitt a női testnek vá
sárra adása. Ki tudja, nem az Astarte istenasszony oltára körül 
fetrengő papnők mámorszomja volt-e az az ördög, mely oly igen 
gyötörte a jobb érzésű édesanya leányát ? S aki ellen segítséget, 
oltalmat a saját fajtájabelieknél nem, óh hiába keresett, nem 
találhatott s ezért ment az idegen, a tisztább levegőt lehelő 
Megváltó közelébe gyógyulást keresni. Talán nem is volt még 
egy ilyen asszony abban az egész Tyrus és Sidon környéki 
világban. Pedig nemcsak akkor, most is szükség van ilyen 
anyákra. Most is. Amikor ennek az Astarte Istenasszonynak a 
szemén keresztül mosolygó ördögnek szemsugárkévéje árasztja 
el újra az egész világot. És vérforraló melegének a csábjával 
öleli magához leányainkat, hogy egész magatartásukon, öltöz
ködésükön, táncukon, kacagásukon ne az élet igenlése, de az 
élet habzsolása tükröződjék. És mondjátok meg nekem, hány 
és hány bálteremben, estélyen, zsúron és mulatságon ülnek 
anyák százai, kik mégcsak észre sem veszik, meg sem látják 
már, hogy lányuk a modern ördögtől mily gonoszul gyötörtetik ! 
Csak egy édesanya sikong bele a nagy és forró éjszakába . . . 
gyógyulást, orvost, segítséget keresvén túl a felhőkön. Az az 
édesanya, ki tudja, hogy nagy tettekre hivatott gyermekeinek 
szíverét vágja át a modern ördög karjainak ölelése. Az egy 
édesanya kiált. Hungária. Szava belevész a részvétlen süket 
némaságba, aggodalmát megérteni, remegését osztani egyre 
kevesebbek lesznek a modern szívek . . .

2. Jézus — úgy áll megírva — egy szót sem felele az
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asszony kérő szavára. Nem mintha nem tudott volna segíteni, 
de sokkal inkább azért, hogy próbára tegye az anya hitét. Pa
rázna, gonosz népségnek az örök élet kenyerét osztogatni, bizony 
neki sem volt kedve egy csepp sem ! Csak amikor a lélek tárult 
fel, a csak legalább morzsalékokra éhező lélek, mely nem tu
dott meghalni sem az élet fertőjében, — csak akkor, amikor látta, 
hogy milyen nagy annak a kananeai asszonynak a hite, csak 
akkor ejtette ki a szót: legyen neked a te akaratod szerint. 
Parázna nemzedék, ördögkarokban fetrengő s ebben magát oly 
igen jól érző embersarjadék felett és mellett fájdalmas hangta
lan és némán visz el Jézus útja ma is. A szíve, a lelke ma is 
teli van az ég titkos és csodás ajándékaival, keze a gyógyítások 
áldásaival, útja az égi szeretet virágaival, útja mely századok, 
évezredek sírjai felett hozzánk is elér. S míg sok minden más 
bűn mellett a vér vágyainak ördöge kergeti rossz álmokba ezt 
a világot, addig — Testvérek — ha ki tudjátok szakítani maga
tokat ezekből a karokból, óh jöjjetek ma is velem és ez ünnepi 
órán álljunk oda a Megváltó elé, és kérjünk egy-két morzsalékot 
az égi kegyelem asztaláról azok számára, kik maguk nem tudnak 
kiszakadni a vér ördögének öleléséből. Hívom pedig elsősorban 
az anyákat. Az édesanyákat. Közös jó anyánk, Hungária köze
lébe. A gyermekeiért aggódó, szorongó, bizonytalankodó nemzeti 
géniuszunk közelébe. Hadd zokogjon, hadd sírjon, hadd zengjen 
fel a siralmas kiáltás a Megváltó felé: a mi leányaink az ördögtől 
gonoszul gyötörtetnek. S jaj, annyira, hogy a még ellenállani tu
dók seregét is napról-napra apasztják, úgy hogy ha nem jön egy 
nagy és új fellendülés, új szellem kitöltése ha nem következik 
be, ha az anyák elsősorban az evangéliumbeli anyának példá
jára védőszárnyaikkal át nem karolják és imádságos érzésükkel 
meg nem tisztítják először a maguk, aztán gyermekeik lelkét, 
akkor a morzsalékra sem érdemes ebek sorsára kell hogy jus
sunk. Nem hallgatott laz első szóra akkor sem Jézus, amikor 
ott Tyrus és Sidon határában érintették lelkét a kérő szavak. 
Az első szóra nem segít most se. De próbára tesz mindnyájun
kat. S ha nem fenékig rothadt ez a világ, ha nem gyökeréig 
romlott már ez a nemzedék, — minlahogy bizonyára nem az 
— ha van még bennünk valami a kananeai asszony nagy hité
ből, akkor minket sem fog elkerülni a Krisztustól származó 
gyógyulás delejes árama.

II. Talán mindnyájatok előtt ismeretes — Testvérek — az 
az indus kis mese, mely a fuvolázó zarándok biksuról szól. Azt 
mondja el az a kis mese, hogy egyszer egy alkalommal egy 
indus városba megérkezett egy fuvolás zarándok és bűvös nó
tákat kezdett játszani, olyanokat, hogy aki csak messziről is 
meghallotta dallamait, azonnal táncra perdült. Természetesen 
nagy lett a felfordulás a városban, annál is inkább mert aki 
egyszer belekezdett a táncba, az nem tudta abbahagyni. Hama
rosan megjelentek a király emberei is a táncolok közt, hogy 
foglyul ejtsék a ravasz biksut, azonban ők se tudtak ellenállani
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az őrületnek. Jött nemsokára maga a király is. Nem tudott vé
dekezni ő sem. S úgy ropta a táncot a biksu körül az egész 
város, míg mindnyájan a halál karjaiba nem roskadtak bele. 
Mintha valami ehhez hasonló igézet szállta volna meg a világot 
— Testvéreim, — amely a Bűn Fejedelmének oltára körüli 
táncra kényszeríti minden fényes kultúrájával együtt ezt a ke
rek világot. Megállítni ezt a táncot mivel lehet? Úgy hiszem, 
csak eggyel. Anyákkal! Hívő szívű, gyermekéért az Istennel is 
vívódni tudó édesanyákkal! Minél kisebb az ilyen anyák száma, 
annál őrültebb a tánc! Minél többen vannak, annál kisebb az 
ördögnek, vagy bárminek nevezett Bűn Fejedelmének a ha
talma! Ámen.

* Dr. Csengődy Lajos
salgótarjáni lelkész.

A hazaszeretet.*)
1. Kor. 13. 1—13.

Testvéreim az Urban! Szeretett Honfitársaim! 1848. márc. 
15-ike emlékének megünneplésére gyülekeztünk össze. E haza
fias istentisztelet alkalmából Isten igéjének egyik legszebb rész
letét olvastam fel, melyet a még magyarul gyengébben beszélők 
is bizonyára megértenek, vagy megéreznek — a legkedvesebb 
szónak, a legnemesebb érzelemnek: a szeretetnek megkapó 
himnuszát, a szeretetnek gyönyörű dicséretét.

Az írja a nagy Pál apostol a korinthusi gyülekezetnek s 
nekük is: „Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, 
szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, 
vagy a pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani és min
den titkot és minden tudományt ismerek is, ugyannyira, hogy hegye
ket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, 
semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is és ha testemet 
tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom 
abból. A szeretet hosszutűrő, kegyes, nem irigykedik, nem fuval- 
kodik fel, nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, 
nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt, nem örül a hamis
ságnak, de eggyütt örül az igazsággal; mindent elfedez, mindent 
hiszen mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. . .  
Azért most megmarad a hit, remény, szeretet, e három, ezek között 
pedig legnagyobb a szere te t! “

A mint sötét borús idő után a felhők közül kibukkanó 
nap sugaraival bearanyozza a földet s fényével, melegével új 
életre kelti a természetet, olyan jól eső melegség s szebb jövő 
reménysége hatja át — ebben a küzdelmes, könnyteli, önző és 
ezer sebből vérző világban — szíveinket, a szeretet eme fen
séges himnusza hallatára . .  . Szinte úgy tetszik, mintha egy

*) Március 15-én, nemzetiségi vidéken elmondott hazafias egyházi beszéd.
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szebb ország, a menny csodás országa nyitnék meg előttünk s 
megjelennék maga az Isten . . . s a mennyboltozatról lesugárzó 
csodás igék zendülésére a harag és gyűlölködés hullámai le
csöndesülnének, elszakított országrészek helyreigazodnának, 
népek és nemzetek összeölelkeznének, mondván: ne bántsuk 
egymást, hisz testvérek vagyunk, szeressük egymást! . . .

Valóban a szeretet eme dicsőítése olyan, mint a legszebb 
harangzúgás, mint orgonahang, mint a legszebb, legharmo- 
nikusabb és legfenségesebb zenemű. Csak szépen . . . csend
ben . . . ülve kellene maradni és ámulva és áhítattal hallgatni 
ezt a szép, harmonikus zenét a szereteiről . . . Ámde ezt nem 
elég csak hallgatni, bámulni, nem elég erről beszélni, ezt dicsérni, 
a szeretetet gyakorolni, s az életben megvalósítani kell, mert 
csak akkor szeretet a szeretet.

Egy tanulságos történetből olvastam, hogy egy erdőőrnek 
kicsike kis gyermeke egy napsugaras tavaszi napon — szülei 
tudta nélkül — mindig beljebb és beljebb tipegett az erdőbe, 
ahol sok-sok ibolya nyillott. A kis gyermek figyelmét nagyon 
megragadta a sok szép virág, leült az ibolyák közé, csak nézte, 
bámulta őket és elfelejtett haza menni. Szülei nagysokára talál
ták meg s mikor haza hívták, azt mondotta: „Nem maradhat
nék itt, hisz itt olyan szép. . .  én nem akarok máshová menni?!“ 
— „Hát szakítsd le az ibolyákat és vidd haza!“ — szólt hozzá 
az édesapja. Erre a kis gyermek nagy örömmel leszakított egy 
csomó ibolyát, hazavitte s az egész szoba megtellett az ibolya 
illatával . . .

Testvéreim! Honfitársaim! A szeretet szép erényét, gyö
nyörű virágát sem szabad csak bámulni, erről beszélni, hanem 
otthonunkba kell vinni, tulajdonunkká tenni, hogy jótékony illa
tával és fényével elárassza és beragyogja házunkat és egész 
énünket s onnét az élet forgatagába is átültetve és másokra is 
kisugározva, oda kell hatnunk, hogy gyönyörködtessen és bol
dogítson mindeneket.

A szeretet a maga tárgya és megnyilatkozása szerint kü
lönböző. Van Isten, felebarát és haza iránti szeretet. Én a mai 
nemzeti ünnepen, itt a déli végeken, a hazaszeretetről akarok 
szólni, különösen a magyar hazaszeretetet akarom szívetekbe 
vésni, mely jelen boldogulástoknak és szebb jövendőtöknek 
egyik hathatós eszközét képezi.

