
Őrálló — sáfár.
Ez. 3.17—19, I. Kor. 4 . 1—4.

Talán túl sokat is beszélünk a lelkipásztori hivatás fontos
ságáról és felelősségteljességéről és psychológiai momentumok 
alapján az újabb emlékeztetésnek nincs meg a kellő nyomatéka. 
De épen korunk, egyházunk, hazai állapotaink miatt még az is
métlésbe esés veszélyétől sem szabad visszariadnunk, hogy a 
lelkipásztori hivatás jelentősége az írás fényénél világosan álljon 
előttünk. Az írás ritkán szól róla, de jelentőségének megfelelően 
súlyos szavakkal. így látjuk ezt a judaizmus atyja Ezekiel pró
féciáiban, s a judaizmus utolsó nemes hajtása, Pál apostol in
téseiben.

1. Mindkét alapul választott íráshely a lelkipásztorra nézve 
a felülről való elhivatás, az Istentől való megbízatás végtelenül 
megtisztelő, de végtelenül komoly jellegét állítja elénk, őrálló 
— sáfár; mindakettővé csak az Urnak, Istennek megbizásából 
lehet az ember. Szóljunk bár más pályán is az elhivatottság 
érzéséről, emberre bízott misszióról, megbízatásról, kát exochén 
a lelkipásztori hivatásról áll ez.

Aktákat másolni, pörölyt forgatni lehet az elhivatottság 
érzése nélkül is; de jaj annak a lelkipásztornak, aki az elhi
vatottság érzése nélkül áll az Úr szolgálatába. Béres lesz, aki 
nem törődik a nyájjal, hűtlen sáfár, aki eltékozolja ura vagyonát. 
Élete teher magára nézve, átok másokra nézve. Sorsa meg van 
pecsételve. „Vessétek ki a külső sötétségre." A lelkipásztornál 
tehát az elhivatottság érzete, az Istentől való megbízatás az 
eredményes és boldogító munkálkodás alapfeltétele. És pedig 
nemcsak az elhivatottság subiectiv érzete. A keresztyén egyház- 
történetnek bizonysága szerint mérhetetlen szenvedést, az inqui- 
sitió fellángoló máglyáit épen azok okozták, akik csak hitték 
magukról, hogy Isten elhivottai, valójában az antikrisztus szolgái 
voltak. Alapigéink szerint az obiectiv, felülről való elhivatás 
az első. „Őrállóul adtalak." „Úgy tekintsen minket az ember, 
mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait." És hogy az 
őrállóvá, sáfárrá tétel csakugyan Istentől jön-e, hogy a subiectiv 
elhivatási érzés helyes-e, ennek próbaköve az a szeretet, amely- 
lyel a pásztor a rábízott nyáj iránt viseltetik mutatis mutandis 
János 10 értelmében.

2. A nyáj tehát rábizaiott. A gyülekezet sorsa az ő kezébe 
letéve. Emberek százainak lelki élete az ő működésétől kaphat 
erőteljes fejlődésre, vagy jut szomorú visszaesésre. Az örök
élet útján útmutató ő. Ez épen működésének végtelen jelentö-

1



2

sége, de egyúttal szinte összeroppantó felelősség teljessége. „Aki 
csak egyet e kicsinyek közül megbotránkoztat, akik én bennem 
hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára 
és a tenger mélységébe vessék." (Máté 18.6.) Hátha nem találja 
meg a szívek nyitját? Hátha elvész a rábízott lelkek közül 
több, néhány, vagy akárcsak egy is? Mivel az örök élet el
nyeréséről van szó és pedig e földi életben tanúsított magatar
tás szerint, mivel egyházunk az írás tanítása alapján nem tud 
halál utáni jóvátételről, purgatóriumról, mivel most, itt dől el 
az örök üdvösség vagy örök kárhozat kérdésé: ez teszi szinte 
emberi erőt meghaladóvá a lelkipásztori hivatást. Százak üdve, 
százak veszte függhet tőle, hűséges, vagy hűtlen sáfárkodásától, 
gondos vagy gondatlan őrállásától. Éhez a felelősség teljesség
hez képest eltörpül minden más földi hivatásé. A bíróé, aki 
Ítél, vagy felment, az orvosé, akinek helyes diagnosisa életet, 
vagy halált jelenthet, a hadvezéré, aki ezrek élete s halála 
felett úr. Krisztus szolgái, Isten titkainak sáfárai, őrállók. Nem 
született még földi ember, aki magára hagyatva ennek a felelős
ségteljességnek a súlya alatt össze ne roskadna, mint a hogy 
az óceán mérhetlen víztömege összelapítja még az elsűlyedt 
páncélszekrényt is.

3. De lehetetlent nem kíván az Űr senkitől. Az ő szolgái
tól sem. Követelése csak az, hogy a sáfárságban, amelybe 
állíttatott, hűnek találtassák. Őrállóvá tétetett és mint ilyen szem
mel kell tartania népét, vigyáznia annak életére s intenie téve
déseire, bűneire. Ha ezt elmulasztja és mulasztása miatt kerül 
az örökéletnek rábízott várományosa a pusztulásra, ez az ö 
rovására iratik. „Vérét a te kezedből kívánom meg." De ha az 
őrálló intése dacára sem tér meg a hitetlen, annak pusztulásá
ért immár nem felelős: „Te a te lelkedet megmentetted."

Amint a magvető feladata, hogy gondosan vesse el a 
magot, a többit nyugodtan bízza a magbazárt csirát életre hívó 
Urra, úgy a lelkipásztor is végezze hűséggel munkáját, hirdesse 
az igét, tárja fel az evangéliom gyönyörű világát, hajtva a belső 
kényszer által, amely az apostolra, prófétára nézve egyaránt 
lehetetlenné tette a hallgatást, mert a visszafojtott ige emész
tette őket, mint a csontjaikba rekesztett tűz, — a többi nem az 
ő vállaira, nem az ő lelkére nehezedik. Lám még a Magvetőnek 
a munkája nyomán is, aki pedig a példázat bizonysága szerint 
maga az embernek fia, felüti fejét a konkoly, melyet a gonosz 
szórt el a földbe. És a jó mag közül is sok került az útfélre, 
köves talajra, tövisek közé, ahol nyom nélkül elveszelődik. 
Miénk a munka, de nem a bírálat, nem annak értékelése. Ne 
feledje a magvető, hogy Márk. 4.28. szerint a bevetett föld 
automaté — magától — terem, „Mig ő alszik éjjel és felkel 
nappal, a mag kihajt és felnő, ő maga sem tudja miképen". 
Felette van az, aki számon veszi, mérlegre teszi működését. 
Ha tudja is azt, hogy milyen végtelenül szomorú tragédia fej
lődik ki az Űr igéjét be nem fogadó ember jövendő sorsából



3

s elsírja felette könnyeit: itt az ő munkája véget ért. A többi 
az Úr kezében van. Ő örvendezzék az Igét befogadó hívei 
jövendő boldogságának.

4. Ha a becsülettel elvégzett munka után az Űr előtt fel
mentést kap, úgy emberi elismerés vagy gáncs hidegen hagy
hatja. „Én rám nézve igen csekély dolog, hogy ti tőletek Ítél
tessem meg“. Közpályán működők sokszor ezt tévesztik el. 
Nem igen csekélynek, hanem igen nagynak tekintik embertársaik 
ítéletét és cselekvésüket ez irányítja, a tetszés, vagy elismerés. 
A lelkipásztor nem hizeleg, nem fut olcsó babér után, nem 
embertársainak tetszése lesz cselekedeteinek mozgatója. „Aki 
ugyanis engem megítél, az Úr az.“ És az a körülmény, hogy 
működésének eredményessége tekintetében a közbeeső száma
dókon túl Istennek felelős, emeli megint messze egyéb állások 
fölé az övét. Sub specie aeternitatis szemléli a földi világ ese
ményeit s annak kicsinyes értékein túl találja meg a maga 
jutalmát. Ott más az értékmérő, ott sok áthull a rostán, amit 
itt értékesnek ítélünk. Boldog az a lelkipásztor, aki ez utolsó 
értékmérésnél hallja az Úr biztató szavát: „Jól vagyon jó és hű 
szolgám; kévésén voltál hű, sokra bizlak ezután, menj be a 
te Uradnak örömébe." Mt. 25.21.

Dr. Kiss Jenő.

A gyülekezeti élet fogalma és 
pedagógiája.

Senki se keressen ez alatt a nagyhangú cím alatt száraz, 
elméleti tudományt. Nagyon egyszerű s nagyon gyakorlati igaz
ságokra óhajtanak ezek a sorok rávilágítani.

A gyülekezeti életnek több neve forog közszájon. A leg
tágabb meghatározás szerint a gyülekezeti életet ezzel a bőkö- 
penyegű, de ép ezért veszedelmes, mert mindent betakaró szó
val szokták megjelölni: egyháztársadalmi élet. Szükebben s ép 
ezért pontosabban jelöli meg a gyülekezeti élet lényegét az, 
aki egyházi életnek nevezi azt. Ez alá a fogalom alá már sok
kal kevesebb fér el, mint az egyháztársadalmi élet fogalma alá. 
Ez az elnevezés már csak oly életjelenségeket tűr meg a gyü
lekezeti élet fogalmában, amelyek nem ráakasztott sallagjai, 
hanem szoros, sőt szerves tartozékai az egyház életének. Azon
ban még ez a meghatározás is felszínes. Az egyházi élet elne
vezés alá még beférnek az egyháznak bizonyos öncélú s ad
minisztrációs életjelenségei is, holott az egyház nem általános, 
öncélú egyesületi alakulat, hanem Isten hitébresztő, evangelizáló 
szerve, s a hívők közössége. Az egyház lényege tehát a hit s 
ép ezért a gyülekezeti élet is a legszorosabb, de ép ezért legpon
tosabb meghatározás szerint hitélet.
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Lehet, hogy sokan lemosolyogják, mert szőrszált) asogatás- 
nak nézik a gyülekezeti élet fogalmának ilyen megállapítását, 
pedig higyjük el, hogy ha csak azok a lelkészek, akik e sorokat 
olvassák, ezt a meggyőződést vallanák s levonnák ennek a 
meggyőződésnek a következményeit is, egész más lenne egy
kettőre a magyar ev. gyülekezeti élet.

Ez a tétel megrostálja a munkánkat. Ha a gyülekezeti élet 
hitélet, akkor csak az számít gyülekezeti életnek, ami szerves 
összefüggésben van a hittel. Mindig átböngészem az egyházi 
lapok hírrovatait és sokszor kell örülnöm, hogy e rovat fölött 
ez a cím áll: „Hirek" s nem „Egyházi élet", vagy „Gyülekezeti 
élet". Szinte hihetetlen, hogy mi mindent merünk gyülekezeti 
életnek feltüntetni: egyházi bálok, műkedvelő előadások, kultur- 
esték böjtben bohózattal stb. Mi marad meg a gyülekezeti éle
tünkből, ha ennek a téleknek nagylyuku rostáján megrostáljuk 
azt!

Ez a tétel megméri lelkipásztori értékünket. Ha a gyülekezeti 
élet hitélet, akkor nem gazdasági élet. Az a lelkész tehát, aki
nek az az ambíciója, hogy minden egyházi épülete a legjobb 
karban legyen s a gyülekezet teljesen szilárd anyagi bázison 
álljon, lehet jó bankigazgató, de még nem jó lelkipásztor.

Ha a gyülekezeti élet hitélet, akkor nem értelmi élet. Az 
a lelkész tehát, akinek népe kulturátlansága fáj a legjobban 
s aki gyönyörű programmu kulturestéket rendez, lehet jó nép
oktató, de még nem jó lelkipásztor.

Ha a gyülekezeti élet hitélet, akkor nem egyesületi élet. 
Az a lelkész tehát, aki szétszórt nyája kohéziójának növelésére 
híveinek egyháztársadalmi megszervezésébe fekszik bele a leg
nagyobb energiával, lehet jó organizátor és reprezentátor, de 
még nem jó lelkipásztor.

Mi marad meg lelkipásztorságunkból, ha mindezeket le
fejtjük róla? * **

Ha a gyülekezeti élet hitélet, akkor ha gyülekezeti életet 
akarunk ébreszteni, először a hitet kell felébreszteni. Ez is oly 
egyszerű tétel, mint az előbbi, pedig ebben benne van a gyü
lekezeti élet egész pedagógiája: először a hit s azután a hitélet 
keretei, nem pedig először a hitélet keretei s azután a hit, mert 
ez a filius ante patrem lehetetlensége.

