
A fügefa alatt.
János 1 . 44—50.

Azok között a valóságok között, melyek körül a mi lelki 
életünk lefolyik, legközelebb, de legtávolabb is van hozzánk az 
Isten országa. Mi lelkipásztorok annak a szolgái vagyunk, na
ponként annak eljöveteléért imádkozunk. Ezt készítette elő Isten 
ezer éveken át Izrael és a többi népek történetében. Énnek 
megalakítására küldte el egyszülött szent Fiát. Ezt alakította ki 
a Szent Lélek látható formában annak a 3 ezernek gyülekeze
tében, akik az első Pünkösdkor megkeresztelkedtek. — Ennek 
az országnak határait terjesztették ki széles e világra az apos
tolok, ezért áldozták életüket a mártírok s mikor az emberi 
tudatlanság és önzés a ceremóniák sivatagjává sorvasztotta, ezt 
az Isten országát ébresztették új életre a reformátorok az Isten 
igéje éltető vizével. S valahova csak egyetlen mustármagja az 
Igének eljutott, — valahol csak építettek Isten házat s abban 
oltárt a kegyelem eszközei után sóvárgóknak, valahol épült 
olyan hajlék, melyben az emberi nyomorúság enyhítésén fára
doznak, — mindannyiszor új területet foglaltak el Isten országa 
számára.

Ehhez a munkához azonban munkások kellenek. Nagy, 
erős sereg. Mert igaz ugyan — mint Luther mondja —, hogy 
Isten országa eljön a mi kérésünk nélkül is, — de azt akarja az 
Úr, hogy ez az ország miáltalunk is terjedjen, mihozzánk is 
eljöjjön, azért hív, keres abba az országba szakadatlanul mun
kásokat. S itt van alkalmunk tapasztalni, hogy az Isten országa 
milyen közel van hozzánk, mi meg milyen távol vagyunk tőle. . .

Jézus fellépésének a legelejére vezetnek bennünket a fenti 
Szent Igék. Mikor 30 éves korában Názáretet elhagyta, hogy a 
lelkében kialakult Isten országát a mennyei Atya megbízása 
szerint megvalósítsa, egyedül indult erre a nagy munkára. 
Názáretből nem vitt magával senkit, de első gondja, hogy maga 
mellé munkásokat keressen. És csodálatos módon mindig az 
elrejtett életűek, a névtelenek, a vámszedők és halászok között 
találta meg azokat. Először is Ker. János tanítványai közül 
csatlakoznak Hozzá András és Simon, akik mindenüket elhagy
ván követték az Urat. Aztán egy Fülöp nevű embernek a lelkét 
fogta meg valami ellenállhatlan erő. Az Úr találkozik vele s azt 
mondja neki: kövess engemet s ő erre a hívásra habozás, kér- 
dezősködés és tűnődés nélkül Hozzá szegődik, mert valóra válva 
látja nemzetének ezeréves álmát s lelkesen hirdeti, hogy meg
találtuk a Messiást. Milyen nagy eredmény és változás ennek
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az embernek életében, hogy tanítványa lesz az Urnak nemcsak, 
de terjesztője annak az országnak, amelyért dolgozni legnagyobb 
boldogság a világon. Azért adja tovább a boldogító hírt egy 
másik János tanítványnak, Nátánáelnak és őt is hívja a szent 
munkára . . .

Ebben a Nátánáelban egy sajátságos, nem mindennapi 
embert ismerünk meg. Jézus azt mondja ró la: egy igazán izra
elita, akiben hamisság nincsen. Úgy látszik, már abban a kor
ban is valami sötét árnyék vetődött erre a névre, izraelita! A 
farizeusok sötét leikéből áradt ki ez az árnyék, a szunyogszürők, 
a szálkakeresők, a tál szélét megmosok, az utcán imádkozok s 
az özvegyek házát megemésztők leikéből. — Ez a Nátánáel nem 
ilyen volt. Jézus megállapítása szerint nem volt benne hamisság. 
De igazán izraelita volt. Hordozta az akkori kornak nemzetére 
nehezült minden terhét, átkát. Igazán izraelitának lenni azt 
jelentette: a nemzeti függetlenség után vágyódni s hordozni a 
szolgaság szégyenletes bilincsét, — a Messiást várni s egyre 
mélyebben sűlyedni a bűn és hitetlenség posványába, — a 
kiválasztottság büszke öntudatát érezni s hiába várni a diadal
mas időket. Igaz izraelita volt, telve jó indulattal, tiszta élettel, 
de nem tudott kibontakozni neveltetése nyűgéből. Hallott már 
az új prófétáról, vágyódott is utána, de mikor meghallja, hogy 
a Názáretből való, tépelődő lelke belebotlik az ószövetségi ha
gyományokba: „jöhet-e Názáretből valami jó?“ Tehát megáll 
a félúton az Isten országa küszöbénél. Közel van hozzá az Isten 
országa, de ő messze van tőle.

De látja őt Valaki s figyelemmel k íséri. . . Egy fügefa 
alatt látja meg őt az Úr. Annak lombjai alá rejtőzik gyötrődő 
leikével. Azt tulajdonképen, hogy mi történt ott, senki se tudja, 
esek ő és az Isten! De eltudjuk gondolni mi lelkipásztorok, mi 
folyt le az ő lelkében, mert tudjuk mi is, mit tesz az, megállani 
az Isten országa küszöbén. Tudjuk, mit tesz az, megállapítani 
magunkról: én becsületes, igaz ember, jó keresztyén, jó pap 
vagyok, de érezni, hogy a csalódások, az eredménytelen munka, 
az emberi hálátlanság elkedvetlenítenek, a gyönyörűséges igát 
görnyedve hordozzuk, a bűntudatot és alázatosságot kívül hagy
ják a lelkünkből. Közel van hozzánk Isten országa, de mi távol 
vagyunk tőle.

Ilyen volt ez a Nátánáel is, mikor elébe áll Jézus, a Názá
retből való. Kezet fog vele s szeretettel köszönti: „te igaz izra
elita vagy, akiben hamisság nincsen". Megdöbbenve kérdi a z : 
„honnét ismersz te engem ?“ Láttalak a fügefa alatt — mondja 
az Úr. „A fügefa alatt?" — dadogja — akkor Te láttad az én 
vergődésemet, kishitűségemet, vágyódásomat, imádságomat, — 
akkor Te — a názáreti — Isten fia vagy, az én Megváltóm" — 
és áldóan hullott az ő vergődő szomjas lelkére Jézus beszéde, 
mint az eltikkadt, kiszáradt földre a csendes, permetező eső. . .

És Jézus kis csapata, Isten országa ismét szaporodott egy 
hű munkással, aki kész volt Vele a halálba is menni!



8

Ennek a Nátánáelnek a fügefa alatt kezdődött az új élete, 
onnét hívta tanítványai közé az Űr.

Vajjon kihajtott, kilombosodott-e már a mi új életünk füge
fája is — kedves szolgatársaim! ? Mennyit beszéltünk mi már 
Jézusról a templomban, iskolában, koporsóknál, gyűléseken, 
konferenciákon, mennyi nagy, vastag könyvet, híres polémiákat 
olvastunk Róla. Mennyi áldott eredményét láttuk az Ő szeretetét 
tettekre váltó igyekezetnek, mennyiszer erősödött meg bennünk 
az élettapasztalás, a megélés, hogy Őbenne megtaláltuk a Mes
siást, — és mégis belelopódzik szívünkbe valami kétség, valami 
elégedetlenség, valami fáradtság az Ő szolgálatában. Közel van 
hozzánk Isten országa, mi mégis távol vagyunk attó l. . .

Pedig Jézus látja ezt a vergődést s igaz tanítványává akar 
tenni. Odaállítja az egyiket a sikerek, az áldott eredmények, a 
jólét, a tisztesség, a megbecsülés fügefája alá, — a másikat az 
eredménytelenség, a csalódás, bántalom, a szegénység, betegség 
fügefája alá s azt nézi az Ur, hogyan viseled ott magadat?! 
S úgy szólít az ő igaz, hamisság nélkül való tanítványai közé.

Engedj az Ő hívásának, mint Nátánáel: „Mester, Te vagy 
az Isten fia, Te vagy az Izrael királya!"

És menj Vele csendesen, lehajtott fejjel az Ő szent orszá
ga felé . . .

Pálmai Lajos.



Suspiriumok.
Márk. VII. 31 -3 7 .

Fülembe zúg az élet forgatagja.
Nem hallok tőle égi hangokat — ;
Tengerbe sűlyedt templom tört harangja 
A nyelvem, béna, — tiszta dallamokra 
Nem oldódik, csak durva hangot ad.

Hogy égi szókra lelkem felfigyeljen,
S szavam tisztán, mint bérc harangja zengjen:
Jézus segíts! Ó halld fohászomat!

Lukács X. 23—37.
Örök forrás, mely Isten szent hegyéről 
Alácsorogsz s csillogsz a föld fölött,
Midőn a bűn már ajkainkig ér föl 
Ezüst vizeddel ó te öntözöd 
S mosod tisztára szívünk’ szennytől vértől.
Isten hegyén fakadt forrás, örök 
Szent víz: léleküdítő italom 
Te légy, te légy ó égi Irgalom!

Lukács XVII. 11-19 .
Nem látod-e? Mint síró árnyak 
A betegségek utján járnak 
A szenvedőknek ezrei;
Szemük mily bomlott fényre gyullad!
Siráma zendűl bús szavuknak,
S az eget verdesi.

S egyszerre ím az égi Mester 
Közöttük áll. Hozzája esd fel 
A szenvedő sereg:
„Uram segíts!" — S a mély siralmak 
Csitulnak. Száll az égi harmat.
A test, a test már nem beteg.
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De mily kevés a tiszta lélek,
Ki jó Urához vágyva tér m eg:
Hozzá, ki nyújt segélyt.
Gyógyult ember ó hát emeld fel 
Szíved — : háládra vár a Mester!
Imádjad szent nevét!

Máté VI. 24 -3 4 .
Terítve áll az ősi föld,
Hozzánk az Úr kegyes, —
De jő és szól az Ősgonosz:
Élni nem érdemes.

Sötét kehelyt szinültig tölt,
Nyújtja a Gond-italt —
És issza azt a kishitű,
S a lelke gondba hajt.

De küldi az Úr angyalát,
Kezében billikom,
Kínálja azt, benn’ szent ital:
A hit, bizodalom.

Ne idd lelkünk a gond-italt,
Mely méreg, s lelket öl —
Arany kelyhedből inni, jó 
Urunk, égi gyönyör!

Kutas Kálmán
zalaegerszegi lelkész.

„Jézus a mi segedelmünk."
Szentháromság utáni XII. vasárnapra.

Márk 7 .3 1 —37.

Testvéreim a Krisztusban! Kőből legyen annak a szíve, 
aki szánakozás nélkül tud elmenni egy siketnéma mellett. 
Egyike a legsúlyosabb kereszteknek, ha valakinek füle nem 
fogja fel a hangot és nyelve nem fordul beszédre. Még elgon
dolni is fájdalmas, hogy voltak és vannak szegény emberek, 
akik sohase hallották szülőik ajkáról e gazdag szót: édes gyer
mekem ! Figyeld csak arcát siketnéma embertársadnak, micsoda 
kín tükröződik azon, mikor kérdést intézel hozzá, s az nem 
tud reá felelni, mert hiszen a legtöbb esetben nem is tudja, 
miről van szó. Hogy fájhat neki ez az emberi közösségből való
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kizártság! Nem öntheti ki szívét előtted. Nem közölheti gon
dolatait, érzelmeit környezetével. Nem örülhet a hangok ezer
féle változatának. Nem tud panaszkodni, mikor szíve elfacsaro- 
dik. Nem zengheti énekelve Istennek dicsőségét. Látva a sze
rencsétlennek e kétféle nagy fogyatékosságát, lehetetlen, hogy 
az érző embernek szíve meg ne essék rajta.

És még se ez a legnagyobb szerencsétlenség. Még sokkal 
szegényebb és sajnálatraméltóbb az az embertársunk, akinek 
a lelke siket, a lelke néma. Aki érzéketlen Isten beszéde iránt, 
s akinek nincs mondanivalója Isten számára.

A tudomány, szorgalom, szeretet ma már legalább némi
leg elviselhetőbbé tudja tenni a síketnémák sorsát. A Minden
ható megáldotta, megsegítette a nemesszívü emberbarátoknak 
törekvését, fáradságát. Ma már képesek vagyunk a siketnémákat 
megtanítani arra, hogy legalább részben pótolják látásukkal a 
hallásukat s hogy az egészségesek beszélő ajkáról olvasva le 
a szavakat — ők is beszéljenek.

