
Isten Igéje, —  A  lelkipásztor. 
Az ifjúság.

Az alábbiakban arra akarok röviden rámutatni, hogy a 
címben felírt három gondolat hogyan került a lelkemben egy
más mellé s még tovább, hogy az a három külön gondolat 
hogyan lesz a munkamezőnkön egy egységes hatalmas, he
gyeket mozdító erővé.

Ennek a mi korunknak sok érdekes jellemvonása van, de 
a jellemző vonások egyik legfeltünőbbike is az, hogy az ifjúság 
dörömböl az élet munkatereinek kapuin. Részint bebocsáttatást 
kér, részint már bebocsáttatást is talált nemcsak a cselekvés, 
hanem az irányítás munkájához is. Épen olyan érdekes, hogy 
ez a mozgalom — legalább is legújabb lendülete szerint — 
Törökországból, tehát egy eléggé elmaradt pogány világból ke
rült bele a világ életébe. Az ifjú törökök, vagy új törökök ott 
ütköztek össze először legnagyobb mértékben a régi világgal 
ennek az évszázadnak elején. Az is bizonyos, hogy a mai Török
ország csak hálás lehet az iránt az aktív ifjúság iránt, amely 
új eszméket, gondolatokat s új tetterőt vitt be a nép életébe s 
Európa beteg emberét ifjúi erejének teljességében állítja a világ 
közvéleménye elé.

Nem ilyen szembetűnően, de határozottan felismerhetően 
egész Európában, sőt világszerte is szerephez jutott az ifjúság, 
részint szerephez jutásra vár. Az irodalmi egyesületek élete, a 
parlamentek, kormányok összetétele — korra nézve — csak 
úgy, mint a községi képviselőtestületek, gyülekezeti presbitériu
mok szemléltetik a figyelővel, hogy új ifjú erők érvényesülésével 
kell számolni mindenütt. Sokáig volt jelszava a világnak: akié 
az ifjúság, azé a jövő. Most az ifjúság eljött, hegy az övé le
gyen a jövő.

Ebben a jelenségben ugyan bizonyos leszámolás-féle is 
van, amely a múlt irányában nem nyilvánítja a legnagyobb 
elismerést. Mintha azt mondaná ez az érvényesülést kereső ifjúi 
erő a múltnak: nem vezettetek arra az útra, amelyre vezetnetek 
kellett volna, magam akarok a magam szerencséjének kovácsa 
lenni. Mindamellett ez az előretörés magában véve nem baj s 
egyáltalán nem aggasztó. A közmondás ugyan azt tartja, hogy 
mikor a fiatal, türelmetlen daru vette át a vezetést az öreg he
lyett, nemsokára megszégyenülten kellett a fiatalnak félreállania. 
De a mai ifjúság a darvak helyett emberek példájára hivatkozik. 
Enwer pasa, Musszolini, sőt, ha szabad gyarló emberi társa
ságba odaállítani, maga az Üdvözítő tanítványaival ugyancsak
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ifjúi lelkesedést, tetterőt vitt bele a világba s náluk a fiatal daru 
példája nem ismétlődött meg.

Mondhatjuk azt is, hogyha az Igét vizsgáljuk, annak az 
első lapjától az utolsóig is mindegyiken ifjúi erő árad szét. Az 
ifjúság tüze, lángja lobog a próféták, az evangélisták s az apos
tolok írásain. Fiatalos, üde pompában áll előttünk a megterem
tett világ. Mikor pedig később belesavanyodott bűneibe, a pró
féták az ifjú lélek epedésével, sóvárgásával várták Isten dicső
ségének megjelenését. Az új testámentomban meg az apostolok 
s az első keresztyének a fiatal szív készségével, elszántságával 
állják a harcot Isten országáért. „Nekem az én életem is nem 
drága, csakhogy elvégezhessem a futást, melyet vettem az én 
Uramtól, a Jézus Krisztustól... Láték új eget és új fö ldet... 
látám a szent várost, az új Jeruzsálemet.. .  az Isten eltöröl 
minden könnyet a szemeikről és a halál nem lesz többé. . .  Aki 
győz, örökségül nyer mindent." Tulajdonkép „a teljes írás, mely 
Istentől ihletett és hasznos" Isten lelkének gigantikus küzdelmét 
példázza minden sorában — az élet hatalmas drámáját — mely
ben megújítani akarja azt, ami ó ; mellyel megfiatalítani akarja 
a világot és az emberszívet. „Akik az Úrban bíznak, azoknak 
ereje megújul, és szárnyokkal magasságra repülnek, mint a 
saskeselyük; futnak és nem fáradnak el."

Ahol az Ige megjelent a történelem folyamán, mindenütt 
megújult, a fiatalságtól duzzadó élet indult meg.

Világos tehát, hogy mikor az ifjú lélek előretörni akar s 
érvényesülést keres — öntudatlanul is az írás programmját 
tartja szem előtt. Mindegyik új világot hirdet, mindegyik új 
világot akar.

Annál feltűnőbb azonban az a másik jelenség, melyet 
ugyancsak az Ige s az ifjúság világa tár elénk. Az előzőleg 
elmondottak alapján ugyanis azt várná az ember, hogy a meg
újulni vágyó világ, a forrongó ifjú lélek az írást teszi meg élete 
programmjának, hogy az írással kezében áll neki a világ meg
újításának. Az írás kipróbált vezért tud adni világot megmoz
gató erőfeszítésükhöz, az írás világosságot tud hinteni küzdel
meik útjára, az írás példát tud nekik adni minden tervükre. 
Az írás már sokszor megújította az emberszívet s a világot. 
Hibás útra lépve viszont már sok jóakarat, nemes igyekezet 
összeomlott, megsemmisült. Az írás nélkül nem indulhat, aki a 
világon nagyot akar. De az írásnak is szüksége van lelkes, 
tettre kész erőkre, hogy általuk a világba bemehessen, hogy 
általuk életté lehessen.

A mai ifjúság, az ifjúság előretörő lelke nem mindig akar 
tudomást venni erről a szoros összefüggésről, nem mindig akarja 
észrevenni, hogy világmozgató terveit az Ige vezetése mellett 
érheti el. Sajnos, nagyon sokszor az Igére úgy tekint, mint az 
ő lelkén kívül eső világra. Még szerencse, ha megmarad vele 
szemben a közönyösség álláspontján, ha vele szemben — ami 
szintén nem áll példa nélkül — nem foglal el ellenséges állást.
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Nem tartozik mi ránk ez alkalommal annak vizsgálata, 
hogy, amit Isten szinte egybe szerkesztett, azt az ember go
nosz kézzel, hogyan szakította széjjel. De miránk tartozik, első
rangú életérdekünk annak felismerése, hogy az egész világ-, az 
emberiség- és magának az ifjúságnak is életérdeke, hogy a 
megújulni vágyó ifjúság rátaláljon a megújulás örök erejére, 
örök forrására, az írásra. Nem természetes a különállásuk, csak 
mondvacsinált.

Ha két ércsodrony villamos erőt vezet, azoknak a kap
csolásával bárhol munkát fejthetünk ki. A kettőnek kapcsolása, 
ha kell szikrát, ha kell meleget, ha kell lángot, ha kell napali 
fényt is ad. De ha idegen anyag lepi a vezetékeket, tehetet
lenül van bennök a nagy energia. Megtisztítás teszi a szunnyadó 
erőt aktívvá, élővé.

Az íráson rajta van a feledés pora. Az ifjúság lelkén 
meg rajta van az előítélet rozsdája. így az írás bezárt erő, az 
ifjúság lelke meg tehetetlenül sóvárog, várva a jobb jövő meg
jelenését.

Itt mutatok rá azután, hogy e sorok fölé irt címben mért 
került az írás és az ifjúság közé a lelkipásztor neve. Azért, 
mert a lelkipásztornak kell az írás és az ifjúság forrongó lelke 
között a kapcsolatot helyreállítani. Voltakép evvel se mondot
tam újat. De nincs is új dolog a nap alatt. Inkább csak a fel
adatok csoportosításával arra akarok rámutatni, hogy ez a fel
adatunk a sürgősek között a legsürgősebb.

Idetartozik még annak a lerögzítése is, hogy nem annyira 
új feladatok megvilágítására várunk, mint inkább az útak meg
jelölésére, melyeken a kívánt célokat elérjük.

így ma is, nem sokan vannak, akik a fentebbiek igazságát 
ne vallanák, de sokan vannak, akik lehetetlennek tartják, hogy 
a lelkipásztor, a mai viszonyok között, az Igét az ifjúság leikébe 
bevihesse. Sokan vannak, akik azt mondják, ég és föld távol
ságra van a kettő egymáshoz. A mai ifjúságnak mozi, Scherlok 
Holmes, tangó, jazzband stb. kell, viszont az írás ezekre azt 
mondja: mindez a testnek kívánsága és a szemeknek bujálko- 
dása. Test és vér nem örökölhetik Isten országát.

Tehet itt valamit a lelkipásztor? Tehet! Alkalmas és alkal
matlan időben hirdeti az Igét. És pedig az itt tátongó nagy 
ellentétek, inkább távolságok áthidalása lehetetlen a szószék 
messzeségéből. Közel kell kerülni azokhoz, akiket közel akarunk 
vinni a Krisztushoz. Az Üdvözítő leült tanítványai közé, beszél
getett a samáriai asszonnyal a Jákob kutjáról, a családi életé
ről, Péterrel is annak mesterségéről s ezeken keresztül mutatta 
meg nekik Isten országát. Ilyen közel kell jutnunk ifjúságunk
hoz, közéjük ülnünk, közöttük lennünk testben lélekben, ha az 
előítélet rozsdáját lecsiszolni akarjuk..

