
„Ki megyen el nékünk?“
Ézsaiás 6 . 4 - 8 .

Prohászka, aki földi vándorlását csak az imént fejezte be, 
mondja egyik nagyon szép fejtegetésében, hogy mi emberek 
épen olyanok vagyunk, mint az égi madár. Fészekből indul el 
minden madár életútjára, de míg egyik része a kikelő madarak
nak ragaszkodik a fészkéhez, még évek múlva is annak kör
nyékén énekli legszebb, legboldogabb énekét, addig másik ré
szük alig várja, hogy felszáradjon, ott hagyja a fészket, nem 
is tekint oda vissza, mert neki minden göröngy, minden bokor 
szállást ád. Vannak madarak fészeklakók, fészekhagyók.

Az emberek közül is vannak, akiknek számára a szülő
föld, a szülőház örökre drága marad. Fájó szívvel búcsúznak 
tőle, ha búcsúzniok kell s boldog az óra, amelyben a szülőházat 
viszontláthatják. De nagyon sokan vannak, akik fészekhagyók. 
Vannak, akik könnyű szívvel vesznek kezükbe vándorbotot, az 
ő otthonuk a nagyvilág.

Ma is igazak ezek a szavak. Ámde úgy tetszik, hogy míg 
korábban az emberek között túlsúlyban voltak a fészeklakók, 
ma többségbe jutottak a fészekhagyók. Nagy tömegeké a jelszó: 
ubi bene, ibi patria.

Ha Éssaiás lelke tépelődve hallja a kérdő szózatot, „ki me
gyen el nekünk?* lesz-e, aki elmegy? — ma — bármilyen 
munkáról legyen szó — ezt az aggodalmat mintha eleve kikap
csolhatnánk gondolataink köréből. A háború lecsökkentette az 
ember szemében az akadályok értékét. A háború alatt Pilsenbe, 
Bécsbe csak úgy utaztak, falujok határát korábban át nem lépő, 
csak magyarul beszélő nők, mint korábban a harmadik faluba: 
atyafilátogatóba. Ha Amerika kapui megnyílnának, ide tenger, 
oda tenger, szinte a félvilág vállalkozna a nagy útra. Fokföldön 
egy újonnan felfedezett gyémántmezőn tízezer ember futott 
versenyt, azért, hogy ki kereshessen gyémántot.

Gyémántbányák megmunkálásától — az idegen légiók 
gyötrődéséig ma mindenre vállalkozik az ember.

Ézsaiás tépelődő, viharzó lelke mégis kérdi, lesz-e, aki 
elmegy? Nem ismeretlen eldorádó felfedezésére gondol, ahol 
gazdaggá lesz az ember; nem bravúros, életveszedelmes kalan
dokra, ahol filmhőssé válhatik az ember. Népére, hazájára, a 
szenvedő emberre gondol, ezek megszabadítására keres az Úr
nak leikével Mózeseket, Gedeonokat, prófétákat! Uziás király 
idején a már sír szélén álló, egyik nyomorúságból másikba eső
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nép számára, mintha felcsillant volna a reménysugár. A király 
istenfélő, jó úton jár; annyi veszteség, romlás után Izrael 
seregei győzelmeket is arattak; annyi nyomorúság után jólét 
vert tanyát a sokat szenvedő nép otthonában.

Most újból, talán utoljára van alkalom ... remény a sza
badulásra. Kifelé a seregek győznek — de hát befelé?! Alá 
van-e támasztva az a külső siker belső erővel?

Az aggódó lélek nem mer a kérdésre felelni, hanem kiált: 
ki megyen el, hogy másik sereget toborozzon. Lesz-e aki a 
külső sikereken felbuzdulóknak megmondja: Jehova az alapja 
győzelmeteknek, szenteljétek meg Ót szívetekben! Ez nehéz 
feladat lesz, mert népszerűtlen.

Ézsaiás borongó lelke itt van közöttünk, itt jár népünk, 
különösen annak pásztorai körében. Úgy érzi, hogy annyi szen
vedés, csapás, nyomorúság után most újból van alkalom a nagy 
szabadulásra, a sok halálveszedelem után a boldogabb jövőre. 
Befelé szilárduló társadalmi rend, kifelé tekintély.

Minden nagy világkatasztrófa után tapasztalható, hogy az 
emberi lelket szinte lázas munka, alkotásvágy tölti meg. A bölcs 
Teremtő akaratából megérzi az élet ösztönösen, hogy a vesze
delemből fokozott munkával menekülhet. Gondoljunk csak rá, 
ez alatt a néhány év alatt milyen munkát végzett, mi mindent 
alkotott az ember. Hangzatos szóval azt szokták mondani, új 
honfoglalás folyik. De hangzatos szó nélkül is elmondhatjuk, 
hogy új világ épül fel szemünk láttára a régi helyén! Minden 
tévedés, hiba mellett is megkapó az a lendület, amely az em
beri élet minden terén tapasztalható. Látjuk, hogy ez a nagy
szerű lendület egyre több sikert ad az ember munkájának.

Ez ellen a lendület ellen, az alkotómunka irama ellen 
senkinek se lehet kifogása. Csak az a kérdés, szilárd talajra 
épül-e a nagy lendülettel épített új ház, vagy ha tetszik, új 
haza?! Nem lesz-e sok a kártyavár, a buborék?

Amikor erre gondolunk Ézsaiás borongó lelke kiált hoz
zánk: ki megyen el nekünk?

A bányában nem elegendő, hogy szorgos munkával be
hatoljon valaki a hegyek belsejébe s a bányászott termékeket 
napfényre hozza. Legalább olyan fontos, hogy a kiásott tárná
kat alátámassza. Ha ez meg nem történik, összedűlhet az egész 
bánya. A bányászatnak ez az alátámasztás a legfontosabb — 
mégis legnépszerűtlenebb része.

Alá van-e támasztva az élet minden terén munkálkodó és 
alkotó embernek munkája örökké tartó lelki erőkkel? A bá
nyász munkája számára a biztosíték és az alap a bányafával 
való alátámasztás, Izrael munkája számára az alátámasztás min
den időben Jehova volt. Jehova félelme nélkül, ha volt is va
lami eredménye munkájuknak, összeomlott.

Erre a munkára, a fejlődő emberi élet megalapozására 
keres munkásokat az élet Űra. Senki se vethet, más fundamen
tumot, azon kívül, amely megvettetett, aki a Jézus Krisztus.
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Tudjuk, hogy ennek a munkának elvégzésére van feltéve egész 
jövőnk.

És mégis, amikor olyan nagy a vállalkozási kedv az em
berek körében, hogy akad Afrika belsejébe bőven oroszlán
vadász, idegen világrészbe kincskereső, erre a munkára keve
sen mondják: „Imhol vagyok én, küldj el engem*.

A mai világ minden lendülete mellett elsősorban magá
nak, magáért akar dolgozni. Ez a munka pedig olyan termé
szetű, hogy jutalmat, eredményt akar, vagy hatalmat. — A világ
nak, az emberszívnek Jézus leikével megtöltése viszont egész 
más természetű munkát kíván. Olyan munka a Jézus munkája, 
mely másokért, mások javára szolgál. Olyan munka, ahol „más 
a magvető és más az arató*, ahol a jutalom a „Krisztus által 
el van rejtve Istennél*.

A legnehezebb ez a munka, mert hordozza az egész világ 
terhét ; ez a munka a legnehezebb, mert aprópénzre felváltani 
nem lehet. „Aranyom, ezüstöm nincsen nekem*. Legnehezebb 
ez a munka, mert a legnagyobb felelősséggel jár, hogy Isten 
lelkét vigyük bele a világba: „Jaj nekem — sokszor sóhajt a 
munkás munkaközben — elvesztem, mert tisztátalan ajkú va
gyok*. Minden munkamezőn tehet kárt a munkás, ezen a mun
kamezőn lelkeket ölhet meg, jövendőket pusztíthat el. Az Ige, 
ha Isten Igéje, életet fakaszt; az ige, ha a Sátán igéjévé lesz, 
halált hoz.

Mert ilyen fontos, felelősségteljes ez a munka, ez a szol
gálat, ipindig hangzik a kérdés: „ki megyen el nekünk*, de 
mert üdvösséget, vagy kárhozatot okoz a munka, az óvó szó 
is ott van: „jaj nekem, el kell vesznem*.

Maga a lelkészi szolgálat is nehéz, ha abban az értelem
ben végzi is valaki, ahogy a köztudatban ez a szolgálat é l : csen
des parochia, csendes élet, ünnepi prédikációk. Az Ige, a két 
élű tőr akkor is munkaeszköz. A világ, maga az államhatalom 
is nem értékeli, sokszor lebecsüli.

De aki a lelkészi pályán szolgál, még nem feltétlenül hal
lotta meg az Atya szavát: „ki megyen el nekünk*. Itt is munkál- 
kodhatik valaki úgy, hogy magának munkálkodik.

Az áll be munkásnak az Isten seregébe, akit „szorongat 
a Krisztus szeretete*, akinek lelkén ott van a lelkekért való 
gond és bánat. Aki megérti, hogy nemcsak a templomot, hanem 
minden házat meg kell töltenünk Isten erejével s minden lélek
nek — a tőlünk távol állóknak is — meg kell vinnünk az evan- 
géliomot.

Akkor eleven szénnel, a kegyelem örökké égő szenével 
érinti az Úr a mi méltatlan ajkunkat. Ha erőtleneknek, elhagyot
taknak éreznénk magunkat, megérteti velünk: „Az én erőm 
erőtelénség által végeztetik e l . . .  elég neked az én kegyel
mem*. És tapasztalhatjuk is, hogy ez a kegyelem mindig elég 
volt mindenre! Elég volt Dávidnak, a pásztorfiúnak, hogy népe 
szabadítójává legyen; elég volt Ruthnak a semmi nélkül való
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jövevénynek, hogy a már learatott tarlón gazdagabb aratást 
találjon, mint a vetést aratók; elég volt Saulnak, hogy a Krisz
tus által diadalokat arató Pállá legyen.

A mai lázas életet élő világban mindenütt vannak fölös 
számmal munkára jelentkezők, sőt munkanélküliek. Csak egy 
munkatér van, a lelkek örök evangéliommal való megtöltésének 
munkája, almi „az aratásra váró gabona sok, az arató kevés"; 
ahonnét az Úr lelke szól az egész világ jövőjéért aggódva: „ki 
megyen el nekünk ?“ legyen a válaszunk hit által megerősített: 
„Imhol vagyok én!“

Fábián Imre
sárszentlörinci lelkész.

A szekták elleni védekezés.
Irta és a MELE konferenciáján 1927. május 4-én felolvasta : 

Gerencsér Zsigmond.

A háború, a kommunizmus, az emberi természet elégedet
lensége, kíváncsisága, újság- és feltünésvágya, de a különböző 
kér. felekezetek, leginkább pedig azok alkalmazottjainak a mu
lasztása is oka annak, hogy a szekták elleni védekezésről is 
szólni kell.

A háború sokfelé hányta-vetette az embereket. Új körök
ben addig nem látott és nem hallott dolgokról szerezhettek 
tudomást. A háború, a kommunizmus és a velük járó nagy 
nyomorúság, sok megpróbáltatás feldúlta az emberek lelki 
egyensúlyát, békéjét, megrendítette hitét, megzavarta sokaknak 
szívét-eszét, megdöntötte a tekintélyek hatalmát. Akik régi val
lásukkal nem igen törődtek, annak tanításával alig foglalkoztak, 
természetes, hogy azt rendesen nem ismerve, nem méltányolják, 
nem gondolnak arra az áldásra, amit egyházuknak köszönhet
nek. Vannak, akik mindenütt és mindenben kifogásolni valót 
keresnek; egyiket az egyházi adó bántja, másikat, hogy nem 
minden az ő akarata szerint történik, egyiknek szigorú az egy
ház vezetősége, másik szerint enyhe a fegyelem; talán össze
különböznek a lelkésszel, tanítóval. Mindez arra indítja őket, 
hogy régi egyházuktól elforduljanak s mennek oda, ahol jobban 
a kedvük szerint beszélnek, nem egyszer hízelegnek. Vonzza 
őket az újság, tetszik nekik, hogy mások előtt is hozzászólhat
nak a Bibliához, hangosan is imádkozhatnak; akárhányban 
felébred a feltűnési vágy, imponál nekik, hogy prédikátorok 
lehetnek, szónokolhatnak anélkül, hogy magasabb iskolázottságuk 
volna. Ezek mellett ott vannak az ideges, beteges rajongásra 
hajlók. De — tagadhatatlanul — vannak mélyebb vallásosságra 
őszintén törekvők is, akik szorgalmasan foglalkoznak a Szent
írással s nem minden alap nélkül fájlalják, hogy a fennálló 
nagyobb egyházfelekezetek, azok alkalmazottjai nem mindig
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teljesítik kellőképen a kötelességüket, nem egy helyen sok a 
mulasztás. Akárhányszor ép a vezetők élete mond ellene tanítá
suknak s a hívek minden rosszakarat nélkül mondhatják, hogy 
nem törődnek, nem foglalkoznak velük eléggé, előbbre való 
talán a szórakozás, talán a gazdálkodás, vagy bármi más, mint 
a hívek lelki jóléte. (L. Paulik János: Az álpróféták. A Luther- 
Társ. XXXVI. sz. kiadv.)

