
Viseljetek gondot magatokra . . .
Lelkészértekezleti beszéd.

Csel. 2 0 .28.

Mi lelkészek hivatásunkból kifolyólag egy nagy lelki ve
szélynek vagyunk kitéve. Amennyiben nemcsak kötelességünk, 
hanem jogunk is az igét hirdetni s a szentségeket kiszolgáltatni, 
ebből a jogtudatból könnyen származik az a téves, hamis be
állítású gondolat, hogy mi az igehirdetésnek csak a szubjektumai 
s nem egyúttal az objektumai is vagyunk; s hogy éppen mivel 
jogunk van másokat tanítani, inteni, feddeni, dorgálni, — ha 
nem is afféle Übermenscheknek, de valahogy a tömeg fölött 
állóknak képzeljük magunkat, akik arra a tanításra, intésre, 
feddésre, dorgálásra nem szorulunk reá. Igaz, hogy a jó pap 
mikor az igét hirdeti, első sorban is önmagának, vagy legalább 
önmagának is prédikál; mint Pál apostol mondja: „Testemet 
megsanyargatom és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédi
kálok, magam valami módon méltatlan ne legyek." (I. Kor. 9 . 27.) 
Mégis tagadhatatlan, hogy az igehirdetés és szentségkiszolgál
tatás jogának a tudata sok esetben szül holmi papi nagyképűs
ködést, modern farizeizmust.

Lelkészértekezleteinknek írásmagyarázattal való összekö
tése, ill. bevezetése — véleményem szerint: igen helyesen — 
éppen azt célozza, hogy amiről vasárnapi szokásos prédikáció
inkban tán gyakran megfeledkezünk, itt magunk között magunk
nak is prédikáljunk s egymás hite által egymást építsük, erő
sítsük. Nagy szükség van erre különösen korunkban. Hiszen a 
napok gonoszabbak, mint valaha; s a lelkipásztori működésűnk 
útjában álló és sikerét fenyegető akadályok nagyobbak és szá
mosabbak, mint bármikor. Egyfelől anyagi téren a vesztett há
ború és áldatlan békekötés okozta nyomor, másfelől lelki téren 
meg az erkölcsök nagymérvű romlása, a hitélet gyengülése, az 
egyházhoz fűző kapcsok meglazulása. Ez általános jellegű okok 
mellett aztán majd minden gyülekezetnek megvannak a maga 
speciális, helyi társadalmi, gazdasági, vagy más kisebb nagyobb 
nehézségei, mikkel a lelkésznek meg kell küzdenie. Azért ha 
valaha, ma van kiváltképen szükség igazi, hivatásuknak élő 
lelkészekre, akik nem béres módra teljesítik kötelességeiket, 
hanem jó pásztorként minden fizikai és pszihikai képességük, 
egész egyéniségük odaállításával szolgálnak az Úrnak. . .  Ilyen 
szolgálatra hívja s buzdítja Pál apostol az efezusi véneket, mi
dőn tőlük búcsút véve az alapigékben még egyszer a lelkünkre
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köti: „ Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, melyben a 
Szentlélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának le
geltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. “ Amire az ó keresztyén 
egyházban a vének, presbiterek, arra vagyunk manapság első 
sorban mi lelkészek hivatva. Az apostolnak intése tehát nekünk 
is, sőt mondhatnám egyenesen nekünk lelkészeknek szól. S idő
szerű az mindig, de mégis kiválóan időszerű és szükséges az 
éppen napjainkban.

1.
Viseljetek gondot a nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyá

zókká tett. A mi ítéletünk szerint különböző, sokszor nagyon is 
egyéni, kicsinyes, anyagi okok és érdekek hatnak közre, hogy 
kiki minő s melyik egyházközségbe kerül lelkésznek; hogy 
melyik nyáj vigyázójává hivatik el. Végeredményben azonban 
a hívő keresztyén mindenben Isten különös intézkedését látja, 
mindenben Isten kezére és újj mutatására ismer. Ebből a szem
pontból bárhova kerüljön is valaki lelkésznek, úgy kell azt te
kinteni, hogy Isten állította őt oda, ahol van ; vagy textusunk 
szavaival élve: a Szentlélek tette őt vigyázóvá abban a nyájban. 
Ha így fogjuk fel állásunkat, vigyázó és őrálló hivatásunkat, 
akkor lehetetlen, hogy ez serkentést, impulzust ne adjon annak 
lelkiimeretes és sikeres betöltéséhez. Mert mi teszi sok fiatal 
és akárhányszor tehetséges lelkésznek a működését sikertelenné? 
Az, hogy állását, gyülekezetét kevesli, az ő tehetségéhez és 
önérzetéhez mérten kicsinyli; amiért azt csak ideiglenesnek, 
átmenetinek tartja egy vágyainak, igényeinek megfelelőbb, na
gyobb s jövedelmezőbb lelkészi álláshoz. Más szóval: gyüleke
zetét és nyáját nem úgy tekinti, mint amelyben a Szentlélek 
tette őt vigyázóvá. Ennek következtében aztán csak ideiglenes 
módra rendezkedik ott be, mint aki úgy sem sokáig marad s 
így a jövő álomképeit kergetve elhanyagolja a jelent; mikor 
pedig minden előbbre való törekvése ellenére is a helyén re
ked, idővel elkedvetlenedik, a csalódások kiölnek a szívből min
den ambiciót, emelkedettséget. Hány nagyra hivatott, a pálya 
kezdetén sokat Ígérő lelkésznek a tragikuma ez ! Bármily ellen
mondásnak lássék, de úgy van, hogy nem egy lelkész akad, 
aki valamely nagy s előkelő egyházban becsülettel, tán fénye
sen megállná a helyét, míg egy kicsiny eldugott gyülekezetbe 
kerülve lassan-lassan letörik, a szürke mindennapiság porába 
vész. Higyjétek el, sokkal nehezebb itt hűnek lenni a kévésén, 
mint a sokon. Ügy tudunk csak mi minden körülmények között 
híven és eredményesen sáfárkodni s az óvhat csak meg a kis
hitű elcsüggedéstől bennünket, ha nem tévesztjük soha szem 
elől, hogy mi nem emberi érdekek és önös célok szolgálatában 
állunk, hanem Istennek a választott edényei vagyunk; s hogy 
a nyáj felett, melynek legeltetése ránk bízatott, legyen az ki
csiny vagy nagy, lényegileg a Szentlélek tett minket vigyázókká.

S vájjon mi voltaképen a tárgya a mi vigyázásunknak,
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mire irányuljon a mi gondoskodásunk? Világosan megmondja az 
apostol, amidőn azonos értelemben kétszeresen is hangsúlyozza : 
Viseljetek gondot a nyájra. . .  az Isten anyaszentegyházának legel
tetésére. Tehát a mi igazi hivatásunk a nyáj legeltetése. Már 
Ezékiel próféta által is azt mondja az Úrnak beszéde: „Avagy 
nem a nyájat kell-e legeltetni a pásztornak?" (34.2.) De amint 
hajdan az ótestamentomi időkben voltak — Ezékiel panasza 
szerint — pásztorok, akik inkább magukat legeltették, mint a 
nyájat, s akik miatt a nyáj szétszóródott és a mezei vadak 
prédájává le tt: úgy sajnos, ma is vannak olyan pásztorok, akik 
inkább fejik és nyírják, mint legeltetik a nyájat; akik szíveseb
ben foglalkoznak materiális, mint spirituális dolgokkal s több 
időt és erőt fordítanak lelkészi állásuk gazdasági előnyeinek a 
kihasználására, mint lelkipásztori teendőik végzésére. Az ily 
pásztorok alatt nem csoda aztán, ha fogy, tévelyeg, zíillik a 
nyáj: ha az anyagelvűségnek tetszetős jelszavakkal dobálódzó 
hamis prófétái tévútra csalnak, vagy a szemforgató külső ke
gyességnek báránybőrbe bújt farkasai el-elragadoznak sokat a 
nyáj közül. Hogy a szekták térhódítása, s az áttérítések, rever- 
zálisok statisztikája a mi protestáns egyházainkra és közöttük 
is különösen reánk evangélikusokra olyan kedvezőtlen, annak 
okát nem csupán az ellenfél erőszakos élelmességében, hanem 
a saját híveink közönyösségében, nemtörődömségében, még egy 
okkal visszább menve a lelkészek hivatásérzetének a letompult- 
ságában kell keresnünk. Odaadóbb hűség és készség, több s 
nagyobb lelkipásztori figyelem és fegyelem a gondjainkra bízott 
nyájnak a legeltetésében, hogy ez elszomorító állapotok javulást 
eredményezzenek.

A legeltetés fő terrénuma, mint az apostol szent leckénk
ben kifejezi az Isten anyaszentegyháza, közelebbről pedig a 
templom. Ez az a gyönyörűséges és füves hely, ahol a zsoltár
énekes szerint az Űr, a mi főpásztorunk az igehirdetés által 
az élet forrásának csendes vizeihez terelgeti juhait s az úr
vacsora kiszolgáltatása által asztalt terít számukra. Azonban a 
lelkészi ténykedés nem szorítkozhatik a templom négy fala közé 
s nem merülhet ki pusztán az igehirdetésben. Valamikor talán 
elégséges volt a szószék, mikor a hívek az igére éhes és szom
jas nyájként szívesen és seregesen keresték fel az Urnak ezt 
a legelőjét. De manapság, mikor a nyájnak hol több, hol ke
vesebb olyan tagja akad, aki egyáltalán nem kívánkozik e kies 
legelő után s akárhányszor évszámra is el-elmarad onnan, a 
templomi funkcióknak, habár a leglelkiismeretesebb és leghű
ségesebb végzésével is beérnünk nem lehet, nem szabad. A 
lelkész szava ma már a szószékről nem hat el mindenüvé, 
minden egyes emberhez. Le kell tehát onnan időközönként 
szállnunk s igehirdetésünk sikerét egyéni pasztorizációval erő
sítenünk, alátámasztanunk. Hiszen a jó pásztornak figyelme 
eltévedt, elveszett juhaira is kiterjed; utánuk megy, keresi s 
nem nyugszik, míg meg nem találja s az elhagyott nyájhoz
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vissza nem viszi, vezeti azokat. így kell lennünk nekünk is. 
Erre buzdít Pál, mikor azt mondja: Viseljetek gondot az egész 
nyájra; tehát nem csupán a hívekre, a szavainkat, tanácsainkat, 
intéseinket megfogadókra és követőkre, hanem a tévelygőkre, 
az eltévedtekre is. Jézus a tulajdon vérével szerezte meg a nyájat, 
a tulajdon drága ártatlan vérével váltotta meg annak minden 
egyes tagját. Amiért s akikért Ő vérét ontotta, életét adta, 
vájjon sajnálnánk-e mi azokért időt, fáradságot áldozni?!

2.
A nyájra való vigyázásnak lényeges és elengedhetlen kel

léke azonban, hogy önmagunkra is vigyázzunk, gondot viseljünk. 
Sőt ez a legelső s legfontosabb kötelességünk; mert ez a sine- 
quanonja minden lelkipásztori munkálkodás sikerének. Azért 
hangsúlyozza és említi is Pál mindjárt az első helyen: Viseljetek 
gondot magatokra. A mi feladatunk, hogy más szemében a szál
kát is észrevegyük, meglássuk s onnan kivetni segítsük. De 
vájjon joggal tehetjük-e azt, ha a mienkében esetleg gerenda, 
vagy csak ugyanolyan szálka is van ? Aki mást tanítani, feddni, 
s legeltetni, irányítani akar, annak mindenekelőtt is magának 
kell feddhetetlennek, tisztán látónak lennie. Vak nem vezethet 
világtalant. . .  Ha valakinek a zsebórája rosszul jár, legfeljebb 
önmagát téveszti s csalja meg; de ha a toronyóra jár rosszul, 
az tévedésbe ejti s zavarba hozza az egész községet. Ilyen 
toronyóra a lelkész is. Sokaknak a szeme szegeződik reá, sokan 
nézik, figyelik, hogy hogyan jár az ; s ahhoz igazítják a maguk 
óráját, a maguk életét (Spurgeon). Az igazi hadvezér jelszava 
nem az, hogy előre, hanem : utánam! Vezérszerepre van hi
vatva a lelkész is; de vezérszerepét akkor tölti be méltóan és 
igazán, ha seregét nemcsak előre biztatja, nyájának, híveinek 
nemcsak utat mutat és irányt szab, hanem jó példával előttük 
jár, mintegy azt mondva: Utánam! Azért mondja Jézus is : 
Az én juhaim követnek engem. Azért Írja Péter apostol is tex
tusunk szellemében s vele majdnem azonos szavakkal: „Legel
tessétek az Istennek köztetek levő nyáját, gondot viselvén arra, 
nem kényszerítésből, hanem örömest, sem nem rút nyerész
kedésből, hanem jóindulattal; mint példányképei a nyájnak. 
(I. 5.2.)

igen, a lelkésznek példányképnek kell lennie. Hogy az 
lehesen, gondot kell viselnie magára; ami tulajdonképen abban 
áll, hogy szavainak tetteivel, tanításának életével tökéletesen és 
mindenben egyeznie kell. Csiszolt sima tükörnek kell lenni a 
mi egyéniségünknek, mely tisztán és híven tükrözze vissza 
tanításainkat, igehirdetésünket; nem pedig homorú vagy dom
ború tükörnek, mely torz, talán elijesztő, visszataszító képet 
mutat. Puszta szavakkal, mik tartalmat nem az életből nyernek, 
habár embereknek vagy angyaloknak a nyelvén szóljunk is, 
igazi eredményt, maradandó hatást nem érünk el. Talán eleinte 
tetszenek a csengő, bongó virágos frázisok, mint a hogy az



ember elgyönyörködik a tavaszi virágzásba borult iákban; de 
a testnek tápláló erőt, eledelt mégis csak a gyümölcs ad. 
Így van ez a lelki, valláserkölcsi téren is. S tényleg a tapasz
talás is bizonyítja, hogy vannak első rangú, fényes szónokok, 
kiknek gyülekezetében a hitélet mégis pang: mert életük nincs 
összhangban azzal, amit hirdetnek; s viszont akárhány, kisebb, 
sőt közepes tehetségű lelkész dicséretes sikert ér el csak azért, 
mert igazán a hivatásának él, mert ott áll teljes egyénisége 
mindig és minden szava mögött. Ez buzdítson bennünket a 
reánk bízottakban való lelkiismeretes, hűséges sáfárkodásra. 
Nagy tehetség, kiváló szónoki készség csak keveseknek kijutó 
charizma s mint ilyen nem tőlünk függ, de a jó előmenetelnek 
és eredménynek a föltételét mindannyian megszerezhetjük az 
által, hogy gondok viselünk magunkra; ha tanításunkat példaadó 
életünkkel igazoljuk; ha az, amit hirdetünk, személyes benső 
meggyőződésünkből fakad; ha szívünk teljességéből szól a 
szánk. Mert amint a modern iskolai oktatás sikerének hatalmas 
előmozdítója a szemléltetés, éppen úgy a gyülekezeti életben, 
a felnőttek tanításának és erkölcsi nevelésének is igen fontos 
eszköze az. Azért vallották már a régiek: Vita eléri evangélium 
populi.

