
A „szólásban való bölcseség".
I. Kor. 1 .17.

Érdekes, hogy milyen határozottan rekeszti ki Pál apostol 
ezekkel az igékkel a „szólásban való bölcseséget" a kereszt 
evangéliomát hirdető, munkájának eszközei és módszerei közül. 
Nem a szólásban való agyafúrtságot, körmönfontságot, raffinált- 
ságot, hanem „bölcseséget“ ; a beszéd alaki és tartalmi szép
ségét, az előadás retorikai művésziességét. Nemcsak, hogy nem 
törekszik reá, nem használja fel azt, hanem szándékosan, tuda
tosan mellőzi.

Miért? Hisz neki s evangéliomhirdető munkájának a Krisz
tus keresztje mindene! „dicsekedése", „tudománya"; hajtó erő, 
eszmény, mérték, bizodalom! Hirdetésének érdekében tehát csak 
felhasználhatna minden eszközt! ? ezt is ! ? S hozzá még rendít- 
hetlenül meg van győződve arról, hogy ennek a keresztnek 
nemcsak küldetése, hivatása, hanem „hatalma", „ereje" is van; 
hogy ez a kereszt elemi erejű szent vággyal törekszik és tud 
hatni, érvényesülni, értékesülni és használni. Talán mégis csak 
bizhatna tehát a „szólásban való bölcseség" fölötti fölényében, 
győző erejében is ?! És mégis. . .  „nem szólásban való bölcse- 
séggel"!... Miért?

Szavai azt árulják el, hogy azért, mert úgy látja, hogy a 
„szólásban való bölcseség" nagy kár és baj okozója is lehet, 
s mert lelkére ép ezért is aggódás, sőt „félelem és rettegés" 
nehezedik. „Fél" attól, hogy a „szólásban való bölcseség" „ki- 
üresíti", tartalmából kifosztja, hiábavalóvá, hatástalanná, célta
lanná teszi azt a keresztet. „Retteg" attól, hogy a „szólásban 
való bölcseség" következtében nem tud hatni, értékesülni, ér
vényesülni és használni az a kereszt. Ezért: „evangéliomot hir
detek ... de nem szólásban való böcseséggel".

Nem hiszem, hogy az apostol ezzel az — akkor különös 
és szokatlan — állásfoglalásával, felfogásával és eljárásával 
kötelező erejű szabályt, törvényt akart volna adni a következő 
évezredek evangéliom hirdetői számára. Viszont azonban hiszem, 
hogy azt meg még kevésbbé akarta, hogy ez a felfogása, 
„félelme és rettegése", eljárása késő évszázadok evangéliom- 
hirdetői előtt egészen ismeretlen és idegen maradjon, őket még 
csak gondolkodóba se ejtse. Ama evangéliomhirdető munkájára 
gondolsz is, vallom, hogy vannak esetek, amikor és vannak 
emberek, akiknél a Krisztus keresztje teszi „hiábavalóvá", feles
legessé, fosztja és küszöböli ki a szólásban való bölcseséget. 
(Az evangéliomhirdető" halálra ítéltet kísér utolsó útjára stb.)
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Távol áll tőlem az, hogy a „szólásban való“ faragatlanságot, 
darabosságot, esetlenséget stb. ajánljam a ma evangéliomhirde- 
tőinek, vagy épen követeljem tőlük. Eszem ágában sincs azt 
állítani, hogy indokolatlan, meg nem engedett és értelmetlen 
volna az apostolnak Róm. 1 0 .15-ben olvasható felkiáltását így 
variálni: „mily szépek az evangéliomhirdetőnek szavai. “ Bizonyos, 
hogy amikor ugyan ő azt írja: *,a ti beszédetek mindenkor 
kellemetes legyen", az evangéliomhirdetés „beszédére" is gon
dolt. — Mégis azt mondom, hogy ha a Krisztus keresztje az 
evangéliom mai hirdetőjének csak megközelítőleg is az, ami 
volt Pál apostolnak, lehetetlen, hogy lelkének teljesen idegen 
és ismeretlen legyen az apostolnak objektív megfontolása, logi
kája, az aggodalma, „félelme és rettegése". . .

Ha az evangéliomhirdető „szólásban való bölcsesége" oly 
nagy és úgy alkalmazott, hogy az lesz „élménnyé" hallgatóira 
nézve: valószinü-e, hogy emellett és ezenfelül még a Krisztus 
keresztjéből áradó kegyelem is „élménnyé" lehessen és lesz?

Ha meg az evangéliomhirdetőnek a „szólásban való böl- 
cseségre" igyekezése sikertelen, hiábavaló erőlködés s nyomá
ban a hallgatók lelkében boszúság, fitymálás, kelletlenség, harag 
támad; valószinü-e, hogy ezenfelül vagy eközben az Isten ama 
„boszuságának, haragjának" és ítéletének szava is megérint
hesse a lelkűket, annak a Krisztus keresztjében szól hozzájuk ?

De, ha még oly komolyak is az ilyen és hasonló kérdé
sekben rejlő fontolgatásaim, elmélkedéseim, úgy érzem, hogy 
egymagukban nem elég erősek és hatékonyak; nem fognak 
engem megakadályozni abban, hogy „szólásban való bölcse- 
ségemmel" Krisztus keresztjét hiábavalóvá ne tegyem. Evangé- 
liomhirdetői lelkiismeretem, szívem állandó, mély önzetlen, 
másokért való és szent aggodalmára sőt egyenesen „félelmére 
és rettegésére, van szükségem. „Félelemre és rettegésre," amely 
már készülésem közepette is, miközben szép, szellemes szavak, 
fordulatok jutnak eszembe s tudom, hogy amit mondani fogok, 
azt meg tudnák lendületesen, költőiesen, világosan is mondani, 
megkérdezi: nem feledkezik-e majd reá gyülekezeted egészen 
a hogyanra, a „lendületre", virágra", a „szólásban való meg
lepő bölcseségre ?“ s nem száll-e el fejed felett észrevétlenül az, 
amit mondasz ? Nem teszed-e így hiábavalóvá a Krisztus kereszt
jét? — „Félelemre és rettegésre", amely nemcsak másoknak 
tanácsoltat velünk önfegyelmezést, lemondani tudást, hanem 
magunknak is azt diktál.

Ha csak arról volna szó, hogy egy vizet kérő szomjas 
ember szemeláttára — abbeli nagy igyekezetünkben, hogy a 
vizet lehetőleg kecses, szép, elegáns mozdulattal szervírozzuk 
— kidöntjuk a vizet s „hiábavalóvá" lesz a pohár! Hacsak 
arról volna szó, hogy a kis fiam „levetetős képekkel" telerag- 
gatja a bibliámat s velük elfedi, elolvashatatlanná „hiábavalóvá" 
teszi a betűit!

De itt a Krisztus keresztjéről van szó! „Keeses mozdula



3

tok“, „levetetős képek* a Krisztus keresztjét teszik hiábavalóvá 
— azt az Ítéletet és kegyelmet, azt a „hangot* és „vigasztalást", 
azt az erőt és bizodalmát, amely nélkül nem tud és nem mer 
az ember Istenhez „jutni* s amelynek forrása, bizonysága a 
Krisztus keresztje.

Nem elég, hogy Krisztus keresztjének annyi modern ellen
sége igyekszik minden áron, minden eszközzel hiábavalóvá 
tenni Krisztus keresztjét ? öntudatlanul, szólásban való bölcsesé- 
günkkel sokszor még mi is segítünk nekik, akik barátai vagyunk 
ennek a keresztnek?

Azok előtt ismeretlen nemcsak a magukért, hanem a má
sokért való, önzetlen „félelem és rettegés", á felelősségérzet i s !

A mi, „szólásban való bölcseségünk" és hallatlanná tudná 
tenni Máté 12.36-ot. Ezek 3.18?

Járjunk iskolába a nagy evangéliomhirdetőkhöz, akik a 
„szólásban való bölcseségnek* valamilyen nagy mértékével 
vannak megáldva, amelyen megérzik Pál apostol „félelme és 
rettegése*, e bölcseség kísértő erejével való viaskodás nyugta
lansága, vagy a rajtavett diadal békessége!

De — bármilyen szokatlanul hangozzék is — járjunk isko
lába az afrikai vagy ázsiai egyszerű igehirdetőkhöz is, akiknek 
munkáján és egyéniségén alig érzik a „szólásban való bölcse
ség* kísértő erejével való küzdelem s akiknek ez a „bölcsesége* 
egyszerűségében, alázatosságában, természetességében tán soha
sem teszi hiábavalóvá a Krisztus keresztjét!

Mindenekelőtt pedig járjunk iskolába a Krisztus keresztjé
hez magához! . . .

Hogy élesebb legyen a szemünk, élesebb a lelkiismeretünk 
meglátni, tiszteletben tartani, át nem lépni azt a rejtett határ
vonalat, amelyen innen még szolgálja az igehirdetés művészi 
szép formája a Krisztus keresztjét, de amelyen túl már hiába
valóvá teszi. Hogy legyen erőnk megállani azzal a kísértéssel 
szemben, amely a „szólásban való bölcseségben* ép az ilyen 
időkben rejlik.

Mint a maiak, amikor azt értetlenül, érzéketlenül is úgy 
dicsérik, csodálják. Hogy a mi „szólásban való bölcseségünk* 
mindig alázatosan és engedelmesen, önzetlenül és boldogan 
tudja magát odaadni eszközül, szolgául a Krisztus keresztjének.

nsz.
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Suspiriumok.
Bűnbánó telkemmel Lukács 15.1- 10.
Uram, hozzád térek;
Gyógybalzsamot sebeimre 
Csak tőled remélek.

Habár sok a vétkem,
Ne vess el engemet, —
Légy az én jó, hű pásztorom,
Megtartva éltemet. Ámen.

Végtelen a te irgalmad, jó Atyám, Lukács 6 .39- 42.
Irgalmadból mennyi áldás árad rám ! . . .
Vajha én is éltem útján
Áldást hagynék magam után. Ámen.

Lukács 5. i—u.
Uram, tenélküled erötelen vagyok,
Munkám sikertelen, hiába fáradok.
Óh vonj szent igéddel magadhoz engemet,
Óh, jöjj, teremts bennem új lelket, új szívet,
Hogy szent buzgósággal terjesszem országod —,
S egykor nyerjek nálad örök boldogságot. Ámen.

Máté 5.20-26.
Mindenütt jelen vagy, én Uram, Istenem,
Szemedet, kezedet ki nem kerülhetem.
Add, dolgaimban e tudat vezéreljen,
Szent törvényed szava bölccsé s jóvá tegyen: 
Szelídséggel győzzem meg embertársamat. . .
Ügy boldogan végzem pályafutásomat. Ámen.

Márk 8 .1 —9.
Keresse bár más üdvét földi kincsben,
Én téged áldalak, jóságos Isten.
E földnek kincse, üdve is csak földi:
Szívünket egy-két napra ha betölti.
De, jaj, ha egyszer véget ér a mámor
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S a bánat ránk tör, mint a zászlós tábor,
Könyörtelen kezekkel porba sújt:
Vigasztalást, ha cseppnyit is, ki nyújt? . . .

De boldogok, akik te benned élnek,
Kik üdvöt, áldást mástól nem remélnek.
Megáldod őket lelki, testi jókkal. . .
Óh, végy körül engem is jóvoltoddal. Ámen.

Uram, míg a földi útat járom, Máté 7 . 15- 2$.
Kísértések közt ha botlik lábom:
Te segélj, hogy el ne essem,
Akaratod meg ne vessem;
Hozzon éltem jó gyümölcsöt s végre 
Végy magadhoz örök üdvösségre. Ámen.

Kű megszárad, virág lehull, Lukács 16.1- 9.
Élet napja lealkonyul.
Segélj, Atyám, óh úgy élnem,
Hogy bármikor végzem éltem,
Színed előtt megállhassak.
Hajlékodba bejuthassak. Ámen.

Lukács 19.41—48.
Jóságod mily’ nagy, én Istenem,
Hirdeti a nap sugára,
Mégis, ne hagyd elfelejtenem,
Annak is megvan határa:
Ki téged nem fél, nem szeret,
Megérzi büntető kezed.

Vajha azért eszembe venném 
Mi szolgál lelkem javára,
S szent felséged meg ne sérteném 
A bűn széles útját járva . . .
Megváltóm, te segélj erre,
Te vezérelj új életre. Ámen.

Lukács 18.9- 14.
Kegyelmedet szomjuhozva 
Jöttem, Atyám, templomodba.
Óh bocsásd meg sok vétkemet 
És add meg békességemet. Ámen.

HORVÁTH BÉLA
esikvándi lelkész.
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Jézus megkeresi a bűnösöket.
Szentháromság utáni III. vasárnapra.

Luk. XV. 1—10,
Szeretteiin az Orbán! Különös, megkapó szinben tünteti 

fel a most felolvasott Ige az Úr Jézust! Meg akarja őt velünk 
úgy kedveltetni, hogy teljes bizalommal fordulhassunk hozzá, 
azért szól az Urnák a bűnösökhöz való szeretetéről. Igaz, hogy 
ez olyasvalami, amit mi emberek nehezen értünk meg, mert 
ez a mi érzelmeinkkel nem igen egyezik. És mert nem egyezik, 
azért van e különös szeretet két példabeszéddel is megvilágítva, 
E két példabeszédet az Űr Jézus csak azért mondta, hogy a 
bűnösök iránti szeretető annál természetesebbnek tűnjék fel. 
Mert amilyen természetes, hogy a pásztor eltévedt juhát nem 
hagyja elveszni, sőt kész a 99-et ott hagyni, csakhogy a száza
dikat megkeresse és a nyájhoz visszahozza, oly természetes az 
Űr Jézusra nézve, hogy az eltévedt bűnöst felkeresse; és ami
milyen természetes, hogy a háziasszony elveszett pénzdarabját 
keresi, mert tudja, hogy végkép el nem veszthette, hogy azt 
okvetlenül meg kell találnia, így keresi az Úr Jézus is az el
veszett lelkeket, mert mégis csak megtalálhatók és megment
hetők. És amint szeretettel gondoskodik az elveszettről, úgy 
örül a megtaláltnak is, ami megint oly természetes mint a pász
tor, avagy a háziasszony öröme. Ha pedig az Úr Jézus ilyen 
szinben tűnik fel előttünk, ha Ő a bűnösök üdvözítője és meg- 
mentője, akkor felébredhet a mi szíveinkben az iránta való 
bizalom és akkor az írástudók és farizeusok vádja, amellyel őt 
meg akarták bélyegezni, hogy t. i. a bűnösöket magához fogadja, 
nekünk, kik bűnösöknek érezzük magunkat, legfőbb vigaszunk 
és üdvözülésünk záloga. Erről akarunk most elmélkedni.

Te pedig mennyei Atyánk áldj meg minket, áld meg mai 
elmélkedésünket, .hogy megtalálhassuk az igazságot. A te igéd
ben az igazság. Ámen.

Az Úr Jézus azt teljesen természetes dolognak veszi, hogy 
ha a pásztor egy juhot elvesztett, a 99-et ott hagyja a pusztában 
és a századiknak mindaddig utána jár, mig azt meg nem találta. 
És ez természetes dolog is! Micsoda pásztor volna az, aki el
tévedt juhát veszni hagyná ? Micsoda háziasszony volna az, aki 
a pénzdarabot, mely kezéből kihullott, nem akarná keresni? 
Már saját érdeke, már saját haszna is arra indítja, hogy az 
elveszett dolgot keresse. De ami a pásztornál és a háziasszony
nál oly természetes az még nem természetes az összes emberek
nél! Ázaz az emberek is keresik az eltévedtet, de nem azért, 
hogy megmentsék, hanem hogy megbüntessék. Mindenki segéd
kezik abban, hogy a bűnöst elfogják, de senkinek sem jut 
eszébe, hogy azt kioktassa, javítsa, hanem azt akarja, hogy el
vegye megérdemlett büntetését. És ezt nevezik igazságszeretet
nek. Ha azután az ítéletet kimondták, ritkán vannak vele meg
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elégedve az emberek. Szigorúbb, erősebb büntetést kívántak 
volna. Ilyen szívtelenek, ilyen kegyetlenek az emberek!

Milyen más az Úr Jézus! Azt mondja róla a szent írás: 
az embernek fia azért jött, hogy megtartsa azt, ami elveszett 
vala! Ő nála nincsen szó büntetésről, úgy tesz mint a pásztor, 
ott hagyja a 99 juhot a pusztában, csakhogy a századikat meg
keresse. És minekutána megtalálja, felveti az ő vállára örülvén. 
Úgy teszi mint a gondos háziasszony, aki sepri az ő házát, még 
gyertyát is gyújt hozzá, miglen megtalálja az ő drakmáját. 
Ezek egészen más tulajdonságok, mint amilyeneket az emberek
nél láthatni! És hogy ezek más tulajdonságok, ez a mi viga
szunk és a mi előnyünk. Mert ha az Úr Jézus ép úgy gondol
kodnék és ép úgy érezne, mint mi emberek gondolkodunk és 
érezünk, akkor nem jött volna, hogy megtartaná, ami elveszett 
vala, hanem, hogy megbüntetné a vétkeket és az rettenetes 
volna. Rettenetes azért, mert mindnyájan elestünk az Istennek 
dicsőségétől, mert itt közöttünk bizony nincs külömbség és mi 
mindnyájan bűnösek vagyunk. Minél jobban megismerjük ma
gunkat, annál világosabbá lesz ez előttünk, annál biztosabban 
ébredünk arra a tudatra, hogy mi magunk is olyan eltévedt 
juhok, olyan elveszett drakhmák vagyunk. Mily rettenetes volna 
ébredésünk akkor, ha arra kellene ébrednünk, hogy az Úr 
Jézus nem keresi az eltévedtet és nem törődik az elveszettel. 
Ez tényleg a legrettenetesebb, a legborzasztóbb volna.

Ámde az Úr Jézus ép a mai két példabeszédben azt állítja 
a mi vigasztalásunkra, hogy az elveszettnek keresése ő reá 
nézve ép oly természetes, minthogy a pásztor megkeresi elve
szett juhát, minthogy a háziasszony szorgosan utána jár elgurult 
pénzdarabjának. Nem kegyetlen megtorló ő, nem azért adatott 
meg néki minden hatalom mennyen és földön, hogy büntessen 
és megtoroljon, hanem azért, hogy megtartsa, ami elveszett 
vala. Ily tudat azután vigasztalhat és erősíthet bennünket! Az 
Úr Jézus ily tevékenysége üdvözítői gondoskodás! Az Úr Jézus
nak tág szíve van és e tág szív telve van szeretettel. Oly sze
retettel, mely minden emberi mértéken felül van, mely az ő 
isteni lényéből származik és mert isteni lényéből sarjadzik, 
azért nincs benne megtorlás, nincs benne kegyetlenség, csak 
szeretet, csak gondoskodás.