Mi a haza? A haza az a föld, a hol először pillantottuk 
meg Isten szép nap világát, a hol bölcsőnk ringott, hol házunk, 
kenyeret adó földünk fekszik s hol egykor sírunk domborul. 
A haza ami második édesanyánk, mely bennünket kebelén 
szeretettel dajkált s ma is hűséggel hordoz, ápol és gondoz. 
Mint minden jó adomány, úgy a földi haza is, a felséges Isten 
adománya, melyért néki hálával tartozunk s melyet megbecsülni 
és szeretni — akár jó-, akár balsorsban — szent kötelességünk, 
utolsó leheletünkig.

A hazaszeretet egyike a legszebb keresztyéni erényeknek.
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Tán nincs oly hatalom és erő, mely oly magasztos, nemes 
tettekre ragadná az embert, mint a hazaszeretet. Tapasztalati 
tény, hogy tanító és tanítvány, katona, iparos, vagy földmívelö, 
kötelességét pontosabban teljesíti, s nagyobb erkölcsi és anyagi 
eredményt tud felmutatni, ha őt a hazaszeretet szent lángja 
hevíti. Természetes, amint minden érzelem és cselekedet, úgy 
a hazaszeretet is csak az isteni ige, az evangéliomi keresztyén- 
ség világánál nyer valódi fényt és jogot, erkölcsi értéket és 
tartalmat. Éppen, azért amint a szeretetre általában, úgy a haza
szeretetre is kell, hogy vonatkoztassuk az apostol szavát: „Ha 
hazaszeretet nincsen én bennem semmi vagyok." „A hazaszeretet 
hosszutürő, kegyes, nem irigykedik, nem cselekszik álnokul, nem 
fuvalkodik fel, nem keresi csak a maga hasznát. . .“ Vagyis a jó 
honpolgár békés, jó időkben nem fuvalkodik fel, nem irigyke
dik szomszédjára, álnokul nem tör más vagyonára, a hazáját 
ért csapások, megpróbáltatások és vérzivatarok közepette pedig 
tud áldozatot hozni, tűrni, bízni és meg nem lankadó erővel 
imádkozni és dolgozni.

„A hazaszeretet — mondja Kölcsey — egyike a szív legtisz
teletreméltóbb érzelmeinek. Kinek szivében a haza nem él, az szám

üzöttnek tekintheti magát mindenhol, a lelkében üresség van, mit 
semmi tárgy, semmi érzet be nem tölt." Plátó azt mondja: „Hazát 
szeretni, annyi, mint azt kívül félelmessé, belül pedig békés, nyugodt 
otthonná tenni!" Petőfi pedig így szól: „Szép csillag a honszeretet!" 
Verbőczy, a nagy törvénytudó pedig leszögezi azt az igazságot, 
hogy: az igazi hazaszeretet soha sincs összekötve más nemzetek 
gyűlöletével." És ha áll az, hogy az Isten tisztelete és imádása 
egyszersmind felebarátaink s hazánk iránti szolgálat is, úgy 
igaz az is, hogy aki hazáját önzetlenül szereti, az ezáltal Istent is 
dicséri és felebarátját is szolgálja.

Már ősidőktől fogva minden országban, minden népnél  
voltak és vannak a hazaszeretetnek kiváló alakjai, úgy a férfiak, 
mint a nők között. Már a bibliában, úgy a ó-, mint az új-szö
vetségben — ott láthatjuk a hazaszeretet ragyogó példányképeit. 
— Mózes megszabadítja népét az egyptomi rabszolgaságból, ki- 
könyörgi a pusztában a mannát, a sziklából a vizet. Ő maga 
ott hal meg az Ígéret földje előtt, s nem adatik meg neki, hogy 
hazájába visszamehessen. Józsua a Jordánon át az Ígéret föld
jére vezette népét, Alajon völgyében az amoriták ellen harcolva, 
kérésére a nap megáll, majd az egy igaz Isten imádására hiván 
fel a figyelmet, ily öntudatos vallomásra nyílnak meg ajkai : 
„Én és az én házam tiszteljük az Urat." Gedeon, úgy mutatja 
meg hazája iránti szeretetét, hogy a Baál bálványait ledönti, az 
országába betörő midianitákat pedig megveri. Dávid lanttal és 
karddal szolgálja hazáját. József gabonával segíti népét; az ide
genbe szakadt s különben jó módba kerülő Nehemiás pedig, 
midőn hírét veszi, hogy szülőföldje romokban hever, ezer ve
szély közt siet haza, hogy felépítse Jeruzsálem kőfalait.

Az Újszövetség szerint a hazaszeretetnek még tündőklőbb
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példája áll előttünk a Megváltó Krisztus személyében, ki földi 
szükebb hazája iránti véghetetlen szeretetét szóval és tettel is 
többször kimutatta. Nemcsak hirdette: „Adjátok meg Isten
nek, ami Istené, a császárnak, ami a Császáré", — hanem ő  
maga is áldozatul adta oda magát s hazájáért, népéért munkál
kodott, szenvedett, könnyezett és vérzett.

A hazaszeretet gyönyörű példányképeit látjuk a görög és 
római mythologiában, Spárta, Athén, Róma történetében, az 
amerikai, bur, svéd népnél, de kiváltképen tündöklő fényben 
ragyog már ősidőktől fogva a magyaroknál, mely nemzetnek mi 
is édes gyermekei vagyunk. Egy népnek sem kellett a sokféle 
ellenség ellen, Isten-adta határaiért, alkotmányáért, nyelvéért és 
szabadságáért annyit küzdeni és vérezni, mint a magyarnak. 
Magyarország, mint a kelet és nyugat ütköző-pontja keresztyén 
műveltségével s népének szívós harcraedzettségével évszáza
dokon át védőbástyája volt a nyugati keresztyén államoknak, 
így pl. Ausztriának és Németországnak is, melyek — míg a 
magyar vérzett — ők addig nyugodtan és békében fejlődhettek. 
A magyar, a keresztyénység felvétele óta külháborut, viszályt 
soha nem szított, harca mindig önvédelmi harc volt. A folytonos 
küzdelem s létéért való harc izzó parazsa szükségképen váltotta 
ki aztán a legtündöklőbb hazaszeretet szent lángját.

A magyar hazaszeretet égi fényben ragyogott, különösen 
1848. március 15-én és az azt követő magyar szabadságharcban.

Március idusának, a ma 79 évvel ezelőtt kivillant magyar 
hazaszeretet szülte nagy nemzeti vívmányoknak és megújho
dásnak az adta meg óriási jelentőségét és mindenek felett való 
rendkívüli erkölcsi értékét és becsét, hogy míg ugyanakkor 
más országok fővárosaiban, így Párizsban és Bécsben a sza
badságjogok kiküzdése forradalommal és vérrel járt, addig ná
lunk Budapesten s az egész országban, ifjú és agg, úr és szolga* 
gazdag és szegény, rang-, nyelv- és valláskülombség nélkül 
összeforrva a magyar hazaszeretetben, a márciusi ifjúság: Petőfi, 
Jókai, Vasvári és a többiek vezérlete mellett, egy 24 óra alatt 
vér nélkül vívta ki az alkotmányt, vallás- és polgár-szabadságot, 
szabad sajtót, nemzeti hadsereget, törvényelőtti egyenlőséget, 
melyért az elődök évszázadokon át hiába küzdöttek. S midőn 
később a nemzet ez alkotmányos jogait és függetlenségét az 
ellenség megnyirbálni, sőt megsemmisíteni igyekezett, az Isten
küldötte vezérek egyetlen varázs-szavára, szinte egymásután és 
önként támadtak fel a hős honvéd-zászlóaljak a magyar szabad
ság) egyenlőség és testvériség megmentésére.

Az 1848-iki magyar szabadságharcnak is megvolt a maga 
Mózese: Kossuth Lajos, — kinek tiszteletre méltó arcképét nem
csak a magyar-, hanem nagyon sok németajkú, de magyar
érzelmű híveim szobájában is láttam kifüggesztve, mint apáik
nak drága örökségét; — Dávidja: Petőfi és Jókai; Gedeonja: 
Bem tábornok; Józsefje és Nehemiása: Széchenyi István gróf és 
vértanúi: „Az aradi tizenhárom", kiknek emlékét mi is kegye
lettel őrizzük szíveinkben.
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S a nem rég reánk kényszerített világháborúban is, az 
egész világ előtt elismert kimagasló fényben tündöklött a magyar 
honvéd önfeláldozó hazaszeretete, melyet községünkben felállított 
hősök emlékoszlopa s hősi halottaink nagy száma is bizonyít.

A hazaszeretetre most is nagy szükség van, sőt nagyobb 
szükség, mint valaha. A szabadságharcnak ugyanis még nincsen 
vége, a szabadságharc még csak ezután kezdődik. — Hisz mind
nyájan tudjuk, mily égbekiáltó igazságtalanság történt velünk. 
Az irigység és tudatlanság fejlődésnek indult drága szép orszá
gunkat s ezzel együtt magyarhoni evang. egyetemes egyházun
kat is szétdarabolta, testvéreinket tőlünk elszakította s idegen 
járom alá hajtotta. így, — ezer éves, Isten adta természetes 
határainktól elszakítva, mi sem tudunk élni és fejlődni s test
véreink is megváltás után sikoltanak.

Mi légyen a teendő ? Mivel mutassuk meg hazaszeretetün
ket most? Semmi esetre sem avval, amivel pl. a franciák és 
németek, kik a francia-porosz háború óta revanche politikát 
folytatva, — még iskolába járó gyermekeiket is egymás iránti 
gyűlöletre tanítják.

Erre mi ev. magyarok soha kaphatók nem vagyunk. Mi a 
hazaszeretetet az isteni ige alapján akarjuk ápolni és megvaló
sítani; már pedig ez a hazaszeretet nem gyűlölködik, „Nem 
gerjed haragra", „Nem rójja fel a gonoszt", „Mindent hiszen, 
mindent remél, mindent eltűr". — Mi igenis ahhoz a paedago- 
gushoz csatlakozunk, aki iskolája növendékeinek azt tanította: 
„A szeretet épít, a gyűlölet rombol, ökölbe szorított kézzel nem lehet 
dolgozni, a bosszuállás a Gondviselés dolga". — önmagunkat 
megalázva és megtagadva, a reánk mért súlyos keresztet krisz
tusi türelemmel hordozni, úgy a bel-, mint a külpolitika terén 
megértő, testvér-jóbarátokat szerezni, másrészt saját nyelvünket, 
— a magyar-nyelvet — mert hisz „Nyelvében él a nemzet" — 
ápolni, a magyar kultúrába szívvel-lélekkel belekapcsolódni, 
tisztünkben, — ahova az isteni gondviselés állított, — hűséggel 
és lelkiismeretességgel eljárni, dolgozni és imádkozni, ez a mi 
fő teendőnk, ezt kívánja az igazi hazaszeretet. — A többit el
végzi az élő Isten ítélete és kegyelme, a mi „Erős várunk", ki 
benne bízó, hű magyar népét bár sokszor megpróbálta és meg
ostorozta, de mindig megsegítette és új életre keltette.