Talán mozival, talán Scherlok Holmesszel, talán mind
kettővel gyűjtjük őket magunkhoz. Talán világbékéről — világ
háborúról; talán mérges gázokról, talán földrengésekről beszé
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lünk velük. Arra várnak ők, hogy ezeken keresztül találják 
meg a Krisztust. Az a feladatunk, hogy Petőfi Talpra magyar
jában, Arany balladáiban, Jókai Erdély aranykorában, a jövő 
század regényében, ha kell Hackel Weltratseljében, sőt, ha kell 
Ady Sár és aranyában stb. stb. mindenütt lefejtsük a sárt, 
mindenütt megmutassuk a fényesre csiszolt aranyat. Mindezek
ben megmutassuk a Krisztus lábanyomát.

Hálásabb hallgatóink a templomban: — tanítványai a 
Krisztusnak — nem lesznek, mint a mai forrongó lelkű ifjúság
nak egy nagy, igen nagy része, ha vészük azt a fáradságot, 
hogy Nikodemus óráján összegyűjtjük őket s beszélünk velük 
a magvetésen, a halfogáson, a villamosságon, a rádión, az 
elektronokon keresztül az új ég és új földről s arról, aki oda
vezet minket: a Krisztusról.

Nem kabalás parancs az, hogy külön is foglalkozzunk az 
ifjúsággal, hanem magától értetődő okosság. Az ifjú lélek ra
jong minden nagyszerű, hatalmas dologért. A legnagyszerűbb 
dolgai Istennek s az embernek a bibliából lépnek elénk. De a 
világ a bibliáról torzképet faragott s valahogy a levegővel az 
ifjú magába szívja s szívébe rajzolja ezt a torzképet. A  meg 
nem értett sok olvasmány, szóbeszéd még tovább torzítja a 
torzképet.

A torzképnek torzvonásait letördelni a szószékről nem 
lehet. Sok minden van, amit meg kell az Igével kapcsolatban 
mondanunk, de, amit meg nem mondhatunk a szószékről, sőt 
a templom más helyéről se. Sok dolog van, amiről beszédet 
tartani nem lehet, de beszélgetni nagyon is lehet. Ezért kell 
múlhatatlanul külön leülni az ifjúsággal, ahol nemcsak hall
gatni, hanem, több bizalmas baráti együttlét után, kérdezgetni 
is lehet.

Ifjusági-gyermekistentiszteletek már egy lépéssel közelebb 
vezetnek a célhoz, mert közelebb visszük az Igét az ifjúsághoz, 
de még egy bizonyos távolság ott is marad közöttünk.

Isten Igéjének be kell vonulnia az ifjúság szívébe, mert 
ez Isten akarata, mert ez az ifjúság érdeke, mert ez a jövő 
boldogságának alapja. A lelkipásztor hivatásának egyik leg
szebb eszménye, hogy ezt az egyesülést közvetítse, munkálja. 
Legyen e cél érdekében kiáltó szó, legyen magvető, halász a 
lelkeknek, legyen miniszter verbi Domini s akkor tapasztalni 
fogja: mindenek lehetségesek nekem a Krisztus által, aki en
gem megerősít.

Fábián Imre
sárszentlőrinci lelkész.
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Az egyházi beszéd viszonya 
a cultushoz.

IV.
„Doceat et moveat, qui fiectere vult. “ Ez a régi rhetorikai 

szabály az evangéliomi igehirdetésre is alkalmazható. Mert igaz 
ugyan, hogy ennek, tehát a prédikációnak végső célját nem az 
akarat megindításában és megváltoztatásában, hanem az épülés
ben és ünneplésben látjuk, mégis az az igehirdetés, amely tel
jességgel nélkülözi a motívumokat, vagyis nem gyakorol ha
tást az emberi akaratra, nem képes azt mozgásba hozni, irá
nyítani, helyes elhatározásokra indítani, nem felel meg felada
tának. Mivel pedig az akarat-elhatározásnak előfeltétele az alap
jául és céljául szolgáló igazságnak megismerése, azért az ige
hirdetés sem nélkülözheti az értelem felvilágosítását, tehát a 
tanítást. Jézus maga is tanított és amikor tanítványait szerte 
küldi e világba, hogy minden népeket az ő tanítványaivá te
gyenek, így szól hozzájuk: tanítván őket, hogy megtartsák 
(cselekedjék) mindazokat, amelyeket én parancsoltam néktek." 
Es amikor az apostol az „Istentől ihletett teljes írásról" szól, 
első helyen említi azt, hogy „hasznos a tanításra. “ (II. Tim. 3.16.) 
így a kér. cultus kezdettől fogva, sőt éppen az őskeresztyénség 
idején, de a fejlődés további során, p. o. a reformáció korában 
és azután is mindig többé-kevésbé szükségképpen didaktikus 
jellegű is és ennek a jellegének háttérbe szorulása a dologiak
hoz kötött külső, holt cerimoniákkal szemben, a kér. cultust, 
ennek nem csekély kárára, egy fontos, lényeges momentumá
tól fosztotta meg. Hogy a kér. cultusnak éppen ezen didaktikus 
jellegénél fogva a keresztyénség elterjedése és később különö
sen a reformáció idejében újból a népek, nemzetek kulturális 
fejlődésében is milyen fontos szerep és hivatás jút, azt most 
itt, ebben az összefüggésben csak mellékesen említjük jmeg. 
Bizonyos tehát, hogy az igehirdetésnek tanítania is kell. És ez 
a követelés ma is megáll. Sőt talán sokkal inkább mint valaha. 
Mert hiszen a vallás és vallási kérdések ma egyáltalán nem 
állanak az általános érdeklődés homlokterében, vagy legalább 
is ma egészen más irányban és formában jelentkeznek egy bi
zonyos vallási megújhodás tagadhatatlanul tapasztalható tüne
teinél. Alighanem sohasem tér vissza és talán senki nem is 
kívánja, hogy visszatérjen a hitviták idejének az a szelleme, 
amikor az az egyszerű hivő a bibliában és hitvallási iratokban 
való jártassága alapján annyira képes volt az igehirdetést a 
tan tisztasága szempontjából megbírálni, hogy egy kryptokálvi- 
nista-lutheránus papnak a prédikációjára azt mondhatta, hogy: 
„ha Béza és Kálvin a pokolból visszatérnének, az Ilyen prédi
kációkba bizonyára örömük telnék." De a hívők nagy tömegé
nél hitünk sokszor legelemibb igazságaiban tapasztalható olyan 
járatlanság, amelynek legfeljebb az tűnnék fel, ha a szószékről



118

egyszerre csak Mária szeplőtlen fogantatásának, vagy a római 
pápa csalhatatlanságának magasztalását hallaná, az bizonyára 
olyan egyházunk jövőjére nézve aggasztó jelenség, amelyet 
mindenesetre érdemes komolyan venni. Lehet, hogy ez a hely
zetkép egyesek szemében nagyon is túlzottnak és a kelleténél 
sötétebb, komorabb sziliekkel „aláfesteitnek" tűnik fel, de annyit 
bárki kénytelen ebben a tekintetben concedálni, hogy ha ma
napság sikerülne számszerűleg megállapítani azt, hogy híveink 
közül a kötelező vallásoktatáson túl, vagyis a konfirmáció, ill. 
középiskolai tanulmányok után, hányán foglalkoznak még ko
molyan, behatóan vallási kérdésekkel, evangéliomi hitünk alap
igazságaival, eredményképpen alighanem igen csekély százalék
szám mutatkoznék. Pedig, a többek közölt, éppen ez egyik oka 
az egyház iránti közöny, sőt hűtlenség (reverzális-adások, át
térések) eseteinek, amelyek az egyházunk birtokában lévő s 
általa hirdetett boldogító igazságok tiszta, világos felismerése 
mellett, bizonyára nem egy könnyen fordulnának elő. Hogy 
ezen a bajon hogyan lehetne és kellene segíteni, arról most 
nem lehet részletesebb fejtegetésekbe bocsátkoznunk. A kérdés 
itt most az, hogy a prédikációnak ebben a tekintetben mennyi 
és milyen szerep juthat? Túlsókat, vagy éppenséggel mindent 
bizonyára nem várhatunk s ne is várjunk. Már csak azért sem, 
mert hiszen a rendes istentiszteleti igehirdetés legtöbbször éppen 
a vallásunk alapigazságai felől legkevésbé tájékozottakat s ez 
iránt legkevésbé érdeklődőket éri el legritkábban, esetleg soha
sem. De nem várhatunk túlsókat másrészt azért sem, mert 
hiszen az igehirdetés, amint láttuk s újból is hangsúlyozzuk, 
istentiszteleti cselekvény, melynek főcélja az épülés és amelynek 
éppen azért emelkedett, ünnepélyes hangulatban kell végbe
mennie. „W eg mit dér Predigt" — mondja Hilbert (i. h. 22. o.) 
— „die dem Gebetsleben ein Hinderniss ist, statt sein Quell." 
És ez áll az egyoldalúan didakikus tartalmú és jellegű prédi
kációra is, amely száraz, a kedélyt hidegen hagyó s az akaratot 
meg nem indító fejtegetéseivel, gondolatfüzéseivel az egyszerű 
hallgatónak megfejthetetlen rébuszokat ad föl, a magasabb 
müveltségíieknek pedig még a templomban is szellemi munkát 
és megerőltetést okoz, de sem az egyiket, sem a másikat imád
ságra nem hangolja. Az ilyen „vallásos előadásokat" és „érte
kezéseket" éppen olyan kevéssé érdemes istentiszteleti, liturgi
kus kerettel körülvenni, mint az u. n. „vallásos estélyeken" 
sokszor elhangzó „szavalatokat" esetleg profán zene- vagy 
énekszámokat és (egyébként nagyon kivánatos és szükséges) 
felvilágosító, instructiv jellegű felolvasásokat. Ez a prédikáció- 

. typus különben nálunk aránylag talán a legritkábban fordul 
elő. Kevésbé ritka talán az az eset, amikor a prédikátor való
ságos virtuozitással tudja a legegyszerűbb, legelemibb s magya
rázat nélkül is szinte magától értetődő gondolatokat, igazságo
kat, világot mozgató „problémák“-ká fölfujni és cirkalmas, 
bonyolult körmondatokkal, jelzőkkel, közbevetett mondatokkal
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és idegen kifejezésekkel, ködös homályba burkolni, mintha 
szinte igazat akarna adni a prédikációról, sajnos, meglehetősen 
széles körökben elterjedt annak a felfogásnak, amelynek az 
ismert anekdota szerint az az egyszerű hallgató ezekkel a sza
vakkal adott kifejezést: „Gyönyörű volt! Magam sem értettem,* 
vagy megfordítva: „Ez nem volt prédikáció, mert mindent meg
értettem.* (Hilbert i. m. 3. o.)