Végtelen távlat nyílik meg előttünk, oly távlat, melyben 
mi az Úr Jézust, mint a bűnösök üdvözítőjét látjuk és hozzá 
még mint oly üdvözítőt, aki a bűnöshöz teljes szeretettel lehajlik. 
Ezt a szeretetet az Úr Jézus többször mutatta: a bűnösöket 
magához fogadta és velük együtt evett, felkereste és vigasztalta 
őket, sőt még többet tett értük, lehetővé tette nékik, hogy 
bűnök súlyától megmeneküljenek. Ezt pedig azáltal tette lehe
tővé, hogy önmagát adta érettök. Belátta ugyanis, hogy egye
dül tanítással avagy vigasszal a bűnös emberen nincs teljesen 
segítve, mert tanítás és vigasz felemelhetik ugyan, de még meg 
nem mentik, azért vette magára a bűn átkát és büntetését,
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azért halt meg a keresztnek fáján mi érettünk. E halálával 
tényleg elszenvedte ő a mi bűnünk büntetését és szabadított 
meg a bűnnek átka alól. így lett ő a mi megváltónk és üdvö
zítőnk és csak ő lehetett azzá, mert csak ő volt élő Istennek fia.

Az Űr Jézusnak az elveszett és eltévedt ember iránti sze- 
retete tehát sokkal mélyebb és sokkal értékesebb, mint a pász
tor, avagy a háziasszony szeretete elveszett juhához, illetőleg 
elkalódott pénzdarabjához. Ezek csak érdekből cselekesznek, 
ő pediglen szerétéiből. Ő ama jó pásztor, aki az ő életét adja 
az ő juhaiért.

De nemcsak hogy gondoskodik az elveszettről, még valami 
igen szeretetreméltó van ra jta : örül a megtaláltnak!

Ha az Úr Jézust már azért lehet szeretni, mert a bűnösö
ket megmenti, szeretetünk iránta még fokozódhatik, mert hiszen 
a mai példabeszédekből még azt is megtudhatjuk, hogy ő a 
megtaláltnak örül. Ezt az örömet is természetesnek állítja be. 
A pásztor is örül, ha juhocskáját megtalálta, az asszony is ör
vend, ha elveszeit pénze birtokába jut. Ez az öröm természetes 
az Urnái, de nem az embereknél és pedig azért nem, mert a 
múlt homálya a jelen örömét beárnyékolja, avagy a jövő ki
látását elsötíti. Mi nem tudunk annak mindig örülni, amit elér
tünk, mert a gond elkeseríti, a visszemlékezés elrontja a szer
zetten való örömet. Mi a múlt miatt nem tudunk megbocsátani. 
A mennyek országában azonban nincs így! Az Űr Jézus arról 
beszél, hogy ott egy megtérő bűnös emberen nagyobb az öröm 
mint 99 igazakon. Ott nem rójják fel többé a múltat, ott csak 
azt nézik mivé lehet még a bűnös! De az Űr Jézus mégis csak 
tesz valami külömbséget bűnös és bűnös között. Nem azt 
mondja, hogy ő minden bűnösnek örül, hanem csak az olyan
nak, aki megtér. Nem a bűnösön örül ő, hanem a bűnös meg
térésén. Ez az Úr Jézus öröme! A megtérő bűnös múltját el
felejti, jövőjét biztosítja és jobban örül neki mint a 99 igaznak.

Az Űr Jézus ezen öröme pedig jól megokolt, mert meg
térésével lényében változik meg a bűnös. A megtért bűnös 
ugyanis megbánja vétkeit és_ megtérése után Isten akarata 
szerint él. Hogyne örülne az Úr Jézus annak, ha az ember is 
Isten akarata szerint él?

Az Úr Jézusnak van öröme a megtért bűnösön, hiszen 
fájdalommal kereste őt, hiszen életét adta érette. Ez nem az 
elégtételnek avagy a bosszúnak, hanem a megújhodásnak, az 
életnek az öröme. Mert ahol a bűnösség megszűnik ott új élet 
kél. Mert a bűnös új életre ébred, azért vagyon örömük az 
Isten angyalainak egy bűnös ember megtérésén. Amit tehát az 
emberek itt a földön meg nem értenek, vagy megérteni nem 
akarnak, azt megértik oda fenn, azon örülnek a mennyek or
szágában és ott nagyobb öröm van egy bűnös megtérésén, 
mint 99 igazakon.

Csak egyetlen egy módja van annak, hogy mi az Istennek 
örömet szerezünk, ha megtérünk, ha belátjuk azt, hogy mind-



eddigelé sokat vétkeztünk, ha arra a tudatra ébredünk, hogy 
mi vagyunk az eltévedt juhok, az elveszett pénzdarabok. Ez 
ugyan lesújtó tudat, de azért még nem kétségbeejtő, hiszen ép 
mai evangéliumunkban arról biztosít minket az Űr, hogy a meg
térés feltétele mellett magához fogad, hogy a megtérő bűnösön 
öröme van. Ami után tehát szívünk vágyódik, amit oly epedve 
vár, azt közli velünk az Ur: a szabadulást, az üdvözülést, az 
atya örömét.

Nagyszerűbb, szeretetreméltóbb üdvözítőt nem is kíván
hatunk magunknak, mint amilyen a mi Urunk és Üdvözítőnk. 
Kegyelmesebb, készségesebb megváltót nem is várhattunk volna, 
mint amilyen ő tényleg. Szeressük hát ezt az Urat, dicsérjük 
és dicsőítsük ő t! Jézus magához fogadja a bűnösöket, magához 
fogad minket is, ha ő hozzá igazán megtérünk. Nemcsak magá
hoz fogad, sőt örül a megtérésünkön, ez a mi életünk és ha
lálunk nagy ténye, ez a mi életünk és halálunk nagy vigasza.

Ezért legyen néki hála és dicsőség most és mindörökké. 
Ámen.

Dr. Tirtsch Gergely
kőszegi lelkész.

Jézus üzenete a hegyről.
Szentháromság utáni IV. vasárnapra.

Lukács ev. VI. 36—42.

Ezen igék hallásánál és olvasásánál mintha a szent hegy
nek levegője érintené arcunkat, ahol az Úr az ő első nagy 
beszédét tartotta, beköszöntőjét, amelyben kifejtette az ember 
boldogságának és boldogításának útját, mintha a levegő hullá
main a messze távolból a mai napok csodás rádiója útján hal
lanánk csodás elbűvölő hangokat, hogy azokat felfogjuk, azokat 
szívünkbe-lelkünkbe mélyítve azokkal gazdagodva induljunk 
ama csodás hangok forrásához, a szent hegyre, Jézus közelébe 
s ottan megteljesedjünk azzal az égi levegővel, amit az ő be
széde nyújt.

Igen, a felolvasott ige az Üdvözítőnek hívogatása a szent 
hegyre, a földi és mennyei boldogságnak hegyére. Jertek én 
hozzám, . .  . tanuljaton én tőlem, az én békességem lészen ti 
-veletek.

A hegyeket, a magaslati helyeket előszeretettel keresi fel 
a mai ember, hiszen az odavezető út, az ott tartózkodás felüdíti 
a testet és lelket. A hegyi levegő tiszta, ózondús, egészséges, 
akik tehetik, oda mennek pihenni, felüdülni, élvezni, gyönyör
ködni, gyógyulni, elvonulni kevés időre a mindennapi élet za
jától, gondjától, új erőt gyűjteni az élet további terheinek hor
dozására, élvezni a gyönyörködtető kilátást, Istennek nagy 
templomában a zsoltárossal vallani: mely nagyok Uram a te
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csetekedeteid, betölt a föld a te áldásaiddal, elgondolni vele: 
micsoda az ember óh Uram, hogy megemlékezel ő róla és 
gondot viselsz. . .  és gyógyulni, igen, a hegyi levegő gyógyít, 
az elernyedt tagokba új erőket önt, gondot, bajt, bánatot feledtet, 
megújítva, felfrissítve ad vissza az életnek s hálásan érezzük, 
mintha a régiek elmúltak s mindenek megújultak volna.

Keseregve fájlaljuk, hogy a hazánkat koszorúként övedző 
magaslati helyeken ideiglenesen idegen zászló lengedez, idegen 
arcok idegen nyelven beszélnek, kincseket rejtő hegyeink nin
csenek, ezek helyett ma még meg kell elégednünk azzal, hogy 
a kenyértermő Alföld csonka részének szépségében gyönyör
ködjünk, de hála Istennek, evangéliomi Sionunk magaslatai, 
szent hegyei megvannak teljes fenségükben, ezeket tőlünk semmi 
földi hatalom el nem veheti, sőt ezeken fogjuk visszaszerezni 
amazokat is, ha buzgóan el-elzarándokolunk a szent hegyre, 
ahol Jézus tanít, ha elfogjuk és lelkűnkbe véssük a hangokat, 
amelyek onnan Jézus ajkáról áradnak szét mint erő, mint hit, 
mint bizodalom, mint áldás az éhező és szomjuhozó szívekbe.

Jézus hív, Jézus édesget ma beszédével a hegyre, Jézus 
üzenetet küld ma nékünk a hegyről.

Jézus üzenete a hegyről:
Irgalmazzatok!
Adjatok!
Megbocsássatok!
Kövessetek!
Irgalmazzatok! „Legyetek irgalmasok, mint a ti Atyátokig 

irgalmas." Az irgalom említésénél és kívánaténál nemde mind
járt a Jerikó és Jeruzsálem közötti úton utazó samaritánus jut 
eszünkbe, aki nem törődve úti céljának feltartóztatásával, az 
ismeretlen, de bajba jutott embertárs gondozásával, mentésével, 
az ezzel járó áldozatokkal, sőt a maga élete veszélyeztetésével 
az életveszedelemben forgó szerencsétlenen minden tőle kitel- 
hetőséggel könyörült s viszont a samaritánus említésére gon
dolnunk kell az igazi, a legfőbb samaritánusra, akiről tanítványai 
vallják: szerte járt és mindenekkel jót cselekedett, — akiről az 
evangéliom minden lapja tanúsítja, kérés, panasz, sóhaj nem 
érintette őt elhallgattatlanul, megindulás nélkül, Ő, aki az isteni 
irgalmasság megtestesülése volt, megüresítette magát isteni 
dicsőségéből, emberré lett, szolgai formát öltött magára, hogy 
könyörületből az embertestvérek legnagyobb átkán és nyomo
rúságán, a bűnön és halálon diadalmat vegyen, maga lett a 
kegyetlen átokká, áldozattá, aki a bűnt gyűlölve a bűnösöket 
szerette, betére a bűnüsök hajlékába, leült azoknak asztalához, 
a bűnösök közül választotta az ő evangélioma országa terjesz
tésének eszközeit, mert nem az egészségeseknek, hanem a be
tegeknek van szükségük gyógyító orvosra — élete, tanítása, 
áldozati halála isteni irgalom-könyörület volt lelkek mentésére, 
megtartására, mert a lélek mindennél féltettebb kincs, annak
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tisztán és sértetlenül kell visszakerülnie a mennyei Atyához, a 
lelkeknek Atyjához.

Lelkeket menteni, megtartani, a bűnökből kiragadni, Jézus
hoz vezetni, ez az ő felhívása mihozzánk is, aki a századik 
eltévedt juhért ott hagyta a kilencvenkilencet s nem nyugodott 
meg addig, míg nyájába vissza nem keblezte, drága néki min
den lélek, vérén váltott öröké; szülők, nevelők vigyázzatok a 
reátok bízott lelkekre, lélekbarátok ne sajnáljátok a jó szót, 
intést, tanácsot, jó útra vezetést, ahol arra az életben oly gyak
ran alkalom nyílik, ne mondja senki, nem vagyok őrizője az 
én atyámfiának; egyházi elöljárók, egyháztagok egy az összesért, 
az összes az egyért őrködjetek a gyülekezetekben, hogy egy is 
a lelkek közül el ne vesszen; mennyien eltávolodnak Istentől, 
a Jézustól, gondoljuk meg, ezeket a mennyei Atyához vissza
vezetni a mi keresztyényi kötelességünkhöz tartozik; mennyien 
vannak még sötétségben és tudatlanságban az evangéliom isme
rete nélkül, ezeket az evangéliom világához, amelyben mi élünk, 
nekünk is gondunkra belső és külső misszió munkájának elő
segítésével, imával és áldozattal. Milyen tág a mező,_ amelyre 
munkásokul elhivattunk, tegyünk valamit érettök, az Úrért, aki 
mondja, legyetek irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas — 
jutalmunk bőséges leszen.

Ha megtanultuk s megszíveltük a lelkekért a lelkeken 
való irgalmasságot, a nehezebbet, könnyebb lesz betölteni az 
Úr második felhívását.

Adjatok! „Adjatok, néktek is adattatik; jó mértéket, meg
nyomatott, megrázott és elfolyó mértéket adnak a ti kebletekbe t 
mert azon mértékkel mérnek egyebek néktek, amellyel ti mér
tek.® — Az Űr ezen igékben az adás, adakozás, gyakorlati 
oldalát hozza fel indokul, a viszontszolgálatot, hogy t. i. mi is 
kerülhetünk azon helyzetbe, de hányszor, mennyiszer, hogy 
viszonzásra szorulunk, ámde fentebb néhány verssel azt mondja, 
ugyanazt a bűnösök is megcselekszik, micsoda kedvességtek 
lészen azért Istennél? — Nekünk másképen kell adnunk, ne
künk másképen kell cselekednünk, nekünk a viszonzásra való 
számítás nélkül kell jót tennünk, Istent követnünk, aki jóltevő 
a háládatlanokkal és gonoszokkal szemben is.

Adjatok, adjatok, ezzel a felhívással lépten-nyomon talál
kozunk, az életnek minden köteléke, amelyhez tartozunk meg
nyitja ajkát ezen kérésre: adjatok. Kér a család, az állam, a haza, 
a társadalom, az egyház, a nyomor egész légiója úgy, hogy 
sokszor nehéz választani, a kéréseket kielégíteni. Családod van, 
gyermeked kér táplálékot, ruhát, neveltetési költségeket, életed 
társa hűséges szeretetet, volna-e szíved megtagadni ezeket ? 
Kér az állam, amit kér ugyan el is veszi, a haza hűséges ra
gaszkodást rögeihez, emlékeihez, amire az állam és a haza ma 
nem képes, azoknak ügyét a társadalom hazafias szíve fogja 
fel, kér az egyház, erre azt szokták mondani, mindig kér, mindig 
koldul, mindig mutogatja sebét, valódi kolduló egyház vagyunké
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Mindenkinek tudnia kell azt, hogy áldott őseinktől nagy- 
értékű lelki örökséget: az evangéliomi szabadságot örököltük. 
Egyházunknak nagy értékeket rejtegető kincsesháza. Tisztes sze
génységben vagyunk, amelyet azonban soha sem szégyeneltünk. 
Ahol az egyháznak kérnie, koldus mezébe kell öltöznie, ott már 
hiba van a szívek körül, hiszen a híveknek kérés, figyelmez
tetés nélkül is meg kell látniok az egyház szükségét és ösztön
zés nélkül sietniök a gyülekezetnek külső építésére, amivel 
együtt jár a hívek lelki épülése is, no meg a százfejü nyomor, 
amelyről Jézusunk is mondta: szegények mindig lesznek.

S ha mindezeknek adtunk, adtunk-e úgy, hogy vissza nem 
vettük volna? Elmondjam-e, mi néked a család, mit ad néked 
cserébe, mit a haza, az állam, a társadalom, milyen jó anyád 
néked az egyház, nem hagy-e nyomot lelkedben a legutolsó 
kéregető áldása és hálás szava, midőn elhagyja jó kívánattal 
küszöböd ?

S Isten is kér, Jézus is kér még pedig folyton s ezeknél 
nagyobb dolgokat, egész szívedet, egész lelkedet és nem viszon
zás nélkül, csak mintha kölcsön volna, biztos jó kamatra, Isten 
busásan jól fizet. Próbáltad-e már elgondolni, avagy mérlegre 
vetni: mit adtál embereknek, intézményeknek, Istennek, elcsodál
kozva fogod látni, amit te adtál a mérleg serpenyőjében köny- 
nyű pehely csak s amit Isten adott ezerszerese annak s nem 
fogsz habozni, hanem megmozdul szíved, kezed, midőn hallod 
a kérést, adjatok, adjatok . . . hátha még elgondolod, szívedre 
veszed, Isten adja neked a legnagyobb jót, a megbocsátást.

Megbocsássatok! „Megbocsássatok, néktek is megbocsátta- 
tik“ — mond az Úr! Van a léleknek súlyos terhe, amit saját 
erőnkből le nem vethetünk, amit sem adakozással, sem böjtö
lésekkel, sem a nevezett jócselekedetekkel, légyen az bármeny
nyi, le nem vezekelhetünk, ez a gyarlóság, a bűn, amely mind
nyájunk leikéhez hozzátapad, ami megzavarja nappali munkán
kat, álmatlanná teszi éjszakai nyugodalmunkat, ha lelkűnkben 
megszólal Istennek hangja: Ádám hol vagy, mit cselekedtél? 
az a belső megvesztegethetlen hang az, amelynek szorongatá- 
sáról az Úr apostola is panaszkodik. Kettős törvény lakozik ón 
bennem, a testnek törvénye és Istennek törvénye, akarom a 
jót, de hogy véghez vigyem, arra nincsen erőm. Kicsoda sza
badít meg engemet a halálnak ezer testétől, az a hang az, 
amelynek kifejezést ad a zsoltáros: hová mennék a te lelked 
előtt, és a te orcád előtt hová futnék. . . hová ? van hová me
nekülni, oda a szent hegyre, Jézushoz, aki megnyugtat, a há
borgó lelkiismeretet lecsendesíti szelid biztatásával: az Atya 
érettem nektek megbocsát, mint a földi atya nem tagadta meg 
bocsánatát tékozló fiától, mert megbánta, amit tett, jobbulást 
fogadott, hazatért, új emberré lett, mint aki elveszett, megtalál
tatott, mint aki meghalt, feltámadott.

De ti is bocsássatok meg egymásnak, mond az Űr! mert 
az Isten megbocsát. Ez a bűntehertől való szabadulásért tartozó
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hálának csekély lerovása. Bocsássatok meg, hiszen Urunk imájá
ban naponta kérjük és fogadjuk ezt, haragot, gyűlölséget, irigy
séget ne melengessünk kebelünkben, mert azokkal égető gye
hennává válik s pokollá az élet, ezen ártalmas tüzet oltogassuk 
el a szeretet megbocsátásával, tudván mi is sokakban tévedünk, 
megesünk, vétkezünk, bocsánatra szorulunk, a megbocsátással 
mennyi bajt, félreértést, kárt, veszedelmet hárítunk el. Hara
gudjatok, de ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti harago
tokon, mondja az Úr apostola, — eltűrvén egymást és meg
engedvén egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, 
miképen a Krisztus is megengedett néktek, azonképen ti is.

Nem könnyű, de érdemes, hálás keresztényi feladat, ki ad 
erre erőt, példát? Az Úr szava hangozik a hegyről.