A hazaszeretet ily meghatározása nem azt jelenti, hogyha 
bennünket megtámadnak, gyáván meghunyászkodjunk s magun
kat egyáltalán ne védelmezzük, igenis vegyük fel a harcot — 
mint egykor a mi nagy reformátorunk is — bátran, — ha kell 
a fél világgal szemben is, — de fegyverünk legyen az Ige, a 
meg nem másított Krisztus evangéliuma, paizsunk a Hit és a 
mindeneket remélő Szeretet, ezeket a szellemi fegyvereket sze
gezzük elleneinknek és ezekkel igyekezzünk alvó lelkiismere
tüket felébreszteni s ügyünk igazságát diadalra juttatni. A haza
szeretetnek az apostoli levél szerint értelmezése nem azt jelzi, 
hogy immár adjuk meg magunkat sorsunknak, nyugodjunk bele
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a megváltozhatatlanba s ölhetett kézzel tétlenül nézzünk a vi
gasztalan jövőbe, hanem igenis gyűléseinken és világ-konferen
ciáinkon minden alkalommal csörögtessük meg rabláncainkat, 
őszintén, nyiltan tárjuk fel fájó, vérző sebeinket és értessük 
meg velük, mily óriási igazságtalanság történt mi velünk. Tiszta 
erkölcsünkkel, szellemi fölényünkkel, józan egyéni, családi és 
társadalmi életünkkel mutassuk meg, hogy mi igenis érdemesek 
vagyunk a teljes, ősi Nagymagyarország visszanyerésére, veze
tésére és annak Isten kedve szerint való országgá fejlesztésére. 
Az ilyen hazaszeretet jutalma el nem maradhat. Mert inkább 
égjünk el a haza iránti szeretet szolgálatában, mint éljünk a 
gyűlölet pusztító lángjában. — A gyűlölet azt is elveheti, ami 
még megmaradt, a szeretet — ha az egész vonalon győz — 
visszaadhatja azt is, ami elveszett,

Mintha hajnalodna! . . . A külföldnek irántunk való rész
véte és rokonszenve mintha ébredezne! — sőt azok is, akik 
koporsónk fáját ácsolták és sirhalmunkat ásták, — a felébredt 
gyötrő lelkiismereti vád hatása alatt, a reánk kényszerített le
alázó békeszerződés revízióját sürgetik s amint az újságokból 
olvassuk, egyes angol, sőt francia államférfiak életcélul tűzték 
ki a versaillesi szerződés teljes megsemmisítését. . .

Nem a gyűlölet, hanem a szeretet művel csodákat! Óh, jövel 
megváltó szeretet! Jövel szép csillag: Hazaszeretet! Édes szép ha
zánkat, óh add vissza nékünk! Ámen.

Vértesi Zoltán
magyarbólyi lelkész.

Aki velem nincs, ellenem van!
(B öjt III. vas.)

(Lukács 11. rész 14—28. v.)

Testvéreim! Ki tudná eldönteni, hogy Jézus tövises élet
pályáján az ő nagy lelkének mi volt a legszomorúbb, a legfáj
dalmasabb? A farizeusok és írástudók állandó és rendszeres 
támadása-e, avagy a nép folytonos ingadozása, ide-oda hajla- 
dozása? Mi okozta néki a legkeserűbb perceket ? A nyílt ellen
ségeinek ádáz dühe-e, avagy a barátainak, az őt követni látszó 
embereknek hol hozzá, hol tőle elfordulása?

Én azt hiszem, hogy ez az utóbbi! Mert hiszen sohase 
sírt a támadások miatti elkeseredésében, de kicsordultak sze
méből a fájdalom könnyei, mikor rágondolt, hogy hányszor 
akarta egybegyűjteni az ő népét, mint tyuk a csirkéit, de hiába! 
Mert ez a nép oly értetlen és érzéketlen volt és csak nem 
akarta eszébe venni azokat, amelyek az ő békességére valók 
voltak!

Nincs is keserűbb fájdalom annál, mint mikor valaki az 
egész lelkét beleadja egy szent ügybe s az egész életét oda
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szenteli az emberek boldogítására s erre feleletül azoktól az 
emberektől vagy lomha közönyt, vagy a legjobb esetben is csak 
állhatatlan nekilendüléseket és üres fogadkozásokat kap. Oh 
egy-egy szent ügyet annak nyílt ellenségeinél százszor inkább 
az olyan „barátai" buktatják el, mint amilyen pl. Péter volt a 
nagypéntekre virradó éjszakának — a lélekből minden salakot 
kimaró — bűnbánó könnyei előtt!

Ezért hangzik a felolvasott szent leckében az Üdvözítő 
ajakéról oly kemény határozottsággal s minden alkudozást fel
tétlenül kizáróan az ige: „Aki velem nincs, ellenem van, és aki 
velem nem takar, tékozol.“

Arról van t. i. szó a felolvasott szent leckében, hogy az 
Üdvözítő meggyógyít egy néma ördöngőst. S mikor a jelen
levők látják, hogy az a szegény beteg ember visszanyerte a 
beszélő képességét s újra egész ember lett, ahelyett, hogy oda
borulnának a Mester lábai elé s azt mondanák neki: Uram, 
most már látjuk és hisszük, hogy te valóban a Krisztus vagy, 
az élő Isten fia, — ehelyett az ellenséges rosszakarat gonosz 
és ostoba támadást intéz ellene, a se mellette, se ellene nem 
lévő ingadozás pedig újabb mennyei jelet kíván tőle isteni 
küldetésének igazolására.

A farizeusok azzal vádolják meg, hogy Belzebubbal, az 
ördögök fejedelmével cimborái s ezért engedelmeskednek neki 
a kisebb ördögök s ezért ment ki most is abból a néma ördön- 
gősből az ördög.

Az Üdvözítő azonban nagyon jól tudja, hogy a farizeu
sok azért intézik egyik támadást a másik után ellene, hogy a 
nép előtt az ő mindinkább erősödő messiási hitelét lerontsák. 
El is bánik velük mesterien! Azt mondja nekik: Csudálatos a 
ti okoskodástok! A ti fiaitok is űznek ördögöket. Ámde őket is 
megvádolni az ördögök fejedelmével való cimboráskodással — 
eszetekbe sem ju t! De hogy most engem láttatok ördögöt űzni, 
egyszerre fejemre zúdítjátok a gonosz vádat. Pedig hát hiszen 
ti magatok is nagyon jól tudjátok, hogy holló a hollónak nem 
vájja ki szemét! Az ördögök sokkal jobban összetartanak, sem
hogy akármelyikük is a saját országát pusztítaná, a saját népét 
üldözné. Mert hisz: „minden ország, amely magával meghason- 
lik, elpusztul és a ház a házzal ha meghasonlik, leomlik." Amily 
magától értetődő dolog ez, következésképen ép oly képtelen az 
okoskodástok és rosszakaratú vádotok.

De viszont azután ha én nem az ördögök fejedelmének 
segítségével munkálkodom, akkor meg kétségtelen, hogy eljött 
hozzátok az Isten országa. Mert ha nem az ördögök ereje, ak- 
az Isten lelke az én erőm, mert. csak ez nagyobb amannál. 
Amint most láthattátok is, hogy ennek a szegény ördöngősnek 
lelkében legyőztem a benne lakozó erős fegyverest az ő palo
tájában. Legyőztem a Belzebub országát, — tehát itt van az ő 
országánál nagyobb, hatalmasabb ország: az Isten országa.

Mit erőlködtök tehát? Oh ne kétségeskedjetek, ne vona
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kodjatok, ne ingadozzatok, — s  e szavakat már inkább az őt 
körülvevő sokasághoz intézte, — hanem adjátok magatokat e 
szent ország szolgálatára, még pedig teljes szívvel, teljes lélek
kel, hallgatva reám és követve engem minden kétségeskedés 
és ingadozás nélkül, mert „aki velem nincs, ellenem van s aki 
velem nem takar, tékozol!“

Mert jól értsétek meg, hogy nekem csak egész emberek 
kellenek, mert csak ilyenek lehetnek az én munkatársaim. Aki 
csak egy gondolatot, vagy érzést is ellop tőlem s megtart ma
gának a szívében, az ezzel az egy láthatatlan szállal már telje
sen oda van láncolva ahoz a másik fejedelemhez és csak idő 
és alkalom kérdése, hogy mikor fordul nyílt ellenségként elle
nem. Az Isten országának terjesztésében csak azok az én igazi 
társaim, akik velem együtt gyűjtik a legutolsó, a legkisebb lel
ket is s akik előtt érték a legbűnösebb szív is. Mert aki csak 
egy lelket is veszni hagy, az bűnös tékozló.

És jaj annak, akinek nincs elég akarata és ereje ahoz, 
hogy a szívében minden szálat kivétel nélkül kíméletlenül el
vágjon, mely őt e világ fejedelméhez fűzi. Jaj annak, aki nem 
érti meg, hogy a gyűjtés és tékozlás között középút nincs. Mert 
az ilyen ember úgy jár, mint mikor a tisztátalan lélek kimegy 
valakiből. Kisöpört, felékesített lesz annak bensője. Azonban az 
a tisztátalan, gonosz lélek nem törődik oly könnyen bele a le- 
győzetésébe s nem nyugszik addig, míg vissza nem sikerül 
jutnia oda, abba a szívbe, ahonnét kiűzték. Társakat vesz maga 
mellé, más hét lelket, magánál gonoszabbakat s mivel abban a 
kisöpört, felékesített hajlékban nem őrködtek, nem vigyáztak, 
nem „takartak" eléggé, a gonosz lélek újra elfoglalja s annak 
az embernek ezen utóbbi állapota gonoszabb lesz az előbbinél, 
mint a lábbadozó betegé, ki nem vigyázott magára s visszaesett 
betegségébe.

Testvéreim! Ha ma az Üdvözítő újra megjelenne itt közöt
tünk s valami nagyon aktuális, nagyon időszerű figyelmeztetést 
akarna hozzánk intézni, én azt hiszem, hogy a felolvasott szent 
lecke szavaival csak annyit mondana nekünk: Emberek, ti ma 
is nagyon sokszor megfeledkeztek arról, hogy: „aki velem 
nincs, ellenem van és aki velem nem takar, tékozol". Mert 
örömmel látom, hogy a földön-jártom óta szépen megszaporo
dott a nevemet viselők száma, azonban mégis, oh mennyi millió 
még azoknak száma, akik még a nevemet sem ismerik. Mit 
gondoltok, nem azért-e, mert sok a tékozló, ki nem tud és nem 
akar velem takarni, vallván a Kain jelszavát: Avagy őrizője 
vagyok-e én az én atyámfiának? A mustármagból hatalmas fa 
lett! Azonban úgy látom, hogy nagyon sok ezen a fán a sárga, 
fonnyadt levél és a száraz ág. — Mit gondoltok, nem azért-e, 
mert sokkal több — mint hinnétek — azoknak száma, kik 
ellenem vannak, mert velem — csak látszanak lenni!

Testvéreim! Gondolkodjunk csak egy kicsit felette: nincs-e 
valóban igaza az Üdvözítőnek?

*
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Ki merné tagadni, hogy bizony nagyon lassan terjed a 
földön az Isten országa. Hogy a világ képén a Krisztus bizony 
még csak nagyon kezdetleges, nyers vonásokban van kiábrá
zolva!? Elég csak az elviharzott világháborúra gondolnunk. 
Miben mutatta meg akkor a világ, hogy 19 évszázad óta ismeri 
már a világot Isten országává tenni földre szállt Mestert? Hol 
volt akkor a Krisztus? Hol volt? Nem volt fejét hová lehajta
nia az emberi szívekben s ezért mint hontalan száműzött ott 
sírt a jeruzsálemi hegyek ormán s hullatta könnyeit a világért, 
mely ismét — és oh ki tudná megmondani, hogy már hányad
szor? — Nem vette eszébe, amelyek az ő békességére valók.