Az evang. igehirdetés, ez bizonyos, nem hanyagolhatja el 
tanítói föladatát sem, de viszont ezt nem gyakorolhatja egy
oldalúan az igehirdetés istentiszteleti jellegének rovására sem. 
A templom nem iskola, a szószék nem kathedra, vagy előadói 
emelvény. Itt is áll az, amit a művészetnek a cultushoz, ne
vezetesen az igehirdetéshez való viszonyáról mondottunk: ami 
igazán, a szónok teljes, valódi, evangéliomi értelmében véve 
„épít*, az egyúttal tanít is és a tartalmilag és formailag helye
sen alkalmazott tanítás épületes is, mert az igazságot nyújtja. 
A mi pedig ezt az utóbbit, vagyis a formailag is helyes és 
épületes tanítást illeti, figyelemre méltó ma is Augustinus ta
nácsa, amidőn azt mondja: „submisse docere*. Submisse, azaz, 
ha jól értem: szerényen, szelíden, szinte alázatosan, tehát nem 
a járatosnak a járatlanok, a tudósnak a tudatlanok fölött érzett 
és éreztetett fölényével, nem a kioktatás bántó, vagy legalább 
elkedvetlenítő hangján, hanem szinte szándéktalanul Submisse! 
Jézus mindig és mindenütt tanított, még akkor is, ha alig nyíl
tak ajkai beszédre, hanem csak cselekedett. A  tanítás formáját 
illetőleg szinte örökértékü homiletikai szabálynak tekinthetjük 
Nagy Gergelynek azt a bölcs tanácsát: „Expositio ita nescienti- 
bus fiat cognita, ut tamen scientibus non sit onerosa.* Azzal, 
hogy mindig mindenki, mindent „megértsen*, természetesen 
senkisem áltathatja magát, sokkal nagyobb baj azonban az, ha 
soha, senki, semmit sem ért, mert az igehirdető nem tud egy
szerűen, világosan, természetes logikával beszélni. Ha az evang. 
cultusra vonatkozólag azt a követelményt szabjuk, hogy az ért
hető legyen, sőt ezzel más érthetetlen cultus-formákkal szem
ben, dicsekedni is szeretünk, akkor kell, hogy azt a követel
ményt mi magunk komolyan vegyük és szem előtt tartsuk. És 
ebből a szempontból bizonyára megfontolást érdemel az a föl
fogás is, melyet Cremer greifswaldi professor képviselt, aki — 
ezt nem közvetlen tapasztalásból, csak hallomás útján, egy volt 
tanítványától tudom — homiletikai, sőt még dogmatikai szemi
náriumaiban is szinte kérlelhetetlenül üldözött minden olyan, 
valamely kér. vallási dogmatikai alapfogalmat kifejező terminust, 
amelyről különösen manapság, még anyanyelven kifejezve sem 
tételezhető föl, hogy a hallgatók nagy tömege körülírás és ma
gyarázat nélkül, megértse, p. o. megváltás, megigazulás, meg- 
szentelődés, üdvrend, kegyelmi eszközök stb. — Hogy a „posi- 
tivum“-nak és „negatívumának, „absolut“-nak és „relativ“ -nak, 
„subjectiv“ -nek és „objectiv“-nek, „optimizmusának és „pessi- 
mizmus“-nak, „skepticizmus“-nak, „kriticismus“-nak és „ciniz



120

mus“-nak különböző „problémákénak, „drámákénak, „tragé
diákénak és „tragikuméoknak, „napóleoni pózokénak és 
„guillotinokénak, „ellipszisekének, „pantheon“-oknak, „akroba
tákénak, „cirkuszokénak, „kálváriákénak (igen kedvelt kife
jezés) és „az élet kozmikus orgonáján búgó circumdederunté 
nak (!)* semmiféle vonatkozásban semmi helye nincsen egy 
evang. templomi szószéken, ezt csak azok előtt kell nyomaté
kosan hangsúlyozni, akik minden áron, mindig és mindenütt, 
a szószéken is, tündökölni, imponálni s ezen a réven „modern"- 
eknek látszani akarnak, vagy legalább szeretnének és nem 
gondolnak arra, hogy még a „legműveltebb* hallgatóság köré
ben is (rendszerint még ezeknek sem imponál és tetszik kü- 
lömben ez) akadnak mindig és mindenütt olyanok, akiknek 
mindez egyenként és együttesen csupa „sphinx" és „rébusz", 
és nem gondolnak arra, hogy ha egy evang. igehirdető ilyene
ket megengedhet magának, akkor talán a „Dominus vobiscum", 
az „Oremus" és a — „Circumdederunt" sem eshetik olyan igen 
súlyos megítélés alá, annál kevésbé, mert ezeket legalább — 
senkisem érti meg és így a hívők közt nincs különbségtétel! 
Az igazi korszerűség, mondjuk „modern“-ség, amelyet az ige
hirdetéssel szemben követelésképpen támaszthatunk, sokkal 
többet jelent, mint idegen és érthetetlen kifejezéseknek hasz
nálatát! Mint ahogyan a prédikációnak, miként fentebb láttuk, 
nem az „én“-nek emlegetése adja meg az egyéni vonást, ha
nem az igehirdetés a maga egészében, mint személyes bizony
ságtétel, úgy a korszerűségnek is nem egyes kitételekben, ha
nem az igehirdetés egészén, az Igének, az evangéliomi igazság 
és érthetőség sérelme nélkül, a kor gondolkozásához való alkal
mazásában, ül. a kor gondolkozásának az evangéliom világí
tásába helyezésében kell megnyilvánulnia és érezhetővé válnia.

Amit a „tanitás“-T& vonatkozólag általánosságban mondot
tunk, hogy t. i. az igehirdetéstől ebben a tekintetben nem lehet 
túlsókat, vagyis minden hiányos, fogyatékos ismeret pótlását 
várni, az áll a bibliai ismeretekre vonatkozólag is. Hilbert több
ször idézett művében a cultus-prédikációt abban a tekintetben 
is hiányosnak tartja, hogy a hívek biblia-ismeretét nem gyara
pítja. „Ihrer Eigenart nach ist die Kultpredigt ausserstande 
wirklich in die Bibéi einzuführen." (i. m. 21. o.) És ebben, 
kétségtelenül, sok igazság van. Nézetem szerint azonban ez a 
prédikációnak nem is feladata. Ebben a tekintetben talán az ú. 
n. „biblia-óráktól" valamivel többet lehetne várni. De túlzott, 
vérmes reményekkel itt sem áltassuk magunkat. Még pedig 
nemcsak azért nem, mert ezek a biblia-órák, már csak az ezen 
alkalmakkor használt kisebb óe/og'űí/ó-képességü helyiségeknél 
fogva (Ez helytelen! miért nem megyünk a templomba ?!) rend
szerint az érdeklődőknek csak egy jelentéktelenül kis csoportját 
vonhatják és vonják a maguk körébe, sajnos sokszor olyanokat,

* Csupa „prédikációkból" kiszedegetett kifejezés, melyeket tetszés 
szerint szaporítani is lehet! Szerző.
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akiknek ez csak kedvtelés, mondhatnám „divat", bizonyos extra
vaganciákra, sőt éppenséggel szektáskodásra való hajlás, vagy 
olyanokat, akik templomba is járnak, otthon is olvassák a bib
liát és imádkoznak, a legritkább esetben azonban a templom
kerülőket, hacsak szektás fennhéjázásból nem akarnak elkülö
nülni a „meg nem tértek" bűnös és hitetlen közösségétől, amire 
nékik a „bibliai órák" kedvező alkalmat nyújtanak.* De nem 
tudnék ezekhez a biblia-órákhoz, híveink bibliai tájékozottságá
nak előmozdítása érdekében, túlzott reményeket fűzni másrészt 
azért sem, mert alighanem ma is igaza van Kliefothnak, aki azt 
mondta: „Audi in Bibehtunden wird „gepredigt“ — nur schledi- 
ter!" Aki a szószéken művészkedik és „szónokol", az alighanem 
ugyanazt teszi a bibliai órán is, aki a szószéken fecseg és ontja 
a kenetes, kegyes frázisokat, az a bibliai órán is ugyanazt mí
veli s így talán csak a szószéken is „fesztelenül", „közvetlenül" 
csevegni tudó találja el azt a hangot, amelyről egyesek a biblia- 
órák révén több eredményt várnak, mint a templomi, szószéki, 
istentiszteleti igehirdetéstől. Azért, nézetem szerint, addig is, 
amíg, hűséges lelkipásztorkodás, vallástanítás, jó példa és min
den rendelkezésre álló mód és eszköz felhasználásával, sikerül 
híveinket újból az írás állandó és szorgalmas használatához 
szoktatni, annál komolyabban kell vennie az igehirdetésnek azt 
a feladatát, hogz mint istentiszteleti aktus mindig egyúttal az írá
sok magyarázata is legyen s így a híveknek a Bibliában való 
járaiosságát is, amennyire lehet, előmozdítsa.