Jár nekem a callnbergi gyülekezet lapja. Mindig megcso
dálom benne a gyülekezeti életnek minden számban leközölt 
időbeosztását, de azért nem merném ezt a szétágazó program- 
mot a mi gyülekezetünk számára lemásolni, pedig ez is tisztán 
gyári munkásokból álló gyülekezet, mint a callnbergi. Egysze
rűen azért, amiért a kis fiamra sem adhatom az én ruhámat, 
mert úgy járna benne, mint Dávid a Saul fegyverzetében. Az 
életnek meg vannak a maga törvényei. József nap előtt harapó
fogóval sem lehet a füvet hihuzni, de József nap után kala
páccsal sem lehet visszaverni. Van erről mindnyájunknak ta
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pasztalata. Nagy garral megindított s csúfosan visszafejlődő, 
munkák romjaival van tele egyházi életünk. Félbemaradt mun
káink mind arról beszélnek, hogy nem lehet a lelki életet tar
tósan doppingolni.

De nem csak, hogy nem lehet, hanem nem is szabad. 
Minden munkához ugyanis engedély kell az Istentől és Isten 
ezeket az engedélyeket a fundamentális hitmunkában való hű
ségünk szerint adja. Ez az engedély azután a gyakorlati életben 
úgy jelentkezik, mint a gyülekezet lelki kapacitása. Lehet tehát 
Istenért Isten akarata ellen is dolgozni. Ilyenekről beszél Jézus 
Máté 7.22—23-ban. Minden kudarcunk azt mutatja, hogy nem 
szereztük meg munkánkhoz Isten engedélyét.

Megértjük, hogy az az Isten, akinek pedig az a szenve
délye, hogy minden ember üdvözűljön, miért tilt el bizonyos 
üdvözítő célzatú munkákat. Nincs az igazi keresztyénségnek 
nagyobb ellenlábasa, mint a formakeresztyénség. A hívő embe
reknek a „vallásos" emberek a legnagyobb ellenségei. A gyüle
kezeti élet pedagógiájának megfordítása pedig ép ezt az önelé
gült formavallásosságot termeli, végeredményben tehát nem 
Istenhez, hanem Istentől elvezet.

Ha tehát gyülekezeti életet akarunk ébreszteni, előbb hitet 
kell ébreszteni. Hit azonban csak hirdetett igéből támadhat. Róma 
1 0 .17-szerint „a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje 
által." íme az igehirdetés központi jelentősége a gyülekezeti élet 
ébresztésében s a gyülekezeti élet pedagógiájának második 
alapvető tétele! Megint egy egyszerű igazság. Isten igéje nem 
textuskönyv, agendamelléklet, hanem fundamentum a gyüleke
zeti életben. Csak bibliás munka teremthet gyülekezeti életet.

Hitet azonban csak hivő igehirdetés ébreszthet. Hitből, hitbe, 
ez az isteni sorrend. Róma 10.14. is így állapítja meg vissza
felé a hit genezisét: hit, hallás, prédikáló s azután a következő 
versben a prédikátort küldő Isten. íme az igehirdető személyi
ségének jelentősége a gyülekezeti élet ébresztésében s a gyü
lekezeti élet pedagógiájának harmadik alapvető tétele.

A gyülekezet első és legfontosabb tagja tehát én vagyok, 
az igehirdető. Ennek igényeit kell első sorban kielégíteni. Min
den más jobban elhanyagolható, mint ez. Kell rá időt szakítani! 
A legfontosabb gyülekezeti munkát a lelkész a saját lelki éle
tének ápolásával végzi. Egy gyülekezet sem nőhet ugyanis na
gyobbra, mint a lelkésze. Egyesek nőhetnek nagyobbra, mint 
a lelkész, de ki is fognak egy kettőre válni a gyülekezetből. 
Nem szabad feláldoznom saját lelki életem ápolásának funda
mentális szolgálatát a reprezentábilis munkákért. Ezt követeli 
a gyülekezet jól felfogott érdeke is.

Az imádságon kívül, amelyre most nem akarunk kitérni, 
az egyetlen gyülekezetépítő tevékenység tehát az igazi, hivő 
igehirdetés. Ha azt akarjuk tehát, hogy gyülekezetünk életre 
ébredjen, hirdessük bőven így az igét.

Nem azt jelenti ez, hogy prédikáljunk sokat. Nem minden
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igehirdetés prédikáció és — sajnos — nem minden prédikáció 
igehirdetés.

Bőven, ez azt jelenti, hogy minden alkalmat fel kell hasz
nálni az igehirdetésre. Jézusnak és Pálnak nem voltak oly peri
odikusan visszatérő igehirdetési alkalmai, mint nekünk. Folyton 
hirdették az igét. Nekünk sem szabad megelégedni a templomi 
igehirdetéssel. Meg kell találnunk a filippibeliek szombatnapi 
együttlétét. (Ap. csel. 16.13.) s az athéni areopágust (Ap. csel. 
17.19.).

Bőven, ez azt jelenti, hogy nem csak az időbeli, hanem 
a módszeri alkalmakat is fel kell használnunk. Valami csodá
latos modernség jellemezte Jézus és Pál igehirdetését. Nem 
szimbólumokat, hanem üde friss képeket használnak s legtheo- 
retikusabb fejtegetéseiket is gyakorlati irányban hegyezik ki, 
a mai igehirdetésről pedig ép az ellenkezőjét állapítja meg az 
egyik kritikus: „Prédikációk olvasása közben gyakran úgy érez
zük, hogy teljesen elszakadunk a való élet világától és már 
egy misztikus, rejtelmekkel teli, ködös homályon átderengő, 
frázisokkal megspékelt atmoszférában kalimpálunk, ahonnan 
azonban ismét csak át kell zökkennünk ennek az életnek reali
tásaihoz !“

A hivő igehirdetést mindig modernnek érzi az ember, mert 
személyes élmény van mögötte.

A mesterségbeli igehirdetést pedig mindig avultnak érzi az 
ember, mert nincs rajta a személyes élmény himpora, csak a 
tanulás verítéke.

Túróczy Zoltán
győri lelkész.

Theológiai fakultásunknak
1927. évi október hó 9-én tartott tanévmegnyító ünnepélyét 

megelőzően a soproni evang. templomban végbement

istentisztelet rendje.
1. Gyülekezeti közének: Jövel, Szentlélek Úristen, Töltsd be szíve

inket bőven Mennyei ajándékoddal, Szívbéli szent buzgósággal; Melynek is
teni ereje Sok népet egy hitre vive. Légy velünk is te népeddel, Hogy teljünk 
meg dicséreteddel. Dicsőség légyen Istennek!

Te szentségnek új világa, Vezess Igédnek útjára, Taníts az Istent val
lanunk, Szívből Atyánknak mondanunk. Add az igaz vallást nekünk, Egy 
legyen a mi Mesterünk, Benne higyjünk, éljünk, haljunk, Jézus legyen csak 
bizodalmunk. Dicsőség légyen Istennek. (Dtúli énkv 236. í—s.

Megjegyzések az istentisztelet rendjéhez. A fenti istentiszteleti 
rendet, amelyet theol. fakultásunk ezidei tanévet megnyitó ünnepélye alkal
mával használtunk legelőször és most a Lelkipásztor hasábjain is az érdek
lődőknek bemutatunk, azon elvek szerint igyekeztem összeállítani, amelyeket 
az Evangélikusok Lapja folyó évi 10. és 11. számaiban „Néhány megjegyzés 
istentiszteletünk reformjának kérdéséhez* című cikkemben részletesebben ki-
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2. Lelkész: Az Atyának, Fiúnak és szent Lélek Istennek 
nevében. Ámen. A mi segedelmünk az Úrtól jön, aki teremtette 
a mennyet és a földet.

Kórus: Ámen, Ámen, Ámen.

3. Lelkész: Jer, kér. gyülekezet, boruljunk le a mindent 
tudó, szent és igaz Isten színe előtt, töredelmes lélekkel ekként 
imádkozván:

Mély alázattal valljuk Előtted, hogy „az ember szívének 
gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva", mert „ami testtől 
született test az“ és „nincsen csak egy igaz is“, „nincsen, aki 
jót cselekednék, nincsen csak egy is."

Azért „Uram, a te búsulásodban ne feddj meg engemet 
és a te haragodban ne ostorozz engemet. Könyörülj rajtam, 
Uram, mert megháborodtak az én csontjaim". „Ha a mi bűne
inket megtartándod, oh Uram, kicsoda maradhat meg?" „Az én 
ifjúságomnak bűneiről és az én vétkeimről meg ne emlékezzél, 
hanem inkább a te irgalmasságod szerint emlékezzél meg én 
rólam, a te jóvoltodért, Uram." „Könyörülj rajtam én Istenem, 
a te irgalmasságod szerint, a te irgalmasságodnak sokasága 
szerint töröld el az én bűneimet." „Teremts bennem tiszta szí
vet, óh Isten és az erős lelket újítsd meg én bennem. Ne vess 
el engemet a te orcád elől és a te szent Lelkedet ne vedd el 
én tőlem." „Te benned bíztam Uram, soha meg ne gyaláztas- 
sam, a te igazságodban, Uram, szabadíts meg engemet. Hajtsd 
hozzám a te füleidet, hamar szabadíts meg engemet. Légy né
kem erős kószálom és erős házam, hogy megtarts engemet", 
mert: „vétkeztem az ég ellen és te ellened és nem vagyok 
méltó, hogy fiadnak hivattassam."

Uram, könyörülj rajiunk!
Krisztus, könyörülj rajtunk!
Uram, könyörülj rajtunk! Ámen!
Gyülekezet: Én Istenem, én bűnös ember, Itt állok szent színed előtt I 

Bűneim árja mint a tenger, Hullámaival elfödött. Én Istenem, én Istenem, 
könyörülj árva telkemen 1 (Dtúli énkv. 325. í.)

fejtettem. Ez volna tehát az a bizonyos, ott említett istentiszteleti rend, amely 
„évek óta ideálképpen lebeg előttem*, amely már akkor kész is volt, de 
amellyel nem óhajtottam a nyilvánosság elé lépni, nehogy esetleg esak az 
eddigi „javaslat“-ok számát eggyel szaporítsam.

Az istentisztelet gondolatmenete a következő :
A Szentléleknek közénekben való segítségül hívása után a liturgus 

kijelenti, hogy az egész istentisztelet kinek a nevében és segítségével (adju- 
torium) megy végbe, amire a kórus, esetleg az egész gyülekezet Ámennel 
válaszol.

Ezek után gyülekezet és liturgus közös bűnvalló imában, ill. énekben 
fordul Istenhez és ugyanilyen váltakozó formában elsajátítja az Ő bűnbocsátó 
kegyelmét. A Szentháromságot dicsőítő ima (collecta), votum (Glória) és ének 
vezet át a lectióra, a gyülekezet responsoriumával. Liturgus és gyülekezet 
csöndes imával fejezi be az istentisztelet első részét, amely után következik 
az igehirdetés, melyet, ha a szószéken történik, karének helyett közének 
(főének) vezet be. Az istentisztelet azután az oltárnál fejeződik be. Kyrie és
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Lelkész: Hallgassuk meg Isten Igéjének bűnbocsánatot és 
kegyelmet ígérő vigasztalását:

„Miképpen könyörül az atya az ő fiain, azonképen könyö
rül az Úr fiz őtet félőkön. “ „Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy az Ő egyetlen fiát adá, hogy minden valaki hiszen Ő 
benne, el ne vesszen, hanem örök életet vegyen." „A mi beteg
ségünket Ő viselte és a mi fájdalmainkat hordozta és az ő  se
beivel gyógyultunk meg.“

„ Azért: „Áldjad, én lelkem az Urat és minden belső részem 
az Ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat és meg ne feled
kezzél semmi jótéteményeiről. Ki megkegyelmez minden te 
bűneidnek és meggyógyítja minden betegségedet." „Áldjad én 
lelkem az Urat!" Ámen.

Gyülekezet: Meghallgattál! Már semmi kétség, Megadtad a bocsánatot; 
Szívembe, mit eddig nem érzék, Öröm, üdv, béke áradott. Én Istenem, én 
Istenem, Forró hálám tied legyen. (Dtúli énkv 325.6.)

4. Lelkész: Imádkozzunk: Mindenható, örök Isten! Ki Igéd 
parancsszavával a mennyet és a földet s mindent mi benne 
létezik, bölcsen megalkotód, hálát adunk Tenéked, hogy minket, 
gyarló, törékeny embereket, a Te képedre és hasonlatosságodra 
teremtettél, testi és lelki tehetségekkel felruháztál s gondviselő 
szereteteddel őrködől felettünk. Óh add ezt megértenünk, hogy 
örömben, Ínségben bizalommal közeledjünk feléd, mint szerető 
gyermekek szerető Atyjukhoz.

Megváltó Úr Jézus! Világ világossága! Magasztalunk Té
gedet, hogy érettünk gyarló emberi testet öltöttél és életeddel, 
szenvedéseddel és haláloddal minket bűntől és haláltól meg
váltottál. Add, hogy egészen a Tieid legyünk s a Te országodban 
neked éljünk igazságban, ártatlanságban és engedelmességben!