Mint ahogyan mi lelkipásztorok is, kiket az ő országának 
terjesztésére hívott el, önvizsgálati óráinkban, vagy keserű 
tépelődések között átvirrasztott éjszakákon, de sokszor mene
külünk Hozzá erőért, megtartásért, mikor úgy tetszik nekünk, 
hogy hiába a munkánk, hiába a szolgálatunk minden áldozatos 
lelkesedése, — nincs, vagy csak porszemnyi az eredmény. 
Hányszor kérjük őt: Jó Mesterünk! mutass csak egy pontot, 
láttass velünk csak egy lelket, ahol általunk előbbre ment a te 
szent ügyed, ahol valóban terjedt, ahol megvalósult, eljött hoz
zánk az Isten országa! S akkor mi még nagyobb hűséggel, 
fanatikus hévvel és lelkesedéssel dolgozunk tovább s a mi éle
tünk se drága nekünk, csakhogy elvégezhessük a szolgálatot, 
melyet vettünk tőled!

Oh testvéreim! aki az Isten országának szent ügyét csak 
egy kicsit is komolyan veszi, az lehetetlen, hogy meg ne értse 
azt, ami — sokszor oly nehéz, oly fájdalmas — benső vívó
dásunkat.

Hisz akinek látó szeme van, annak meg kell látnia az élet 
mélységeit, ahonnét ugyanazok a gyarlóságok, vétkek, bűnök 
éktelenkednek felénk, mint amelyeknek a kiirtására az Üdvözítő 
egykor földre szállt. Meg kell látnia, hogy a 20. század embere, 
ki 19 évszázadnak kultúrája által kitermelt díszekben pompázik, 
a lelkében ott hordja mind e 19 évszázadnak összes gyarlósá
gait, hibáit, bűneit.

Láttunk emberi életeket, melyek merő ellentmondás! Elő
kelő a megjelenése és finom a modora, — de közönséges a 
lelke s hitvány a gondolkodása. Tele a feje, — de üres a szíve. 
Kényes az izlése, — de azért vallja, hogy a pénznek nincs 
szaga. Nem káromolja az Istent, — de csak azért, mert egy
általán nem sokat törődik az Istennel. Elsőnek dob követ a 
bűnös asszonyra, — de csak azért, mert ügyetlenül csinálta a 
dolgát.

Bűn — kegyelem, evangélium — megváltás, megszente- 
lődés — Isten országa: előtte ezek üres szavak, avult fogalmak 
s csak azoknak a bizonyos „lelki szegény"-eknek valók!

Bizony, fájó valami ilyen modern pogányokat látni!
De még fájóbb, még lehangolóbb tudni embereket, akik 

emberi szemmel nézve egészen jó keresztyéneknek látszanak.
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Mintha hivő lelkek lennének! Buzgó látogatói az Isten házának, 
áhítatos hallgatói az igének s úgy lehet csendes kamrájukban 
is fel-felszáll ajkukról az ima ahoz az Istenhez, kinek gyerme
keinek látszanak. S ím e! jön egy próbáltatásos óra s egyszerre 
kitűnik, hogy mily sok és nagy fogyatkozások vannak bennük. 
Egy reájuk szakadt kereszt annyira a porba veri őket, hogy 
nem tudnak s nem akarnak többé onnan feltekinteni, felemel
kedni. Imádták Istenüket, míg az az Isten velük lenni látszott, 
de most, hogy — hitük szerint — elhagyta őket, keserű dacos
ságukban és bosszújukban ők is elhagyják Őt. Tegnap még 
összekulcsolt kezeket, ma már fenyegető öklöket emelnek az 
ég felé.

Avagy mikor látjuk, hogy hány külsőleg vallásosnak látszó 
s magát annak mondó ember él erkölcsileg erősen kifogásol
ható, meglehetősen önző s a mások érdekeivel bizony nem igen 
sokat gondoló életet, anélkül, hogy ezt az ellentmondást érezné 
s ez a lelkiismeretét bántaná.

Hányán jók, erényesek, erkölcsösek, de csak addig, míg 
a kísértésekkel megrakott mindennapi élet egy alkalmat nem 
sodor eléjük, amelyben azután egyszerre elbuknak.

S oh milyen fájdalmas csalódás egy-egy ilyen léket kapott 
életnek látása a lelkek ama főpásztorára is, meg reánk, az ő 
szolgáira i s ! Annál is inkább, mert nagyon jól tudjuk, hogy 
az üdvözítőnek ezen szavai: „és annak az embernek utolsó 
állapota, gonoszabb lesz az elsőnél", — beteljesedik mindenkin, 
aki nem őrködött eléggé az ő kisöpört és felékesített állapotán.

Ha pedig az emberek egyéni életén kívül az ő egyházi, 
gyülekezetbeli életükre is gondolunk, akkor itt is ugyancsak 
elég szomorú tapasztalatokhoz jutunk.

Hány olyan egyháztagunk van, akik igen jó gyűlésre — 
de nagyon rossz templomba — járók. Akiket érdekel az egyház 
közigazgatása vagy anyagi ügyeinek intézése, de azzal az evan
géliumi hittel, amelynek ápolására és fejlesztésére az egyház 
épen van, — már egyáltalán nem törődnek. Az ilyenektől iga
zán kitelik az olyan mondás, mint amit egy r. kath. egyházi 
iró ád egyik hívünknek ajkára: A vallásomra fütyülök, de az 
egyházamat nem engedem. Az ilyen híveink bizony nem erős
ségeink nekünk. Mert az ilyenek közül kerülnek ki azok, akik 
ha valami miatt megsértődnek, haragjukat az egyházon töltik 
k i ; visszavonulnak mindentől s nem egyszer nyilt ellenségekké 
lesznek. Az ilyen híveink csak addig a mieink, amíg az egyház 
nekik a tanácskozó asztalnál „előlüléseket" juttat. Az utódaik 
pedig egész biztosan még tanácskozó tagjai sem lesznek már 
egyházunknak, mert az apák egyházias és mind halálig hű 
tagokat nem a tanácskozó asztal mellett, hanem odahaza a 
családi otthon evangéliumi levegőjében tudhatnak csak nevelni.

Ámde sok keserű csalódást okoznak nekünk másfajta hí
veink is. Olyanok, akik nemcsak az egyházukkal, hanem a 
vallásukkal is látszanak törődni. Akik ott vannak mindig, ahol
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a hitélet fejlesztésére és az egyházi öntudat fokozására irányuló 
munka folyik. Akik buzgó, ősi evang. családoknak tagjai s 
akikről egész jogosan hihetjük, hogy jó evangélikusok, mert jó 
keresztyének.

S azután egyszer csak jön egy alkalom, amikor meg kel
lene mutatniok, hogy valóban méltók voltak a bizalomra, hogy 
nem hiába tartottuk őket jó evangélikusok, — s ime a derült 
égből lecsap a villám: s ezek a mi jó evangélikusnak tartott 
híveink — ha niindjárt némi lelkiismeret furdalásokközött is, de 
mégis csak elárulnak bennünket, tékozlókká lesznek: reverzálist 
adván ellenünk vagy tán még hitet is cserélvén, mert hát a 
„boldogságukéra való tekintettel nem tehettek másként! — 
Igen 1 így szoktuk azt hallani az ilyenektől: Elvégre a boldogsá
gom, a jövőm csak nem múlhat ezen! Hisz egy Istenünk van s 
azután meg azért én továbbra is jó evangélikus maradok!

Csuda-e hát, ha azután az ilyen beszédek és cselekedetek 
sok keserű órát szereznek nekünk, őrállóknak s általában min
den igazán hű evang. szívnek? Úgy hogy sokszor szinte meg
bénítják a munkaerőnket és csüggedővé teszik a lelkünket. 
S a tépelődés nehéz perceiben feltör a bensőnkből a keserű 
kérdés: Oh miért van ez így? Mi ennek az oka?

Mi, testvéreim? Az, hogy örökké igaz marad az Üdvözí
tőnek a mai szent leckében foglalt ezen szava: „Aki velem 
nincs, ellenem van, s aki velem nem takar, tékozol."

Csakhogy mi nem akarjuk ezt néki elhinni. Mert talán 
még nem is mélyedtünk bele ezen szavak értelmébe. Csak egy 
szellemes mondást látunk benne. Egy elmés paradoxont. Pedig 
hát itt világosan beszél az Úr. Határozottan megmondja, hogy 
Ő nem osztozkodhatik az uralomban másokkal. Csak részben 
lenni a hívévé, a követőjévé, a barátjává, — nem ér semmit. 
Mert aki nincs egészen vele, — az egészen ellene van. Vagy 
barátja valaki, vagy ellensége! Ha nem barátja, akkor ellen
sége. Holmi praktikus semlegesség, vagy bölcs aranyközépút 
itt nincs. S aki nem őrzi, vigyázza, gyűjti, „takarja" elsősorban 
a maga lelkét, de azután a másokét is Őhozzá, az tékozol. Az 
elpocsékolja, csődbe juttatja a maga életét is s ha mindjárt aka
ratlanul is, — de a mások életét is.

Ott nem lehet alkudozni, percentekben kiegyezni!
Testvéreim! Higyjétek el, hogy annak a sok bajnak, an

nak a sok fájdalmas jelenségnek, amikről az előbb szóltam, 
épen az a magyarázata és az az oka, hogy mi az Üdvözítő vi
lágos és határozott beszéde dacára se hiszünk neki, hanem in
kább hiszünk a saját álokoskodásunknak, amely elhiteti velünk, 
hogy ha mindig nem is vagyunk egészen Vele, azért még ezzel 
nem lettünk ellenségeivé s ha nem takarékoskodunk is vele az 
isteni kincseken, azért még nem lettünk tékozlókká.

Pedig hát az életnek előbb felsoroltam sok szomorú ta
pasztalata meggyőzhetne bennünket róla, hogy ha csak egy ér
zést, egy gondolatot „csipünk" is el a magunk, vagy e világ
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részére az Őt illető érzésekből és gondolatokból, akkor már csak 
az alkalom szükséges, hogy áruló ellenségeivé s a legdrágább 
kincseinket elszóró tékozlókká legyünk.

Testvéreim I Egy némely államnak olyan bankjegyei van
nak, amelyekbe a rajtuk levő szövegen, rajzokon, képen kívül 
víznyomással valami sötét árnyalatú alak, emberfej stb. van 
bepréselve, de amely arcot, fejet csak akkor vesszük észre, ha 
azokat a bankjegyeket a világosság felé fordítjuk s átnézünk 
rajtuk.

Sok keresztyén is ilyen! Ha nézzük a külső életüket, úgy 
tetszik, hogy csak a Krisztus van rajta kiábrázolva. Azonban 
ha egy próbára tevő pillanat villanása átvilágítja a benső lelki 
világukat, akkor egyszerre láthatóvá lesz ott egy másik arc is : 
e világ fejedelmének arca.

És testvéreim, amíg az emberi lelkekben ilyen láthatatla
nul bepréselt idegen sötét arcok, ábrázatok lesznek, addig a 
Krisztus képe nem ragyoghat a maga teljes fényében az em
beri szívekben és az emberi életeken. S addig mindig nagyobb 
lesz a Hozzá mindhalálig hű barátai számánál az ő ellenségei
nek száma.