Mindezt hazánkban is rendkívül ügyesen fel tudják hasz
nálni a szekták: ádventisták, nazarénusok, különösen pedig a 
methodisták és a baptisták. Leginkább a háború alatt és azután, 
de már azelőtt is nemcsak a fővárosban és a többi városban, 
hanem a falvakban is felléptek, még pedig nemcsak a Nagy- 
alföldön, — ahol az eddigi egyházukat szerető emberek szinte 
féltő aggodalommal beszélnek terjeszkedésükről, — hanem az 
ország minden részén s dolgoznak titkon és nyíltan is — legtöbb 
eredménnyel ép a protestáns egyházak tagjai közt. Tapasztalat
ból szólhatok róluk, több összejövetelükön is volt alkalmam 
résztvenni s egyáltalában nem csodálkozom azon, hogy nemcsak 
a mozgalom újságával, hanem még inkább a magánházaknál 
tartott építő irásmagyarázataikkal, könyv nélkül mondott imád
ságaikkal, élénk ritmusú, ébresztő énekeikkel, közvetlen be
szélgetéseikkel és szinte apostoli buzgalmukkal felkeltik az 
érdeklődést, magukra irányítják a figyelmet s megnyerik 
sokaknak a tetszését. Az egyháztagok életében nem nehéz 
kifogásolni valót találni, — azt ők mind kikeresik és fel
használják a bűnbánatot, megtérést, új életet követelő be
szédeikben ; előhozakodnak elért eredményeikkel, azzal, hogy 
mennyi emberrel hagyatták el a dohányzást, hányat vontak el 
a korcsmától, hányat térítettek a jó útra, — esetleg ott helyben 
is tudnak már ilyenekre hivatkozni; beszélnek Istenről, Jézusról, 
az ő vég nélküli szeretetükről, de még többet arról, hogy a sok 
névleges keresztyénnél mennyire hiányzik a szeretet, hányszor 
előfordul, hogy a szerencsétlen, megtévelyedett bűnöst mindenki 
magára hagyja, mert a közönyösség, a szeretetlenség, az álsze
mérem, a képmutatás, nem egyszer az úri kényesség szabályai 
nem engedik, hogy vele is foglalkozzanak s az ilyent talán ép 
azok taszítják még beljebb a posványba, akik miatt elbukott s 
akiknek élete még több botrányt okozott volna, csak nem ke
rültek tetteik a nyilvánosság elé. Az ilyeneket — mondják ők, 
— felemelik, megtérítik, hogy a társadalomnak hasznos tagjai 
lehessenek. Igaz, hogy az egyházi fegyelemről szólva meg 
ugyancsak ki tudják színezni: miért van szükség a megrögzöt
ten gonosz életű tagok kizárására. — Hallgatóikat elárasztják 
a saját nyomdájukból kikerült röpiratokkal, a Bethánia-Egyesület 
kiadványaival, bibliákkal; a szegények közt pénzt is osztanak 
ki; — úgy látszik, még mindig telik a dollárokból! — Egyéb, 
mellékesebb körülmények is közrejátszanak, hogy valósággal 
fanatizálni tudják egyik-másik hallgatójukat s azok alig várják, 
hogy minél előbb alámerülhessenek. Közéjük vágyódnak nem
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csak egyszerűbb emberek, hanem — amint egyházi lapok is  
hozták, — még egyházunk lelkészei közül is akadnak híveik.

Komoly figyelmeztetést látok én mindebben egyházunk 
részére, egyúttal komoly felhívást a minél intenzívebb munkára.

Megvallom: Isten országára nézve nem látom veszedelmes
nek a mozgalmat; annak nem ellene, hanem — a maguk módja 
szerint — érette dolgoznak nagy buzgalommal, aránylag sokkal 
több áldozattal, mint a nagy — talán ép azért nehézkesebben 
mozgó — felekezetek. Akár színből, akár szívből, de a Krisztust 
prédikálják és rendkívül nagy tevékenységet fejtenek ki. A mi 
nyomdánk ügye p. o. mily régóta vajúdik! A baptisták nyom
dája már dolgozik Bpesten! A methodisták (alkoholmentes) 
étkezdét és szállót tartanak fenn ugyancsak a fővárosban, ahol 
az átutazók vallásra és nemzetiségre való tekintet nélkül része
sülnek szíves fogadtalásban, — néhány napig ingyen is, vagy 
igen csekély összegért kaphatnak szállást és teljes ellátást. — 
Ha csak egy-két embert tudnának is elvonni az iszákosságnak, 
erkölcstelenségnek, züllésnek az útjáról, ha csak néhányat segí
tenének is ki a vallási közönyösségből és hitetlenségből, ha csak 
néhányat tudnának is megnyerni az evangéliom ügyének, az 
is szép eredmény volna; pedig el kell róluk ismerni, hogy e 
tekintetben ezreknek használnak.

Mi mint protestánsok nem is foglalhatunk el velük szem
ben olyan álláspontot, mint aminőt a róm. katholikusok velük 
együtt mi velünk szemben is elfoglalnak. Mindamellett meg
győződve egyházunk tanításának a Szentiráson alapuló helyes
ségéről, féltve gyülekezeteink épségét, az egyháztagok békéjét, 
— szükséges, hogy a szektákkal szembehelyezkedjünk. Ha nem 
tesszük ezt, kellő időben, ha nem ismerjük fel az ilyen értelem
ben fenyegető veszedelmet, ha kényelem-szeret étből, közönyös
ségből, vagy bármi okból komolyan nem fogunk a védelemhez, 
sok veszteség érheti egyházunkat, mint felekezetet. Csak 1—2 
igazi methodista, vagy baptista lépjen fel valahol, ugyancsak 
felzaklathatja az egész gyülekezetét még ott is, ahol a vezetőség 
igyekszik eleget tenni hivatásának, mennyivel inkább ott, ahol 
e tekintetben baj van. Égy-egy filiánkra, fiókegyházközségünkre 
pedig egyenesen végzetessé válhatik a mozgalom, ha csak 15—20  
adófizetőnket hódítják is el tőlünk, — amit a jelen viszonyok 
közt nem éppen nehéz elérniök.

Az ügyet nem intézhetjük el azzal, hogy „aki elhagyja 
egyházát, azért úgy sem kár!" — Mindenkiért kár! Minden 
lélekért felelősek vagyunk! Azzal sem nyugtathatjuk meg ma
gunkat, hogy „ha emberektől van, majd semmivé lesz, meg
szűnik magától; — ha pedig Istentől van, úgyis hasztalan küz
dünk ellene!" Bizony be kell látnunk, mily szükséges felrázni 
az embereket az általános közönyösségből, hogy ne mondjam: 
lelki tespedésből; bizony harcba kell szállnunk a hitetlenséggel, 
a nagy erkölcstelenséggel! De e munkát ne várjuk a szektáktól, 
hanem — legalább egyházunkban — végezzük azt magunk az:
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eddiginél is fokozottabb buzgósággal — ne csak szóval, hanem 
még sokkal inkább tettekkel, hívő, példás élettel! Különben úgy 
járhatunk, hogy — amint a kommunizmus megtévesztésül elle
nünk használta fel a keresztyénség legszebb erkölcsi tanításait 
és úgy mutatott rá a még mindig fennálló éles társadalmi ellen
tétekre, nagy fonákságokra, holott az Evangéliom szellemében 
felfogott szociálizmus eszméjét maguknak a keresztyén feleke
zeteknek kellett volna már rég megvalósítaniok gyakorlatilag 
is, félretéve minden hatalmi, önző és egyéb érdeket, — úgy a 
szekták is ellenünk használhatják fel tanításainkat, ha azok csak 
az ajkunkról hangzanak el, a gyakorlati életben pedig esetleg 
ép az ellenkezőjüket cselekesszük.

Egyházunk mindig hirdette p. o. a Szentirás tanulmányo
zásának a nagy fontosságát; mindamellett hány családban olvas
sák a Szentirást együttesen is? Hol van ma szokásban a házi 
istentisztelet? Hány lelkész és tanító ad erre példát otthonában 
is ? Mily sok helyen nincs szokásban az odaadó lelkipásztorko
dás 1 Mindenre van időnk, csak arra nincs! pedig talán akár- 
hányan sokkal több eredményt érhetnének el azzal, mintha 
vasárnapról-vasárnapra délelőtt is, de még inkább délután 
majdnem hogy az üres falaknak prédikálnak. Természetesen 
nem a templomi istentisztelet ellen akarok itt szólni. De, ha a 
hívek nem járnak el oda, menjünk mi utánuk, hogy majd a 
templomba is buzgóbban járjanak! A szektákkal szembeni vé
dekezésben legtöbb eredményt ép a hűséges lelkipásztorkodástól 
várhatunk.

Ismerem az ellenvetéseket. Tudom, hogy városon szinte 
fizikai lehetetlenség, hogy a kevés lelkész a hívekkel külön- 
külön is foglalkozzék, amikor azokat leköti a hivatal, a sok 
irodai teendő; — ehhez járul rendesen még a hitoktatás és a 
sok irányú társadalmi kötelezettség is ugyanakkor, amikor lan- 
kasztja a munkakedvet a nyomorúság, lenyűgözi az erőt a 
megélhetés gondja; falun meg — amint mondják, — a hívok 
nem érnek rá a beszélgetésre, még kevésbé arra, hogy házuk
nál is istentiszteletet tartsanak, de meg uton-utfélen is el lehet 
intézni a cura pastoratiót egy-két kegyes szóval, szíves érdek
lődéssel, jó tanáccsal stb.

De hát csakugyan nincs módjában egyházunknak a fel
hozott bajokon segíteni ? A katholikusok sokan vannak, a szek- 
táriusok kevesen, azért tudnak, ha akarnak, jól dolgozni; csak 
éppen mi ne tudnánk ? Okvetlen a városi lelkészeket kell agyon
terhelni irodai teendőkkel? — holott különben is elég a hiva
talos funkciójuk. Semmikép sem lehetne őket felmenteni a hit
oktatás fárasztó munkája alól ? Nagyobb városokat még mindig 
nem lehet parochiális körökre osztani? — Falusi ember pedig 
igazán annyira el volna foglalva, hogy saját házánál szinte 
találkozni sem lehet vele? Igen jól ismerem a íalusi embert; 
ép azért nem adok helyt e szokásos mentegetődzéseknek, ki
fogásoknak. Ha akadnak is, akik sem hétköznap, sem ünnepen
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nem veszik szívesen a lelki gondozást, mindamellett hozzájuk 
sem teljesen hasztalan megyünk; azokkal pedig bizonyára nem 
hiába foglalkozunk, akik maguk szerint is összegyülekeznek 
bibliaolvasás, imádkozás és éneklés végett. Használjuk fel az 
alkalmat! Menjünk közéjük! „Hirdessük az igét alkalmatos és 
alkalmatlan időben", ne csak a templomban a szokásos isten
tiszteleten, a vallásos estéken, hanem máskor is, magánházaknál 
is! Legyen minden szavunk, egész életünk igehirdetés! Mivel a 
lelkész — különösen nagyobb gyülekezetekben — nem juthat 
el mindenhova, állítsuk munkába az arra alkalmas embereket, 
— első sorban az egyházias buzgóságu tanítókra, diakónusokra, 
diákonisszákra gondolok. Mivel hazánkban diakonusképző inté
zetünk még nincs, tehát magunk fordítsunk különös gondot a 
megfelelő egyének kellő kiképzésére, irányítására! Menjünk a 
filiákba, fiókegyházközségekbe, szórványokba minél gyakrabban, 
amíg oda a szekták be nem fészkelték magukat! Lássuk el 
híveinket építő iratokkal mi, hogy ne szoruljanak a szektákéra. 
Gondozzuk a szórványokat is jobban, mint eddig, hogy ne csak 
adófizetéskor hallhassanak rólunk és egyházukról! — Az eleset
tek felemelése, betegek meglátogatása, szegények, árvák ügyé
nek felkarolása ne csak elméletben történjék! Ha a szekták 
ellen sikeresen akarunk védekezni, akkor fáradjunk a hívek 
után, mint ahogyan a misszionáriusok fáradnak és az apostolok 
fáradtak Krisztus Urunk evangélioma ügyéért! Törődjünk a 
lelkekkel többet, mint a gazdálkodással, többet, mint egyéni 
érdekeinkkel! Az Úr nyájának nem béresekre, hanem minél 
több jó pásztorra van szüksége, akik nem féltékenykedve, nem 
uralkodni akarással, nem hatalmi önkénnyel, nem gúnnyal és 
lekicsinyléssel, hanem szeretettel bánnak a gyengékkel és erő
sekkel; így óvnak a tévelygéstől, elbizakodástól, önhittségtől, 
szektáskodástól, — szeretettel foglalkoznak még az eltévelye- 
dettekkel i s ; — de határozottan és erélyesen szállnak sikra, ha 
a védekezésre kerül a sor; olyan pásztorokra van szükség, 
akik nemcsak kényelmüket és egyéni érdekeiket, hanem életü
ket is készek feláldozni, hogy a tiszta Evangéliommal táplál- 
kozhassék a nyáj minden egyes tagja s imádkozó lélekkel hű
ségesen munkálkodnak abban a meggyőződésben, hogy ha 
mindjárt nem tarthatunk is meg egyházunkban mindeneket, de 
a hűséges munkáról nem maradhat el Istennek áldása.