De ki segít a lelki nyomorultakon? Evangéliomi történe
tünk megfelel kérdésünkre. Nincs az a testi-lelki nyomorúság, 
amelynek orvosa, orvossága ne volna. Az orvos az Úr Jézus 
Krisztus, akinek adatott minden hatalom a mennyen és a földön. 
Az Ő kezében terem, érik, soha el nem fogy Gileád balzsama, 
a gyógyítószereknek megmérhetetlen gazdagsága.

Jézus a mi segedelmünk.
I. Kiken segít? II. Hogyan segít? III. Mire segít?
A mi segedelmünk legyen az Úrtól, aki teremtette a 

mennyet és a földet. Ámen.
I.

Bár tudjuk, hogy az áldott vöröskereszt-egylet csak alig 
félszázados intézmény, mégis, történetünket olvasva, szinte haj
landók vagyunk azt hinni, hogy már Jézus korában is működött. 
Meg vagyon írva: „És hozának néki egy nekezen szóló siketet, 
és kérik vala őtet, hogy vetné kezét arra.“ Mint mikor a vörös
keresztes ápolók gyengéden felemelik a sebesültet s elszállít
ják a kötözőhelyre. Itt is, ott is a felebaráti szeretet az, amely 
a segítségreszorulót felkarolja. Pótolja, ami hiányzik. A sebesült 
nem tud járni. Viszik. A siketnéma nem tud beszélni. Barátai 
elmennek vele, kérik az Űrat, vetné kezét reá.

Első kérdésünkre máris itt a válasz. Azokon segít első
sorban Jézus, akiket hozzávisznek, akik az ő segítségét kérik, 
vagy akikért mások könyörögnek.

Megmérhetetlen szeretettel hív bennünket Jézus: „Jöjjetek 
én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterhelve 
vagytok, s én megnyugosztlak — meggyógyítják, megsegítlek 
titeket". Áldott szíve sír utánunk. Úgy szeretne rajtunk segíteni, 
boldogítani, üdvözíteni. És mégis, milyen sokaknak lelke siket, 
néma marad. Hallván, nem hallanak. Nem mondják örömmel: 
megyek, Uram, megyek. Némák maradnak. Legföljebb ilyen
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válaszra nyilik ajkuk, ezt is fáradtan, szórakozottan ejtik ki: 
talán egyszer máskor, fontosabb dolgom vagyon mostan nékem.

És vajjon azok, akik egészségeseknek tartják, érzik magu
kat, akik az Úr Jézus beszédeinek hallgatására rendszeresen 
eljárnak templomba s mindenüvé, ahol az igét hirdetjük, akik
nek még vagyon fogékony és beszédes lelkük, akik a saját 
épülésükre, üdvösségükre keresik az Istennek országát és 
annak igazságát, gondolnak-e vajjon arra, hogy nekik beteg, 
fogyatkozásokban szenvedő felebarátaikkal szemben is van 
kötelességük? Nem maradnak-e érzéketlenek, kőkemények, 
amikor az Úr Jézus a felebaráti szeretet harmatát csepegteti 
szívük talajára? Nem maradnak-e siketek, amikor a Megváltó 
e szavakkal köti lelkükre kötelességeiket: Bizony mondom 
néktek, amit cselekesztek eggyel az én kicsiny atyámfiai közül, 
én magammal cselekszitek azt“ ? Nem maradnak-e némák, amikor 
szól a harang, ők templomba készülnek, s azt kellene monda- 
niok hitvesüknek, gyermekeiknek, testvéreiknek, szomszédjaik
nak: „Menjünk el az Urnak házába. Dicsérjük az Urat, mert 
jó, mert mindörökké vagyon az ő irgalmassága" ? Nem marad
nak-e siketek, amikor segítségkérő szó hangzik feléjük? Nem 
maradnak-e némák, amikor kérő, intő, buzdító, dorgáló szóra 
kellene nyítniok ajkukat?

Kiken segít Jézus? Elsősorban azokon, akiket betegen 
hozzávisznek. Testvérem, ne feledd, mi a kötelességed feleba
rátoddal szemben. Szállj vele imádságod szárnyain Jézushoz. 
Jó dolog embertársaddal Jézusról beszélni. De még jobb, ha 
Jézussal beszélsz embertársadról, buzgón imádkozván: nyissa 
meg a bezárt füleket, oldozza fel a nyelvek kötelékeit, hogy 
hallják meg mindenek, mit mond, mit akar, mit végezett el az 
Úr, s hogy beszéljék, hirdessék mindenek mindeneknek Isten
nek nagyságos dolgait.

II.
Ha tudjuk, kiken segít, kérdezzük: hogyan segít Jézus? 

Megtudjuk azt történetünkből, amely így folytatódik: „S ő azt 
egymagában a nép közül kivezetvén, ujját a fülébe dugta, nyel
vét pedig nyálával megkente." Sajátságos, bizonyára sokszor 
bevált módszer szerint segít az Űr. Akit meg akar gyógyítani, 
azt „a nép közül kivezeti", a többiektől elkülöníti, egyrészt 
azért, hogy a magányban magába tekintsen, másrészt oly cél
ból, hogy a segítőre figyeljen. Az előbbi önismeretre, az utóbbi 
Jézus megismerésére vezet. Mindakettő sok és nagy áldásnak 
lehet kútforrásává.

Testvérem! Valahányszor betegszoba ajtaja zárul be mö
götted, avagy gyászos koporsóra hullnak forró könnyeid; vala
hányszor édes öröm ér, avagy más különösebb áldásával tüntet 
ki Istennek kegyelme, figyelj reá, mi történik veled: Jézusod 
fogta meg kezedet, hogy kivezessen a magafeledt tömegből, a 
lélek javaival nem törődő sokaságból, a mindennapi élet lár
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májából, sokszor veszedelmes, romlásbavívő rohanásából. Mint 
az édesalya gyermekével, időnként ő is komolyan akar veled 
beszélni, hogy óvjon a gonosztól, esetleg megállítson a lejtőn. 
Boldog az, akivel még lehet komolyan beszélni. Nincs az még 
elveszve, akinek nem tompultak el érzékei, aki még fel tud 
figyelni Jézusra.

Ezen fontos előkészület után „ujját a fülébe dugta, nyelvét 
pedig nyálával megkente.. . “ Nem mintha enélkül a siketnéma 
meggyógyulása talán kérdéses lett volna. Nem. Aki a kaper- 
naumi százados szolgáját pusztán akaratának erejével a távol
ból meggyógyította, az a siketnéma baját is bizonyosan le tudta 
volna küzdeni érintés nélkül is. Mégis, ebben az esetben, szük
séges volt a beteg megérintése. Mert csak így mutathatott rá 
az Ür azokra a helyekre, ahol a betegség fészkel, illetve ahol 
a hiányt meg fogja szüntetni.

A mi életünkben is fontos, hogy meglássuk, ami bennünk 
rossz, bűnös, kárhozatos, elégtelen, hiányos; szükséges, hogy 
tudatára ébredjünk fogyatkozásainknak. Jézus minket is meg
érint igéjének, szentleikének erejével. Boldog az, aki a Minden
tudó ujj mutatását megérti és vágyat érez a megjavulásra, a  
meggyógyulásra, a tökéletesedésre.

„Aztán szemét felvetve az égre, fohászkodott s azt mon
dotta néki: Effata! azaz: Nyilj meg!“ Amilyen alázatos az Ur 
Jézus, épolyan gondos. Alázatos szívvel kéri az Atya segít
ségét. És gondja vagyon reá, hogy a beteg is megtanulja,, 
honnan jő a segedelem. Mindkettőnek indoka ebben van össze
foglalva: „Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan 
felülről száll alá a világosság Atyjától."

Végre elérkezett a csodatévő pillanat. És valóban, egy 
szempillantás alatt bekövetkezett a változás: az „Effata-“ra 
azonnal megnyíltak a siketnéma fülei, tüstént megoldódott előbb 
még hasznavehetetlen nyelve.

Jézus mindenható parancsszavára még ma is felpattanak 
a zárak, lehullanak a bilincsek. Ha nem tudsz szabadulni ked
venc bűneid bilincseiből, menekülj Jézushoz, öntsd ki előtte 
jobbra vágyó szívedet. Annak ereje, segedelme, hatalma, aki 
érted is szenvedett, vérzett, meghalt, meglásd, szabaddá teszen. 
S amíg csak egyetlenegy testvéredről is tudsz, aki rest a 
hallásra és képtelen „igazán® beszélni, óh ne nézd részvétlenül, 
hidegen lelkének fogyatkozásait, karold fel szegényt, vidd ma
gaddal őt is a lelkek Orvosához, s le ne vedd róla szeretettel 
őriző szemedet mindaddig, míg az ő szívébe is belé nem har
sogta az Ú r: Effata, azaz: nyilj meg!

III.
Végül még egy kérdésre felel történetünk. E kérdésre: 

Mire segít Jézus? Mi a célja segítésével? — Az volt az óhaja, 
hogy a meggyógyított siketnéma csendes magábaszállás közben 
elmélkedjék a történtek, a tapasztaltak felett. Az volt szent célja,
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hogy a boldoggá tett boldogtalan hűségesen megőrizze szívében 
a csodatevő Isten kegyelmének ajándékát. Ne a csodát lássa 
csupán, hanem sokkal inkább a Szabadítót, a Megváltót, aki 
azért szállt alá mennyei dicsőségéből e földre, hogy itt keresse 
az elveszetteket, hogy minden, valaki ő benne hiszen, el ne 
vesszen, hanem örök életet vegyen. Ezért „parancsolt rájuk, 
hogy ne szóljanak senkinek", tudván, hogy milyen könnyen 
elvész a sok szóbeszéd közben az, ami örök, tudván, hogy a 
pillanatnyi földi boldogság fénye milyen sokszor háttérbe szo
rítja és elhomályosítja a mennyei üdvösség ragyogását.

Sajnos, az emberi gyarlóság Jézus magasabbrendü céljának 
elérését — legalább részben — meghiúsította. Erre enged kö
vetkeztetni a megjegyzés: „Ámde minél inkább tilalmazta, annál 
inkább hiresztelték". Ezáltal sok igazgyöngy került a porba, 
sokan híjával maradtak a csodálatos gyógyítás maradandó ál
dásának.

Jól vigyázzunk, Testvéreim, hogy elhamarkodott felületes
ségből minket is ilyen nagy veszteség ne érjen! Jaj minékünk, 
ha a mi hálaadásunk dicsekedéssé változik, örüljünk Jézus 
segedelmének, de úgy, hogy az örvendezés meg ne hiúsítsa az 
isteni kegyelemnek munkáját, amelyet szívünkre gyakorolni 
akar. örüljünk Isten áldásának, de örvendezésünk ne legyen 
lázas tüntetés, hanem háladatos szívből jövő komoly bizonyság- 
tétel a lelkek Orvosáról, aki „minden dolgát jól intézi. A sike
teknek hallását, a némáknak szavát adja vissza".

Épen ezért, az egyszer tapasztalt áldás megőrzése, mara- 
dandóvátétele érdekében szokta az Úr Jézus övéit időnként, 
újra meg újra „kivezetni a sokaságból, a tömegből", hogy a 
csendes magányban, akárhányszor gyötrő fájdalmak közben, 
figyelmüket újból felfelé irányítsa.

Sajnos, a lelki bajok, csakúgy mint a testiek, nem egyszer 
kiújulnak. így a siketség, a némaság is. A lelkek Orvosának 
pedig a kezelést elülről kell kezdenie.

Testvérem! E szent óra is kezelési óra volt. Jézus ismét 
kinyújtotta feléd kezét: „kivezetett téged is a sokaságból*. Talán 
reá is mutatott egy-két olyan helyre, amely az ó-embernek fájt. 
Jegyezd meg jól e helyeket. Esetleg hosszabb kezelésre lesz 
szükség. A fő az, hogy meggyógyulj: mindig megértsed, mit 
mond néked az Úr, s neked is legyen mindennap mondanivalód 
Istennek. S ha meggyógyultál, jól vigyázz egészségedre. Őrizd 
meg azt épen az örökéletre. Ámen.

Gyalog István
kétyi lelkész.



Ki az én felebarátom?
Szentháromság utáni XIII. vasárnapra.