Az Isién Igéje azonban nem puszta tanítás, hanem élet. 
Ezért az igehirdetésnek, a prédikációnak is az Élet Igéjét kell 
nyújtania, még pedig úgy, amint az nemcsak az örökkévaló
ságra, az ígért és remélt földöntúli, hanem erre a jelenvaló földi 
életre és annak viszonyaira, változatos eseményeire vonatkozik. 
Mert: „ Ewigkeilsgemass heisst nicht zeitlos". (Haring.) A kérdés 
tehát az, hogy a prédikáció, mint istentiszteleti aktus hogyan 
felelhet meg ennek a föladatának is, vagyis hogyan lehet aktu
ális, az egyes hívőkre s azok összeségére, a gyülekezetre s ezek 
életére hatással? Hilbert szerint a prédikáció kultikus jellege 
akadálya annak, hogy az igehirdető a való élet teljességébe 
(„ins volle Menschenleben") belenyúljon, mert hiszen trivialitástól 
tartva, a dolgokat nem nevezheti a maguk nevén s ez teszi 
azután éppen a prédikációt olyan unalmassá és az életre hatás
talanná. (i. m. 32. 34. o.) Ez az állítás az első pillanatra nagyon 
tetszetősnek, helyesnek látszhatik ugyan, de mégis csak „cum 
grano salis" fogadható el. Mert igaz ugvan, hogy a prédikáció 
kultikus jellege az igehirdető elé bizonyos korlátokat állít, ame-

* Minden felhozott esetre könnyű volna példákra utalni! Hogy ezt a 
bizonyos elkülönülést a részt nem vevők nagy tömege, sokszor éppen a szor
galmas templomlátogatók és kegyes életre törekvők gyanús szemmel nézik, 
azt nem óhajtom egyenesen a „bibliai órák“ ellen érvül felhozni, aminthogy 
általában nem szándékom ezen üdvös, minden esetre jót akaró berendezés 
ellen síkra szállni, mert hiszen „híveink” egy része a templomlátogatást is 
feleslegesnek találja, de azért mi nem ezekhez igazodunk. Szerző.
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lyeket a jó Ízlés, sőt illendőség, tehát a szószék, a templom, 
sőt saját hivatása méltóságának megsértése nélkül nem léphet 
át. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy az igehirdetés 
szükségképpen merev mozdulatlanságban és távolságban álljon 
a reális élet és annak követelményei fölött, és ezért az igehir
detés hatástalanságának okát talán mégsem a prédikáció kulti
kus jellegében, mint inkább a prédikátorban, ill. a helytelen, 
szinte sablonossá vált, meggyökeresedett modorban és stílusban 
kell keresnünk. Mert teljesen igazat adhatunk a jó  öreg Hamis
nak ma is, amikor már az ő korában elterjedt prédikációról 
maró gúnnyal azt mondja: ,W as mán nicht weiss, das bekommt 
mán nicht zu wissen und was maii zu wissen bekommt, das 
weiss mán, oder es ist auck nicht wert, gewusst zu werden“ . 
De, hogy ezért a „szószéki", vagy amint mások nevezik „or- 
szágut“-stilusért („Chausseestil“-Hase: Dér evang. Geistliche. 
180. o.), amely mindig régen letaposott, göcsörtös utakon döcög, 
éppen a prédikáció istentiszteleti jellegét lehessen okozni, azt 
már nehezebb belátni. És vájjon mit jelent az, „a dolgokat a 
maguk nevén nevezni" ? Talán azt, amit p. o. ugyancsak Harms 
a maga korában és a maga originális, tehát utánozhatatlan egyé
niségében és gyülekezetéhez való viszonyából folyólag megenged
hetett magának, amikor „szeretett híveinek" azt mondja: „Ihr 
seid ja keine Ochsen und Schweinel", „e világ fiait" pedig az 
„Einfaltspinsel und Dummerjan" elnevezéssel tiszteli meg, nem 
is szólva arról, hogy a hatodik parancsolattal kapcsolatos bűnö
ket ugyancsak a legdrasztikusabb kifejezésekkel újra meg újra 
a „maguk nevén nevezi". Ki meri őt, vagy a hozzá hasonló 
originális prédikátori egyéniségeket ma utánozni? Igaz lehet, 
hogy korunk gyermekei és az elmúlt nemzedékek között az a 
különbség, hogy ez utóbbiak a bűnt magát s különösen bizonyos 
bűnöket talán komolyabban kerülték, mint a nevük kiejtését, 
míg ma megfordítva áll a dolog. De elvégre a dolgoknak a 
„maguk nevén nevezése" is olyan közönségessé, mindennapivá, 
megszokottá válhatik, hogy már ennélfogva is elveszíti hatását, 
amint ez a „nevelés" terén is olyan sokszor tapasztalható, ami
kor durva szavak, ütlegelések stb. éppen az ellenkező célt érik 
el, vagyis nem javítanak, hanem fásultságra, csökönyösségre, 
makacsságra, sőt megátalkodottságra vezetnek. Ezért az ú. n. 
„büntető-prédikáció" értéke és jogosultsága is nemcsak a pré
dikációnak a cultushoz való általános viszonya szempontjából, 
hanem ebből a gyakorlati szempontból is volna elbírálandó. 
És, a templomról, istentiszteletről, szószékről nem is szólva, hol 
van ma általában véve az a hely, az az alkalom, az a közönség, 
hacsak a korcsma-asztalnál nem, ahol az illendőség legelemibb 
szabályainak megsértése nélkül, mindig, mindent a maga nevén 
lehetne megnevezni? Sokan persze azt tartják, hogy maga a 
biblia nem ezt teszi-e ? Ez igaz! De legyünk csak őszinték 1 Ki 
választ ma nemcsak prédikációja, hanem még a „fesztelenebb" 
és „közvetlenebb" bibliai óra alapjául is éppen olyan bibliai
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helyei, vagy szakaszt, amely a „dolgokat a maguk nevén nevezi" ? 
Sőt ki szereti, hogy csak egy példát említsek, még az ádventi 
és virágvasárnapi evangéliomban előforduló igazán ártatlan 
„szamarat és annak vemhét" is az alapige felolvasásán túl, a 
fejtegetés során újra meg újra, szükség nélkül, emlegetni? És 
kinek az Ízlése nem tiltakozik ma, meg nem értett ótestámentomi 
idézetek során egész állatseregleteknek: ökröknek, szamarak
nak (esetleg „vadszamaraknak") borjuknak, oroszlánoknak, 
farkasoknak stb. fölvonultatása ellen? Tudok rá esetet, hogy 
egy különben kiváló, nagy prédikátor és lelkipásztor egy Ézsaiás 
1., 2. és köv. versei alapján tartott prédikációjával a templomot 
nem egészen szorgalmasan látogató anyagyülekezeti híveket 
hosszú időre elriasztotta a templomtól, mert azt mondták, hogy 
őket a papjuk a szószékről nyilvánosan „ökröknek" és „szama
raknak" csúfolta, a templomlátogatásban szorgalmasabb filiabeli 
hívek nem csekély örömére. Azzal tisztában van ugyan minden 
tapasztalt lelkipásztor, hogy végeredményben ilyen „félreérté
sek" elkerülhetetlenek s azt is lehet mondani, hogy „akinek 
nem inge, ne vegye magára". De azt is látjuk, hogy manapság, 
«  bibliában nagyon kevéssé járatos, sőt teljesen járatlan hívek 
előtt még az ilyen „ártatlan" dolgokban is tanácsos bizonyos 
elővigyázatosságot és kíméletet gyakorolni, nehogy esetleg töb
bet rontsunk, mint használjunk.

És ebben a tekintetben nem tesz nagy különbséget, sőt 
talán még helytelenebb, ha a dolgokat a mai kor nyelvén „ne
vezzük a maguk nevén*, mert ebben az esetben még a biblia 
tekintélye sem áll a prédikátor mögött.

A „Pastoralblatter" 1927. évi december 3-iki száma egy 
újévi prédikációt közöl. Egyet azok közül, melyek a szerkesz
tőség részéről „szemléltető prédikációkra" („anschauliche Predig- 
ten") kiírt pályázat nyomán érkeztek be. A prédikáció alapigéje: 
Dániel 5., 1—6. és 30. Balthazár király lakomájának élénk szí
nekkel való ecsetelése közben, a következő passzusok olvasha
tók : „Wieviel Diener mussten Kellner spielen! Und dann — die 
Weiber! Denn wo Gotl Bachus schwelgt, steckt Göttin Vénás 
auch gern den Kopf herein." Azután következik a „Wer nicht 
liebt Wein, Weib, Gesang" — még jó szerencsére azzal a köz
bevetett megjegyzéssel, hogy ez az idézet nem Luthertől szár
mazik. De ez még mind semmi. Hanem milyen „épületesen" 
hangozhatik a szószékről, a templomban, az istentisztelet köré
ben a következő versike, amelyet a Sylvester éjszakai mulatozók 
.ajkáról vesz a „szemléltető" prédikátor:

„Das Trinken ist gesekeiter,
Das schmeckt schon nach Idee;
Da braucht mán keine Leiter,
Es geht gleich in die Höb !“

(Ehhez ugyan a szerző superintendens úr a teljes stilszerű- 
ség érdekében akár azt is hozzátehette volna, hogy: Juchhe! 
v a gy : Dulliöh!)
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Azután így : „Seine Welt uud Menschenschöpfung ( ! ? )  ist 
kein Theaterdonner, sondern" stb. Vagy: „Lasst du dir dein 
Gescháft, Amt, Wissenschaft verhunzen ? “ (Erre a magyarban 
hamarjában nem találok megfelelő trivialitást.) Tovább: „Du 
kannst selig werden — willst dús nicht, istŝ  mir schliesslich 
aueh egal ( ! ) ,  dann wanderst du einfach (I )  ins’ Nichts zurück". 
Hogy azután ez a szerző az alkoholizmus elleni kirohanásai köz
ben ismételten használja egymás után az épületes „Fusel-Dusel" 
kifejezést (ez, úgy látszik különösen megtetszhetett néki), az a 
fölhozott idézetekbe egészen harmonikusan illeszkedik.