Szándékosan hallgattam a szektáskodók tévedéseiről, hibái
ról; jóllehet személyesen győződhettem meg elfogultságukról, 
makacsságukról, sőt elbizakodottságukról és önhittségükről is. 
Tudatosan nem emlékeztem meg arról az odaadó munkásságról, 
azokról a szép eredményekről, amelyekkel — hála Istennek — 
egyházunk is dicsekedhetnék; hiszen mindig a tiszta evangéli- 
mot hirdetjük, a szentségeket pedig Krisztus Urunk rendelése 
szerint szolgáltatjuk ki, hiszen nem mindenütt hiányzik a hűsé
ges lelki gondozás, hiszen a jótékony intézmények egész seregét 
állította fel és tartja fenn egyházunk! — Inkább a mulasztásokra
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kívántam rámutatni, amelyek megszüntetendők, ha a szektákkal 
szemben eredményt akarunk elérni.

Szíves elnézést kérek, ha egyik-másik helyen a kelleténél 
talán élesebben fejeztem ki gondolataimat. Evangélikus egyhá
zunk iránti szeretetből, tanításainak helyességéről való teljes 
meggyőződésből tettem.



Suspiriumok.
Pünkösd I. ünnepére.

Ján. XIV. 23 -31 .
Esdve kérünk Atyánk: küldd el Szentlelkedet,
Lakozzék közöttünk a hit, a szeretet,
Békesség galambja, add, hogy reánk szálljon,
Segíts győzni bűnön, síron és halálon 1

Pünkösd II. ünnepére.
Ján. III. 16—21.

Pünkösdi Szentlélek, gyújts nekünk világot,
Higyjünk a Jézusban, ki bennünk megváltott,
Add, a világosság ruhájában járjunk,
Jézus érdeméért kegyelmet találjunk 1

Szt. Háromság vasárnapjára.
Ján. III. 1—15.

Zörgessek Jézusnál, ha gond, kétség aggaszt,
Hadd találjak nála erőt, reményt, vigaszt,
A bűnnek meghaljak, az erénynek éljek,
Igazság útjáról add, hogy le ne térjek!

Szt. Hárs. u. I. vasárnapra.
Luk. XVI. 19 -3 1 .

Add el ne felejtsük : elmúlik e világ,
A földi kincs, vagyon boldogságot nem ád, 
Szegénységünk terhét hordjuk békességgel,
Koronázd hitünket örök üdvösséggel!

Szt. Hárs. u. II. vasárnapra.
Luk. XIV. 16 -24 .

Ha hív üdvözítőm: hallgassak szavára,
Járjak szorgalmasan az Úrnak házába,
Kegyelmedért üram, add, hogy hálás legyek,
A nagy vacsorában engedd, hogy részt vegyek!

szentantalfai HAGY LAJOS.
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A Szentlélek pünkösdi ajándékai.
Pünkösd vasárnapi egyházi beszéd.

Ap. csel. 2 .1 —4.

Ha a tengeren hajótörést szenved a tengerész, erős kézzel 
ragadja meg a vízben úszó árbocot, hogy addig is, amíg biztos 
kikötőbe juthat, legalább a közelben levő sziklák egyikén vet
hesse meg egy rövid időre lábait.

Mi, emberek, ilyen hajótörést szenvedett tengerészek va
gyunk, hiszen az önmagunkhoz és a világhoz csatolt remény
ségeink az emberi gyarlóságok és a csalódások tengerén gyönge 
hajóként törnek össze. Menedékül egyedül a hit árboca marad 
számunkra. Megragadjuk ezt az árbocot, hogy addig is, míg a 
tisztább és szebb életet egyedül biztosító kikötőbe, a mennybe 
eljuthatunk, legalább egy-egy olyan sziklára menekülhessünk, 
amely ennek a tisztább és szebb életnek Ígéretét adja minékünk. 
Ilyen sziklák azok az ünnepnapok, amelyek mindannak, ami 
az Istentől való, a győzelmét hirdetik.

Egy ilyen szikla, ahol a mi roncsolt hajónkat egy pillanatra 
kiköthetjük, ez a mai nap i s : a pünkösd ünnepe, amely az 
idők tengeréből magasra fölnyulva, már majdnem kétezer éve 
hirdeti, hogy annak, ami isteni, diadalmaskodnia kell. Gyöngék 
és reménytelenek voltak Krisztus tanítványai, de a Szentlélek 
abban a sebesen zugó szélben, azokban a tűzlángokban és 
abban a csodálatos nyelvben, amely minden embert megraga
dott, olyan pünkösdi ajándékokat adott nékik, hogy azokkal, 
mint győzedelmes fegyverekkel, meghódították a világot.

A bűn egyre magasabbra emeli közöttünk a fejét, a hideg
ség, a közönyösség jege egyre inkább oltogatja a szívek lelke
sedésének lángjait, az evangéliom áldott hullámai mintha nem 
termékenyítenék meg már a lelkek talaját olyan gazdag ara
tásra, mint a régmúlt korszakokban — és mi, bár áll még a 
Krisztus anyaszentegyháza, emelgeti a porból a bűnös lelkeket, 
költögeti a közönyösség álmában szendergőket és vezetgeti 
ezer, meg ezer csatornán az Isten igéjének forrásvizét a szívek 
kiszikkadt földjébe, — mindezekkel a szomorú jelenségekkel szem
ben olyan gyöngék és sokszor olyan reménytelenek vagyunk T 
Szükségünk van tehát a Szentlélek pünkösdi ajándékaira, hogy 
azok olyan hatalmasokká tegyenek bennünket, hogy birtokuk
ban győztesen megvívhassuk a bűn ellen, a hidegség ellen és 
az ige minden akadálya ellen az isteni, szent harcot.

Arról akarok szólni ebben a szent órában, hogy:
Mit kérjünk a Szentiélektől pünkösdi ajándékul!
Kérjünk: 1. Vihart; 2. Tűzet és 3. Igét.
1. „Mikor a pünkösd napja eljött... lön nagy hirtelen

séggel mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése." Krisztus test 
szerint már nem lehet ott a tanítványok között, de Szendéiké
nek hatalmával továbbra is velük marad. A Léleknek ez a
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hatalma először is sebesen zúgó szélnek képében nyilatkozik. 
A szél, a vihar hatalmas természeti erő, amely mikor elsöpri 
a port és magával ragadja a hőségben megromlott, káros le
vegőt, pusztítva és rombolva új életet teremt. A tanítványok 
ezt a rombolva alkotó vihart érezték a lelkűkben. Érezték, hogy 
a Szentlélek hatalma elsöpörte szívükből azokat a földi vágya
kat és érdekeket, amelyekhez addig olyan erős szálakkal kap
csolódtak és ezzel képessé tette őket arra, hogy egy új, maga
sabb és szentebb élet kristálytiszta levegőjével teljék meg a 
lelkűk.

Nekünk is ezt a rombolva alkoló vihart kell kérnünk az 
Isten Szentleiké tői, mert a Szentléleknek e nélkül a vihara 
nélkül, amely lerombolja a múltat, hogy annak összezúzott 
omladékain szebb jövendőnk épületét megépíthesse, erkölcsi 
megújúlás és megszentelődés sem a közéletben, sem az egyéni 
életben nincsen! Amint a természetben csak a fákat megszag
gató vihar után tisztul meg a levegő, úgy csak a Szentlélek
nek a mi bensőnket megtépő vihara, a bűntudat és a bűnbánat 
tisztíthatja meg nemzeti, egyházi, társadalmi és lelki életünk 
fertőzött légkörét.

Vihart azért a nemzet életébe, pünkösdi Szentlélek, a te 
viharodat, a lelkeket megrázó bűntudatot és bűnbánatot! Avagy 
hogyha a mérleg egyik serpenyőjébe azt az isteni kötelezettsé
günket tesszük, hogy nemzeti életünk minden tevékenységét 
az isteni Léleknek kell irányítania, a másik serpenyőjébe pedig 
azt a szomorú tényt vetjük, hogy nem az önzetlen hazaszeretet 
és a meleg testvéri érzület, hanem az a napraforgó-lelkület 
jellemez bennünket, amelyik mindig csak az önérdek fényesen 
ragyogó napja felé fordítja a tányérát, nem kell-e esdő kérés
sel kérnünk az Istennek Szendéikét, hogy zúdítsa végig a ma
gyar lelkeken az azokat megrendítő önismeretnek és törödelem- 
nek azt a tisztító viharát, amelyről azt mondotta a legnagyobb 
magyar, hogy „valódi áldás mindaddig nem fog derülni ha
zánkra, míg keserű könnyekkel, vérző szívvel és törödelmes 
kebellel. . .  nyavalyáinknak a legmélyebb forrásáig meg nem 
valljuk, hogy nemzetünk testének sok része rothadástól meg- 
mérgeződött?!“ Vihart azért a nemzet életébe, pünkösdi Szent
lélek, hatalmas tisztító vihart!

Vihart azután az egyház életébe i s ! Ha ma, pünkösd 
ünnepén, az anyaszentegyház megalakulásának emléknapján, 
meghallgatjuk az anyaszentegyház siró panaszait, hogy hány 
keresztyén embernek az élete egy, ha ki nem is mondott, 
állandó istentagadás, hogy ellentétben az első pünkösdi hívek
kel, akik „egyakarattal valának együtt", hiányzik közöttünk az 
az egyetértés, amelynek az egyéni érdekek, vagy sérelmek 
félretevésével mindig csak az anyaszentegyház üdvét kellene 
néznie, hogy nincsen ifjú nemzedék, amely a hitbuzgó ősök 
helyét elfoglalni igyekeznék; ha meghallgatjuk a szószékek és 
nz orgonák panaszát, hogy olyan sokszor hiába szólnak, az
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oltárok zsámolyainak panaszát, hogy kevesen térdelnek reájuk 
és Krisztus szent testének és vérének panaszát, hogy kevesen 
veszik azt igazi, élő hittel, nincsen-e nagy okunk kérni: vihart, 
pünkösdi Szentlélek, lelkeket megrázó, hatalmas vihart, hogy 
elsöpörje az anyaszentegyház életéből a hitetlenségnek, a szét
húzásnak és a tehetetlenségbe döntő álomkórnak miazmáit!

És vájjon a társadalom életébe nem kell-e kérnünk vihart? 
Nézzetek szét: nem látjátok-e, hogy a bűn nem tövis többé, 
hanem egy olyan óriási magasságra felnőtt fa, amely majd 
hogy el nem taszítja tőlünk az eget? ! Nem látjátok-e, hogy 
lassanként nem a vétkes pirul el, hanem elpirul az erkölcsi 
sülyedés miatt az igaz ember, akinek szemébe nevet a gonosz: 
„Kicsoda az Űr, hogy engedjek neki?!“ Vihart, Istennek Szent
lelke, a tékozló fiú lelkében dúló háborgást, amely az orkán 
erejével zúgja a társadalomnak:

„Jut-e még eszetekbe néha:
Mi az az Isten ostora,
Mért kellett jönni vizözönnek 
S hogy mért pusztult el Sodorna?
Erős Spártára, bölcs Athénre,
Rómára nem gondoltatok?
Egy népvándorlás jöhet újra! . . .
Ó tartsatok bűnbánatot!“

Vihart, pünkösdi Szentlélek, hogy kitépje a kárhozat fáját, 
fölrázza az erkölcsiség holttengerét, elsodorja a bűnös útról és 
arra az új ösvényre terelje a társadalmat, amely a megtérés
hez és_ az új élethez vezet!

És vihart kell kérnünk végül az egyes ember szívébe is. 
Van az emberi szívnek olyan szélcsöndje, amelyet ördögi csönd
nek nevezhetnénk: az a nyugalom, amelyet sohasem ver föl a 
bünbánatnak a lelkekbe beleharsogó kiáltása. Szerencsétlen az 
a szív, amely ilyen vihart sohasem ismert, mert annak csön
dessége az örök halál némasága. Amint a csöndes tengeren 
aludt a Krisztus és amint csak akkor keltették föl őt a tanít
ványok, amikor föltámadt a vihar, úgy az elfásult szív hajó
kamarájában is sokszor aluszik a Krisztus és csak a vihar 
óráiban ébredezik álmaiból. Jöjjetek ki a temetőbe! Ott egy 
olyan ember, aki egykor annak a sírban pihenő életnek a vi
rágait eltaposta, koszorút tesz le ennek az életnek sirhalmára. 
Nézzetek ennek az embernek az arcába! íme, könny csillog a 
szemében és a bűnbánat iszonyú vihara hányja a kebelét: 
érzi, hogy ha kövekké válnának bűnei, beszakítanák azt a sir- 
halmot! Nem látjátok-e, hogy ez a gyötrődés milyen tisztító 
vihar és ez a tisztító vihar milyen drága pünkösdi ajándék?! 
Vihart azért, Szentlélek, pünkösdi vihart, hogy legalább a bűn
bánat ostorának csapásaira ébredjen föl a bűnök álmába merült 
lélek és meneküljön a megváltó Krisztusnak keresztje alá, mint 
a nép a mezőn, mikor jön a vihar, az oltalmat adó fa alá 
menekül!
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2. Megjelentek előttük kettős tűzes nyelvek és üle mind
egyikre azok közül. Ezek a tűzlángok a szent lelkesedés azon 
tüzének jelképei, amely a mennyből, a szent tűz forrásából le- 
szállva és a Lélektől meggyújtva, a szívekben lángol és az 
akaratot tettre hevíti.