Luk. 1 0 . 26-.37.
Igen sok függ az életben attól, hogy az ember milyen 

szemekkel nézi, minek tartja mellette levő embertársát. Volt 
idő, midőn azt tartották, hogy a születés, származás teszi az 
embert; s eszerint volt valaki úr, vagy lábbal tiport, semmi 
emberi joggal nem rendelkező rabszolga. Volt idő, midőn azt 
tartották, hogy a vagyon teszi az embert s az ember annyit 
ér, amennyije van s a szegény csak arra való, hogy a gazdag 
fel- és kihasználhassa, további gazdagodása s fényűzése esz
közévé tehesse. Volt idő, midőn nyíltan, vagy titokban ilyen s 
ezekhez hasonló felfogás járta, s ezáltal az embert az emberrel 
— mint ellenséggel — állították szembe s előidézői lettek azok
nak a társadalmi forradalmaknak, melyek oly sok vérrel fes
tették be a főidet.

Azt gondolnék, hogy a Jézus által kezdeményezett újjá
születés — közel kétezer év múltán — legalább a társadalmi 
téren már bevégződött s elértük azt a kort, melyről az apostol 
azt mondja: „Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad ; 
nincs férfi, sem n ő : mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisz- 
Jézusban" (Gál. 3.28.). Azt gondolnék, hogy ma nem is nézik 
a születést, a rangot, a vagyont, hanem egyedül az embernek 
benső lelki és erkölcsi értékét mérlegelik. Pedig korántsem t 
Az újjászületés még nem nyert befejezést, az embereket össze
fűző s a Krisztusban testvérekként egyesítő kapocs még nem 
teljes; arra a kérdésre: Ki az én felebarátom ? igen különböző 
a felelet. Ezt a különböző feleletet világítja meg s tünteti fel 
a mai evangélium.

„Ki az én felebarátom ?“ kérdi a törvénytudó Jézustól. S 
Jézus erre egy gyönyörű példázatot mond el néki, amelyben 
az emberiség három fő típusának három különböző cseleke
detét állítja eléje, mintegy válaszképen az általa fölvetett kér
désre. Lássuk tehát mint felelnek erre a kérdésre:

1. a tolvajok, rablók ?
2. a pap és lévita?
3. az irgalmas samaritámus?

1.
Mint felelnek a tolvajok, rablók?
„Egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, cs rablók 

kezébe esék, akik azt kifosztván és megsebesítvén, elmenének és ott 
hagyák fé lh o l ta n Az út, amelyen ez a borzalmas bűntény le
játszódott, a judeai sziklás pusztaságon vezet keresztül. Uton- 
állók, rablók tették bizonytalanná, bátortalanná a rajta való 
közlekedést, melyet éppen ezért a régiek „véres útnak" is ne
veztek. A mintegy hat órányi tartamú út csak addig volt
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•biztos, mig a tömeges húsvéti zarándoklás tartott. Máskülönben 
magányos embernek veszélyes és kockázatos volt azon utaznia. 
Mint a hogy veszélyessé, sőt majdném végzetessé vált az arra 
a  példázatban említett szerencsétlen utasra nézve is, akit a vi
szonyai arra kényszerítettek, hogy egyedül vágjon neki a hír
hedt útnak. Rablók támadnak rá; kifosztják mindenéből, s 
megsebesítve, vérbe fagyva hagyják az útfélen.

Mit felelnek hát azok a rablók arra a kérdésra: Ki az én 
felebarátom ? Azt, hogy nincs felebarát. Minden ember magáért 
van, magának él csupán; s az élet nem egyébb, mint a létért 
folytatott állandó küzdelem (Darwin: Struggle fór life), melyben 
az erősebb letiporja a gyöngébbet. Aki bírja, marja. Az önzés 
megengedett dolog; az első személy én vagyok, mással, más
nak az érdekével mit törődöm. S azok a tolvajok talán még 
érdemül tudták be maguknak, hogy azt a szerencsétlent teljesen 
meg nem ölték:... Az emberiségnek azt az osztályát, azt a 
típusát mutatja be ezekben az útonálló rablókban a Megváltó, 
amelyik a szeretetet egyáltalán nem ismeri; amelyik képes 
másokon könyörtelenül keresztül gázolni s az utolsó fillérétől 
is megfosztani a gyöngébbet, csakhogy önmaga kényelemben 
és bőségben élhessen.

S ez az osztálya az emberiségnek nem halt ki ma sem. 
A jámbor utas, ki a földi vándorlás terén Jerikóból, e földi 
hazából a mennyei Jeruzsálem felé halad, gyakran találkozik 
tolvajokkal s rablókkal, kik a felebaráti szeretetet nem is
merve mindenéből kifosztják, legfeljebb nyomorúságos, puszta 
életét kímélik. Nemcsak s nem is annyira azokra a rablókra 
gondolok én most, akiket a törvény keze üldöz, kik életük leg
nagyobb részét talán a börtön falai között töltik el, — sokan 
vannak, fájdalom, ilyenek is; de ezeknél még többen vannak 
azok, kik szabadon, az igazság színe alatt űzik gonosz tetteiket, 
letiporják a gyöngébbet, kifosztják a védtelen árvát és özvegyet, 
s ha mindenét elvették, ott hagyják félholtan. Mig anyagi jó
létük, előmenetelük eszközét látják másban, addig jó az nekik, 
amint kihasználták, elfordulnak tőle, kifacsart citromként eldob
ják maguktól. Tekintsetek csak körül, milyen nagy a száma 
azoknak, kiknek csak a száján van a szeretet, de bensejükben 
azoknak a rablóknak a természete, prédára éhes önzése lakik. 
Hiszen éppen ma a létért való küzdelem, mely egyre nehezebbé 
teszi az életet, igen sok szívet vastag jégkéreggel vont be. Ha 
saját érdekükről, vagyoni vagy társadalmi helyzetük javításáról 
van szó, az emberek nagy része képes széttépni a szeretet 
legszentebb kötelékeit is. „Testvért testvér, apát fiú elad;“ a 
rokon megtagadja rokonát, barát a barátját. Amit a régi latin 
iró mondott, hogy az ember embertársához farkas (Terentius: 
Homo homini lupus), sajnos, napjainkra is áll.

Judást égette az áruláson szerzett pénz, azért eldobta azt 
magától. Milyen sokan vannak ma, akik még Judásnál is tágabb- 
lelküek, mert ha az az áruláson, a mások megkárosítása, csalása



12

és kifosztása árán szerzett pénz égetné a lelkiismeretüket, hány 
embernek kellene egész vagyonát, talán fényes palotáit is el
dobni magától.

Óh, K. Testvérem, ha szívedben felmerül az a kérdés: 
Ki az én felebarátom ? — ne menj az ilyenekhez tanulni. Az 
ilyenek ismernek mulató társakat, cimborákat, kikkel eldőzsölik 
az időt; ismernek szövetségeseket, kik fosztogatásaiknál segít
ségükre vannak; de felebarátot, kit szeretni, segíteni kellene, 
— nem ismernek. De hát hová menjünk ? Ki ad nekünk helyes 
választ a kérdésünkre? Vizsgáljuk

2.
mit felel az a pap és lévita ?
Történet szerint pedig megy vala alá azon az utón egy pap, 

aki azt látván, elkerülé. Hasonlóképen egy léviia is, mikor arra a 
helyre ment, és azt látta, elkerülé. Szerencsétlen utasunk mellett 
ime más emberek, más alakok tűnnek fel. Amint ott fekszik 
félholtan az útfélen, egy embert lát közeledni maga felé. Szívé
ben felcsillámlik a remény sugara: „no mégsem kell nyomo- 
rullan itt vesznem; ez majd segít rajtam." Amint az idegen 
közelebb ér, felismeri, hogy egy pap, aki bizonyára a négy 
hetes szolgálat után most megy haza családjához. A sebesült 
magában hálálkodva biztosra veszi, hogy Istennek a szolgája 
nem hagyja magára. Nyöszörgésére a pap figyelmessé lesz. 
Látja annak a szegény utasnak szánalomra méltó helyzetét; 
csak pár lépés választja már el tőle. De ezt a pár lépést nem 
teszi meg; hirtelen átvág az út másik oldalára — elkerülé. 
Magában talán érzett egy percre valami lelkiismeretfurdalás- 
félét, talán megcsendült fülében egy percre a pap létére bizo
nyára jól ismert ótestámentomi intelem: „Szeretetet kívánok és 
nem áldozatot" (Hős. 6.6.), „Szeresd felebarátodat, mint maga
dat" (III. Móz. 19.18.), — de okoskodásával elnémítja, elhall
gattatja azt. „Szívesen segítenék e szerencsétlenen, de nincs 
velem semmi kötszer, különben sem értek a sebkezeléshez; 
és megtörténhetik, hogy az a boldogtalan a karjaim közt hal 
meg és pap létemre tisztátalanná tesz. (IV. Móz. 19.16.) Aztán 
meg veszélyes is itt sokáig időzni; hátha a közelben leskelőd
nek s engem is megtámadnak azok a rablók. Pedig otthon vár 
a családom; már egy teljes hónapja nem láttam őket; ha késem, 
ha a szokott időre nem érek haza, mennyit fognak aggódni 
érettem. Mégis a saját életemet s családom megélhetését, jövő
jét csak nem tehetem kockára azért az idegenért. S míg így 
okoskodik, már messzire mögötte marad az a kifosztott, meg
sebesült.

Jön egy másik alak: egy lévita. A szerencsétlen áldozat
nak a szíve újult reményben dobban meg: talán ez segít; 
talán az egyszerűbb embereknek részt-vevőbb, könyörülőbb 
szívük van. Amint gyöngeségétől telik, átkiált hozzá. A lévita 
oda is megy arra a helyre, de mikor látja, hogy az egy idegen ;
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se nem rokon, se nem barát, még csak nem is ismerős, — ott 
hagyá, elkeriilé. „Mit tartozik rám ez az egész dolog; mit vesz
tegessem itt az időmet; ki róhatja fel nekem, ha tovább me
gyek, mikor az az előttem elmenő pap is így cselekedett. . .  "

Mit felelnek tehát ezek arra a kérdésre: Ki az én felebará
tom ? Azt, hogy felebarátom az, aki hozzám tartozik, aki mellet
tem áll, akihez a vérség szoros kötelékei fűznek: a családom, 
rokonaim, barátaim, ismerőseim; egyebekre semmi gondom, 
másokkal nem törődöm. Az emberiségnek azt az osztályát mu
tatja be e papban és lévitában a Megváltó, kik nem bántanak 
senkit, de nem is használnak senkinek; a másét el nem veszik, 
de a magukéból másnak nem is adnak; véres sebeket nem 
ejtenek, de sebeket sem gyógyítanak. Kiknek minden gondja 
csak arra a szűk családi, legfeljebb rokoni körre szorítkozik, 
amelyben élnek. Ami ezen kívül esik, azzal nem törődnek; 
mások sorsa, baja, szenvedése iránt semmi érzékkel nem visel
tetnek. Hiába kiált a szerencsétlen segélyért, a nyomor hiába 
nyújtja feléjük kezeit; könyörület, jótékonyság, irgalom isme
retlen fogalmak ő előttük.

S ha nagy az első típushoz tartozóknak, a tolvajok, rablók 
példájára másokat csak a saját önös céljaikra kihasználóknak 
a száma, még sokkal nagyobb a pap- és lévita-lelkületü embe
reknek a száma, akikben bár van valami szeretet, de csak olyan 
ösztönszerű, szűkkeblű szeretet az, mely másokra ki nem terjed, 
hozzátartozóin kívül másokat magához nem ölel. A saját hiva
táskörükön belül megfelelnek pontosan a rájuk bízottaknak; 
elvállalt kötelezettségeiket lelkiismeretesen teljesítik, de azonfelül 
semmit. Jó családapák, jó családanyák a szónak közönséges 
értelmében, akik szívesen dolgoznak, fáradnak, áldoznak övéik
ért : de már kevésbé jó keresztyének, mert az egyetemes fele
baráti szeretet eszméjéig felémelkedni nem tudnak. Ha kéréssel 
fordul hozzájuk valaki, mindjárt azt kérdezik: „Ki az a segélyt 
kérő: milyen felekezetű, milyen nemzetiségű, milyen hivatalbeli, 
milyen társadalmi állású ?“ Ismerhettek mindnyájan olyan gaz
dát s urat, aki sokat ad a keresztyén mivoltára, de azért más 
vallásu cselédet a birtokán meg nem tűrne. Tágabb körű-e az 
ilyeneknek a felebaráti szeretete, mint azé a papé és lévitáé? 
— Ha a társadalom, vagy egyház s haza emeli fel kérő szavát 
valamely jótékony cél, intézmény érdekében, a legtöbb ember 
elkezdi magát mentegetni: „Magamnak is kell, amim van ; elég 
mindenkinek a maga baja; hát én rajtam ki segít?“ A másik: 
„Szívesen adnék, ha ez, vagy az is adna, akitől jobban kerülne, 
mint én tőlem.“ Megfigyeltétek-e már, milyen ékesszólók az 
emberek, mikor valami szívükön zörgető kérésnek az elutasítá
sáról van szó ? Hogy szabadkoznak, mentegetődznek, sajnálkoz
nak, filozofálnak, okoskodnak. S „a tett halála az okoskodás." 
(Madách.) A vége az, hogy a sok mentegetődzéssel, okoskodás
sal elcsitítják ama pap és lévitaként a lelkiismeretüket talán egy 
percre nyugtalanító kérést; s bezárják a szíveket és erszényüket.
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Attól a paptól és lévitától is el kell tehát fordulnunk, ha 
arra a kérdésre: Ki az én felebarátom ? — helyes feleletet aka
runk nyerni. Megfelel arra minden szónál szebben beszélő tettel

3.
az irgalmas samaritánus.