Pál apostol az alapigékben egyszerűen csak annyit említ: 
Viseljetek gondot magatokra; de a magunkra való gondviselés
nek, vigyázásnak a föltételeiről semmit nem szól. Szól azonban 
Jézus, mikor annak erőforrásául az imádságot jelöli meg. azt 
mondván: Vigyázzatok és imádkozzatok! A lelki vigyázásnak 
nélkülözhetetlen eszköze az imádság. Mert bármennyire igye
kezzünk is mi magaviseletünkkel, életünkkel példányképül szol
gálni a nyájnak: bizony rajtunk is s velünk is nem egyszer 
megesik, ami éppen magával az apostollal, hogy akarjuk a jót, 
mégis a rosszat cselekesszük (Róm. 7 . 19.). Gyenge akaratunk 
ilyenkor egyedül az imádságban s az imádság által Istennél 
nyer erőt, kitartást, bátorítást. S az imádság midőn lelki ener
giánkat növeli, nemcsak szubjektive a magunkra való vigyá- 
zásban támogat és erősít, hanem ebből kifolyólag kifelé, a nyáj 
között való lelkipásztori működésünk sikerét is biztosítja. A leg
szebb eredményeket felmutató és a legáldásosabb munkásságot 
kifejtő nagy papok mind hiterős, buzgó imádkozok voltak. Hogy 
manapság sokan vannak olyanok, akiknek az igehirdetése ellen 
bár semmi kifogás nem emelhető s akik időnként tán theológiai 
tudásuk mélyítésével is foglalkoznak és a híveikkel is eleget 
érintkeznek, mégis kevésre mennek: annak oka szerintem az, 
hogy a maguk lelki elmélyedésével foglalkoznak ritkán s az 
Istennel érintkeznek keveset. Legyen azért az a lelkészi dolgozó 
szoba, vagy iroda egyúttal meghitt titkos imádkozó kamara is 
ránk nézve. Mert Lutherként: „Wohl gebetet, ist halb studiert.*

Testvéreim! Sokat lehetne még erről a témáról mondani, 
de az idő halad s egyébb megbeszélni, megtárgyalni valónk is 
van; azért befejezésül röviden csak ismétlem önmagámra is
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vonatkoztatva az apostol intését: Viseljünk gondot magunkra és 
az egész nyájra, melyben minket a Szentlélek vigyázókká tett ! 
Ámen.

Kiss Samu
nagybarátfalúi lelkész.



Templomi fohászok.
Lukács VII. 11 -17 .

Ha rám zúdul csapások árja,
Mint vad, viharzó fergeteg,
S ha nincs balzsam szívem bajára,
Mikor bánattól nagy beteg:
Te adj, Uram, megenyhülést,
Nehéz sorsban könnyebbülést.

Lukács XIV. 1—11.

Jézus, szent példáddal serkentgess engemet, 
Lakozzék szívemben készséges szeretet: 
Nyomorulthoz részvét, bűnösnek bocsánat, 
Mindenben megértés s mindvégig alázat.

Máté XXII. 34 -46 .

Hiszem, tudom: Te vagy, Jézus, nekem 
A leghívebb s legbölcsebb Mesterem, 
Prófétám is, ki minden titkot ért,
Királyom is, ki nemcsak egyszer élt.
Élsz mindörökké s mindezért Neked 
Hódolva mondok hálaéneket.
De legnagyobb jót tettél, jól tudom,
Mikor lettél Megváltó-Krisztusom 
S értem, ki már-már rég elkárhozám 
Meg tudtál halni ott a Golgotán.

Máté IX. 1 -8 .

Jézus, lelkünk nagy orvosa,
Ne távozz el tőlünk soha.
Ha botlunk is, ó, ne vess el,
Emelj fel hű szeretettel.

Máté XXII. 1 -1 4 .

Harang szólal, vár az oltár.
Áldott légy, hogy ide hoztál,
Áldott Atyánk, áldott Isten,
Te lakozz itt minden szívben.



Te önts belénk égő vágyat,
Hogy szeressük e szent házat;
Hogy igéd itt a bűnt irtsa 
S a jót bennünk gyarapítsa.

Reformáció.

Benned bízunk, Téged várunk,
Te légy nekünk erős várunk!
Jöhet veszély, baj ellenünk,
Bátran állunk, nem rettenünk:
Csak, jó Atyánk, Te légy velünk!

Szalay Mihály
lovászpatonai lelkész.
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A naini ifjú feltámasztása.
Szentháromság utáni XVI. vasárnapra.

Lukács 7 .11 - 17.

Azon az utón, amelyik Nain városába vezetett, közvetlenül 
a város kapuja előtt, két embercsapat találkozik egymással. Az 
egyik jön ki a városból, a másik a város felé igyekezik. Figyel
jük meg közelebbről a két csoportot. Nagyon különböznek 
egymástól.

Az a csapat, amelyik a városból jön kifelé, egy gyászmenet. 
Most kísérik a szegény naini özvegy egyetlen gyermekét a 
temetőbe. Ott a kis város apraja-nagyja és szem nem marad 
szárazon, mikor a kétségbeesett édesanya zokogását hallja. Csak 
nem régen vesztette el férjét, a kis család kenyérkeresőjét, most 
pedig özvegysége szomorú sorsának egyetlen vigaszát: egyetlen 
gyermekét temeti. Nagyon szomorú, nagyon fájdalmas temetés 
ez. Itt a kétségbeesetten sikoltozó anya körül csupa lehorgasztott 
fejek, fájdalom megülte arcok. Olyan könyörtelenül egyenes az 
ütjük a temető felé I

Milyen más lélek sugárzik a szembejövő csapat arcáról! 
Kopott, szakadozott ruháju szegény emberek, kik fáradtak, po
rosak a hosszú gyaloglástól és mégis valami csodálatos mennyei 
békesség, a lélek derűje sugárzik az arcukon. Mindent megma
gyaráz számunkra az, hogy ott van közöttük Jézus. Ezek a Jézus 
tanítványai, meg néhány hozzájuk csatlakozott ember. Az a 
nyugalom, az a békesség, ami ezeknek az embereknek az arcán 
megpihen, a Jézus hatását mutatja. Mint a szomjas föld a májusi 
esőt, magukba szívták Jézus igéjét s ettől meggyógyult a beteg, 
elfeledte nyomorúságát a szegény. Jézus közelében megérezték 
Isten szívének áldott melegét s ezért olyan nyugodt, olyan bé-

/
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kességes itt ebben a csapatban minden arc. Itt az ut földi tére- 
ken át az örökkévalóság felé vezetett.

Ezek a Jézussal haladók találkoznak a temetőbe menőkkel. 
Amott levert síró emberek, emitt megszabadult örvendező lelkek. 
Amott a Halál, emitt Jézus. Ők ketten találkoznak itt egymással: 
a  Halál és Jézus.

Véletlen ez a találkozás? Nem. Isten úgy akarja, hogy ők 
találkozzanak, szembe menjenek egymással itt is és mindenütt 
mindenkor.

Mi az a temetési menet ott Nain kapuja előtt? Az emberi 
nyomorúság képe, amelyik más és más formában, más és más 
körülmények között jelentkezik. Itt a történetben temetés. Dehát 
az emberi nyomorúságnak csak egy megnyilvánulása van: a 
halál? Nem. Ez csak végső akkordja a nagy szinfóniának; 
közben nagyon sok a változat. Óh mennyi összetört, kétségbe
esett lélek járja ma ezt a szomorú magyar Glóbust sakármerre 
fordul, akármerre néz, az útja mindig olyan vigasztalan, mintha 
neki nem volna szabad máshová mennie, mint csak a holtak 
hazájába, a temetőkbe. A lelki depressziók szörnyű ideje ez pá
rosulva erkölcsi hanyatlásokkal, amelyek sokszor még a temeté
seknél is szomorúbbak, fájdalmasabbak.

Mindezekkel a nyomorúságokkal jön szembe Jézus, nem 
azért, hogy érzéketlenül tovább menjen, sem nem azért, hogy 
iíéletet mondjon, avagy hogy beleálljon a gyászmenetbe a sírók 
és jajgatok számát szaporítani azzal, hogy a pesszimizmus fojtó 
nehéz levegőjét hozza magával. Jön azért, hogy segítsen, hogy 
visszafordítsa a „gyászmenetet“, hogy „a szegényeknek örömet 
mondjon, hogy bekösse a megtört szívüeket, hogy hirdessen a 
foglyoknak szabadulást és a megkötözötteknek megoldást; hogy 
hirdesse az Úr jókedvének esztendejét; . . . hogy megvigasztal
jon minden gyászolót és adjon nékik ékességet a hamu helyett, 
örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüg
gedő lélek helyett". (Ézsaiás 61.1—3.)

Nincs az a nyomorúság, akárhol legyen is az, amellyel ne 
jönne szembe Jézus, mint egyetlen és tökéletes megváltó. Mint 
a mágnes a vasat, úgy vonzza a nyomorúság Jézust. Maga 
Jézus is itt igyekszik mindig felvenni az ő munkáját. Avagy 
nem úgy van-e, hogy a szenvedés kemény acél ekéje mély 
barázdát hasít a lélek ugarába, alkalmassá téve azt a Jézus 
magvetése alá? A naini özvegynek milyen mérhetetlen fájdal
mat kellett elviselnie, hogy lehetővé tétessék számára a Jézussal 
való találkozás s e találkozás nyomán az égi erő megtapasz
talása. Óh a szenvedés nem istenverés, nem büntetés, hanem 
sokkal több ennél: — Isten nevelő, mentő munkájának eszköze, 
Ő általa készített alkalom a lélek felébredésére, a Jézussal való 
találkozásra. Ha van az emberben elég alázatosság és engedelmes 
meghajlás az Isten előtt s ez a találkozás valóban megtörténik, 
áldott lesz az a vállunkra nehezedő kereszt, mert közelebb 
segített az Istenhez.
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Jézus jön velünk szembe, csak mi ki ne térjünk az utjából
Történetünkben nagyon lényeges mozzanata a találkozás

nak az, hogy az egész gyászmenet Jézus előtt megáll. Jézusnak 
kétségtelenül módjában lett volna akkor is feltámasztani a ha
lottat, ha a gyászmenet nem áll meg, vagy egyáltalán nem is 
találkozik vele. Jézus azonban az ilyen „távolbagyógyítást“ csak 
a legritkább esetben alkalmazta, mert megkívánta valamilyen 
formában az emberi hozzájárulást a maga mentő, megtartá 
munkájához. Akármilyen különösen hangzik is : ez a csoda 
emberileg tulajdonképen azon fordul meg, hogy a gyászmenet 
a Jézus előtti megállással alkalmat, lehetőséget nyújtott Jézusnak 
arra, hogy csodáját véghez vigye. Isten gyermekéhez semmi
képpen nem illő pogányos dolog ölhetett kézzel várni az égi 
csodát és eleget nem tenni azoknak a kötelezettségeknek, ame
lyek a csoda nélkülözhetetlen előfeltételei.

Mire szorítkozik legtöbb keresztyén embernek Jézussal 
való találkozása ? Alkalom, kedélyállapotszülte rövid életű han
gulatokra, melyek ha tovatűnnek, marad minden a régiben. 
Nem pillanatszerű felvillanásokra, nem hangulatvallásosságra 
van szükség, hanem tartós megállásra Jézus előtt, kitartó lelki 
koncentrációra. Itt van a rendszeres bibliaolvasásnak és imád
kozásnak mérhetetlen áldása. Ha úgy találod, hogy a te életedbe 
még mindig nem nyúlt bele a felülről jövő segedelem, ennek 
nem Isten az oka, hanem te magad, aki napi munkád, szórako
zásaid miatt nem tanultad még meg csendességben lenni az Űr 
előtt és várni türelemmel.

A megállás, a találkozás nagy csendességében hangzik el 
Jézus szava: Ne sírj! Ez volt a legelső szó, amit a naini özvegy 
a Krisztus evangéliumából hallott s ebben a két kicsi szóban 
ráhullott a szívére az egész evangélium, annak minden ereje 
és szépsége, mert könnyei között csendül bele a leikébe az égi 
szó: Ne sírj! Csodálattal állunk meg Krisztus evangéliumának 
fönsége, erkölcsi felfogása, eszményei, világnézete előtt, melyek
nél emelkedettebbet emberi elme el nem gondolhat, mégis az 
ember számára mindezt túlszárnyalja egyetlen élmény, egyetlen 
tapasztalás, amelyben belecsendül síró leikébe az égi vigasz: 
Ne sírj! A szeretet Istene úgy öleli át itt az embert, mint az 
édesanya az ő síró gyermekét.

Jézus munkája nem merül ki abban, hogy vigasztalja az 
özvegyet, hanem nála a vigasztaló szót vigasztaló tények köve
tik : „Felüle a megholt és kezde szólni és adá őt anyjának". 
Jézus vigasztalásának csodálatos pozitívumai vannak nemcsak 
itt, hanem mindenütt, ahol befogadó lelkekre talál. A halálütötte 
sebet nem lehet szánalommal meggyógyítani, sem azzal a gyarló 
orvossal, akit olyan sokszor emlegetünk: az Idő-vei (Ne sírj! 
Az idő majd meggyógyít!?), sem szórakozásokkal. Ezek és az 
ezekhez hasonlók nagyon elégtelen pótszerek, amelyek vég
eredményben demoralizálják az embert. A halálütötte sebre csak 
egy orvosság van: a feltámadás, az örökélet. Egyéni és társa
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dalmi bűnök végtelen sok bajára csak fájdalomcsillapító injek
ciók a törvények, a reformok, — a tökéletes orvosság: a meg
váltás, a kegyelem. Ezeket nyújtja Jézus!

Jézus behatása alatt így lett a gyászmenetből diadalmenet, 
amely örömujjongások között fordul vissza és végig az egész 
Nainban minden utca egy névtől visszhangzik: Jézus. Nekünk 
nem kenyerünk a Jézus nevét az utcára vinni, de az ilyen 
bizonyságtétel, amilyen Nainban végbement, áldott és szükséges. 
Az emberek ma sem rosszabbak, mint kétezer évvel ezelőtt 
voltak, Jézus ma sem vesztett hódító erejéből egy mákszemnyit 
se, ma is meghajolnak előtte, csak olyan bizonyságtevőket lás
sanak és halljanak, akik valami formában meggyőződést sze
reztek maguk is arról, hogy Jézusnak még a holtak is engednek. 
Ilyeneket keres közöttünk is az Isten. Vájjon fog-e találni csak 
egyet is?

Molitórisz János
ostffyasszonyfai lelkész.

Értékelés és túlértékeiés.
Szentháromság utáni XVII. vasárnapra.

Luk. ev. XIV. i_ h -

Ezek a szent igék két különálló elbeszélést tartalmaznak* 
amelyeket külsőleg Jézus személye kapcsol egybe olykép. mint 
ahogyan két gyümölcsöt tart össze az a szár, amelyen azok 
csüngnek. De a látszólagos laza belső kapcsolat és jelentésbeli 
eltérés ellenére is meg van közöttük a gondolati összefüggés. 
Az elbeszélés egészében a két külön jelentés úgy helyezkedik 
el, mint az ellipszisben a két gyújtó pont: mindegyik a másikra 
utal. A két elbeszélés jelentései pedig ezek: az egyik oldalon 
áll az embernek minden teremtett lények feletti értéke, a má
sikon meg az embernek önön túlértékelése; az egyiken az em
bernek testi, a másikon a lelki épsége; az egyiken az emberi 
méltóság, a másikon az emberi alázat.

A szent igék első fele erősebb megvilágítást kap az iker- 
tartalmú elbeszélésekből. Az eseményt három evangélium mondja 
el. Mindegyik elbeszélés egyazon gúlának más-más oldala, ame
lyek egy fénylő csúcsban, egy jelentésben végződnek. Jézus 
irgalmas cselekedete többet jelent, mint önmagát, a cselekmény 
Jézus felfogásának csupán külső hordozója. A krisztusi könyö
rületes tett megnyílik, ketté hasad és távlatokat mutat. De ép- 
úgy van rejtett jelentése a farizeusok magatartásának.