Kövessetek! ,Nem feljebbvaló a tanítvány az ő Mesterénél, 
sőt inkább a tanítvány tökéletes, ha az ő Mesteréhez hasonló." 
Erre kötelez tanítványi állapotunk, keresztyényi nevezetünk, amit 
szíwel-lélekkel vallunk, az evangéliom. Erre kötelez Jézusunk 
az Ítélkezésben avagy kárhoztatásban, aki maga is megitéltetett 
a világ legigazságtalanabb ítéletével s kárhoztatva lett népének 
legfájdalmasabb kárhoztatásával. ítélkezésünkben, kárhoztatá- 
sunkban legyünk igazságosak, szeretettel, szelídséggel, türelem
mel felékesítettek. Haza és egyház is Trianon i télete alatt nyögve, 
ne vezessen bosszúérzet, hanem várjuk az Úr igazságos Ítéletét, 
amely meg fog jönni. Azon indulat legyen bennünk, amely volt 
a Jézus Krisztusban, a mi Megváltónkban, aki mindenekhez 
irgalmas volt, adta magát érettünk, megbocsátott, aki ma a hegy
ről azon üzenetét köti szívünkre: kövessetek engemetl Ámen.

Nemes Károly
diósgyőri esperes-lelkész..

Mindig velünk van a Krisztus.
Szentháromság u. V. vasárnapra.

Lukács 5 . 1—11.

Szentleckénk elején egy érdekes magyarázó kitétel van, 
amelyből mai elmélkedésünk főgondolatát vettem. Azt mondja 
az evangélista, hogy a sokaság rászorult Jézusra. Nem kellett 
őt keresniük, nem kellett bejárniok egész Zsidóországot és nem 
kellett tudakozódniok utána, mert ime ott volt közöttük. Ott 
állott a Genezáret tavánál.

Mindig ott van a Megváltó, ahol szükség van rája és ahol 
rászorulnak az ő tanítására és mindennél többet érő segítségére. 
Ez az élet a maga ezerféle dolgával, gondjával, harcaival és 
örömeivel nem elmúló idő csupán, amely a tavaszi szelek szár
nyán, avagy a hervadó ősznek utolsó sóhajtásával egyszer mind
örökre szertefoszlik. Van benne örökkévaló és ez a Krisztus, 
a Krisztusnak lelke. Mindig ott van benne. Mint nappal a verő
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fény és mint éjszakában a csillagsugár. Talán a hitetlenség 
felhője takarja el, avagy a kétségbeesés sötétje zárja el szemünk 
elől, de mindig ott van. Mindig van a Krisztus, mint égi vilá
gosság, mennyei erő, Istentől jött áldás, hogy megvilágosítson, 
megerősítsen és megáldjon mindeneket.

Milyen gazdag a mi életünk, ha így nézünk rája, milyen 
gyönyörű még akkor is, ha sírhalmok szélén, avagy fekete 
koporsók között vezet. Csendes temetők virágai között, boldog
ságok hangos kertjeiben, ifjúságban, öregségben, életigéretek 
születésekor, életörömök szertehullásakor mindig velünk van a 
Krisztus.

Vajjon megéreztük-e már, hogy a mi életünkben is ott van 
a mi Megváltónk? Éreztük-e a tekintetét, lelkének erejét, szí
vének jóságát, kezének áldását? Megláttuk-e már, hogy ott áll 
mellettünk, bárhova vet is bennünket a sors és bármit is gon
dolunk, bármit is teszünk, el nem hagy bennünket soha ? Arra 
gondolok, hogy milyen szomorú is a mi sorsunk. Ennek a sze
gény megcsonkított nemzetnek régi dicsőségéből csak az árnyék 
maradt meg, amely mint valami fekete terítő ráborul a mosoly
gásunkra, örömeinkre és megmórgezi boldogságunkat. Hol van 
a világosság, amely elűzi a sötétséget? Hol van az erő, amely 
megduzzasztja a meglankadt izmokat? Hol van az áldás, amely 
felemel bennünket a megaláztatások porából újra vissza a dicső
ség magaslatára? Hát nem szegények és szánalomra méltóak 
vagyunk, akik csak álmodozunk, harcolunk, újra és újra el
bukunk ?

Akkor lennénk azok, ha nem volna Krisztusunk! Akkor 
üres volna a lelkünk és hideg a szívünk. Akkor rettenetes 
lenne a jelen és lehetetlen a jövendő. Akkor szemünk könny
patakja soha ki nem száradna és agyonzaklatott életünk ég
boltja soha ránk nem mosolyogna.

De van Krisztusunk és mindig velünk van. Ő a remény
ség, Ő az ígéret, Ő a megtartás, O az élet, Ő az áldás, a jö
vendő, üdvösség.

Hallgassunk csak szent leckénkre: Mindig velünk van a 
Krisztus.

I. Fogadjuk meg az ő  tanítását,
II. így áldott lesz, ami életünk,

III. és be tudjuk tölteni Istentől kapott szent hivatásunkat.
I. Milyen hatalmas bátorítás van a szentlecke gondolatá

ban: mindig velünk van a Krisztus. Mindig azon kell igyekez
nünk, hogy meghallgassuk és megfogadjuk az ő tanítását.

Ott áll Jézus a Genezáret tavánál. Az írás is megemlíti, 
hogy újra sokan voltak körülötte, akik a szívük őszinteségével 
vágyódtak tanítása után. De a Krisztus most nem szólt hozzá
juk. Egész figyelmét lekötötte az előtte hullámzó tiszta-vizű tó. 
Nem messze a parttól két kicsi hajócska állott a vizen. Törékeny 
kis halászbárkák. Rajtuk agyonfáradt emberek, szakadozott



15

hálók, alig egy-két megteheti kosár . .  Bizony egész napig tartó 
nehéz munkájuknak alig van látszatja.

Kiszállnak a hajóból. Az alkonyodó nap utoljára csókolja 
pirosra arcukat, azután lenyugszik. De a halászok nem pihen
nek. Hálóikat kötözgetik, mossák és javítgatják, hogy holnapra 
újra rendben legyen minden.

Jézus bemegy az egyik hajóba, amely Simoné volt és 
leülvén ott, tanítja vala a sokaságot a hajóból. Minekutána 
pedig megszűnt volna a szólástól, monda Simonnak: Vigyed a 
mélyre és bocsássátok le a ti hálóitokat halfogásra. És felelvén 
Simon, monda néki: Mester, jóllehet az egész éjszakán fárasz
tottuk magunkat és semmit nem fogtunk, mindazáltal a Te 
parancsolatodra levetem a hálót.

Előttünk áll az élet. Olyan mintegy viharzó, háborgó, 
olyan mint egy csendes végtelen nagy tenger. Rajta millió és 
millió bárka, élethajói elküldött telkeknek, boldogságot kereső, 
üdvösség után vágyakozó embereknek. Némelyik hatalmas vi
torlás, amelynek magas árbocán a békesség és boldogság lo
bogói lengenek. Rajtuk piros-pozsgás, jólétben élő, megelége
dett emberek. Ezek a vitorlások szelek szárnyán siklanak tova 
a sima víz tükrén. Villám sohasem cikkázik felettük, viharok 
sohasem tépik meg azokat. Atsuhannak az örvényeken, kikerü
lik messze a zátonyokat, andalító mellódiákkal van tele körü
löttük a levegő.. .  mintha egy gyönyörűséges álomban élnének, 
amelynek soha nem lesz elmúlása.

De kevesen vannak ezek a vitorlások. A legtöbb szaka
dozott összetákolt kicsike bárka, törékeny lélekvesztő, alig egy- 
pár szál deszka csupán, amelyeket azonban vasmarokkal tart 
össze az élni-akarás erős vágyakozása. Rajtuk agyonfáradt, 
agyonhajszolt, rongyosruháju, sápadt arcú emberek. Hálójukat, 
amellyel az életboldogságot, az előremenetelt, az érvényesülést 
keresik, mindennap belemerítik az élettengerének vizébe. Ott 
ülnek a deszka szélén remegve és vágyakozva. Kiül az ajkukra 
az éhség kiáltása, szemükbe a szomjúság tüze. Viharok kavar
ják fel alattuk a vizet, felettük a levegőt. Nap-nap után elbo
rítják őket a hullámok. Recseg, ropog a deszka, szakadozik, 
rongyolódik a háló. . .  A hullámsír gúnyolódva integet. Mennyi 
verejték, könny hullik alá minden nap és mennyi sóhajtás sza
kad fel a lelkekből.

Vitorláson is, lélekvesztőkön is mindennap megjelenik a 
Krisztus és mindeneket tanít, azt mondja mindnyájunknak: vidd 
a te hajódat a mélyre és bocsásd le a te hálódat.

Mindjárt megvilágosodik előttünk az, hogy mi a hibája 
a mi életünknek. Nem az, hogy vitorláson, avagy lélekvesztőn 
utazunk. Nem az, hogy szegények, avagy gazdagok vagyunk. 
Az a legnagyobb baj és az a legnagyobbik hiba, hogy nem 
evezünk a mélységek fölé és nem ott bocsátjuk le a mi háló
inkat. Fenn a felszínen a külsőségek között hiába keresünk örök
kévaló értékeket, megtartást és soha el nem múló boldogságot.
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Ideig-óráig talán kielégítjük szívünk vágyakozását. De a szél 
szerteszórja a hullámokat. Ha nem eresszük le hálónkat a mély
ségbe, ahol az igazgyöngyök teremnek, hanem csak a hullámok 
között keresgélünk, akkor hiábavaló minden mi fáradozásunk. 
Ha még olyan sokat is dolgozunk, keresünk és kutatunk, akkor 
sem lesz semmi értelme.

Fogadjuk meg a Krisztus tanítását, evezzünk a mély vizek 
fölé és ott bocsássuk le a hálót.

II. Meglássuk áldott lesz a mi életünk. A Krisztus által 
módfelett meggazdagszunk. Mondjuk mi is azt: eddigi életünk
ben hiába fáradoztunk, de mert Te Uram azt parancsolod, le
vetjük a hálót.

Azt mondja nékünk az írás: „És amikor ezt mivelték 
volna, halaknak nagy sokaságát rekeszték be és szakadozik 
vala az ő hálójuk. És intenek vala az ő társaiknak, akik más 
hajókban valának, hogy eljönnének és nékik segítségül lenné
nek. Eljövének azért és megtölték mind a két hajót annyira, 
hogy csaknem elmerülének.“

íme láthatjuk, hogy a Krisztus hogyan megáldotta azokat, 
akik megfogadták az ő tanítását. Egész addig hiábavaló volt 
minden munkájuk és minden fáradozásuk. Nem kisérte munká
jukat semmi siker, most azután egyszerre nagy bőséggel meg
tehették hálóik. Telerakták mind a két hajót zsákmánnyal úgy- 
annyira, hogy azok csaknem elmerültek a nagy teher miatt!

így áld meg bennünket is a Krisztus, ha megfogadjuk 
mindazt, amire ő meg akar tanítani bennünket. És akkor majd 
észrevesszük azt, hogy bizony azért volt olyan üres mindeddig 
a mi életünk és azért volt olyan keserves az előrejutásunk és 
érvényesülésünk, mert a Krisztus nélkül akartuk mindezt elérni.

Ott az élet tengerének kellős közepén, ahol élethajónk 
vergődik, hányódik, előrejutni, megmaradni, életértékekkel meg
gazdagodni, célunkhoz közeledni nem lehet és nem is adatott 
máskép, hanem csak a Krisztus beszédének megtartása által. 
Fogadjuk meg hát az Ő tanítását. így áldott lesz a mi életünk.

III. És csak így tudjuk betölteni az Istentől kapott szent 
hivatásunkat.

Mikor Simon-Péter ezt a csodálatos dolgot látta volna, 
odaborult Jézus lábai elé és ezt mondá: eredj el éntőlem Uram, 
mert én bűnös ember vagyok. Mert félelem fogta el őt és 
mindazokat, akik ővele együtt valának. És mondá Jézus Simon
nak: ne félj, ennek utána embereket fogsz. És ők mikor ki
vonták vala a hajókat a földre, mindeneket elhagyván követék 
vala őt.

Lássátok: így világosodik meg előttünk a mi igazi emberi 
hivatásunk és így tudjuk meg azt, hogy mi annak betöltésének 
egyedüli módja. Ami hivatásunk az, hogy a lelkünket gazdagít
suk és életpéldánkkal, életmunkánkkal minél több embert oda
toborozzunk a Krisztus mellé. Teljességgel hivatásunkat tehát úgy 
töltjük be, ha nemcsak mi követjük a Krisztust mindennap
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jobban gazdagodó lélekkel, hanem úgy élünk és munkálkodunk, 
hogy általunk is egyre többen élnek és egyre többen lesznek 
boldogok a Krisztust követők áldott táborában.

Most egy kérdés: vájjon hányszor éreztük meg már a 
mi életünkben a Krisztus tanítása nyomán azt, hogy megvilá
gosodik előttünk ami hivatásunk. Soha nem éreztük még meg, 
mert ha ez megtörtént volna, minden bizonnyal leborultunk 
volna Ő előtte és elmondottuk volna alázatos bűnbánó lélekkel: 
eredj el Uram éntőlem, mert én bűnös vagyok.

Érezzük meg azt, hogy mindig velünk van a Krisztus és 
az ő tanítása mindig odahull a lelkünkre. Csak így lesz áldott 
a mi életünk és csak így tudjuk betölteni a mi Istentől kapott, 
mindennél nagyobb méltóságot adó szent hivatásunkat.

Előre csak, mindig előbbre, hétköznapokon is, ünnepen 
i s . . . A Krisztus tanít: evezz a mélyre, ott találjuk meg a mi 
életünk értékeit, szépségét, boldogságát és lelkünk örökkévaló 
üdvösségét. Ámen.

Schöck Gyula
püspöki másodlelkész.

A világbéke a hegyi beszédben.
Szentháromság utáni VI. vasárnapra.

Máté V. 20—26.

Mily régen volt az, hogy Názáret felöl elindult egy új 
próféta, új igék zendültek ajkain s új igazságokat talált meg a 
régi törvényekben. Mily régen volt, hogy szomjas lelkek fel
figyeltek első szavaira s indultak őt megkeresni s meghallgatni. 
Mégis az a messzi idő nem fedte el alakját, nem halkította meg 
hangját, ma is látjuk és halljuk őt az evangélium életén keresz
tül magunk között, ma is odaülünk a hegyibeszéd hallgatói közé, 
hogy tőle meghalljuk a régieknek adott törvény magyarázatát.

Mi történt azóta az emberek világában, hogy a második 
kőtábláról felolvasta népe előtt Mózes a törvényt: ne ölj ? Néz
zetek a történelembe: háborúk, erőszakoskodások, gyengék 
lázadása, gyengék eltiprása az egész. Világhódítás vágyától 
lázas uralkodók viszik a hódítókat a legyőzendők elé s dobják 
egymás fegyverei elé. Aki a történelemből ismeri az emberiség 
lelkét, csak csüggedten nézhet múltjára. Múlandóságra ítélt fajok 
és népek harca egymás ellen földért, vízért, bányáért, uralom
ért, dicsőségért; egymásba kapaszkodott milliók tiporták ki egy
másból az életet, mely anélkül is véget ért volna. Vesztébe 
rohant s elpusztította volna önmagát ezen az úton.

Tudjuk, hogy kényes kérdést érintünk akkor, mikor azt 
mondjuk, hogy ennek az egymást pusztító és gyilkoló emberi 
nemzetségnek a különféle vallások nem álltak tiltón az útjába 
olyan eréllyel, mint kellett volna. Minden háborúskodásban ott

2
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látjuk azoknak az időknek a papjait, amint, vagy harcra tüzel
nek, vagy pedig maguk is fegyvert viselnek. Nem töltötték be, 
vagy nem eléggé töltötték be a féknek azt a szerepét, mellyel 
az öldöklés, rablás, igazságtalanság, leigázások és rabszolga
ságok vezéreit mérsékelniük kellett volna. A templomokba hor
dott győzelmi zászlók, az oltárokra tett zsákmányrészek elva
kították azokat is, akik mint emberek képviselték az emberek 
között az isteni gondolatokat. Az 1300 esztendővel Krisztus előtt 
a tízparancsolat korában és 1200 esztendővel a hegyibeszéd 
után a keresztes háborúk korában, egyként Istennek segítségül 
hívásával ölik egymást az emberek és azóta is minden század 
háborúk zajával van tele, valahol mindig zörögnek e földön a 
fegyverek s szenvednek az erősebbnek az áldozatai.

Mi látjuk a múltat és a jelent, de ezt még mint jövendőt 
látta előre az Üdvözítő. Mily borzalmas képek vonulhattak el 
előtte a hegyi beszéd elmondása közben. Mennyire megtelhetett 
szíve szánalommal és szeretettel, mikor az alázatosakat, a síro
kat, az éhezőket és az üldözötteket mondotta boldogoknak 
azokkal szemben, akik őket keserítik, kifosztják, megalázzák 
és üldözik. Mily végtelen messzeségből nézhette ezt a tökéletlen 
emberi életet és mily végtelen messzeségben láthatta tőle a : 
„legyetek tökéletesek" parancsának beteljesülését. . . Nem a 
hatalmasokhoz és a hadvezérekhez, nem a győztesekhez és a 
győzelmekre áhitozókhoz fordult, nem nekik parancsolta meg: 
„tegyétek le a fegyvert," hanem azokhoz, akik áldozatok voltak 
és áldozatok lesznek. Nem a hadseregeket akarta szétoszlatni, 
hanem össze akarta gyűjteni a szelídek és a jók hadseregét. 
Szelíd és jó lelkeket akart elültetni a vérrel puhított földbe. 
Szelídség és jóság nagy magvetőjeként szórta szét tanítása 
magvait és a gyűlölködés és ellenségeskedés emberi világába 
belesóhajtotta a hegyi beszédet: emberek szeressétek egymást, 
mert csak a szeretet boldogíthat...

Nem fegyvert adott az ő hívei kezébe, vagy ha fegyvert, 
úgy a szeretet fegyverét. Legyőzhetetlen fegyvert, mely ellen 
erőszak és hatalmaskodás, kard és lándzsa, ágyú és méreg 
vájjon mit ér ? azok csak test ellen győzedelmeskedhetnek. „Ne 
féljetek azoktól, akik csak a testet ölik meg — azoktól féljetek, 
akik mind a testet, mind a lelket elveszíthetik". . .  Fegyver
kezett ő is, aki egykor az utolsó, egykor az igazi világhódító 
lesz, fegyverkezett s gyűjtötte a lelki hadsereget. Más világbékét 
látott ő maga előtt s az ő nyomán mi is más világbékét látunk 
magunk előtt, mint ennek az apostolai. Mit ér a nép, mely nem 
háborúskodik a harcmezőn, de háborúság az élete otthon? Mit 
ér az a világbéke szempontjából, aki nem hord ugyan fegyvert, 
de haragtartás és gyűlölködés igéivel mérgezi maga körül a 
levegőt, egyéni életében és családja életében? Hogy járhat 
emelt fővel szülők és gyermekek összességéből álló emberek 
között az, aki méltatlan és szívtelen viselkedéssel és életmóddal 
keseríti és csökkenti szülői vagy gyermekei életét? Hogy illik
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a békés és boldog emberéletek közösségének Ígéretét bíró em
berek közé az, aki szinte öl, szóval, durvasággal, igazságtalan
sággal, megalázással. Hiába szélednek szét a hadseregek, ha 
háborúskodó lelkek tovább megmaradnak, hiába fegyvereznek 
le nemzeteket, ha nem tudják megbékíteni a lelkűket. Hiába 
minden szemfényvesztés győzők és legyőzöttek között, tovább 
izzik a parázs a hamu alatt, mig csak egyszer a hegyi beszéd 
úrrá nem lesz e világ felett. . .