Nagy okunk van ezt a tüzet kérni a Szentlélektől pün
kösdi ajándékul. A természettudósok azt mondják, hogy földünk 
lassanként hidegülni kezd. Mintha a szívek világa is egyre 
inkább közelednék a hidegség fagypontja felé. Mennyi közöt
tünk a hideg és a kőkemény szív, milyen keveseknek a szíve 
dobban meg és lángol csak a hazáért és a vallásért! Olyan 
hideg és közönyös ez a mi korszakunk, mint a puszta téli táj. . .  
Bizony, van okunk azt kívánni, hogy a mai kor hideg és ke
ményszívű emberein is teljesedjék be az Istenek ősrégi Ígérete: 
„Eltávolítóm a kőszívet az ő testükből és adok nekik husszívet!“

Tűzet azért, Istennek Lelke, a te pünkösdi, szent tűzedet! 
Tűzet, a nemes eszmékért való lángolást ifjaink szívébe, hogy 
legyen az az a mennyei tüzoszlop, amely ezt a halál sötétsé
gében bujdosó, szegény magyar nemzetet az Ígéret boldog 
Kánaánjába bevezeti! Tűzet a férfiak keblébe, a hazaszeretet 
szent tűzét, amely ha tettekben nem is törhet elő, de a hamu 
alatt annál forróbban izzik! Tűzet kérünk Tőled leányaink 
szívébe, a szent vallásért való lángolást, hogy legyen a haja- 
donok szíve égő áldozati oltár, amelyről egeidbe csap föl a 
szent láng! Tüzet kérünk Tőled az anyáknak szívébe és aja
kára, mikor élesztgetik gyermekeik lelkében az istenszeretet 
szent lángjait! Tűzet a hívek szívébe, hogy hitükért lángolva 
égjenek és tűzet a szószékekre is, hogy legyenek azok égő 
csipkebokrok, amelyekből a Te szent ajakad beszél!

3. Pünkösdi ajándékul végül igét kérünk. „Kezűének szólni 
más nyelveken, amint a Szentlélek adta nékik szólniuk". A 
Szentlélek rendkívüli hatalma harmadsorban abban nyilatkozik, 
hogy hatása alatt a tanítványok arról, amit megéltek és lelkűk
ben tapasztaltak, olyan csodálatos és hatalmas bizonyságot 
tettek, hogy az ajakukon elhangzott ige kivétel nélkül minden
kinek a lelkét foglyul ejtette. Míg Mohamed véres karddal 
küzdi ki tanai diadalát, addig az apostolok csak egy szellemi 
karddal, az igével küzdenek, de azzal úgy hogy mindjárt egy 
egész hadsereget hódítanak. Reájuk illik, amit Pyrrhus mon
dott egykor, hogy követe több várost igázott le beszédével, mint 
ő fegyverével.

Az a bizonyságot tevő ige, amelyet a Szentlélektől meg
ihletett tanítványok az első pünkösd ünnepén olyan csodálatos 
hatással szóltak, ezóta mindig hódító kardként villog Krisztus 
tanítványainak kezében. Luther ezzel a fegyverrel, a bizonyságot 
tevő ige erejévél szélesítette egyre nagyobb körben a Krisztus 
birodalmát és a Krisztus mai tanítványai is a Szentléleknek 
ezzel a hatalmas eszközével, a bizonyságot tevő igével, helyezik 
lépésről-lepésre tovább a keresztyénség határkövét, a keresztet.
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Olyan ez a bizonyságtevő ige, mint a viz, amely Óceán képében 
körülöleli a földet és vizpára alakjában éltetve járja be a mín- 
denséget: semmi sem állhat neki ellen! Az ige, ha arról a 
pünkösdi Lélektől ihletett emberek tesznek bizonyságot, drága 
pünkösdi ajándék szenvedő nemzetünknek, szegény egyházunk
nak, a bűnös világnak és az egyes’ embernek egyaránt. A szen
vedő nemzetnek csillogó harmat, amely az igazság diadalának 
ígéretével boldogítóan hirdeti, hogy közeledik már a szebb 
jövendő pirkadása. A szegény egyháznak kiáradó Nílus, amely 
a kopár földet gazdag televénnyé, a semmivel sem biró egyházat 
mindennel biró egyházzá teszi. A bűnös világnak víztükör, 
amelyben bűntől eltorzult orcáját meglátja és az egyes embernek 
zuhogó zápor, amely leikéről a reátapadt szennyet lemossa.

Igét azért, hatalmas pünkösdi igét a világnak, ujjászülő 
Szentlélek, hogy az mint hömpölygő folyam, ezer, meg ezer 
csatornán át áradjon, új életet és megtermékenytilést hozzon! 
Ihletett bizonyságtevőket az igének, akiknek lelkén át ellenáll
hatatlanul ömlik az ige szent áradása a nemzet, az egyház, a 
társadalom és az egyes ember életébe! Legyen szent igéd 
párájából szivárvány, amely hidat képez a menyben levő Krisz
tus és földön bujdosó emberek között és amelyen leszáll hoz
zánk a Te lelked, az erőnek, az erkölcsi megújulásnak és 
megtisztulásnak a Szentlelke!

A régiek azt tartották, hogy a világot négy elem tartja 
fönn: a levegő, a tűz, a viz és a föld. Közéletünk és egyéni 
életünk épségét is három elem biztosítja: a pünkösdi Szentlélek 
vihara, tüze és éltető tűzként szétáradó igéje. De van még egy 
negyedik elem is, amely nélkül a másik három elem nem fejt
heti ki áldott hatását: a föld, az emberi szív talaja. — Munkáld 
meg ezt a talajt, pünkösdi Szentlélek, a Te hatalmas erőddel: 
a viharral, amely a reárakodott, sivár homokréteget elsöpri, a 
tűzzel, amely a benne termő káros gyomot leperzseli és az ige 
forrásvizével, amely azt gazdag kalászhozásra megtermékenyíti!
Ámen' Zongor Béla

körmendi esperes-lelkész.

A világra jött világosság.
Pünkösd hétfői egyházi beszéd.

János ev. III. rész 16—21 v.

A felolvasott szent igék abból az evangéliomból valók, 
amely „a legtökéletesebben sugározza felénk az isteni evangé- 
liom szellemét*, vagy amint a mi nagy Lutherünk jellemezte: 
„a páratlan és gyöngéd érzésekkel teljes evangéliomból*. Rövid, 
de annál értékesebb részlete ez azon fejezetnek, amely Krisztus 
Urunknak Nikodémusszal való beszélgetését tartalmazza, sőt 
ennek a valóságos hitoktatásnak, ma már minden régebbi kétel
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kedés ellenére is, nemcsak kiegészítő, hanem nélkülözhetetlenül 
becses összefoglaló és záró szavait ismerteti meg.

Ezen, valóban kétségbe vonhatatlan történeti esemény 
számba veendő találkozásról János evangélista néhány versben 
értesít csupán, s így ez nem áll egész terjedelmében szemünk 
elé, azonban könnyen feltehetjük, hogy az író egy hosszú esti 
beszélgetésnek csak a kivonatát óhajtotta feljegyezni.

A rendelkezésünkre bocsátott értesítésből is a lényeg tiszta 
fényében ragyog fel előttünk. Krisztus és Nikodémusz a pár
beszéd szereplői. Két egyéniség: két világnézet. Világosság, 
sötétség. Új- és ószövetség a hozzátartozó s benne élőként ható 
Messiásával, Ítéletével, üdvösségével. Minél tovább folyik lelkűk 
kibontakozásának folyama, annál szembetűnőbb az egyiknek 
lassú és alázatos visszavonulása, a másiknak pedig szerény és 
boldog diadalmaskodása. Végül a lelki mérkőzés utolsó jelenete 
az Újszövetség Messiásának: a Krisztusnak győzedelmével zárul. 
És mint megingathatatlan kőszál, úgy áll soha el nem homá- 
lyosítható fényében az igazságok netovábbja: „Úgy szerette 
Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta . . . érette*.

Keresed, kutatod, óh gyenge ember, Isten lényegét ? Nem 
találsz szavakat elnevezésére? Hallgasd meg mit mond róla az 
a Krisztus, aki a legtökéletesebb evangéliom betűi mögül szent
ségében elédbe áll: Isten a szeretet. „A szeretet pedig olyan, 
mint az édesanya.* (Augustinus.) Ismered-e ezt a szeretetet? 
Mire nem lenne képes teéretted? Van-e áldozat, amit meg ne 
hozna gyermekéért ? Isten szeretete irántad még ennél is többre 
volt hajlandó: az ő egyszülött Fiát adta a szenvedés, megcsú- 
foltatás kálváriáján keresztül a legszörnyübb kereszthalálra. Ez 
Luther szerint Istennek ésszel fel nem fogható ajándéka. Itt 
nyilvánvalóvá lett Isten szeretetének határtalan magassága, de 
egyszersmind az emberiség nyomorultságának feneketlen mély
sége !

Amikor ezek a gondolatok foglalkoztatnak, úgy tűnik fel, 
mintha előttünk hatalmas ajtó tárulna szét, amelyen keresztül 
eddig ismeretlen, hét pecsétes titkok jönnének napfényre. A 
Krisztus megjelenése e földön, itteni egész élete éppen János 
ev. tanítása szerint (I. 4.) az emberek világossága, amely a 
sötétségben fénylik (I- 5.). Tehát Krisztus a világra jött világosság.

*
Nikodémusz éjjel ment Jézushoz! Valószínűleg azon fő

emberek közé tartozott, akik, bár hittek Jézusban, azonban a 
farizeusok miatt ezt nem merték bevallani, hogy ki ne rekesz- 
tessenek a gyülekezetből. (XII. 42.) E félelem alapokát nagyrészt 
megismerhetjük közvetlenül a Nikodémusz és Krisztus között 
lefolyt beszélgetésből. De természetesnek is találjuk ott, ahol 
még hiányzik a Krisztusban, mint a világ üdvözítőjében kiala
kult hit.

Már Augustinus megjegyezte, hogy a Nikodémusz éjjel tett 
látogatásának megkapó szimbolikus jelentősége is van. Itt a
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zsidók e főembere nem egyedülálló történeti egyéniség, hanem 
a sötétben járó, botorkáló emberiséget jelképezi. Nem az egy
szerű fizikai sötétség szerencsétlen és végzetes állapotára kell 
ez alkalommal gondolnunk, hanem arra a világtalan remény
telenségre is, amelyben az ember, a biblia többszöri megjegy
zése szerint is (János ev. XI. 10., Efez. V. 8., Thess. V. 4 -5 .)  
akár egész életén keresztül járhat. Ha a sötétségnek kísérőjeként 
ismerhetjük fel a legborzalmasabb szerencsétlenségeket és fáj
dalmakat, akkor ez, főleg az említett lelki sötétség nyomorúsá
gában már elgondolva is rémítő és kétségbeejtő. Majdnem resz
ketve próbálok csak néhány ecselvonással is erről szemléltető 
képet festeni. Hisz meg kellene elevenítenem az emberiségnek 
nemcsak a múltban, hanem — sajnos — a jelenben is, összes 
gonosz cselekedeteit s fejére olvasnom úgyszólván egész bűn
lajstromát. Mert az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a 
világosságot és így az ő cselekedeteik gonoszak valának. (III. 19.)

Világosság nélküli téreken tenyészik a bűn, amely pedig 
az embert rabszolgává alacsonyítja és ez az állapot a,legmélyebb 
nyomorúság vigasztalan bizonytalansága (XII. 35.) És ekkor az 
ember a menny szépségeiből semmit, de a pokol borzalmaiból 
mindent megtalál. A szív összetörik, sőt ami rettenetesebb, kővé 
változik. A reménytelen, fakó élet a halál egy neme, amelyhez 
kimondhatatlanul kínos és hosszú haldoklás után jutunk. Ennek 
elgondolására is könny szökik szemünkbe s a szív éles kínjában 
felsikolt: „Velőt fagyasztó látvány, mit kisértsz?“ (Madách.) 
Mégsem tudunk egészen szabadulni e lidérces nyomástól! Érez
zük, hogy a sötétség fekete madara szemünket letakarja kísér
teties szárnyaival. A nap hiába jön fel reggelenként aranysze
kerén, az ezer kérdések szörnyű miértje kínoz szüntelen.