Szent Lélek! Úristen! Ki az Atyától és Fiútól küldettél 
nékünk vezérül és vigasztalóul! Világosítsd meg értelmünket, 
szenteld meg szívünket, életünket, hogy Tégedet követve egy
kor színről színre magasztalhassuk a háromságos egy örök is
teni valóságot: Szent, szent, szent a mi Istenünk! Teljes mind 
az egész föld az Ő dicsőségével! Ámen!

Sanctus a bünvallomáshoz, ill. Collectához csatlakozik. Az u. n. „Salutatio“ 
(Dominus vobiscum — Az Űr legyen veletek !), amely a hagyományos szokás 
és a liturgika szabályai szerint mindig a Collectát és utánna követköző 
Lectiot-t vezeti be, de nálunk általában véve idegenszerü elem és fonetikus 
szempontból is kifogásolható, ebben az istentiszteleti rendben nem fordul elő, 
de ahol kívánatosnak mutatkozik, a 4. pontnál nehézség nélkül beilleszthető. 
Az apostoli „Salve“ (Kegyelem néktek és békesség — „Kanzelgruss") nem 
az istentisztelet elejére való, hanem az igehirdetői (szószéki) functiót vezeti be.

A figyelmes vizsgálónak egyébként aligha lesz nehéz megállípítani, 
hogy ez az istentiszteleti rend tulajdonképen magában foglalja mindazokat 
az alkotó részeket, amelyeket a külföldön használatos legtöbb istentiszteleti 
rendekben megtalálunk s amelyek egy evangéliomi elvek szerint felépített 
istentiszteleti rend keretében nemcsak helyet foglalhatnak, hanem követel
hetnek is, csakhogy itt olyan formában, amely tekintetbe veszi a hagyományt, 
a történeti fejlődést s így a megszokotthoz ragaszkodó híveinkre nézve nem 
idegenszerü, vagyis: az ige, az imádság és közének, tehát az istentisztelet
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Dicsőség légyen az Atyának, Fiúnak és szent Léleknek, 
— miképpen kezdetben dicsőség vala, úgy légyen dicsőség 
most és mindörökké. Ámen.

Gyülekezet: Az Atyának nagy szerelme És a Fiú hűsége, A Szent
lélek égi fénye Legyen szívem reménye. Szentháromság, irgalmaddal Segíts, 
míg majd angyalokkal Néked mennyben zenghetek Hálaadó éneket.

(Dtúli énkv 253 . a.)

5. Lelkész: Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet hittel 
és áhítattal azokat az evangéliomi szent Igéket, amelyeket az egy
ház a mai napra, úgymint Szentháromság utáni XVII. vasárnapra 
rendelt, amint azokat megírva találjuk Lukács evangéliomában, 
ahol is az Igék a 14-ik fejezetben, az első verstől a 11-ig ekként 
következnek:

„És lön, mikor a fő Farizeusok közül egynek házához ment 
volna Szombatnapon kenyeret enni, ők leselkednek vala ő utána. 
És imé egy vizkórságos ember vala ő előtte. És felelvén 
Jézus, monda a Törvénytudóknak és a Farizeusoknak ilyen 
módon: Szabad-é szombat napon gyógyítani? ők pedig hall
gatónak. És ő megfogván azt, meggyógyító és elbocsátó. És 
felelvén nekik, mondó: Ha valakinek közületek szamara vagy 
ökre a verembe esik, avagy nem vonsza-é ki azt azonnal szom
batnapon ? És nem felelhetnek vala ellene semmit ezekre. 
Monda pedig példabeszédet azoknak, akik hivatalosak valónak, 
mikor eszébe vette volna, mimódon válogatnák a fő helyeket, 
mondván nékik: Mikor valakitől mennyegzői lakodalomba 
hivattatol, ne ülj a tő helyre; mert netalán náladnál tiszteletesb 
ember hivattatott attól. És az, a ki tégedet, mind azt hívta, 
eljővén ezt mondja néked: Engedd ennek a helyet! És akkor 
szégyennel az alábbvaló helyre fogsz ülni. Hanem mikor 
hivattatol, menj el és ülj le az alábbvaló helyen, hogy mikor 
eljövend az, a ki tégedet hívott, ezt mondja néked: Barátom 
ülj feljebb! Akkor néked tisztességed lészen azok előtt, a kik 
veled együtt ülnek. Mert minden, valaki magát felmagasz
talja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik.“

alapelemeinek váltakozó s ezzel a gyülekezet activ közreműködését is bizto
sító s az egész istentiszteletet élénkítő formáiban.

A Confiteort és Absolutiot p. o. abban a formában, ahogyan ezek az 
egyes külföldi Agendákban megtalálhatók, a mi híveink aligha tudnák be
venni. Sőt ez talán nem is kívánatos, mert könnyen megeshetnék, hogy 
ezeknek gyakori, vasárnaponkénti használata (amint ez nálunk p. o. a győri 
gyülekezet istentiszteleti rendjében található) az Úrvacsorával kapcsolatos 
gyónási aktust mintegy profanizálná s az utóbbit feleslegesnek látszóvá tenné. 
Abban a formában ellenben, ahogyan ezt az előterjesztett istentiszteleti rend 
3. pontja foglalja magában, ahol a tisztára biblikus jellegű Confiteorra és 
Absolutiora a gyülekezet közös énekével respondeál és ezeket ilyformán 
magáévá teszi, sem az idegenszerűség, sem a megszokással járó fásultság 
veszélye nem fenyeget, annál kevésbé, mert úgy a liturgus részéről használt 
bibliai dictumok, mint az ezekre respondeáló gyülekezeti énekek a bibliának 
és énekes könyvünknek drága kincséből merítve, ha nem is túlságos sokszor, 
de mindenesetre az egyházi esztendő és a főünnepek eszmekörének meg-
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Boldogok, akik hallgatják Istennek igéjét és megtartják azt.
Gyülekezet: Boldog, aki hallgatja S megtartja Uram, beszéded. Óh 

nyújts áldások Atyja, Erre nekünk segítséget; Hogy hallott igéd jobbítson, 
kétségünkben bátorítson. (Dtúli énkv. 298 1.)

6. Lelkész: „Az Úr az ö szentséges templomában vagyon. 
Csöndesedjék el Ő előtte mind az egész föld népe*.

Lelkész és gyülekezet leborulva csöndben imádkozik-

7. Karének: „Mily nagy az Úr kegyelmessége" stb.

8. Lelkész: Kegyelem nékünk és békesség, Istentől, a mi 
Atyánktól és a mi Urunk a Jézus Krisztustól! Ámen.

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet hittel és áhítattal 
azokat az epistolai szent igéket, amelyeket az egyház a mai napra, 
u. m. Szentháromság utáni XVII. vasárnapra rendelt, amint azokat 
megírva találjuk Pál apostolnak az Efezusbeliekhez írt levelében, 
ahol is az Igék a 4-ik fejezetben az első verstől a 6-ig ekként 
következnek:

„Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy 
járjatok úgy, mint illik a ti hivataltokhoz, mellyel hivattattatok. 
Minden alázatossággal és szelídséggel és lelki kegyességgel, 
elszenvedvén egymást a szeretet által. Igyekezvén megtartani 
a léleknek egységét, a békességnek kötele által. Egy test és egy 
lélek vagytok, miképen hogy a ti hivatalotoknak egy remény
ségére is hivattattatok. Egy az Űr, egy a hit, egy a keresztség. 
Egy az Isten és mindeneknek Atyjok, ki mindenek felett vagyon 
és mindenek által, és ti bennetek mindenitekbeH."

Keresztyén gyülekezet! Testvéreim a Krisztus Jézusban!
Azokat az intelmeket, amelyeket Pál apostol felolvasott 

szent leckénkben efezusbeli híveihez intéz, ebbe a kettős tételbe 
lehetne összefoglalni:

1. Járjatok, úgy mint illik a ti hivataltokhoz, melyre elhivattat- 
tatok és

2. Igyekezzetek megtartani a léleknek egy ességét a békességnek 
köteléke által.

felelően mások és mások lehetnek, váltakozhatnak s így különösen az éne
keknél, többféle melódia használata egy bizonyos változatosságot is biztosítana. 
Ugyanez áll a Credot, vagy Apostolicumot ima és gyülekezeti ének alakjában 
magában foglaló 4. pontra nézve is. Az 5. és 9. pontnál kijelölt két éneket 
(„Boldog, aki hallgatja" és „Áldd meg, édes Istenünk.") ellenben én a magam 
részéről állandó alkotórészeknek szeretném elképzelni.

Egészen újszerűnek tüntetik fel a 6. pontban található s a praktikus 
kivitelben legcélszerűbben egy „Miatyánk“-nyi időtartamra terjedő „csöndes 
szolgálat" (Schweigender Dienstj, amelyben a legújabbkori liturgikus reform- 
törekvéseket próbálom „szóhoz juttatni". Ez képviseli az istentisztelet rendjé
ben mintegy a mystikumot, melynek jogosultságát alig lehet elvitatni. Külön
ben ez Is csak látszólag idegenszerü, mert hiszen p. o. a templomba lépésnél 
és a templom elhagyásánál is Uiveink részéről állandóan gyakorlatban van, 
azzal az áhítatot bizonyára nem növelő, sőt nagyon is zavaró külömbséggel, 
hogy nem egyszerre s nem teljes csöndben megy végbe. Itt szabad talán 
megjegyeznem, hogy a szóban lévő istentisztelet, nemcsak a maga egészében,
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Ez a kettő: a hivatással járó kötelességek hűséges és 
lelkiismeretes teljesítése az egyesek részéről és ezeknek az 
egyes erőknek egy nagyobb egységbe tömörülése, ez minden 
társas együttélésnél, családban, iskolában, egyházban, társada
lomban, államban a siker első és alapfeltétele és egyben táma
sza. És ez a kettő együvé tartozik. Egymás nélkül egyik sem 
ér célt. Mert hiába teljesítik az egyesek kötelességüket, ha az 
erők szerte hullanak, vagy éppenséggel széthúznak; de hiába 
az egy célra egyesülés, ha az egyesek nem teljesítik hűséggel 
a rájuk bízottakat.

Méltó és érdemes azért nekünk is, munkánk kezdetén ezt 
a kettős intelmet jól megszívlelnünk és azután állandóan szem 
előtt tartanunk.

1. Amikor az apostol itt „hivataliról és „elhivatás“-ról 
beszél, tudjuk, hogy ő első sorban az általános, egyetemes 
keresztyén élethivatásra és az ezzel járó egyetemes érvényű 
kötelességteljesítésre gondol, olyan értelemben, hogy: Ti efezu- 
siak, járjatok Krisztus nyomdokán, kövessétek Őt, legyetek jó 
keresztyének! Ez mindenesetre az első. De talán nem vétünk 
az apostol szelleme és felfogása ellen, ha arra a különös élet
hivatásra, mondjuk életpályára gondolunk, melyre az egyesek 
elhivattak, amelyre mi is elhivattunk. És ebben az értelemben 
mondom most magunknak, mondom azután néktek ifjú keresz
tyén testvéreim: „Járjatok úgy, amint illik a ti hivataltokhoz, 
amelyre elhivaitattatok!“

Keresztyén Testvéreim! Mi nem akarunk semmiféle más 
élethivatást, vagy életpályát a magunké mellett kisebbre becsülni. 
Ez nem -felelne meg az evangéliom szellemének, amely arra 
tanít, hogy nem a hivatás ad az egyénnek, hanem az egyén 
kell, hogy adjon a hivatásnak tartalmat, igazi belső értéket, 
külső tekintélyt és megbecsülést. De azt mondhatjuk, hogy azt 
a hivatást, azt a pályát, amelyet ti választottatok, áldásosán, 
eredményesen betölteni igazi, belső hivatásérzet nélkül talán 
legkevésbé lehet. Ebben a tekintetben persze ma még tőletek 
senki nem várhat többet, mint amennyit várni lehet, mert hiszen
hanem éppen ez a „csöndes szolgálat”, számos nyilatkozatból Ítélve, már az 
első, félve tett próbánál, a hívek részéről nagy megértéssel találkozott.