Nem is szólva arról, hogy milyen kiváló lelkipásztori böl
csességről és hűségről tanúskodik az a kijelentés, amely szerint 
néki a gondjaira bízott hívek örök kárhozata „auch egál" vagyis 
teljesen mindegy és közönyös, mert hiszen akkor egyszerűen 
visszatérnek a semmiségbe, tehát oda, ahonnan jöttek: feltehet
jük a kérdést, hogy vájjon az ilyen prédikáció modor megér- 
demli-e még az „igehirdetés" elnevezést s méltó-e annak ko
molyságához? Ami pedig az elérni óhajtott „hatást" illeti, ez 
természetesen nem terjed a templomban összegyűlt hívek sere
gére, mert ezek aligha tombolták, dőzsölték és orgiázták végig 
a sylvesteri éjszakát, mert különben otthon — pihennének, ha 
pedig mégis idejöttek volna, a következő alkalomig rég elfeled
ték a lelkipásztori intelmet, vagy ha nem, akkor másnap sem
miesetre sem mennek — a templomba. Különben elég. A  tanú
ságok olyan közelesők, hogy azokat kiki maga levonhatja.

Igen jól tudom, hogy Hilbert, akire többször hivatkoztunk, 
sokkal komolyabb theologus és keresztyén, hogysem a dolgok
nak ilyetén „a maguk nevén nevezésére" és ilyetén „az élet 
teljességébe való belenyúlásra" gondolna, de hogy a minden 
áron „empirikussá", gyakorlatiassá lenni tövekvés, az épülés, 
sőt komolyság rovására, milyen utakra tévedhet és milyen bal
fogásokat tehet, erre nézve a felhozott idézetek, úgy gondolom,, 
eléggé elrettentő például szolgálhatnak bárkinek.

Nem! Kapucinádoknak, ha még olyau „modern" jelmez
ben jelennek is meg, a mi templomainkban, a mi szószékeinken, 
a mi igehirdetőink ajkán nincsen helyök. Mert az evangéliomi 
prédikáció nem az istentiszteleten kívül eső valami, nem afféle 
appendix, amely el is maradhat, hanem az istentiszteletnek 
lényeget alkotó eleme s így maga is istentiszteleti cselekvény,

(Folytatjuk.)
Stráner Vilmos

egyetemi tanár.



Suspiriumok.
Máté XV. 2 -28.

A földi élet minden bánatát 
Édes vigasznak fénye hatja át.
Szent égi szózat cseng a föld felett:
Világmegváltó, örök szeretet.
Hogy várja baj, bűn, könny ezer s ezer ...
És mindegyikre gyógyítón felel.

Hozzád könyörgünk, égi kegyelem,
Könyörülj minden földi életen.
Adj egy-egy morzsát, adj mindenkinek 
Szeretetet, reménységet, hitet.
Legyen áldott örökké szent neved 
Világmegváltó, örök szeretet!

Lukács XI. 14—28.
Tudom, kinek hiszek!
Jézus, éltem hű vezére,
Te vezérelsz üdvösségre,
Neked adtam szívemet.
Minden bűn, gonoszság ellen 
Élet-halál küzdelemben 
Te vezérelj engemet.
Légy hitemnek fejedelme,
Veled jutok győzelemre,
Csak veled s nem ellened. . .
Felajánlom nagy hűségem,
Csak te maradj hű vezérem 
S győzni fogok teveled!

János VI. 1—15.
Kenyér, kenyér a pusztaságban,
Élő kenyér az éhezőnek:
Urunk, Megváltónk, hozzád jőnek 
Minden vándorok minden útról. . .



A szomjas, éhes könyörgőket 
Gyűjtsed magadhoz minden útról 
S tied legyen hozsanna, hála,
Megenyhült szívek nagy Királya!

János VIII. 46- 59.
Üdvözítőm, te általad,
Dicsérem égi jó Atyám,
Mert ő adott az igazságnak 
Bizonyságul a Golgothán.
Bizonyság minden szent beszédre 
A Golgothának drága vére,
Melyért Húsvét szent fénye vár. . .  
így lett halálból örökélet!
Téged hűn áldlak, hűn dicsérlek 
És te általad jó Atyám!

Máté XXI. 1-9.
Alázatos király,
Ki trón helyett a Golgothára 
Elindulál,
Kinek tövist terem a pálma,
„Feszítsd meg“-gé lesz a hozsánna,
Áldott királyom 
Csendben fogadlak,
Magasztallak
És dicső neved áldva áldom.

Virágot, éneket
Eléd terítni óh mit érne?
Szent életet,
Komoly hitet buzgón ígérve 
Nézek rád, életem vezére,
Áldott királyom.
Óh szeress engem 
Kegyelemmel
S légy megváltóm bús Golgothádon!

Kemény Lajos
budapesti lelkész.
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A hitnek diadala.
Böjt II. vasárnapján.

Máté XV. 21—28.
Sokféle iskolát ismerünk. — Magunk is sokféle iskolába 

jártunk. Kétségtelen azonban, hogy valamennyi között a leg
fontosabb a szenvedések iskolája. A legnehezebb tantárgy a 
kereszt hordozása. Aki ezt az iskolát csak kívülről, avagy csak 
hallomásból ismeri, az nélkülözi az igazi bölcseséget. Az ezen 
iskolában időről-időre nyert bizonyítványok sok mindenre képe
sítik, romolhatatlan kincsek birtokába juttatják a földi vándort. 
Ezek árnyékában díszlik az alázatosság szerény ibolyája, ezek 
alapján sarjad fel és nyílik a türelem rózsája. A  szenvedések 
iskolájának végbizonyítványa, a hitnek diplomája előtt pedig 
feltárulnak a mennyország kapui. „A nyomorúság keserves útja 
visz minket az Isten országába. “ Isteni kéz jóságos támogatása 
fogad bennünket. Letörli a hív tanítvány homlokáról a forró 
verejtéket, arcáról a szenvedések könnyűit s megjutalmazza 
hitét a várvavárt ígéret: „Menj bé a te Uradnak örömébe!®

A szenvedések iskoláját, amely mindinkább a hitnek isko
lájává magasztosul, tárja fel előttünk alapigénk. Múltról, jövőről 
beszél. Megmutatja, mit tanult az iskolában egy pogány édes
anya. Megmutatja azt is, mi tanulnivaló vár ez iskolában minden 
keresztyénre.

I.
Maga az Úr Jézus is a szenvedések iskoláját járja. Mene

kül. Honfitársai nem értik meg, halálra keresik. Az ő órája 
azonban még nem jött el. Sok teendő vár reá. Ezért méné 
Tirusnak és Sidonnak tartományába.

„És imé egy asszony, Kanaán nemzetéből való, onnét a 
tartományból kijővén, kiált vala, mondván néki: könyörülj raj
tam Uram, Dávidnak Fia! Az én leányom az ördögtől gonosz- 
szál gyötretik!“

Akármerre jár az Úr Jézus, bárhova menekül, az első, 
amivel találkozik: a szenvedés. Itt is, ott is emelkedik egy-egy 
iskola, amelybe sokan-sokan járnak s amelynek homlokzatán 
ez a felirat olvasható: kereszthordozás, könnyhullatás, szívfáj
dalom. S kell-e nagyobb szívfájdalom, mint mikor a szülő édes 
gyermekét, talán egyetlen kincsét betegen sínylődni, kínok közt 
vergődni, sorvadni-hervadni s már-már sírba hanyatlani látja? 
Nem természetes-e, hogy az édesanya beteg gyermeke érdeké
ben minden lehetőt megpróbál: elmegy messze földre segítségért, 
nem sajnál időt, nem kiméi fáradságot, hogy a szenvedőnek 
az ajánlott orvosságot megszerezze? De hányszor megtörténik, 
hogy minden próbálkozás hiábavaló! Akárcsak a kánaáni asz- 
szony esetében.

De íme, mit látunk? A pogány nő súlyos keresztje alatt 
elérkezik a názárethi Jézushoz, ahoz, aki a vakoknak visszaadja
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szemök világát, aki a sántákat megáldja s azok járnak, a pok- 
losokat megérinti s azok megtisztulnak. Előtte hull porba a sokat 
szenvedett és csalódott édesanya, néki könyörög nagy nyomo
rúságában, mondván: Uram, könyörülj rajtam, az én leányom 
nagybeteg; ha valaki, egyedül te segíthetsz rajta. Nem ismeri 
még Jézust, csak hallott róla. De bízik benne. S a bizalom ki
tűnő ajánló levél. A nyomorúság és a bizalom elvezette az igazi 
Orvoshoz. A szenvedések iskolájában a legnagyobb Mesternek 
keze alá került. Vájjon jó tanítványnak fog-e bizonyulni?

Jézus, aki isteni erejénél fogva belélát a szívekbe, vesékbe, 
tisztában van a segítségkérő helyzetével. Nemcsak a bajt látja, 
amely az asssonyt ő hozzá sodorta, de a lélek hajlandóságát, 
készségét is, amely őt alázatos tanítvánnyá avatja. Felfedezi a 
belső emberben a hitnek csiráját, amelyet a nyomorúságnak 
keze oltott be szívébe. És íme, szemünk előtt megyen végbe, 
hogyan kezeli a mennyei kertész a hitnek e kicsiny csiráját. 
Nem kényezteti el, sőt — fájdalmat is okozva — erősíti, csodá
latos bölcsen megpróbálja, őrzi mindaddig, míg a csira szárba 
nem szökken és teljes, tökéletes virággá nem fejlődik, amelynek 
már se szél, se fagy, se vihar nem árthat, mindaddig, míg az 
Űr a kitartó, alázatos, egyre erősbödő, végül győzedelmes hitet 
e szavakkal nem áldhatja, jutalmazhatja meg: „Oh asszony, 
nagy a te hited, legyen néked a te kívánságod szerint!“

Ez a jutalom bizony nem hullott fáradság nélkül az ölébe. 
Az iskola legfelsőbb osztályához meredek lépcsőkön kellett ma- * 
gát felküzdenie.