*

Felolvasott szent leckénk utolsó részében azt mondja az 
evangélista: „Lön pedig, mikor ezeket mondá, fölemelvén sza
vát egy asszony a sokaság közül s mondá: Sőt inkább boldo- 
gqk, akik hallgatják az Istennek beszédét és megtartják azt.“ 
Boldog méh, amely, téged hordozott és boldogok az emlők, 
amelyeket szoptál. Ő pedig monda:

Igen I Boldog az az egyház, amelynek Krisztus a fejedelme, 
Krisztus az üdvössége. S még boldogabb az az egyház, ha a 
hívei ennek a Krisztusnak beszédét nemcsak hallgatják, hanem 
meg is tartják. A legboldogabb pedig te magad vagy, testvérem, 
ha elmondhatod: Uram, Üdvözítőm, én Veled vagyok, Veled ta
karok és soha ellenségeddé, tékozló fiaddá nem leszek! Ámen.

Horváth Olivér
nagykanizsai lelkész.

A földi élet anyagi javaihoz való 
viszonyunk.

Bőj t  IV. vas.
János ev. VI. fej. 1—15. vers.

A mi korunk modern embere zavartan és értetlenül áll 
meg egy ilyen csodás bibliai történet előtt. Mert az ő lelke nem 
él át csodákat többé s így valószínűtlennek tetszik előtte, — 
hogy ez valamikor, a rég múltban másként is lehetett. De bár
mily tetszetősen és meggyőzően hangzik is ez a következtetés
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a jelenről a múltra — magában véve nem feltétlenül bír dön
tően bizonyító erővel. Emiatt elgondolásban még mindig lehet
séges volna, hogy az ember fejlődésének egy korábbi fokán 
olyan titokzatos erők és képességek birtokában volt, amik később 
megszűntek. Tudományosan is beigazolt tény pl. hogy egyes 
érzékszerveink az idők folyamán egymás rovására kifejlődnek, 
illetve elcsenevészednek. Az ember zenei hallása egyre jobban 
kifinomodik, míg a szaglóérzékének élessége visszafejlődést 
mutat. Már most könnyen elgondolható, hogy a lelki élet meg
nyilatkozásai is változnak, átalakulnak, idővel olyan képességek 
szűnnek meg, melyek korábban megvoltak . . .

De a modern ember bibliai csodákkal szemben táplált 
idegenkedésének még egy másik oka is van : a természettörvé
nyek feltétlen és kivételt nem tűrő uralmáról való szilárd meg
győződés. De vájjon miért zárná ki a természeti törvényeknek 
ez a büszkén hirdetett kárlelhetetlensége az olyan csodás ese
ményt, amilyet János evangélista mai alapigénkben elmond? 
Hiszen két dolgot közvetlen tapasztalásból tudunk. Az egyik: 
hogy a lelkek is állandó kölcsönhatással vannak egymásra; a 
másik pedig: hogy a lélek életéből szakadatlan hatások sugá
roznak szét a testi élet területére is. S nem lehetetlen, hogy 
Jézus e csodatetténél is erről van szó.

Hiszem, hogy eljön az idő, amidőn minden keresztyén 
ember be fogja látni, hogy egy ilyen evangéliomi csodás törté
net nem egyszerű vallásos poézis. Még kevésbé tehető fel, hogy 
János evangélista történetünk feljegyzésével tudatos valótlansá
got akart volna elmondani és megörökíteni. Nem! Alapigénkben 
megkapó elfogulatlansággal az van elmondva, amit a tanítványok 
s a résztvevő tömeg valóban átéltek. A történelem évszázadai 
folyamán különbözőképen próbálták már „megmagyarázni" az 
ötezer ember megvendégelésének csodáját, de kétséges, vájjon 
e magyarázati módok bármelyike közelebb visz-e a valósághoz 
s annak megértéséhez.

A hívő ember számára mindig bizonyos marad, hogy itt 
egy valóban csodálatos megvendégelés történt, melynek titka 
Jézus isteni személyiségében rejlik. Csak az ő személyiségében 
rejlő isteni erő hozhatta létre a több ezer főnyi tömegben a 
testi megelégedés érzését.

Az egész csodás történet lelkét és igazi tartalmát ugyanis 
néhány verssel alább rögzíti meg János evangélista, amidőn 
azt mondja: Jézus az életnek kenyere.

De önkéntelenül is ajkunkra tolul a kérdés: mi az értéke 
és jelentősége ma és reánk nézve ennek a történetnek? Én ezt az 
értéket és jelentőséget abban látom, hogy reávezet, megtanít 
minket arra az ideális viszonyra, amelyben mint embereknek 
a földi élet anyagi javaival szemben állanunk kell.

A földi javakkal szemben való eme viszonyunk első köve
telménye a hála érzése Isten, minden javaink adója iránt!

Jézus „kezébe vevén a kenyeret, hálákat adott"! Van
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abban valami relytélyesen szép és megindító vonás, hogy Jézus, 
aki egész életét a mennyei Atya akaratának szolgálatába állí
totta, — nem tudott elfogyasztani egy darabka kenyeret anélkül, 
hogy hálát ne adott volna Isten jóságáért, mely a kenyeret 
nyújtja. Számára nem volt természetes és magától értetődő 
dolog az, hogy nekünk megvan a mindennapi kenyerünk, hogy 
mi az élet fenntartásához szükséges anyagi javak bősége felett 
rendelkezünk, hanem minden darab kenyér újra meg újra ösz- 
szekapcsolta őt mennyei Atyjával, akitől „jő minden jó ado
mány*. A hála kifejezése belső szükségérzet volt számára. S 
ennek a hálának kellene mindnyájunkat összekapcsolni Istennel
— kenyerünk s javaink adójával.

Igaz, kenyérmagvaink hosszú, természetes fejlődése szántó
földjeinken s az ötezrek néhány kenyérrel való csodás meg- 
vendégelése — látszólag egymást kizáró ellentétek. Amott a 
természet szigorú törvénye dolgozik, emitt a csoda!

De ha mélyebben pillantunk a természet műhelyébe, úgy 
ott is rejtelmes csodákra bukkanunk. Hát nem megfoghatatlan 
csoda e, hogy az ősszel elvetett gabonaszem megoszlaltatásából
— tavasszal kalász nő, amely a földből s a levegőből táplálékot 
szív s mindezen holt anyagokat titokzatos módon a maga lénye
gévé formálja át — ?

Ezt az egész fejlődési folyamatot megfigyelhetjük, le is 
tudjuk írni, — de sem utánozni, sem teljesen megmagyarázni 
nem tudjuk. Igen, mert maga az Élet — megfejthetetlen titok 
Isten nélkül. Minden kicsi fűszál hangosan beszélő tanúbizony
ság Isten léte és jósága mellett. Ez olyan igazság, amely egyre 
világosabb lesz a látó ember szemei előtt — bármennyit kísér
letezzék is az élet tisztán mechanikai vagy materialista magya
rázatával.

A természeti törvény megszegését feltételező bibliai cso
dákban való hit a 19. század első évtizedeiben rendült meg — 
s ime száz év alatt eljutottunk oda, hogy a természet törvényei 
előtt, mint csodák előtt hajiunk meg, voltaképen nem szegé
nyebbek, de gazdagabbak lettünk csodákban. Mindenütt Istennel 
vagyon titkos találkozásunk; Ő az, aki ad — mi vagyunk, akik 
kapunk . . .

Századunk elejének egyik-másik gondolkodója fennen hir
dette, hogy a természeti csodák kora lejárt — s helyét a „kul
túra csodái" foglalták el. „Ha manapság — írja az egyik — 
egy vidék vagy ország lakossága éhínséget szenved a rossz 
termés miatt, elég egy táviró-gomb-nyomás, hogy néhány hét 
.alatt földünk legtávolabbi vidékének Kanadának, Indiának, Dél- 
amerikának fölös termése odaszállíttassék az Ínség színhelyére."

Ámde jöhet idő — s a világháború alatt bőséges alkal
munk volt ezt tapasztalnunk — amidőn ugyanaz a kultúra el
vágta a táviró-drótjait, elsülyesztette az élelmiszer-szállító hajó
kat, feltartóztatta a vonatokat s az örömtől tombolt, ha hírül 
vette, hogy az ellenséges ország lakossága éhezik! . . .
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De Isten akkor is „felhozta napját úgy a jókra, mint a  
gonoszokra, s esőt adott úgy az igazak, mint a hamisak föld
jére." A természet erőiben tehát mindig jobban bizhatunk, mint 
az önmagával hivalkodó kultúrában, Kultúrbüszkeségünk szen
vedhet vereséget, de Isten atyai jóságába vetett hitünk soha. 
A kenyeret Isten kezéből vesszük a legbiztosabban ma is. S 
ezért neki tartozunk alázatos, gyermeki hálaadással minden 
javainkért. „Avagy mink van, amit nem Tőle vettünk?"

A földi javakkal szemben való rendeltetés-szerű viszonyunk 
másik követelménye a testvéries, szociális érzület felebarátaink 
iránt. Erre nézve is szemléltető oktatást ad nekünk történetünk. 
Jézus, miután egész napon át az ő Igéjének, tanításának lelki 
táplálékát osztogatta a köréje gyűlő sokaságnak, — este felé 
ama menyei magasságból, ahová hallgatóságát tanításával emelte, 
leszáll a földi, a gyakorlati élet talajára s kérdezi: „Hol ve
gyünk kenyeret, hogy ezek egyenek ?“ A tanítványok aggodal
masan válaszolják: „Kétszáz pénz árú kenyér nem elég ezek
nek, ha mindenik csak egy kicsit venne is abból." Valóban 
Jézusi vonás! Számára a nem jelentéktelen dolog az sem, van 
e mit enniök azoknak, akik hozzá sereglettek? Mint a példás 
családapa egynek érzi magát övéivel földi anyagi vonatkozások
ban is, gondoskodik róluk s velük testvéri közösségbe olvad 
össze. Amikor kenyérről van szó, sohasem az „én kenyeremről" 
hanem „ami kenyerünkről* beszél. A Miatyánkban is „ami ke
nyerünkért" való imára tanítja tanítványait. Ugyanez a test
véries, szociális érzés nyilatkozik meg alapigénk kérdésében:; 
„Hol vegyünk kenyeret, hogy ezek egyenek?"

Ami aggodalmaskodó kérdésünk hasonló esetben rendesen 
így hangzik: „Hol vegyek kenyeret, hogy én egyem ?“ De amíg 
csak önmagunkra gondolunk, addig nincs bennünk igazi szoci
ális érzés. Jézus szelleme azt kérdi: „Hol vegyek kenyeret — 
hogy mások eleget egyenek! ?“ Jézussal tehát egy új világ lép 
a régi helyére: a szeretetnek, az önzetlenségnek, a testvéries 
érzületnek világa. Míg a régi, a rideg önzés világa volt. Jézus 
az imában a magányt kereste — az étkezésben a tanítványai
val való mindent megosztó testvéri közösséget. Mi megfordítva 
szívesen szolgálunk együtt, közösen Istennek — de asztalunknál 
szeretünk minél kevesebben ülni!

Pedig közöttünk is csak akkor lésznek mindenek „meg
elégedve", ha társadalmi életünket a testvéries közösség nagy 
gondolata hatja át. S amig éhező, nyomorgó társadalmi réte
geink vannak — úgy ez annak jele, hogy nincs bennünk elég 
szociális érzés — hogy csak önmagunkra gondolunk. Komoly 
útmutatás alapigénk arra, hogy az önzés hideg világából a test
vériesség világa felé haladjunk.