Rendes, vagyis nem alkalmi, vasárnapi vagy ünnepi istentiszteleteknél 
az igehirdetés, mely ez alkalommal az oltár mellől történt, természetesen a 
szószéken megy végbe, még pedig az apostoli üdvözlettel kezdődően és a 
szükséges hirdetések után az u. n. „pax“-al („Az Istennek békessége, amely 
minden értelemnek fölötte vagyon, legyen erősségül a ti szíveteknek és a ti 
elméteknek a Krisztus Jézusban.” Ámen.) végződőleg, olyformán, hogy a 
liturgikus részekkel gazdagodó istentisztelet lehetőleg ne terjedjen hosszabb 
időre az eddig szokottnál, ami az új rendet már eleve népszerűtlenné tenné 
a hívek előtt. Ez az, amit a legújabb liturgikus reform-törekvések „ein maasa- 
volles Zurücktreten dér Predigt“-nek neveznek s ami — köztünk szólva — 
igen sok esetben amúgy sem ártana. Közima, Miatyánk (a legkisebb harang 
megszólalása közben) és ároni áldás újra az oltár mellől történik, hogy így 
az egész istentisztelet kerekdedsége biztosítva legyen. Rendes körülmények 
között a 7. pontban említett karének helyébe a prédikációra előkészítő gyű
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jövendő élethivatástokat a maga egész és igazi valójában, min
den nehézségeivel és örömeivel csak ezután fogjátok megismerni. 
De attól, aki a „sacrosancta theologia“ területére tette a lábát, 
azt az egyet elvárjuk, hogy ezt olyan érzülettel tegye, mint 
amely egykor Mózesnek, az Isten emberének lelkét töltötte el, 
amikor ez a szózat hangzott feléje: „Oldd le a te saruidat a te 
lábaidról, mert a föld, amelyen állasz, szent föld". Mert az a 
pálya, melyre léptek, nem bizonyos külső ügyességet, példának 
okáért szónoki jártasságot igénylő mesterség; nem is csak nyu
godt és biztos megélhetést ígérő kenyérkereset, hanem a szívnek 
teljes odaadását, a lelki erők teljes megfeszítését, az egész em
ber minden tehetségét a maga számára követelő és meg is 
érdemlő nagy és szent élethivatás! „Járjatok tehát, amint illik 
a ti hivataltokhoz, melyre elhivattattatok.* Erre gondoljatok, ezt 
tartsátok folyton a szemetek előtt már most, az előkészület ide
jén, úgy, hogy minden figyelmetek, minden érdeklődésiek egé
szen és osztatlanul erre irányuljon: „Ki mint vet, úgy arat 1“

2. Szinte feleslegesnek látszhatik immár annak a másik, 
egyességre, békességre, kölcsönös szeretetre és türelemre intő 
apostoli szózatnak a hangoztatása. Mert hiszen az egy hivatás, 
az egy, közös szent cél már magában kell, hogy összeforrassza, 
egybekovácsolja a mi lelkünket, tanítók és tanítványok lelkét. 
De mivel közel áll a veszély, hogy sokszor éppen azt, amit 
természetesnek, magától értetődőnek tartunk, gyarlóságunknál 
fogva nem vesszük elég komolyan, azért én is kérlek, intlek 
titeket, mint az Úrnak, az Ő szeretete által megejtett foglya: 
„igyekezzetek megtartani a léleknek egyességét a békességnek 
köteléke által."

Keresztyén Testvéreim! Az apostoli intelemben ez a szó 
„egy" többször ismétlődik, még pedig mindig úgy, hogy erre esik 
a hangsúly: „Egy test és egy lélek. Egy a reménység, egy az 
Ür, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten, aki mindenek 
felelt vagyon és mindenek által és ti bennetek mindenitekben." 
Óh látjálok-e, mennyi okunk van arra, hogy egyeknek tudjuk, 
egyeknek érezzük magunkat mi is ?

lekezeti közének (főének) lép. Ezen közének utolsó versének éneklése közben 
lép a prédikátor, mint liturgus újból az oltár elé. Az ünnepnapokon szokásos 
karének a szószéki funkció közben, a bevezetés után, emelhetné az áhítatot, 
mint eddig is.

A művészi elemet az istentisztelet rendjében, ahol és amennyire lehet, 
a karénekeken kívül, az orgonaszó van hivatva biztosítani, még pedig meg
felelő prae- és postludiumok alakjában, amelyeknél ideje volna egy Bachot 
és más nagy protestáns zeneszerzőket, az eddiginél nagyobb mértékben meg
szólaltatni, ami viszont természetesen feltételezi a kántortanítók intenzivebb 
zenei kiképzését és állandó tovább képzését. Az erre fordított idő és áldozat 
a vallásos élet emelése érdekében bizonyára gazdagon gyümölcsöző befekte
tésnek bizonyulna. Csudálatos, hogy erről aránylag sokkal kevesebb sző esik, 
mint a lelkészek ének- és zenei kiképzéséről. De erről most, itt nem szól
hatunk részletesebben.

Ami az orgona szerepét illeti, csak azt jegyzem még meg, hogy a 3., 
4. és 5. pontban responsoriumként szereplő gyülekezeti énekeknél természe-
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Erre az egyre a maga sokféleségében akarunk mi titeket 
tanítani, erre az egyre közös munkánkban mindenütt rámutatni. — 
És amikor ezt tesszük, akkor Isten parancsa, egyházunk múltja, 
saját meggyőződésünk és lelkiismeretünk, a tudományos vizs
gálódás szabadsága mellett, tanítói munkánkban s majdan tite
ket, igehirdetői és lelkipásztori működéstekben, egészen termé
szetesen a keresztyénség lényegtartalmának ahhoz a formájához 
s még inkább ahhoz a szelleméhez köt, amely a mi ág. hitv. 
evangélikus keresztyén egyházunkban találta meg a maga tör
ténelmi alakját és megvalósulását. És ebben a tekintetben szilár
dan, rendületlenül akarunk megállani az egyszer megvetett 
alapon és vészben-viharban is híven követjük nagy reformá
torunk példáját: Itt állunk, másként nem tehetünk! És ezzel 
tartozunk nem csak önmagunknak, nem is csak egyházunknak, 
de tartozunk még ennek a mi szegény, csonka, porig alázott 
magyar hazánknak is, melynek újraépítésén kiki jó lelkiismerettel 
és eredménnyel csak az isteni gondviselés által reábizott, külö
nös egyéni tehetségek és adományok hűséges felhasználásával 
működhetik közre.

De ez a meggyőződésünkhöz való tántoríthatatlan ragasz
kodás nem tehet bennünket elfogúltakká és türelmetlenekké 
azokkal szemben, akik más felfogást és meggyőződést vallanak. 
Sőt jól esik tudnunk és éreznünk, hogy amikor hitvallásra nyíl
nak ajkaink, akkor a keresztyénség, a Krisztusban hívők nagy 
egyetemének a világot átfogó köréből, innen is, onnan is, a 
hivő lelkek milliói kapcsolódnak bele velünk együtt Isten lei
kébe: „Hiszek egy Istenben", — és amikor a kereszt tövében 
imára kulcsoljuk kezünket, láthatatlan kezek kulcsolódnak össze 
a mieinkkel: „Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben!" Mert: „Egy 
az Úr, egy a hit, egy a keresztség és egy az Isten, ki min
denek felett vagyon és mindenek által és ti bennetek minde- 
nitekben."

Azért: „kérlek titeket, járjatok úgy, amint illik a ti hiva
talotokhoz, igyekezvén megtartani a léleknek egyességét a bé
kességnek köteléke által!" Ámen.

tesen a legrövidebb praeludium is mellőzendő és legfeljebb az első akkordot 
jó — intonálásképpen — kissé kitartani. A „csöndes szolgálat” után ellenben 
igen halkan (pianissimo) kezdődő s lassan fokozódó orgonaszó vezet át a 
kar , ül. közének melódiájára.

Az az érzésem s ezt hosszas gyakorlatban tett tapasztalatom megerősíti, 
hogy ahol megvan a komoly szándék, jóakarat és tapintat, továbbá a lelki- 
pásztor és gyülekezet, valamint a lelkész és tanító közötti némileg normális 
viszony, ott — természetesen minden kényszer nélkül — egy ilyen vagy eh
hez hasonló istentiszteleti rend meghonosítása nem ütközhetnék leküzdhetetlen 
nehézségekbe. Ami pedig a kivitelnek, hogy úgy mondjam technikai oldalát 
illeti, amin nálunk az ilyen dolgok sokszor már ab ovo megfeneklenek, az 
mindössze abból áll, hogy — mivel több gyülekezeti ének kitűzéséről van 
szó — az eddigieknél nagyobb méretű énekmutató táblákat kellene beszerezni. 
Ezt a csekély áldozatot pedig, az aránytalanul nagyobb áldozatot igénylő 
kultur- célok mellett, a kultusz céljaira talán a legszerényebb anyagi eszközök
kel rendelkező kis gyülekezet is meghozhatná.
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Jer, kér. hívek, emeljük fel szívünket Istenhez hivő lélek
kel eképpen imádkozván:

Mindeneknek U ra! Szerető mennyei Atyánk! Hozzád, kitől 
alászáll minden jó adomány és tökéletes ajándék, minden áldás 
és jó előmenetel, Hozzád emelkedik lelkünk könyörgő fohásza:

Áldd meg kegyelmed bőségével azt a munkát, amelyet a 
Te szent nevedben újra megkezdettünk. Add, hogy tanítók és 
tanítványok hűséges kötelességteljesítéssel és egymást megér
téssel végezhessék egyenként és együttesen a rájuk bízott mun
kát, buzgón keresve mindenek felett a Te országodat és annak 
igazságát, úgy a maguk, mint anyaszentegyházunk és hazánk 
javára és a Te szent neved dicsőségére. Dicsőítsd meg hatal
madat a mi erőtlenségünkben, erősíts, ha csüggedünk, vigasz
talj, ha baj és szenvedés terhe nyom. Igazgasd az élet útjaira 
lépteinket és ne engedj tévelyegnünk vagy elesnünk. Reád 
hagyjuk minden útainkat, mert Te gondot viselsz rólunk. Ha 
Te vagy velünk, kicsoda lehet ellenünk? őrizz és oltalmazz 
meg minket a Te szárnyaidnak árnyéka alatt.

Vedd körül gondviseléseddel hazánkat s annak Kormány
zóját. A Te bölcsességed vezérelje egyházi és világi felsőbbsé- 
günket. Áldásodat kérjük egyetemünkre, ennek elöljáróira és 
minden munkájára és intézményeire. Áldd meg e haza, e város, 
e gyülekezet minden rendű és rangú polgárát és tagját, hogy 
•az irgalmasság és igazság találkozzanak, az igazság és békes
ség egymást csókolják. Távoztass el tőlünk minden egyenetlen
séget és visszavonást, hogy egymást támogatva és megértve 
közös erővel munkálhassuk hazánk, egyházunk felvirágozását, 
régi megszentelt határaink visszaállítását.

Áldj meg mindnyájunkat mindennel, amire kinek-kinek 
szüksége van földi és mennyei javakban — szent Fiad, a mi 
Urunk a Jézus Krisztus érdeméért kérünk. Ámen.

Ezek után pedig foglaljuk össze szívünk minden érzését, 
gondolatát és kívánságát az Úrtól tanult imádságban:

Mi Atyánk! ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a 
te neved. Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, 
mint a mennyben, úgy itt a földön is. Á mi mindennapi kenye
rünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; És ne 
vígy minket a kisértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert 
tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.

Fogadja immár a keresztyén gyülekezet az Urnák áldását, 
amellyel az Ő népét megáldani rendelte:

Nem kell hangsúlyoznom, hogy ez a hosszas gyakorlati és elméleti 
megfontolások szülte istentiszteleti rend, amelyet eddig inkább a magam szá
mára tartogattam, sem csalhatatlanságra, sem egyedül üdvözítő értékre nem 
tart számot. Az első „próba“ minden várakozáson felül, elég épületesnek 
mutatkozott ugyan, de szóljanak a kérdéshez mások is, amire — úgy érzem 
— első sorban a Lelkipásztor van hivatva helyet és alkalmat nyújtani.



„Áldjon meg tégedet az Úr és őrizzen meg tégedet. Világo
sítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad és könyörüljön te rajtad. 
Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád és adjon békességet neked.“ 
Ámen!

9. Gyülekezeti közének: Áldd meg, édes Istenünk, Bejöttünket, ki
mentünket. Jő s balsorsban légy velünk, Add meg napi kenyerünket; Áldj 
meg csendes kimúlással S végre örök boldogsággal. (Dtúli énkv. 299. a.)

Stráner Vilmos
egyetemi tanár.



Előfohászok.
1. Ján. 4.47—54.

Lábaidhoz omlik ím a lelkem,
Világmegváltó drága Jézusom.
Tenger bajnak bús szolgája lettem 
S a bűn igáját: sorsomat vonom.
Kiáltok szerte, — szóm csak puszta szó,
Rá nincsen ír, nincs hűs, enyhetadó.

Add nékem a drága égi kincset,
Mi bún, halálon engem átsegít:
Hit tüzében égő tiszta szívet.
A bűn-homályba fényt csak ez derít.
Világot győzök véle egymagam 
S én újra élek, újra boldogan. Ámen.

2. Máté 18.28-35. 
Adósaid vagyunk mi mind, óh Isten.
Töröld el, kérünk, vétkeink sorát.
Szívünkbe tört igéd, hogy egyre intsen:
Kegyelmet nyer Tőled, ki megbocsát.
Taníts szeretni égve égő szívvel 
Igaz testvérként embertársaink’,
Bocsánatot lelkünk Nálad csak így nyer 
S üdvünkre lesznek hő fohászaink. Ámen.