Először „az Úr Jézus semmit nem felele néki". Azután, a 
tanítványok közbenjáró kérésére tagadhatatlanul szigorúan jelen
tette k i: „Nem bocsáttattam én, hanem az Izráel házának elve
szett juhaihoz". Most se csügged. Tovább esdekel. De az Orvos 
magatartása most is elutasító: „Nem jó a fiáknak kenyereket 
elvenni és az ebeknek vetni."

Ez az utolsó szó már élesen, keményen, szinte sértően 
hangzott. De nem. Csak fenyítő, nevelő eszköz volt mindez a 
bölcs tanító kezében. És meg is volt áldásos hatása, mert a 
súlyosan próbára tett édesanya helyesen, okosan, alázatosan 
mondá: „Ügy vagyon Uram,. . .  ámde mégis a kölykök a mor- 
zsalékokkal élnek, melyek hullanak az ő uroknak asztaláról."

A Mester megvolt elégedve az eredménnyel. A tanítvány 
jobban nem is felelhetett volna. Az erős, kitartó, alázatos, törhe
tetlen hit megérett, elérte fejlődése legmagasabb fokát: győzött.

II.
Vajjon, a midőn e pogány származású édesanya nagy 

hitét mi is méltán mgcsodáljuk, nem kell-e egyúttal pironkod
nunk, szégyenkeznünk saját hitünk gyarlósága, gyengesége 
miatt? Bizonyára Istennek tetsző dolgot cselekszünk, ha ama 
kanaáni asszony nyomdokiba lépve addig tanulunk, míg hasonló 
jutalom nem koronázza kitartó fáradozásunkat, alázatos küz
delmünket.
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Talán jártunk már eddig is a szenvedések iskolájába, de 
eredmény nélkül. A hitnek szivünkbe plántált csirája nemcsak 
nem növekedett, sőt elsatnyult, elcsenevészedett. Mert nem 
voltunk figyelmes hallgatói isteni Tanítómesterünknek, nem 
bizonyultunk jó tanítványoknak.

Gondolj csak vissza, kér. testvérem, eddigi életedre. A 
mikor az Úr csodálatos bölcsessége keresztet rakott a válladra, 
hányszor panaszkodtál, zúgolódtál, ahelyett, hogy bizalommal 
erőért imádkoztál volna. _ S a mikor Istent segítségül hívtad 
nyomorúságod idején, s Ő nem jelent meg azonnal angyalai
nak légióival, elhalkult segítségkérő szavad, s szíved jéggé 
dermedett. A midőn nagy igényeket támasztva arra kérted az 
Urat, hogy kivételes bánásmódban részesítsen, 0  azonban el
utasított kéréseddel, azt hitted, hogy igazságtalanság történt 
veled, s szíved fellázadt a Mindenható ellen. Ha pedig szigorú
ságát éreztette veled, a méltatlannal, s talán keze súlya is reád 
nehezedett, elfordultál tőle, hűtlenné lettél hozzá. A szenve
dések iskolájának munkája hiábavalóvá lett. Istennek minden 
bölcs szándéka meghiúsult.

A jó tanítvány nem így viselkedik. Ne feledd: miként a 
tűz az aranyat, úgy próbálja meg a szenvedés a keresztyént. 
Ne félj a megpróbáltatás tüzétől. Szüksége van erre még a 
legjobbnak, a legjámborabbnak is. Türelmedet el ne veszítsd. 
„Légy hű mindhalálig!" „Igaz ugyan, hogy nincs oly fenyíték, 
a mely első pillanatra örvendetes volna, sőt biz keservez az, 
hanem aztán megtenni az igazság édes gyümölcsét az általa 
megedzetteknek. “

Ha az Űr nem hallgatja meg azonnal kérésedet, mert „nem 
jött még el az ő órája", s mert hited még nem elég erős, ne 
csüggedj el, imádkozzál, „alázzad meg magadat Istennek ha
talmas keze alatt", türelemmel várván felmagasztaltatásod ide
jét. — Ha pedig elutasít kéréseddel, mert méltatlan vagy sege
delmére, e büntetés ne szegje kedvedet. Sőt annál búzgóbban 
keressed, annál lankadatlanabbul kérjed kegyelmét. Erre nagyon 
rá vagy szorulva. E nélkül akár szüntelenül ezt kérdezed: 
„Óh, én bűnös, jaj mit tegyek ? hová hajtsam fejemet ? “ És ha 
szigora annyira fokozódik, hogy lelked belésajog, szíved belé- 
vérzik, és te csak fájó, forró kényeiden át láthatod a menny
nek boltozatát, „ne állj el Istentől akkor se“, mondd inkább 
egyszer, tízszer, százszor, miként a kanaáni édesanya mondá: 
„Úgy vagyon, Uram, úgy!" Igazad van, a mikor dorgálsz; Ítélj, 
sújts, büntess, nem érdemiek egyebet, — „ámde mégis" kegyel
mednek morzsáiból jut majd, úgy-e, nekem is ? ! Egyébre, 
többre nem is vágyom. De erről le nem mondhatok. „Nem bo
csátlak el, Uram, míg meg nem áldasz engemet!"

„Úgy vagyon, U ram .. .  ámde mégis!" Aki ezt megtanulta- 
az tud hittel imádkozni, az bátran vallja Pál apostollal: „Min, 
dent cselekedhetem a Krisztus által, ki engemet megerősít."
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Gyakorold, Kér. Testvérem, ezt a hitet, s kérjed az Istent, 
ajándékozzon meg téged ilyen hittel!

S ha még oly borús is az égbolt feletted, s ha még oly 
vészes viharok dúlnak is az élet tengerén, ne csüggedj el, 
imádkozzál alázatos hittel, törhetetlen bizodalommal: nem nyel
nek el a habok. Ha nem segít is az Úr azonnal, bizton feléd 
nyújtja segítő jobbját, ha eljön az ő órája. S ha nem segít is 
úgy, a hogyan te képzelted, kérted és remélted, bizonnyal lesz 
számodra olyan szabadulás, amely javadra, üdvödre és Isten 
országának dicsőségére szolgál. Ne feledd: nem csupán e rövid 
földi létre teremttettél, hanem sokkal inkább az örökkévalóságra.

Ne csüggedj tehát I És ha mindjárt hosszú évek telnének 
is el eredménytelen könyörgésben, ne add fel a reményt! Lehet, 
hogy utolsó órádig kell várnod. Akkor se lankadj. Mondd ki
tartó alázatossággal: „Úgy vagyon, U ram ... ámde mégis!" És 
ha előbb nem, az örökkévalóságban bizonnyal meghallgat az 
Ür, megáldja alázatosságodat, megjutalmazza kitartásodat, csak 
„maradj állhatatos a hitben!" Ámen.

Gyalog István
kétyi lelkész.

I

Győzelmünk biztosítéka a gonosszal 
való küzdelemben.

Böjt III. vasárnapján.
Lukács 11. 14-28.

Evangéliomi igéink megértéséhez kétségtelenül tudnunk 
kell annyit, hogy bennök örök értékű erkölcsi igazságok foglal
tatnak annak a Krisztus előtti és krisztusi kornak sajátos nap
keleti színezésű történeti keretei közt. Ennek a kornak, ennek 
az emberiségnek hitéhez tartozik a jók mellett az ártó démonok 
hiedelme, amelyek minden testi, minden lelki nyomorúságának 
az okozói. Ezeknek a kiűzése szabadítja meg a testet, a lelket 
szenvedéseitől. Krisztus Urunk természetesen az ő kortársaival 
azzal a köztudat szerint igen alacsony műveltségű fokon álló 
nép gyermekeivel, ennek a kornak a nyelvén, ennek a kornak 
a képzeletvilágán keresztül akarta magát megértetni; ez az 
evangéliom magvetésének a sikere érdekében a legtermészete
sebb dolog, hiszen átöröklött nézeteket, hiedelmeket a lelki élet 
mélyeiből kitépni hosszú, nehéz és áldozatos munkát követel.

Mesterünk „ördögöt űz vala ki, mely néma vala. És lön, 
mikor kiment az ördög megszólala a néma." Szeretetének lelke 
Isten erejével szabadított meg egy szenvedő embert nyomorú
ságától, amit az evangélista korának nyelvén mond el az utókor 
gyermekeinek. A mindenben gáncsot vető démoni rosszindulat 
Jézus ellenségeivel azt mondatta: az ördögök fejedelme: a Bel
zebub által űzi ki az ördögöket, mert ezek csak fejedelmök,
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istenök parancsszavára engednek; viszont mások Jézussal égi 
jel által akarják megbizonyíttatni, hogy ő isteni erővel szabadí
totta meg a némát némaságától. A kétféle felfogás erkölcsi 
értéke körülbelül egyenlő. Mi nem csatlakozunk sem az ellen
ség, sem a kiváncsiak táborához, hanem történelmi nagy idők 
és saját egyéni életünk bizonyságtételei és parancsai szerint, 
úgy mint Jézus, felvesszük a küzdelmet a gonosszal, az erkölcsi 
rosszal, bízva Isten igéjének, a szelleméletnek diadalmas fegy
verében. Mi tehát, kérdezzük, a gonosszal való küzdésben a győ
zelmünk biztosítéka ?

A szellem fegyverzete. Erő- és akarategysége. Állandó 
készenlét.