A jelenetben két ellentétes világnézet tekint egymással 
szembe. A farizeusi telfogás nem csak azé a koré és azoké az 
embereké. A távlat a farizeusok lelkén át a múltba vetül, s  
egyszersmind a jövőbe is. Beletekintünk abba az elvbe, amely 
régi, mint maga az emberiség, s oly szívós, mint az önző em-
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béri természet. Ez az elv pedig a materializmus, az anyag-, a 
hús-filozófia, az önzés világfelfogása. Ez a felfogás az a régi, 
poshasztó erejű kovász, az örök fertőzetnek az a csirája, ame
lyet a bűnös emberi természet, s korlátolt szellemi látás nem
zedékről nemzedékre átkos örökségül hagy. Ez az a felfogás, 
amely mindent kiszikkasztó szélként örökösen ott zúg a szellemi 
lét oázisai körül, kiszárasztva azokat. A farizeusok önzése titkos 
földalatti forrásként minden időkön át táplálja a materiális fel
fogásnak gyökérszálait. A farizeusi felfogásnak romlott kovásza 
az Önzés, aki rejtett kapcsolatban van a szolgálatára álló titok
zatos sereggel, amelynek katonái a Pénzvágy, a Földéhség, a 
Szükkeblüség, az Uszítás, a Korlátolt-Felfogás, a Képmutatás. 
Ez az Önzés hajtja a ceremoniális felfogás rabságába a vallásos 
szellem szabadságát. Ez néz hadseregével egyetemben kancsal 
szemekkel a gyűlölt nemes ellenségre: az idealizmusra, az er
kölcsi értékelésre. Ez foganta és szülte meg a két gonosz fiakat, 
akiket így nevezett e l : siess zsákmányra és gyorsan prédára!

Miként jelentkezik ez a farizeusi lélek a mindennapi élet
ben ! ? . . .

Egy folyó meredek partján gyermekek játszanak és állatok 
legelnek. A part nagy esőzésekben meglazúlt, s robajosan zuhan 
egy gyermekkel és egy tehénnel a vízbe. A játszó gyermekek 
látva ezt, ijedtükben sikoltoznak, mire előrohan a közeli ház 
gazdája, történetesen az alázuhant állat tulajdonosa. Látja, hogy 
a gyermek is vergődik, sőt hogy minden valószínűség szerint 
könnyen megmenthető lenne, de ő nem ennek, hanem az anyagi 
értéket képviselő állatjának szabadítására siet. — Egy gazdának 
-egyszerre betegedik meg a gyermeke és a lova; gyermekétől, 
aki nem jelent anyagi, pénz-értéket, sajnálja a drága orvost és 
-orvosszereket, ellenben a lova végett elhozatja az állatorvost. 
— Két család kezdettől fogva baráti viszonyban élt. A férjek 
megözvegyültek. Együtt jártak a mezei munkát elvégezni szom
szédosán fekvő telkükre, amelyeket egy földnyelv, — idegen 
kihalt család birtoka — választott el egymástól. Az özvegy 
emberekkel jártak ki a földre a gyermekek is : egy fiú és egy 
leány. Míg ezek az idegen földön játszadoztak, az apák (— az 
ördög incselkedett velük —) mindkét oldalról beleszántottak 
abba. A föld fogyott, a két eke összeért, s a két férfi, a régi 
jó barátok összecsaptak. „Ez a föld az én földem" — kiáltoz
ták, pörre mentek, s a hosszú pörben elveszett mindkettőjük 
régi igaz földje is. A koldusbotra jutott apák gyűlölete elválasz
totta a két felserdült gyermeknek egymást szerető szívét. Ap
juk, a két férfi, egy ízben szembe találkoztak egy patak hidján. 
Egyik sem akart kitérni. A két haragra gerjedt öklelő férfi elé 
a gyermekeik ugrottak, hogy elválasszák őket. A fiatalok egy
mással szintén szemtől szembe kerülve, e pillanatban érzik: 
nagyon szeretik egymást. De szerelmükre árnyékot vet az atyák 
gyűlölete. Elhagyják az otthont, hontalanok lesznek, s elárvult 
életük lassanként a halálba torkol. A hazug jogon egymást
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anyagilag tönkretett szülő földéhségéből gyűlölet támadt, s ez 
a gyűlölet a pusztulás martalékául dobott oda két ifjú életet.

De nem csupán kis körben, sok falu lelki világában él ez 
a farizeusi lélek. Megtaláljuk nagyobb és veszedelmesebb ará
nyokban az ipari és kereskedelmi élet némely eltévelyedései
ben, amikor az ember munkaerejével és egészségével egyetem
ben eszköz a nagy vagyonok megszerzéséhez és megtartásához. 
Megtaláljuk a politikai életben, mikor egy párt a maga hatal
mának megtartásáért kész nemzeti érdekeket feláldozni. Ott van 
szomszédaink föld- és magyar nemzet-rabló politikájában. Ott 
él ama háborúk gonosz céljaiban, amelyek ezer és tízezer em
bert küldenek balálba, csakhogy a föld, az a régtől vágyott 
darab föld a támadó népé legyen. Ez a felfogás, ez az ősi, 
túlzott, kárhozott, poshadt kovászként ható elv rejtőzik a kom
munizmusban, amely a hegyeket a völgyekkel eggyé akarja 
tenni; ez járja át az evangéliumi jegyet letörölt szocializmus 
fanatikusait, ez ember-veszejtő anyag-mentőket. A korlátolt fel
fogás él még ma is: az ember, az elpusztulhat, de az elvnek 
élnie és győznie k e ll!.. ..

Jézus szelleme e buja, áldatlan hajtású felfogás korcs er
dejébe süvölt bele. Utat nyit a sűrű erdőbe, hogy a mindenek 
fölé értékelt emberi lényt méltóságának helyére vezesse. Sőt 
Jézus többet akar ennél. Az embert önmaga fölé helyezni; az 
ó-ember fölé az újat, a materiális fölé az ideálist.

Jézus Urunk kérdez: „Szabad-e szombaton jót vagy rosz- 
szat tenni? lelket menteni, vagy k io ltan i?..."  E kérdés nem 
itélet-e? Az önzés halálos ítélete. Nemcsak a nagystílű, hanem 
az apró, rejtett önzésé is, amely néha öntudatos, néha csak 
ösztönös, néha egy világ- vagy felekezeti felfogás merev rend
szerébe zárt. Azé az önzésé, amely magát az egyedüli jognak 
és kötelességnek, világmegváltó, lélekfelszabadító erőnek tekinti 
és szereti tekintetni. Azé az önzésé, amely hamisan mér, ter
mészetes értékeket eltorzít, s pillanatnyi sikerre, anyagi érté
kekre vágyódik. .. Jézus egyetlen kérdéssel ítél, de ez egyetlen 
kérdés áthatóbb, mint a Röntgen-sugár. Beteg lelki részeket, 
sorvadó szellemi valóságokat világít meg, s ez megrázó erejű, 
mivel oly színpadi díszleteken világít át, amelyek mögött a 
Nagyképűség, a Gonoszság, a Gyilkos szándék és a Képmuta
tás á’-l.

Jézus kérdésében az emberi élet értékelésének egészen 
uj felfogása van elrejtve. Jézus, aki a létet, Isten alkotását, 
minden parányával olyannyira szereti, az embert értékben min
denek fölé helyezi. Hogyne! Van-e nagyobb érték, mint az 
ember, az emberi élet? Mit ér minden gondolat és eszme an
nak hordozója nélkül? Nincs-e meg az embereknek az a joguk, 
hogy „ne puszta eszközül használtassanak fel és elhasználtas
sanak?" Mit ér a fáklya, ha kialszik a láng? Hova lesz a 
gyémánt fénye, ha a drágakő a tűzre vettetik? „Ha elég a 
kincses szekrény, vele ég minden kincs."
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A jézusi szavaknak még mennyi rejtett értelme és szent 
vonatkozása v an ! Hogy a test rontása akár magunk, akár má
sok által mindenkor bűn, — bűn az élvezetekkel való lassú 
öngyilkolásunk. Hogy mennyire Jézus szerinti cselekedet a test 
gyógyítása! Hogy amikor Jézus Urunk az emberi testet menti, 
akkor ő az ebben rejlő lelket is akarja menteni, mert amiképen 
az emberért van a szombatnap, akkép a lélekért van a test. . . 
Az elbeszélés csúcspontja sok jelentéssel ragyog fel előttünk, 
s e ragyogásnak legfőbb ékessége a még mindig megvalósulásra 
vágyódó eszmény: szent érték az emberi élet, az Isten képét 
magában hordozó ember, az embert saját gyarló maga fölé kell 
emelni, lelkivé nevelni!

Mily meglepő lélektani ellentét az, amire az igék második 
része mutat r á : hogy az ember, aki a maga és a mások éle
tével gyakran oly könnyelműen játszik, magát mégis mennyire 
túlértékeli! Jézus Urunk ezt pomtos képben fejezi ki. Az adott 
képet szélesítsük ki. Képzeljük el, hogy Ő láttatlanul figyel 
bennünket, akik e világba helyeztettünk, az élet lakomájára 
elhivattunk. Sírnia, avagy nevetnie, kell-e a gyarló emberi fel
vonuláson ! ?

Terítve áll a lakodalmi asztal, kezdődik a felvonulás. Leg
elői annak a farizeusnak lelki rokona jön, aki a templomban 
ekkép imádkozott: „Isten! hálákat adok néked, hogy nem va
gyok olyan, mint egyéb emberek.. . ez a legelsőnek felvo
nuló alak, akinek a szívében egy örök, magát hibátalannak 
tartó farizeus ü l : a „Tökéletes". Az utána jövő sértődötten tekint 
reá, s csak azért nem ül mellé (bár ő is az asztalfőre vágyódik), 
mivel nem képes elviselni, hogy más dicsekedjék mellette, ő 
mellette, aki az örök figyelem tárgya kíván lenni. Ez a „Hiúság". 
A harmadik szűkszavú, de ha szól, megkívánja, hogy mindenki 
ráfigyeljen. Egyébként merev tartású, s megszokta, hogy haj
longjanak előtte: ő a „Büszkeség". Jön a negyedik. Örökösen 
a kezét dörzsöli, mindig dicséri azt, akivel beszél, s mindig 
szapulja azt, aki tőle távol áll. S — érdekes! — ott hagyja azt, 
akivel beszél, ha ennél tekintélyesebb, gazdagabb, híresebb je
lenik meg. Ez a „Hízelgés". Az pedig, aki amott a szemöldökét 
felhúzza, szemlélődik, éles szavú és szellemes, mindent agyon
analizál, mert hát persze ő mindent lát, s ő lát a legkülömben: 
a „Kritika". Az asztalfő körül szemünkbe tűnik még egy alak. 
Mellét érdemrendek díszítik, az ujján aranygyűrű, amely szik
rázó gyémántot fog körül. Ez a „Gazdag", aki gyűrűjével ját
szik, mintha ezt csak a játék kedvéért cselekedné, pedig nem 
azért, hanem hogy lássák: mije v a n ... Természetesen mind
egyik a főhelyre igyekszik. A háttérben pedig állanak az alá
zatosak, a szelídek, a lelki szegények, a maguk gyarlóságának 
tudatos hordozói, a szomorú szemű megpróbáltak, akik a lako
dalmi asztalhoz mit sem tudtak ajándékúl hozni, csak nagy 
lelki szegénységük tudatát, mély alázatukat. Várakoznak türel
mesen és megadóan, amíg a lakodalmi terem fényre gyúl, mert
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íme most érkezik meg a láthatatlan Gazda. Szekere gördül, ki
száll belőle, Ő maga nem látható attól a fénytől, mely őt körül
veszi. A teremben van. Azok felé fordul, akik a főhelyek felé 
tolonganak: a hely dicsőségének rögeszmés szerelmesei felé. 
Ezeket megdöbbenti a Gazda szava. Hihető-e ? azt mondja: 
„Nagyobb tiszteletben álló emberek vannak itt! üljetek íejebb!“ 
Nyilvánvalóvá válik, hogy ők csak álértékeket hoztak maguk
kal, amelyek — a büszkeség, a vagyon, a megszólás, a hízel
gés — hová is lettek? eltűntek a Gazdáról szétáradó igazság 
sugarában, S szól az alázatosan várakozókhoz, akiknek belső 
értékei most csudálatosán előtetszenek: az alázatosság, a vég
telen türelem, a jövőben való reménység — szól hozzájuk: 
„Barátaim, üljetek feljebb!“ A magukat túlértékelők pedig vissza- 
taszíttatnak a semmiségbe, mint a szürke cseppek a tengerbe.

Ez a Jézus Urunktól ránk maradt és általunk kiszélesített 
kép mintegy kivetítése annak az igazságnak, hogy a földöntúli 
életben más mérték szerint fogunk méretni, mint amilyen a 
mérték ami keresztyénieden keresztyén világunkban. Hogy a 
Jézus szerinti rangsor más, mint a mienk, előtte nem a ma 
honos titulusok érvényesek, amelyek gyakran csak a külső 
érvényesülés és nem a belső érték, a lelki rangsor szerinti ér
tékelések. Az Isten előtt méltóságot adó valóságok egészen 
mások!

Gondolok „Az ember tragédiájának  londoni jelenetére. 
Besötétül. A vásári nép csoportozattá alakúi, tátongó síron ás, 
s abba egymásután belé ugranak. Igék hallatszanak, keserű 
önitéletek: „Jövőjét vágyta látni minden: s szemét lehúnyja 
most ijedten.“ „Hivém, derék vagyok nagyon. S egy rossz 
gödörben megbukom14. „Egymást szedtük rá azzal, hogy tudunk: 
Most a valónál mind elámulunk." Megborzongok. Hány ember 
fog a magát túlbecsülök közül hasonló igékkel a sírba szállni I 
Mily kevés mondhatja ezt: „Mit állsz, tátongó mélység lábaim
nál? A por hull csak belé, e föld szülötte. Én glóriával átal- 
lépem azt.“

Assziszi Ferenc kis virágainak egyik gyönyörűséges virág
szála a következő legenda: „Egy barát félelmetes folyó fölötti 
hidra helyeztetett. Látván magát ily nagy szorongattatásban és 
mert nem volt egyéb menedéke, hanem ha Isten, letérdelt tehát 
és egész szívéből átölelé a híd pallóját és könnyek hullatásá- 
ban Istennek ajánlotta magát, mentené meg őt az ő szentséges 
irgalmának miatta. Minekutána pedig imádkozott, úgy érezte, 
szárnyai sarjadnak és nagy örvendezéssel várni kezdé, hogy 
növekedjenek s ő elrepülhessen a hídon túlra, oda, hová az 
Angyal szállott. Ámde némi idő múltával, nagy kívánásában, 
hogy a hídon átkelhessen, repülni kezdett és merthogy szár
nyai nem nőttek ki teljességgel, visszahullott a hídra és elhul
latta tollait; megint csak átöleli akkor a híd pallóját és mint 
elsőbben, Isten irgalmába ajánlja magát és bevégezvén imád
ságát, újból érezni kezdi, hogy szárnyai nőnek; de mint elsőb
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ben nem győzi bevárni, hogy tökéletesen kinőjjenek, hanem 
repülni kezd időnek előtte és újból visszahull a hídra és újból 
kihullanak a tollai; ebből látván, hogy nagy sietségének miatta 
zuhant le, repülni akarván időnek előtte; ezenképen kezdett 
beszélni szívében: „Bizony, hogyha harmadszor is szárnyaim 
nőnek, addig várok, mígnem olyan nagyra nőnek, hogy többé 
vissza nem zuhanva, elrepülhessek." És e gondolatban veszte
gelve, látja harmadszor is kinőni szárnyait és várakozik nagy 
ideig, mígnem jó nagyokra nőnek, és ez idő olybá tűnik néki, 
mintha első és második és harmadik szárnya növése közben 
sokat várakozott volna, vagy százötven esztendőt, vagy annál 
is többet. Végezetül aztán, imé, harmadszorra felemelkedik 
repülve minden erejéből és elszáll magasba, oda, hová az 
Angyal elrepült"

Hiábavaló a mi mennybe-repülni-próbálkozásunk a lelki 
kevélységek nyugtalan szárnyaival. Ezek csonka szárnyak, torz 
és gyenge kinövések. Ezekkel az éretlen tagokkal mihelyt fel
jebb repülünk, aláhullunk. A valódi szárnyak az imádságos 
lélek hosszú és szent türelmében nőnek ki, — a szelídség, a 
másokért való alázatos, érdemet nem kereső munkálkodás, az 
Isten- és emberszeretet növesztheti meg azokat olyan nagyra, 
oly erőssé, hogy bennünket az Ég Királyához felemeljenek. 
Ámen.