Mert szól az Üdvözítő örök időkre: én pedig azt mondom 
nektek, hogy aki oknélkül haragszik atyafiára, éppen oly méltó 
az ítéletre, mint aki öl s aki hitványnak és bolondnak tudja 
tartani ellenségeskedésből az ő atyafiát, méltó minden nagy 
büntetésre. . . .

Ne merjenek az ilyen lelkek farizeusi mellveréssel Isten 
elé állani, méltatlanok arra. Aki elitéli a mások ellenségeske
dését, gyűlölködését, haragtartását, öldöklő háborúkat, igazság
talan békéket, — az előbb békéljen meg az ő atyafiával, az 
előbb odahaza tartsa és tartassa meg a békének és a szeretet
nek rendjét, ez az az ajándék, amit odatehet az o ltárra ... 
Legyen jóakarója azoknak, akikkel együtt van az úton, együtt 
járja az életet: jót, jót, mindig jót akarjon nekik, sohasem 
rosszat; mindig szeretetet adjon nekik, sohase gyűlöletet; min
dig megértést és megbocsátást, sohasem bosszuállást és haragot... 
Béküljetek meg előbb magatokkal és másokkal, emberek, ha 
azt szeretnétek, hogy körülöttetek békének és szeretetnek bol
dog világa legyen! Ne hagyjatok ellenséget magatok után e 
földi életben, mikor eltávoztok belőle, nehogy a bíró kezébe 
kerüljetek, aki minden vétkezésért egymás ellen megfizettet 
veletek mindent az utolsó fillérig. . .

Óh látjátok-e testvéreim, hogy az Üdvözítő hegyi beszédje 
ugyanazt akarja most is közöttetek, amiért ti is annyi sóhajtást 
és imádságot küldtök a mennyei Atyához: Istennek áldott or
szágát hozni az emberek annyiszor szerencsétlen országaiba és 
lelkei közé. Aki az ő evangéliumának engedelmeskedve és 
nemcsak az emberiség történelmét figyelve nézi az emberiség 
lelkét, az soha le nem tehet arról a reményről, hogy magunk 
és e világ megjobbulása és megbékélése lassú ugyan, mert a 
saját kezünkben is van, de bizonyos mégis, mert Isten kezében 
is van.

A keleti népek régi vallásában különféle alakban sokszor 
előtűnik egyik Istennek az alakja, akit a földi és a földöntúli 
élet összekötőjének, kapujának tekintettek. Egyik tanítás szerint 
mozdulatlanul ül temetők fölé épített hatalmas templomában, 
teljesen egyedül. Pillanatnyi megszakítás nélkül jönnek, galamb 
alakban repülve hozzá, a földön elhunytak és a földre meg
születni induló lelkek kétfelöl. Egy pillanatra előbukkannak a 
láthatatlanból s már megint eltűnnek benne, mennek titokzatos 
útjaikon tovább. Fehérek az elindulok, feketék a visszatérők. 
Szárnyuk megérinti a komoly homlokot s jelenti az egyik:
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Indulok, jó leszek, — jelenti a másik: Visszajöttem, rossz 
voltam. . .

Ha majd a hegyibeszéd lesz valamikor a ma még gyűlöl
ködő és ellenségeskedő emberek törvénye, ha majd a hegyi 
beszédet megtartó emberek békés és boldog világából térhet
nek vissza a földi élet után a lelkek az örökélet fejedelméhez,, 
fehér szárnyon fognak majd visszatérni. Nem mozdulatlan és 
érzéketlen, hanem kitárt karú és áldó Isten fogadja őket: 
„Jöjjetek Atyám áldottai és bírjátok az országot, mely számo
tokra elkészíttetett a világ fundamentumának felvettetése előtt." 
Ámen.

Kemény Lajos
budapesti lelkész.

„Él Krisztus, hát mit bánkódom!“
Szentháromság utáni VII. vasárnapra.

Márk. 8. 1—9.

Három csoportra oszlanak e történet emberei: Jézus, a 
tanítványok s a nép. Mindegyik tizen valamit a szenvedő világ
nak. Jézus azt üzeni: „Én együtt érzek veled!“, a tanítványok: 
„Mi segítünk rajtad!“ s a nép : „Mit bánkódsz h á t!“

I.
Jézus hatalmas sokaságot tanít. Négyezer ember van kö

rülötte s mégis úgy figyelnek rá, mint egy ember. Nem zavarja 
őket a tömeg, Jézus csupa lélek, szavai úgy lekötik a figyel
müket, hogy mindenről elfelejtkeznek. Nem veszik észre, hogy 
leszáll a nap ; nem érzik, hogy hűvös éjszaka harmata rakódik 
rájuk; nem bántja őket az újra perzselő nap ; eszükbe sem jut, 
hogy várja őket otthon valaki, vagy a kötelességek hívják 
őket; nem érzik az éhséget, a szomjúságot, a fáradtságot. 
Csupalélek lett a sokaság. De Jézus, mint a gondos szülő, ész
reveszi azt, aminek még ők maguk sincsenek a tudatában. 
Meglátja a kipirult arcokon a fáradtság ráncait, észreveszi a 
csillogó szemek fényének elhalványulását s áldott ajka meg
szólal: „Szánakozom e sokaságon.* Szánakozása olyan mély, 
annyira együtt érez a sokasággal, hogy nem elégszik meg a 
ténymegállapítással: „nincs mit enniök*, hanem még a bekövet
kező eshetőségek is megremegtetik a szívét: „ha éhen bocsátom 
el őket, kidőlnek az úton*.

Ha itt vége szakadna a történetnek, ha Jézus semmi töb
bet nem tett volna, akkor is nagyon sokat tett máris s akkor 
is örök vígasztalás forrása lenne a szenvedők számára ez a 
rövid mondat: „Szánakozom a sokaságon.* Ebben a mondatban 
ugyanis az a drága üzenet van a szenvedők számára: „Én 
együtt érzek veled I*
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Ha egy ember tette volna ezt a kijelentést, napi rendre 
kellene térni felette, mert az ember szeszélyes, következetlen. 
Ha valakihez ma szeretettel hajolt le, holnap gőgös büszkeség
gel sétálhat el mellette. Ha valamilyen ügy mellett ma lekötötte 
magát, holnap gondolkodás nélkül lesz az árulójává. Jézus cse
lekedetei azonban nem szeszélyek. Nála nincs változás, sem 
változásnak árnyéka. (Zsid. 13.8.) Amit Ő egyszer kijelent, 
amit egyszer megcsinál, abból holt bizonyosan lehet következ
tetni, hogy hasonló esetekben ugyanúgy fog viselkedni. Jézus
nak ez a kijelentése tehát a te számodra is üzenet: „Én együtt 
érzek veled!“

Jézus együtt tud érezni veled, mert nincs az a szenvedés, 
amit meg ne próbált volna. Éhség, szomjúság, mezítelenség, 
lakásínség, emberek félreértése, gyűlölete, hálátlansága, testi 
kínok, a halál, a sir, a pokol.. . ezt ő mind megpróbálta. Nem 
kerülhetsz olyan helyzetbe, hogy fel ne fedezhesd ottan az 
előtted ott járt Jézus lába nyomát.

Jézus együtt tud érezni veled, mert Ő nem felejt. Az éhező 
sokasággal is azért érez együtt, mert még élénk emlékezetébe 
van negyven napos éhsége a pusztában. Számára az a harminc- 
három esztendő, amit itt töltött e földön, oly felejthetetlen él
mény volt, hogy a mennyország minden boldogsága egy örökké
valóságon át sem tudja elfelejtetni vele, mit jelent embernek 
lenni. (Zsidók 4 .1 5 —16.)

Ne becsüld le ezt a részvétet! Drága gyógyír az a fáj
dalmas sebre. Hogy mennyire vígasztal a részvét, az mutatja 
legjobban, hogy mennyire keserít a részvétlenség. Milyen rosz- 
szúl esik neked a kacagás, mikor sirhatnékod van, mennyire 
bántja a könnyfátyolos szemet a más mosolygása, még a min
dennapi kerékvágásban folyó élet látása is izgat, mikor nálunk 
semmi sincs a rendes kerékvágásban. Közömbös lelkek közt 
kereszt alatt roskadozó testvérem, halld meg az üzenetet: „Nem 
igaz, hogy senki sem törődik veled, Jézus együtt érez veled!*

A részvét hatalmas vigasztaló erő, mert alkalmat ad ne
künk arra. hogy kipanaszkodhassuk magunkat s ezzel könnyít- 
sünk a fájdalmunkon. A magunkba fojtott fájdalom megkettő
zött fájdalom, a megosztott fájdalom fele fájdalom. Régi tapasz
talata ez a szenvedőknek. Ha ebben az ideges, siető világban 
senki sem ér rá végighallgatni téged, halld meg az üzenetet: 
„Én együtt érzek veled, imádkozzál!"

A részvét hatalmas vigasztaló erő, mert elfordítja a gon
dolatainkat a fájdalmunktól s eltölt a megtapasztalt szeretet 
boldog érzésével. Bizonnyal te is kaptál már koporsó mellett 
részvétlátogatást, amire azt gondoltad, hogy társadalmi szokás 
csupán s mikor a koporsó mellett észrevetted a szeme szög
letébe lopódzó könnyet, — emlékszel-e? — mily jól eső meleg 
érzés bizsergett rajtad végig: „mennyire szeretnek minket!" 
Mikor teljesen sötét feletted az ég, légy boldog a Krisztus üze
netével: „Én együtt érzek veled!"
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Jézus szánakozása nem marad meg csupán a szónál, ha
nem segíteni is akar a szenvedőn.

Jézus mindenek előtt azzal segít rajtad, hogy felhívja a 
szenvedéseidre az emberek figyelmét, feléd irányítja, beléjük 
plántálja az Ő szánakozó együttérzését. A szent leckében ia 
azzal kezdi segítő munkáját, hogy a tanítványok figyelmét fel
hívja a sokaság bajára: „nincs mit enniök.“

Nem vetted még sohse észre Krisztus e munkáját? Nem 
tapasztaltad még, hogy mint fordúlt szenvedésed felé emberek 
figyelmes érdeklődése? Látod, ez a Krisztus együttérzésének 
szent, tapasztalati bizonyítéka, mert minden ily részvét az Ő 
részvétének következménye.

Jézus segítő készségét nem lehet szavakkal kifizetni, mint 
ahogy soha sem engedi magát kegyes szólamokkal elintézni. 
Itt sem elégszik meg a tanítványok tétlen, eredmény nélkül 
való sajnálkozásával: „Honnan elégíthetné meg ezeket valaki 
kenyérrel itt a pusztában?" Jézus nem a szentimentális han
gulatok embere, hanem a gyakorlaté. Néha nagyon kíméletlenül 
utasítja el a siránkozó, kéztördelő, de semmit sem segítő, nagy 
terveken töprengő, de semmit meg nem próbáló férfiatlan visel
kedést. Érzed-e, hogy itt is mennyi él van ebben a kérdésben: 
„Hány kenyeretek van?* Nem az a kérdés, hogy hány kenyér 
kellene négyezer embernek s hol lehetne azt beszerezni, hanem 
az, hogy tényleg mi segítséget tudsz te adni? Érzed-e, hogy 
mennyi ellenmondást nem tűrő parancsoló akarat (6. vers) van 
ebben a viselkedésben ? Jézus egész tekintélyét latba veti, hogy 
segíthessen a szenvedőn.

Meglátszik ez a történet egy másik vonásán is. Jézus el
veszi az ennivalót a tanítványoktól. Ebben a mozdulatban benne 
van az Ő tulajdonjogának az érvényesítése. Minden, amitek van,, 
az enyém, mert tőlem kaptátok! Én rendelkezem vele.

Azután visszaadja nekik, hogy adják a sokaságnak. Ebben 
a mozdulatban pedig benne van az a tanítás: „Nem minden 
a tietek, amit a kezetekbe teszek le.“ Vannak a mi vagyonúnk
ban átmeneti tételek, amelyeket nem nekünk szánt az Isten, 
hanem amelyeknél az Ő csodálatos nevelő bölcseségével csak 
közvetítőül használ fel minket. Aki ezt meg nem látja, aki 
mindent, amije van, a maga rendelkezésére állónak vél, az az 
Isten szemében sikkasztó. Látod, milyen keményen száll sikra 
Jézus azért, hogy segíthessen rajtad!

És nem hiába száll sikra. Mindig megtalálja az embereit,, 
mint itt a tanítványokat, akik nem foglalják le a maguk szá
mára az élelmet, akik nem hivatkoznak arra, hogy övék a 
kenyér, ők dolgoztak meg érte, ők hozták ki fáradtsággal a  
pusztába, nem jelentik be első sorban az igényüket a Jézus 
által elrekvirált élelemre, hogy hiszen ők is éhesek, nem mo
rognak, nem zsörtölődnek, hogy ez nekik csak ép elegendő,

II.
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fölöslegük nincs, nem adhatnak hát, hanem viszik s megosztják 
áldozatkészen az ő kévésükét.

Ez ebben a történetben a legnagyobb csoda. Sokkal na
gyobb, mint a kenyerek megsokasítása, mert a természeti világ 
akarat nélküli engedelmességgel van alávetve Annak, kinek 
nevére minden térd meghajol, az embervilág azonban ellen tud 
állani az Isten csodatevő akaratának. Azonkívül tapasztaljuk is, 
hogy sokkal gyakoribb az a csoda, hogy csak akkor vesszük 
észre mennyink van, amikor elkezdjük osztogatni, mint az ön
zetlen áldozatkész emberi lelkűiét.

De azért ne bánkódj! Krisztus nálad is meg fogja találni 
a maga embereit. Igaz a tanítványok üzenete: „Mi segítünk 
rajtad !“

III.
Kétféleképen lehet a kereszthordozáson könnyebbíteni: 

vagy megkönnyebbítjük a keresztet, vagy megerősítjük alatta 
az ember teherhordó képességét. Ez az utóbbi a gyökeresebb 
segítés, mert az előbbi csak esetenkint segít, az utóbbi pedig 
minden esetre segítés. Jézus így is akar rajtad segíteni.

Jézus imádkozik az eledel felett. Isten fia, akié minden 
hatalom mennyen és földön, akinek szavára a puszta kövei 
kenyerekké váltak volna, imádkozik. Azért teszi, hogy meg
mutassa, hol van segítség minden bajra. Azért teszi, hogy imád
kozásra nevelje a sokaságot. A lehajtott fejű imádkozó sokaság 
pedig téged akar ránevelni erre a bölcseségre: „Könnyül sor
som terhe rajtam, imádságra nyílik ajkam".

Jézus imádságának tartalmáról az van feljegyezve, hogy 
az hálaadás volt. Nem kér Istentől, hanem már előre meg is 
köszöni, mert oly erős az Istenbe vetett bizodalma, hogy meg 
van győződve már előre kérése teljesítéséről. El tudod úgy-e, 
képzelni, hogy mint ragyogott fel a remény verőfénye ennek 
az imádságnak hallatára a sokaság arcán! Azok a kiderült arcok 
üzenik neked: Légy jó reménységben!

A reménységnek egyik legszembetűnőbb megnyilvánulása 
a türelmes várakozás. Jézus leülteti a sokaságot. Nem engedi 
meg a tolongást. Várjon mindenki a sorára! Olyan fontosságot 
tulajdonít ennek, hogy energikusan megparancsolja a sokaság
nak: „Telepedjetek le!“ Nyugtalan testvérem, halld meg a 
Krisztus energikus parancsát s figyelj fel a pusztában csendben 
várakozó sokaság üzenetére: Várj sorodra!

Nem volt gazdag az étrend, mégis azt olvassuk a sokaság
ról, hogy megelégedének. Ez nemcsak a fizikai jóllakottság 
megjelölése, hanem a megelégedettség lelki állapotának is ki
fejezése. Ennek a megelégedettségnek forrása pedig az igény
telenség. Szenvedő testvérem, mielőtt valaminek a hiánya miatt 
felemelnéd panaszos szavadat, nézz végig ezen a teritetlen asz
tal mellett a puszta földön száraz kenyeret s száraz halat meg
elégedett arccal rágcsáló sokaságon s érezd meg, mily igaz, 
hogy földi ember kevéssel beéri, vágyait ha kevesebbre méri.
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Jézus, a gazdag Jézus, felszedeti a maradék darabokat. 
A takarékosság még nem fösvénység, hanem az Isten ajándé
kainak megbecsülése és bölcs beosztása. Isten sokszor hosszabb 
időre kiadja nekünk a mindennapi kenyeret s ha azt elpazarol
juk, akkor ne panaszkodjunk, hogy a bő esztendők után nyo- 
morgunk a szűk esztendőkben. Nagy igényű, sokat tékozló 
magyar nép nézd meg ezt a sokaságot, amelyik mellett ott van 
az örök bőség forrása, Jézus, s mégis ott keresgél kenyérhéjak 
után a pusztában. Légy takarékos!

* **
Testvérem! Nem tudom, melyik embercsoportba tartozol: 

éhező, szenvedő sokaság vagy-e, vagy „kisbirtokos" tanítvány. 
Nem tudom, venni akar-e tőled, vagy adni akar néked Jézus? 
Azt azonban tudom, hogy Jézus együtt érez veled, szeret Téged 
s így akár vesz, akár ad, mindenképen áld téged.

„Az Isten részt vesz a te életedben 
S amíg a szavad zúgolódva ejted,
Hidd el, nem szeret senki jobban, szebben:
A te bánatod az Istennek is fáj,
De kell a bánat, hogy arról is tudjál!
És hidd el, hogyha fáj is néha sorsod,
Csak Isten tudja mindig, hogy lesz legjobb 1“

Ámen.

Túróczy Zoltán
ózdi lelkész.

Hamis Próféták.
Szentháromság utáni Vili. vasárnapra.

Máté 7 . 15—23.

Amikor ezt mondjuk: nem esik messze az alma a fájától, 
azt jelezzük, hogy amilyen a szülő, olyan a gyermeke, amilyen 
az ember, olyan a barátja. Ezekkel a megállapításokkal pedig 
azt a tapasztalati igazságot hirdetjük, hogy akiknek közelében 
élünk; akiknek környezetében tartózkodunk; akik szavakkal 
és tettekkel előttünk járnak: azok hatással vannak reánk, irá
nyítják érzés- és gondolatvilágunkat, idomítják jellemünket.

Nagyon fontos dolog tehát az, hogy kiknek a körében, 
kiknek a társaságában; kiknek a beszédét hallgatjuk s kiknek 
az életiránya von a mienkre is fényt vagy árnyat.

Nagyjelentüségü e kérdés különösen a gyermekekre nézve. 
Az ő lelkűk tiszta tábla, amelyen az egyszer rávetett írásnak 
nyoma marad; az ő szívük lágy, mint a viasz, minden könnyen 
hozzá tapad. Ők vizsgálat és birálgatás nélkül fogadnak minden 
tanítást, minden tanácsot. Nem tudják mi a métely, mi a méreg.

De foglalkoznunk kell e kérdéssel a felnőttekre is.
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Az emberek nagy része olyan, mint a gyermek, járszala- 
gon vezethető, befolyásolható, törekvéseiben, célkitűzéseiben 
életmódja tekintetében irányítható.