Isten igéjével, a legmagasabb szellemi valóság ellenállha
tatlan erejével győzi le az Úr s űzi ki az emberből vétkezésének, 
szenvedéseinek okozóját, a gonoszság, bűnös hajlandóságok 
démoni szellemét. Az istenigéje halhatatlan igazságok bűnbocsátó, 
megváltó kegyelemfoglalata. Az örök szeretet Istenének, a gond
viselés szakadatlanul folyó művének, az örök tökéletesedés égi 
parancsának, az örökélet, az Isten uralmának, a mennyek or
szága eszményének minden idők változásain keresztül zengő 
próféciája és elnémíthatatlan szózata. Ez az ige az egyetlen 
szellemi halalom, amely minket a lelki gonosszal, az erkölcsi 
rosszal való küzdelmünkben megsegít. Kétségtelenül, ha táborba 
szállunk és lelkűnknek Istentől táplált ihletével vesszük fel a 
harcot az önzés, a bűn, az ármány hatalmasságaival, a jó, a 
nemes lelkek harci készsége, szerető megértése és álhatatos 
támogatása véghetetlenül nagy erőt és egyben vigaszt és bizta
tást is jelent nekünk, de a küzdelmet a teljes sikerre az isten
igéjében rejlő szellemi erő, Isten lelkének hatalma biztosítja 
nekünk, amely küzdőtársainkban époly szellemhatalom, mint 
mibennünk.

Ha látod az ifjút leszédülni az igazság, az eszményiség 
útjáról virágokkal telehintett erkölcsi ingoványok fe lé ; ha per
zselő titkos vágyakozások izgalmaiban feledi a nagy, örök, em
beri, eszményi célt s a krisztusi életideál minden szépségével 
elhomályosul vágyaktól lobogó tekintete előtt: csak a halhatatlan 
örök istenigéje, mely a múló és mérgező földi gyönyör ellenében 
a lelki élet felemelő és megszentelő áldásait, a krisztusi meg- 
váltottság, az istenfiúság felséges gondolatait, a lelki harmóniák 
szépségeit, egy üdvözítőbb jövendő felé ragadó nagy gondola
tokért, eszményekért lángoló lelkesedés tüzét és a szakadatlanul 
haladni, előtörni vágyó lelki ösztön igézetét viszi bele a szívbe, 
ébreszti fel az élvek, a vétkes örömök kábulatából és ismerteti 
fel vele nagy emberi hivatását a lélek, a szellem világossága 
sugármezejében. A férfit, az aggot, a nőt, a szenvedőt, a küzdőt, 
a mámor bódulatában elaléltat egyedül ez az ige, ez a szellem
erő, mely belőle, mint rejtelmes fény kisugárzik, adja vissza 
önmagának, az ember, az istenfia gondolatának földi, mennyei 
hivatásának, kiragadva a múlandó örömök, célok, erkölcstelen 
vágyak és bűnös ösztönök fojtogató öleléséből.
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Krisztus Urunk az ige fegyverével űzte el a kísértét ön
magától, Isten ujjával, Isten erejével mentette meg az ördöngőst 
a lelki ragálytól, mely úrrá lett felette. Isten lelke, az örök 
szellem ereje, halhatatlan igéje mentsen meg minket is és min
denkit a gonosz hatalmától.

Az erkölcsi gonosz elleni küzdelem győzelmes megvívása 
ezenkívül megköveteli az erők egységesítését. Mert ahol nincsen 
meg a megértés, a közös cél tudatából táplálkozó lelki egység, 
ahol a megértés és összefogás helyett meghasonlás és viszály 
ütötte fel tanyáját és minden fej másként gondolkozik, minden 
akarat más irányban látja és követi célját, ahol az erők, ame
lyeknek egy közös cél felé kellene törniök, egymás ellen törnek, 
sőt a viszályban elpusztulnak: ott nem lehet siker, nem lehet 
diadal, nem lehet áldás, ami után pedig mindenki vágyakozik 
és minden erő szükségszerűleg munkálkodni hivatva és köte
lezve lett volna.

Az ördög, sem a lelki gonosz megszemélyesítője nem érne 
célt, ha magával meghasonlanék, az erkölcsi jót pedig egyenesen 
megsemmisítené erőinek kiegyenlíthetetlen viszálya. A családi 
szentély összeomlik, a családi tűzhely lángja kihamvad, ha benne 
gyűlölség és viszály ütött tanyát s minden ország, mely magával 
meghasonlik, elpusztul. így mondotta az Ür, s így láttuk és 
látjuk ma is a történelmi élet nagy színpadán.

A szellem erkölcsi — Krisztusi életcélok is csak egységes 
akarat és egyesült szellem-erkölcsi erők által valósíthatók meg 
a földön. Ez a kétségtelen tény igen súlyos felelőséggel terheli 
mindazokat az egyéneket, intézményeket és történelmi alaku
latokat, amelyeknek szinte kizárólagos élethivatása a jellemzett 
céloknak a szolgálata és diadalra vitele az ember világban. 
Nevezzük vallási közösségnek, nevezzük egyháznak, halhatatlan 
nagy hivatásának megértése és egész nagyszerűségében való 
elgondolása feltétlenül odakényszeriti, hogy kezet fogjon az 
egyazonos szellem-erkölcsi, krisztusi ideált követő más intéz
ményekkel, egyházi, vallási közösségekkel, mert csak ebben a 
közösségben van biztosítéka minden sikernek és diadalnak. így 
hódítanak az eszmék, a szellem így emelkedik a diadalra az 
idők minden változásaiban titkon vagy nyíltan pusztító erkölcs
telenség felett. És ne áltassa magát, sem senki mást egyetlen 
egyházi közösség sem azzal, hogy ő csalhatatlan egyedüli le
téteményese a krisztusi eszméknek, mert már e balga hiedelem 
és kérkedés is a meghasonlás sárkányfogait hinti el a szivek 
földébe, hogy áldozatává tegye az igét, az eszmét. Tehát egy
séges akarattal és egyesített erőkkel menjünk a krisztusi célok 
felé előre, diadalt az erkölcsi rosszon csak így vehetünk.

Ezt a diadalt azonban csak úgy tesszük kétségtelenül 
állandóvá, hogy ha ennek a szellemnek állandó készenlétével 
és harci készségével várjuk a gonosznak megismétlődő táma
dását. Kötelességünk ez annyival inkább, mert ha meggyen* 
gült erkölcsi erővel, lankadó figyelemmel odaadva magunkat
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a győzelem örömének, nézünk fátyolozott szemekkel a jövő 
események és lehetőségek felé, az erkölcsi rossz, az Isten aka
ratával merészen szembe tekintő ördögi hatalom könnyen elra
gadhatja tőlünk a sikert és bennünket, ellenálló erkölcsi erőn
ket legyőzve, szerencsétlen áldozataivá tesz úgy annyira, hogy 
a mi utolsó állapotunk gonoszabb lesz az elsőnél.

Tudjuk korunk szomorú történeteiből, hogy az ellenséges 
hádak egyszeri kudarca azok erejét meg nem semmisíti, sőt 
újabb nagyobb méretű támadásokra indítja, s mennél nagyobb 
az erő kifejtése, a romlás méretei hatványozottan nagyobbak 
lesznek, ha ép a megsemmisülés nem jár a nyomaikban. Ugyan 
ez áll az erkölcsvilág, a szellemi, a hitélet harctereire és harci 
erőire is. A bűn, a sátáni szellem nem egy könnyen adja fel 
hadállásait, a kudarc csak még növeli harci tevékenységét. A 
krisztusi szellemvilág a keresztyénség hajnalán megrázkódtatta 
a pogányság szellemerejét; de századokon át mégis újra, meg
megindította rohamait a keresztyénség legázolására s csak a 
krisztusi szellemiség fölénye, isteni ereje mentette meg azt a 
bukástól.

A reformáció alapjaiban rázkódtatta meg a középkor sötét 
nagy lelki világhatalmát, szédületesen hanyatlott a múlt éjjelébe. 
És ez a hatalom újra talpra állt s nyílt és titkos szövetségesei
vel újra odaállt a reformáció szellemi hódításainak útjába s 
visszaköveteli összes elvesztett hadállásait. S jaj lenne nekünk, 
iia éberek nem lennénk és a föld feletti s földalatti munkának 
útjait és aknáit éberségünkkel, hitünk erejével, fölényes szel
lemiségünkkel, tudásunk magasabbrendüségeivel elvágni vagy 
.veszélytelenné tenni nem tudnók.

Ugyanez áll minden erkölcsi jellemű egyéniségre, minden 
Kriszlushivőre, becsületes lélekre, aki a világ forgatagában ezer 
veszedelemtől kisértettől környezetten védi jelleme, szíve, s 
szelleme érintetlenségét. Egyszeri siker nem ment a bukástól, 
állandó tartós figyelem és erkölcsi fegyelmezettség, harci kész
ség, hit és Istenben vetett bizodalom ereje biztosítja a diadalt,, 
erkölcsi egyéniségünk érinthetetlen tisztaságát.

Ezt a harcot így megköveteli tőlünk a krisztusi nevezet, 
A Krisztus szellemi közösségéhez való tartozandóság tudata. 
Figyelve szakadatlanul az erkölcsi gonosz szándékait és sötét 
műveit, a harctól visszariadnunk nem szabad. Az isteniségében 
rejlő hatalmas szellemerő, mely meggyőzi a világot, a mi fegy
verzetünk is, amely a diadal koronáját megszerzi nekünk, ha 
erőinket egygyé téve egy szent akarat hevít a harcra s meg 
nem lankadunk, a mig az ellen lábaink előtt nem hever. S 
akkor krisztusi jellemünk mocsoktalan tisztaságának birtokában 
nyugodtan halljuk az Úr zengő szavát, mely megrázkódtatja 
az elbukottak lelkiismeretét. „Aki velem nincs ellenem van és 
aki velem nem takar, tékozol!“ Ámen.

Dr. Domján Elek
esperes-lelkész.



Nehéz idők. . .
Böjt IV. vasárnapján.

János ev. VI. 1—15.
Jézusom, ki szenvedtél és meghaltál értem,
Légy velem, ha jön a Gond, hogy megkísértsen;
Hogy győzelmet vehessek magamom, világon,
S nálad legyen egykor igaz boldogságom. Ámen.