Egy samaritánus pedig az utón menvén, odaért, ahol az vala : 
és mikor azt látta, könyörületességre indula. — Az a szegény se
besült a paptól és lévitától magára hagyatván reménytelenül 
roskad össze kínos fájdalmában. Eltelik egy darab idő. Amint 
ott fekszik, egyszerre csak valami dobogásféle hangot vezet a 
föld füléhez. Föleszmél; nagy erőfeszítéssel kezeire támaszkodik 
s végignéz az utón. A messzeségben valami mozgó alakot lát, 
de nem tudja még tisztán kivenni, hogy micsoda. Nem bírja 
magát sokáig tartani vérvesztett, erőtlen karjain; összeesik újra. 
De azért időközönként föl-fölkémlel. Az utas mindig közelebb 
jö n : tehát még van remény. Mikor azonban már egészen közel 
ér hozzá s kiáltani akar segítségért neki, egy samaritánusra 
ismer benne. „Hála Isten, hogy nem szólítottam meg, hiszen 
samaritánus, esküdt ellenség! Ez inkább agyon-ver, semhogy 
segítsen rajtam." Amennyire csak tud, meglapul a földön, nyö
szörgését is visszafojtja, hogy a samaritánus észre ne vegye; 
hogy legalább a rablók által meghagyott puszta életét tőle 
megmenthesse. De a samaritánus megállítja szamarát; leszáll 
róla, feléje tart. „Irgalmas Isten, mi lesz most!“ Védekezni nem 
tud, lehunyja a szemét s úgy várja a biztos halált. De a követ
kező percben meleg, szeretetteljes kéz nyúl le hozzája; fölemeli 
bágyadt fejét. Üdítő korty ital érinti láztól cserepes ajkait. Az
után a samaritánus kimossa s bekötözi sebeit, felülteti a bar
mára; maga pedig gyalogol mellette. Biztos fedél alá viszi, 
további sorsáról, gyógykezeléséről is gondoskodik.

Nézzétek T .! ennek a samaritánusnak a cselekedete ad 
helyes választ arra a kérdésre: Ki az én felebarátom ? Az, aki 
rám szorul; minden tanácstalan, minden szenvedő, akin jó szóval, 
vagy áldozatos tettel valamiképen segíthetek; tekintet nélkül 
arra, hogy hozzámtartozó-e, vagy tőlem távol álló, ismerős-e, 
vagy idegen, barát-e, vagy ellenség, saját felekezetembeli-e, 
vagy más vallásu?... London egyik külvárosának csatornázása 
közben a csatornaboltozat egy helyen beszakadt, maga alá te
metve néhány munkást. Mint ilyenkor szokás, nagy csődület 
támadt. A tömeg egy része bámészan, tétlenül nézte a mentési 
munkálatokat. Az egyik ácsorgó, erős ifjúhoz azzal fordult va
laki: „Te, a te testvéred is az áldozatok között van". Amit az 
hallva ember feletti erővel fogott hozzá a mentéshez. Lásd T .! 
ha nyomort, szükséget látsz valahol, gondolj te is mindig a rra : 
A te testvéred, felebarátod az, aki az áldozatok között van. 
S ez a gondolat és tudat indítsa fel a te szivedet is könyörületre 
s kezeidet a jóltevésre, támogató, segítő felebaráti szeretetre.

Tudva már most azt, hogy ki a te felebarátod, akarod 
talán tovább tudni azt is, hogy milyen az igazi felebaráti sze
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retet? Ezt is megmondja az az irgalmas samaritánus. Nézd, ő 
nem késlekedik; nem gondolkodik, töpreng sokáig, hogy mit 
tevő legyen. Elég azt látnia, hogy az a szerencsétlen bajban 
van, segítségre van szüksége; és segít készségesen, azonnal. 
De nemcsak a gyorsaságra, hanem példát ad továbbá az ön- 
feláldozásra is. Bár sietős az útja, mert másnap már elhagyja 
a vendégfogadót; halaszthatatlan dolgai nem engedik, hogy 
tovább maradjon: mégis tud időt szakítani arra, hogy a szen
vedőn könyörüljön és segítsen. Bár arra az olajra és borra, 
mellyel a beteg sebeit kimosta és megkente, magának is szük
sége lehetett volna még, mégis készséggel lemond arról ember
társa javáért. Bár maga is elfáradhatott a hosszú utazásban, 
mégis leszáll barmáról és a sebesültet helyezi föl arra, míg ő 
gyalog folytatja mellette útját. Tehát feláldozza idejét, vagyonát, 
kényelmét. S emellett kitartó is a szeretet gyakorlásában. Nem 
elégszik meg azzal, hogy azt a szerencsétlen, szánandó áldozatot 
biztos födél alá juttatja, hanem továbbra is gondoskodik róla, 
támogató kezét nem vonja meg tőle. Megbízza a gazdát, hogy 
az ő költségén viseljen gondot a betegre. Szeretete tehát nem 
hirtelen fellobbanó és gyorsan kialvó szalmaláng, hanem kitartó.

Ilyen az igazi felebaráti szeretet. A jószívű ember sohasem 
habozik, sohasem késlekedik, amidőn a baj, szenvedés eléje 
tárul. Nem okoskodik úgy: „A tőlem telhető csekély adomány 
úgysem sokat számít; az a segélyre szoruló el is kerülhette 
volna a baját, most tehát viselje a következményeit." Mert akit 
a segélynyújtásban nem a meleg, érző szív vezet, hanem az 
okoskodó, számító, hideg ész, az rendszerint elszalasztja a segí
tésre legalkalmasabb pillanatot. Azért mondja a példabeszéd is : 
„Kétszer ad, ki rögtön ad.“ Azután az igazi felebaráti szeretet 
nem riad vissza, ha kell, az áldozatoktól sem. Tud időt és alkal
mat szakítani embertársainak a vigasztalására, felsegítésére. 
Nem restelli a fáradságot, nem sajnálja az anyagi áldozatot. 
S amellett segítsége nem pillanatnyi. Nem elégszik meg azzal, 
hogy egy-két fillért kénytelen-kelletlen odavet a nélkülözőnek, 
talán csak azért, hogy mielőbb megszabaduljon tőle; aztán a 
következő percben akár étien veszhet, pusztulhat miatta . . .

*
Ime Testvéreim! az emberiségnek három fő osztálya, há

rom fokozata. Az első, mely csak magára gondol, önmagának 
él; s a saját érdekében nem retten vissza semmi aljasságtól, 
gonoszságtól. A második, mely talán rosszat nem cselekszik, de 
viszont jót sem; kezét vér nem szennyezi, lelkét törvénybe ütköző 
bűn nem terheli, de a szeretet és irgalom erényei sem ékesítik. 
A harmadik, mely megbántójával is jót tesz; s ellenségét is 
testvérként öleli magához. Melyik csoportba tartozol már most 
te?! — Az istentiszteleti szent óra rövidesen véget ér; elmégy 
innen munkád, foglalatosságaid közé. Eredj el! Hív, vár odakünn 
a mindennapi élet; de ott se felejtsd el soha: ki a te felebará
tod s milyen az igazi felebaráti szeretet ? A samaritánus példája
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lebegjen előtted mindenkor s ha, nyomor, szenvedés akad az 
utadba, Te is aképen cselekedjél! Ámen!

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.

A te hited megtart téged.
Szentháromság utáni XIV. vasárnapra.

Lukács 17. 11—19.
Csak néhány vonással rajzolta meg az evangélista azt a 

megrázó képet, melynek szánalomraméltó alakjai a tiz bélpoklos, 
amint Jézus előtt távolról megállanak és irgalomért könyörög
nek. A falu lakói rémülten szaladnak el melőlük, nehogy meg
fertőzve ők is a kikerülhetetlen halál martalékai legyenek. 
Testük fehérszínű kelevényekkel van borítva, melyeknek geny- 
nyes váladéka kibírhatatlan bűzt áraszt maga körül. Az emberi
ség kiközösített, pusztulásra itélt nyomorultjai ezek, kiken alig 
segíthet már orvostudomány, mert a legborzalmasabb keleti 
betegségben: a leprában szenvednek s elkülönített táborban 
várják a megváltó halált. Nem részletezi az evangélista azt a 
kifejezhetetlen szenvedést, mely tragikus komorsággal a kép 
sötét hátterében rejtőzik; nem sorolja fel az áldozatok számát, 
akik gyötrelmeiktől már megszabadultak; nem ecseteli az elhal
takat gyászolók panaszait, de így is érezzük, hogy a borzalmak 
színhelyén: a halál árnyékának völgyében járunk, melynek 
bejáratán Dante felirata olvasható: „Lasciate ogni speranza, voi 
eh’ entrate“. Hagyjatok fenn minden reménnyel, kik ide beléptek.

A sötét kép előteréből úgy emelkedik ki Jézus alakja, mint 
hatalmas kőszál a tengerből, akit hiába ostromol a tenger hul
láma, akit nem fenyegethet a fertőzés mérge, mert rajta nincs 
a halálnak hatalma. Az emberi nyomorúságon segíteni nem 
tudó tehetetlenség és a Krisztusba vetett hit minden akadályt 
legyőző ereje áll iit szemben egymással. A földi élet megmen
téséért könyörgő bűnös lélek így szól Jézushoz: „Mester, kö
nyörülj rajtunk!“ És Jézus, az élet kutforrása felel: „A te hited 
megtartott téged. “

Ez a felelet képezi szentleckénk lényegét, ez magyarázza 
meg a mi gyógyulásunk titkát és érteti meg velünk bibliai tör
ténetünk hármas felosztását:

I. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején;
II. Én megszabadítlak téged

III. És te dicsőítesz engem.
I.

„És felemelék szavokat, mondván: Jézus, Mester, könyö
rülj rajtunk!" A végső szükségben az utolsó eszközhöz folya
modnak. Hiába volt a szigorú vesztegzár, amit a Mózesi törvény
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előírt, hasztalan volt a büntető rendszabály, ők nem törődve 
azzal, hogy az egészségeseket is megfertőztethetik, minden áron 
Jézus közelébe akarnak jutni, mert emberektől már segítséget 
nem remélhetnek. Bizonyára eddig is hallhattak a nagy Názá- 
rethiről, talán szemtanúi is voltak csudatetteinek, de szívük 
eddig nem érzett indítást, hogy követésére induljanak, mert 
eddig hiányt semmiben sem szenvedtek. Most azonban, mikor 
a halál fagyos ujjai fojtogatják őket, mikor már emberekben 
nem bízhatnak, a kétségbeesés mindent kockáztató bátorságával 
és a Krisztusban reménykedő hit alázatosságával sietnek eléje, 
hogy irgalomért esdekeljenek.