Kutas Kálmán
zalaegerszegi lelkész.

Örök törvények.
Szentháromság utáni XVIII. vasárnapra.

Sok országot, messze földet bejárt emberek úgy mondják, 
hogy nemcsak szegény csonka országunknak, hanem egész 
Európának egyik legszebb épülete a magyar parlament. Ott áll 
a Dunaparton . . .  apró tornyaival, magas kupolájával úgy emel
kedik az égfelé, mintha egy csodálatos szépségű Istenháza volna. 
Ott gyűlnek össze a nemzet képviselői, hogy ésszel, erővel, 
szent akarattal építgessék népünk jövendőjét, boldogabb világát. 
Ott hoznak mindenkire kötelező törvényt, ott adják ki az egész 
nemzet boldogulását célzó nagy parancsokat. Megszámlálni is 
nehéz volna: mennyi törvényt hoztak, mennyi kemény paran
csot adtak már ki azóta, hogy a magyar parlament szépséges 
épületét odahelyezték a Dunapartra! . . . Egyre szaporodnak a 
törvénykönyvek . . . vastag kötetek tömött sorai őrizgetik régi 
századoknak, elszállt évtizedeknek törvényeit, szigorú parancsait. 
De a munka mégis folyik tovább . . .  itt sincs megállás . .  - 
minden esztendő meghozza a maga gyümölcsét. .  .

És ez így megy az egész világon! Minden országban 
összeülnek a nemzet képviselői, hogy keresgessék egy boldo
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gabb életnek, egy igazibb életnek ösvényét és arra tereljék 
embertársaik vándorcsapatát. Mert minden törvény és minden 
parancs egy áldottabb világot akar építeni, s boldogabb jövőnek 
akar biztos fundamentumot ásn i. . . Jaj, mennyit kereste már 
az emberiség ezt az elveszített ösvényt. . . tévedezve, botor
kálva hányszor elindult már hamis utakon boldogságot, jövendőt 
keresni! Sokszor az emberiség legjobbjai adták oda lelkűk min
den gondolatát, egész életmunkájukat azért, hogy szentebb, 
nemesebb legyen a milliók élete, hogy a siralmak árnyékos 
völgyéből felérkezzünk boldogabb idők napsütötte ormaira! . . .  
És hányszor törött össze minden jószándék. . .  hányszor csalód
tunk emberi törvényekben . . . hányszor vezetett ingoványba 
az üdvösségnek látszó földi parancs is ! . . .

De ne csodálkozzunk ezen! Hisz a földi élet örök törvénye, 
áldottabb jövendő királyi parancsa régen meg van írva, régen 
ki van adva! . . . Hallgassátok csak meg, miként hirdeti ezt a 
mai vasárnap evangélioma, amelyet feljegyezve találunk

Máté ev. 22.34—40.
A régi idők emberei úgy gondolták, hogy világunkat egy 

láthatatlan óriás erős vállai tartják fenn, hogy tehetetlenül a 
semmiségbe ne zuhanjon. Azok a régi képek, amelyek ezt a 
gondolatot kiábrázolják, bizonyára csak a merész emberi kép
zelet alkotásai. . .  De az már bizonyos, hogy amíg emberek 
élnek ezen a földön, boldog időket, áldott jövendőt csak arra 
a két oszlopra lehet felépíteni, amelyeknek egyikére ez van 
felírva: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szivedből, teljes 
lelkedből és teljes elmédből"... a másika pedig ezt hirdeti: 
„Szeresd felebarátodat, mint magadat". Az igazi emberi életnek 
örök törvényei ezek. Isten úgy teremtett bennünket, hogy élet
boldogságunkat erre a két oszlopfejre helyezte r á ! Aki ellene 
lázad eme örök törvényeknek, önmagát ítéli el kárhozatos 
életre! . . .

I. „Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes 
lelkedből és teljes elmédből". . . Régi ismerősök gyanánt kö
szöntének bennünket ezek az igék. Magunkkal hoztuk őket 
gyermekkorunk emlékeivel együtt életküzdelmeink nehéz sod
rába, de azért mindig érezzük, hogy valami felségeset, nagyot, 
örök igazságot mondanak minékünk. A szívünk pedig azt mondja: 
milyen természetes, magától értetődő parancs ez az örök isteni 
törvény! Földi ember számára nem lehet teher ennek a pa
rancsnak betöltése, hanem inkább nagy kitüntetés, drága szent 
előjog mindenki számára. Hát nem kitüntetés az, hogy a szeretet 
összeköthet bennünket minden világok Teremtőjével, örök Urá
val ? . . . A porszemnyi ember hálával odafordulhat ahhoz a 
nagy hatalomhoz, „kitől alászáll minden jó adomány és minden 
tökéletes ajándék", aki hozzánkvaló szerelmét oly megindítóan 
magyarázza el a Golgotha keresztjével! „Valamim van, minde
nem tetőled van Istenem". . . életem a te kezedből röppent ki,

2
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vándorutamon kegyelmed támogat, földi kenyérrel te táplálsz, 
telkemet igéddel erősíted, könnyeimre te felelsz vigasztalással, 
múlandó ösvényen pásztorbotod terelget égi hazámba! . . . Ezt 
az Urat, ezt az Istent teljes szívedből, teljes telkedből, teljes 
elmédből szeretni, vele mintegy egészen összeforrni, nélküle 
nem tenni soha egy lépést sem, őt tartani a legnagyobb kincs
nek, beléje vetni minden bizodalmadat, és szólni a zsoltárral: 
„Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája 
és az én örökségem te vagy, óh Isten, mindörökké".. . mon
dom, mindezeket megcselekedni csak nem lehet teher, nem 
lehet kínzó, félelmes parancs, hanem inkább boldogság, tökéletes 
öröm, szent kitüntetés, mely igazán a teremtés koronáivá avat 
bennünket. Istent szeretni. . .  ez a meg nem romlott szívnek 
ösztönös vágya, legédesebb öröme!

. . .  És mindezek dacára mégis vádolássá lesz velünk 
szemben ez az első és nagy parancsolat. Mélyen megaláz ben
nünket! Elibénk forgatja, hogy a mi szívünk ide van tapadva 
ehhez-a világhoz, s az esztendők múlása sokszor inkább eltá
volít Istentől, ahelyett, hogy egyre közelebb vinne! . . .  Bizodal- 
munk hányszor megtörik . . .  a hála kiszárad lelkűnkből . .  
imádságaink elhallgatnak. . .  Atyai szavára nem figyelünk fel. .  
kapkodunk ajándékai után, de áldó kezét észre sem vesszük! . . .

Csoda-e, ha annyi nyugtalan vergődő szív él ezen a vilá
gon, mikor a szív ösztönös vágyának szegjük szárnyát ? . . . 
Csoda-e, ha üres szívvel, megrontott szívvel, hiába várjuk jobb 
idők hajnalát ? . . . „Uram! nyugtalan a mi szívünk, míg meg 
nem nyugszik tebenned". . . míg tele nem lesz istenfélelemmel, 
míg rá nem szánja magát a nagy parancs betöltésére! . . .

Isten maga is látja, szánja üres szívű gyermekeinek ver
gődő életét. Nem halljátok-e, mint hívogatja újra meg újra 
veszni tért tékozló fiait:

„Ott a messze földön, Távol, hontalan,
Halld meg a kiáltást: Fiam ! Fiam !
Lásd a rossz világnak, Csak fulánkja van,
Drága csak nekem vagy, Fiam ! Fiam !“

. . . Erre a mennyei hívogatásra induljunk vissza őhozzá, 
s boldogan kiáltsa ajkunk: „Szeressük őt, mert ő szeretett elő
ször minket". . .

A boldog s igaz életnek ez az első és nagy parancsolata.
II. A második pedig hasonlatos ehhez: „Szeresd felebará

todat, mint magadat".
Mindenki tudja, hogy ez az ige sem valami kegyes szó

lam, mely szépen cseng gyermekek ajkáról a vallás-vizsgán, 
hanem egy örök világtörvény, melyet félredobni büntetlenül 
még sohasem sikerült. Fehér falu öreg templomokban egyszerű 
prédikátorok évszázadok óta prédikálják; neves politikusok, 
nagy államférfiak is belátják igazságát, s úgy tekintenek rá, 
mint a boldog életnek, áldottabb jövendőnek tartó oszlopára. 
Közülünk a legkisebb is tudja, hogy szeretet nélkül átokká lesz
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az élet, borzalmak véres tanyája ez a föld, s reánktörő ellenség 
lesz a testvérből. . .

Luzernban ott áll a „Felebaráti szeretet múzeuma", mely 
félelmetes visszariasztó példáit tárja elibénk elrettentésül a gyű
lölet boszuló munkájának. Ott van az ősember kőbaltája, amely- 
lyel összezúzta ellensége fejét; ott van a modern-ember gyors
tüzelő ágyúja, mellyel szétlövik békés családok otthonát; ott 
van egy csomó kép: örökre tönkretett csonka-béna harcfiak; 
golyótépte sebek hű másai, majd egy fájdalmas, szomorú kép, 
árva gyermekek csoportját mutatja, amint kisírt szemmel világgá 
indulnak a gyűlölet m iatt. . .  Hágában felépült Európa nemze
teinek „Béke-palotája", hogy annak tanácskozó termeiből meg
értés, szeretet szálljon az emberek közé.

Ma mennyi konferenciát tartanak a nemzeteknek, feleke
zeteknek, néposztályoknak képviselői, hogy valamiképpen letör
deljék a boszu ágaskodását, széttiporják a gyűlölet szikráit, és 
helyet készítsenek a szeretet angyalának.

. . .  És mégis megszégyenül közöttünk a szeretet. Egyesek, 
családok, nemzetek ős idők óta újra meg újra összetörik a fele
baráti szeretet isteni parancsának kőtábláját. Fejünket a Sátán 
szolgálatába hajtjuk, észrevétlenül is szelet vetünk, azután vihart 
aratunk, s minden próbálkozás dacára mégis a gyűlölet vad 
tűzei vonják kísérteties fénybe az egész világot! . . .

De hiábavaló is lesz minden próbálkozás, mely szeretetet 
akar telepíteni az emberek közé, hiábavaló lesz minden vágya
kozás egy békésebb élet után, hiábavaló lesz mindaddig, amíg 
be nem töltjük az első nagy parancsolatot és szívünk meg nem 
telik Isten-szeretettel!

Egymás iránti szeretetre csak Isten tudja indítani az őtet 
szeretőket Először Istent kell látni, Istent kell szeretni, előtte 
kell meghódolni, hogy azután az egy Atyának gyermekei test
vért lássanak egymásban. Csak ekkor lesz szent az élet itt alant, 
s szeretettől besugárzott mennyei előpitvar ez a föld! . . .

Lássátok, azért olyan csonka, törékeny miközöttünk is a 
szeretet, mert csonka, törékeny az a szeretet is, mely valami
képpen még Istenhez kapcsol bennünket.

Jobb időket váró, fáradt Testvéreim! Közelebb Istenhez, 
hogy közelebb jussunk egymáshoz! . . . Ámen.

Nagy Miklós
bobai lelkész.

2*
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A bűnbocsánat fontossága.
Szentháromság utáni XIX. vasárnapra.

Máté 9 . 1 -8 .
Ennek a történetnek nem a gutaütött ember meggyógyí- 

tása a középpontja. Jézus sok beteget gyógyított meg, köztük 
több gutaütöttet is, tehát nem a betegség minősége s a gyógyí
tás ténye emelte ki ezt a történetet Jézus sok, a biblia lapjain 
csak összevonva megemlített gyógyításainak tömegéből, hanem 
az a körülmény, hogy ezt az esetet használta fel Jézus a bűn
bocsánat fontosságának a kiemelésére. Három irányú megfigye
lést tehetünk e történet kapcsán a bűnbocsánat fontosságáról, 
még pedig azt, hogy a bűnbocsánat mindennél fontosabb, min
dennél nehezebb s mindennél sürgősebb.

I.
Ki tudja, mióta fekhetett már betegágyában tehetetlenül 

ez a szegény gutaütött em ber... ki tudja, hány orvossal pró
bált már szerencsét, hány kuruzslóval kinoztathatta magát! 
Megpróbált minden ajánlatot, kísérletezett mindenféle orvosság
gal, de mind hiába. A tehetetlensége nem változott, csak az 
irigysége nőtt az egészséges, szabadon mozgó emberek iránt s 
a keserűsége a saját tehetetlensége miatt. Mikor hire ment, 
hogy Jézus Kapernaumban időzik, felgyúlt a tekintete. Mikor 
a józan nappalok eltűntek s ráborult álmatlan éjszakáira a 
maga mindent lehetségesnek mutató fantasztikumával a sötétség, 
sokszor ábrándozott ő a betegek örök csodasóvárgásával Valaki 
után, aki őt meg fogja gyógyítani. Mikor meghallotta, hogy 
Jézus, az áldott orvos, a községükben időzik, úgy érezte, hogy 
elérkezett az álom megvalósulásának pillanata. Dobogó szívvel 
viteti magát Jézushoz. Meg van győződve róla, hogy most, vagy 
soha! Szemében ott lobog a tehetetlen ember sok esztendős 
keserűsége, a sokszor részletekig elképzelt csodatevő pillanatra 
való várakozás. Úgy nézhetett Jézusra, ahogy állítólag csak az 
őzike tud nézni a vadászra, mikor az életéért rimánkodik hozzá. 
És Jézus még sem azt feleli neki: „Kelj fel és járj!" Nem gyó
gyítja meg őt, hanem ezt mondja: „Bízzál fiam! Megbocsáttat
tak neked a te bűneid." Hány emberből robbant volna ki erre 
a szemrehányás: „Ne ajánld nekem a bizakodást akkor, mikor 
a halálos döfést adtad meg a bizakodásomnak s ne bűnbocsá
natot adj nekem, hanem gyógyulást. Nem kegyes szólamok 
kellenek nekem, hanem segítség!“

Jézus szerint azonban nem ez a sorrend: előbb az egész
ség s azután a bűnbocsánat, hanem első a bűnbocsánat s csak 
azután jöhet az egészség. Jézus tudja, hogy a bűnbocsánat nem 
kegyes szólam, önáltató hangulat, hanem életet s erőt nyújtó 
valóság, elhárítása a legnagyobb életakadálynak, a bűnnek.