Végül a földi javakhoz való helyes rendeltetésszerű viszo
nyunk lényeges motívuma: a takarékosság. S erre is megra
gadó példában tanít minket az öt kenyér csodája.

A nemesen értelmezett takarékosság a földi javakkal, a
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legértékesebb emberi tulajdonok egyike. Takarékosság jelenti 
az élet igazi szabadságát, az emberektől való függetlenséget, s 
az élet szellemibb felfogását. A tékozló ember nem érdemel 
megbecsülést. A javakat eltékozolni könnyű — de önként ta
karékosan bánni a javakkal nagy nemes dolog. Csak lélekben 
gazdag ember tud takarékoskodni. Belső szellemi emelkedettség 
szükséges a takarékos élethez. S ennek a takarékosságnak, ha 
valaha, úgy ma és minálunk mérhetetlen jelentősége van egyéni, 
családi és nemzeti szempontból egyaránt. Milyen magasra tud
nék fejleszteni szellemi kultúránkat azon anyagi javak segít
ségével, amelyek a hiúság, testi élvezetek, divathajszolás szol
gálatába tékozlódnak el!

Az egyes embernek szinte értékmérője lehet az a kérdés; 
mennyit költesz el ruhára, ételre, italra, élvezeteidre s mennyit 
szellemiekre, könyvekre, felebarátaidra, jótékony célra?

„Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi el ne vesszen* 
szól Jézus alapigénkben. S ebben az egyetlen mondatban egész 
szociális törvényhozás rejlik, ha azt az élet minden vonatko
zásában végiggondoljuk. Nélkülözhetetlen alapelve ez nemcsak 
a szociális, de a magánéletnek is. S vájjon honnan ered a Jézus 
takarékossága? Nem egyébb ez nála, mint mélységes felelős
ségérzet Isten adományaival szemben s voltaképen minden ta
karékosságnak ez az éltető gyökere.

Az az ember, aki Istennek adományait szentnek tartja — 
feltétlenül takarékos. S mert Jézus teljesen át volt hatva attól 
az érzéstől, hogy Istennek minden adománya — így elsősorban 
a kenyér — szent, lelkiismerete és felelősségérzete nem tudja 
elviselni, hogy abból valami is elvesszen.

Evangéliomunk ezen szavakkal végződik: „S mikor az 
emberek látták e csodát, melyet Jézus tett vala, ezt mondák: 
Bizonnyal ez ama Próféta, aki eljövendő vala e világra.“ S ha 
mi mélyen a lelkűnkbe véssük azt a tanítást, amit mai alap
igénkkel kapcsolatban Tőle hallottunk, úgy lehetetlen nem érez- 
nünk, hogy Ő ami Prófétánk, ami Mesterünk is, akihez senki 
sem fogható.

ő  nemcsak menyei kenyérrel táplálta ami lelkünket, ha
nem gyakorlati tanítást adott nekünk abban is, hogy miként 
jutunk Isten akarata szerinti viszonyba a földi javakkal szemben.
Ámen. Szücs Sándor

magyaróvári lelkész.

Isten képe.
(Gyermekistentiszteletre). Gen. I. 27 a.

Mikor kezembe veszem édesanyám arcképét, boldog öröm
mel telik meg szívem. Mondogatom magamban: . . . A haja 
olyan, mint az enyém; a homloka is hasonlít az enyémhez; 
ajkát is épúgy metszette be Isten alkotó keze, mint az enyémet.
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Nem kritizálom, nem ócsárlom, nem teszek reá izléstelen meg
jegyzést, hiszen a kép édesanyám képe; az én édesanyám pe
dig már akkor is szeretett engem, mikor én még nem is tudtam 
őt szólítani. . .

Mikor kezembe veszem édesanyám arcképét, komoly érzés 
suhan át leltemen, mint verőfényes májusi égen a nagy fekete 
felhő. Elgondolom magamban: . . . Istenem! mennyi rosszat 
követtem el már, perlekedtem, irigykedtem, eltagadtam az igaz
ságot, illetlenül viselkedtem, keserítettem őt is, másokat is . .  . 
És ha megfeddett is engem édesanyám, de utána arcomat mégis 
szeretettel simogatta meg és forró, tiszta csókkal csókolta meg 
ezt az én dacos, rossz fejemet. Mennyire szerethetett engem!

Mikor kezembe veszem édesanyám arcképét, érzem, hogy 
vagyok valaki. Nem ágról szakadt szegény senki, hanem test 
az ő testéből, vér az ő véréből, akarat az ő akaratából, tovább
fejlődést követelő szeretet az ő szeretetéből.

Olyan kedves nékem édesanyám arcképe! . . .
Kezembe veszem a bibliát s mikor elolvasom az ember 

teremtéséről szóló pár sort, úgy érzem, mintha tükröt tartanék 
magam előtt s ebben a tükörben saját arcvonásaimat látnám. 
De azt is látom, hogy ennek az arcnak eredetije egy fenséges, 
szent orca: az Isten képe. Mert Isten az embert az ő képére 
teremtette. Tehát hasonlítunk Istenhez. Olyanok vagyunk, mint 
ő. Hiszen saját lelkét lehelte belénk, saját életéből adott nékünk, 
saját erejét öntötte belénk. Igen, mi hasonlítunk Istenhez, mint 
ahogyan minden ember hordoz magában valamit édesanyjából 
és édesapjából.

De nézzünk jobban a biblia tükrébe. Nekünk nemcsak 
látható képünk van, hanem egy láthatatlan is. Ez a lelkünk 
arcképe. A külső arcunk mögött rejtőzködik. Ez az, amit a jó 
Isten először formált meg a saját képére. A külső, látható arc 
csak ruhája ennek. Ez a mi igazi képünk, a mi eredeti arcunk. 
Vajjon olyan-e ez a kép, mint az Istené ? Mondogatjuk magunk
ban : az emberi nagy találmányok, a szép művészi szobrok, a 
hatalmas templomok mind parányi visszatükröződései Isten al
kotó és teremtő munkájának. Valahányszor erre gondolunk, 
majdnem mindig büszkeség, boldogság tölti el szívünket.

De a legtöbb ember csak ezt látja. Isten képének nem
csak a tudásban és világra szóló alkotásokban kell tükröződnie, 
hanem mindenben. Mindenben? Hiszen ha mindent sorra ven
nénk, akkor Isten szép képe helyett legtöbbször csak torz vo
násokat látnánk; a hazugság, a perlekedés, az illetlenség és 
kötelességmulasztás rút vonásait. Ha édesanyánk képét nézzük 
és nem találjuk meg magunkban a jóság, szeretet, szelídség, 
engedelmesség és megbocsátás vonásait, akkor legfeljebb csak 
lelkünk ruházata, a látható arc lehet olyan, mint a szülői arc, 
de lelkünk megtagadja azt.

Vajjon nem kellene-e komoly megbánással vizsgálnunk 
saját életünk arcát, mikor arra gondolunk, hogy mi sokszor
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nemcsak jó szülőinkhez nem hasonlítunk, de a legfőbb Jóhoz: 
Istenhez sem ? Pedig teljesen rajtunk áll, hogy a nékünk adott 
isteni hasonlatosságot megőrizzük magunkon.

Ne engedjétek hát, hogy a gonoszság és a bűn kitörölje 
lelketekből azokat az örökké szép vonásokat, melyeket Isten 
keze rajzolt oda bele. Isten képét csak úgy őrizhetitek meg 
magatokon, ha jó gyermekei maradtok szülőiteknek, de jó gyer
mekei a ti szerető mennyei Atyátoknak is. Ámen.

Magassy Sándor
soproni líceumi vallástanár.

Kincskeresők.
(Esketési beszéd.)

Gál. 1. 5.34.
Sokszor olvastunk már csodálatba ejtő leírásokat Amerika 

aranybányáiról, vagy Afrika gyémánt-mezőiről. Sokat hallottunk 
már régi és új világok kincses gazdagságairól, kápráztató csil
logásáról; nyár-delelőjén magunk is sokszor álltunk meg cso
dálkozva a határ egy-egy pontján szemünk előtt látva azt a 
tengernyi ajándékot, amit Isten keze hullatott titokzatos módon 
a mező hantjaira! Óh, ki merné tagadni, hogy ez a pusztulás 
felé sodródó világ tömérdek kincsnek, drága szépségeknek a 
hazája! De az is bizonyos, hogy az apostoli igék hallatára, 
egyszerre letörpülnek ennek a világnak drágaságai, homály 
száll a gyémánt-mezőkre és megfakul minden aranynak csillo
gása ! Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hű
ség, szelídség és mértékletesség." Rádobban a szívünk: milyen 
boldog Lélek az, amelynek ezek a kincsei; milyen áldott hajlék 
az, amelynek védőfedele alatt ezeket a kincseket őrizgetik; 
milyen gazdag szív az, amelynek titkos kamrájában ezek a 
gyémántszemek csillognak! Tudom, ti is velem együtt mond
játok: mit ér akár száz világnak minden szépsége és gazdag
sága, minden dicsősége, azokhoz a kincsekhez képest, amelyek
ről Pál apostol írt majdnem 200 éve!?

Tudjátok-e, hogy kincskereső útra indultok ? Talán magatok 
sem gondoltatok erre, pedig az én szívem megérzi, hogy min
den vágyatokat, minden imádságtokat, a mai nap minden re
ménységét ez a néhány szó foglalja össze: „Szeretet, öröm, 
békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség és mértékletesség!" 
Úgye, hogy ezeket a kincseket keresitek? Ezeket akarjátok 
megszerezni, megőrizni, hiszen a közelmúlt napokban, ha álom
látás szállt a szemetekre, akkor is ezeket láttátok! Jövendőtöket 
minden nélkül el tudjátok képzelni — csak ezek nélkül nem! 
És ez a kincskereső vágyódás nemcsak a ti szíveteket forró- 
sítja át, de imádságba szőtt kívánsága mindazoknak, akiknek 
szívét a ti szívetekkel összeköti a szeretetnek aranyszála!
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„Szeretet, öröm, békesség." De hát hol keressétek ezeket 

a minden földi kincsnél nagyobb és értékesebb drágaságokat? 
Sóvárgó emberek seregét — benneteket is — melyik út viszi 
oda ehhez a kincses garmadához ? Pál apostol így felel: Mind
ezek pedig a Lélek gyümölcsei! Termése, kivirágzása annak a 
titokzatos mezőnek, amelyből minden ember kapott egy-egy 
darabot! A Lélek gyümölcsei ezek. Tehát nem lehet őket meg
venni, nem lehet őket kierőszakolni, mint ahogy parancsszóra 
még egy rózsabokor sem virágzott ki. Saját erőnk nem segít 
rajtunk; a Lélek mezőin is Isten a gazda, áldást oda is az ő 
keze hullat, nekünk egy a kötelességünk: alázatos, hívő szívvel, 
teljes odaadással engedni Őneki! Atyai szavát fogadja hát be 
szívetek, királyi parancsa legyen számatokra élettörvény, evan- 
gélioma legyen előttetek fáklyafény, világosság, örök kegyelme 
legyen mindenkor a ti menedéktek. Ezen az úton, csak ezen az 
úton találjátok meg a Lélek gyümölcseit, meghallgatott imád
ságok, beteljesült remények áldott kincseit.