A tíz bélpoklosban nem nehéz felismernünk a mai kegye
lemre szoruló bűnös embert és megláthatod Testvérem önma
gadat is. Amíg a boldogság verőfénye ragyogott reád, amíg 
szerencse kísérte munkádat, vállalkozásodat, míg viruló egész
ségben tölthetted napjaidat és nem gondoltál a halálra, addig 
te is nagyon távol voltál Jézustól, szívedet, lelkedet nem ragadta 
meg az ő Igéje, nem érezted szükségét, hogy kéréseddel Őhozzá 
fordulj. De ha beborul feletted az égbolt, ha a veszteségek 
ostorcsapásai zúgnak körülötted, ha a betegségek letépik arcod
ról az öröm rózsáit, ha gyászolsz, ha temetsz, ha a halálfélelem 
remegteti meg szívedet, akkor felismered az Úr hatalmát és forró 
sóhajodban így kiáltasz: „Uram, Mester, könyörülj rajtam !“

Szabadulásod első feltétele, hogy meglásd erőd gyarlóságát 
és bizalomteljes hittel tudj az Úrhoz fordulni. Hosszú utat kell 
megtenni, míg az erejében, vagyonában, tudásában elbizakodott 
ember saját fogyatékosságait felismeri. Mily sok csalódáson kell 
keresztül menned, mennyi megaláztatást meg kell érned, mennyi 
kérkedésről le kell szoknod, hogy Isten kezének újjmutatását 
felismerd; mily súlyos keresztet kell hordoznod, mennyi köny- 
nyet elsírnod, hogy megismerd az Úr erőforrásainak gazdagságát. 
Hívd segítségül az Urat, addig amíg nem késő s vizsgáld meg 
magadat, hogy tudsz-e feltétlenül bízni az ő jóságában és hatal
mában, tudsz-e megadással tűrni, alázattal szenvedni, hittel 
imádkozni ezt mondván: „Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem 
e keserű pohár . . .“

Ez a keresztyén türelem nagy próbája; ha bízol Üdvözítőd 
személyes hatalmában, nem fogsz csalódni, a te hited megtart 
téged!

II.
„És mikor őket látta, monda nékik: Elmenvén, mutassátok 

meg magatokat a papoknak. És lön, hogy míg odamenének, 
megtisztulának."

A Mózesi törvények szerint a papok voltak az egészségügy 
őrei, ők tartoztak felügyelni a leprás betegekre, az ő engedélyük 
nélkül senki sem hagyhatta el helyét. Nagyon jellemző Jézus 
gyógyítási módja, csak annyit mond a betegeknek: Elmenvén, 
mutassátok meg magatokat a papoknak. Figyelmezteti őket 
egyházi kötelességeikre, mivel nem akarja ő a törvényt eltörölni,

a
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hanem betölteni. Elég volt egy tekintet, melyet fekélyekkel 
borított testükre vetett, hogy megkönyörüljön nyomorúságukon; 
elég volt egy esdeklő kérésük s meglátta, hogy a feltétlen biza
lom és hit szól szavaikból. Nem közönséges ráolvasással, vagy 
bűvészi fogásokkal, hanem a Neki adott isteni hatalom erejével 
gyógyítja meg a tiz szenvedőt. Hitük csudálatosképen megtar
totta őket.

Jézus csudái a hit klasszikus csudái, melyek nem az élettel 
össze nem függő, érthetetlen epizódok, hanem a mindennapi 
életben számtalanszor megismétlődő gyakorlati tények. A hitetlen 
ember ugyan arra törekszik, hogy a csuda erejét természet- 
tudományi magyarázatokkal letompítsa s az ok és okozati össze
függés medrébe szorítsa, de akik az Isten erejét és kegyelmét 
már megtapasztalták, azok bizonyságot tesznek arról, hogy a 
Krisztus Jézusban működő Lélek ma is ható és alkotó tényezője 
a mindennapi életnek.

Valjon meggyőződtél-e már te is Keresztyén Testvérem 
saját tapasztalataid alapján Krisztus csudatevő erejéről, mikor 
halálos betegségedből meggyógyított, amikor veszedelmekből 
kimentett, mikor anyagi kárvallástól megoltalmazott, amikor a 
háborúk és forradalmak véres fergetegeiből kézenfogva kimen
tett és családod számára hazavezetett? Érezted-e, hogy amikor 
testi életedet, épségedet, egészségedet az ő csudálatos eszközei
vel megőrizte, ugyanakkor lelkedet kereste, jellemedet formálta, 
hogy megtarthasson az örökkévalóság számára. Ő az egyetlen 
erő- és gyógyforrás, aki a bűntől, a testi, lelki betegségek ős
csirájától akar megszabadítani, hogy testileg, lelkileg egészsé
gesek és tiszták legyünk. Ez a tisztulási folyamat azonban csak 
akkor fog bekövetkezni életedben, ha teljesen átadod szívedet 
az Úrnak, ha gondolataidat az ő parancsolataihoz szabod, ha te 
is elindulsz nyomorúságod utján minden akadályon keresztül, 
mígnem megtalálod Őt. Azt a tiz bélpoklost a szenvedés vezette 
az Úrhoz, téged talán örömöd, jóléted, vagyonod, egészséged, 
tudományod akadályoz abban, hogy feléje közeledj, vagy talán 
nélkülözésed, szegénységed gátol, hogy Vele szoros életközös
ségbe lépj ? Keresd az Urat, amíg nem késő, ne nyugodj addig, 
míg meg nem találtad Őt!

Jézus maga is keres téged, de az első lépést neked kell 
megtenned, a többit elvégzi benned az ő kegyelme. Csak indulj 
el hittel, bizalommal, istenfélelemmel, meglásd te is találkozni 
fogsz Jézusoddal vagy a Boldogságok hegyén, ahol kihirdette 
a boldogság életszabályait; vagy a nélkülözések pusztájában, 
ahol kielégítette az éhező sokaság testi-lelki éhségét; vagy a 
naini gyász poros országútján, ahol összetört édesanyai szívet 
megvigasztalt; vagy a viharzó tengeren, ahol az aggódó szív 
háborgását lecsendesítette; vagy a golgothai véres keresztfán, 
ahol bűneidért ártatlan életét feláldozta; vagy a húsvéti nyitott 
sírnál, ahol ezt kiáltja a halált győző vitéz: Halál, hol vagyon 
a te fullánkod, koporsó, hol vagyon a te diadalmad! ?



19

„Egy pedig ő közülök, mikor látta, hogy meggyógyult, 
visszatérő, dicsőítvén az Istent nagy szóval. . .  “

Az evangélista feljegyzése szerint csak egy tért vissza 
Jézushoz a tíz meggyógyult bélpoklos közül, hogy hálát adjon 
a meghallgatott kérésért. A kilenc természetesnek tartotta, hogy 
meggyógyult és folytatta életét ott, ahol elhagyta, visszatért 
bűnös környezetébe és újra kitették lelkűket a bűn fertőző 
hatásának. Az Ur egy szóval sem mondta nekik, hogy jöjjenek 
vissza hálaadásra, de fájdalmasan érintette, mikor látta, hogy 
csak egynek jutott eszébe az istendicsőités. Jézus a lelkűket 
is meg akarta tisztítani, nemcsak a testüket, ezt a lélekmeg- 
tisztulást azonban csak az Ő közelségében nyerhették el, ha 
Vele továbbra is állandó lelki közösségben maradnak. A kilenc 
a rút hálátlanság bűnébe esett, s ezért méltatlannak bizonyult 
Jézus kegyelmére.

Hiába van, keresztyén Testvérem, épséged, erőd, egész
séged, ha lelkedet a bűn nap-nap után megfertőzi és nem tudsz 
ellene védekezni, ha folytonos imádkozással, önvizsgálattal és 
törödelmes bűnbánattal nem igyekszel lelkedet a tökéletes tisz
taság kútforrásánál: Jézusnál megtisztítani. Ezért mondja Jézus 
annak a megtisztult és hálát adó Samáriabelinek: „Kelj fel és 
menj el, a te hited téged megtartott." Csak haladj tovább azon 
az úton, amelyen Jézust felkerested és megtaláltad: a hálaadás, 
az imádkozás és istendicsőítés útján, ez az út megtart téged a 
hitben és hited megtart Jézus kegyelmében.

Mint sokatmondó jellemvonást emeli ki az evangélista az 
elbeszélt történet tanulságából, hogy a visszatért bélpoklos 
Samáriabeli volt, akit a zsidók felemás vallásáért annyira meg
vetettek. Nem elégedett meg azzal, hogy az előirt áldozatokat 
megvitte a papoknak, hanem érzi, hogy ennél sokkal többel 
tartozik Annak, aki meggyógyította és életét visszaadta. Kitörő 
örömmel fut vissza Jézushoz, arccal földre veti magát előtte és 
boldog háladással dicsőíti az izraeliták Istenét, akiről talán már 
hallotta, hogy nem lakozik csak Jeruzsálemben, mert az Isten 
lélek és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban 
imádják.

Valjon megfizetted-e már te is tartozásodat az Úrnak, oda
adtad-e neki szívedet örök áldozatul azokért a vett anyagi, testi 
és szellemi áldásokért, melyekkel naponként elhalmoz az Úr? 
Nem felejtettél-e el hálát adni az egészségért, a fiatalságért, a 
munkabírásért, családi boldogságodért, előmeneteledért, sikereid
ért, melyeket könnyen magadnak tulajdonítasz és nem gondolsz 
arra, hogy mindened az Úré, mindenről számadással tartozol? 
Nem hivathozhatsz arra, hogy kiválasztott népnek a fia vagy, 
hogy megkeresztelkedtél Jézus nevére, hogy egyházi külső kö
telességeidnek eleget tettél, hogy a vasárnapi keresztyénség 
követelményeinek megfeleltél, hogy egyházi adódat pontosan 
megfizetted. Jézusod ennél sokkal többet követel tőled, azt

III.

2*
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akarja, hogy egész egyéniségedet átadd neki, hogy necsak testi
leg élj, hanem Ő éljen tebenned, mert csak így válhatik a külső 
gyógyulás a lélek nemesedés eszközévé, így erősödhetik meg 
benned az Űr akarata szerint élő belső, lelki ember.

Óh Uram, teremts bennem tiszta szívet és az erős lelket 
újítsd meg énbennem; tisztíts meg engem izsóppal és tiszta 
leszek; moss meg engemet és fehérebb leszek a hónál. Ámen.

Novák Rezső
ajkai lelkész

Az Isten gondviselő jóságának célja.
Szentháromság utáni XV. vasárnapra.

Máté ev. 6 . 24—34.
K. H .! Mikor Istennek napról-napra, évről-évre megújuló 

áldásairól gondolkodunk s az ő végtelen kegyelméről, irgalmá
ról, gondviselő szeretetéről, mely szegénynek, gazdagnak, örülő- 
nek, bánkódónak, kicsinynek és nagynak egyaránt asztalt terít 
az ő nagy házában, hol nemcsak testi, de lelki szükségeinket 
is kielégíti, lelkünk mélyén élénk visszhangra találnak akkor 
a zsoltáriró szavai: „Mily nagyok a te cselekedeteid Uram I 
Mindeneket bölcsen teremtettél; betölt a föld a te gazdagságid- 
da l; mindenek te rád néznek, hogy eledelt adj nékik alkalma
tos időben!" (Zs. 124. 24—27.) Úgy érezzük ekkor, hogy az 
Isten végtelen szeretetének, a napok egymásutánjában megújuló 
jóságának van célja. Mintha csak hallanánk megcsendülni az 
ő szavát: „Add nékem fiam a te szívedet!" „Engem szolgálj 
osztatlan hűséggel!" Úgy érezzük, hogy a felszólítás elhárít
hatatlan kötelességeket ró reánk. Szívünk mintha csak meg
sejtené, hogy örök igazságot mondott Jézus, mikor így szólt 
„Senki sem szolgálhat két úrnak. Nem szolgálhattok Istennek 
és a Mammonnak!" (Máté 6 . 24.) Sejtő szívünk előtt megvilá
gosodik az isteni gondviselő jóság célja: Megszabadítani gyer
mekeit az aggságoskodástól, hogy annál nagyobb odaadással 
és sikerrel munkálkodhassanak örök céljaik szolgálatában. Az 
isteni gondviselő jóság örök céljait gyönyörűen fejti ki Jézus a 
hegyi beszédnek mai evangéliumunkat magában foglaló részében.