Az élet számunkra — úgy tűnik fel — szenvedés, meg
próbáltatás, nyomor csupán. Minden lépésre, virág helyett új 
tövis fakad. A fájdalmak és bántalmak durva, éles kövei véresre 
marták lábainkat. Úgy érezzük, mintha a halál jobb volna a 
születésnél. Kétségbeesett kiáltásainkra semmi válasz. Erőnk, 
az folyton fogy s csak egy növekszik, a sötétség körülöttünk.

Nem tapasztaltuk-e még, hogy reggel ragyog a rózsa fénye, 
de estére gyakran elhervad már? Ma még rózsaszínű fátyolon 
keresztül látod a világodat, holnap fehér szemfedő borul örökre 
lehunyt szemeidre. Elkísértél valakit, valakit, aki neked szíved
hez volt nőve, ahhoz a kicsi ajtóhoz, ahol a világi élet becsu
kódik. Belebámulsz kábult fejjel, ködfátyolos szemekkel az 
áldozatát elnyelni készülő sír nyitott szájába és ismét, meg ismét 
még meg nem fejtett titkok hosszú láncolata vonul fel előtted 
s végül megfejtés helyett még sűrűbb sötétséget találsz.

Talán lelked mélyére szállsz? Veszélyes vállalkozás, mert 
kínok és gyötrelmek mardosó démonait szabadítod esetleg ön
magadra és csillagtalan sötét éjjel eredménytelenül harcolsz 
ellenük.

Nikodémusz sötét éjszakájában megtalálta a Krisztust, akit
2



18

Isten szeretete e borzalmas lelki sötétségében az emberiségnek 
világító szövétnekül gyújtott meg. Emlékszel-e még, mit olvas
tunk az imént? „Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egy
szülött Fiát adta . . . mint világosságot e világra". E világot 
szerette, tehát Téged i s ! Akarsz-e világosságban járni ? Ha igen, 
jöjj e világra jött világossághoz, Krisztushoz.

Évekkel ezelőtt meglátogattam a vakoknak egyik hatalmas 
intézetét. Csodálatos a lelki világuk ezen örök sötétségben élő 
szerencsétleneknek. Igyekeznek önmagukkal elhitetni azt, hogy 
sorsuk tulajdonképen nem is olyan rettenetes. Sőt egyesek, a 

* születésüknél fogva világtalanok közül, még azt is kijelentették, 
hogy egyáltalában nem óhajtanának látni szemeikkel. Nehezeb
ben viselik keresztjüket azok, akik valamikor már láttak. így 
van ez a lelki vakság terén is. Az az óriási különbség azonban, 
hogy e téren az úgynevezett született vakság nem létezik. Csak 
ily értelemben beszélhetett egykor Platón arról, hogy a leg- 
alantasabb emberben is van vágyakozás az örökkévalóság után. 
Két világhoz tartozunk, mert az ember „sárból és napsugárból 
van összegyúrva". (Madách.) Jézus igen határozottan azt paran
csolja, hogy a világosság fiai legyünk! (Ján. ev. XII. 36.) Ez a 
folytonos tökéletesedésre való felszólítás. A tökéletesedés pedig 
csak akkor méltó az Isten képére teremtett emberhez, ha az a 
lélek uralmának megszilárdítását célozza. Az ilyen irányba ha
ladás nehéz küzdelmekkel jár. Pál apostol panaszkodik a test 
és lélek kíméletlen tusakodásáról. „Senkisem érezte fájdalmat 
sabban, senkisem rajzolta megrázóbban ezeket a harcokat, min- 
Augustinus: csak az öröklétben való elhelyezkedés bizonyossága 
adott biztonságot saját életének." Más szóval kifejezve: csak a 
Krisztus által nyújtott világosság mellett találta meg életét, en
nek értelmét és értékét.

Hiábavaló tehát a nagyhangú, divatos életcélok, életesz
mények dobra verése. Az élet vásárában bőven beszerezhetők 
az élniakarásnak csodatevő szérumai. Értéktelen, silány, festett 
áruk, amelyekből hiányzik az igazi érték, a Krisztus világossága 
által kitűzött életcél fenségessége. De bármennyire vigasztalan 
is első pillanatra az élet valódisága, nagyon megnyugtató a 
jelenkor hatalmas elméjének éles megfigyelése: „a kúltura ha
ladása az érzéki világból egyre jobban az érzékelhetetlen felé 
terelődik". (Eucken.) Nem is lehet máskép. Az érzéki világ 
sötétjében járó emberiség világító vezérfényt kapott. Az istenített 
bálványok leomlottak. Isten és ember viszonya rendeződött. 
Tiszta vallás jelentetett ki. Az igazi Messiásként Isten testet 
öltött. „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött 
Fiát adta . . .  a világra világosságot".

Nikodémusz éjjel ment Jézushoz. Előtte sötét volt, kívül és 
belül egyaránt. Kereste és megtalálta a Krisztust. Mi volt be
szélgetésük eredménye, azt János evangélista itt nem jegyezte 
fel. De ha további élettörténetét kutatjuk, az evangéliom VII. 
fejezete (50—51. v.) azt árulja el, hogy amikor a farizeusok és
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a főpapok el akarták Jézust fogatni, Nikodémusz védelmébe 
veszi. A XIX. fejezet még többet bizonyít. Jézus temetésének 
megörökítésénél ezt olvashatjuk: „Eljőve pedig Nikodémusz is 
(aki éjszaka ment vala először Jézushoz) hozván mirhából és 
áloéból való kenetet, mintegy száz fontot" (39. v.). Mi történt 
Nikodémusszal ? E néhány szűkszavú feljegyzés megmondhatja. 
Világtalan éjjelében megtalálta a Krisztust: az élet világosságát: 
az életet.

Nem tudom, de nem is akarom szavaimat befejezni addig, 
amíg meg nem kérdezem Tőled, kedves testvérem, hát Te ho
gyan állasz e világosság tekintetében? Gondoltál-e arra, hogy 
Isten e világot szerette és szereti s benne Téged is. Szomorkodó, 
szenvedő, kételkedő, kétségbeesett lelked előtt, életed fénytelen 
sötétségében világosságot gyújtott: az ő egyszülött Fiát adta. . .

Ennek bizonyságául rendelt boldog karácsonyt, keresztfás 
nagypénteket, diadalmas husvétot, tüzes lelkületű pünkösdöt. 
Egész hosszú történeti sorozata a Téged kereső, kutató, az Éret
ted aggodalmaskodó, szenvedő, véres váltságot fizető Szeretet
nek. Az egyház születésnapján az égből földre szállott kettős 
tüzes nyelvek melegítettek, fénylettek, világítottak. Oh, vajha 
ebből a világosságból a mi lelkünk sötétjébe is hullana néhány 
fénysugár. Megszeretnénk e világosságot. Ebben járnánk egészen 
megváltozott erkölcsi felfogással és a világosságtól nem félő, 
Isten akarata szerint való cselekedetekkel.

Az erdő hatalmas fáinak lombozatai között az éjszaka 
sötétjében sokféle madár húzódik meg. De napfeljöttével néme
lyek a sötét üregekbe sietnek, mások boldog örömben gyönyörű 
énekkel köszöntik a világosság hódítását.

Az emberiség lelki éjjelében világosság támadt, „mert úgy 
szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta. . .  vilá
gosságul". Boldogságban zendüljön tehát az ének:

Világ világossága, Jézusom. Ki tégedet követ mind a sírig,
Vezérelj engem a helyes úton. Az a sötétben meg nem ütközik,
Aki veled jár s akivel te jársz, Mert megvilágosítja útjait
Nem éri azt se pironság, se gyász. Az Istennek igéje és a hit. Ámen.

Labossa Lajos.

Szentháromság vasárnapja,
Ján. 3 . i5.

A Szentháromság vasárnapján, mellyel bezárul az egyházi 
év ünnepi fele, az isteni kijelentések beteljesedésének égfelé 
emelkedő hegyén állunk lélekben, a melyről egy hálás tekin
tetet vethetünk a múltba és szent elhatározással eltelve néz
hetünk a jövő elé. A múltba tekintve látjuk a karácsonyi nap 
fényében a kicsiny Betlehemet, Dávid városát, amelyben Isten

2*
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nek fia, mint csecsemő gyermek érettünk a szegényes bölcső
ben feküdt; Golgotha hegyét s annak ormán a keresztfát, az 
átoknak és a legnagyobb megszégyenítésnek fáját, amely azon
ban a legnagyobb győzelem és áldás zászlajává lett; az arima- 
thiai József kertjében az üres sirt, a melyből Jézus, a keresztre- 
feszített feltámadott s életet, hallhatatlanságot hozott napfényre; 
az olajfák hegyét, körülövedzve a nap ragyogó sugaraitól, — 
amelyről a halál meggyőzője felviteték mennybe s ült mennyei 
Atyja jobbjára; Jeruzsálemet, ahol a Szentlélek kiárasztatott a 
tanítványokra, ahol ihlettség, lelkesedés szállotta meg azokat, 
akik „egy akarattal együtt valának." Mindezen helyek szent 
helyek, melyeket az isteni könyörületesség csodatettei ékesíte
nek. Úgy tűnnek fel, mint egy csodavirágokból font koszorú, 
mely virágoknak mindegyike mennyei fényben ragyog s az 
örökkévaló nagy Isten dicsőségét hirdeti.

Azonban mi nem állhatunk meg a múlt szemléleténél, a 
mi életutunk tovább viszen minket, — előre is, a jövőbe is 
kell néznünk. Minő érzelmekkel, minő gondolatokkal? Mily 
elhatározással, hogy a letűnt magasztos ünnepet nyújtotta Isten
nek kegyelmét hiába ne vegyük, hanem annak áldott gyümöl
cseit teremje szívünk, életünk? Megmondja azt nekünk a mai 
evangélium. Menjünk Jézushoz ezt vallva: „tudjuk, hogy Isten
től jöttél tanítóúl", s azzal a biztos tudattal, hogy nála tanácsot, 
vigaszt békességet, üdvöt kereshetünk és találhatunk. Ha hozzá
megyünk meggyőződünk arról, hogy ez még nem elég; ő még 
többet vár, kér, kíván, követel tőlünk. Követeli, hogy újjászü
lessünk. Használjuk fel azokat a drága adományokat, melyek 
minket a teremtés koronájává tesznek, az isteni kegyelemnek 
oly dicső s az emberiség üdvét magába foglaló megnyilatko
zásait, hogy azokból valóban a mennyei áldás árasztassék ki 
reánk, mely számunkra az öröklét boldogságát hozza. Újjá kell 
születnünk. „Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan 
nem születik, nem láthatja az Isten országát." Ezzel rámutat 
Jézus arra, a mire nekünk szükségünk van, ami hiányzik nálunk, 
a mit nélkülözünk. Életre van szükségünk, új, igaz életre, Isten
ből és Istenben való életre, Istennel és Istenhez vezető életre. 
Ily értelemben szóljunk a mai evangéliumunk alapján

az ember újjászületéséről, megismerve
1. annak szükséges voltát s
2. miben nyilvánul meg.
I. „Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan 

nem születik, nem láthatja az Isten országát." Eme szavakkal 
hárítja el magától Jézus az elismerésnek és dicséretnek szavait, 
melyekkel Nikodemus leborulva lábai előtt illeti s melyekkel 
közeledett az Úrhoz, hogy előtte feltárja szívének minden ér
zését, — lelkének minden gondolatát, melyekre egyedül tőle 
remélt — megnyugtató feleletet. Nem mondhatja el mi nyomja 
szívét, mi nyugtalanítja lelkét, mert az Úr belát az ő egész 
benső világába s mielőtt kérdést tenne, kéréssel fordulna Jézus
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hoz, már is megkapja a feleletet: „Kedves Nikodemus! Ily 
szavak nem használnak neked, nem segítenek rajtad. Nem jut
hatsz Istennek országába, ha újonnan nem születsz." A meg
lepetés, a csodálkozás ül ki Nikodemus arcára e szavak halla
tára, a miért is kérdi: „Mi módon születhetik az ember, ha 
vén? Vájjon bemehet-e az ő anyjának méhébe másodszor és 
születhetik-e ?“ Jézus felel: „Bizony, bizony mondom néked: 
Ha valaki nem születik vértől és lélektől, nem mehet be az 
Isten országába." Ezzel maga Jézus igazolja az újjászületés 
szükségességét. Ő mondotta, kinek beszédei soha el nem múlnak, 
ha mindjárt ég és föld elmúlnak is. Szükséges az újjászületés 
s ezt igazolja ama kijelentése: „A mi testből született, test a z; 
és a mi lélektől született, lélek az." Amint a testi születés által 
a testi életet bírjuk, úgy szükséges, hogy egy új születés, az 
újjászületés által a lelki, az isteni életet elnyerjük.

Gondolkodóba ejt ez bennünket bizonyára épen úgy, mint 
Nikodemust, aki ekként vélekedett, „nekem Ábrahám fiának, 
egy farizeusnak, egy zsidó főembernek, Izrael tanítójának, — 
nekem, aki egyike vagyok azoknak, akik a törvény szigorú 
megtartásával, külső cselekedetekkel, böjtölés, alamizsna oszto
gatás, dézsmaadással kezemben tartom a mennyország ajtajá
nak kulcsát, — nekem kell újonnan születni? Bizony nagy 
követelés, kemény beszéd volt ez a testi emberre nézve.