A bűnbocsánatról úgy gondolkodnak az átlagemberek,
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hogy bíznak abban, hogy Isten majd meg fogja bocsátani a 
bűneiket. Ez a bűnbocsánat nem életerő. Otthagy minket a te
hetetlenségben. Jézus többet akar. Nem azt mondja: „Bízzál 
fiam! Meg fogom bocsátani neked a te bűneidet", hanem azt 
mondja: „Megbocsáttattak neked a te bűneid!" A kettő között 
óriási a különbség. Ott a bünbocsánat csak reménység, itt be
fejezett tény, tehát bizonyosság. Ott a bűnbocsánat a bizalom 
célja, itt a bizalom oka. Jézus tehát azt akarja, hogy nekünk 
ne csak színtelen reménységünk legyen bűneink bocsánata felől, 
hanem bizonyosak legyünk abban, hogy a mi bűneik már most 
meg vannak bocsátva. És ezt mindennél fontosabbnak tartja.

És aki nem huny szemet a bűn kérdésével szemben, an
nak igazat kell Jézusnak adnia. A bűn az oka minden kudarc
nak a munkánkban s az egyéni életünkben. Ez az oka minden 
fájdalomnak, ami emberek részéről ér bennünket. Ez az oka 
minden szenvedésnek, mellyel Isten látogat meg minket. Ezért 
nem tudunk bízni Istenben, hanem gyötörjük magunkat aggo
dalmaskodással. Ezért nem tudunk bizni az emberekben, hanem 
ellenséget keresünk a jó indulat álarca mögött is. Ezért nincs 
békességünk önmagunkban sem, mert a lelkiismeret mardosása 
elől nem tudunk elmenekülni. A bűn tönkre teszi földi életünk 
minden boldogságát.

A bűn igazi horderejét azonban csak akkor látjuk meg, 
ha meghúzzuk következményeinek vonalait a földi életen tűi is. 
Csak a halálra kell gondolnunk s már is remegve érezzük, 
hogy a bűn elzárja előlünk a mennynek ajtaját. A bűn tönkre 
teszi az örök életünk boldogságát.

Ha évek hosszú során át tehetetlen betegként feküdnénk 
ágyunkban s odajönne hozzánk az Úr, mint egykor Salamon
hoz: „Amit kérsz, megadom," s felajánlaná, hogy válasszunk 
bűnbocsánat és egészség között... mi, ha tudatában volnánk 
választásunk horderejének, nem mondhatnánk mást, mint azt, 
hogy bűnbocsánatot kérünk. Talán sírva mondanók, hisz ezzel 
lemondanánk az életről, de mégis ezt mondanánk, mert bűn
bocsánat nélkül a legüdébb fiatalság, a legkáprázatosabb gaz
dagság s a legszerencsésebb hosszú élet is csak tál lencse egy 
eladott örökségért, pillanatnyi jóllakás egy feláldozott jövendőért.

A bünbocsánat mindennél fontosabb!
Azt mondja Luther: Ha bocsánatunk van, mindenünk van!

II.
De a bűnbocsánat nem csak mindennél fontosabb, hanem 

mindennél nehezebb is.
Mikor Jézus bűnbocsátó kijelentése elhangzott, nagy csend 

lett, csak az írástudók morfondíroztak magukban: „Ez károm
lást szól." Gondolkodásuknak kiinduló pontja tulajdonképen 
helyes. Ugyanaz, mint a Lutheré, mikor kiszögezte a 95 tételt: 
Bűnt nem bocsáthat meg ember, csak Isten. A tévedésük ott 
van, hogy Jézust is csak embernek nézik. Érdekes, hogy még
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akkor is, mikor Jézus szavának bűnbocsátó hatalmát szavának: 
gyógyító erejével igazolja, még akkor is az embert látják benne. 
Az utolsó versben azt olvassuk: „Dicsőiték az Istent, hogy ilyen 
hatalmat adott az embereknek."

A bűnbocsánat bizonyossága tehát ember által meg nem 
oldható kérdés. Ha nem hiszed, ez csak azt mutatja, hogy még 
sohasem próbálkoztál meg komolyan ezzel a kérdéssel s ezért 
vagy oly naiv. A bűn az emberi lélek szélhüdése. Tehetetlenné 
teszi az embert.

Csak Isten tudja megoldani ezt a kérdést, de neki sem 
volt könnyű. Az elégtételt, amit az ember nem tud nyújtani a 
megsértett isteni szentségnek, maga szerezte meg, mikor a fiát 
adta halálra a mi bűneinkért. Nem volt ez könnyű!

Nézz most lélekben Jézusra. Figyeld meg őt a Gecsemáné 
kertjében. Az, akinek az volt az eledele, hogy az Isten akaratját 
cselekedje, mint húzódozik a keserű pohártól! Vért veritékezve 
vergődik, mintha nem bírná vállára emelni a világ bűneinek 
hatalmas hegyét. És nézz a nagypénteki sötét égre, mikor el
takarja Isten fénylő orcáját, hogy ne lássa, mibe kerül a bűnök 
bocsánata.

Ilyen nehéz volt az Atyának és a Fiúnak is a bűnbocsánat 
megszerzése. A világ teremtése csak a szavába került, könnyen 
ment, de a világ megváltása már a szíve fájdalmába, a Fia 
feláldozásába, személyes áldozatába került. Nem is tette volna 
meg, ha nem lenne az a meggyőződése, hogy a bűnbocsánat 
megszerzése mindennél fontosabb. Lemondott az Atya a Fiáról, 
mert az volt a meggyőződése, hogy a Fia jelenlétében való 
gyönyörködésnél fontosabb az ember megváltása s a Fiú le
mondott a mennyország minden boldogságáról, le még az éle
téről is, mert az volt a meggyőződése, hogy egyéni boldog
ságánál fontosabb bűnbocsánatot szerezni az emberek számára.

Áldjad az Istent és az Ő szent Fiát, hogy a golgothai 
kiáltásban: „Elvégeztetett" elvégeztetett a te váltságod is, mint 
befejezett tény s ha ezt hittel elfogadod, bizonyos lehetsz felőle* 
hogy neked is szól a szent biztatás: „Bizzál fiam! Megbocsát
tattak neked a te bűneid."

III.
Rá kell azonban mutatnunk még egy vonására ennek a 

történetnek. Máté nem említi feljegyzésében a gutaütött ember 
Jézushoz való bejutásának körülményeit, azonban Márk és 
Lukács elmondják, hogy a hordágyat vivő négy barát nem 
tudott bejutni a házba, ahol Jézus volt, mert teljesen körülfogta 
azt a sokaság. Megkerülték tehát a házat, hátulról felmásztak 
a tetőre, felbontották a ház tetejét s áttörve felülről bocsátot
ták alá a szobába a beteget. Ennek az erőszakos eljárásnak 
csak a beteg maga lehetett a kitalálója. Minden beteg bizonyos 
mértékben zsarnok, tehát erőszakos ember. Bizonnyal addig 
nyügösködött a hozzátartozóin, mig csak nem kerítettek vala



hol négy markos emberi, akik elvitték őt Jézushoz. Mikor az
után a sokaság miatt nem tudtak hozzá férni, addig erőszakos
kodott, amíg csak le nem győzte az őt vivő emberek ellenve
téseit, akik minden bizonnyal tiltakoztak a tetőbontási terv 
ellen. Felhozták bizonnyal, hogy a más vagyonát rongálják, 
hogy szemtelenség ez a tolakodás és nem fog-e Jézus meg
haragudni érte! A beteg azonban csak azt hajtotta: Nekem 
Jézushoz kell mennem. Biztosan ajánlották neki azt is, hogy 
majd holnap újra szerencsét próbálnak s akkor majd korábban 
jönnek, hogy megelőzzék á tömeget, de a beteg mindenáron 
ma akart Jézushoz bejutni, mert abban a meggyőződésben élt, 
hogy az ő ügye nem tűr halasztást. És a beteg győz. Egyszer 
csak zörögni kezd a tető, peregni kezd a vakolat a Jézus feje 
fölött s a szoba templomi csendjében, hol Jézus beszél, több
szörös erővel hangzik minden zaj, míg egyszer csak a nyíláson 
alábocsátják a gutaütött beteget.

Jézus ránéz a betegre s az őt vivők arcára. Valami cso
dálatosat lát rajtuk. Olyan sóvárgást, ami feljogosítja őt a nagy 
bűnbocsátó kijelentésre. Jézus mindig csak a bűnbánóknak 
hirdetett bűnbocsánatot. Ha tehát most feljogosítva érzi magát 
e gutaütőtt betegnek a bűnbocsánat megadására, minden bizony
nyal ott volt az arcán annak a betegnek, hogy ő nem csak a 
testének, hanem a lelkének betegségére is keres itt orvosságot.

Igazolja ezt az is, hogy a bűnbocsátó kijelentésre nem 
tiltakozik a beteg. Pedig lett volna alkalma szólni. Jézus szavai 
után nagy csend lett a szobában. Még az írástudók is csak 
magukban morfondíroznak. S a nagy csendben még sem szólal 
meg a beteg, hogy neki nem bűnbocsánat, hanem egészség 
kell. Találva érzi magát. Annyira meg van indulva, hogy az 
egész történet alatt egy árva szót sem szól. Mikor meggyógyul, 
mikor kezdi érezni bizseregni a tagjaiban a vért, mikor meg 
tud mozdulni, mikor fel tud állni, mikor a tehetetlen ember 
fel tudja venni még a hordágyét is, mikor tehát eljön a várva- 
várt nagy pillanat, még akkor sem tud szólni. Mintha megné- 
mult volna, nincs egy diadalkiáltása, nincs egy hálaszava, úgy 
meg van zavarodva, hogy csak felkel és szó nélkül hazamegy. 
Ezt az embert a Jézus szava szíven találta. Azért volt neki 
oly nagyon sürgős a Jézushoz jutás, mert nagyon sürgős volt 
számára a bűnök bocsánata is a gyógyulás mellett. A bűnök 
bocsánata tehát nem csak mindennél fontosabb és mindennél 
nehezebb, hanem mindennél sürgősebb is.

Nem tűr halasztást ez a kérdés, mert minden percért kár, 
amit ott töltünk el szélhűdötten a bűn kórágyán, holott élvez
hetnénk a szabadságot, a mozgást, a világ szépségeit, az egész
ség, az új élét örömeit.

Nem tűr halasztást ez a kérdés, mert minden halasztás 
megnehezíti a megoldást. Minden nappal erősödik a bűn 
bennünk.

Nem tűr halasztást ez a kérdés, mert nem tudjuk, mily
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közel végóránk s ezt a kérdést csak itt a földön lehet meg
oldani. A halál után nincs bűnbocsánata annak, akinek nem 
volt bűnbocsánata már a halál előtt.

Ez a legsürgősebb dolog. Ennek a meggyőződésnek azon
ban nemcsak abban kell jelentkeznie, hogy minden más várhat, 
a bűneim bocsánata felől való bizonyosság a legelső, hanem 
abban is, hogy félre kell lökni minden akadályt, ami ennek a 
kérdésnek a megoldása elé hárúl. Félre kell lökni a kényelem 
szempontjait, az álszemérem tisztességét, még az embereket is, 
akik köztem és Krisztus között állanak, akik elállják az utamat 
hozzá. Ha Jézus előtt drágább volt egy lélek, mint az egész 
teremtett világ, akkor nekem sincs senkihez és semmihez közöm, 
nem vagyok tekintettel senkire és semmire, mikor arról vau 
szó, hogy megszerezhetem bűneim bocsánatának bizonyosságát.

* **
Ez a lefontosabb. Legfontosabb-e a te szemedben is?
Ez a legnehezebb. Tudod-e, hogy mibe került a te vált- 

ságod ?
És ez a legsürgősebb is. Tudod-e, hogy az Ur néven 

szólít téged most, mint egykor Zakeust s így szól: „Ma nekem 
a te házadnál kell maradnom!" Ámen.

Túróczy Zoltán
ózdi lelkész.

Kik lehetnek a királyi mennyegző 
vendégei?

Szentháromság utáni XX. vasárnapra.
Máté XXII. rész 1—14. vers.

Keresztyén Testvéreim! íme ismét egy kép az evangéli
umnak a hívők lelki gazdagodására megrendezett nagyszerű 
kiállításából! Egy kép, amelyen az első pillanatra meglátszik a 
Krisztus kezének mesteri ecsetvonása . . .  Egy kép, amely a 
szemlélő elé nem állítja az ultramodern irányzat rikító színeit 
és találós kérdéseit. . . Egy kép, amelynek előtérben mozgó 
alakjaiban magunkra ismerünk s amelynek távlata az örökké
valóság télé irányítja szemünk tekintetét.

Hiszen amikor e képet nézem, úgy érzem — mintha va
lami láthatatlan szárnyak a magasba emelnének, ahonnan végig
láthatom a jelenkornak a földön: ezen a hatalmas színpadon 
játszódó tragédiáját. Látom a királyt: az újra megkorbácsolt, 
az újra keresztre feszített Isten t. . .  az Örök Szeretetet! . . .  
Látom vendégekre váró mennyegzőjét,. . .  az Isten országát! . . .  
Látom terített asztalát, amelyen az igazság s a becsület étkeinek 
fogásai s a szeretet s a hűség italának serlegei várják a meg
hívott vendégeket. . .  És látom a szolgákat,. . .  az igazság,
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szeretet és hűség félreismert apostolait és martírjait. . . látom 
az őket megkövező hivatalosokat, akik az igazság kenyerénél 
és a szeretet boránál jobban szeretik az ezer féle bűnök husos- 
fazékjait és a földi gyönyörök habzó serlegeit. . .  És látom a 
mennyegzői ruhát nélkülöző vendégeket, azokat a megkeresztelt 
pogányokat, akik az önzés foltjaival toldozott, a könyörtelenség 
sarával bemocskolt ruhákban akarnak leülni az égi király meny- 
nyegzői asztalához.

És amikor mindezt végignézem a magasból, a láthatatlan 
szárnyak újra visszahoznak a földre, újra Krisztus Urunk nagy
szerű festményével szemben találom magam, de most már meg
értem az Írást is, amit a Mester mintegy cím-képen írt a fest
mény alá: „Sok a hivatalos, de kevés a választott!"

„Sok a hivatalos, de kevés a választott!" Mily felséges, 
mily tömör és mégis mily találó jellemzése ez az örökkévalóság 
felé utrabocsátott emberiség gyarlóságának!! Hallatára — mint 
két egymással birkózó ellentét — szemünk elé toppan a minden 
embert egyformán magához ölelő isteni Jóság és a mi gyarló
ságunk, amely az Isten jóságával szemben konokul viselkedik. 
És az Isten jóságának és az ember konokságának ez a meglátása 
kiengesztelést, kiegyenlítődést keresve újra az aláírás télé meg
festett képre fordítja tekintetünket, amely azt hirdeti, hogy

az Úr mennyegzői asztalának vendége csak az lehet,
I. aki meghallja az Úr szolgáinak hívogató szavát,

II. aki elfogadja meghívását és
III. aki magára ölti a mennyegzői ruhát.

I.
Keresztyén Testvéreim! Példázatunk szerint — a király 

mennyegzői lakodalmat szerzett fiának. Mikor már minden ké
szen volt, szétküldte szolgáit, hogy a meghívott vendégeket 
tudósítsák a lakodalom megkezdéséről. A szolgák azonban ven
dégek nélkül térnek vissza, mire a király másodszor, sőt har
madszor is kiküldi őket, hogy megterített asztalánál minél többen 
üljenek és vigadjanak.