Isten atyai gondviselésének célja: Megmenteni bennünket 
az aggságoskodástól s buzdítani az Ö szent országának keresésére:

1.
„Annakokáért mondom néktek: Ne legyetek szorgalma

tosak a ti éltetekről, mit egyetek, vagy mit igyatok." Szinte 
feltűnőnek tetszik, hogy Jézus adja ezt a tanácsot. Az a Jézus„ 
aki másutt így nyilatkozik: „Az én Atyám mindezideig mun
kálkodik, én is munkálkodom." (Ján. 5 . 1 7 . )  Nem a munkát- 
lanságnak, tétlenségnek akar-e ezzel kaput nyítani? Nem fel- 
tünők-e annak ajkáról e szavak, kinek élete szakadatlan munka
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volt, ki híveinek egyébként annyiszor szívére köti a munkát? 
Nem feltünő-e attól hallani ezt, kinek szellemében elhívott 
apostola ezt a kategorikus kijelentést teszi: „Aki nem dolgozik, 
ne is egyék." Nem erősíti-e ezt a feltevést, hogy utal az ég 
madarainak, a mezők ékes liliomainak gondtalan, látszólag 
munka nélkül való életére? „Tekintsetek a égi madarakra, 
mert ezek nem vetnek, sem aratnak, sem a csűrbe nem takar
nak, mindazonáltal a ti mennyi Atyátok eltartja azokat." (Máté 
6 . 2 6 . )  „Vegyétek eszetekbe a mezei liliomokat, mi módon ne- 
vekednek; nem munkálkodnak és nem fonnak." (28.) Koránt
sem. Nem a dologtalanságnak akar itt alapot adni, hogy az az 
ő szavaira támaszkodhasson, hanem azt követeli, hogy vessük 
el magunktól a jövő iránt táplált aggadalmakat. Ne gyötrőd
jünk olyanokon, melyek az isteni gondviselés tárgyai. Azt 
akarja megértetni velünk, hogy mint az a kis madár gond 
nélkül teljesíti napról-napra a maga élethivatását, jár-kél ele
dele után, csendes pihenőt keres magának, úgy éljen az ember 
is kötelességének. Amit munkája után vár, az nem az ő dolga, 
az az isteni gondviselés tárgya. Ki ebben nem bizik, nem hisz, 
az a pogányokhoz hasonló. „A pogányok szokták mindezeket, 
a ti mennyei Atyátok tudja, hogy mindezek nélkül szűkölköd
tök." (32.) Aminek a jó Isten életet adott, annak eltartásáról 
is gondoskodik. Gondviselő jóságának melegségét érezteti min
den teremtményeivel. Elfelejtkezhetnék-e a teremtés koronájá
ról, az emberről? „Nemde nem drágábbak vagytok-e ti azok
nál?" Kérdi Jézus minden kétséget kizáró bizonyossággal^ 
Nem nyujt-e K. H. az isteni jóság körülöttünk s felettünk való
számtalan megnyilatkozása bizonyosságot, hogy lelkünk meg
szabadítsa magát az életet keserítő aggodalmaktól?

És mégis nem kell-e újra meg újra belekiáltani a világba r 
„Ne legyetek szorgalmatosak a ti éltetek felöl?" Embereket 
látunk magunk mellett, kik nem azért aggságoskodnak, mivel 
a jelen nem adná meg nekik a mindennapi kenyeret, hanem 
mivel a jövő nem ád feltétlen bizonyosságot kereső lelkűknek 
minden kétséget eloszlató feleletet; nem az teszi rájuk nézve 
nehézzé az életet, amit a jelen ád, hanem a válasz nélkül 
maradt kérdés: Mit hoz a jövő? nem az teszi borússá rájuk 
nézve a jelent, hogy harc és küzdelem életük, hanem a jövő 
horizontján tornyosuló fellegek, melyeket nem oszlatnak el a 
gondviselő Istenbe vetett hitnek fénysugarai; nem eszméltek 
még rá arra az igazságra: „Elég a napnak a maga mindennapi 
szorgalmatossága." (34.) Nem értették meg Jézus intését: „Ne 
legyetek azért szorgalmatosak a holnapi napról." Ki nyitott 
szemmel nézi az életet, az megismeri Istennek gondviselő atyai 
jóságát s ott ez elérte célját: Megszabadította a lelket a keserítő 
aggságoskodástól, hogy

2.
annál nagyobb erővel munkálkodhasson az emberi örök cél 
szolgálatában.
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Az ember nem a múlandóságnak, hanem az örökkévaló
ságnak gyermeke. Neki tehát nem mulandókért, hanem örökké
valókért kell küzdenie. A nyíló virágok elhervadnak, a termé
szet minden szépségével a sírba temetkezik. De mi emberek, 
bár a lehulló sárguló falevelek múlandó voltunkra emlékeztet
nek s a tovaszálló vándormadarak komolyan figyelmeztetnek: 
Nincsen itt nekünk maradandó városunk s az ó-szövetségi 
zsoltáriró busan zengi a szomorú melódiát: Olyan az ember
nek élete, mint a mezőnek füve, mégis többek vagyunk, mint 
a mezőnek hervadó virága, mint a fa hulló levele, többek 
mint a vándormadarak. Belénk az Isten, ki mint saját képére 
és hasonlatosságára teremtett, halhatatlan lelket lehelt, érző 
szívet adott, a szívbe vágyat, az örök igazságok után való 
éhséget és szomjúságot. Tehát mások vagyunk, más a mi cé
lunk. így jelöli meg Jézus célunkat: „Keressétek először Isten
nek országát és annak igazságát!“ (33.) Az örökkévalóságra 
hivatott embernek csak ez lehet egyetlen célja. Ezenkívül a 
mire szüksége van az isteni gondviselés áldó körébe tartozik 
„ . . .  és mindazok megadatnak néktek." Mindaz, ami miatt hiába
való gondokat ápoltunk szívünkben, ami miatt aggságoskodással 
sorvasztottuk életerőnket.

Szent kötelességek várnak reánk az Isten országának 
keresésében. Az élet javai és szükségletei igaz értékükre száll
nak alá. Nemcsak az ide lenn valókra, hanem az oda fenn 
valókra is lesz gondunk. Azokra csak annyi időt és fáradságot 
fordítunk, mint amennyit mint az élet fenntartásának eszközei 
megérdemelnek. Az aggodalmak terhétől megszabadult lelkünk 
Isten országának érdekében kifejleszti, mert kifejlesztheti minden 
erejét és képességét. Diadalmaskodik minden akadályon; biz
tatja e szent munkában az a gondolat, hogy itt bebizonyosodik: 
Ki mint vet úgy arat. Kitartást, holtig tartó hűséget kíván ez 
a  munka, a léleknek teljes odaadását az örökkévaló javak 
szolgálatában; megszabadulást a munkát akadályozó földi gon
doktól, hogy annál nagyobb erővel küzdhessünk s célt érhes
sünk. Nehéz harc, küzdelem az élet. Miért tegyük nehezebbé 
felesleges aggodalmakkal? Még a megpróbáltatásoknak csillag- 
talan éjszakájában is lássuk meg a gondviselő Istennek jóságos 
kezét. S ha néha mégis megkörnyekeznének bennünket az 
aggodalmak, hogy szívünket rabul ejtsék s elvonják lelkünket 
örök célunk szolgálatából, csendüljön meg akkor bensőnkben 
az apostoli biztató szó: „Minden gondotokat Ő reá, vessétek, 
mert néki gondja vagyon ti rólatok/ (I. Pét. 5 .7 .) Ámen.

Kovács Zsigmondi
tárnokréti lelkész.
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Egyházi beszéd.
Aratási hálaünnepre.

Máté 6.25—34.
Az aratásnak vége van, csaknem mindenütt betakarítottak 

már, tele vannak a magtárak gyönyörű szép búza szemekkel, 
amelyekre gyönyörűséggel és méltó büszkeséggel tekint a gazda, 
mint egy évi munkálkodásának jutalmára s egy évi élelmének 
biztosítására. De emellett a büszke és boldog tudat mellett ott 
él a hála érzete is a gazda és minden ember szívében a minden
ható Isten iránt, ki őt ismételten minden jóval megáldotta. Ez 
a hála érzete hozott ma bennünket össze ide az Istennek házába 
is, hogy megköszönjük neki irántunk tanúsított kegyelmét s 
továbbra is kérjük gondviselő szeretetét. Aratási hálaünnepet 
ünnepelünk és ilyenkor mintegy végigvonul lelki szemeink előtt 
egy év története, kezdve a tavasz első meleg sugarától, egészen 
a gabona betakarításáig. Látjuk a szép meleg kikeleti napokat, 
melyek örömre hangolják a gazda szívét. . .  majd előttünk van 
a zsendülő élet, mely napról-napra nő és emelkedik, mintha 
Isten irántunk való kegyelmének növekedését ábrázolná. . .  míg 
végre aranykalászává változtatja az egész rónaságot. A róna 
azonban nem sokáig díszeleg a maga csodás mivoltában, az 
aranykalászok lehullanak a kasza előtt s keresztbe, csűrbe ke
rülnek, hogy élelmet adjanak embernek s állatnak egyaránt. 
Ez a folyamat megismétlődik évről-évre Istennek végtelen ke
gyelméből, annyi különbséggel, hogy egyszer több, máskor 
pedig kevesebb életet juttat számunkra a Mindenható. Hát az 
idén mennyit juttatott? Milyen volt az aratás? Megvolt-e min
denki elégedve a kapott mennyiséggel? Lesz-e mindenkinek 
kenyere ? Meg tud-e majd élni minden ember a jövő évi termé
sig és így tovább . . .  A kérdések egész tömkelegé tárul lelki 
szemeink elé, amelyekre feleletet nehéz, nagyon nehéz adni, 
mert úgy látja a halandó ember, hogy az Isten egyik kezével 
áld, a másikkal sújt bennünket, egyik kezéből csakúgy szórja 
az áldást, a másikkal pedig tönkre teszi azt s elpusztít mindent, 
ami az embernek reményét képezte, mert a hűvös idők s a 
tartós esők bizony nem egy helyen megviselték a föld termését 
és tönkre tették a gazda reményét is. Ez a csalódás, ez a bi
zonytalanság nem egy helyen hála helyett hálátlanságra, biza
lom helyett csüggedésre hangolja az embereket, pedig aki magát 
keresztyénnek, Krisztus szolgájának vallja, sőt Isten gyermeké
nek tekinti, annak aggodalmaskodnia nem szabad, ezt példázza 
előttünk az idei aratás tanúsága, ezt tanítja nekünk a szentirás 
s erre int bennünket a mai alapige is. Éppen ezért kézen fekvő 
dolognak látszik eme ünnepélyes alkalomból megmaradni ennél 
a kérdésnél és elmélkedésünk tárgyává tenni azt, hogy a ke
resztyénnek sem zúgolódni, sem aggodalmaskodni nem szabad, 
mivel ő

1. egy Úrnak szolgája,
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2. egy Atyának gyermeke,
3. és egy országnak a polgára is. (Ziethe.)

I.
A felolvasott szentigékben az égről a földre, a mulandóról 

a múlhatatlanra, a kétkedésből a bizonyosságra irányítja Jézus 
hallgatóinak figyelmét, hogy feltárja előttük a kettő közötti 
különbséget, midőn így szól: Senki sem szolgálhat két Urnak, 
mert vagy az egyiket gyűlöli a másikat szereti: vagy az egyik
hez ragaszkodik a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek 
és a Mamonnak. Halljátok keresztyének, Krisztusnak követői, 
régi idők gyermekeihez volt intézve, de nekünk is szól ez a 
felhívás, mert ma is szeretnek két Urnak szolgálni az emberek, 
Istennek és a Mammonnak, vagy talán inkább azt mondhatnám, 
hogy a Mammonnak és az Istennek. Ez a szolgálat pedig nagyon 
is meglátszik rajtok, mert akik Istennek szolgálnak megelége
dettek, nyugodtak és boldogok, Isten kezéből az áldást hála
adással, a csapást, a megpróbáltatásokat megnyugvással fogad
ják, nagyon jól tudván azt, hogy azoknak, kik Istent szeretik, 
javukra szolgálnak mindenek. Akik pedig a világnak fiai, azok 
mindig elégedetlenek, zúgolódnak, irigykednek, türelmetlenked
nek s akármennyivel áldotta is meg őket a Mindenható, soha 
de soha megelégedve nincsenek. Ezt az egymástól eltérő gon
dolkozást pedig soha jobban nem tapasztaljuk, mint éppen 
aratáskor, amikor az egyik ember ajkáról a hála alázatos kö
szönő szavakat, a másikéról pedig a zúgolódás és aggodalmas
kodás a kétségbeejtő „Ismét becsapódtam" kifejezéseket hallatja 
bizonyságául annak, hogy egyiknek szívében az Isten, a másik
nak szívében pedig a Mammon él, mely útóbbi állandóan az 
Istentől való elszakadásra és a világ meg a Sátán szolgálatára 
ösztökéli. Az ilyen emberek aggodalmaskodásán egy cseppet sem 
csodálkozhatunk, mert vagy nem ismerik, vagy félreismerik az Ő 
Urukat és Istenüket, akinek fia olyan szépen tanítja a mai szent- 
leckében: „Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok 
a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek 
felől, hogy mibe öltözködjetek. „Avagy nem több-e az élet, 
hogysem az eledel és a test, hogynem az öltözet?"