S miután az emberi természet hajlik a rosszra s a kígyó 
csábításának hajlandó engedni, fel kell vértezni a lelkeket a 
gonoszság támadásaival szemben; fegyvert kell kezükbe adni; 
a lélek fegyverét: az igét, hogy sikeresen küzdhessenek minden 
kisértés és csábítás ellen.

Fel kell nyitnunk az emberek szemeit, hogy lássanak; 
meg kell világosítanunk elméjüket, hogy helyesen gondolkoz
zanak; meg kell őket győznünk az igazságról, hogy álljanak 
és a mellett maradjanak.

A gonosz ellen való védekezésre hív fel bennünket a mai 
vasárnapra rendelt szent lecke is, amelyet feljegyezve találunk 
Máté ev. 7 .1 5 —23.

Hallgassuk meg Jézusnak a felolvasott szent igékből felénk 
csendülő felhívását:

őrizzétek magatokat a hamis prófétáktól!
Kérdezzük :
I. Kik azok a hamis próféták ?

II. Miről ismerhetjük fel őket?
I.

„Őrizzétek magatokat a hamis prófétáktól, kik hozzátok jő- 
nek juhoknak ruhájukban, de belül ragadozó f a r k a s o k (Máté 
VII. 15.) Áldoit intelem, aki megfogadja, sok bajtól, sok késő 
bánattól menti meg magát.

Hogy kik azok a hamis próféták, idézett szavakban meg
mondja Jézus. Azok az emberek, akik két életet élnek; akik 
mások külsőleg, mint belsőleg; akik kívül fehéreknek látsza
nak, bensejökben pedig feketék. Ilyenek voltak Jézus korában 
a farizeusok, az a szekta a zsidók között, amelynek tagjai 
magukat mindenek felé helyezték, tisztáknak tartották s a többi 
embereket, mint gyarló bűnöseket lenézték és megvetették. 
Ahol és amiben mutogathatták magukat ott és abban feltűnni 
igyekeztek. A templomban az első padokban ültek, ünnepélye
ken az első sorban helyezkedtek el, a zsidók vezéreivé tolták 
fel magukat. Látszat szerint gyakran böjtöltek, előírás szerint 
gépiesen mormolták imádságaikat, szorosan dézsmáltak, de jó
tékonyságot és irgalmasságot nem gyakoroltak. Álszenteskedők, 
képmutatók voltak. Keményen megbélyegzi őket Jézus e sza
vakban: „Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok: mert szinte 
hasonlatosok vagytok a megfehéritett koporsókhoz, melyek kívül 
ugyan szépeknek tetszenek; belül pedig rakvák holtaknak tetemeivel 
és minden undoksággal. “ (Máté XXIII. 27.)

Közülők nőttek ki az írástudók, akik tudományukkal, 
bölcsességükkel dicsekedtek, kérkedtek, Krisztus tanítását sem
mibe sem vették, de a maguk romboló tanait csalhatatlanoknak 
tartották.



26

A farizeusok mindenütt és mindenkor a kirakat számára 
dolgoztak. Nagy hangon, tetszetős, olcsó portékát árusítottak. 
A jónak és az igazságnak gyalázásától vissza nem riadtak. 
Jézust jó tetteiért hamis, álokoskodás alapján vádolták s kereszt
fáját ők faragták.

Ámítok, csalók, izgatok, igazi demagógok voltak.
Vannak-e és kik ma a hamis próféták?
Fájdalom, vannak! Nagy a számuk. Fenn és lenn áltu

dósok és tudatlanok között bőven akadnak.
Ilyenek a hitetlenek, akik a vallás dolgaiból gúnyt űznek, 

akik az egyház érdekeit semmibe sem veszik, akiknek a test 
és a világ mindenük, akik nem imádnak Istent, nem ismernek 
hazát, s nem tartják szükségesnek az erkölcsöt. A legkisebb 
falu sarában ép úgy tenyésznek ilyen emberek, mint a nagy 
városok sima kőrútjain; kunyhó és palota egyaránt termeli 
őket, ott a szegénység, itt a gazdagság veti őket felszínre, ott 
kisértőnek itt mammonnak mondjuk a gonosz szellemet, amely
nek kreatúrái s egyben rabjai.

Hamis próféta mind az a tudós, aki nem vallja az írás 
szavát: „A bölcsességnek feje az Urnák félelme“ (111. zsolt. 10.); 
aki a maga gyarló elméje gyenge mécsvilágát tolja Isten örök 
bölcsességének tündöklő napja elé; aki nem ismeri el s nem 
vallja alázattal, hogy az ő tudása parányi szikrája Isten örök 
bölcsességének; balgatag bölcs az, aki szájának leheletével 
akarja elfújni helyükből a hegyeket s kezével igyekszik ki- 
meregetni a tenger vizét.

Hamis próféta az, aki az ember magasabb rendeltetését 
tagadva élveknek és gyönyöröknek él s komoly dolgokról meg
feledkezve tiszavirágként habzsolja a perc örömeit.

Őrizzétek magatokat a hamis prófétáktól! Gonosz a nézé
sük, emésztő tűz a beszédük, kárhozat az életük. Báránybőrbe 
bújt farkasok, szívet rontok, lelket rablók, életet pusztítók, kö
vetei a pokolnak. Ne engedjétek őket közeletekbe, ne hallgas
satok beszédeikre, ne tegyetek utánuk egy lépést sem, mert a 
mérges gyom magva gyorsan fogan, síkos pályán megállni 
nehéz, a vigyázatlan ember könnyen hirtelen mélységbe zuhan.

II.
Hogy megőrizhessük magunkat a hamis prófétáktól, tud

nunk kell, hogy kik azok. Jézus ezt mondja: „Az ő gyümölcse
ikről ismeritek meg őket; váljon szednek-e a tövisről szőlőt, vagy a 
bojtorjánról fügét?" . (Máté 7.16.)

Az emberek belső megismerése nem kis feladat. Életük 
külső megnyilatkozásaiban sokan egészen mások, mint bense- 
jükben. Ha csak külső megjelenésüket, modorukat, nyilvánosság 
előtt lefolyó viselkedésüket és beszédüket nézzük és figyeljük, 
valóban megismernünk a legtöbb embert nem sikerül. A madár 
tolláról sem tudjuk meg, hogy énekes-e az vagy nem. A látszat 
csal. A külső sokszor szép, ragyogó, elragadó; de a belső rút, 
sötét, visszataszító.
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A hamis prófétának jellemző tulajdonsága, hogy könnyed, 
simulékony, figyelmes. Mosolyogva, hizelegve közeledik hozzád 
s álnokúl, hazugsággal igyekszik megejteni. Olyan eljárást követ 
a hamis próféta, mint amellyel Jézussal szemben a kísértő élt 
a pusztában. Kifürkészi, kinek mije fáj; ki keresi kinél mi 
hiányzik, miben szűkölködik s azt emlegeti, azt kínálja neki. 
Kenyeret igér az éhezőnek, hatalmat az erőtlennek, örömet a 
szomorkodónak, dicsőséget az igénytelennek. Égő vágyat gyújt 
fel a szívben. Lázálmok felhőjébe burkolja a lelket, mámort 
bocsát az agyra. Festett, csalfa világba emel.

A hamis próféták a könnyen hívő embereket elkápráztat
ják, elvakítják, félrevezetik, megcsalják és kirabolják. Sok hajó
törött siratja késő bánattal könnyenhivőségét, rossz útra térését.

Gyümölcséről ismeritek meg a fát, cselekedeteiről az embert.
Akihez gyanú fér, akit teljesen nem ismersz, akinek jelle

mével nem vagy tisztában, annak szavát bármint cseng-bong is, 
meg ne hallgasd, el ne hidd. Mosolyogjon bár az ajka, mézédes 
legyen a beszéde, kedves és megnyerő a megjelenése, ha tetteit 
nem ismered, kerüld, ne tűrd meg magad mellett.

„Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen 
bé mennyországba, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyámnak 
akaratját“. (Máté 7.21.)

Nem mindenki jó, aki annak látszik. Nem mindenki igaz 
ember, aki annak igyekszik feltűnni; nem mindenki becsületes, 
aki annak mutatja magát; nem mindenki megbízható, aki olyan
nak mutatkozik.

Azt fürkészd ki, hogy ki mit cselekszik, amikor egyedül 
van; ki mennyi jót tesz, amikor nem látják; ki hogy végzi 
dolgát, amely reá vár; hogyan tölti be hivatását, amelyet ré
szére kijelölt az Úr. Ne a kezet, hanem a cselekedetet, ne az 
élet fáját, hanem annak gyümölcsét nézzed. Ha hitteljes a lélek, 
jó cselekedetekben gazdag az élet és az élet fája áldott, édes 
gyümölcsöket terem; ellenben a hitetlen embernek életfája tűzre 
való s keserű, romlott a gyümölcse.

* *
*

Az elmondottak után tudjátok, hogy ki igaz és ki hamis 
próféta. Tudjátok, hogy melyik fa terem jó és melyik rossz 
gyümölcsöt. Azt is hallottátok, hogy „ Valamely fa  nem terem jó 
gyümölcsöt: kivágattatik és a tűzre v e t te t ik (Máté 7 . 19.) Legyetek 
ti jó gyümölcsöt termő élő fák!

Mint gyümölcs függtök ti magatok is az életfáján. Megértek. 
Le fogtok hullani. Vigyázzatok, hogy eséstek ne mélységbe zu
hanás, hanem Isten atyai ölébe való átszállás legyen.

„Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni". (Zsid. 10.31.) 
A hamis próféták sorsa pedig ez lesz. Hallani fogják az Úr 
elitélő szavát: „Soha nem ismértelek titeket, távozzatok el én tőlem 
álnokságnak cselekedőia. (Máté 7. 23.), akik pedig Krisztus szavára 
hallgatnak, Őt követik és az Ő tanítása szerint élnek, boldogan
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hallják egykor a hazahívó szózatot: „Jertek el én Atyámnak ál
dottál, bírjátok az országot, mely megkészittetett nektek e világ 

fundamentomának felvettetése előtt". (Máté 25.34.) Ámen.
Kovács Andor

orosházai esperes-lelkész.

A hamis sáfár.
Szentháromság utáni IX. vasárnapra.

Luk. 16. 1—9.
A Szentirás, Testvéreim az Úrban, egy csodálatos kert, 

egy csodálatos erdő, amelybe ha belépünk, egy új, szebb világ 
tárul fel előttünk. Fölöttünk a fák suttogó, zöld lombja, lába
inknál illatozó virágok, egy-egy tisztáson ránk mosolyog az ég 
menysátora s egy-egy magaslatról, mint lenyugvó nap bibor- 
fénye a messzeségből, felénk ragyog az örökkévalóság . . .  De 
vannak ebben az erdőben nehéz utak is, amelyek vagy nagyon 
meredeken haladnak fölfelé vagy levezetnek a sötét, rejtelmes 
mélybe. . .  vannak szakadékok is, amelyeken mintha csak egy 
keskeny palló vezetne keresztül. Sokáig habozunk, rálépjünk-e, 
nem törik-e alattunk össze, nem szédülünk-e róla a mélységbe 
s csak mikor erős elhatározással áthaladtunk rajta, akkor értjük 
meg, hogy erősebb az a világ legszélesebb kőhidjánál, hogy 
azon túl újabb látnivaló, újabb csodák, újabb szépségek tárul
nak fel előttünk.

Ilyen szakadékon át vezető keskeny deszkapallónak látszik 
mai szentleckénk is. Hallgassuk meg még egyszer figyelmesen 
elmondva a saját szavainkkal.

Volt egy gazdag ember, akinek füleihez hatolt az a vád, 
hogy sáfára, azaz birtokának kezelője, vagyonának felügyelője, 
a rábizottakat hűtlenül kezeli. Ekkor magához hivatta s felszó
lította, terjessze be számadásait, mert állását el kell hagynia s 
nem maradhat tovább sáfár. Ez megijedt, hogy állását, amely 
megélhetését biztosította, el kell hagynia s így gondolkodott: 
Mit cselekedjem, miután a sáfárság elvétetik tőlem? Kapálni 
nem tudok, koldulni szégyenlek! De csakhamar eszébe jutott 
egy mentő gondolat, amely szerint megélhetését tovább is biz
tosíthatta. Egyenként magához hivatta urának adósait s elővette 
adósleveleiket. Az egyiknek adósságlevelében az állott, hogy 
száz akó olajjal tartozik. Ezt a régi levelet összetépte s újat 
íratott az adóssal, hogy alulírott elismerem, hogy ennek meg 
ennek ötven akó olajjal tartozom. A másik száz mérő búzával 
volt adós, ezét meg kijavíttatta nyolcvan mérőre s így ment 
végig urának összes adósain. Tette pedig mindezt azért, hogy 
azok, akiknek tartozását ilyen módon lényegesen csökkentette, 
hálából eltartsák őt s befogadják az ő házaikba. És dicséré ura 
a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett volna. Én is mondom
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néktek — folytatá Üdvözítőnk — szerezzetek magatoknak jó
akaró barátságos embereket a hamis gazdagságból, hogy amikor 
meghaltok, befogadást nyerjetek az örökkévaló mennyei haj
lékokba.

íme ez a példázat. Bizonyára megértette mindenki. S bizo
nyára látja azt a keskeny pallót s azt a szakadékot, amely elől 
visszadöbbenünk, mindenki. Avagy nem különös-e ebben a 
példázatban, hogy a sáfár egyszerűen okmányt hamisít, meg
csalja, megkárosítja az ő urát s nem érthetetlen-e előttünk, hogy 
dicséri őt emiatt az ő ura? S Üdvözítőnk is, nemhogy kárhoz
tatná a hamis sáfár eljárását, hanem még ajánlja is tanítványai
nak mondván, igyekezzetek ti is ilyen módon magatoknak 
jóakaró barátokat szerezni.

Hogyan állunk ezzel a példázattal ? Mit gondoljunk felőle ? 
Lehetséges volna-e, hogy Jézus az erkölcsi törvényekkel merőben 
ellenkezőt ajánljon tanítványainak s egyben mindnyájunknak?

Nem, Testvéreim! Jézus, aki maga a jóság, szeretet, igaz
ság és szentség ilyen dolgot nem ajánlhatott! Nem is ajánlott. 
Nem az van ebben a példázatban, hogy csaljuk meg földi 
urainkat, hanem hogy legyünk hívek Istenhez.

Jézus minden példázatánál, minden hasonlatánál elsősorban 
azt kell néznünk, mit jelent az? Mi az a mennyei eszme, mi 
az az igazság, ami benne diadalmas, meggyőző erővel kifejezésre 
jut. Mert hiszen tudjuk, hogy Jézus épen azért használt e földi 
életből vett példákat, hasonlatokat, képeket, hogy az emberekkel 
mennyei dolgokat, mennyei igazságokat értessen meg. Mint 
ahogy a tanító is képet mutat a gyermeknek, ha valamit jól 
meg akar vele értetni. Az a kép jól belevésődik a gyermek 
emlékezetébe s — úgy lehet — nem felejti el soha. Ezt akarta 
Jézus is. A mennyei történéseket, mennyei igazságokat, az isteni 
eljárást összehasonlította, párhuzamba állította földi történések
kel, földi igazságokkal, emberi eljárással.

így van ebben a példázatban is. Mi itt a mennyei pár
huzam? Az, hogy mi Istennek sáfárai vagyunk, nekünk semmink 
sincs, minden Istené. Ennek megfelelő földi párhuzam pedig ez: 
Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára; a sáfárnak 
semmije sem volt, minden az ő uráé volt. Menjünk tovább. 
A mennyei párkuzam: Isten egy napon megszünteti a mi sáfár- 
ságunkat, azaz meghalunk s nekünk számot kell adnunk a mi 
sáfárságunkról. Vájjon milyen új lét várakozik reánk a síron 
túl, milyen lesz azon túl folytatott életünk? Ennek megfelel a 
földi képben: A gazdag ember elbocsátja az ő sáfárait a szol
gálatból. Ő aggódik további léte, ekzisztenciája, megélhetése 
miatt. Ismét tovább haladva, tovább fejtve: Milyen jó, ha akkor, 
amikor meghalunk, bűneink mellett vannak hitünkben gyökerező 
jó cselekedeteink is, milyen jó, ha abból, ami ugyan nem a 
miénk, hanem Istené, adunk másoknak is, segítünk másokon, 
mert ezek a mások tanúskodni fognak mellettünk s mi meg
nyerjük Isten dicséretét, Isten kegyelmét s befogadást találunk



30

a mennyei örökkévaló hajlékokba. Ennek megfelelő földi pár
huzam: A sáfár segíti urának adósait, nem a magáéból, mert 
neki semmije sincsen, hanem az ő uráéból s további léte biz
tosítva van. Tehát, amiként mi, ha adunk, nem a magunkéból 
adunk, hanem a mi Urunk Istenünkéből, akként kellett a földi 
élet köréből vett példázatba bevenni azt, hogy a sáfár is az ő 
uráéből adott. És amiként Isten dicséri a jókedvű adakozót, 
akként kellett bevenni a földi párhuzamba, hogy a gazdag 
ember is dicséri a hamis sáfárt. . . Tehát, hogy ez a példázat 
megszülethessen, hogy ez a párhuzam előállhasson, a mennyei 
képpel szemben a földi képnek szükségszerüleg hiányosnak, 
tökéletlennek kellett lennie. Jézus egy mennyei eszmét, egy 
mennyei igazságot, midőn arról példázatot mondott, földi ruhába 
öltöztetett s ez a ruha, épen azért, mert földi, hiányos, tökélet
len. De ki mondja azt, hogy a ruha a fontos és nem a test nem 
az, akit takar ? Hiába öltözik valaki biborba-bársonyba, bármily 
szép, tökéletes szabású ruhába, ha különben közönséges, jelen
téktelen ember. S legyen valakinek avult a ruhája, legyen fol
tos vagy akár rongyos is, ha az, aki viseli, híres, nevezetes, 
nagy ember, kinek nevét ezrek ejtik ki áhítattal. Csak azon 
fordul meg minden, hogy az emberek tudják is, kit takar az 
a ruha. Itt is nem maga a példázat a fontos, nem a ruha, ha
nem az a dicsőséges mennyei igazság, melyet ez a földi ruha 
takar. Vagy vegyük Üdvözítőnk egy másik példázatát a mező
ben elrejtett kincsről. „Ismét hasonló a mennyeknek országa a 
mezőben elrejtett kincshez, melyet minekutána megtalál az 
ember, elrejti azt és a talált kincsen való örömében elmegyen 
titkon és minden marháját eladván, megveszi azt a mezőt.* 
Itt sem maga a földi életből merített példázat a fontos, hanem 
amit jelent. Azt jelenti, hogy amiként vágyódik a mező után az 
ilyen ember s amiként mindent pénzzé tesz, csakhogy meg
vehesse azt, akként kell nekünk is a mennyek országa után 
törekednünk, vágyódnunk s érte mindent feláldoznunk. Csak
hogy míg az a vágy bűnös (mert tudatosan megkárosítja a 
mező birtokosát), ez nemes. Míg az az eljárás kárhozatos, emez 
üdvösséges. így van a hamis sáfárnál is.