3. Máté 22.15-22. 

Színed előtt állunk, Uram Isten.
S azt kívánod tőlünk, mi tied.
— Drágább előtted mennyekben sincsen, —
Vedd kegyesen e buzó szívet. Ámen.
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4 . Máté 9.18—26. 

Jairus hitével hordom elődbe
Tengernyi bűnöm áldozatát:
Drága remények, szívbeli jóság,
Hitbe’ bimbózott szent álom-rózsák 
Százszor meggyászolt roncs-halmazát.

— Nézd, Uram Isten, — nélkülök olyan 
Árva, kifosztott, bús életem. —
Adj nekik éltet, ébredést végre,
Hadd zengje zengve lelkem az égre:
Életet adtál újra nekem. Ámen.

5. Máté 21 .1 -9 . 

Remegve, vágyva jobb élet után
Kopogtat lelkünk Advent kapuján.
Uram! — ha tárva, — menny nyílt meg nekünk 
S igaz hozsánnás népeddé lettünk.

Bűnbánatunkat öntjük itt eléd . . .
Lelkűnkbe önts Te új hitet, reményt;
Tedd pálmás útaddá az életünk,
Hogy itt is, túl is boldogok legyünk. Ámen.

Magassy Sándor.

Apák, kereslek titeket. .  .
Szenthárom ság utáni XXI. vasárnapra.

János 4.46—54.
Hallgatta csendben, gondterhes nappalokon, álmatlan vir- 

rasztásos éjszakákon tehetetlenül, egy haldokló gyermek kínos 
nyögéseit hallgatta hajdan, messze napkeleten egy édesapa... Csak 
királya előtt szokta volt meghajtani derekát, akinek bíboráról 
visszaverődő rőt fényben oly édes volt néki sütkéreznie. De 
most nem kell a fény neki, nem a ragyogás, — most nem a 
hódolat, a rettegés hajlongatja derekát a népek s királyok ura, 
a Halál előtt. Ennek a nagyurnak a karjaiból, fagyos markából 
kimenteni csak egy szívet, még kicsiny, zsenge szívet szeretne 
a királyi ember Kapernaumban . . .  De fata movére nem le-

2
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hét. A Végzet irgalmatlan leszakadását megállítani nincs erő 
még az atyai szeretetben, az emberi tudományban sem . . . 
Gyöngébb lesz egyre a lehellet a gyermekajkon, halkabb a szív
dobbanás, merevebb a pillantás, fehérebb az arc ott a beteg
ágyon s már számlálhatok a percek, amíg fia van egy királyi 
embernek ott messze Keleten . . .

Nem segítik az istenek, nem tudják megsegíteni az em
berek. A magárahagyottság rettentő csendjében egyszerre csak 
hangok csendülnek fel a lelkében . . . Hangok, mikre soha nem 
figyelt, mikre ügyet sem vetett soha sem. Egy csodatévő Gali- 
leairól. Aki épen Kána felé tart a Judából hazafelé vezető utón. 
Édes remény melegíti fel a szívét. Nincs még veszve minden. 
Ha már senki — hátha még Ő az, aki segíthet. Nem okosko
dik. Nem tanácskozik kötelességgel, távolsággal, fáradtsággal. 
Csak megy. Mindig több reményfakasztotta melegséggel szívé
ben. És ím odatalál hozzá . . .

Ennek a találkozásnak a történetét mondja el a ma fel
olvasott szentige, Testvéreim, és e találkozás eredménye az, 
ami leköti figyelmünket a nagy Isten tisztelésének szentelt emez 
órában. Hallgatjuk csendben, elgondolkozva, elmerengve a tör
ténet szavait. És elhangzásuk után — jöjjetek — merüljünk el 
azoknak az életmélységeknek a szemléletébe, amelyek odaűzik, 
odakergetik az embert Jézushoz s vizsgáljuk meg, mint fogadja 
ő  a lábaihoz leroskadót. . .

Az Evangélium oltára előtt leborulni jöttetek el — Test
vérek — erre az Istennek szentelt helyre. Jól tettétek. De ugyan 
mi az, ami elhozott ide? Ha belenéznék lelketekbe, mögéje 
azoknak a szavaknak, mikkel e kérdésre is adnátok választ 
nekem, elkezdve a kíváncsiságtól, a megszokáson át egészen a 
leghasznosabb időtöltésig, a válaszoknak a legváltozatosabb ská
láját láthatnám magam előtt. Ha azonban nem azt nézném, hogy 
mi késztet itt az Isten előtt való leborulásra, hanem azt kutat
nám, hogy az emberélet útjain mi az, ami az Úr előtt való 
megalázkodásra bír, akkor azt állapíthatnám meg, hogy a leg
több esetben a vég, a Halál az, ami Őhozzá menekülni kény
szerít. Az ősembertől, a kapernaumi királyi emberen át egész 
a legmodernebb istentagadóig, aminő pl. Schopenhauer, ki ha
lálos ágyán egyre csak az Isten nevét emlegette, s amikor meg
kérdezte egyik tanítványa tőle ott, hogy hát mit is keres az ő 
rendszerében ez a szó: Isten, azt felelte: hagyja most az én 
rendszeremet! De nem csak akkor, amikor a Halál már a mel
lünkre lép. Már akkor is, amikor az árnyéka ránkvetődik egyik, 
vagy másik szívünkhöz közelálló kedvesünkről. Mert szomjaz
zuk az Életet. Hisz élni oly édes, oly szép lelkűnknek, hol min
den él vele — olvassuk Madách Évájának ajakin is. S ha van 
fájdalom, mely az élet sorvadása felett zokogva keserg, úgy 
akkor az a fájdalom az igazi, mely a legnemesebb élet, az em
beri élet princípiumának, az apának a keblét tölti be, amint 
édes gyermekéért hiába viaskodik a Halállal. Igaz, hogy aki
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ezt a fájdalmat a maga igaz mélységében meg akarja érteni, 
annak az apák közt is először szeretni kell. Úgy mint az Élet 
az Életet. S ha a kapernaumi főember részéről a kétségbeesés 
örvényének a szélére való sodródás hidegen hagyja a ma fér
fiad, annak az az oka, hogy ma már csak itt-ott találhatjuk fel
csillanni az atyai szívek mélyén is ezt az igazi, eget-földet meg
mozgató szeretetet.

De az is igaz, hogy ennek az utóbbi ténynek még egy 
más oka is van a mai evangéliumi történettel kapcsolatban. 
Az, hogy ebben az esetben ez a mély fájdalom elvész annak 
a Szeretetnek a fényözönében, amely a Megváltó szívéből rá- \ 
sugárzik. Elkábulva ettől a fénytől, amikor közelébe ér a két
ségbeesett apa, s Jézus azzal fogadja, hogy ha jeleket és cso
dákat nem láttok, nem hisztek, nem száll Vele vitába, nem 
bizonyítgatja hitét, nem igazolja magát, nem, csak annyit tud 
még mondani, egyetlen mondatként, mi ajkáról el tud röppenni: 
Uram jöjj, mielőtt gyermekem meghal. . .  Mintha mondaná: ha 
nem hinnék, nem lennék itt, előtted leborulva. A fényözönből 
egy sugár csak, ami osztályrészéül lön. Egy röpke szóba össze
foglalva: a te fiad él! De úgy betöltötte a lelkét, úgy felmele
gítette a szívét, hogy nem is jutott eszébe, hogy gondolkozzék 
felette. Csak hitt boldogan. És ment haza. Hogy már a félúton 
találkozhassék a hírrel, az oly régen sóvárgottal: elhagyta őt 
a láz. Csak ekkor jutott eszébe elmélkedni azon, hogy a gyó
gyulás abban az órában állhatott be, amelyben ő a boldogító 
igét hallotta. S ha eddig betöltötte szívét a Krisztus, most már 
egész háznépének élete központjává is az a sugár lett, amelyet 
messze földről Jézustól magával hozott. Ám nemcsak hazavttte 
ezt. Hatvan nemzedéken át elhozza ime most ez órán nekünk 
is. Evangéliumát, örömhírét annak, hogy miként fogadja Jézus 
a lábai elé leborulót. — Ismered-e Testvér — mását annak az 
érzésnek, amivel ez a királyi ember hazament, nemcsak ottho
nába, de amivel ő és házanépe az örök hazába is megtértek? 
Az ő szívókét betöltő jézusi sugárnak a parányát betudja-e fo
gadni kebled manapság. Igaz, hogy ehhez először az kell, hogy 
büszke szíved egészen összetört légyen, fennhéjjázó egész egyéni
séged a porba ömöljék. Nézd, hogy ver két kézzel ez az élet, 
hogy osztja csapásait kiváltkép azokra, akiket ma a magyar ég 
csonka karja ölel át, akik felett a magyar ég csonka boltozata 
borul e l. . .  A történelem mozsarába zuhant le ma népünk, 
amelyben szegénység, nyomorúság, hazátlanság, nemzetgyűlölet, 
ttidővész, egyke, nemi betegség, és . . .  és gyermekhalál, csecsemő- 
halandóság veti ránk mindenfelől a Halál árnyékát. És mégse 
tudnak a magyar szívek úgy összetörni, hogy onnan kivérez- 
hetne a hitványság, az önzés, a bűn s hogy helyükre bevonul
hatna Krisztus. Apák, kereslek titeket! Keresem a szíveteket. 
Ha meg van még! Ha a magatok gyermeke nem is beteg még 
talán halálosan, de látjátok-e, mi rengeteg formában leskelődik 
rájuk a Láz. A vért megrontó. A gerincet sorvasztó. A jellemet
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megölő. A lélekgyilkos. Apák. . .  lássátok meg ezeket. S látá
sukra hadd törjön össze szívetek. Jobban, mint a kapernaumi 
királyi emberé. S az ő példáját követve jöjjetek Krisztushoz. 
Fénye még a régi. Sőt tündökletesebb, mint ott Galileában. 
Hadd töltse be szíveteket Ő. S ne vagyont, ne hírnevet, ne em
beri dicsőséget, Őt adjátok gyermekeiteknek, házatok népének, 
mint egy darabot a szívetekből, egyetlen igaz örökségül, gyó
gyító védszerül. . .

A francia forradalomban történt. Egy börtön udvarán nagy 
tömegben egymás hátán feküdtek a másnap reggel kivégzésre 
sorrakerülők. Egy álomba merült ifjú mellett megáll egy idős 
férfi s nagy nehezen felébreszti elcsigázott álmaiból. Nagy ria- 
dással atyjára ismer benne az ifjú. Nincs idő a gondolkozásra 
— szól az apa — vedd ez álszakáit, s siess azon az úton el, 
ki innen, amelyen,én jöttem. Te még fiatal, ifjú vagy. Én értem 
már nem k á r . .. És másnap ő hajtotta fia helyett a guillotin 
alá fejét. — Apák, úgy és addig vigyázzatok gyermekeitekre, 
míg a hóhér helyett Jézushoz van időtök és módotok menni 
gyógyulásért... Életért... Akár királyi fényből, akár tisztes 
házatokból, akár a szenvedés börtöneiből, akár a Halál árnyé
kából . . .  Ámen.

Dr. Csengödy Lajos
salgótarjáni lelkész.

A könyörülő mennyei Atya.
Szenthárom ság utáni XXII. vasárnapra.

Máté ev. 18.23—35.

Pár év előtt hazánk egyik legnevesebb botanikusával, 
természettudósával tettem egy kirándulást a szabadba. Lenyű
gözött az a páratlan tudás, ismeret, amit nála tapasztaltam. Alig 
nagyobb réten egy talpalatnyi helynél, ahol én a fűszálak között, 
két-három más növényt láttam csak, ő egyszerre 15—20 fű-virág 
féleséget adott a kezembe. Arra a kérdésemre, van-e közben- 
közben olyan hely az ismert vidékeken, ahol ő is ismeretlen 
növényekkel találkozna, az volt a válasz: óh igen, nagyon is 
gyakran előfordul ez, mert a természet olyan, minél jobban 
ismeri, szereti valaki, annál újabb dolgokat tár elé.

Á most felolvasott evangéliomi szent ige a legutolsó vers
ben mintha ismeretlen hangot hallatna még azok számára is, 
akiknek az Ige mindennapi kenyerévé vált. Mintha egy kegyet
len, irgalmat nem ismerő börtöntartónak a lánca csördülne meg 
ott. „Átadta őt a hóhérok kezébe." „Ekép cselekszik az én 
mennyei Atyám". . . Ismeretlen égi hatalom szavát véljük hal
lani, annak az Atyának szava helyett, aki úgy szerette e világot, 
hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen, el ne vesszen, 
hanem életet vegyen. Azt ismerjük, aki nem akarja a bűnös
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halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen, de azt, aki könyörtilet 
nélkül itél, nehezen ismerjük meg.

Aki szereti az Élet beszédjét, annak ad fel az Ige új és új 
kérdéseket, mutat neki az örökkévalóság felé új és új utakat, 
mutat az utakon szakadékokat, de mindezeken keresztül, minden 
kérdésben, minden szakadékos utón is találkozunk az Élet Urá
val, aki tovább vezet és felvilágosítást ad minekünk.