Kemény beszéd ez nekünk is, nehéz megértenünk, de még 
nehezebb abban hinnünk. Miért? Mert hiányzik annak beis
merése, hogy mi mindnyájan Isten előtt csak bűnösök, szegény 
bűnösök vagyunk. Tudom találkoznak olyanok kik gyarlóságu
kat, gyöngeségüket, hibáikat nem titkolják — de megnyugtatják 
lelkiismeretűket azzal, hogy ilyennek és nem másnak terem
tette őket a jó Isten s épen azért abban találnak vigasztalást, 
hogy a jó Isten nem száll perbe ő velük. Vannak tiszteletre 
méltó erényeik, itt-ott véghezvitt jó cselekedeteik s remélik, 
hogy már ez az Isten ítéletének mérlegét az ő javukra billenti. 
Ezzel a tudattal biztonságban érzik magukat, gondtalanul élnek, 
nem egyszer beszélnek megjobbulásról, de alapjában azok 
maradnak, akik voltak. Nagy lelki erő, erkölcsi komolyság kell 
ahhoz, hogy az ember ne csak érezze, de be is ismérje, hogy 
ő Isten előtt csak egy szegény bűnös, — ha ennyire jutott, egy 
nagy és fontos lépést tesz azon az uton, mely életre viszen. 
Nemcsak egy-egy hibánkat, tévedésünket, vétkünket kell be
látnunk, egy-egy erényünket felismernünk, a léleknek egy-egy 
gyümölcsét teremnünk, hanem egész bensőnkben kell átváltoz
nunk, újjonnan születnünk a Jézus Krisztusban új teremtmé
nyekké lennünk.

Ezt belátnunk, beismernünk nem nehéz, hisz mindnyájan 
test vagyunk testből születve. „Istennek képe rajtunk elhomá
lyosodott, rólunk letöredezett" a bűn által. Természetünknél 
fogva magunkban hordozzuk a bűnre való hajlandóságot, amely 
e lvakítja szemünket s nem látjuk Istennek dolgait, azért nincs
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igaz békességünk. Természetünknél fogva nincs bennünk igaz 
Istenfélelem, Istenszeretet, Istenben vetett tántoríthatlan bizalom. 
Magunkat szeretjük, magunknak szolgálunk, hiúságunkat legyez- 
getjük, magunk előnyét, dicsőségét s nem Istenét keressük. 
Szeretjük a világot és mindazt a mi a világban van és meg
vetjük Isten akaratát, parancsolatait. S e tekintetben nincsen 
külömbség ember és ember között. Igaz, az egyiknek a bűne 
nem ötlik a szemekbe, úgy mint a másiknak a bűne. Egyesek 
külső életük megnyilvánulásában jobbaknak, tiszteletreméltób
baknak, erényesebbeknek tűnnek fel mint mások. A családikor, 
melyben születtünk és neveltettünk, a tehetség, az isteni ado
mány, mellyel bírunk, a képzettség, melyet elértünk, a hivatás, 
melyet betöltünk az emberek szemében megkülömböztetésre 
vezet, azonban Isten előtt nincs, nincs külömbség. Test vagyunk 
testből születve, természetünknél fogva a haragnak fiai. Mind
nyájunknak bensőleg át kell változnunk, újonnan születnünk, 
mert senkisem oly előkelő, oly nemes, oly tanult, oly magas
rangú, oly jó, hogy erre ne volna szüksége. Új szívet kell 
felöltenünk, hogy új szívvel, új lélekkel járjunk a szent Isten 
előtt. Újonnan kell születnünk, mert különben nem mehetünk 
be az Istennek országába. Ezt követeli tőlünk Jézus.

II.
De miként lehet újonnan születni? Mi eszközli az újjá

születést ? Ez egy nagy és csodálatos titok. Nikodemus ezt nem 
tudja elképzelni, megérteni, felfogni. Azért kérdi: 4. vers. Ő 
tehát testi újjászületésre gondol. Ez azonban keveset, vagy 
semmítsem eredméyezne. Ismét test lennénk testből. Azért 
mondja Jézus ismételve és most már világosabban: hogy az 
újonnan születésnek, melyről beszél, víz és lélek által kell végbe 
mennie. Még ezt sem érti Nikodemus, azért kérdi: „mimódon 
lehetnek ezek?“ — Jézus szelíd de igazságos szemrehányást 
tesz neki: „Te izrael tanítója vagy és nem tudod ezeket?" 
Tudnia kellett volna, hisz Ézékiel próféta által kijelentette az 
Örökkévaló: 36.25—27. „És adok nektek új szivet, és új lelket 
adok belétek és elveszem a kőszivet testetekből és adok nektek 
hússzivet." „És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztúljatok." 
És az én lelkemet adom belétek és azt cselekszem, hogy az én 
parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek 
és betöltsétek." Tudnia kellett volna, hogy mire irányul Jézus 
kijelentése. Az ember újonnan születése a földön megy végbe. 
Annak szükségét érezheti s érzi is a szív, — arról előbb győ
ződhet meg az ember, mint minden más isteni titokról. Azért 
mondja Jézus: Bizony, bizony mondom néked, amit tudunk azt 
mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot és a mi 
bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam 
néktek és nem hisztek, mimódon hisztek, ha a mennyeiekről 
szólok néktek ?“

De kérdem, nem vagyunk-e hasonlók ama zsidó főember
hez? Nem nehéz-e nekünk is az újjászületés tényét felfogni,
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abban hinni ? Mi sem tudjuk elképzelni, miként lehetséges, hogy 
egy bűnben holt szív új életre keljen? Kérdés jelenik meg aj
kunkon: „Mi módon lehetnek ezek?“ Az újjászületés tényét 
még sem tagadhatjuk. A szelet nem láthatjuk, amely bennün
ket ér, mellettünk elsíklik, nem tudjuk, hol ered, hol ér véget, 
de létezését sokszor hatalmas, romboló erejéből elismerjük. 
Azért mondja Jézus: 8. vers. Ugyanez áll az újonnan születés
ről. A Szentlélek fuvallatát nem tudjuk megérteni, de szivünkbe 
fogadjuk, nagy és szent hatását tapasztaljuk. S ez elég nekünk, 
teljesen elég, hogy Jézus szavaiban higyjünk, kijelentéseiben 
kételkedés nélkül bízzunk s amit tőlünk követel, szívvel-lélekkel 
teljesítsük. Újonnan kell születnünk, ha Isten országába aka
runk jutni — mert az ember oly mélyen sülyedt, oly messze 
eltávozott Istentől, hogy önerejéből nem képes magát a kárho
zat örvényéből kiszabadítani s a szent Isten közösségébe vissza
térni. Erre utal Jézus: „És senki sem ment fel a mennybe, 
hanemha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia, 
aki a mennyben van." — Isten könyörült rajtunk — elküldte 
az ő egyszülött fiát e világra, „hogy minket megtisztítson min
den hamisságtól" — megváltson, üdvösségre vezessen. „Meg
halt a mi bűneinkért s feltámadott megigazulásunkra." Erre 
volt mindenek előtt szükség, — mert nekünk közbenjáróra, 
Üdvözítőre, Megváltóra volt szükségünk. Méltán mondja Jézus: 
14—15. vers. — Egy tekintet ama kígyóra ott a pusztában meg
gyógyította Izrael népét a mérges kígyó halálthozó marásától. 
A hitnek tekintete a Megváltóra, aki érettünk a keresztre emel
tetett meggyógyítja a szegény bűnöst a bűnnek átkától, a kár
hozattól. Ez az a nagy és dicső evang. mely nekünk minden
kor hirdettetik. S miután Jézus a megváltás munkáját befejezte, 
a bűntől való megtisztulásunkat eszközölte, mennyei Atyjának 
jobbjára ült. Elküldötte az igazságnak a lelkét, hogy általa az 
egész emberiség a bűnnek halálából új életre szülessék. Újjá
születünk „vér és lélek által." Víz által a szent keresztségben, 
amely szent cselekmény nem valami külső, szép szertartás, 
nem puszta szokás, hanem Istennek egy tette, cselekedete, mely
ben nekünk Krisztust és a Szentlelket adja. Istenünk maga 
adja nekünk azt, amire szükségünk van. Krisztust a Lélek által, 
s a Lelket a kegyelem eszközeiben, az igében és szentségek
ben. S ha mi ezen isteni szeretet és könyörületességnek ellene 
nem szegülünk, azt megragadjuk, azzal élünk, akkor leszünk 
új teremtményekké a Jézus Krisztusban, Akkor mindennap a 
keresztrefeszítetthez megyünk és keressük az ő kegyelmét, akkor 
hiszünk a bűnök bocsánatában „Jézus Krisztus vére megtisztít 
minket minden bűntől (I. Ján. 1.7.) s lassan-lassan annak ellen
téte leszünk amik voltunk, mert „ami Lélektől született, lélek az." 
Nem engedjük magunkat többé a test, hanem a Lélek által ve
zettetni, — amit eddig szerettünk, azt kerüljük és megvetjük, — 
amit kerültünk, megvetettünk, azt szeretni fogjuk. Akkor életünk 
egy állandó Istentisztelet, Istennek szolgálunk, Istent lélekben 
s igazságban imádjuk."
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Most pedig tekintsünk önmagunkba; kérdezzük meg ön
magunktól: új teremtmények vagyunk-e a Jézus Krisztusban? 
Mindenki a szent keresztségben víz és Lélek által újjászületett. 
Megvan-e bennünk, tart-e még ez az új élet? Hitben ápoltuk-e, 
fejlesztettük-e, avagy engedtük a hitetlenség és bűn által már 
kezdetén elnyomni? Vizsgáljuk meg önmagunkat, teljes komoly
sággal — s ha úgy találjuk, hogy saját lelkiismeretünk vádló
ként szólal meg, s mi összetörve szabadulás, megnyugvás után 
kutatunk, édes vágyódással kérdezzük: „mit cselekedjem" — 
oh akkor nyissuk meg szivünk s halljuk a Lélek szavát: „higyj 
az Úr Jézus Krisztusban s üdvözülsz mint te mind a te házad 
népe." — Higyj a Szentiélekben, mely bizonyságot tesz, hogy 
az igazság lelke; higyj az igében, mely Isten megmérhetetlen 
szeretetét hirdeti; higyj a szent keresztség bizonyságában, hogy 
Isten abban gyermekévé fogadott. Amit Isten ad, amit Jézus 
ad, amit a Szentlélek ad, azt a hit elfogadja. így lesz a hit a mi 
kezünk, az a kéz, mely megragadja azt, amit a Szentlélek a 
keresztségben, a bűnök bocsánatában nyújt, Krisztust és Krisz- 
ban az Atyát. Higyj, akkor új teremtmény leszel, a te üdvödre 
s Istennek és az üdvözítőnek dicsőségére.

„Tiszta szivet teremts bennem oh Isten és az erős lelket 
újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől és a te 
szent lelkedet ne vedd el én tőlem. Add vissza nekem a te 
szabadításodnak örömét és engedelmesség leikével támogass 
engem." 51. zsolt. 12—14. így imádkozzunk naponként, akkor 
sohasem feledkezünk meg ama megmérhetetlen isteni kegyelem
ről, mely „nem akarja a bűnösnek halálát, hanem hogy meg
térjen és éljen" — s ez az isteni kegyelem ad igaz lelkierőt új 
életre, amelyben élünk majd, de nem mi, hanem él bennünk a 
Krisztus.

(Ziethe nyomán.) Podhradszky János
tordasi lelkész.

A mai lázárok.
Szentháromság utáni I. vasárnapra.

Luk.: 16.19—31.
Ker. Gyülekezet!

A Szentírás nem a legjobb véleménnyel van a gazdagok
ról, mert ezt mondja róluk: „ Könnyebb a tevének a tű fokán 
átmenni, hogynem a gazdagoknak az Isten országába jutni. * Ezzel 
azt akarja kifejezni, hogy a gazdagságban annyi a kísértő erő, 
hogy szinte lehetetlen, hogy az ember ellent tudjon állani és 
az ezerféle kísértésből ép lélekkel tudjon szabadulni. — Ez a 
gazdagokat nem sok jóval kecsegtető megállapítás természetesen 
folyik Jézusnak a hegyibeszédben tett kijelentéséből: ,  . . . ahol 
van a ti kincsetek, ott van a ti szivetek. "
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Ez a gazdagról és Lázárról szóló példázat is csak igazolja 
az írás igazságát, mert olyan gazdag embert fest le, aki bíborba 
és bársonyba öltözik ugyanakkor, amikor a kapujánál rongyo
san fetrengő Lázárnak teste is tele van sebekkel és mindennap 
dúsan vígadozik, lakmározik, mikor a szegény Lázárnak betevő 
falatja sincs és beérné azokkal a morzsákkal, amelyek a gaz
dagnak asztaláról hullanak alá, — Az ilyen gazdag nem is jut 
be az Isten országába, Abrahám kebelébe, hanem részvétlen
sége, szívtelensége miatt a lelkigyötrelmek poklába taszítja az 
Isten. Viszont Lázárt pedig szerénysége teszi előttünk is rokon
szenvessé, és ez a sorsát megadással tűrő alázatossága szerzi 
meg számára azt, hogy halála után az angyalok Ábrabám ke
belébe viszik.