Nekünk keresztyéneknek azonban, akik érezzük ennek a 
szolgálatnak előnyét és jóságát, nem szabad aggodalmaskodnunk 
soha, hiszen tudnunk kell, hogy sokkal több az élet az eledelnél, 
a test az öltözetnél. Folytonos aggodalmaink pedig csak ártal
munkra lehetnek, mert az aggodalmaskodás és a folytonos 
kétségbeesés nagyon sok embernek életét tette már rövidebbé 
és nagyon sok testnek okozott gyötrelmeket, elsorvasztván an
nak éltető elemét, a lelket, elterelvén azt éltető forrásától, az 
örökélő Istentől. . . Pedig a hű szolga tekintete mindig Urán 
nyugszik, még akkor is odaadással van iránta, ha talán terve 
keresztülvitelében nem segíti őt annyira, mint ő remélte, mert 
nagyon jól tudja, hogy hűsége nem marad jutalom nélkül. Igy 
kell tenni a keresztyénnek is, erős hittel, lankadatlan buzgalom
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mai és végnélküli szeretettel kell csüggni az ő Urán s úgy 
végezni kötelességét, mintha azért mindig bőséges jutalomban 
részesülne, mert ezáltal nemcsak aggodalmai fognak eloszlani, 
hanem reá száll Isten kibeszélhetetlen kegyelme is, mely a 
reményében csalatkozott lelket megnyugtatja, a jövendő felett 
állandóan aggodalmaskodó szívet megvigasztalja és az élet küz
delmei miatt töprengő embereket megsegíti. Szabad-e egy ilyen 
embernek akkor aggodalmaskodnia? ugyebár nem, hiszen ő 
nemcsak egy hatalmas Urnak a szolgája, hanem

II.
egy Atyának gyermeke is.

Gyönyörű gondolat szeretteim! mely a zsidóságtól a ke- 
resztyénséghez vezet. Krisztus ugyanis mikor a hegyi beszédet 
tartotta, hallgatói zsidókból és pogányokból állottak, kiknek 
leikéhez közelebb állott az Ür és szolga viszonyának tudata, 
mint a fiúság gondolata, de e szavakból már kitetszik Üdvözí
tőnk szeretetteljes tanításának tartalma, mely éppen ezt a szol
gai viszonyt változtatta fiúivá, hogy hallgatóit közelebb vihesse 
az Istenhez, ki nem Úr ezután, hanem Atya, kihez gyermekei 
bátrabban közeledhetnek, de aggodalmaskodniok nem szabad 
ezeknek sem, hiszen az édesapának mindenre van gondja. Ezt a 
gondolatot Üdvözítőnk így adja tudomásunkra: „tekintsetek az 
égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe 
nem takarnak és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem 
sokkal különbek vagytok-e azoknál? Oh igen, mondjuk, hiszen 
mi gyermekei vagyunk, az összes teremtményei között legkülön- 
bek s így nem is lehet az máskép. . .  Legalább mi így szeretnők 
azt, de nem igyekszünk eme különbség kidomborítására, hiszen 
még az égi madarak is jobban tisztelik ma az Istent, mint na
gyon sok ember. Ezek ugyanis Isten dicséretével kezdik s azzal 
végzik is mindennap munkájokat, míg az emberek éppen erről 
feledkeznek meg legszívesebben. Az égi madarak mindennap 
kész örömmel végzik kiszabott teendőiket, míg a mai emberek 
csak elégedetlenkedni, zúgolódni s irigykedni tudnak, amely 
kicsinyeskedésükkel bizony még ezeknél is alábbszállítják érté
küket. Ezekre tekintsetek azért ti hitetlen és zúgolódó emberek 
— mondaná Üdvözítőnk — s tanuljátok meg tőlük, hogy csak 
azon a munkán van Istennek áldása, melyet az Ő nevével kezd 
és szent nevével végez a halandó. Az élet harcát teljes kitar
tással csak így képes megharcolni minden ember. Kicsoda pedig 
ez közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét 
egy arasszal? Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Ve
gyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem 
munkálkodnak és nem fonnak ? De mondom néktek, hogy 
Salamon is a maga dicsőségében sem öltözködött úgy, mint 
ezek közül egy. — Hát még a többi teremtmények is említés 
alá kerülnek? Bizonyára az ott hallgató hatalmas néptömeg 
sem volt különb a mai embereknél, ezért állítja elibéjük Jézus 
ezeket, hogy vonják meg a párhuzamot a teremtmények alig
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észrevehető paránya és maguk között, hogy még tisztábbá tegye 
előttük ezt az állítását, hogy mi emberek vagyunk Istennek 
legdrágább kincsei, vagyis gyermekei. Amint tehát az Atya 
gondoskodik gyermekeiről, ha kell erejét, idejét, sőt életét és 
mindenét képes odaáldozni, csakhogy gyermekeinek fejlődését, 
nevelését, megélhetését és előhaladását biztosítsa és nekik gond
talan életet szerezhessen, úgy a mi mennyei Atyánk is ellát 
minket minden jóval, aminek kibeszélhetetlen bizonyosságát 
nyújtja az idei aratás is, amely után a megtelt csűrök, kamrák, 
magtárak és malmok mind-mind Isten jóságára emlékeztetnek, 
de eszünkbe juttatják kötelességeinket is, amelyek közül első 
az, hogy alázatos gyermeki szívvel mondjunk neki köszönetet 
a  tőle elvett sok-sok jóért, mint szerető gyermekek szerető 
atyjuknak. A másik kötelességünk pedig az legyen, hogy tekint
sünk azokra a testvéreinkre, akik semmit se kaptak az idei 
aratásból. . . Mert ha széjjelnézünk, bizony ilyet is találunk 
nem is egyet a mostani világban, aki csak mások jó szívétől 
és segítő készségétől várja betevő falatját. Istennek ezekre is 
van gondja, mert Ő ezeknek is éppen olyan édesatyja, mint a 
többi gyermekeinek, akik ezekkel éppen ezért testvéri viszony
ban kell, hogy legyenek, akikhez való jószívűségünk által bizo
nyítjuk be legjobban, hogy mi egy Atyának gyermekei vagyunk, 
sőt még azt is, hogy

III.
egy országnak vagyunk polgárai is.

Különös módon mutat itt reá Jézus az ő  országára, melyet 
itt is mindenek fölé helyez, midőn így fejezi be beszédét: 
„Hanem keressétek először Istennek országát és az Ő igazságát 
és ezek mind megadatnak néktek“. Mintha ezt mondaná, inkább 
efelől aggódjatok, mint a földi élet, a kenyér és ruházat felől. 
Isten országa pedig a lelki élet nyugalma, az emberi szív boldog
sága, az az ország, amelyben igazán Isten uralkodik. Ebben az 
országban nincs gyűlölet és irigység, nincs káromlás és elége
detlenség, nincs aggodalom és kétségbeesés, hanem végnélküli 
szeretet uralkodik. Ennek az országnak polgára lehet minden 
földi halandó, aki annak törvényeit és szabályait megtartja, én 
is, te is és mi mindnyájan; kérdés csak az, vajjon megtartod-e 
polgárjogodat és igyekszel-e mennyei polgári kötelességednek 
eleget tenni? Vagy csak a jogait használod ki e polgárságodnak 
s kötelességeit nem akarod ismerni, mint az a sok-sok ember, 
aki haszonlesésből, hatalom- vagy dicsőségvágyból csatlakozott 
ez ország polgárainak sorába. Pedig Jézus egész életében arra 
törekedett, hogy hallgatói és követői egész más alapon foglal
kozzanak ezzel a kérdéssel s törekedjenek erre a polgárságra, 
mivel ezen a kérdésen és ennek a jognak az ő törvénye sze
rint való gyakorlásán múlik úgy a földi, mint a mennyei bol
dogságuk.

Ezt azáltal teszi mindenki előtt nyomatékosabbá, hogy 
„először" erre hívja fel mindenkinek a figyelmét, amely fel
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hívásával nemcsak a mindenek előtti, hanem a mindenek feletti 
keresését is figyelmünkbe ajánlja, amely keresésnek jutalma 
soha el nem marad, mint azt az alábbi történet is világosan 
bizonyítja: Egy beláthatatlan búza táblán hatalmas tömeg em
ber dolgozik, Aratnak. A tömeg különböző emberekből á ll . . .  
az egyik szélén dolgozik két pár, kik legtöbbre vannak mun
kájukban, pedig a többinél később kezdték azt meg, mert előbb 
imádkoztak s míg a többiek káromkodnak, ezeknek szájából 
Isten neve hangzik. Lassan társaik gúnytárgyává lesznek val
lásoságukkal, de ők ezzel mit sem törődnek, kötelességük pon
tos és hűséges teljesítésével akarnak ezeknek feleletet adni, 
abban a tudatban, hogy így az Urnak is szolgálják dicsőségét. 
Minden nap teljes odaadással dolgoznak a Jézus nevéért. Egy 
néhány nap múlva kijön a gazda s amint végig nézi a sorba 
rakott kereszteket, az egyiket félre hívja ezek közül. Egészen 
megrémült az ember, azt hitte, hogy vallásosságáért el fogják 
bocsátani a munkából. Annál nagyobb volt azonban öröme, 
amikor munkájáért dicséretet és jutalmat kapott. Ugyan így járt 
néhány nap múlva a másik is, a többiek legnagyobb csodál
kozására.

Eddig a történet, mely kézzel foghatólag állítja lelki sze
meink elé Krisztus gyönyörű mondását és egy nagyon komoly 
tanúságot, hogy mi is egy hatalmas mezőn dolgozunk mind
nyájan kivétel nélkül, úr és szolga, munkaadó és munkás, hogy 
az aratásnál bevett szavakat használjam, gazda és kepés egy
aránt, a mi munkánkat is megnézi az Úr és látja abban a 
lelket és kényszerűséget. Higyjétek el nekem, hogy azok a 
munkások, kik Isten országáért, Isten nevével ajkukon dolgoz
nak, sokkal nagyobb eredményt érnek el, mert azokon jobban 
meglátszik Istennek áldása, mely egyszer talán gazdagabb ter
mésben, máskor csapásoktól való megmenekvésben, de mindig 
békés megelégedésben nyilatkozik, bizonyságáúl annak, hogy 
akinek több gondja van Istennek országára, annak Isten gond
talanabbá teszi életét, hogy ezáltal is meglássák rajta, hogy ő 
az Isten országának polgára.

Láthatjuk ezekből szeretteim, hogy az idei aratás is Istenünk 
kegyelmének egy ténye mirajtunk, mely eszünkbe juttatja, hogy 
mi egy olyan Urnak vagyunk a szolgái, aki ezeknek hűségét 
jutalom nélkül nem hagyja. Olyan Atyának vagyunk gyermekei, 
aki övéiről soha el nem feledkezik s olyan országnak vagyunk 
a polgárai, amelyben a boldogság napja soha le nem áldozik. 
Igyekezzünk azért ezt a szolgálatunkat hűséggoi teljesíteni, ezt 
a gyermeki viszonyt szeretettel és odaadással ápolni s erre a 
polgárságra minden tekintetben méltókká válni, akkor az 
Urnák, ennek az Atyának áldása soha nem fog tőlünk elmaradni. 
Ámen.

Varga László
abaújszántói lelkész.



Temetési beszéd.
Gr. Belopotocky György, szarvasi közs. főorvos temetésekor.

Jer. IX. 23—24.
Van a görög mythológiának egy tragikus alakja, Sisifus, 

akinek az a végzete, hogy szándékát nem tudja megvalósítani, 
célját sohasem tudja teljesen elérni. Hatalmas sziklát görget 
maga előtt egy magas hegyoromra; testének, lelkének minden 
energiáját megfeszíti, hogy vágya teljesedésbe mehessen, — 
s mikor a célhoz közel van már, a szikla visszazuhan a mély
ségbe s Sisifus egy pillanatra megtorpanva újra neki fog szán
déka, célja megvalósításának, megint újra kezdi munkáját, újra 
neki indúl a hegyoromnak... És van a keresztyén hitvilág 
pantheonjának egy hatalmas vezéralakja, Mózes, aki ellenáll
hatatlan erővel birkózik meg minden akadállyal, sokszor szinte 
végiggázol akadályokon, embereken egyaránt, csak hogy céljá
hoz jusson; — de álmainak, vágyainak birodalmába még sem 
léphet be soha! Ott áll már az Ígéret földjének határán, — 
egy pillantást vethet is annak boldog tájaira, — de tovább 
nincsen. Más határ, más kapu nyílik meg az ő számára: — a 
halál országáé! . . .