Igen, amikor ebben a példázatban Jézus mennyei igazságot 
földi képbe öltöztetett, akkor az történt, hogy a mennyből el
indult egy sugár s a földre érve szükségszerüleg árnyat vetett. 
De ki mondja, hogy az árny a fontos s nem a fény, hogy az 
árnyék az első s nem a sugár, hogy az árnyék éltet s nem a 
világosság, hogy az árnyék melegít s nem a sugár . . . ebben 
a példázatban is a mennyei sugár, a mennyei párhuzam a fon
tos s nem a szükségszerüleg árnyékos földi párhuzam. És ha 
e példázatban itt-ott árnyat találunk, nem azt kell követnünk, 
nem azt kell hangsúlyoznunk, hanem azt a fényt, mely annak 
az árnyéknak a mennyei párhuzam helyén megfelel. Ha a földi 
képben azt látjuk, hogy a sáfár megcsalja urát, midőn uráéból 
másokon segít, az ennek megfelelő mennyei képben szó sincsen
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csalásról, ellenkezőleg hűségről, amikor bár nem a miénkből, 
hanem Urunkéból másoknak adunk, másokon segítünk. A sáfár 
eljárása földi urával szemben csalárdság, de hasonló eljárás 
Istennel szemben hűség. És ha a másik árnyat nézzük, amely 
szerint lehetetlen, hogy föld ura dicsérje a hamis sáfárt, tekint
sünk az ennek megfelelő mennyei képre, ott fényt látunk az 
árnyék helyén, mert Isten valóban dicséri azt, aki másokon 
segít. Ami ott lehetetlennek látszik, itt az lehetséges. Nem hiába’ 
van megírva: „Ami az emberek közt lehetetlen, Istennél az 
lehetséges." (Lk. 18.27. v. ö. Mt. 19.26. Mk. 10.27.)

íme, Testvéreim, ilyen módon kell vennünk ezt a példá
zatot. Ilyen módon már magunk mögött hagytuk azt a vesze
delmesnek látszó szakadékot és a rajta átvezető keskeny deszka
pallót s most már látjuk, hogy nem gyönge az, hanem szilárd, 
mint a világ legerősebb kőhidja, amelyen keresztül haladva 
diadalmas igazságok, fenséges, bámulatra késztető szépségek 
tárulnak fel előttünk.

Az első igazság az, hogy mi mindnyájan sáfárok vagyunk. 
Isten a mi Urunk, nekünk semmink sincs, minden Istené. 
Amink van, az csak látszólagos birtokunk, csak használatba, 
kezelésbe vettük azt Istentől. Nem a tied a föld, amelyről élsz, 
nem a levegő, amelyet belehelsz, nem az ég kékje, a mező 
mosolygó zöldje, a virág illata, kedveseid csókja, a kenyér, 
amit megeszel, az ital, amit megiszol, nem a tied az arany, az 
ezüst, a pénz, ruhád se a tied, tested se a tied, mindezt csak 
használod, ideiglenesen kezeled s ha nem hiszed mégsem, hogy 
mindez nem a tied, menj ki a temetőbe. . .  vallást tesznek 
erről a márványkövek, a fejfák, a hervadt koszorúk, elszáradt 
virágok, az omladozó hantok s a valaha rájuk hullott, rég fel
száradt könnyek is, mind azt hirdetik, mind azt suttogják meg
döbbentő igazsággal: Semmi se a mienk, minden Istené!

A második igazság az, hogy mi hamis sáfárok vagyunk. 
Úgy látszik nekünk, hogy e példázatban az ember nem a sá
fárral, de a hamis sáfárral van összehasonlítva. Igen, akárki 
vagy, hamis sáfár vagy! Vájjon helyesen kezeled-e a rádbizot- 
takat ? Testi-lelki erődet, melyet ismét és ismét megújít a levegő, 
a víz , az étel, az ital, a napfény, mindig jóra használtad-e, 
mindig a jóra használod-e? Az a kéz, amely munkálkodás 
miatt adatott néked, mindig jóban foglalatos-e ? Az a nyelv, 
amelynek segítségével a tagolt beszéd csodás adományával 
fejezed ki gondolataidat, nem szennyezett-e be, nem rágalma
zott-e, nem kisebbített-e másokat ahelyett, hogy jót szólt volna 
felőlük, mindeneket jóra magyarázván? Az a kebel, az a szív 
mindig a nemesért, a jóért hevült-e, nem dúlták-e azt, mint 
vihar a szántóföldet, átkos, bűnös szenvedélyek? Mindig sze
retett-e? Nem gyűlölt-e? Sebet gyógyított-e? Nem okozott-e 
fájdalm at?... Igen, hamis sáfár vagy, hűtlen vagy a rádbizot- 
takban. . .  nincs annyi órája a napnak, ahányszor visszaélsz a 
rádbizott isteni javakkal szóban, gondolatban és cselekedetben!
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A harmadik igazság az, hogy a sáfárság elvétetik tőlünk, 
mindnyájan meg fogunk halni. Jövevények és vándorok va
gyunk . . .  Nincsen itten maradandó városunk. . .  Éltünk egy 
része már is a múlandóságé. . .  Lepergett munkaórák, rózsa
levélként lefonnyadt édes örömórák, salakba olvadt, kihunyt 
üszkei a bűnnek mind elmerültek már mögöttünk az elmúlás 
tengerébe s ez fog történni azzal az idővel is, amely még előt
tünk v a n ... Folyton temetünk, folyton leszakad rólunk, leválik 
testünkről, lelkünkről valami holt, minden óra, minden perc az 
elmúlást h irdeti... Érről beszél a porszem, mely lerakódik a 
tükör fényes lapjára, úgyhogy az nem ragyog többé, erről a 
napsugár, amelynek kévéi, mint fürge söprűk játszadoznak kö
rülöttünk és söprik az időt, ezt az életet... Jól mondja Lucifer 
Az ember tragédiájában a hatalmas egyiptomi Fáraónak:

Nem érzed-e a lanyha szelletet,
Mely arcodat legyinti s elröpül?
Vékonyka porréteg marad, hol elszáll.
Egy évben e por csak néhány vonalnyi,
Egy századévben már néhány könyök,
Pár ezredév gúláidat elássa 
S homoktorlaszba temeti neved . . .
S mindezt nem mennyrázó fergeteg,
Nem bömbölő földindulás cselekszi,
Csak gyönge szellő, mely körülenyelg.

Igen, Testvéreim, ha nem is látszik szembetünőleg, de 
mégis úgy van, hogy lassan, de biztosan, visszavonhatlanul 
haladunk azon idő felé, amidőn a sáfárság elvétetik tőlünk! 
Amidőn némává csukódnak az ajkak, nem dobban a szív s 
meghidegült tetemmé lesz a test. . .  Akkor letelt sáfárságod 
ideje, letelt az a próbaidő, amely eldönti öröklétedet, jövendő 
sorsod, üdvösséged e próbaidőtől függ! . . .  Azért gondold meg 
a te sáfárságod idejét. Ami elmúlt, az többé vissza nem jő! 
Egy próbaidő adatott neked, sohasem kapsz másodikat (Carlyle). 
Örökkévalóságok fognak leperegni, világok fognak összeomlani 
s újak támadni, de te nem jutsz második próbaidőhöz! Úgy 
intézd tehát sáfárságodat, úgy folytasd tehát életed útját, hogy 
az nem hiú álom, hanem magasztos valóság. Tulajdonod, min
dened, amellyel szemébe nézhetsz az örökkévalóságnak, ettől 
az élettől függ, sugár-e vagy homály, mely az örökkévalóság
ban reád vár. Itt ebben az életben kovácsolod a magad szá
mára a bilincseket vagy itt szőheted azt a drága szövetet, mely
ben majd az üdvösség örökkévalósága fog körüllebegni... 
Gondolkoztál-e már azon, hogy mi lesz veled, ha nem lehetsz 
majd tovább sáfár! ?

A negyedik igazság s egyuttal a főtanulság, amely miatt 
mondotta Üdvözítőnk egész példázatát az, hogy habár mi ha
mis sáfárok vagyunk, habár bűneink által bevádoltatott sáfárok 
vagyunk, bennünket is megdicsér, nekünk is megkegyelmez az 
Úr, ha lesznek hangok, amelyek érettünk emelkednek, t. i. a 
Jézusba vetett hitünk gyümölcsei, a mi jó tetteinknek hangjai. 
Minden letörűlt könycsepp, minden támogatás, melyben az ügye-
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fogyottat részesítettük, minden darab kenyér, melyet az éhező
nek nyújtottunk, fölemeli védelmező szavát Isten színe előtt 
érettünk. Isten azért bizta reánk azt, ami az övé, hogy juttas
sunk abból másoknak is. Ami szeretetünkből, szívünk melegé
ből, borunkból, kenyerünkből, pénzünkből, erőnkből, munkánk 
eredményéből... mennél többet bízott ránk az Isten, annál 
többel tartozunk! Szerezzünk magunknak jóakaró barátokat a 
gazdagságból, amely úgyse a mienk, hogy majd befogadást 
találjunk a mennyei örökkévaló hajlékokba.. .

íme, ezt jelenti ez a példázat!
De van abban egy mondat, amelyről eddig nem szóltunk. 

Az t. u., hogy e világnak fiai a maguk dolgaiban eszesebbek a 
világosság fiainál. A világosság fiai a keresztyének, akik a Jé
zust igyekszenek követni, akik Isten szavára akarnak hallgatni. 
A világ fiai azok, akik e világ dolgaiban forgolódnak, világi 
javakért küzdenek, fáradnak, munkálkodnak . . .  Óh hányszor 
vagyunk mi magunk is azok! . . . Már most mit kell látnunk ? 
Azt, hogy az emberek mennyi mindent megtesznek, hogy valami 
földi céljukat elérjék. Mennyi mindent beszélnek, Ígérnek, kö
nyörögnek, kilincselnek, áldoznak vágyódással, reménnyel, do
bogó szívvel csakhogy elnyerjenek mondjuk — egy képviselő
séget! Vagy mennyit jönnek, mennek, írnak, fizetnek sokszor, 
hogy egy-egy állam polgárjogát elnyerhessék! Ha ennyit áldo
zunk, teszünk, fáradunk e világ dolgaiért, ne tennénk semmit, 
ne áldoznánk semmit a mennyek országáért, a mennyek orszá
gának polgárjogáért ?! Hát ha az a múlandó földi érték, amely 
semmivé lesz s elmarad tőlünk egy napon, megérdemel ennyi 
áldozatot, ennyi fáradságot, ne áldoznánk semmit az örökkévaló 
kincsekért?! Miért nem akarjuk ezt megtenni, miért nem igyek
szünk erre, miért vagyunk ebben oly restek, oly kényelmesek, 
oly késedelmezők ?! Oh, bizony tanulnunk lehet e világ fiaitól! 
Tanuljunk tőlük kitartást, erős akaratot, munkát, áldozatot, tanul
juk meg, hogy úgy éljen a mi keblünkben a vágy az elmulha- 
tatlan kincsek után, mint az övékében a földiek után!

Testvérem az Úrban! Nem az a tied, amit megtartottál, 
hanem amiről lemondtál! Nem az a tied, amit a takarékpénz
tárba teszel, vagy amit magtáradba gyűjtesz, hanem amit oda
adtál. Mert minden elmarad tőled a sírnál, csupán hited jótettei, 
a szeretet cselekedetei kísérnek el Istenhez, hogy ha pislogó 
mécsként is, de világítsanak a te bűnös lelked nagy-nagy sötét
ségében! Azért szerezzetek magatoknak jóakaró barátokat, hogy 
befogadást nyerjetek a mennyei örök hajlékokba. Ámen.

Botyánszky János
szentesi lelkész.

3
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Krisztus — Jeruzsálemben.
Szentháromság utáni X. vasárnapra.

Luk. 19.41-48.
Mintha nehéz árnyak hollószárnyai libbennének fel lelkünk 

előtt, amidőn e felolvasott igék nyomán odaképzeljük magunkat 
az Úr seregébe. Jön — haza. Egy kis sereg nagy lelkesedése 
diadaltüzet gyújt előtte, de mintha e lobogás bizonytalan volna, 
csak elmossa, elrojtozza a szereplő alakok körvonalait. Ott az 
árny, a kialakult, szokásaiba csontosodott, formái közé hűlt- 
fagyott s magát „rend“-nek nevező hatalmas intézményesség, 
melyet pallos véd, dárdák sövényeznek s félelmesen, hideg 
csillogással, merev keménységgel áll: jaj annak, ki ellene szegül.

Ő pedig jön azzal a nyugodt, biztonságos lélekkel, ami
nővel a gyermek jön az ő szülői hajlékába. Hajh! gonosz szel
lem lett úrrá az ősi hajlékban, idegenek járnak az annyi drága 
emlékkel megszentelt régi otthonban s durva hangok, mint 
galambházba tolakodott verebek éktelen csipogása, szentség
törően űzik el a szent csöndet.

Krisztus Jeruzsálem kapuinál... Oh mennyi felséges je
lenet lebeg el szemem előtt, midőn látom Őt ott állani az ősi 
város előtt! Látom Hannibált Róma előtt, Attilát Aquileia-nál, 
Botondot Bizánc kapujában és látom a többit, a nagy hódító
kat, amint fényben — hatalomban, csillogó, félelmetes pompá
ban fegyverek, táncoló paripák, zordon katonák élén megállanak 
a meghódoló vár kapujában.. .  Látom Mátyást, a mi Hollós 
Mátyásunkat, midőn Bécs várának kulcsait megremegő alázattal 
nyújtja át a város első embere. . .  Látom Napóleont, amint 
ékes-színes marsalljaitól körülvéve fehér paripáján beléptet 
Berlinbe. . .

Oh hol, micsoda elérhetlen felségben áll mind e hősök 
fölött ez a bevonuló, hazatérő, ősei otthonába, Atyja házába 
lépő — F iú ! A — Fiú. Körötte rongyos, tépett halászok, meg
vetett vámszedők, utcagyerekek gúnyjától kergetett senkik, 
ködös, réveteg nézésű rajongók. Ezzel a sereggel jön — hódí
tani, visszavenni, ami az övé. Ős-jogon, szellemek hatalmától, 
Isten erejétől védettt apák sóhajától és anyák könnyétől meg
szentelt jogon. . . Mert Ő a trónkövetelő, az áldott, a legszen
tebb trónkövetelő, ki most készül elfoglalni, amit annyi gonddal, 
hűséggel, olyan égő búzgalommal és olyan következetes cél- 
tudatossággal közelített meg, most foglalja el a — trónt, a 
legszentebbet, az alázat és béke, a szeretet és szelídség trónját, 
a — lelkekben.

Ő Dávid fia, vér szerint, tehát övé az Izrael trónja. De Ő 
Isten fia, a Lélek szerint, tehát övé az o ltá r... Az összetörik, 
de ez felépül. Nemzete sírja fölött könnyezik, de Atyjának 
templomából kiűzi a salakos, bűnös üzletiességet, hogy abban 
az Ég fiaivá szentelje, emelje népe gyermekeit.

Mint hazafi és mint Isten fia — cselekszik. Tanuljunk Tőle.
*
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Jézus, mint hazafi... „És mikor közeledett, látván a vá
rost, síra azon. . .  “ Micsoda mélysége a nemes honfiúi bánat
nak, mely könnyeivel öntözi a pusztuló haza földjét! . . .  Látja 
a várost, melynek népét veszedelmes lázálmok izgatják, a várost, 
mely úgy emelkedett a Sionon, mint ősi, drága kövekkel mond- 
hatlan értékessé vált korona, a várost, melynek népe, mint 
riadt hangyaboly kavarog, futkos, birkózik, verejtékezik a por
ért, a földért, az anyagért, d e . .. de a „jobb részről" megfeled
kezik, a földet igényelve veszti az eget, harcban izgúlva veszti 
a békét, gyöngeségét feledve veszti hatalmát, élni akarva halni, 
pusztulni fo g ...

Sötét, szívfájdító látomás jelenik meg jós lelke e lő tt... 
„jönnek reád napok, mikor a te ellenségeid te körülted palán- 
kot építenek .. és földre tipornak téged és nem hagynak te 
benned követ-kövön. . . "  Rettentő jóslat! Óh hogyne sirt volna, 
mikor ezt mondja, oh maradhatott-e áldott szeme könnytelenül, 
midőn e borzalmas képek jelennek meg lelke előtt! Láttam e 
pusztulást — képen. Hayez Ferenc képe ez a velencei műtár
laton. Már méreteivel is imponál. Megpróbálom leírni. . .  Róma 
aranyosatos légiói már benyomultak a kidöntött kapukon, a 
szétrombolt bástyákon. A győztes vezér ott áll biborszegélyű 
tógás tábornokai élén s kemény arcán látszik a megrendülés, 
mellyel nézi a zsidók romlását, a város és temploma pusztu
lását. Füst gomolyog, itt-ott lángnyelvek lobbanak. Fent a falakon 
fejvesztetten, a halálos kétségbeesés őrületében futnak az ost- 
romlottak a feltörekvő pogányok kardjai elé, a tűzfényben vö
rösen villan a páncél, a sisak és dárda ... Vér mindenütt... 
Anyák gyermeküket keblükre szorítva vetik alá magukat a 
mélységbe, a halál sima, márvány-kebelére. Egy turbános alak 
a szent falhoz szorítja arcát és csókolgatja, az ősi imáktól 
megszentelt templomfalat. A hárfás levita, midőn vérbeborult 
szemmel fut feléje a római, halálos keservében a szent hárfá
val sújt a pogány fejére. Emez átadja a szent gyertyatartókat, 
de utoljára — engesztelésül-e, vagy búcsúzásúl? — megöleli, 
kebléhez szorítja, mielőtt a nehéz bűnös fogásu kezek érintése 
megfertőzné... De nézd! Ott az oltáron füst gonmolyog, láng
nyelvek nyúlnak, mint óriási tűzvirág szirmai, ott állanak ég
felé nyújtott kézzel az áldozó papok; hiába ordít köröttük a 
halál, hiába reng a föld, amint falak zuhannak, kődiszítmények 
gúrúlnak, ők ég felé néznek, nem mozdulnak. . .

A megindultság úrrá lett lelkemen. Óh hogyne sírt volna 
az Ű r! Egy nép temetkezik itt sírba, egy nép története végére 
tesz fekete pontot, a halál. . .

De az Űr bánata nem csupán az értékek és emberek 
pusztulásán hullatja könnyeit; valami mély és szent fájdalom 
panasza sír szavában, midőn mondja: „mivelhogy nem ismerted 
meg a te meglátogatásodnak idejét."

Ez a bánat a prófétai bánat. Mikor Mózes látta, hogy 
népének nem kell a méltóságot adó, a megnemesítő Jahve-hir,

3*
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hanem ott táncol az aranyborjú körül. . .  midőn Illés látta, hogy 
hűtlen, állhatatlan nemzete csak visszahanyatlik, mint nehéz 
mámorba szédült beteg feje, a gonosz, förtelmes Baál-kultusz 
salakos fekete fertőjébe .. midőn Ésaiás keserűen kérdezi. 
„Kicsoda hitt a mi prófétálásunknak?“, ugyanez a bánat zokog 
mind e nemes lélek szavában. Ezek az áldott halászok mind
mind eredménytelenségen sírnak. Nem sikerül munkájuk. Hiába 
annyi egetvívó buzgóság olyan lánggal égő lelkesedés, olyan 
angyalokéval vetélkedő önzetlenség és hűség, nincs eredmény.