Azonban ne gondoljuk, hogy csak a gazdagságnak vannak 
veszélyei és csak a gazdag embernek nehéz bejűtnia a meny- 
nyek országába, mert ha az anyagi javak, a földi kincs bősé
gében nagy kísértés rejlik, nem kevésbbé veszedelmes, a lélekre 
nézve az anyagiak hiánya: az Ínség. Ez a legnagyobb kísértő. 
— Az Ínség, a nyomor súgta ördögi gondolatok elűzése nem 
kisebb lelkierőt igényel, mint a földi kincsek ragyogásának és 
csábító mosolyának való ellentállás.

A bibliai Lázár legyőzte az inségben rejlő kísértést, amely 
sorsa ellen lázadásra ingerelte és szerény, kevéssel is beérő 
maradt. Ezért rokonszenves.

De rokonszenvesek-e a mai kor Lázárai, akik magukat 
ország- és világszerte proletároknak nevezik? Kedvesek-e az 
Isten előtt a szociáldemokrata és kommunista eszméktől átitatott 
és szervezett Lázárok? — Vájjon szerények-e ők is és beérik-e 
azzal amivel nyomorúságukat, ínségüket lecsillapíthatják? — 
Mert a szociáldemokráciát és a kommunizmust a lázároknak 
találták ki és a találmány kitünően bevált, mivel rövid néhány 
évtized alatt ennek a kettőnek vörös zászlai alatt állottak csa
tasorba a világ proletárjai, a modern lázárok.

De ezek a lázárok semmiben sem hasonlítanak a bibliai 
Lázárhoz, az egy anyagi szegénységen kívül. A mai lázárokra 
mindent reájuk lehet fogni csak a szerény igényűséget nem. 
Erejűk tudatára, osztály-öntudatra ébresztették őket és a sok 
bújtogatás következtében vérszemet kaptak. — Ők bizony nem 
érik be a jómódúak, a tőkések vagyonának egy reájuk eső 
arányos részével, hanem minden vagyont ki akarnak sajátítani 
és köztulajdonná tenni. — Hogy aztán ezt a szándékukat 
hogyan valósítják meg azt a kommün átélt tapasztalataiból tud
hatjuk.

Ha a mai gazdagokra joggal alkalmazhatjuk Jókai Mórnak 
szánakozást kifejező regényeimét: „szegény gazdagok"; viszont 
az említett lázárokról nem mondhatjuk el hogy „gazdag szegé
nyek*, mert nemcsak anyagilag, de lelkileg is szegények, topron
gyosak. Szervezőik, vezetőik, apostolaik a földi gazdagság és 
boldogság mézes madzagját húzogatják szájuk és szemük előtt
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szüntelen és azzal nem törődnek, hogy egészséges lelkitáplálék
ban is legyen részük. Amennyiben a lélek táplálására is gon
dolnak, akkor sem az örökéletű Igének, a Szentírásnak tiszta 
és éltető lelket gazdagító forrását tárják fel, — sőt ennek hadat 
üzentek, — hanem a kommunista káté irigységet, önzést, boszút, 
kapzsiságot, gyűlöletet szentesítő és lelket emésztő maszlagját 
tálalják fel. — Nem az Isten és emberszeretet jelszavuk, hanem 
az Istenkáromlás és embergyűlölet.

Az ilyen módon vezetett és nevelt lázárok tűlvilági sorsa 
sem lesz azonos a bibliai Lázáréval. Ezeket nem fogadja be 
szívesen talán még az általuk annyira rajongásig szeretett föld 
sem, nem hogy Ábrahám kebele. Mert az Isten országa polgárai 
nem ilyenekből kerülnek ki. A mai lázárok egy sorson lesznek, 
szívtelen, lelketlen uraikkal, munkaadóikkal. Feléjük is csak ez 
fog hangzani: távozzatok tőlem ti gonoszságnak cselekvői; nem 
ismerlek titeket.

A lázárok és gazdagok között ma nagy a feszültség, ahol 
pedig e feszültség kipattan, ott élet-halálra megy a küzdelem. 
Ilyen élet-halálra menő küzdelem színhelye az égő Oroszország. 
Ennek pusztítását éltük át mi is. Ez roskasztotta meg frontja
inkat és rontotta meg hadisikereinket. Csakhogy a küzdelem 
bármelyik részre dől is el, nem lesz abban köszönet és a győz
tes sem örülhet diadalának, mert ami a földi életet értékessé, 
boldoggá teheti: a hűség, megbízhatóság, bizalom, szeretet, 
Isten és ember iránt, az önfeláldozás, önzetlenség, ezek az 
erények esnek áldozatul a testvérharcnak, helyüket pedig a 
gyűlölet, féltékenység, bosszú foglalják el.

Mindez pedig azért történik, hogy kié legyen a föld, a 
világ és e világ hatalma; a keveseké, a gazdagoké-e, vagy 
pedig a nagy tömegé, a lázároké? Mit ér egyiknek is, másik
nak is, ha az egész világot megnyeri, ha bíborban, patyolatban 
járhat is és minden nap dúsan lakomázhatik is, ha egyszer a 
lelkiekben kárt vallanak.

Azonban a legszomorúbb mégis a lázárok sorsa, mert 
minden küzdelmük és áldozatuk ellenére sem tudják céljukat 
elérni: a földi élet örömeit, nyugalmát, kényelmét és míg ezért 
küzdenek mindent áldozva, közben elvesztik a mennyet is. 
A gazdag legalább itt a földön elveszi javait és gondtalanul 
élvez, de a sorsával elégedetlen, agyarkodó, forrongó, gyűlöl
ködő lázárnak sem az égben, sem a földön nincs hazája. És ez 
a mai lázárok tragikuma.

Testvérem! Te ne állj ezeknek a modern lázároknak 
táborába. Ne állj piros zászlóik alá. Ne ülj fel az agitátorok 
világmegváltó eszméinek, mert nincsen abban semmi virtus. 
Ez a tábor hadat üzent Istennek, hazának, egyháznak, család
nak. Eszméik, mint a méreg a tiszta italt, még meglevő ke
nyeredet is keserűvé teszik az elégedetlenség és gyűlölet szí
tással. Jobb a száraz kenyér békességgel és megelégedéssel, 
mint a kövér falat háborúsággal és elégedetlenséggel Hanem
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inkább állj a Krisztus fehér zászlaja alá, a jó keresztyének 
gyülekezetébe, ahol nem álpróféták és hamis atyafiak hirdetik 
neked e világ, a test és a vér törvényét, hanem az Istennek 
felkent szolgái tárják fel előtted Isten lelki parancsát: Ne kívánd 
a te felebarátodnak házát Ne kívánd a te felebarátodnak felesegét, se 
szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami 
a te felebarátodé. Jöjj a szentek gyülekezetébe, ahol hivatott 
ajkak a szeretet evangéliumát tanítják, hirdetik: Az Isten szeretet 
és aki szeretetben marad, Istenben marad és Isten is őbene. — Itt, 
ebben a gyülekezetben találhat egymásra a szegény és gazdag. 
Itt felolvad a szív kérge; elveszti a földi kincs, vagyon testet- 
lelket lenyűgöző erejét. A Krisztus szellemének fénye mellett 
elveszti az arany csillogását. A Krisztus szerelme elnyomja a 
pénz szerelmét, amely minden rossznak, szegény és gazdag 
közötti ellentétnek az okozója. Itt a pénz eszközzé lesz és nem 
céllá. Krisztus közelében megszabadul a gazdag lelke vagyona 
rossz hatásától, a mindennapi élet gondjaitól megfáradt szegény
ség pedig itt teszi le terhét.

Testvéreim! Ha egyszer az emberek az örök életnek és 
örömeinek megszerzésére ezzel a jelszóval: Világ keresztyénéi 
egyesüljetek, — ép oly tömegesen és ép oly buzgalommal fog
nak felsorakozni, mint e világ és örömei meghódítására ezen 
jelszó mellett: Világ proletárjai egyesüljetek, és a kereszt jegyé
ben és nem az ötágú vörös csillagéban — akkor nem lesznek 
lázárok és gazdagok, akkor nem lesz szociális kérdés, nem lesz 
különbség munkaadó és munkás, úr és szolga között. Akkor 
meg fog szűnni a nagy közbevetés gazdag és lázár között, 
nemcsak itt e földön, de a halál után a túlvilágon is. Ámen.

Torda Gyula
domonyi adminisztrátor.

Üres hely.
Szentháromság u. 2. vasárnap.

Luk. XIV. 1 6 -2 4 .
K. H .! . . . „Mindenki szemei Uram tereád vigyáznak és 

te idejében megadod eledelöket. Megnyitod a te kezedet és meg
elégítesz minden élőt ingyen." (Zsolt. 145.15—16.) A minden 
teremtményeiről gondot viselő Isten atyai jóságáról így emléke
zik meg a zsoltáriró az ő_ dicsérő énekében, amelyet hálatelt 
szívvel így fejez b e: „az Úr dicséretét beszélje ajkam és az ő 
szentnevét áldja minden test örökkön örökké." (Zsolt. 145.21.)

A gondviselő Istennek a zsoltáriró király által megénekelt 
ez a nagy jósága a föld gyermekei iránt, az idők folyamán 
nem változott meg. Mert mint a múltban, úgy a jelenben is, 
„mindenkinek idejében megadja eledelét, megnyitja a kezét s 
megelégít minden élőt minden időben ingyen". A mennyei Atya
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az ő nagy jóságát azonban az embernek nem csak testi életével 
érezteti, hanem kiárasztja annak gazdagságát lelki életére is. 
Nem csak a testi élet fenntartására ad mindenkinek eledelt 
idejében, hanem megnyitja áldott kezét a lelki élet terén is, 
hívogat magához, kinálgat mennyei javaival minden élő embert, 
hogy a halhatatlan lelket megelégítse, megtartsa, megmentse 
az örök életre.

De míg a testi kenyér, az anyagi javak elvételére egy
mással versenyre kelve seregeinek az emberek s igyekeznek 
az elmúló javakból maguknak minél nagyobb osztályrészt bizto
sítani, addig a lelki javak megszerzésére sokszor csak ritka 
sorokban s a puszta szokás lágy melegségével indulnak vagy 
éppen teljes érzéketlenséget mutatnak. Innen van az, hogy míg 
ott, ahol testi kenyérről van szó, sok az ember és kevés a hely, 
ahol pedig a lelki javak osztogattatnak kevés az ember és sok 
az üres hely. Ezt tünteti fel az Űr Jézus a gazdag lakomáról 
szóló példázatában, amelyből mint erős vád és fenyegető Ítélet 
hangzik felénk:

Üres hely van!
1. Az evangéliomi gazdag „ember készíte . .  . Jertek el, 

mert immár minden kész! És mindnyájan egyenlőképpen kezdék 
magukat mentegetni: kérlek téged, ments ki engem".

A kegyelmes Isten az idők teljességében nagy vacsorát 
készített az ő szent fia Jézus Krisztus által s ehhez folytonosan 
hívogat mindeneket: Jertek el, mert immár minden kész! Gaz
dag lelki tápláltatást ad az ő igéjében, melyet szent Fia, Jézus 
Krisztus hozott a földre s amelyre vonatkozólag ő földről való 
távozta előtt parancsolatot adott tanítványainak „Menjetek el 
széles e világra, tanítsatok minden népeket". Jertek el tehát 
Isten templomába ti szerencsések, gazdagok, ti, kik Isten külön
féle áldásaiban részesültetek és emlékezzetek meg arról, hogy 
minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről 
száll alá a világosság Atyjától, ne feledjétek el érte meghozni 
a hála adóját, hanem a hálás szívnek áldozatával szenteljétek 
meg a mennyei Atya jó adományát s ezzel mutassátok meg, 
mily nagy értékű előttetek az ő szándéka. Jertek el ti is Isten 
házába, kik nehéz gondok, aggodalmak s megpróbáltatások 
keresztjét hordozzátok, a buzgó éneklés és ima által könnyül 
éltetek terhe, szent igéjében foglalt vigasztalásaiból megtanul
hatjátok: „Akit szeret az Úr megdorgálja, megostoroz pedig 
mindent, kit fiává fogad*. Jertek el mindnyájan, hogy Isten 
igéjének hallgatása által megerősödve, lelkesedve, kitartók és 
állhatatosak legyetek mindazokban, amelyeknek elvégzésére 
Isten e földi életben elhívott.