Lehet-e ennél szebben megrajzolni az Istennek, az égi 
Királynak határtalan jóságát és kegyelmét? Az örök Szeretet 
lakodalmat szerzett a szeretet testet öltött alakjának, az ő szent- 
séges Fiának I . . .  A szeretet lakomája immáron csaknem 2000 
esztendő óta készen várja a vendégeket és a nagy király szol
gái szakadatlanul hívogatják a meghívottakat: „Jertek! A lako
dalomban terített asztal vár reátok, amelynek ételei és italai 
kielégítik a ti örök életre vágyódó éhségeteket és szomjúságo
tokat! Jertek! A lakodalom öröme és vigsága kárpótol majd 
benneteket a földi lét keserű könnyeiért és szenvedéseiért".

S óh ! de kevesen vannak, akik meghallják az Úr szolgái
nak hívogató szavát! De sokan vannak, akik az élet vásári 
sürgésében és forgásában nem tudják meglátni az Űr szolgáit,
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akik pedig szakadatlanul közöttünk járnak és szakadatlanul 
hívnak : „ Jeítek ! Jertek!“

Itt jár veled az Úr szolgája: az idő! Sokszor megszeretnéd 
állítani, hogy még tovább, hogy még soká boldogítson a jelen 
kincseivel, de az idő nem áll meg, feltartózhatatlanul siet az 
örökkévalóság felé és hív: „ Jer! mert holnap — ki tudja — 
jöhétsz-e már!* Itt jár veled mosolygó arccal a másik szolga: 
a bölcső és hív: „Jer! Amit most öledbe tettem, az csak kóstoló 
a mennyegző lakomából,. . .  ott az örömök, a megvalósult re
mények bősége várakozik read*. És jön a harmadik szolga: a 
koporsó és szól: „J e r ! Az Úr mennyegzői asztala csak meny
asszonyi fátyolt ismer, . . .  ott a gyászzsolozsma helyett nász
induló zeng,. . .  ott a halál tövise helyett az örökélet rózsái 
díszlenek!

És jön a negyedik szolga: a szenvedés és h ív : „ Jer! A 
királyi mennyegzőn nincs keserű kenyér és keserű pohár. Ott 
minden ételt Ízessé tesz a, megnyugvás fűszere és minden italt 
édessé a szeretet méze." És azután jönnek, egymásután jönnek 
a szolgák: az öröm, a szerencse, a csapás, — jön a vasárnap, 
jönnek az ünnepek, jönnek a kötelességek, a munkára serkentő 
eszmék, amelyek mind-mind hívnak: „Jer! Az Űr megterített 
asztallal várákozik reád!“

Óh! halld, halld meg hát — Testvérem — az Úr szolgái
nak hívogató szavát! Halld meg életednek örömében, bánatában, 
halld meg áldásában s ostorában, mert az Úr szolgái szakadat
lanul hívnak, csak meg kell hallani hívó szavukat.

II.
Keresztyén Testvéreim! A meghívottak — az írás szavai 

szerint — nem voltak méltók az Isten jóságára! Mezei és üzleti 
dolgaikra hivatkozva kitértek a meghívás elől, sőt voltak közü
lök olyanok is, akik bántalmazták, sőt meg is ölték az Úrnak 
szolgáit.

Hát vájjon ez a kép — nem az élet képe-e? Hát vájjon 
mi méltók vagyunk az Isten jóságára? Vájjon közülünk a leg
többen — ha meg is hallják a szolgák hívogató szavát — nem 
igyekeznek-e üzleti, vagy más egyéb földi elfoglaltságukra valá 
hivatkozással kitérni a meghívás elől?

Ó h! Nézz csak a szívedbe — Testvérem! Hányszor felelsz 
naponta te is úgy az Úr szolgáinak, mint azok a bibliabéli 
hivatalosok? Hányszor csendül meg ajkadon a modern élet 
divatos jelszava: „Nem mehetek most, mért nem érek réá! 
Nem mehetek, mert dolgom van a háztartásban, az üzletben, a 
hivatalban. Nem mehetek, mert a víg barátok köre vár reám, 
mert a szórakozások karjaiban akarom pihentetni elfáradt lél- 
kemet!" Tudom mit akarsz mondani erre! Azt akarod mondani: 
„Sokszor nem ez az ok, hogy nem megyek! Hanem az, hogy 
áz Űr szolgái sokszor a Krisztus szavával hívnak: „Jer! Dé 
aki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel kereszt



jét s úgy kövessen engem!" (Máté XVI. 24.) Óh! tudom és 
elhiszem neked, hogy ilyen meghívásra elindulni néhezedre esik ! 
Hiszen tudom, hogy azt a keresztet felvenni és hordozni, . .  . 
énünk földhöz tapadó vágyait megtagadni olyan nehéz, olyan 
fájdalmas dolog. Pedig ha az Úr szolgái hívnak — ezt is meg 
kell tenni, mert ezek a vágyak ólomsúlyok a lélek szárnyain.

Egy hajóskapitány beszélte, hogy egyszer az északi sark 
felé való útjában arra eszméltek, hogy bár a delejtű mutatta 
irányban haladnak, mégis eltértek a helyes útról s hajójuk nem 
északi, hanem déli irányban haladt. Hosszas keresés után azután 
rájöttek, hogy az eltérésnek az oka az a vasrakomány, amely 
a hajó fenekén volt felhalmozva s amely az iránytűt az ellen
kező irányba fordította. Kidobálták tehát a vasrakományt és 
azután bizton haladtak az északi sark felé.

Ilyen iránytűt zavaró és az isteni meghívás elfogadását 
akadályozó vasrakomány az emberi lélekben a föld javainak 
túlságos szeretete! Ha tehát bizton akarunk haladni az északi 
sark : a királyi mennyegző terített asztala felé, akkor nekünk 
is ki kell dobálni szívünkből ezt a vasrakományt, mert enélkül 
képtelenek vagyunk az Úr szolgái meghívásának az elfogadására.

III.
Keresztyén Testvéreim ! Alapígénk további soraiból meg

tudjuk, hogy az összegyűlt mennyegzői vendégseregben akadt 
egy olyan vendég is, aki mennyegzői ruha nélkül akarta él
vezni a lakomát. De megtudjuk azt is, hogy ez az egy kegyet
lenül meglakolt merészségéért, mert a király megkötözve kive
tette a külső sötétségre. Ennek a megértéséhez tudni kell azt, 
hogy keleten a fejedelmi lakomáknál a házigazda minden ven
dégére lakomái palástot adott s aki azt fel nem vette, az a 
fejedelem iránti tiszteletlenségének adta tanujelét.

Nos — Szeretteim! — ha az égi király mennyegzői lako
máján részt venni akarunk, akkor nekünk is fel kell ölteni a 
mennyegzői ruhát: az Istenben való mélységes hitet! Jól ért
sük meg: mélységes hitet! Nem azt a hitet, amely talán könyv 
nélkül tudja idézni az egész bibliát, amely naponta és gépiesen 
elrecitálja a maga kiszabott imádságát... Nem is azt, amely 
nagygyűléseken szónokol, processziókon mea culpázik, hanem 
azt a mélységes hitet, amely teljesen átadja magát az Istennek, 
amely pihenést nem ismerve szakadatlanul munkálkodik az 
Isten és emberszeretet tetteiben.

Aki azt hiszi, hogy azért, mert megkeresztelték, avagy 
mert tagjává vált a magát egyedül üdvözítő anyaszentegyház- 
nak — már jogot szerzett magának, hogy leüljön a királyi 
mennyegző asztalához — az hasonlatos a mennyegzői ruhát 
nélkülöző vendéghez, mert az Isten gyermekeitől és vendégei
től nem keresztvízzel leöntött fejet, nem gépszerü imádságokat, 
nem tömjénfüstös szertartásokat vár, hanem azt, hogy felöltsék 
magukra a mélységes hitnek mennyegzői ruháját, amelynek
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ismertető jele a Krisztus követése, követése a gondolatok és 
szavak és tettek mezején és követése a magán és társadalmi 
életben egyaránt.

Oltsd hát magadra — Testvérem — ezt a mennyegzői 
ruhát! Add át életedet mélységes hitedben szent odaadással az 
Istennek és bármit is hoz számodra a jövő — mindig csak 
arra gondolj, hogy ez a te életed az Istenné, aki azt a maga 
bölcs céljai szerint illeszti be a teremtés rendjébe, hogy az mi
nél jobb, minél tökéletesebb legyen. Ne feledd soha, hogy a te 
mennyegzői ruhád arra kötelez téged, hogy ha a tervek, a vá
gyak és álmok tündérei hívnak — mielőtt kezet adsz nekik, 
kérdezd meg előbb: „Szabad-e ezt tennem, Istenem?“ És ne 
feledd soha, hogy aki az életét odaadta az Istennek, az a Sze
retet ölébe tette életét s annak Pál apostollal kell vallania: 
„Most már nem élek, hanem a Krisztus él bennem!“ (Gal. II. 20.)

Szeretteim! „Sok a hivatalos, de kevés a választott!" . . .  
mondta Jézus csaknem 2000 esztendő előtt és mondja ma is, 
amikor látja, hogy az Űr szolgái ma is kevés eredménnyel 
hívják a királyi mennyegző meghívott vendégeit! Ha keresz
tyének vagyunk, akkor Jézus szava számunkra közömbös nem 
lehet. Az ő szava mindig olyan, mint az iránytű, ami lelkünk 
üdve és életünk boldogsága felé mutat! Legyen hát ez a szózat 
is egy ilyen iránytű .. Útmutatása mellett nyissuk meg fülűn 
két az Úr szolgáinak hívogató szava elő tt... fogadjuk el meg
hívását és mennyegzői köntösbe öltözött lélekkel induljunk meg 
az Úr hívogató szolgái u tá n ... Úgy legyen! Ámen.

Irányi Kamill
székesfehérvári lelkész.

„Bár hitemért szenvednem kell" . . .
Reformáció napjára.

I. Péter levele 2 . 19—21.
Kedves Testvéreim! Esztendőről esztendőre egy napot 

Istentiszteleteinken arra szentelünk, hogy Isten iránti hálával 
megemlékezzünk az evangélium visszanyerésének nagy ese
ményéről: a reformációról. Ezen a napon visszaemlékezve a 
reformátorok mindent odaáldozó küzdelmeire, elődeink szenve
déseire, vér tanúságaira, méltatlan üldözéseire, újból és újból 
meg akarjuk erősíteni evangéliumi hitünket, mely megbizonyosít 
minket arról, hogy az evangélium örökéletnek beszéde és meg- 
magyarázója, megértetője az élet minden bajainak. Vigasztaló 
a földi létben s megvilágosító az örök élet homályai felé néző 
szemek számára . . .

Legyen tehát ez órában is első érzés szívünkben a hála 
tiszta és mély indulata a mennyei Atya iránt, ki a reformáció
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idejében elérkezettnek látta az emberiség életét arra, hogy a 
lelkekben felébredt vágyódásnak visszaajándékozza az evangé
lium egyszerű kenyerét és amaz élő vizet, melyből aki iszik, 
többé meg nem szomjuhozik. Az éhező és tikkadt lelkek szá
mára nyitva áll tehát megint az evangélium és igaz megint a 
benne lévő ígéret: boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák en
nek az igazságát, mert azok megelégíttetnek . . .

Vajjon mi közöttünk, akik ennek az evangéliumnak min
den áldását érezzük lelkűnkben, közöttünk, akik minden való
ban nemes és tiszta eszményt, ami csak hevíteni, gyönyörköd
tetni és ösztönözni tudja a lelket, megtalálunk benne, s minden 
gonoszság, bűn és alacsony szenvedély ellen óvást és segítsé
get találunk lapjain, — miért kell mi közöttünk mondani azt, 
hogy a mennyei Atya előtt e napon ezt a hálát kell legelsőb- 
ben áldoznunk? Azért, mert úgy érezzük, hogy nemcsak ma
gunkért, hivő szívekért kell e hálát most bemutatnunk, hanem 
mindazokért is, — akik még most sem ismerik igazán az evan
gélium tiszta világosságát, közvetlenségének vonzó melegét, 
egyszerűségének csodálatos mélységeit és a benne és általa való 
hitnek vigasztaló és felemelő édességét. . .

Mintahogy az Üdvözítő a Getsemáné kertjében való utolsá 
imádságában így sóhajtott: Nem csak tanítványaimért könyör- 
gök hozzád Atyám, hanem azokért is, akik az ő beszédjükre 
hisznek majd én bennem, — úgy kell nekünk Jézust megértő 
lélekkel hálát adni az evangéliumért a Mennyei Atyának mind
azok nevében is, akik majd hinni fognak benne, — hinni, — 
ha majd önzésük enged, az élet próbái megtanítják őket, a mes
terséges akadályok megszűnnek s a vígasztalódás szüksége oda- 
kényszeríti őket az evangéliumban élő és szerető Üdvözítőhöz.

Mindenki nevében, az egész emberiség nevében legyen 
hála a Mindenhatónak, hogy bölcs Atya volt az ő gyenge gyer
mekeihez, akik valóban úgy tettek és nagyrészben úgy tesznek 
még ma is az evangéliummal, mint a gyermek, aki a neki adott 
drága és értékes ajándékot még nem érti és nem becsüli meg, 
— körülnézi, de tovább játszik megszokott játékaival. Ám a 
mennyei Atya is úgy tett velünk, — mint ahogy a földi szülők 
tesznek gyermekeikkel, — lassanként, észrevétlenül félreteszik 
előle, amit pedig olyan örömmel hoztak volt neki és majd ak
kor adják oda neki újból, mikor a gyermek már megérteni, 
szeretni és megbecsülni fogja . . .

Mert az evangélium nem az Üdvözítő tanításainak és éle
tének elbeszélése, csodák és példázatok sorozata csupán, hanem 
az örökkévaló Isten atyai kegyelmének kijelentése a Jézus 
Krisztusban. Az evangélium Jézus földi életének minden áldá
sos bölcsesége, szenvedése, vére hullása és főképen szereteté- 
ből született megrázó felkiáltás: Emberek, mentsétek meg lei
keiteket ! Atyai kéz nyúl felétek segítőn, — el ne taszítsátok! . . .

És az Istennek ajánlott hálán kívül adjunk a mi emberi 
hálánkból mindazoknak is a mai napon, akik ezt az evangéli-
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ütni kiáltást bátran elismételték akkor, mikor az emberek már 
úgy megszokták maguk körül, hogy többé nem is figyeltek reá. 
Megszokták, mint az erdőben lakó a madáréneket és a szél 
zúgását, a pusztán vándorló a forró napsütést, mint a gépek 
között élő az örökös morajt, — mint a bűnöző az önmentsége
ket. Hála Isten után azoknak is, akik az evangéliumban lelkük 
vigasztalóját és boldogítóját ismerve fel, oda akarták ezt a vi
gasztalást és boldogságot adni embertársaiknak is. — hála a 
reformátoroknak, a hithősöknek, vértanuknak és lassú zaklatások 
csendes tűrőinek egyaránt. Mert kedves dolog az, ha valaki Isten
ről való meggyőződéséért tűr keserűségeket, méltatlanul szen
vedvén és ez írás odaillik a valdensek, husziták, wiklefiták és 
az ú. n. luteránusok és kálvinisták emlékei fölé, Savonorola 
máglyájának szétszórt hamvaitól György budai könyvárus ha
láláig, — a nápolyi gályarab lelkészek zsolozsmájáig, — a fegy
verrel elfoglalt templomok és összetépett magyar bibliákig — 
hála mindazoknak, akik tűrték Istenről való meggyőződésükért 
a keserűségeket.