Az Ur is érzi az ő lelki nemzetségének ez ősi fájdalmát. 
„Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, mint a tyúk 
szárnyai alá veszi csirkéit, de te nem akartad*. . . Mendel- 
sohn, a nagy nevű zeneszerző egyik eposzának alaptételéül ezt 
választotta: „ . . .  és te nem akartad*. . . Sír, zokog a jóság, a  
hűség, a szeretet, mert — nem kell e világnak. Isten prófétái 
és Messiása nem aratnak e földön boldog örvendezéssel, mert 
konkoly, dudva veri fel a könnyhullatásukkal öntözött szántó
földet, ők nem szűrnek itt édes bort, nem érzik a siker, a dia
dal mámorát, mert keserűséggel az eredménytelenség láttán 
ébredő keserűséggel fizet nekik a világ . . .

Testvérem! Valaki mondotta, hogy csak a jóság, a hűség 
bére a tövis, mert az édes illatú, puha szirmú rózsát az élelmes
ség mindig letépi előle. Van benne valami igaz. Isten szolgála
tában nincs ígérve a diadal, a siker, a látható eredmény, hanem 
akik az Ő dicsőségét szolgálják, azoknak ismerősöknek kell 
lenniök a gyalázattal, a kődobással, a korbáccsal. Az Ő egy
szülött Fia is ezért sír: annyi hűségnek, annyi hívásnak nincs 
eredménye. Másfelé táncol a nép. Más igéket hallgat, nem az 
övét.

Pusztul a nemzet, de nem azért, mert az erőviszonyok, 
a halalmi elrendeződés megfosztották a fejlődés lehetőségétől, 
nem. A nemzetek ereje éppen úgy, mint egyének ereje, erkölcsi 
talajban gyökerezik. Minden lebukott nép elbukott nép. Minden 
elhanyatlott nemzet erkölcseitől, ősi tisztaságától hanyatlott el. 
Isten ítélete a világtörténelem: népek pusztulása a hit és hűség 
áldott tüzének, ez élet-tűznek kilobbanása.

Nemzetünk jövő dicsősége ősi erényeink felébredése. Vi
gyázzatok !

*
Jézus Jeruzsálem kapuinál úgy áll, mint hazájának igazi 

fia. A templomban pedig mint Istennek igazi fia. Míg előbb 
passzív, szenvedő, most aktivitásba lendül, tűz csap ki szeméből 
és zeng, dörög szavában az Isten fiának szent méltósága szerint 
vádolás, a kárhoztatás igéje: „ti pedig latrok barlangjává tetté
tek* az imádság házát.

Mintha az ős reformáció, a szent haeresis igéi szállanának 
a Krisztus ajkáról, hogy mind az idők végeztéig buzdítsák a 
nemes, nagy lelkeket védelmére kelni a hívő lélek igaz és örök 
jogának, amely az Isten szabad, boldog és őszinte, lélekben
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való imádását igényli. E jog szent koronája minden hivő lélek
nek: emberek hatalma elhomályosíthatja fényét, de Isten meg
tisztítja.

Az Úr ennek az ősjognak kelt védelmére. A templomba 
behurcolkodott üzletiességet kemény szóval és korbácsos kézzel 
űzte ki. Üzlet és templom. E két szónak ilyen szörnyen ideál- 
talan, szentségfosztóan való összefüzését az emberi kapzsiság 
cselekedte. Luther ez ellen szállt síkra bátor kemény szavával, 
mert egyenes lelke, becsületes gondolkozása kényszerítette azt 
az ős lélekjogot megvédelmezni, mely az Istennek minden ki
csinyes emberi közbeékelődés nélkül való imádásában áll. Mikor 
látta a hit vámszedőit, a bűnbocsánat kufárjait, kik az igazságos 
és szent Isten felségétől megrettent lelkeket pénzért vigasztalták, 
a lelkiismeret mardosó vádjait pénzért némították el s az Örök 
Irgalom bűnbocsánatát pénzért árulták, mintha az valam i. . .  
valami árucikk lett volna, óh az ő lelkét is éppen ez az isten
gyermeki méltóság, ez az emésztő tűz, ez a haláltól nem rettenő 
bátorság és ez a minden hamis bálvány felé keményen sújtó 
erő jellemezte. Isten ügyét védte,„mint az Ő hív gyermeke. Az 
Űr is ezen a szent jogon — az Ő messiási öntudata alapján — 
sújt le a szentségtörőkre; lehetnek azok még oly tekintélyesek, 
még oly hatalmasak, Ő egy minden emberi méltóságnál feljebb 
való szent megbízatás főpapi hatalmával szól és sújt.

Igen. A főpap, az egyetlen és örök főpap áll a templom 
kapujában, amikor Ő villámló tekintetével porba sújtja az oltár 
kufárjait, kik adtak és vettek ott, ahol minden Istené.

Ő a főpap. Az örök, a szent. Óh hová lett az oltár, hová 
a fényes, színpompás áldozat, hová a gyönyörű templom? Por 
volt, tehát porrá lett. De az Ige örök. A zsoltárok szent epeke
dése bús sirámaiban felzokogó bűnbánata megtisztulni akaró 
lelke s a prof ét ék szentséges, gyönyörű álomlátása ma is él. 
Olvassátok! Isten sugalmazta annak forró és szent szavait. A 
keret elveszett, de a drága tartalom, mint pusztuló fészekből 
a madár, átszállóit templomégésen, oltáromláson, véren és tűzön 
más eljövendett korok leikébe, mert az égi, tehát a föld el nem 
temetheti, vas nem vághatja, tűz nem emésztheti.

Az Ige „megáll, mint szélvészben a kőszál*.
Ez a mi egyházunk királyi méltósága, hatalma, kincse és 

szépsége. Az Ige. Örök az a múlandóságban. Mennyei a földi- 
bégben. Legyünk megtartói, mert így vagyunk az Ég sáfárai. 
Hintsük szépségét a lelkekre, hogy azok így mindig jobban 
hasonlítsanak az Ég boldog, tiszta angyalaihoz.

Egyházunk Istenrendelte, Istenkéz által eléje írt hivatása: 
megőrizni az imádkozás házának tisztaságát. Valami magasabb- 
rendű a mi vallásunk szépsége minden emberkéz-alkotta mű
vészi szépségnél: templomaink egyszerűek, csaknem szegénye
sek, de nekünk egy művészetünk van, melynek szépségével 
szebbé tesszük e gyarló világot s ez az — Ige. Míg temploma
inkban ez hirdettetik és pedig — mint az ágostai hitvallásban
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őseink kijelentették — recte docetur, egyenesen, oldalra nem 
tekintve, emberektől nem félve és emberektől mitsem várva, 
egyenesen Istent szolgálva, embert — legyen az király, vagy 
koldus — javítva, addig ne féltsétek ez egyházat: Isten hatalma 
él benne, mert „az evangélium Isten hatalma minden hivő idves- 
ségére“.

*

Könnyek ragyognak szomorú jóslat szavai zokognak, kor
bács suhog és villámló tekintettel hatalmas igék mennydörögnek 
a mai Igénkben.

Borús az Űr áldott orcája . . .
Majd ha minden szív ő t vallja királyának, kinek alázat a 

felsége, szolgálat az uralma s ha majd minden templomban az 
Ő igéje hirdettetik oly tisztán, mint amily üde, tiszta és tisztító 
a napsugár, . . . mosolyba, ragyogásba öltözik ez a borús, szo
morú arc . . .

Kiderül akkor az Ég. Ámen.
Duszik Lajos
miskolci lelkész.

Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek.
Szentháromság utáni XI. vasárnapra.

Mennyi élet vonul be csűreinkbe a learatott, behordott és 
elcsépelt gabonával! A munkás letörli arcáról a csillogó verej
téket s megpihenő sóhajában az életfentartás, jövendőbiztosítás 
harci dalának végső akkordja rezdül. Nem először és nem utol
jára. A pihenés rövid, a harc örökös s megújuló zajában az. 
élet szívverése dobog.

Elgondolkodom ilyenkor. Azok a csűrbe takart, drága 
gabonaszemek, a bennük pihegő élet, mindaz a sóhaj, remény 
és imádság, mely hozzájuk tapad s átfogja az egyéni, nemzeti, 
társadalmi, s egész életvilágunkat, — nem úgy omlanak-e bele 
az élet gépezetébe, mint a cséplőgépbe az etetőkévék, mint a 
mechanikus gépekbe a fűtőanyag ? !

Embervilágunk mennyivel emelkedik felül az anyagias 
életvezetés színvonalán ? Életfentartás, jövendőbiztosítás, emberi 
munka és imádság, ész, erő, akarat s bennük működő isteni 
kegyelem nem azt az életet táplálják és duzzasztják-e, amely
nek fennhéjázó külseje annyi belső vereséget, egyre zajosabb 
gépélete annyi lélektelenséget takar?

Lám Jézus gyökerénél ragadta meg az emberi életet, 
melyet megváltani akar. Éles szemmel figyelte a külső meg
nyilvánulásokat, de csak azért, hogy rámutasson azoknak rú- 
gójára, a szívre. Cselekedetek szálaiból szőtt színes ruhák alatt 
egyszerre meglátta az alattuk dobogó szívet. Emberszívek vizs- 
gálása formálta ki véleményét egyénekről, közösségekről s arról 
az egész világról, melybe belevitte Isten megváltó akaratát.



39

Ma talán mindenki tudja, milyen szemekkel nézi és ítéli 
meg Jézus az életet. Hogy a szív nemcsak örökkévaló, isteni 
értelemben mértéke az emberi életnek, hanem tisztára földi 
szenpontból is rajta áll, vagy esik világunk boldogsága aszerint, 
hogy Krisztus lelke tölti-e be, vagy e világ lelke irányítja: 
mélyen, magában talán mindenki érzi, ha a lelkiséget tagadó, 
röghöz kötött életével cáfolja is az igazi megváltásnak ezt az 
evangéliomát.

Óh vajha mindnyájan egyszer nemcsak belátnék, hanem 
e belátás szerint élnénk is, hogy Megváltó Krisztusunk evan- 
gélioma út, igazság és élet, ideig és örökké. Erre vezessen 
bennünket a mai vasárnapi szent lecke.

Lukács 1 8 .1—9.
Jézus felolvasott példázata a hamis bíróról és özvegy asz- 

szonyról szóló példázata után következik. Míg a hamis biró 
esetében az a gondolat lép előtérbe, hogy az istentagadó élet, 
a cselekvő szeretet hiánya kizárja az imádkozó szív Istenhez 
kapcsoló érzését, a hitet, addig a farizeus és publikánus egy
mással merőben ellenkező szívvilágának feltárásával elénk állítja 
Jézus a cselekedeteknek s az egész életnek a hit alapján nyugvó 
isteni értékelését.

Két ember megy fel imádkozni a templomba, a farizeus 
és a publikánus. Két ember: két világ. Templomba sereglő 
embertömegek ma is ezt a két világot viszik magukkal Isten 
színe elé, s viszik ki onnan a mindennapi élet forgatagába.

Melyik ez a két világ s a kettő közül melyik rejti magában 
Istenországa alapjait, melyiken épülhet fel megváltás után só- 
várgó lelkünk tündérpalotája? Erre a kérdésre adjon feleletet 
igehirdetésünk a publikánus imájának: „Isten légy irgalmas 
nékem, bűnösnek* elmélyedő tanulmányozásával.

I. Minden imádság egy vallomást visz Isten elé s ebben 
az imádkozó lélek feltárja egész belső világát. A vámszedő 
imájából ez a vallomás csendül ki: bűnös vagyok!

Az evangéliom szempontjából olyan természetes ez a val
lomás, hogy azt lehet kérdezni van-e keresztyén szív, amely 
nem dobban rá, van-e imádság, amelynek nem ez az alap
hangja? „Hiszen az emberek mindnyájan vétkeztek és szűköl
ködnek az Isten dicsősége nélkül." (Róm. 3.23.) És mégis ezren 
és ezren vannak emberek, magukat keresztyéneknek vallók, 
akik nem vállalnak közösséget a publikánus imájából kicsen
dülő bűnvallással; nem tudják, nem akarják kimondani a meg
váltó szót, bűnös vagyok. Igen, igen, a megváltó szót. Mert ha 
e világ szemében kárhoztatást és Ítéletet jelent is ez a szó, Isten 
előtt: a felmentés lehetőségét magában foglaló kegyelemforrás 
útjában az első, elhárított kődarab, a hozzá közeledő szív oltár
lépcsőjének első foka. Tékozló fiák haza vezető utján a legelső 
lépés. Minden földi élet Isten felé törekvésének első megmoz
dulása.



40

Aki ezt tagadja, tagadja a bűn egyetemes, mindenkire 
kiterjedő valóságát, a törvény külső korlátain átcsapó belső 
erejét, amely emberszemek előtt sokszor rejtve működik, de 
Isten előtt el nem titkolható, — s így valójában tagadja a meg
váltás szükségességét, tagadja Krisztust és az Ő evangéliomát.

Mikor Isten kibocsátotta szívéből megváltó szeretetét s 
Jézus a földre jött, missziós útja bűnvalló szíveken vezetett 
keresztül és ő kereste, várta, hívta azokat a lelkeket, melyekből 
felsírt a szó: bűnös vagyok. Kereste a helyet, ahol megváltó 
keresztjét felállíthatta. A világ kétfelé csoportosult: az egyik 
fele keskeny és rögös utón, a kereszt utján, zarándokol fölfelé, 
talán sokszor jajszóval az ajakán, de mindig boldogan, a másik 
fele, sajnos, a nagyobbik fele simára taposott, széles utón rohan 
lefelé, tán öröménekkel az ajakán, ám sohasem boldogan. Me
lyik az a harántösvény, amely a két utat összeköti s a kereszt 
zarándokainak boldog csapatához átvezet? Ott van, abban a 
szívben, amelyik átérzi, átéli és kimondja a vallomást: bűnös 
vagyok!

Miért van az, hogy sokan irtóznak bevallani bűnösségüket 
önmaguk és Isten előtt? Hányszor lép a lelkek elé a farizeus 
és a publikánus alakja! Hányszor vonul el szemünk előtt az 
általuk képviselt két világ ellentétes arculatja! Mindenki tilta
kozik az ellen, hogy lelki rokonságot tart a farizeussal, élet
azonosságot a farizeusok életével, lényegközösséget a farizeusok 
világával. Minden rokonszenv a publikánus felé fordul. Legalább 
itt. a templomban. De ha innen kilépnek s lepereg szívükről 
a drága evangéliom harmata, újonnan a farizeus alakja lép 
előtérbe lelkűkben, életükben . . . Odakünn pedig hiába kiált 
megváltás után a nemzet, a társadalom, az emberiség élete: a 
farizeusok világa ma is az a megújhodást gátló, rengeteg hata
lom, amilyen Jézus földi tartózkodásának idején volt.

Igen, mert sok ember előtt mégis csak valósággal élet
ideál ez az önmagában bizakodó, felfújt „festett világ." Azt 
gondolják, hogy a boldogság kérdése azon fordul meg, mennyire 
vagyunk megelégedve önmagunkkal, a cselekedeteinkkel, milyen 
megítélés alá esünk az emberek részéről; hogy a kedvező 
megítélést úgy lehet elérni, ha port hintünk az emberek, a világ 
szemébe, szépen hangzó szavak, tetszetős színben fénylő csele
kedetek porát; egy gyökerében hazug élet csillogó himporát.

Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint 
egyéb em berek... Ez a farizeus imádsága. Imádság? Nem! 
— Bár Isten előtt áll, de nem az Isten ő előtte; közte és Isten 
között egy nagy „közbevetés", e világ emelkedik. Istenhez 
intézi szavait és mégsem Ővele beszél; dicsekedése az emberek
nek, képzelt érdemeinek felsorolása önmagának szól, hogy a 
mennyei Atya előtt is elhallgatta a Hozzá egyedül felhangzó 
szót, amely a lelkiismeret mélyén fészkel, de már nem tud fel
röppeni. Az ő világa száműzi magából a lelkiismeretet, legfel
jebb csak, mint egy bizonytalan félelemérzést, rejti el mélyen
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a kebelén, félelemérzést egy előtte homálybavesző, de mégis 
nyugtalanító hatalomtól, amely nem úgy ítél, mint e világ, s 
megítélő tekintete előtt összeomlik az a büszke kártyavár, az 
a felszínes, hazug élet: rövidlátó emberek megcsodált, meg
irigyelt álomvilága.

Egy világ, ahol nincsen ott a Krisztus, egy világ, amely 
tudatosan elzárja magától Krisztust, egy világ, mely nem a 
hiten épült fel.

T. U. Nézd ezt a világot és utáld meg, azután vesd el 
magadtól, ha — önmagadban van. Lásd: ez zárja el tőled 
Jézust s megváltó evangéliomát. Igazság nem lelkesít, szeretet 
nem boldogít, ha ez a világ foglalja el, tölti ki szívedet. Békes
ség, öröm égi angyala nem száll be hozzád, mert ez csak szerető 
szívek mélyén, igazságot szolgáló lélekben talál otthonra. Kiapad 
a könnyek forrása is szívedből, ha ez a világ terpeszkedik 
felette, pedig a könnyek drága gyöngyszemek, rajtuk csillámlik 
át Isten atyai szeretete.

És küzdj ellene odakünn, mindenütt. Nehéz ez a küzdelem, 
nehéz úszni az ár ellenében, de Jézus tanítványainak, követői
nek szent missziója, mert Istenországa terjedésében, nemzeti és 
társadalmi életünk újjászületésében, az emberiség magasabb 
irányú fejlődésében nagyobb akadály az a világ szemében 
„elismert", „normálisnak" mondott, sokszor magasztalt, de sima 
tükre alatt belső rothadást rejtő élet, mely ellen oly kevesen 
tiltakoznak, mint a kirívó bűnökkel terhelt bűnösök kiközösített 
s könnyen ártalmatlanná tehető élete.

Óh, mert hiába szeli át az ember a levegőt s körül az 
egész világot önalkotta, büszke gépszárnyain, mindaddig a por
ban hever, míg a leikéből nem száll fel a vallomás: bűnös 
vagyok, Isten légy irgalmas nekem!

Nézd, a lenézett, elvetett publikánus mennyivel közelebb 
áll Isten szívéhez, mint amaz előkelő imádkozó. Ott a templom 
félreeső zúgában ő meglátja az Igazbíró számonkérő tekintetét. 
Látta eddig is, bár menekült előle, de most, ahogy elhibázott 
életének minden vádja, kinzó gyötrelme végig zúgott a lelki
ismeretén, ellenállhatatlanul vonta ez a tekintet oda, ahol egye
dül állhat leikébe sújtó fényessége előtt. Mi adhatott néki döntő 
indítást, hogy hányatott élete terhét szégyenét odacipelje az 
Űr színe elé, a rettegett világosság elé ? Talán egy könnycsepp 
az édesanyja, vagy gyermeke szemében, mely minden eddigi
nél égetőbben hullott szívére, de bizonyos, hogy Isten megidéző 
szava kiáltott hozzá abban. És, amint ott áll, immár elszánva 
a halálos ítéletre, nem volna a világnak olyan ígérete, amely 
elnyomhatná a leikéből felzokogó bűnvallomást. S mire a szó 
ajkára tolul, bűnös vagyok, imádság lesz abból, kegyelmet kérő, 
esdő fohász, a szerény, alázatos, de öntudatlanul is Krisztust 
kereső s megtaláló hit imája: „Isten légy irgalmas nékem 
bűnösnek!“
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II. Isten kegyelme. Ezért esd a vámszedő imája, ez az 
egyetlen kérése Istentől.