És ha elszállnak felettetek az esztendők, amint ez a világ 
egyre fakul, homályosodik előttetek, Lelketek gyümölcsei mind
inkább teljesedjenek, fényesedjenek — s egykor róluk majd 
boldogan tegyetek számadást! . . .

Kincskereső Testvéreim! arra is tegyetek szent, örök es
küt, hogy ti ezen az úton haladtok! Ámen!

Nagy Miklós
bobai lelkész.

Halotti beszéd kiváló nyugalmazott 
tanító fölött.

Az, amit e ház és e szinte egy családot képező község 
lakói már régóta sejtettek, beteljesedett: a hosszas betegség a 
sokat szenvedett, megtört élet fáklyáját kioltotta. A halál, ez a  
rettenetes hatalom, reátette hideg csontkezét a betegszoba ajta
jára és a temetési harang kötelére és szállott-szállott a leverő 
h ir: . . .  ott fekszik már a siri vánkoson!

Ez a leverő hír annyi, de annyi szívben ébresztette föl a 
megdöbbenés riasztó és a gyász szomorú érzését! E mellett a 
ravatal mellett nemcsak ti, az ő szerettei, hívei és tanítványai 
öltötök gyászt, hanem a közrészvét is megilletődött fájdalommal 
áll, mert aki itt pihen nektek és közöttetek élt, de mégsem 
csupán a ti halottatok, hanem a mi közös halottunk, akinek 
koporsójánál az egyház és a közügy nevében mi is részt kérünk 
a veszteségből és a fájdalomból.

Egy egyszerű sorsú néptanító földi maradványait zárják 
magukba e koporsó deszkái és én mégis azt mondom, hogy 
nagy halottat temetünk. Az tette naggyá az életét, hogy mint

János 1 7 .4—6.
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hű tanítvány, a legnagyobb Mesternek, a Krisztusnak lábainál 
ült és mindig csak arra törekedett amit a világ legszentebb 
ajkairól hallott. Ezért merem élete jellemzésére — amely élet 
emberi élet volt, tehát csak gyarló, esendő élet lehetett — 
azokat a szavakat idézni, amelyekkel az isteni Mester számolt 
be és csak ő számolhatott be életéről igazán az ő Atyjának; 
„Én dicsőítettelek téged e földön, elvégeztem a munkát, amelyet 
reám bíztál, hogy végezzem azt, megjelentettem a te nevedet 
az embereknek, akiket e világból nékem adtál."

Az Istent különböző módon lehet dicsőíteni. Más és más 
módon dicsőíti őt a szélvészek bús harca, az égi láng villáma, 
a harmatcsepp, a virágszál, az emberi ajak és az emberi lélek, 
de az Isten dicsőítésének mégis az Isten állandó szolgálata a 
legigazibb módja. Az Isten dicsőítésének ezt a legigazibb mód
ját tette élet programmjává az a testvérünk, aki e koporsóban 
nyugszik. Az Isten állandó szolgálatára áldozta életét, „meg
jelentvén az Isten nevét azoknak, akiket az Atya e világon 
neki adott*: e kis gyülekezet híveinek és egymást váltogató 
ifjú nemzedékének. Négy évtizeden át az volt a legfőbb gondja, 
hogy ebben a kis községben „necsak a falon és képben, jel
ben, de mélyen az igaz kebelben legyen ott mindenütt" az a 
Krisztus, aki képmása az Atyának és hogy e kis gyülekezet 
iskolájában láthatatlan fluidumként áradjon az a valódi kér. 
szellem, amely azokat az ifjú lelkeket, amelyek azt magukba 
szívják, áthatja és megszenteli. Hogy híven szolgálta ő Istenét 
a népnevelő rögös és aranykalászt sokszor bizony csak későn 
termő szántóföldjén, arra két bizonyság is itt van előttünk. Az 
egyik ennek a kis gyülekezetnek hitbuzgósága és áldozatkész 
egyházszeretete, meg ennek a kis községnek az a fölvirágzása, 
amely csak az igazi vallásosság talajából táplálkozó lelki mű
veltség fájának lehet az áldott gyümölcse. A másik bizonyság 
ez a nagy sereg, amely gyermekeivel együtt eljött e koporsó
hoz, hogy a szemében csillogó könnyel és a lelkében mély
séges hálával tanúságot tegyen, hogy öreg tanítójában gondos 
és szerető édesatyját siratja.

De amikor az ő isteni szolgálatáról szólok, akkor más, 
tágasabb munkaterekre is reá kell mutatnom. Ott állott az egy
házmegye és az egyházkerület tanítóegyesületeinek kormány
kerekénél és ott tevékenykedett az egyházi élet legkülönbözőbb 
területeinek munkaasztalainál, de sohasem azért állott és tevé
kenykedett ott, hogy a maga homlokára fonja a dicsőség babér
ját, hanem mindig csak azért, hogy mindig és mindenütt az 
Isten dicsőségét szolgálja. Buvár volt, aki sohasem azért szál
lott le a munka habjaiba, hogy magának tartsa meg a siker 
drága gyöngyét, hanem mindig csak azért, hogy az Isten dicső
ségének adja és egyházának ajánlja föl az elért eredmény 
kincsét. Mivel mindig csak az egy szent célra: az Isten dicső
ségére irányult a tekintete, azért sohasem igyekezett hajlékony 
lenni, mint a kígyó, hanem mindig egyenes irányban és ha
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tározott szárnycsapásokkal haladt, mint a sas. Mikor most sajgó 
szívvel veszek tőle búcsút, bizonyságot teszek, hogy ő az isteni 
szolgálatnak ezeken a tágabb munkamezőin is úgy munkál
kodott, hogy amit végzett, az mindig bölcs, előrelátó tevékeny
ség volt és ami az ő kezéből került ki, mind becsületes, pontos 
és a lehető legjobb munka volt. Fájó szívvel teszem le rava
talára egyházunk hálájának és gyászának el nem hervadó 
babérját!

De az Istent nemcsak a szó szoros értelmében vett isteni 
szolgálattal, hanem a közéletben kifejtett lelkiismeretes munkás
sággal is lehet dicsőíteni, mert az ilyen szolgálat is kedves 
dolog, valóságos imádság az Isten előtt. Ezen a módon is híven 
dicsőítette az Istent ez a testvérünk, „elvégezte a munkát, ame
lyet az Atya reábizott, hogy végezze azt". Tudta, hogy a hűség 
templom; tudta, hogy a szűkkeblü önzés az az árvíz, amely 
aláássa e templom fundamentomát; tudta, hogy tartóoszlopokra 
és védőbástyákra van szüksége ennek a templomnak. Tudta, 
hogy a jóllét életér a nemzet testében, amelyet ha elvágnak, 
elvérzik a nemzet. Tudta, hogy Ínséges sorsban tengődő népben 
eltörpül a lélek: a nyomorúság ólomsúllyal nyomja le a földre, 
fölemelkedést és szárnybontást várni attól nem lehet. Tudta, 
hogy csak az él a szó magasabb értelmében vett életet, akinek 
lépéseit a közügy érdekében tett cselekedetek jelzik és hogy 
a közérdekű munkának mérlege határozza meg az ember erköl
csi súlyát. Ezért volt az, hogy az a nemes halott, akit temetünk, 
a közügynek is élt. Hogyha lapozzuk a népjólét különféle ágai
nak évkönyveit és keressük ezekben az évkönyvekben azoknak 
nevét, akik legtöbbet áldoztak a nép anyagi és szellemi emelé
sének oltárán, az ő nevét mindenütt a legelsők között találjuk. 
Ha szólani tudnának lábnyomai, arról beszélnének, hogy több
nyire a mások boldogulásáért való fáradság miatt rajzolódtak 
azok a föld porába. Ha beszélni tudnának otthonának ezek a 
falai, azt hirdetnék, hogy valóságos néphivatalt foglaltak ma
gukban, ahová tanácsot kérni szinte özönlöttek az emberek. Ha 
volna szava a hajnalnak és az éjszakának, mindegyik bizony
ságot tenne, hogy az, akit olyan sokszor láttak nagy, komoly 
munkában elmerülve, a római bölcs (Seneca) elvét tartotta: 
„Nem férfiúhoz illő félni a verejtéktől!" — Miért volt ez a 
verejtékhullatás ? Azért, mert úgy tekintette az életét, mint az 
Istentől reábizott tőkét, amit naponként való önfeláldozó mun
kássággal kamatoztatni tartozik. És az ő életének értékes tőkéje 
kamatozott is az Isten dicsőségére! Ti láttátok ezt a dús és 
nemes kamatozást! Munkájával önuralmat szerzett, mert érezte, 
hogy csak úgy sikerülhetnek dolgai, ha teljesen átadja magát 
azoknak. Türelmet szerzett, mert tapasztalta, hogy a türelmet
lenség olyan munkatárs, amelynek semmiféle munkánál sem 
lehet hasznát venni. Komolyságot szerzett, mert látta, hogy a 
fölületesség minden munkában megbosszulja magát. Alázatos
ságot szerzett, mert fölismerte erejének fogyatékosságát és ön



érzetet szerzett, mert tudta, hogy aki a legjáratosabb, az a 
leghivatottabb a vezetésre. Én úgy érzem, hogy mély űr támad 
utána a közügyekben . . .  Töltsétek ki ezt a mély űrt a hála 
virágaival! Ha mindazok, akikkel valaha életében, hacsak egy- 
egy tanáccsal is, jót tett, csak egy-egy virágszálat vetnének is 
abba az üregbe, amely koporsóját majd befogadja, bizony mon
dom néktek, nem volna hely abban az üregben annak a ko
porsónak !

A hála virágait különösen nektek van okotok reábinteni 
erre a koporsóra, kartársak és barátok! Az elhunyt érezte, hogy 
barátság nélkül vad tenger az élet, mely a partra hajtja gyön
gyeit, azért mint a csöndes, de mélyvizü tó habjai a rajta rin
gatózó csónakot, szeretete meleg hullámainak lágy gyűrüzésével 
ölelte körül a lelketeket. Baráti érzelmeit nem árulta hangzatos 
szavaknak boltjában, — mint drágakincset a szíve mélyén 
őrizte azokat, de ti éreztétek, hogy a felétek nyújtott kézszorí
tásában a lelkét is odanyújtotta felétek.

És ti, hitvese és gyermekei! . . .  Úgy tekintet reátok, mint 
szentigénk mondja: „Tieid valának, Atyám és nekem adtad 
azokat." Ha hallgattátok terveit, a ti boldogságotok volt azokba 
beleszőve; ha láttátok homlokán a mély redőket, a ti sorsotok 
miatt való aggodalom ült azokban; ha késő éjszakán álmatlanul 
virrasztott, a szülői szeretet űzte el szemeiről az álmot. . .  Ne 
felejtsétek el őt soha! Utolsó fájdalmas kézszorításában, végső, 
hidegülő csókjában, megtört szemeinek bús tekintetében, a te
metőben kelő esti szellőnek titkos hangjában ott volt és ott lesz 
a kérése: emlékezzetek reám!