Oh, milyen messze van a krisztusi evangéliumtól mindaz 
a lélek, mely mások vallásos meggyőződését erőszakkal akarja 
megváltoztatni! Mily rosszul tud olvasni a krisztusi ideálok kö
zött az, aki kereszttel indul háborúra embertársai ellen, — aki 
felekezeti gyűlölködéstől elvakulva nem hallja meg az evan
géliumban az Üdvözítő elnéző és megértő szavát: Legyen ne
ked a te hited szerint... És mégis, testvéreim, látjátok: a ki
mondhatatlan isteni bölcseség átváltoztatja az alacsony gondol
kozás, szükláfókör, az elfogultság és gyűlölködés gonoszkodásait 
is nemes és buzdító eredményekké: ime a mások türelmetlensége 
eredményezi a hitben való buzgó kitartást, mások gyűlölködése fo
kozza az Istenről való meggyőződés makacs kitartását és mások 
elvakultsága termi meg a hithősök és vértanuk légióit!. . .

Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcúi veretve 
tűrtök? De ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez 
kedves dolog Istennél. . .

Nem volnék előttetek Isten házában teljesen őszinte, test
véreim, ha meg nem mondanám nektek ma azt, hogy a vissza
nyert evangéliumért való hálán kívül, és az üldöztetésekben 
bátor elődeink iránti hálán kívül okosan és nyíltan szembe kell 
néznünk a mostani időkben is minden olyan hangos és minden olyan 
suttogó szóval, mely a mi evangéliumi hitünk ellen ma is mindun
talan felhallatszik. Meg kell mondanom nektek, hogy a hála ál
dozatán kívül az öntudatos evangéliumi hitben gyökerező türelem
áldozatot is meg kell hoznunk minden olyan nyílt vagy titkos el
lenségeskedéssel szemben, mely ami hitünk önkormányzatának 
evangéliumi törvényei ellen tör. Az ős ellenség, — most is ül
döz még, — nagy a serege — csalárdság fegyvere . . .

Miért nem hagynak már békét nekünk ? Kérdezitek gyak
ran. Hadd legyen nekik az ö hitük szerint, de ne játszanak már 
tovább eretnekesdit mi velünk! Tűrtünk és szenvedtünk eleget,
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mert mintahogy a kovásznak át kell magát küzdeni a tésztán 
hogy az mind megkelljen, mintahogy annak az apró mustár
magnak a küzdelem valóságos hőskölteményét kell átélnie, míg 
belőle fa nevekedik és az égi madarak odaszállanak ágaira, — 
úgy kell küzdeni, erjeszteni, gyökereket és leveleket hajtani az 
evangéliumnak is az emberek világában az ellenkezés és ellen
ségeskedés millió akadályán keresztül mindaddig, mig egykor
— valamikor lészen egy akol és egy pásztor. ..

önző, kíslelkü, lagymatag hitü emberek világába átformáló 
erő gyanánt helyeztetett az evangélium és ez az erő csak hadd 
küzdjön mi rajtunk keresztül is. Nekünk magunknak is szüksé
günk van az önvédelem kényszerítő voltára, hogy közönyös, vagy 
lanyhuló belső életünket ösztönözze, dolgoztassa, tovább fejlessze.

Ha volt valaha élet, melyben csak szépség és igazság volt, 
úgy Jézusé volt az, — ha volt valaha tanítás, mely csak felfelé 
serkentő és nemesítő eszményeket adott, úgy Jézusé volt az,
— ha volt valaha lélek, mely szárnyakat tudott adni újra a 
testi börtönökbe zárt kicsiny lelkeknek, — olyan szárnyakat, 
mely a végtelenséget is elbírja, — úgy az Istenfia volt az. És 
mégis ez a tiszta lélek tűrt és szenvedett végig a benne levő 
evangéliomért, csakhogy azt közölhesse az emberekkel s vette 
önmaga vállára a mindenek keresztjét, csakhogy mindenkinek 
könnyebb legyen a magáé . . .

És erre az isteni munkában: a javulás és javítás munká
jában való részvételre hivattattok el ti is, mondja a mai szent 
ige: Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, 
hogy az ő nyomdokait kövessétek . . .

Mária magyar királyné, II. Lajos király özvegye énekét 
megtalálhatjátok énekeskönyvünkben: Bár hitemért szenvednem 
kell s gyűlölettel illetnek az emberek, — De tudom és ez nyújt 
vigaszt, hogy mi aggaszt, az úgy tetszik Istennek . . .

Nem is lehet másképen gondolkoznunk. Az evangélium 
híveinek érezni kell, hogy súlyos, de kitüntető rendeltetésük van e 
világban: megmaradni a megmásíthatatlan tiszta evangélium meg
tartóinak, élő figyelmeztetőinek. Mégha az az idő következik is be, 
melyet az Üdvözítő jövendőit meg eképen: Jön olyan idő, hogy 
aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy istentiszteletet cselek
szik . . .  Ám hitünket meg nem ingatja semmi, jól tudván, hogy 
Isten előtt kedves dolog marad, ha valaki Istenről való meg
győződéséért tűr keserűségeket, méltatlanul szenvedvén! Ámen.

Kemény Lajos
budapesti lelkész.



Keresztelési beszéd és ima háznál.
Ünneplő családtagok!

Olyan a családi ház, mint a hajó a tengeren. Ha nagy 
esemény éri, ünnepet szentel a hajó népe, buzgó szívvel ad 
hálát az égi kegyelemért, áhítattal imádkozik útja szerencsés 
folytatásáért. Künn vihar zúg, bennt csend és békesség, áhitat 
és megszentelődés költözik az imádkozó szívekbe.

Ünnepet szentelünk mi is. Örömünnepe van a háznak. 
Nincs fenségesebb, mint mikor egy-egy gyermek születésével 
a családi szeretet gazdagsága gyarapodik. A szeretetnek, a hű
ségnek, az önfeláldozásnak drága kincseit az az édes öröm, az 
az édes gond hozza felszínre, a mellyel életünket a mieink 
életével összekapcsoljuk. Mennél több szív boldogsága felett 
őrködünk, annál magasztosabbnak tűnik fel előttünk földi hiva
tásunk, annál több szálakkal fűződik össze életünk a jövendő
vel. Isten a családi életben nyitja meg előttünk a szeretet 
mennyországát. Földi hallhatatlanságunkat gyermekünk hűsége 
biztosítja.

Óh, imádkozó szívvel áldjátok ti is, kedves szülők, az Ur
nák nevét. íme a ti házatok is az Urnak háza. A sebesen szár
nyaló időben meg-megujúl felettetek az Urnak kegyelme. Ismét
lődik a karácsonyi történet. Angyalok szállnak le, örömöt hoz
nak, hitet, reményt ébresztenek. Legyen áldott érette az Úr !

Ünnepet szentelünk. Felavató ünnepre gyűltünk össze. 
A föld szülöttét a mennyország örökösévé avatja fel az Isten 
a keresztség által, felvévén a Jézus Krisztusnak társaságába, 
s belelehelvén leikébe az igazságnak, a szeretetnek, a vígasz
talásnak új életet teremtő erejét. Felavató ünnepre gyűltünk 
össze. Az emberiség tagjává avatjuk fel a gyermeket. A jövendő 
még elrejtve szunnyad bensejében. Még csak ezután fognak 
megszületni vágyai, reményei. Még csak ezután fog igazán 
szövetséget kötni azokkal, akikkel majdan együtt fog örven
dezni, bánkódni. De az ő élete már mostan is szent, mert az 
Isten, mint drága gyöngyöt beillesztette a maga koronájába. 
Minden élet isteni hivatást végez a földön s önmagában hordja 
a maga értékét, mint a csillag, mely a maga fényében ragyog.

Ünnepet szentelünk. Felavató ünnepre gyűltünk össze. 
Minden születéskor öröme van a gyülekezetnek, az egyháznak 
is. Egyik nemzetség a másik után végzi a szolgálatot a szent 
oltárok körül. Minden gyermekben Istennek papja, papnője 
születik, akire külön kijelentéseket biz az Isten a hitben, a
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szeretetben, hogy másokra is kihasson az ő életének világos
sága. Óh! Vajha édes valóra válnának mind ama remények, 
amelyekkel a családnak. Isten országának, az emberiségnek s 
az egyháznak ez új tagját üdvözöljük. Óh! Vajha olyan lenne 
az ő élete, mint a kelő napé, amelynek fénye folytonosan 
növekszik.

A jövendő, Isten kezében van. Olyan érzésekkel nézzük 
az idők titkait, mint Mózes a Nébó hegyén az ígéret földét. 
A boldogság Ígéret földe felé igyekszik a hajó népe. Imád
kozzunk, hogy Isten áldása legyen a szülőkkel és a kisdeddel. . .

...Mindenható Isten — szeretetnek és áldásoknak szent 
Atyja — buzgó szívvel áldjuk a Te jóvoltodat és irgalmadat, 
mely híven őrködött e családi hajlék felett. Kegyelmednek újabb 
tanujelét látjuk e kisded testvérünk születésében. Te meghall
gattad a buzgó imát s megáldottad azokat, akik Tégedet áldot
tak. Te megtartottad és megőrzéd a válságos napokban az édes 
anyát és szeretett gyermekét. Fogadd érte buzgó hálánkat és 
köszönetünket.

Te tudod, hogy a szülői szív legnagyobb boldogsága, ha 
gyermekét boldognak látja. Kérünk tehát áraszd áldásodat e 
kisded testvérünk életére. Szent Lelked legyen vezérlője az 
élet utain. Hogy igy legyen kedves Előtted és embertestvérei 
előtt, legyen öröme szüleinek, hasznos tagja a társadalomnak 
és a mi szegény hazánknak. Legyen reá e keresztség újjá
születés, hogy a fogadást, melyet most helyette keresztszülei 
tesznek, öntudatosan vallja majd; s a keresztyén erényekben, 
a hitben, szeretetben és reményben gyarapodva elmondhassa: 
„Élek, pedig nem én, hanem él bennem a Krisztus“. . .  (Galat.
II. 20.) Ámen. Zemann Zoltán  7

tállyai lelkész.

Esketési beszéd. Máté 28.*>.
Keresztyén Testvérek! Ifjú Jegyespár!
Mielőtt Jézus a mennybe ment volna, tanítványait kiküldte 

a nagy világba, hogy most már azokat, amiket tőle tanultak, 
láttak és hallottak, más népekkel is megismertessék és tegyenek 
tanítványokká más népeket is. Ismerte azonban tanítványainak 
gyengeségét és sokszor megnyilatkozó kicsinyhitüségét, azért 
bátorításul mondja nékik, hogy én nem hagylak titeket maga
tokra, hanem „ . . .  én tiveletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig. “

Ti is, Testvéreim, most egy teljesen önálló életutra léptek, 
mert eddig sok tekintetben szüléitektől függtetek, azoknak csa
ládjához számíttattatok, most azonban önálló családi életet óhaj
totok alapítani és magatok fogtok ezután a világban mozogni. 
Ebben a percben nektek is át kell éreznetek az önállósulásnak 
eme fordulópontján azokat az érzelmeket, amelyek a tanítványok
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lelkén viharzottak végig akkor, amikor Jézus látszólag magukra 
hagyta és a mennybeszállt.

A tanítványok boldogok voltak mindaddig, míg a Mester 
védőszárnyai alatt voltak, aki még a háborgó tengert is le tudta 
csillapítani, mikor tanítványai a vihartól és a végveszélytől 
megrémülve fölköltötték a békésen szunnyadó Jézust és kérték: 
„Uram ments meg minket, mert elveszünk!“ (Máté 8.25.) Nyugal
muknak ez a biztosítója tűnt el testi szemeik elől mennybe
menetelével, de nem hagyta magukra, hanem mint megígérte, 
velük maradt tovább is lelkileg és a tanítványok érezték és 
egész életükön keresztül az ő lelkének jelenlétét, amely minden
kor segítségükre volt, amikor szenvedniük kellett a Krisztusért 
és testi-lelki erővel ruházta fel őket a legnagyobb szükségek 
és nyomorúságok idején is.

Mikor Ti így szárnyrakelve kikerültök szüléitek közvetlen 
gondoskodása alól és környezetéből, ti sem maradtok maga
tokra, mert veletek lesznek azok a szép lelki kincsek, amelye
ket szüleitek oltottak külön-külön szíveitekbe. Amiket láttatok 
és tanultatok kedves szüléitektől, azoknak alapján fogtok ti is 
családot alapítani és új családi életet élni. A ti szüléitek szintén 
a Krisztus tanítványai, mint az apostolok voltak, ők is a Krisz
tus evangéliumának magvait vetették el szíveitekbe, ők is hí
vőkké, tanítványokká tettek titeket, a Krisztus tanítványaivá és 
megkereszteltettek az Atyának, Fiúnak Szentlélek Istennek ne
vében. így a Krisztus is ő velük van, volt és lesz is mind a 
világ végezetéig, amint hogy tiveletek is lesz, ha tanítványai 
maradtok, ha családi életetek alapjává és örömeitek legfőbb 
forrásává őt teszitek, mert nincsen senkiben másban idvesség, 
mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által 
kellene nekünk megtartatnunk, mint a Jézus neve.

Jézus nevét és szellemét, az ő igéjét véssétek lelketek 
házának homlokzatára, aki titeket nem fog elhagyni soha, mert 
veletek lesz örömötök idején, mint olyan, aki megnemesíti és 
üdvforrássá teszi a ti örömeiteket és amelyből sem nektek, sem 
másnak nem lesz kára, sőt haszna; veletek lesz szomorúságai
tok, megpróbáltatásaitok idején is, mint vigasztaló, bátorító és 
igéjével erőt is adó, aki a fájdalmakat is csak hasznotokra, 
javatokra fordítja végül, mert az ezeket békén tűrő lélekre csak 
tisztító hatása van a szenvedéseknek. Miként a tűz a nemes 
ércet, úgy tisztítja a szenvedés a kegyes lelket.

Azért ezen komoly pillanatokban, mikor eskütök döntő 
jelentőségű szavainak hatása alatt megnyílik az önálló családi 
életnek kapuja előttetek, a megilletődés és meghatottság érzelme 
mellett töltse el lelketeket a nyugalom és emelt fővel lépjetek 
ki a templomnak kapuján, azzal a biztos és megnyugtató tudat
tal és hittel, hogy ha a Krisztus tanítványai lesztek és marad
tok, ő veletek lesz minden napon mind e világ végezetéig.
Ámen Torda Gyula

domonyi h. lelkész.
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Temetési beszéd.
Özv. dukai Takách Sámuelné, született Pfeiffer Jozefa felett.

Máté 20.32.
A csodáknak abban az áldott sorozatában, mely a Krisztus 

diadalutját jelzi a szívek mélyén, egyik legszebb, legboldogabb 
csoda: megérteni és elfogadni az Isten vigasztalását. Ajándék 
és jutalom az Isten részéről azok számára, akik az élet felfelé 
vezető, keskeny útján a tövisek között nyíló virágokban Isten 
megannyi áldó csodáját látják s boldogan szakítják le s tűzik 
keblükre e drága, szerény virágokat, mint az örökkévalóság 
virágmezejének földre küldött, hívogató, édesgető követeit. A 
legdrágább isteni Ígéret ez, amely hulló könnycseppeken ke
resztül sugározza bele a fájó emberi szívbe az Isten jóságának, 
szeretetének, kegyelmének boldogító bizonyságait mint az a 
szivárvány, amely legelőször hirdette, s azóta hirdeti örökké!