Mit értünk alatta ? Életünk minden java, munkánk óhajtott 
eredménye, családunk jóléte, a mindennapi kenyér s ami ezek
nél is értékesebb, becsület, öröm, békesség, testi, lelki tehetsé
gek, de ki tudná elsorolni: mindez isteni kegyelem, a mennyei 
Atya hozzánk való szeretetének megannyi áldó megnyilatkozása. 
Ez ama kegyelem, melyre a magabízó lélek is tudattalanul 
számít, mert hiába áltatja magát és a világot önerejével, hiába 
nevezi Isten kegyelmét szerencsének s hiába tartja annak meg
hódítására elégnek saját erejét, akaratát, a valóság az, hogy 
Isten kegyelme nélkül egy ital vizet, egy darabka kenyeret nem 
mondhatna magáénak.

Ám Isten kegyelme mégsem ebben a legnagyobb, hanem 
abban a tényében, amellyel életformáló erővé, a külső javaktól 
független belső értékeket, örökkévaló javakat meghódító és 
biztosító erővé válik mibennünk. Isten kegyelme: a Krisztus 
megváltó keresztje. Bűneink bocsánatának, örökéletünknek Jézus 
áldozatán át reánk áramló, szebb, jobb, boldogabb életre ter
mékenyítő forrása. Égi forrás, amely újjászüli, megszenteli földi 
életünket s visszaviszi magával oda, ahonnan eredt, az Isten atyai 
szívébe.

Ennek a kegyelemnek csak egy akadálya van, a mi bű
nünk, csak egyetlen sajátunkká tevő eszköze: a bűnbánat alap
ján Krisztus érdemébe helyezett hit.

Ha ez az eszköz megvan, él mibennünk s azzal sajá
tunkká tesszük, akkor elég is nekünk az Isten kegyelme. Benne 
mindent elnyertünk, amire szükségünk van.

T. U .! Ezt a kegyelmet keresed, ezért imádkozól-e ? Mert 
hiába küldesz hálafohászt Istenhez meződ terméséért, hiába 
köszönöd Néki családi boldogságodat s mindazt, ami drága és 
értékes előtted, hasztalanul kérsz Tőle bánatodra vigasztalást, 
küzdésedhez erőt, imád még így is lehet farizeusi ima, ha nem 
könyörögsz állandóan bűnbánatos szíved esdő fohászával ke
gyelemért és nem ragadod meg ezt a kegyelmet hited karjával, 
hogy ez a kegyelem egész életedet újjászűlő, megváltó és meg
szentelő erővé formálódjék benned. Templom, ima, kegyelmi 
eszközök halottsirató éneke hangzik mindaddig feléd, míg Isten
nek a Krisztusban megjelent kegyelme újélet himnuszát nem 
árasztja azokból Reád.

III. Isten kegyelme teljes fényében ragyog a publikánus 
alakján. „ Alámegy az ő házába megigazulva, inkább mint ama.“ 
„Felmagasztaltatik, mert megalázta magát." Mondja Jézus.

Ez a szelíden hangzó csendes szentencia — látod-e — 
hogy örökérvényű, isteni itélet. ítélet a farizeus felett, a fari
zeusok cselekedetekre építő, Isten kegyelmét a Krisztus utján 
bűnbánattal, hittel nem kereső, örök halálra megérett életvilága 
felett. Kemény, lesújtó itélet, de megérdemelt. E világra épített,
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e világ romhalmaza fekszik majdan reá és sújtja halálra. Ő itt 
„elvette jutalmát".

De itélet a publikánus felett is. Isten kegyelme szerzeté
nek áldó Ítélete. Bár Jézus nem mondja el, de érezzük, hogy 
a templomból kijövet az ő további élete is abban a felfelé ve
zető irányban indult el, amellyel Jézus a másik vámszedönek 
Zakeusnak, az életirányát meghatározta: „Higyj és üdvözülsz, 
mind te, mind a te házadnépe".

Ó vajha mi is úgy imádkoznánk, mint ő. Ó vajha az igazi 
imának az az áldott hatása áradna az életünkre — a haza, az 
egyház, a társadalom s az egész embervilág életére, szívekre 
és házakra, amely a publikánus porbagörnyedt alakját felemelte, 
Istenhez növelte s a Krisztus által Benne áldottá tette. Ámen.

Tarján István
répcelaki lelkész.

Orgona-avatáskor.
Alapige: 150. Zsoltár.

Ünneplő gyülekezet! Kedves testvéreim!
Ma különleges alkalom hozott össze bennünket e szent 

helyen. Egy örömteljes s — hiszem — az Istennek is tetsző 
alkalom, amit a közelmúlt idők romboló szellemének szárnya 
ugyancsak megérintett volt s abban bántó hiányokat okozott; 
orgonánkat kívánjuk ma felavatni s megújított alakjában ma
gasztos rendeltetésének hivatalosan is átadni, hogy ez a gyö
nyörű hangszer is segítse hirdetni dicsőségét Annak, aki odafent 
trónol, de a Ki azért nincs távol egyikünktől sem: a hatalmas 
Istennek.

Az Isten iránt való mélységes hálaérzet töltse be ma eze
ket a szent csarnokokat. Hála azért, hogy a viharos idők hul
lámveszélyein át Egyházunkat kegyelmesen odasegítette, hogy 
lassanként rendbe hozza azokat a rombolásokat s kipótolja 
azokat a hiányokat, melyeket a háború vaskeze Sionunk épü
letében okozott; s megsegített minket végül ama törekvésünkben 
is, amely sok sipjától megfosztott orgonánk karba-hozatalára 
irányult.

Dicsőittessék az Isten szent neve mindezekért!
De illesse hála és elismerés helyi gyülekezetünk közönsé

gét is, amely megértő szívvel fogadta Egyházunk vezetőségének 
ezt a törekvését s annak megvalósítására szívesen hozta meg 
áldozatát; úgyhogy ma, nemrégiben még hiányos s megviselt 
orgonánk nemcsak hiányzó alkatrészeiben kipótolva és megja
vítva, hanem három új hatalmas harsona-változattal is megbő- 
vítve, 187 síppal meggazdagítva, s új villamos fújtató készülékkel 
is ellátva áll mielőttünk.
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Az én lelkem, amelyet annyira bántott orgonánknak a 
megviseltsége s ebből eredő zenei hiányossága, ma felújong 
örömében s áldva áldom a nagy Istent, hogy nekem ezt a pil
lanatot megérnem megengedte.

*

Kedves testvéreim! Miután jelen ünnepélyünkkel kapcso
latban gondolataink az orgona körül forognak, nem lesz talán 
érdektelen, ha én néhány vonást vetítek szemetek elé a keresz
tyén templomok eme nagyjelentőségű hangszerének és díszének 
a múltjából.

Hogy az orgonát ki találta fel, hol és mikor, azt nem tud
juk megmondani. Mi csak annyit tudunk, hogy az Isten olyan 
érzéseket is beplántált az emberi szívbe, amelyekből az orgona 
eszméje kicsirázhatott. Minden nép ugyanis, amely valaha a 
földön élt, minden korban szükségét érezte annak, hogy Istene 
előtt való hódolatát bizonyos ünnepélyes cselekvények által is 
kifejezze, amely cselekvényeknek eleitől fogva kísérője volt az 
ének és a zene, és pedig úgy a pogány népeknél, mint az ős
kori zsidó népnél is. Sőt az ótestámentomi zsidóság istenitiszte
leteinek annyira elmaradhatatlan alkatrésze volt a vallásos ének 
s annak hangszereken való kísérése, hogy a zsidó kultusz nagy 
reformátora: Dávid király már egész külön gárdát alakít annak 
szakszerű ellátására: Lévi nemzetségének a fiait, a levitákat, 
kiknek a templom körül való szolgálat mellett az egyházi zene 
ápolása volt a főfeladatuk. S hogy milyen nagy súlyt fektetett 
a zsoltáros király az istentiszteletnek erre az oldalára, kitetszik 
a Krónikák I. Könyve 23. rész, 5-ik verséből, ahol szóról-szóra 
ezt olvassuk: Négyezerén pedig dicsérik vala az Urat minden zengő 
szerszámokkal, melyeket Dávid készíttetett a dicséretre. Egy hatalmas 
ének- és zenekar — csoportokra osztva — szolgáltatta a zenét 
a zsidó istentiszteleteknél s elképzelhetjük, hogy annak teljesít
ményei micsoda hatalmas aláfestései lehettek a régi Izrael val
lási érzületének, és bizony sajnálhatjuk, hogy a híres jeruzsálemi 
templomban elhangzott zenei alkotásokból ránk semmisem ma
radt, legfeljebb ha — a szájhagyomány révén — néhány vékony 
foszlány a keresztyén egyházba is átplántálódott váltakozó 
énekek és liturgikus alkatrészek néhány vonásában.

Az Ótestámentom több régi hangszer nevét is megőrizte 
számunkra s az ő feljegyzései alapján tudunk: hárfáról, dobról, 
lantról, sípról, hegedűről, cimbalomról, citeráról, kürtről s a 
Zsoltárok felett héber nevükön megjelölt egyéb fúvó, verő, 
pengetett hangszerekről, amelyek hozzáértő egyének által kezel
tetve, színesebbé s megragadóbbá igyekeztek tenni Izrael népé
nek istentiszteletét.

így állott a dolog a régi zsidóságnál 70-ig Kr. u., a jeru
zsálemi templom elpusztulásáig s egy ideig a keresztyénségnek 
is első századaiban.

Nagyobb fordulat e téren akkor következett be, amikor 
valamely előttünk ismeretlen feltaláló egy olyan szerkezetbe
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próbálta meg tömöríteni a különböző színezetű hangszereket, 
amely szerkezetben a sok játékos helyett már egy ember is 
képes volt megszólaltatni azokat. Ez volt az orgona. Hogy ki 
volt az a feltaláló, nem tudjuk, de hogy hatalmas elme lehetett, 
azt az orgona mivoltából következtethetjük.

Az orgona őse a görögöknél ismert Pdn-fuvola lehetett; 
egy több egymásmellé helyezett, hosszabb és rövidebb sípokból 
álló hangszer, amely sípokat a rajta játszó ajkai fúvás által s 
szájának rajtuk ide-oda való mozgatásával szólaltatták meg, mint 
ahogy azt gyermekeink a magok szájharmonikájával teszik. 
Ismeretes volt ezen kívül a régi Keleten egy másik hangszer 
is, az ú. n. babilóniai duda, melyen egy állatbőrből készült 
tömlőbe fújt levegő szólaltatta meg a reáalkalmazott sípokat, 
ahogy azt a felvidéki pásztoroknál még ma is láthatjuk. Ennek 
a két hangszernek az alapvonásai adhatták meg hajdan az éles- 
eszü feltalálónak a mintát s a lökést az orgona megalkotásához.

Eleinte természetesen az orgona egyszerű s kezdetleges 
hangszer volt. Egy ide-oda hordozható láda, néhány síppal és 
néhány, több arasznyi széles billentyűvel, amelyeket bizony 
csak nagyobbfokú erőkifejtéssel, könyök- és ököl-nyomással, 
lehetett megmozgatni és a rajta alkalmazott fújtató üzemben- 
tartásához is több ember kelletett.

Az orgonára vonatkozó legrégibb adat 670-ből való Krisz
tus után, amikor is Vitiliánus pápa elrendelte az orgonák álta
lános használatát, a templomi éneklés egyszólamu kíséretére. 
Egy másik régi adat szerint 758-ban Pipin francia király IV. 
Konstantin császártól olyan orgonát kapott ajándékba, amely 
már ólomsipokkal volt ellátva s rajta 24 billentyű volt.

Minden század javít s tökéletesít valamit az orgonán. A XII. 
században megnövekednek az orgonák, szaporodnak és meg
kisebbednek rajtuk a billentyűk, úgyannyira, hogy a rajtuk való 
játszáshoz már egy ember újj-nyomásai is elegendők. A XIV. 
században egy francia orgonakészítő beilleszti az orgonába a 
pedált, az orgonának lábbal megszólaltatandó alkatrészét. Kiváló 
elmék fáradoznak folyton az orgona tökéletesítésén, míg végül 
a szekrényes fújtató, a cső-pneumatika, a légnyomásos emelőkar 
s a villanyos fujtató-szerkezet feltalálásával a múlt században 
eléri azt a fejlődési fokot, amelyen ma áll s amelyen az orgonát 
a hangszerek királyának mondhatjuk, mert hiszen egész zeneka
rokat egyesít magában s kifejezésre tud juttatni minden hangot, 
a mennydörgéstől le a madárdalig, a pásztor-tilinkóig — elbájo- 
lóan, magasztosan és megrázóan; amiért is ez a hangszer való
ban alkalmas arra, hogy az Úr házában foglaljon helyet s zengje 
a dicsőségét Annak, a Ki e sokféle hangoknak a megteremtője 
s megszólaltatója a természet világában.

A mi orgonánk, szeretteim, már a nagyobb s finomabb 
szerkezetű orgonák közül való, amelyen 40 regisztere segítsé
gével a legkülönbözőbb színezetű hangok szólalhatnak meg 
az Örökkévaló dicsőségére.



46

Kedves testvéreim!
A felolvasott szent leckében így szól hozzánk a Zsoltáriró: 

Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek öt kürtzengéssel; dicsérjétek őt hár
fán és citerán; dicsérjétek őt dobbal, hegedűvel és fuvolával; dicsér
jétek őt hangos cimbalommal!

Egy másik zsoltárban és több zsoltárban is megmondja 
aztán a Zsoltáriró okát is ezeknek az Isten felé szállandó dicsé
reteknek. Dicsérjétek őt azért, mert jó s mert örökkévaló az ő 
kegyelme. Dicsérjétek őt, mert nagy és igen dicséretes. Dicsér
jétek őt, mert felemeli az elesettet s mert igazsággal Ítéli meg 
a népeket. — És mi, emberek, az Isten dicséretének emez alap
okait és indítékait magunk is naponként látjuk és érezzük. Oh 
hadd zengjen tehát dicséret a mi ajkainkról is az Űr felé, kísé
retében a mi hárfáinknak, kürtjeinknek és citeráinknak, melye
ket ügyes kezek oly művésziesen tömörítettek egybe ebben a 
mi szép s hatalmas szavú orgonánkban!

S az itt felcsendült magasztos hangokat vigyük azután 
haza a szívünkben; vigyük családi otthonainkba, vigyük mun
káink közé, hogy azok soha el nem némuló intelmek gyanánt 
ott zsongjanak állandóan bennünk s szemeinket az Úrra irányít
sák, aki őrt áll a világ felett s akinek a legkisebb is közöttünk 
drága gyermeke.

A mi egyházunk éneklő egyház volt minden időben. Az 
ének volt a hódító fegyvere, erőforrása s legfőbb vigasztalója. 
Emlékezzetek csak vissza apáitokra, amint reggel és este körül
ülték a családi asztalt s azon a nyitott Énekeskönyvet, amelynek 
szövegére felcsendült ajkaikon az Istendicsérő zsolozsma, amely
nek hangjainál aztán elsimultak homlokukon a gondredők s a 
béke szelíd fuvallata töltötte meg az egyszerű hajlékot. Vagy 
emlékezzetek vissza a megpróbáltatások nehéz esztendeire, 
amikor az otthonaikból kiüldözött protestáns ősök, vagy a gálya
rabságra hurcolt prot. lelkészek remegő ajkain megcsendült az 
Istenben való bizalom szava: az „Erős várunk", vagy a „Térj 
magadhoz, drága Sión", — és a szelíd énekhangok túlharsogják a 
a külső viharok zúgását s láthatatlan rádióként mennyei türel
met és békét sugároznak be a meggyötört szívekbe. Óh emlé
kezzetek csak vissza mindezekre és ismerjétek meg, micsoda 
kincsünk van nekünk egyházi énekeinkben s hogy micsoda bol
dog ember az, aki általok is keresi az Istennel való kapcsotatot!

Már beszédem elején is mondottam, hogy nekem boldog 
napom ez a m ai; boldog nemcsak azért, mert kiigazított alakban 
kapom vissza szép orgonánkat s fülemet nem fogják többé 
bántani annak hiányosságai, hanem boldog napom azért is, mert 
újjászületett orgonánk új bizonyítéka az Isten megsegitő kegyel
mének s új bizonyítéka annak, hogy az Élet géniusza ott lebeg 
a romok felett is s új alkotásokkal lassanként elsimítja, eltün
teti azokat a törmelékeket, melyeket az időnként nekivadult 
Rombolás-szelleme maga után szokott hagyni a világon. A világ
mindenségben rejlő életerő állandóan hat és működik s még a



47

romokon, még a temetőkön is virágot fakaszt, hogy hirdesse 
az Isten hatalmát és jóságát s új reményeket keltsen a gyászok 
és sorscsapások által elsötétített szívekben. S ilyen új remény 
fakadhat a te szívedben is, drága Nemzetem, mely ma bánatos 
szívvel tekintgetsz szét a Magyar Haza régi dicsőségének rom
jain. A te számodra is eljő a kikelet, mely új virágfakadást hoz 
majd mostani méltatlan sorsodba, mert — amint a zsoltár mondja 
— jóságos az Űr s örökkévaló az ő irgalmassága!

Én áldást mondok mindazokra,, akik orgonánk újjáépíté
séhez nekünk segítséget nyújtottak. Áldást mondok mindenkire, 
aki valaha ezen orgona hangjainál az Úr dicsőségét zengi majd 
s ezáltal is elősegíti a földön az Úr szellemének a terjedését.

Áldott legyen a nagy Isten, hogy minket törekvésünkben 
megáldott! Az ő áldása nyugodjék meg ezen a nemes hang
szeren, hogy hangjai mellett minél több lélek buzduljon az ő 
szent nevének imádására! — Ámen.

Paulik János
nyíregyházai lelkész.



Irodalom.
(Csak a szerkesztőséghez beküldött könyveket ismertetünk.)

R oy K r is z tin a :  Napországban Regény. Fordította: S o m o g yi E d it  
Tahitótfalu, Sylvester kiadás.

Ez a 152 oldalas kis regény igazán napországba vezeti fiatal olvasóit. 
Feltárul benne a Vág vadregényes völgye s megkezdődik Palkó története. 
De a költészet gazdag alkalmat nyújt a kiváló írónőnek arra, hogy a gyer- 
mek-lélek legtisztább érzéseit táplálja. Megmutatja a természet gazdagságá
ban, állatok, virágok életében Isten nagyságát s megerősíti az egyházias és 
vallásos érzelmeket. A kiválóan építő értékű munkát Somogyi Edit fordította 
le magyar nyelvre. Igazán értékes munkát végzett ezzel.