A legsötétebb felhő mögül is felragyoghat a mosolygó 
nap; a legharagosabb felhő szélén is felragyoghat a szelíd szi
várvány. Úgy itt a lelkünket megrázó hang mögül is kicsendül 
Atyánk hangja, aki megostorozza azt, akit fiává fogad. Megrázza 
az örök enyészet hatalmával lelkünket, de ezt is azért teszi, 
hogy elforduljunk attól, aminek zsoldja a halál és hogy vessük 
Őreá minden gondunkat. Minél jobban el tudunk fordulni a világ 
vágyaitól, melyeknek vége veszedelem, annál tisztábban, annál 
tökéletesebben áll előttünk a könyörülő mennyei Atya, aki 
maga biztat bennünket, hogy kérjünk tőle segedelmet s keres
sünk nála szabadulást.

I. két történet van egy egésszé szőve a küzdelmes élet erős 
szálaival. Mindegyik történet közepén ott áll egy vergődő emberi 
élet, mindegyik történetből felzúg az örök emberi vergődés 
könyörgő szava: Könyörülj rajtam Uram! . . .  Mindegyik vergő
dés mellett egyetlen vigaszként az égre, a földre, a szívünkbe, 
az élet könyvébe írt biztatás áll: kérjetek, adatik, keressetek, 
találtok. Ez bátorítja a legnagyobb adóst, a legelesettebbet, hogy 
zörgessen az irgalom ajtaján; ez bátorítja a bajban viaskodót, 
hogy embertársától segedelmet kérjen. Amit az én nevemben 
kértek az Atyától, megadja nektek! Újabb biztatás ez s újabb 
útmutatás számunkra. Kiegészíti ezt a bátorítást az Úr Jézus 
élete, amely példában is elénk állítja, hogy a könyörgésen át 
megtartatás várakozik reánk. Igaz viszont, hogy az Ige csak 
arra biztat, hogy az Atyától kérjünk, nekünk pedig, sokaknak 
sokszor az emberektől kellene kérnünk; igaz az is, hogy az Úr 
Jézus élete is a könyörgésre nézve addig biztató példa, míg az 
Atyához való könyörgésről van szó, hisz, mikor az emberek elé 
került, akkor vége volt a könyörületnek; amint az itt felolvasott 
példázat is szomorú tanítást ad arra nézve, hogy mit várhatunk 
sokszor az emberektől. De a biztatást fenntartja, meg nem erő- 
teleníti az ember könyörtelensége: kérjetek . . . bízzatok! . . . 
én meggyőztem a világot. Odavezet ez az emberek szívéhez is, 
mert nekik is szól az örök szó: megbocsássatok, nektek is 
megbocsáttatik; amilyen mértékkel mértek másoknak, olyannal 
mérnek tinektek egykoron.

Kérjetek! vési a szívünkbe a két könyörgő szolga példája 
a nagy igazságot. Mégis mintha az ember félne a kéréstől, 
mintha csak kínnal emelné fel szemeit a magasba, ahonnét 
segítség jön számára alá. Mintha feledné az ember, hogy akinek 
kérnie szabad, az mindent megtalálhat. Vérzivataros, nehéz 
időkben, mikor apáink vérükkel védelmezték lelkiismereti sza
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badságukat, mikor győzelmes harcok árán békét nyerhettek, a 
törvénybe egyebek mellett belefoglalták a királyi trón előtt való 
kérvényezési jogot. Először csodálkozunk rajta, de azután látjuk 
előrelátásukat; megérezték, sohase tudni, mit hoz az élet, földi 
embernek a kérésre, segedelemre mindig szüksége lehet. Nem 
is engednénk a törvényekből törülni ezt a jogot! A Krisztus 
evangélioma, az Ő vére által megpecsételve az a drága szerző
dés, nekünk drága szabadságlevél, amely kérvényezési jogot 
ad nekünk minden ügyünkben a legfelsőbb trón, az irgalom 
trónja elé.

El ne feledkezzünk erről, mert ha itt a földön senki nem 
tudja, nehéz bajában, mikor kell földi hatalomhoz kérelemmel 
fordulnia, mindenki bizonyosan tudja, érzi, hogy a kegyelem 
Urához szüntelen könyörgéssel kell fordulnia mindenkinek I

Általában két csoportba tartoznak az emberek, a szerencsés 
örvendezők s a szerencsétlen bánkódok csoportjába. Olyan az 
emberi felfogás, hogy azt hiszi, a bánkódóknak jó tudni, hogy 
kérjetek, adatik, de az örvendezőknek senki segedelmére nin
csen szüksége. Milyen nagy tévedés ez a világ részéről. Tudjuk, 
a pogány világnak az volt a felfogása, hogy az ő isteneik meg- 
irigylik az emberek tartós boldogságát s igyekeznek elrontani 
azt. Nagyon magán hordozza ez a felfogás a szeretet Atyját 
nem ismerő, a Krisztus nélkül sötétben tévelygő szerencsétlen 
ember gyötrődését s tévelygését. Az is bizonyos azonban, hogy 
magam is tanúja voltam egy érzékeny lélek kesergésének, aki 
ismerte a szeretet királyát s mégis aggódott, hogy őt Isten annyi 
minden testi-lelki jóval, annyi ajándékkal halmozta el érdemén 
felül, hogy fél, mindezekért próbára teszi s ne talán a próbát 
nem tudja megállani. Ebben az aggodalomban is, abban a gyarló 
pogány felfogásban is van egy nagy igazság a számunkra: 
akinek több adatott, többet várnak attól. Sáfárok vagyunk ide 
alatt, sáfárságunkról számot adnunk kell. Ez megmutatja, hogy 
nincs szerencsés örvendező, akinek naponként ne volna kérni 
valója a kegyelem Uránál, akik örülnek, mintha nem örülnének.

De ha azok, akiket örvendező szerencséjükért irigyel a 
világ, rászorulnak arra, hogy az irgalom ajtaján zörgessenek, 
mennyivel inkább azok, akik talán testben, talán lélekben meg- 
sebesíttettek s roskadozóban vannak a kereszt alatt. Mennyien 
vannak a szerencsétlenek, akik ajtóról-ajtóra járva könyörögnek 
s úgy tengetik életüket. De mennyien vannak, akiknek emberi 
szem nem láthatja sebét, könnyét, fájdalmát, de a nagy seb ott 
tátong mégis lelkűkben?! Akik segítséget, vigasztalást sehol 
nem találnak! Mit tehetnek ezek egyebet, minthogy leborulnak 
az Ura előtt térdelő szolgával: Uram, múljék el ellenem való 
haragod! . . .  Megsebesíttettem, kötözz be engem; beteg vagyok, 
gyógyíts meg engem; erőtelen vagyok, erősíts meg engem. S 
milyen boldogság az, hogy tudhatjuk, nem könyörtelen szolga
társunk előtt esedezünk, hanem az irgalom Atyja előtt tárjuk
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fel vérző szívünket, aki, ha lesújtott, fel is emel; ha megsebe
sített, meg is gyógyít minket.

Kérésünkkel, könyörgésünkkel menjünk az irgalom Atyja 
elé, ez a kérés ad új erőt nekünk. Siralom által jöttünk e világra, 
könny- és verejtékhullással kell öntöznünk az életünk útját, míg 
élünk. Mindamellett meddig van a gyermeknek legtöbb keserű
sége, meddig kell legtöbbet sírnia? Addig, míg beszélni nem 
tud, míg kérő szóban el nem mondhatja a bölcsője fölé hajoló 
szerető anyának, mi az, ami fá j! Mikor panaszának szóban ki
fejezést tud adni, ott van a könyörülő szülői szeretet, amely 
letörli könnyét.

Hány ember tart ott közöttünk, ahol az a kesergő gyermek, 
aki nem tudja elmondani mennyei Atyjának azt, ami fá j! Milyen 
szomorú annak élete; annak, ha arcán mosoly ül is, a lelke 
befelé véres könnyeket hullat, mert nincs reménye, hogy valaki 
megértse fájdalmát. — A mindenek Urához bizalommal, édes 
örömmel mehetünk könyörgő szavunkkal, irgalmas Atya Ő, aki 
vigasztalva mondja: kelj fel, megbocsáttattak a te vétkeid.

II. A teremtő az az irgalmas Atya, aki megbocsát, elfedezi 
vétkeink sokaságát, nem cselekszik velünk a mi álnokságunk 
szerint, de tőlünk is megbocsátást vár.

Milyen szorongva kezdjük e példázat olvasását, a kétségbe
esés a reménnyel, a halál az élettel küzködik benne drámai 
megrázó fordulatokban. Egy szolga az Úr előtt, aki rendelkezik 
mindene felett. Fizess 1 Rideg a szó s ellene a szolga nem állít
hat mást, mint adósságot — könyörgést. Lélekzet visszafojtva 
figyelünk, mi jön. — Elengedik adósságát. Milyen öröm! De a 
dráma bonyolódik. Az ujjongva távozó szolga előtt már az ud
varon egy szolgatárs térdel épen olyan kétségek között, épen 
olyan lázas szívdobogással. Neki sincs egyebe, mint adóssága, 
könyörgése. De itt nyugodtabban nézzük a tusát: Örömében 
ez a szolga nem tehet mást, minthogy öröméből másnak is részt 
ad. De ím villámütésként cikáz ott a szívtelenség. Nincs könyö- 
rület, adják el mindenét 1 Szíven talál bennünket ez a szívtelen
ség. Ebből az emberi szívtelenségből annál nagyobb erővel 
ragyog ránk a mennyei Atya irgalma. Úgyhogy nem fáj végül 
a kemény Ítélet, megnyugvást ad az, irgalmat hoz az irgalmat
lan szívekbe.

Tudjuk, tele van az írás biztatással: kérjetek; de sokszor 
feledjük, még jobban tele van az Írás azzal: megbocsássatok. 
Az Urat legjobban ismerő Péter kérdésére ide vonatkozólag 
valósággal csattan az Ur szava: nemcsak hétszer, hanem het
venhétszer.

A kettős történet drámája elzúgott előttünk s mi fellélek- 
zünk, mert hóhérok kezében van a szívtelenség, a könyörtelen
ség, hogy onnét ki ne szabaduljon!

De nézzétek Atyámfiái, azok a hóhérok és a világ minden 
börtönei gyengéknek bizonyultak, hogy el tegyék az élet htjá
ból az annyi keserűséget okozó irgalmatlanságot, szívtelenséget.
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A két történet drámája nemcsak e példázatban lüktet, hanem 
itt lüktet kettős alakban sorainkban. Az élő Isten soha több 
gonoszságot, bűnt, az özönvízen, Sodomán, Gomorán kívül nem 
bocsátott meg a világnak, mint ma s az ember könyörteleneb- 
bül soha nem tiporta el embertársai örömét, boldog életét, mint 
épen ma!

Hogy gyűlölik egymást népek, nemzetek! Hogyan akarják 
kiirtani egymást fajok, vallások! Foglalkozás, társadalmi állás, 
nyelv megannyi alkalom arra, hogy az ember embertársa életét 
szorongassa. Feledve van, hogy a szorongató, maga is most 
szabadult az ítéletből!

Milyen borzasztó, hogy aki reggel Istentől áldást kér éle
tére, élete javaira, az a nap folytában gyűlölködni tud ember
társával. Milyen borzasztó, hogy az ember embertársával, aki
vel talán egy vér foly ereiben, nemcsak egy asztalhoz nem 
akar ülni, de egy úton se akar járni. Milyen borzasztó, hogy 
a könyörtelen gyűlölet sokszor még az Ur asztalától is elűzi 
az embereket, ahelyett, hogy sírva mondanák, megbocsátok, 
mert nekem több bocsáttatott meg; csikorgatva sziszegik: fizesd 
meg, amivel tartozol!

Hova vezet ez az út? Hová vezethet? A veszedelembe, 
a romlásba, a testi, lelki kárhozatba!

Nézd testvérem, nézd azt az Atyát, aki könyörülő Atya, 
elengedi tartozásunkat, minden bűnünket megbocsátja, biztat 
édes szóval: zörgessetek, megnyíttatik. Menj hozzá könyörgő 
szóval teljes bizalommal! De nézd testvérem azt az Atyát, aki 
az irgalmatlanságot, könyörtelenséget el nem töri, romlással, 
kárhozattal bünteti, ha gyarló embertársad kedvéért nem tudsz, 
az Ő kedvéért tudj megbocsátani, tudj lélekkel úgy imádkozni: 
Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk a 
mi ellenünk vétkezőknek. Ámen.

Fábián Imre
sárszentlőrinci lelkész.

A hit megtartó ereje.
Szenthárom ság utáni XXIV. vasárnapra.

Máté IX .. 18-26 .