Az Úr nem szűnik hívogatni a lelki javak elvételére, ne 
utasítsátok vissza meghívását mentegetődzéssel. Minden vasár
nap és ünnepnap az Úrnak hozzánk küldött követe, minden 
harangszóban az ő hívása szól hozzánk: „Jertek el, mert min
den kész!“ Ne feledjétek el, hogy az Úr számba veszi az ő
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meghivottainak jelenlétét, értsétek meg, hogy súlyos vádként 
hangzik felétek, ha üres a ti templomi helyetek. A vasárnapi 
harangszó azt az üzenetet viszi szét a családi hajlékokba, hogy 
az Ür házában elég üres hely van, a tied ne maradjon üres. 
A lélek szent vágyódása késztessen elfoglalni helyedet, hogy 
vehess bő részt Isten igéjének gazdag s a lelket az örök életre 
tápláló javaiból.

2. Az evangéliomi gazdag ember készített nagy vacsorát 
és sokakat meghívott. A meghívottak azonban magukat mente
getve távol maradnak. A gazda ekkor megparancsolja az ő 
szolgájának: „Eredj hamar . . . stb. A szolga teljesíti a paran
csot s megtérve azt jelenti, „uram meglett, amint parancsolád 
és mégis hely van." Akkor mondja az Űr az ő szolgájának eredj 
az utakra és sövényekhez és kényszeríts bejönni mindenkit, 
hogy beteljék az én házam.

így hívogat a kegyelmes Isten is szent házába, hol igéje 
hirdettetik, így hívogat az ő szent fia által szerzett Úrvacsora 
asztalához, hol az ő kegyelmének javait osztogatja. Hivogatá- 
sunkra elküldi az ő szolgáját a lelkiismeretet, mellyel a ma- 
gunkbaszállás óráján megismertet önmagunkkal, hogy belássuk 
miszerint „szegények, csonka-bonkák, sánták és vakok* vagyunk 
s hogy lelkiéletünkben nincs meg a kívánatos épség, a példány
képhez képest nagy és sok a hiányosság mibennünk. így éb- 
resztgeti a vágyat, hogy szent asztalának vendégeivé lenni 
törekedjünk.

Bár a legszentebb kegyelmi javait így kínálgatja az Or, 
felhangzik e tekintetben is a komoly vádoló szó: „Mégis üres 
hely van.“ Vegye azért komolyan szívére mindenki az evan
géliomi szolga azon jelentését: „Uram meglett, amint paran
csoltad és mégis hely van!“ Vesse fel ki-ki nem vonatkozik-e 
ez ő reá, nem azt jelenti-e, hogy az Úr asztalánál sokszor, 
avagy következetesen üresen maradt az ő helye. Mert ugyan 
türelmes és fáradhatatlan az Űr a hivogatásban azokkal szem
ben, akik lelkiismeretük megnyilatkozó szavára is vonakodók 
maradnak, s mentegetik magukat, vagy a meghívást dacosan 
megvetik, velük szemben a csapás, szenvedés s nehéz élet
keresztek eszközeit is alkalmazza az Űr s ha ezek sem vezetik 
őket az igaz megtérésre, Isten kegyelmi javainak keresésére, 
ez a komoly vádoló szó : „Mégis üres hely van“ átváltozik 
komoly fenyegetéssé, megváltozhatatlan ítéletté.

3. Ugyanis az evangéliumi gazda mikor immár mindent 
megtett, hogy beteljék háza, a szolga az ő urának minden in
tézkedését végrehajtva ezt jelenti: „Mégis üres hely van", ki
mondja a végső szót: „Mondom néktek, hogy senki azok közül 
a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat." 
A kegyelmes Isten a mi mennyei Atyánk elküldötte mihozzánk 
az ő szent fiat, a Jézus Krisztust, hogy „higyjünk Istenben és 
higyjünk őbenne." Ő mondotta: „Az én Atyám házában sok 
lakó hely van. Elmegyek, hogy helyet készítsek n ék tek ....
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hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek". (Ján. 1 4 .2 —4.) Ide 
akar bennünket az Úr az ő nagy jóvolta szerint összegyűjteni, 
örök dicsősségébe részesíteni.

Azért halljuk meg az ő hivogató szavát s engedjünk 
annak. Ne legyen üres a mi helyünk, az ő szent házában; üres 
az ő szent asztalánál, hogy lesújtó ítéletként ne hangozzék, 
felénk a szó: „Senki a hivatalos férfiak közül meg nem kós
tolja az én vacsorámat" s ki ne rekesztessünk a mi Urunk 
Jézus által készített mennyi hajlékokból. Ámen. —

Halotti beszéd.
Köztiszteletnek örvendett öngyilkos fölött.

János XI. 21.
Minden koporsó, melyben egy halovány halottnak vetettek 

pihentető ágyat, a gyásznak és fájdalomnak jele, mely érző 
emberi szívünket szomorúsággal tölti el; minden halál, amelynek 
utján egy-egy embertársunk költözik el tőlünk, szomorú alka
lom, mely bánatot lop a szívbe s szemünkben megnyitja a 
könnyek forrását.

Ez az elénk állított koporsó azonban, amelyben egy sok 
szenvedésétől, kínjától és gyötrelmétől immár megszabadult test
vérünknek teste pihen, kétszeres fájdalmat és szomorúságot 
jelent. Fájdalmat elsősorban is az ő hozzátartozóinak: hitvesé
nek, aki közel 4 évtizeden át hordozta vele együtt az élet terhét, 
gyermekeinek, hogy elveszítik benne szeretett édesatyjukat, 
benne egy tekintélyes családnak a fejét, aki míg testi és lelki 
erejének teljességét bírta, érettük fáradott, küzködött, verejté
kezett, hogy arcának hulló verítékéből nyíljon ki számukra a 
megelégedésnek s a család jólétének drága virága. Megilletődött 
szívvel állanak meg koporsója körül rokonai, tisztelői s városbeli 
atyafiai, hogy utolsó búcsút vegyenek tőle, meggyászolják benne 
a férfiút, akit, míg meg nem törte őt az esztendőkig tarló testi 
és lelki szenvedés, nyílt szívű, egyenes jellemű férfiúnak ismer
tek. S megáll lélekben koporsója mellett mély gyászt öltve 
magára a helybeli evangélikus egyház, melyet ő régebben, mint 
gondnok, hűséggel és szeretetteljes odaadással szolgált s vallotta 
magát mindenha boldog büszkeséggel öntudatos fiának.

De valami kibeszélhetetlen nagy bánat nehezedik az én 
szívemre is amiatt, hogy így halt meg, ilyen megrendítően szo
morú körülmények között.

Nem fogom elmondani halálának gyászos körülményeit. 
Nem akarok mélyíteni olyan sebeket, amelyek most amúgy is 
erősen véreznek és szívettépően fájnak. Távol áll tőlem az is, 
hogy beleüljek az erkölcsbiróknak kényelmes székébe és dör
gedelmes szavakból font korbáccsal ostorozzam az eltévelyedést, 
melynek ő szánandó áldozata lett. Testvéreim ! Amikor egy tele
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pohárból kicsordul a viz, nehéz akkor megállapítani, hogy 
melyik csöpp volt a bajnak az okozója s amikor nagy katasztró
fákat okozva kitör a villám, ki tudná megmondani, hogy mi
csoda háborgások mentek végbe előzetesen látatlanul a földnek 
rejtett mélyiben? A megboldogult dobogni immár megszűnt 
szíve — úgy gondolom én — egy csordultig telt pohár volt, 
melybe csöppenkint öntögette keserű italát a betegség, melynek 
terhét a gyógyulás reménysége nélkül hordozta immár eszten
dők óta, az öregséggel járó fájó ráeszmélés arra, hogy elszálltak 
fölöttünk az évek, hogy fáradozni, munkálkodni nem tudunk, 
hogy talán fölöslegesek is vagyunk ezen a világon, hiszen örö
möt okozni nem tudunk már senkinek, hogy talán terhére is 
vagyunk azoknak, akik pedig szeretnek s örömest tesznek meg 
mindent miérettünk.

Mi kell az ilyen önmagát emésztő, reménytelen gondolatokkal 
megteljesedett szívnek? Egy végzetes pillanat, melyben átfut 
az agyon a kívánatos nemlét gnndolata, mint ragyogó nap előtt 
a sötét felhő, és kész a katasztrófa.

Ó mint ember megértem én az ő tragikumát és a mindent 
megbocsátó részvét könnyeit hullattom szomorú koporsójára, 
mint Isten szolgája azonban valami nagy, szégyenítő bánatot 
érzek s hivatásom tiszte parancsolja, hogy mondjak e szomorú 
helyen, ha nem is Ítéletet és kárhoztatást, de legalább egy fáj
dalmas, panaszkodó sóhajtást. Azt, amellyel Márta panaszkodott 
testvérének, Lázárnak koporsója mellett az Üdvözítő Krisztusnak: 
„Uram, ha te itt lettél volna, nem halt volna meg az én test
vérem !“

Gyászoló halotti gyülekezet! Az az asszony, aki 2000 esz
tendővel ezelőtt ezeket a szavakat mondotta, egy nagy igazsá
got érzett meg és fejezett ki. Azt t. i., hogy életünk nagy csa
lódásai mindig akkor érnek bennünket, nagy tragédiák, mindig 
akkor következnek be, amikor mi kikapcsolódunk abból a nagy 
valláserkölcsi erőközpontból, amit mi Krisztusnak nevezünk, 
amikor, ha nem is szakadnak el teljesen, de megritkulnak és 
meglazulnak a hitnek és a reménységnek azok az aranyszálai, 
melyek bennünket az örökkévalóság Urával, az Istennel kap
csolnak egybe. Azért beszéljenek akármit egy jobb korszaknak 
álmodozói, ennek a világnak, mely ma tele van az élet lelki 
sebesültjeivel és rokkantaival. . .  emberekkel, akik közül egye
seket időnap előtt megőröl, sokszor a halál karjaiba hajt a 
mindennapi kenyérért való gond, másokat a nélkülözések s a 
különféle megpróbáltatások sokasága, ismét másokat a gyógyít
hatatlan betegségek ijesztő réme.. . ennek a világnak — mon
dom — semmire olyan nagy szüksége nincsen, mint igazi 
hitre: bekapcsolódni újra azokba az erőforrásokba, melyek nem 
e földön nyíltak, hanem az örök Isten maga fakasztotta fel 
azokat az értünk keresztfára adatott Krisztusnak bennünket 
kereső szeretőben. Hitre, mely megedzi, a lelket, növeli ellen
álló képességét az élet megpróbáltatásaival szemben s felfokozza
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a lélek energiáit annyira, hogy a gyarló ember is el tudja 
mondani a nagy apostollal: „Mindenre van erőm a Krisztus 
által, aki engem megerősít." (Fii. IV. 13.)

Igen, akinek az élő hit által eleven kapcsolata van Urával, 
Istenével, annak mindenre van ereje. Az hordozhatja a szegény
ségnek s a nélkülözésnek mázsás gondjait, ám a nagy gondok
kal szembehelyez egy még nagyobb hitet s lelkét bátorítva 
mondogatja a szent énekkel:

„Bízzad minden utadat 
S mi, bántja lelkedet 
Az Úrra, Ő igazgat 
Híven földet, eget.
Ki felhőknek, szeleknek 
Szabott irányt mutat,
Hidd el, ha gondok űznek 
Nyit néked is utat.“

Az viselheti az öregséggel járó gyöngeségeket, de, ha igazi 
hite van, akkor, míg a mérleg egyik serpenyőjébe beléhelyezi 
a vénség erőtelenségét, fogyatkozásait, esendő voltát, nem fe
lejti el, hogy a másik serpenyőbe belerakja egykor való ifjú
korának minden szép emlékét: az erőt, az egészséget, a munka
kedvet, az elélvezett öröm kellemes pillanatait, a boldogságot, 
mely osztályrészül jutott családjában s az élet más társas vi
szonyaiban . . . s akkor rájön arra, hogy örömöt és bánatot, 
boldogságot és fájdalmat bölcsen osztott el az Isten keze s ez 
a tudat erőt ad neki az öregség terheinek elviselésére.

Akinek töretlen hite van, annak is odanyújtja az élet a 
szenvedések poharát is teleönti sokszor mértéken túl a keserű
ségek italával, ám az ő lelkét megedzette a hit, úgy hogy vi
gasztalni tudja magát a költő szavával:

„Nincsen olyan puszta ínség,
Hogy magának benne 
A halandó egy tenyérnyi 
Zöld sirányt ne lelne.“

s ezzel az áldott igével: „Amiket most szenvedünk, nem hason
líthatók a dicsőséghez, amely nekünk megjelentetik." (Róm. 
VIII. 18.)

Ez a Krisztusból sugárzó, életet megtartó, életet szépítő és 
megszentelő csodálatos erő. Ennek a sajnálatos megfogyatko
zását siratom én e testvérünkben, hogy meglankadott a vigyá- 
zásban s nem várta meg, míg az Örökkévaló mondja meg: 
„Most már elég a földi küzdelemből, a földi szenvedésből."

Koporsójánál kérlek titeket a megbocsátó részvét könnyei
vel sirassátok. Magatokért pedig és édes mindnyájunkért imád
kozzunk: „Mi Atyánk . . .  ne vigy minket a kísértésbe, de sza
badíts meg a gonosztól. Mert tied az ország, a hatalom és a 
dicsőség mindörökké." Ámen.

Magócs Károly
irsai lelkész.