És még valami: vallástétel az ember részéről. Az élő 
Krisztust megragadó és fogvatartó szív vallástélele a legnagyobb 
próba idején, az alatt a kereszt alatt, amely magasabb lelkekre 
is megroskasztó erővel nehezedik: a halál keresztje alatt, a 
szív drága szeredének elvesztése idején.

Gyászoló Testvéreim! Ezt a vallástételt várja tőletek újból 
az Űr, a telketeket mindjobban meghódítani akaró Krisztus. 
Várja a ti annyiszor megpróbált, de annyiszor csodálatosan 
megerősített szívetek drága vallomását, megpecsételését az 
eddigieknek: „Uram nagy, nehéz, fájó bánatba borítottál, de én 
már tudom, hogy nincs halál, mely elszakíthatna engem az 
Atya szerelmétől, amely van a Jézus Krisztusban, nincsen bá
nat, amelynél nagyobb ne volna a Te szereteted, áldó, vigasz
taló kegyelmességed.“

Ahogy ez a vallomás felszáll a lelketekből az ég felé, 
már jön, már ideér az isteni visszhang, az Atya drága felelete, 
a nagy boldogító válaszadás, melynek gyógyító, áldó, szerető 
palástjába úgy takar bele benneteket az Űr, mint az édes anya 
keble fázó, reszkető kicsinyeit.

Im halljátok meg Máté 20.32.: „Valaki pedig vallást 
tészen rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én 
mennyei Atyám előtt. “

Ez az ige önkénytelenül is prédikációvá szélesedik, s nem
csak a gyászoló lelkeket keresi, hanem szól az egész gyüle
kezethez, mely lélekben most odaborul nagy halottja, özv. dukai 
Takách Sámuelné ravatalára. Vigasztal mindnyájunkat azzal az 
örök isteni üzenettel, melyet most kiváltságos erővel akar a 
szívünkbe vésni, mert odatartja a szemünk elé.: íme itt e ko
porsó, benne egy kihűlt szív, mely némán és mégis érthetően, 
lélekbehangzóan hirdeti, hogy örökéletünk, boldogságunk, üd
vösségünk feltétele: vallást tenni a Krisztusról.

Vallást tenni az életünknek emberi szemek előtt sokszor 
rejtve maradó, csak a szív mélyén átélt és átérzett csodáival,
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melyek gyakran könnyek között lelki vívódások közepette 
születnek meg, áldott méhü szenvedés szent misztériumában, 
mint a kagylóban a drágagyöngy — s lesznek szelíd szavú, de 
csendes ujjongással szárnyaló akkordjai a mennyi Atyáról szóló 
himnusznak: bizonyságtevések a Krisztusról, „szitáló, halk 
sziromcsodák, miken át Isten szól: jövök."

Ezek a legforróbb vallomások, a legdrágább bizonyság- 
tételek, mert belőlük támadnak az élő hitnek azok a bizony
ságtételei, amelyek már nem maradnak elrejtve az emberek 
előtt, hanem a lélek mélyén kigyúlt világosság Krisztust hir
dető sugarait szerte szórják, hintik: szolgálják a Megváltó 
parancsát: „Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, 
hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a mennyei 
A tyát!“ Az a vallástétel, amit Isten kíván: kiformálni a lelkűnk
ben, az életünkben Krisztus arcát s odatartani az emberek, a 
világ szeme elé: „Lássátok és kövessétek!"

Ez a drága halott a mi emberlátásunk szerint ezt csele
kedte. Hosszú élete azok közül való, amelyekben vannak fáj
dalmas Golgota járások, s vannak a Krisztus keresztje tövében 
nyíló örömvirágok. Bánat és öröm, szenvedés és boldogság 
egymásba fonódó hosszú-hosszú útja ez az élet és ahogy most 
véget ért — diadalmenethez látszik hasonlónak, vagy egy könny
harmattól csillogó, virágos, szép menyegzői úthoz. Igen, ahhoz, 
amely odavezet Krisztus királyi lakodalmára.

Verőfényes ifjúságot, boldog házaséletet akarunk látni? 
Nézzünk őreá; a lezárt ajkak felénk hangzó égi üzenetet hir
detnek: „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglát
ják." A fájdalmak világában akarunk szívszaggató élményeket 
szerezni? Tekintsünk őreá, aki a legjobb férjet, a legjobb fiút, 
a legszeretőbb szíveket vesztette el. És lássuk meg, hogy nin
csen nagyobb kegyelem, nincsen boldogítóbb áldás, mint része
sülni az Isten vigasztalásában, melyet megad mindazoknak, akik 
Őt igazán szeretik.

íme, így megy, halad ez az út, az ő élete útja, mosolygó, 
virágos partokon, vagy szirtes szakadékokon, sebző töviseken 
keresztül, de mindig fölfelé, s azért, ha az arc néha elkomorul 
s a szív kénytelen gyászba borulni, ezt a múló sötétséget át
lengi, átragyogja az Isten közelségének derűs fényje, boldog 
hajnalvárása.

A lélek mélyén őserővel buzgó vallásos érzés bizonyság- 
tétele ez a Krisztusról. Áldott gyümölcseit nemcsak önmaga 
számára termi, hanem gazdagon hullatja azokat az istenfélelem, 
az emberszeretet, az egyházszeretet közös, szent oltárára.

Csak rámutatok erre, a most gyászbaborult hajlékra s ősi 
homlokzatán ti már ott látjátok a még rá nem vésett betűket: 
„Engedjétek én hozzám jönni a kis gyermekeket, mert ilyeneké 
a mennyeknek országa."

Dukai Takách Sámuelné lelke bizonyságtevő erővel mon
dott áment Jézus igéire s azért a majdan elközelgő nagy Csend
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megverten fog menekülni az ősi házból: a kisdedek seregének 
boldog nevetése űzi messze innen. E község, e gyülekezet éle
tére mérhetetlen áldás árasztása közben fogja hirdetni ez a 
hajlék a dukai Takách Sámuelné égi diadalát; hiszen Krisztus 
mondta: „Valaki felveszi a gondját egynek az én kicsinyeim 
közül, velem cselekedte azt.“

Valaki vallást teszen én rólam az emberek előtt, én is 
vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt. Gyászoló lel
kek ! íme, ez a ti számotokra a legnagyobb vígasztalás: Krisztus 
bizonyságot tesz a ti drága halottatokról a mennyei Atya előtt. 
Mit jelent ez? Jelenti az ő Krisztusban elrejtett földi életének 
dicsőséges kibontakozását az örökkévalóság mennyei életében. 
Jelenti az az élete győzelmes kiteljesedését, a lelke szépségé
nek, jóságának, szeretetének. Isten szívébe visszaáradó s onnan 
immár tökéletes fénnyel reátok sugárzó erejét. Kölcsönös köze
ledést jelent a viszontlátás odafönn élő boldog világa felé: ő  
hívogat s ti mentek utána. Mert az alakja egyre fénylőbb, 
egyre igézetesebb lesz előttetek, a szívetek sóvárgó vággyal siet 
utána. Oltárlépcsőkön jártok egyre felfelé, a látóhatár egyre 
tisztul előttetek s mire a szemetek hozzáérik a színről-színre 
látás boldog világához, a szívetek ott dobog a mennyei Atya 
keblén s érezni fogjátok az édesanya csókját, rajta az örökké
valóság édes illatával.

Testvéreim az Úrban! Fogadjátok el ezt a vigasztalást az 
Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Ámen.

Tarján István
répcelaki lelkész.

Sírkőavató beszéd.
Máté ev. 1 5 .46/b .; 16. 4.

Keresztyén Testvéreim az Úrban!
Mély megilletődéssel és kegyeletes érzéssel gyülekeztünk 

ide a temetőbe, hogy a tőlünk oly korán elköltözött keresztyén 
testvérünk holtteteme fölé emelt e díszes sírkövet felavassuk 
és rendeltetésének átadjuk.

Már ősrégi időktől fogva, minden korban, minden népnél 
találunk bizonyos jeleket, mellyel a hálás utódok elhunyt ked
veseik nyugvóhelyét megjelölték. Krisztus születése előtt, a 
holttestek nyugvóhelyeit földbe és sziklába vájt kisebb nagyobb 
sírboltok; — a bebalzsamozott gazdag egyptomi Faraók sírját 
hatalmas kőpiramisok jelzik. A rómaiak idejében, a szeretett 
hozzátartozók hamvait, a családi ház szentélyében elhelyezett 
hamvedrek őrizték. A régi magyarok drága holttetemeinek he
lyét csendes, virágos ligetek, csobogó folyók menete, susogó 
erdők széle mutatta.
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Az első keresztyének jobbára kősziklába vágott üregekbe 
helyezték el hozzátartozóiknak holttetemét és azt különböző, a 
feltámadásban reménykedő, vallásos tárgyú felirattal és rajzzal 
ellátott sírkövekkel födték be.

A mai időben, — elhunyt kedveseink földi maradványai
nak helyét, legtöbbnyire fából, kőből, avagy értékes márvány
ból készült sírkereszt jelzi, mely körül örökzöld repkény nyúlik, 
nefelejts, liliom virág nyílik s amelyre itt-ott egy-egy bánatot 
jelző szomorúfűz hajladozik, mely mintha csak azt susogná:

„Szomorú fűz hervadt lombja,
Ráborúl a sírhalmomra ; —
Édes lesz ott megpihenni,
Oda lent majd nem fáj semmi,
Oda lent majd nem fáj semmi,
Nem bánt senki. “

Testvéreim az Úrban! Ti is egy sírkövet állítottatok el
hunyt kedvestek sírhalmára.

Mit jelent e sírkő?
E sírkő:
I. Az emlékezésnek köve, melyre könnyeinket hullatjuk.

II. Reménységünk jele, melyre megnyugvással tekintünk.

I.
E sírkő az emlékezésnek köve, melyre könnyeinket hullatjuk. 

„És elhelyező egy sírboltba, a mely kősziklából vala kivájva 
és követ hengeríte a sírbolt szájára" — így szól a felolvasott 
szentige első része. E szentigék utalnak arra a megható, szo
morú történeti tényre, midőn Arimathiai József a Golgothán 
elvérző Krisztus drága holttetemét, a maga részére elkészített 
saját sírjába helyezte és fölébe, az akkori temetkezési szokásnak 
megfelelőleg, egy követ hengerített. Arimathiai József és barátai, 
kik az Úr Jézust szerették, azt akarták, hogy a drága Mester 
holtteteme, melyet a bűn és a gonoszság keresztfára juttatott, 
tisztességesen eltemettessék, sziklasírban megőriztessék s a sír
boltra helyezett kő emlékeztessen a helyre, hol az Úr pihen.

E sírkő is az emlékezésnek köve. Valahányszor csak ki
jöttök a temetőbe és e sírkőre tekintetek, mindannyiszor emlé
keztet e sírkő elhunyt drága kedvestekre. Magatok előtt látjátok 
alakját, halljátok kedvesen susogó hangját, beszélgettek vele, 
kipanaszkodjátok magatokat, elmondjátok, hogy a világ most is 
olyan gonosz, irigyek és önzők az emberek, nem csoda, hogy 
a bűn miatt jött a világra a halál, nem csoda, hogy annyit kell 
küzdeni és szenvedni,. . .  s ezer kérdés tolul bánatos ajkatokra: 
. . .  Mért is nem vagy te itt ? . . .  mért hagytál el bennünket ? . . .  
olyan árvák, olyan elhagyatottak vagyunk! ? . . .  Aztán újra,
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meg újra átölelitek az emlékezésnek sírkövét, melyre könnyei
tek zápora h u ll. . .

„Boldogok — azonban — akik sírnak, mert megvigasz
talta tnak!“

E sírkő ugyanis nemcsak az emlékezésnek köve, melyre 
könnyeinket hullatjuk, hanem

II.
Reménységünk jele is, melyre megnyugvással tektntünk. Az a 

sírkő, amelyet az Ur Jézus Krisztus sírboltjára helyeztek, nagy
péntek után harmadnapra legördült és az „igaz ember" az „élet 
Fejedelme" feltámadott. Szentleckénk második részében ugyanis 
tovább azt olvassuk, hogy midőn a husvét reggelén az a három 
kegyes nő elment a Jézus sírjához, hogy a hőn szeretett Mester 
holttestét drága kenettel megkenjék, íme amint odatekintének: 
„Láták, hogy a kő el van hengerítve, s a fehér ruhába öltözött 
angyal mondá nekik: Ne féljetek. A Názárethi Jézust keresitek, 
a ki megfeszíttetett; feltámadott, nincsen itt!"

A Jézus sírjáról legördült kő a mi reménységünknek egye
düli alapja. A Jézus sírjáról legördült kő azt hirdeti, hogy íme 
mégis volt valaki, aki a sötét sírból világosságra jött, aki meg
halt, de feltámadott. A Jézus feltámadása záloga annak, hogy 
mi is akik ő  benne hiszünk, feltámadunk örök életre.

Nézzetek csak ide Testvéreim az Urban e sirkő, nem 
puszta kő, ott fennt a sirkő tetején egy aranybetüs kereszt 
formája mutat az ég felé. Ez a kereszt a reménységnek diadal 
je le : van bár enyészet, de van újra ébredés is ; van hervadás, 
de van virulás is ; van bár halál, de van élet is, feltámadás és 
ott fennt viszontlátás.

Ám sírjatok és könnyezzetek, hiszen tudom, hogy a szi
vünkbe toluló kedves emlékek hatása alatt a könnyeket vissza
tartani nem tudjuk, ámde vigasztalódjatok, gondoljatok a Jézus 
üres sírjánál fehér ruhába öltözött angyal biztató szavára: Ne 
féljetek! . . .  s reménykedő hittel mondjátok el ti is a nagy 
magyar költővel:

„Bizton tekintem mély sirom éjjelét!
Zordon, de oh nem lehet az gonosz,
Mert a te munkád: ott is elszórt 
Csontjaimat kezeid takarják."

íme ily gondolatokat ébreszt bennünk e sirkő, mely az 
emlékezésnek a köve, a melyre könnyeinket hullaijuk, de 
egyszersmind reménységünknek jele is, melyre megnyugvással 
és bizalommal tekintünk.

Ily hittel megáldom e sírkeresztet az Atyának, a Fiúnak 
és Szentlélek Istennek nevében.

Búcsúzzatok immár el. Törüljétek le könnyeiteket. Legye
tek békével. Ne zavarjatok az Úrban elhunyt siri álmát. Halkan,
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csendben öleljétek át mégegyszer e sirkövet, hiszen néki olyan 
jó lent megpihenni, néki nem fáj sem m i... nem bántja senki. 
S megnyugodva Úr akaratában így fohászkodjunk:

„Már alusznak a virágok,
De tavaszig tart csak álm ok;
Fölserkennek új életre,
Tél után szép kikeletre.

Drága halott, szép virágszál,
Még alig, hogy kivirágzál,
Itt e földön alig é lté l:
Elhervadtál sírba tértél.

Itt pihensz a sir ölében,
Kedveseid közelében;
Mégis tőlük olyan messze,
Megsiratva, megkönnyezve!

De hiszünk egy szebb tavaszban,
Az örökben, az igazban:
Zára nyílik a sírboltnak,
S föltámadnak mind a holtak.

E reményben állunk itten,
Valósítsd meg ezt, nagy Isten!
És megenyhül lelkünk búja,
Hogy ott egymást látjuk újra !“ (Dté. 266. sz.) Ámen-

Vértesi Zoltán
magyarbőlyi lelkész.