Két csoda-történet leírása evangéliomi szentleckénk. Mind
kettő bizonyság a hit megtartó ereje mellett.

Egy főember — Márk és Lukács evangéliomából tudjuk, 
hogy névszerint Jairus — megy Jézushoz. Nem azért, amiért 
a zsidók vezetői szoktak hozzá menni: hogy valami módon 
megakadályozzák őt isteni munkájának a végzésében; — nem 
intéz hozzá kétélű kérdéseket, nem szól ő — a zsinagóga feje 
— az egyszerű názáreti tanítóhoz fölényes lekicsinyléssel, sőt 
inkább a legnagyobb tiszteletnek és alázatnak kifejezéseképen
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lábai elé borúi s úgy intézi hozzá esdö kérését: Az én leányom 
épen most halt m eg; de jer, vesd reá kezedet és megelevenedik.

Sok ellenvetése lehetne az Úrnak. Mondhatná: Ha jeleket 
és csodákat nem láttok, nem hisztek; — mondhatná: Ti más
kor mindig ellenem vagytok, csak a bajban fordultok hozzám;
— de Jézus semmi ellenvetést nem tesz, sőt — mindeneket 
megtartani igyekező szeretete indítására — felkelvén, követé őt 
tanítványaival együtt.

A hitnek az a kis csirája, amely a főember szívében ta
lán csak a halálos betegség beálltával kezd fejlődésnek indulni, 
éltető Napjának: az Úr Jézusnak a közelében bizonyára hatal
mas plántává növekedik. B ízó reménységgel halad az édesapa 
Jézus mellett, bizton remélve egyetlen leányának a megele- 
venítését.

De ím’ egyszer csak megáll az Ú r! — Talán mégsem haj
landó házához menni ? Talán mégsem akar segítséget nyújtani ?
— Talán csak hitét, türelmét akarja próbára tenni ? — Nem ez 
az oka várakozásának. Új virág pattant ki szeretete fájának az 
egyik ágán, azt tárja a sokaság elé; nem azért, hogy színpom
pájával elkápráztassa azt, hanem azért, hogy annak láttára a 
Jairusok hite erősbödjék azért a benne való hit megtartó ereje, 
diadalmas volta nyilvánuljon.

Egy asszonyt gyógyít meg, aki tizenkét esztendő óta sú
lyos betegségben sínylődött és, bár sok orvostól sokat szenve
dett s minden vagyonát magára költötte, mégsem javult sem
mit, inkább még rosszabbul lett. Amikor tapasztalnia kellett, 
hogy sem a vagyona, sem semmiféle emberi tudomány nem 
segíthet rajta, akkor hall Jézusról. Lelkében hit ébred: a sok 
csalódás után is bizton hiszi, hogy ő meggyógyítja. Felkeresi 
az Urat. A nagy sokaság miatt csak nehezen és csak hátulról 
kerülve juthat közelébe, de legyőzi az akadályokat azzal a hit
tel : ha csak ruháját illetheti is, meggyógyul. Hitében nem szé
gyenül m eg: árad reá az isteni szeretet csodatévő ereje s azon
nal eláll vérének folyása. Érthető, hogy — betegségének mi- 
némüségére való tekintettel — titokban tartaná a gyógyulást. 
De hiába! Ha a tolongó sokaság nem venne is arról tudomást, 
az Úr előtt nincs titok. Megfordulván, reátekint — csupa szere
tet sugárzik szeméből, — miközben az előtte félve-remegve 
földre omló s minden titkát bizalommal feltáró asszonyhoz hang
zik jóságos szava : Bizzál leányom; a te hited megtartott téged.

De ugyanakkor Jairus felé is hangzik a hit erősítő bizta
tás: Ne félj; csak higyj; leányod megtartatik! (Lukács 8.50.)

Bármint állítják is az emberek, hogy meghalt gyermeked,
— nevethet, gúnyolódhatik a hitetlen világ: Istennél mindenek 
lehetségesek; Ő nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene; 
Jézus előtt a halál csak álom; mindenható „Kelj fel!“ szavára 
felkel a megholt. Felkelt Jairus leánya, feltámadtak mások is 
sokan a testi halálból, még többen az annál is szörnyűbb lelki, 
erkölcsi halálból: a bűnnek rettenetes halálából. Róluk a hír
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nemcsak Zsidóország tartományaiban, hanem az egész világon 
elterjedt s a hírrel együtt terjedt a Krisztusban, az élő Isten
ben való élő hit is, amely megtart az életben, üdvözít az örök
kévalóságban.

Évezredes tapasztalat bizonyítja, mily megtartó, életadó, 
boldogító, üdvözítő ereje van a Krisztusban való élő hitnek. A 
hivő számára annál nehezebb még elképzelni is azt a szomorú 
valóságot, hogy emberek milliói hit nélkül élik le földi életüket. 
Akárhányan szinte az előkelőség tartozékának vélik a hitnél
küliséget; mintha csorba esnék tekintélyükön, tudásukon, mintha 
kárát vallanák társadalmi elhelyezkedésükben, ha hivő lélekkel 
odaborúlnának az Ür Jézus lábai elé. Sokan — még a megke
reszteltek közül is — egyenesen ellene dolgoznak szavaikkal, 
cselekedeteikkel, léha, erkölcstelen életükkel. A jólétben egész 
természetesnek látszik előttük mindaz, ami velők történik; ele
get fáradnak, küzdenek, — gondolják, — méltán megilleti őket, 
amijük van. Ha a betegség beköszönt hozzájuk, miért ne biza
kodnának javaikban, miért ne hivatnák az orvost, miért ne 
használnák fel az emberi tudomány minden vívmányát, hogy 
segítsenek magukon ?! Csak amikor mindez hiábavalónak bizo
nyul, talán csak a halálos ágy mellett, vagy a halálos ágyon 
törik meg az emberi büszkeség, akkor fakad a szívből az esdő 
sóhaj; Uram, segíts! — akkor hangzik az alázatos vallomás: 
Hiszek Uram, — légy segítségül! És a hitben meglátja az em
ber az isteni csodát, tapasztalja a hit megtartó erejét. Igen, mert 
az Urnái a kellő időben kész a segedelem. Nem is szükséges 
a baj helyére mennie, nem szükséges a beteget érintenie, — 
ha megteszi, az is szeretetének a jele s azzal is magasabb célja 
van, — nem kell receptet írnia s nem kell orvosságot bead
nia ; elég, ha akarja — és ő mindig akarja — a gyógyulást. 
Még a halott felett is fenséges biztossággal teheti e megnyug
tató kijelentést: Nem halt meg, csak aluszik!

Kedves Testvérem! Aggódsz szeretteidnek az életéért ? 
Reád nehezül a bűn keresztje? Rettent halálod gondolata? 
Fordulsz bajodban emberekhez, tudományhoz, művészethez ? — 
Az emberek jó tanácsai, az orvosi tudomány, a természetben: 
fűben, fában, ásványokban, vízben és napsugárban rejlő ha
talmas gyógyító erők segíthetnek és sokszor segítenek is a be
tegeken; a művészet, a tudomány, a nemes társalgás sok kel
lemes órát szerezhet, sok bút-bánatot elfeledtet. Csak azt ne 
feledd, hogy minden gyógyító erő attól származik, aki felette 
áll az egész világnak, felette áll a múlandóságnak: Ne feledd, 
hogy csak az Úrnál van minden bajra gyógyító balzsam, a 
benne való hit biztosítja a szív nyugalmát, a lélek igazi béké
jét; a hit diadalmaskodik a bűn felett s egyedül az űzi el a 
halál félelmét!

Soha meg nem szűnő könyörgéseddel kérjed az Úrtól a hitet !
Boldog az, aki hisz; mert megtartatik. Ámen.

Gerencsér Zsigmond
nemescsói lelkész.
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Krisztus jön!
Advent I. vasárnapja.

Máté ev. XXI. 1 - 9 ;
Testvéreim az Úr Jézus Krisztus által!
Gondoljunk most csak egy pillanatig arra a különös han

gulatra, mely egy-egy újévi reggelen lesz úrrá felettünk. Nemde, 
van benne öröm, bizó reménység s egy csomó megújított jó
szándék, de benne van az elmúlt évek kevesebb jó, több ke
serű tapasztalásainak kiábrándító emléke is. S ezek az emlé
kek, tapasztalások oly örömrontók, oly hűvös józanságra intők. 
S nem ok nélkül. — Gondolunk ilyenkor az előző napon — 
elmúlt év végén — lezárt számadásunkra s benne arra a nagy 
különbségre, mely volt egyrészt kicsi szerencsénk, apró, komo
lyan alig számba vehető sikereink, másrészt vesztéseink, hiába
való erőlködéseink, kudarcaink között. S gondolunk arra, hogy 
ezt a nagy különbözetet nem tudtuk máskép fedezni, csak úgy, 
hogy egyenleg gyanánt oda irtuk életünk egy drága darabját: 
időnk, erőnk és kedvünk egy jó részét, amire pedig az újév
ben oly nagy szükségünk volna s aminek most oly nagy hiá
nyát érezzük. Ily hangulatban bizony az újév nem úgy tűnik 
fel előttünk, mint vidám örömnap, hanem mint egy intőjel: a 
kilátástalan harc, mely lassanként egész valónk felőrli, im újra 
kezdődik.

S én mégis, vagy éppen ezért hadd emlékeztethesselek 
arra, hogy a mai napon is egy ilyen fordulóponton megyünk 
keresztül, ezzel a mai ádventi első vasárnappal megyünk át t. i. 
az új egyházi évbe, Istennek új kegyelmi esztendejébe. S ha 
az a másik év s annak minden napja arra tanít, hogy küzdés 
az élet s a jutalmat a vak szerencse nem érdem, hanem kényre- 
kegyre osztogatja; úgy ez az év s ennek sok és különféle ün
nepi alkalma arra tanít, hogy ez a küzdés, ha őszinte és ko
moly, — függetlenül az eredményektől, — mint válhatnék ál
dássá rajtunk. — Ó, ez az egyházi év, ez a kegyelmi esztendő 
nemcsak tanítani akar erre bennünket, hanem hozza, szinte 
naponként hozza s kinek-kinek felkínálja az ő ajándékát, mely 
olyan, mint a régi bölcsek keresett köve, mely egyszerű érin
tésre még a lomha ólmot is fénylő arannyá változtatja. S ez 
a csodálatos ajándék, — hogy ne beszéljünk sokáig homályos 
képekben, — az ige.

Testvérem azt — gondolom — jól tudod, hogyha egy fehér 
fénynyaláb elébe egy prizmát helyezünk, az az egyszerű fehér 
sugár a szivárvány ezer színében pompázik a prizmán túl. — 
De feszítsd csak ki — mint egy hálót — a lelked az alkalmak
ként itt felzendülő, feléd szálló ige elébe, — meglátod — ezer- 
szerte nagyobb dolgokat tapasztalsz! lm, elcsendült ma is az 
ádvent első vasárnapi ige. Vájjon mivé vetődtek szét a te lel- 
kedben a szavai ? Mily gondolatokat, érzéseket s új indításokat 
hoztak a számodra? Vagy talán engedted elszállni, nyom nél-
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kiil ? Akkor legalább hallgasd meg jó szívvel azt, hogy micsoda 
látásokat, biztatást s parancsokat vettem én belőle. Pedig amit 
el tudok mondani, az csak kicsiny töredéke lesz az egésznek, 
mert az ige legdrágább része mindig eleven erő marad s ezt 
nem lehet kibeszélni. Ez legfeljebb csak mint meleg s lelke- 
söltség ömlik el a beszéden s egyebekben abban munkál, hogy 
az ember a vett parancsok szerint az ő látásainak útját járhassa.

A mai ige, Testvérem, legelsőbben is a képzelet szunnyadó 
erőit pezsdítette életre bennem. Hidd el Testvérem, hogy azt a trium- 
fust, azt a diadalmenetet, amely Betfagétól Jeruzsálem felé tart, most 
közvetlenebbül és élénkebben látom, mint ahogy látom itt magam 
előtt ezt a gyülekezetét. A triumfáló Krisztus, most hozzám oly 
közeljáró valóság, hogy az ember szinte az arca vonásait is 
látni véli s szinte a szemében, azokban a beszédes szemekben 
olvashat. Úgy tetszik, hogy Krisztushoz most a sok ezer Krisz
tuskép között még leginkább Thorwaldsen alkotása hasonló, 
amely azt a Krisztust jeleníti meg, aki az ő királyi igényeit 
jelenti ki, aki mindnyájunkat az ő jármába akar hajtani, ha 
mindjárt azzal is biztat, hogy az ő igája könnyű és gyönyörű
séges s aki ott maga mondja azt, amit most a tömeg lát meg 
ra jta : hogy ő szelíd és alázatos.