Mind a két nagy akaratú, szívós erejű és csüggedetlen 
kitartású, — de a cél közvetlen közelében összeroskadni kény
szerült férfiú mintha ott hordaná homlokán intelműl és tanítá- 
súl a felolvasott szent igét: „Ne dicsekedjék... stb.“ — óh, és 
hány ilyen alkotásvágytól égő és az alkotást befejezni nem 
tudó Sisifusa; — hány olyan — a boldogság országának ha
tárához ért, de abba belépni nem képes Mózese van az élet
nek? — Nekem úgy tetszik, ha végig gondolok a mi elhúnyt 
felebarátunk múltján, hogy ő is egyike volt ezeknek az ő földi 
pályafutásában.

Eszményi boldogságban él áldott emlékű hitvesével. Gyer- 
mekök nincsen. Minden igyekezetét a családi fészeknek, a há
zas otthonnak minél szebbé, minél melegebbé és boldogabbá 
tevésére fordítja. S már szinte kész a tündérpalota: fehér már
ványának csillogása, ezer rózsájának illata a mesék álmaiba 
ringatja az embert. Már csak egy lépés, hogy a cél elérve, a 
terv megvalósulva legyen, — ime holtan omlik össze, egy 
szempillantás alatt, a drága hitves, akinek kedvéért, akinek 
boldogitására történt mindez. . .  és a boldogság hegyormáról 
a mélységbe zuhan Sisifus, a mi elhunyt felebarátunk. Egy 
ideig megtorpanva, szemében megkövesedett könnyekkel, kiégett
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szívvel, fásultan jár közöttünk; — azután, óh elpusztíthatatlan 
akaraterővel áldotta meg az Isten! — új célt tűz ki maga elé. 
A saját otthona helyett építeni kezdi a másokét. A szeretet 
otthona helyett a reménység hajlékát: — a bízó, reménykedő 
betegekét! És szinte szenvedélyes munkakedvvel és erővel veti 
magát az új cél, az új terv megvalósítására — a betegek ha
talmas gyógyhajlékának megépítésére! Magához öleli e célból 
egy csodás tudományú, hű barátját, s együtt álmodoznak, együtt 
tervezgetnek,. . .  együtt görgetik a sziklát a hegyoromnak. De 
jaj 1 a hű barát lábai megroskadnak s a félúton holtan rogy 
össze a hűséges munkatárs. Egy pillanatnyi megállás, fájdalmas 
feljajdulás, — de azután megfeszített izmokkal tovább henger- 
geti a sziklát a mi Sisifusunk. Már csak egynéhány lépés. . .  
már közel a c é l...  képzeletében látja már álmainak földjét,
— de ime most ő maga esik össze megbénult testtel, összetört 
lélekkel. Az álomkép semmivé lesz? Sisifus maga tehetetlenül
— ápolók segítségére utalva — vergődik a mélységben!! 
Lehet e itt, ilyen állapotban még új célokat kitűzni, új tervek 
szövésébe belekezdeni?... Hiszen nem maradt meg egyéb a 
gyönyörűen indult és gyönyörű eredményekkel kecsegtető élet
ből, csak az emlékezés, — a Biblia és az imakönyv. Ezekbe 
mélyed bele a lelke és ime itt megvilágosodik előtte az új cél, 
amelynek élnie kell még. Itt van ez a kétszer árva gyermek, 
akit hajdan szívére ölelt, hogy övé legyen örökre! — S ime 
a harcnak és munkának szenvedélyétől égő, tettrekész akarat
tal előretörő Sisifus most imádkozó Mózessé lesz! — „Istenem, 
csak azt add megérnem, — ha Lázárként, betegágyon is — 
hogy nevelő atyai feladatomat teljesíthessem; ellátva, boldognak 
láthassam forrón szeretett gyermekemet és ha már nem is lép
hetek be ezen utolsó álmom országába, legalább hadd vezet
hessem be a biztos, megelégedett élet révébe őt, — az én drága 
nevelt leányomat. . .  És gondolataiban, reménykedésében, imái
ban újra görgeti a sziklát a hegycsúcs felé. És már nincs sok 
hátra, — már újra közel a cél; mint pirkadó hajnali órán az 
első napsugár, már integet a megálmodott látomány. . . .  De 
egyszerre csak — óh fájdalom 1 — egy irigy felhő sötétbe bo
rítja a hegyormot, a ragyogó látományt.. . ,  vagy — inkább — 
örök sötétségbe Sisifus tekintetét s a sorsnak utolsó nagy üté
sétől most már élettelenül zuhan a mélységbe az elpusztíthatlan 
lelki energiának embere, — ami szegény halott felebarátunk!

És most itt fekszik holtan előttünk: vértelen ajkain, ha
lotthalvány homlokán ezzel az intő szóval: „ne dicsekedjék. . .  
stb“. — De míg mi szomorú merengéssel gondolunk élete 
tragikumára, ő maga — a mi elhúnyt felebarátunk, a Lázár-évek 
bibliaolvasása idején legjobban megragadott igével, a zsoltár
írónak őszinte vallomásával indul az örök biró elé: „Jó nékem, 
hogy megaláztál engemet. . .“ (Zsolt. 119.71.) — Lelke olyan 
volt, mint egy ezer alakban megjelenő tengerszem, mely tom
boló árjával kész titáni harcra kelni az ellenséges elemekkel,
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— de kész szelíd hullámaival egy partján játszó kis gyermek 
lábait is csókolgatni; tud haragos viharzásban veszedelemmé,
— de tud termékenyítő párájával áldássá is lenni! — Ebből a 
gazdag lélekből tudott olykor mint próféta vigasztalni, inteni, 
jövendőt mondani, — de keményen fenyíteni is; máskor mint 
egy patriarcha oktatni, áldani, — de szükség esetén kérlelhet- 
lenül dorgálni is; majd megint mint egy apostol lelkesíteni, 
lángot gyújtani, — de néha türelmetlenül ostort is suhogtatni. 
Ezt az erényekben gazdag, de emberi gyarlóságoktól sem ment 
örökké nyughatatlan lelket a hosszú szenvedés alatt előkészí
tette a jó Isten az örökkévalóságra! A több mint kétesztendei 
Lázár-sors nyomán az acélkemény akarathoz odaszegődött társul 
az alázat, a megadás; — a harcos szenvedélyhez a békesség 
és megengesztelődés vágya s az élet kincseinek szomjú szere- 
tetéhez a halálnak, az örökkévalóságnak a gondolata. De elő
készített minket is felebarátunk hosszú szenvedése által a jó 
Isten arra a búcsuzásra, — úgy hogy annak minden fájdalmát 
megenyhíti számunkra az a tudat, hogy „jobb néki meghalni, 
hogynem élni“ (Jón. IV . 3.). Nekünk ő tulajdonképen kétszer 
halt meg! Először akkor, — csaknem harmadfél éve — amikor 
megbénult daliás alakja, markáns férfiarca és — sokszor ugyan 
érdes köntösbe öltöző, de bizonnyal mindig jót akaró lelke a 
súlyos betegség következtében egyszerre eltűnt tekintetünk elől.
— Voltaképpen akkor vesztettük Őt el, — akkor sirattuk meg, 
akkor gyászoltuk meg igazán! — Mostani halálát megváltásnak 
hisszük s azért a hálaadás hymnusza fakad lelkeinkből az ég 
felé: „mind jó, amit Isten tészen. . . “ Sikoltó zokogás, szívettépő 
jajveszékelés itt ne zavarja meg tehát az Ige és az azt igazoló 
élet tanítását!

Utolsó intelmedet, tanításodat meghatott lélekkel köszönjük,
— felejthetetlen jó barátunk s az örök boldogság hegyormára 
végre eljutott lelked felé megnyugodva kiáltjuk: Isten veled! 
A viszontlátásra! — Ámen.

Kelló Gusztáv
szarvasi lelkész.



Temetési beszéd.
Az igazi evangélikus papné.

I. Péter 3 . .3—5.
(Özvegy Sárkány Dezsöné koporsójánál.)

Egy papné fekszik a koporsóban. Egy ev. lelkész felesége 
hunyta le szemét örök álomra. Az ajkak, amelyek az első szótól 
az utolsó szóig a szeretetet hirdették, elnémultak. A kezek, 
amelyek csak a jót tették, lehanyatlottak. Ez a fekete koporsó 
fájdalmas gyász a hozzátartozókra nézve, de nekem, az Isten 
szolgájának drága alkalom, hogy arról beszéljek: milyen egy 
igazi evangélikus papné?

Gy. T .! A felolvasott igék a kérdésre világos és határozott 
feleletet adnak. A papné ékessége nem „külső*, nem díszes 
hajfonat, nem ékszerek ragyogtatása és pompázó ruhák felve- 
vése. A lelkészné egyszerűen, hivalkodás nélkül, minden cifra
ságtól mentesen, a modern divat szeszélyeihez nem alkalmaz
kodva öltözködik s így jár elől jó példával a külsőségek terén 
is a gyülekezet asszonyai előtt. Az igazi papné „ a szívnek elrej
tett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával". A papné 
szelídsége és csendessége az ő méltóságát jelenti. Nem vágyik 
a világ külső elismerésére, lelke romolhatatlanságát többre be
csüli a társadalmi közkedveltségnél, Krisztusban elrejtőzve él, 
szíve kinemesítésére törekszik. Erre mondja az apostol: „ami 
igen becses az Isten előtt". Az igazi papné férje hűséges munka
társa. Férje a szószéken hirdeti az Igét, a lelkészné a gyakorlati 
életben úgyanazt az igét megvalósítani igyekszik. Az igazi papné 
gyermekeinek hű és gondos nevelője. Gyermekeit istenfélelem
ben és engedelmességben neveli, úgy, hogy azok a gyermekek 
példaképül állhatnak az egész gyülekezet előtt. Az igazi papné 
foglalkozik az egyházközség leányaival és asszonyaival, taná
csokkal látja el őket, buzdítja őket a szerény, keresztyénhez 
illő viselkedésre. A papné háza vendégszerető ház. Itt mindenkit 
szívesen fogadnak. Ám ezt a vendéglátást a mértékletesség és 
józanság jellemzi. Az igazi papné nem bocsát el segedelem 
nélkül egyetlen hozzáforduló szegényt és koldust sem. Nyájas 
és leereszkedő mindenkihez, senkivel nem érezteti rangját, fö
lényét. Az igazi papné voltakép maga is pap. Ő is dolgozik Isten 
szőllejében, ő is szolgálja Krisztust alázatosan és szelíden, miként 
a férje. Az igazi papné élete szeretet-élet. A krisztusi erények 
egyszerű és mégis mindennél drágább öltözetét hordja magán.

Gy. T .! Aki itt fekszik előttünk a koporsóban, ilyen igazi 
ev. papné volt. Jóságos édesanya és szerető hitvestárs. Nem a



32

világnak élt, hanem a családjának és gyülekezetének. Hét gyer
meket nevelt fel a magyar társadalom és nemzet javára. Amióta 
férjét, 22 éve, elveszítette, hol egyik, hol másik gyermekénél 
tartózkodott, mint várva várt és mindenkinél kedvesebb vendég. 
Az utolsó esztendőket Szórégen töltötte egyik leányánál s itt 
fáradt el végkép a szervezet. Amidőn általam elbúcsúzik négy 
leányától, három fiától, az unokáktól és rokonoktól, megköszöni 
a gyászolók kegyeletét s Isten áldását kéri a hátramaradottak 
életére. A szegedi ev. egyház is elbúcsúzik a halottól, aki drága 
értéke volt egyházunknak. Az ő élete világító élet, fáklyafény: 
ime ilyen az igazi evangélikus papné. Az ő élete drága tanul
ság a gyermekekre, rokonokra, a jövendő ev. papnékra nézve. 
Kedves halott tested pihenjen csöndesen a temető szelíd ölén, 
lelked pedjg várjon bennünket boldog találkozásra Isten or
szágában. Ámen.

Tátrai Károly
csépai lelkész.