De tudom én jól, hogy az emlékezés, bármilyen édes le
gyen is, épen olyan fájó is. Nem csillapítja szívetek fájdalmát 
Pedig ti olyan ingadozva, úgy megrendülve állottok itt, mint a 
dúskoronáju fa, amelynek elvágták az életgyökerét, telketek 
sötét, mint a felhőborított éjszaka, kebletek tört lant, amely 
csak összefüggéstelen, bús hangokat ád az ő szakadozott húr
jain . . .  Ne sírjatok, ne verjétek föl álmait! Ki ne kívánná a 
viharhányt hajósnak, hogy a csöndes révpart ölén kiköthessen, 
ki ébresztené föl a bölcsőben szunnyadó gyermeket ? Lássátok, 
csak az történt itt, hogy a viharhányt hajós kikötött a mennyei 
révparton, lássátok, az örökélet bölcsője ez a ravatal: „meg- 
dicsőiti őt az Atya az ő dicsőségével!“ Egy régi regében olvas
tam, hogy egy bölcs ember életének rövidségén tépelődve, egy 
este odakünn bolyongott a ligetben. Hogy zaklatot lelkét meg
nyugtassa, megkérdezte az éjszakát, hogy micsoda az élet. Az 
éjszaka azt felelte, hogy az élet álom. A bölcs embert nem 
elégítette ki ez a válasz, azért hajnalhasadtával a pirkadó haj
nalt is megkérdezte, hogy micsoda az élet. Annak a néma sza
vából azután megértette, hogy amint a hajnal csak kezdete a 
napnak, amely csak a hajnal elmúltával fog teljes fényében 
ragyogni, úgy az élet sem más, mint az igazi életnek, az örökké
valóságnak kezdete. Mikor majd ma este odakünn a temetőben
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az éjszaka árnyai olyan sötéten reáborulnak kedves halottatok 
sírhalmára, — ne higyjetek az éjszaka szavának, hogy az itt 
elmúlt élet csak egy titeket ugyan boldogító, de mégis röpke 
álom volt, hanem a holnapi piros hajnal tanításának higyjetek, 
hogy ez az élet az igazi életnek, az örökéletnek kezdete! „Meg- 
dicsőiti őt az Atya az ő dicsőségével!" Az a világítótorony, 
amely a fájdalom hullámai között hánykodó szíveteket a meg
nyugvás kikötőjébe vezeti; az a szárny, amely porbasújtott lel- 
keteket a jó Istenhez fölemeli és az a szivárvány, amely a föl
det és a mennyet, a földön kesergőket és a mennyben levőt 
összeköti, ez a hit legyen: „Megdicsőiti őt az Atya az ő dicső
ségével!"

Szívünkben ezzel a szivárványos gyásszal helyezzük el 
elhunyt testvérünk porrészeit az anyaföldnek kebelére, lelkét a 
földi gyarlóságot az ő szent vérében megmosó és megtisztító 
Krisztusnak szívére és mondjuk neki fájó, de reménykedő és 
megnyugodott lélekkel utoljára: Dicsőítsen meg téged az Atya 
az ő dicsőségével! Isten veled! Isten veled! Ámen.

Zongor Béla
körmendi esperes-lelkész.

Temetési beszéd.
A lélek arca.

Perlaky Gizella felett.
„ . . .  szerette az övéit e 

világon, mindvégig szerette 
őket.“ Ján. 1 3 .1.

Ebben a gyásztisztességtevő órában mindnyájunk figyelme, 
gondolata odafordul e koporsóban elpihent keresztyén testvérünk, 
felé. Az ő élő alakja, arca áll lelki szemeink előtt, övéi maguk 
előtt látják törékeny alakját, amint jár-kel közöttük, mint a 
múltnak egyetlen élő emléke az ősi házban. A gyülekezet em
lékezetében egy kép maradt meg róla, amint fáradtan az évek 
súlya alatt belép az Isten házába, hogy az imádkozó hívek 
seregével együtt boruljon le az Úr oltára előtt.

Amikor most az élet Királyának, a Krisztusnak nevében 
állunk itt e koporsó mellett, hogy bizonyságot tegyünk az örök- 
életrűl, akkor ne a múllandóság alá vettetett külső emberre 
gondoljunk, hanem az örökéletre rendelt belső emberre, arra a 
lélekarcra, amelyet Isten ebbe az immár elpihent törékeny, 
gyenge testbe elrejtett és most minden földi tehertől és árnyék
tól megtisztítva a koporsó felett elénk állít.

Amikor nézem ezt a lélekarcot, egy ragyogó vonást látok 
rajta végig húzódni. A rátekintő szem nem is látja meg a többit, 
csak ezt az egyet, mert ez az egy vonás rávetíti fényét az
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egész lélekarcra s ez az arc olyan szép, olyan szívünk szerint 
való. Ebben az egyetlen vonásban benne van P. G. egész lelke 
egész élete, egész egyénisége. Ez a vonás: a szeretet.

Ti tudjátok ezt legjobban, gyászoló család, kik legközelebb 
állottatok az ő szívéhez. Állandóan az imádság karjain hordo
zott benneteket. Az ő imádkozó szeretete, könnyebbé, biztosabbá 
tette számotakra az útat az Isten felé. Áldásul küldte Isten ezt 
a lelket tihozzátok, védőpajzs gyanánt az ő imádságait.

Mint a lenyugvó nap biborfénye mégegyszer bearanyozza 
a tájat, mielőtt búcsút venne tőle, úgy lobban rátok az ő szívé
ben égő szeretet fénye ott a halálos ágyon, amikor felemeli 
erőtelen, reszkető kezét, hogy megsimogassa a föléje hajló ar
cot s ebben az arcban mindazokat, akiket legjobban szeretett 
ezen a világon. A haldokló szeretet utolsó áldása volt ez.

A szemetekből alápergő könnyek, mint a lélek drága 
gyöngyei, odahullanak a koporsóra, hogy mint a ti bizonyság- 
tételeteket az igéket írják oda: „. . . szerette övéit ezen a vilá
gon, mindvégig szerette őket."

A szeretet angyala sohasem jár egyedül, két kísérő társa 
van. Balján a fájdalom gyászruhás alakja, jobbján a hit fénylő 
arcú angyala. Mind a kettő végigkísérte a mi halottunkat az ő 
életútján, végig a fájdalom, végig a hit, a „Perlakyak négyszá
zados ároni házának" hite.

Honnan kapja az égboltozaton ragyogó csillag az ő fényét ? 
Hol van az a mérhetetlen bőségü csodálatos fényforrás, amelyik 
rászórja a maga gazdagságát a csillagokra? Á csillagok felel
nek: fényünk nem a mienk, hanem a minden fény, minden 
ragyogás egyetlen ősforrásáé, a Napé. Mi mindent tőle kaptunk.

Ha követitek elköltözött testvérünk lelki arcának szeretet- 
vonását, meglátjátok, hogy az egy földre hullott sugár, amely 
fölfelé mutat, a szeretet örök forrásához: az élő Istenhez. Isten 
küldte ezt a fénysugarat a ti számotokra. Isten szeretetének 
egész gazdagsága, teljessége az Ő szerelmes fiának, Jézusnak 
szívét öleli át. Jézus szívéről hullott rá egy fénysugár P. G. 
szívére s ezért „szerette övéit a világon, mindvégig szerette 
őket."

A szív, mely ezt a felülről jövő sugarat felfogta és övéire 
átsugároztatta, ez a szív, ez a drágaművü tükörlap, most össze
törött, de a fény, amelyet közvetített: Istennek a Krisztusban 
megjelent szeretete töretlen fénnyel ragyog tovább és keresi a 
ti szíveteket, a mi szívünket, ,hogy felragyoghasson rajta.

Óh, vajha megtalálná! Ámen.
Molitórisz János

ostffyasszonyfai lelkész.



Irodalom.
(Csak a szerkesztőséghez beküldött könyveket ismertetünk.)

Kutas Kálmán zalaegerszegi ev. lelkész: Versek. (Zalaegerszeg. 1926. Szerző 
kiadása. Ára: 2 P. 5O f.)

Kutas Kálmán verseit nemcsak ev. egyházi lapjaink olvasóközönsége 
ismeri és olvassa szeretettel, hanem magyar világi sajtóorgánumaink is ki- 
ragyogtatták már a költő lelkének egy-egy megszületett, csillogó gyöngy
szemét. Kutas Kálmán lelkész-poéta  s mint ilyen kettős figyelmet érdemel. 
Verseiből egyfelől az evangéliom alapján felépített vallásos meggyőződés és 
Isten-élmény kér magának helyet az olvasó lelkében, másfelől pedig az irre
dentizmus talajából táplálkozó s a belső életujulásra bazirozó modern nem
zeti lirikus szólal meg. Sem az egyikben, sem a másikban nem kalandozik 
a szertelenség mezőin. Komoly, természetes, de mégis minden földin túl
emelkedő, finom poézis ez a könyv, mely a lelkész hitével és a költő  szár
nyalásával akarja összekötni e zűrzavaros Mát az Istentől lekért boldogabb 
Holnappal.

Kutas Kálmán versei olyanok, mint a szűk mederbe szorított höm
pölygő folyó, amely bizonyára elöntené a maga árterületét, ha partjai nem 
lennének szabályozottak és szikla-erősek. Forrásuknál majdnem mindig csen
desek, alig észrevehetők és csak fokozatosan feküsznek a lendület hullámaira, 
amelyek — szinte végtelennek látszanak. A költő dicséretére válik ez az ön
fegyelmező erő és permanens gondosság. Sohasem hiányzik nála a gondola
toknak megfelelő s hozzájuk méltó ruházat. Ha a hétköznap embere előtt 
jelentéktelen gondolatot ragad is meg, finom lelki ízlésével és gyermeteg hité
vel mindig visz bele valami ünnepit s felöltözteti a néki szánt ünnepi ru
hával.

Verselő művészetét a precizirozó műgond jellemzi. Mintha az eszmék 
születésénél is arra vigyázna, hogy egészséges és tökéletes eszmei tartalmat 
adjon. Művészi készsége, méltóságteljesen áradó szókincse képesítik arra, 
hogy könnyedén fogadja magába a benyomásokat. De nagy figyelmet fordít 
arra is, hogy gondolatainak gyújtószikrái mindig megfelelő időben és helyen 
pattanjanak ki s éppen ezért sem gondolatai, sem érzései nem altatnak és 
nem andalítanak, hanem ébresztgetnek és világítanak. Néha a hangulat jár 
elől, majd a gondolat születik meg előbb, de versei végén sohasem a han
gulat bont szárnyat, hanem a gondolat viszi mindig a lelket.

A Versek közé felvett „Ars poetica", valamint már a Napkeletben is 
„Előhang" címén megjelent „Beszélgetés a Múzsával (I)“ önálló részletek egy 
munkában levő nagyobb szabású alkotásból. „Látomások" címe alatt 10 kisebb- 
nagyobb költeményt közöl; apróbb vers pedig 17 van. A versek tartalmi 
anyagát a természetből, a saját énjéből, nemzetünk sorsából, a bibliából, 
prot. egyházunk életének egy-egy mozzanatából meríti. Vannak olyan versel 
is, melyek esztétikai vagy filozófiai fogalmakat tesznek költői lantjára s azt 
az érzést váltják ki az emberből, mintha a költő olykor lirai-filozófiát is 
akarna adni.

De minden versében az Örök Eszme keresése beszél majd egészen 
halk suttogó hangon, szinte néma beszéddel, majd pedig lelket rázó, éles  
csattanáéban s állandóan oda felfelé mutat, ahol a lélek „elpihen . . .  É s  nem  
zavarja  senki, sem m i sem."

M agassy Sándor.