S ott lépdelnek büszkén a tanítványok Utána. Arcukon a 
fénylő nap s a szivükből kiáradó öröm sugára. Az örömükben 
benne van a Mester diadala, de benne van a szolgálatuk most 
már hamarosan várható jutalmának a reménysége is. Ők is azt 
hiszik, amit a hozsannázó sereg, hogy Jézus most Dávid trón
ját s nem a keserű poharat megy átvenni. Hogy szétrebben
nének ezek, ha úgy hirtelen megvilágosodnék előttük Jézus 
próféciáinak értelme, hogy ez az út a csúfos kereszthalál felé 
vezet! De most erre ők nem gondolnak. Csak mennek büsz
kén . . ., mennek örvendező szívvel, mennek mint élő példák, 
hogy mily nehezen érik meg az ember annak az igazságnak 
az elhordozására, hogy Krisztus szolgálatának nincs más jutalma, 
mint az az erő, mely arra képesít, hogy Őt ezután még hűsé
gesebben tudjuk szolgálni.

S ezt a kis csapatot egy hatalmas sereg rajzza körül. Az 
elsők pálmaágat, virágot szórnak, a hátuljárók szívből fakadó 
hozsannát kiáltnak. Boldog, aki el tudja fogni a Mesternek egy 
tekintetét, aki halihatja egy szavát, aki érintheti a ruhája sze
gélyét. Az a tömeg ott nemzeti fanatizmusában szent mámor
ban úszik. Vannak emberek, kik letérdelnek a földre s áhítattal 
csókolják meg az út porát, amelyben az ő királyuk lába nyoma 
kirajzolódott.

Ezt az eleven látást aztán két igazságnak a megismerése 
követi. Az egyik az, hogy, noha a menetet igénk csak Betfagé
tól írja le, az valójában sokkal távolabbról indul ki. A másik 
hasonló ehhez: Jeruzsálem sem az utolsó, hanem csak egyik 
stációja a menetnek.

Mert ez a menet valahol fent a múlt kéklő messzeségei
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ben, tájakon, hol már az emlékezet is csak nehezen jár, mint 
a később hatalmasan hömpölygő folyamár, két ágból ered. Az 
ember szívéből úgy, mint vágy, sóvárgás s az Isten atyai szí
véből úgy, mint biztatás, Ígéret. Azt mondtuk elöljáróban, hogy 
egy rövidke szemlélődés is hamar rá vezet arra, hogy meglás
suk, mennyi a nyomasztó, a borús és bántó köröttünk, hogy 
a világban mennyi az értelmetlenség s hogy milyen nehéz a 
szívünk. De ez nemcsak az én állapotom, vagy a tiéd, hanem 
mindnyájunké, a minden idők minden emberéé. Ez a békétlen
ség, szent elégedetlenség önmagunkkal és a világgal s a vágy 
enyhület, elnyugvás, világosság, jobb élet után a 2000 éves múlt 
emberét épp úgy epesztette, akárcsak minket. Ezek az érzések, 
gondolatok így egymagukban, magunkon tapasztalhatjuk, csak 
elnyomorítanak. De ahol ez a vágy Istennek Ígéretével, az élet 
ellenmondásait, a szív szinte elhordozhatatlan terheit feloldó 
biztatásával találkozik, ott a vágyakozás várakozássá lesz. S a 
várakozás már nem tétlen tespedés, hanem előkészület: ádvent. 
S Krisztus itt indul el diadalútjára, igaz, most még csak úgy 
mint a boldog lehetőségek, új életnek ígérete, de mégis s már 
is úgy, mint a legszentebb és a leghatékonyabb valóság, Isten 
keze által az ember szívébe helyezve. Áldott isteni igazság! 
A fényében világosan látom, hogy azt a derült virágvasárnapi 
menetet nem pálmaágat lengető uccai gyerkőcök nyitják meg, 
hanem egy 2000 éves ádvent; 2000 év hulló könnye, forró 
imádsága, boldogabb élet után vágyó sóhajtozása. Most értem, 
miért olvassuk mi ádventben a virágvasárnapi menetet: ádvent- 
ből nyúlik az odáig! S mi ma nem csak újévet, egyházi újévet, 
hanem ádventet is ülünk. Kétféle ádvent van! Az egyiket, a 
múltat, megünnepeljük, a másikat személy szerint éljük. Mi is 
várjuk, hogy rajtunk, a mi életünkben is beteljesedjék az isteni 
ígéret, hogy számunkra is eljöjjön öröménekével a karácsony.

S Krisztus jön! A diadalmenet nem akadt meg Jeruzsá
lemben, csak megállt és formát változtatott. Krisztus jön! Jön 
úgy, ahogy ma nekünk a legigazabban szükségünk van rá. 
Amaz első ádventben jött úgy, mint áléit lelkeket éltető Ígéret, 
aztán Palesztinán végig vonult, mint vándor, ki hontalanokat 
elvesztett hazájukba vezet s most jő, mint erő, mint szellem s 
lélek. Krisztus most azért jő eképen, mert most már nemcsak 
az útakon akarja diadalmenetét járni, hanem otthonunkba, isko
lánkba, intézményeink falai közé kíván behatolni, a munkát s 
társadalmat akarja szellemével áthatni, ami legbelsőbb embe
rünkben akar magának szállást venni, mert be akarja s csak 
így tudja betölteni az egész életet s világot s annak egymáshoz 
való minden viszonylatát. — Krisztus jő! Bizonysága ennek a 
közelgő karácsony. Karácsony nemcsak emlékünnep, hanem és 
sokkal inkább örvendetes jelentés, hogy, mint a nap időnként 
földközelben, úgy a Krisztus is — akkor — emberközelben 
van. Ó, akkor is csak közelben van s mégis hogy megváltozik 
azokban a napokban az ember, az élet képe! Mi volna, ha ten
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nénk róla, hogy egész a szívünkig érjen ? Mi, ha benne maradna ?!
S végül, Testvéreim, ez igékből az ember komoly paran

csokat vészén. Emlékeztek még, Jézus a tanítványoknak meg
bízást ad a bevonulás előkészítésére. A megbízás igen jelenték
telennek látszó, különös, csaknem komolytalannak tűnő: egy 
vemhes szamarat kell nekik szinte erőhatalommal elhozni, hogy 
Jézus azon vonulhasson be. De mi tudjuk, hogy ez a szamár 
az, mely a bevonulásnak egyik legbensőbb jelentését adja ki. 
Ily természetű a mi megbízásunk is az Ő végleges diadalmának 
előkészítésében. Csekélynek, céltalannak látszó s mégis múlha
tatlanul szükséges. A felvonulás színtere óriási: az egész világ, 
a nehézségek is kibeszélhetetlen nagyok, az akadályok sem 
fogyók, de tornyosulok. Ám ezekkel törődni mind nem az én 
gondom. Az én dolgom csak az, hogy higyjem, hogy Isten 
helytáll az ő ígéretének s hogy munkálkodjam abban a kicsi, 
szűk körben, hova állíttattam, a hűségnek, az odaadásnak oly 
teljességével, mintha ezen az egy ponton dőlne el a nagy Ügy
nek teljes diadala.

S én hirdetem nektek a szent meggyőződés teljes bizonyos
ságával a világnak oly valószínűtlent: Krisztus jő s a béke el- 
nyugvás, a fény s az új élet áldásait hozza. Krisztus jő ! Jő, 
mint erő, mint szellem és lélek. Nyissatok kaput és ajtót s nyis
sátok ki a szíveteket előtte! Ámen.

Kiss István
vallástanár.



R „Hadröá“ Nemzeti Szövetsége 
zászlóavatási ünnepén.

(1924. aug. 3. József és József Ferenc kir. hercegek 
jelenlétében.)

Az a nehéz megpróbáltatás, mely a világháborúban való 
hősies küzdelme után, mint a villámlást követő sötétség szakadt 
nemzetünkre, sok nemes elhatározás szikrájára terítette az 
elcsüggedt közöny szürke takaróját. A szeretetnek, önfeláldo
zásnak, hősiességnek azt a vérző folyamát, amely fél évtizeden 
át tartotta vissza diadalmasan a világ mind a négy tája felől 
ránk özönlő ellenséget, mintha felitta volna az összeomlást okozó 
belső vihar határainkat elsöprő homokförgetege. Úgy látszott, 
hogy jeltelenné egyengeti az elesettek sírhalmait, behinti hulló 
vérüket, az árvák és özvegyek könnyeit s testeikkel együtt 
eltemeti dicsőségüket. Nemcsak az édes, bálványozott haza le
tördelt részeinek elorzása, hanem azon fájdalmas gondolat is 
hasogatta a lelkünket, hogy az a nemzet, amely elvágja a múlt
hoz fűző életereket, önmaga oka elvérzésének, amely megtagadja 
múltját s csak a jelen kénye szerint akar élni, lemondott jöven
dőjéről is.

De az oly hosszú időn át bőven ömlő folyam nem maradi 
sokáig eltakarva, itt is, ott is előtörnek lassan hullámai, a nem
zet fájának letarolt törzsökén fakadni kezdenek az eddig alvó 
rügyek. Bizonysága ennek ez a zászló, amely emlékeztet a 
közelmúlt könnyes dicsőségére, amelynek lobogása azt hirdeti, 
hogy nem vagytok elfeledve ti, porladozó hősök, akiket a Duna 
habjainál, a Kárpátok erdőinek zokogó lombjai alatt, a Doberdó 
kietlen szikláin, vagy Szibéria ismeretlen pusztaságain csókolt 
véres babérral a halál. Nem vagytok elfeledve, a nemzet szíve 
újra feldobban emléketeken, emlékezik rátok az a királyi sarj 
is, aki nemcsak a küzdés idején volt dicsőséges hadvezéretek 
és édesatyátok, hanem most is eljött nyomdokait követő nagy
reményű fiával, hogy hódoljon emléketek előtt s koronája legyen 
ennek az ünnepségnek. Nem vagytok elfeledve ti, a poklok 
minden szenvedését keresztül élt, tépett szárnyú daliák, akik 
testi épségetek árán kerültetek vissza a világkeverő zivatarból. 
Nem vagytok elfeledve ti, özvegyek és árvák, akik éltetek leg
főbb támaszát, földi gondviselőjét veszítettétek el akkor, amikor 
családotok feje mindnyájunkért küzdve elesett a harcmezőn. 
Nem vágytak elfeledve, e zászló már ti értetek lobog és újra
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meg újra emlékezetébe idézi a kábulat álmából ébredező nem
zetnek, hogy ha elfelejtkezik elesett hőseiről, az ország elesett 
részeiről felejtkezik el, ha közönyösen nézi az élő hősök sorsát, 
közömbössé lesz a saját sorsa iránt és ha nem karolja fel az 
özvegyeknek és árváknak ügyét, ezeknek felemelt, könyörgő 
karjai eltakarhatják előle az egész jövendőt. Érettetek kiált már 
e zászló, lobogása szava a

...............................végtelenbe harsog,
Megnyílnak rája jeltelen sírok 
S halott honvédek újrázzák a marsot. (Gyóni.)

Igen, látjuk őket ismét, amint szeretteik csókjával és köny- 
nyeivel, az elhagyott, édes otthon ezer simogató emlékével a 
lelkűkben sasokként szálltak lángban álló határaink felé, mentek 
a halál elé, amikor feledni kellett mindent, aggódó szülőt, hit
vest, gyermeket, amikor utolsó, döntő erejű szakítással el kellett 
tépniök az életösztön ércből fonott láncát, hogy azután véresen, 
utolsót pihegve, összeroskadva meghozzák a szeretet legnagyobb 
áldozatát. „Mert nincsen senkiben nagyobb szeretet — mondja 
a Szentirás — mintha valaki életét adja az ő felebarátaiért.“

Ennek a szeretetnek folytatására hív e zászló. Feltárja 
előttünk: mit cselekedtek ők miérettünk s kérdezi: mit teszünk 
mi ő érettük? Óh lehet-e más válaszunk, minthogy kitárjuk 
szívünket e mindent feláldozó szeretet izzó sugara előtt, hadd 
olvassa le róla az önzés kérgét, hadd érlelje termővé benne a 
szent fogadást, hogy márványba véssük neveiket s minden 
erőnkkel áldozni igyekszünk árván maradt szeretteikért. így 
lesz ez az ő emléküknek szentelt zászló a felebaráti szeretetnek 
is lobogójává, amelyet nemcsak az élők tartanak a föld felett 
és a holtak a föld alatt, de Isten is tartja azt az égben. így lesz 
a mi szeretetünk folytatása az ő hősiességük, szeretetük, ön- 
feláldozásuk széles folyamának, amelynek szine már nem piros 
vér, hanem hófehér és így haladhatunk a jövendő zöldé lő partjai 
felé. Akkor e zászló biztatón hirdeti nekünk ma, az elesett és 
élő hősök emléknapján, hogy támadóban van egy elesett, de 
élő, élni akaró nemzetnek verőfényes ünnepe!

És most megáldom e zászlót ág. hitv. evang. egyházunk 
nevében s tb .. .  .

Botyánszky János
szentesi lelkész.