Kér. gyülekezet, testvéreim az Úrban! Aki azt gondolja, 
hogy az a sok lelki nyugtalanság, harc és békétlenség, mely 
ma oly sok embernek a lelkében viharzik és kisebb-nagyobb 
tragédiákat szül, — egyedül csak a belső értékek hiányának s 
a lelki gyengeségnek a következménye, — az vegye figyelembe 
a mostani nehéz időket is, a körülöttünk zajló életet és az 
abban vergődő testvéreinket s magunkat és olvassa el figye
lemmel a mai vasárnapra rendelt szent Igéket. Ezek a szent 
Igék elbeszélik, hogy Jézus egy alkalommal felette nagy soka
ságnak — mintegy 5 ezer férfiúnak — hirdeti az Isten Igéjét, 
akik megteljesedett lélekkel hallgatják Őt s figyelik az Ő csuda- 
tetteit a betegek körül.

Ez a nagy sokaság a kietlen tengerparton válságos hely
zetbe kerül, elfogy minden élelem s nélkülözés fenyeget sok 
ezer embert. Jézus észreveszi a bajt s látja tanítványai szemé
ben is az aggodalmat, mikor azt kérdi: „honnan vegyünk ke
nyeret, hogy ehessenek ezek?" A tanítványok számba veszik 
a szükségletet és a csekély készletet s végig nézve a sokaságon, 
csüggedten kérdik: „mi ez ennyinek!?" Válságos helyzet áll 
elő tehát a kenyérhiány miatt, a tanítványok leikébe aggodalom, 
bizonytalanság férkőzik, igazolására annak, hogy a nehéz idők, 
a külső életviszonyok nagy hatással vannak az emberek lelki 
életére is. Nem is lehet ez másképen, mig mi Isten akaratából 
testből és lélekből vagyunk alkotva, amint meg van írva, hogy 
formálta vala Isten az embert a földnek porából és lehelte 
bele életnek lehelletét.

Nehéz idők máskor is voltak, most is vannak kér. test
véreim. Mint egykor Galilea pusztáján a nélkülözés ütött tanyát 
s a kenyérhiány aggasztotta Jézus tanítványait, úgy most is 
valami szűnni nem akaró, sőt fokozódó Gond, aggodalmaskodás, 
bizonytalanság és kielégítetlenség szállta meg a lelkeket. Egyre 
szaporodik a magukkal, életükkel meghasonlottak száma, akik 
úgy adják hírül utolsó írásukban, hogy a lelki depresszió, elve
szett életkedv és idegkimerülés miatt gyűlölték meg a bálványo
zott életet és keresik a rettegett halált. De a nehéz idők mögött 
a nélkülözés, a kenyérgond, munkahiány, ruhátlanság és hon
talanság egyre sűrűsödő fellege borong, amely csak nem akar 
eloszlani életünk egéről már hosszú évek óta. . .

Mi k. testvéreim, a Krisztus tanítványai ugyan tudjuk, 
hogy a lélek drágább, mint az eledel, valljuk, hogy az első az 
Isten országa, csak azután mind a többi világ, azt is tudjak,
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hogy minden bajnak a gyökere a bűn, a hitetlenség, az Isten 
nélkül való élet, — de azt se tagadhatjuk, hogy a nehéz idők 
súlya minden lélekre ráneheztil s a külső életviszonyok teszik 
sokszor nyomottá, szárnytalanná a jobb lelkek hangulatát is. 
Az ilyen nehéz idők lelkünkre való hatásáról akarunk most elmél
kedni azon szent Igék alapján, amelyek megtalálhatók János 
ev. VI. 16—21. v.

Ez a kis történet kedves testvéreim közvetlen azután esett 
meg, mikor Jézus ötezer embert csodálatos módon megelégített. 
A tanítványoknak a tengeren való hányódásában szemlélhetjük 
a nehéz időket, melyeket most élünk, a Jézus szavában azt az 
erőt, mely azokat elviselhetővé teszi. Lássuk azért, hogy:

1. Milyen sok okunk van az aggodalomra.
2. Milyen kevés kell ahhoz, hogy megnyugodjunk.
1. Boldog együttélésben, áldott belső lélekközösségben 

voltak a tanítványok Jézussal. Hallgatták az Ő léleknyugtató 
beszédeit, érezték szent kezeinek jóltevő hatalmát. Beteg nem 
ment el Tőle gyógyulás nélkül, szomorkodó vigasztalanul, éhezőr 
két hogy megelégített, most is tapasztalhatták. De mikor az Ő 
nagy szeretetét hamis jutalommal — királysággal — akarja 
viszonozni a tömeg, akkor elhagyja őket s olvonul egymaga a 
hegyre. És ime mindjárt beborul felettük az ég, kialuszik a 
világosság, este lesz és elsötétül körülöttük a világ. Az éjszaka 
mindig bizonytalanságokkal, rémekkel van tele. Hozzá még, a 
tanítványoknak tengerre kell szállniok, hogy hivatásul helyére, 
Kapernaumba jussanak. A tengeri utazás mindig veszedelmes, 
a hajó ingatag közlekedési eszköz. Közben egy-egy viharmadár 
vijjog bele a sötét éjszakába s a tanítványok átövezve felső 
ruháikat, hangtalanul eveznek a nem látott, csak sejtett pont 
felé. És a tenger is megmozdul, a nagy szél fuvása miatt há- 
borogni kezd, hullámhegyek tornyosulnak, hullámvölgyek ör
vénylenek s elnyeléssel fenyegetik a recsegő hajót, ügy üvölt 
az orkán, hogy egymás hangját se hallják, erőtlen dadogássá 
válik az imádság, dermedt rémüléssel teszik le az evezőt... 
nincs tovább. . .  itt a vég!

Bizony kedves testvéreim ezer okuk volt a tanítványok
nak az aggodalomra abban az Ítélet időben.

De hát ilyen lehet ám a mi életünk is, szeretteim, mi is 
érhetünk ilyen nehéz időket. Gondokkal, harcokkal, reménytelen
ségekkel teljes időket. Míg a Jézus lábainál ülünk, olyan szép,, 
békességes áldott az életünk, oly jó nékünk szemeinkkel nézni a 
napot! A bűnbánat könnyén át látjuk a kegyelem szivárványát, 
az örökélet világosságában a halál sötét éjjelét, kezünkben 
hordozzuk az Ő nagy szeretetének csodálatos áldásait! Beteg 
valaki? Megsimogatja a lelkét vigasztaló, türelemre intő beszé
dével, meggyógyítja a szeretet és tudomány csodatevő hatal
mával. Éhezik valaki? Megnyitja az Ő áldásainak gazdag tár
házát s a megelégedés kenyerét fakasztja a munkaverejtékkel 
öntözött barázdákból, munkás szerszámokból és a segítő fele
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baráti szeretetből. Szomjuhozik valaki? Ad neki szent Igéjében 
olyan élő vizet, melyből aki iszik, sobse fog többé szomjuhozni 
s szépnek, jónak fogja tudni ezt a földi életet.

De azután. . .  egyszerre ránk zúdulnak a nehéz idők! 
Honnét, hogyan? Nem is tudjuk sokszor, — csak ott kezdődik 
a baj, hogy mi nem vagyunk a Jézussal. Vagy mi fordulunk 
el Tőle, mert nem tetszik az Ő egyszerű, világi dicsőség nélküli 
útja, kevés az áldása, nehéz a keresztje, súlyos a törvénye, — 
vagy Ő hágy magunkra, mert a velünklétét nem érdemeltük, 
mert elfáradt a velünk való meddő foglalkozásban és egymaga 
megy a hegyre, hogy elpanaszolja mennyei Atyjának: mennyiszer 
akartam. . .  mennyiszer akartam! Ilyenkor aztán lehanyatlik a mi 
békességünk napja és sötétségben kezdünk botorkálni. Rémek 
vesznek körül, a kétségbeesés és rosszrakísértés rémei. Tenge
ren érezzük magunkat, élethajónk előtt örvények nyílnak, ha
lálos veszedelmek fenyegetnek. Világkatasztrófák, nemzeti sze
rencsétlenségek, elemi csapások, anyagi veszteségek, egyéni 
tragédiák háborgó tengerén vergődünk. S mivel most is ilyen 
a világ folyása, — óh mondjátok kedves testvéreim, nem nehéz 
idők-e ezek, nem ezért vagyunk-e sokszor szomorú ábrázattal 
s nincsen-e ezer okunk az aggodalomra sorsunk felett és csoda-e, 
ha most sokaknak szeméből olvashatunk megoldhatlan nehéz 
kérdéseket, melyekre magukban nem találnak feleletet?!

2. Pedig oly kevés kell ahhoz, hogy megnyugodjunk. Elég 
Jézusnak egy szava. A világ is keresi a maga módja szerint 
a megnyugvást. írnak hosszú, hasábos cikkeket, egész könyve
ket nagy, tudós férfiak, — mondanak temérdek sok beszédet 
kiváló szónokok; tervezgetnek s kínálnak megoldási módokat 
államférfiak. . .  s a bajok csak nem akarnak megszűnni, a lel
kek csak nem tudnak megnyugodni! Azért, mert a világtalan 
világnak nem is lehet öröme, békessége és nyugalma. Pedig 
Krisztus nélkül világtalan e v ilá g ... A tanítványok is megré
mülve néznek bele a tomboló vihar sötét forgatagába és egyszer 
csak látni vélik a tenger zajló hullámain járó Jézust. Mert Ő 
csendesen követte tanítványait, visszatér hozzájuk, látja őket 
akkor is, mikor azok eltávoztak Tőle s nehéz helyzetbe jutottak. 
Mikor már az örvények szélén járnak, a tomboló viharon ke
resztül verődik hozzájuk szava: „Én vagyok, ne féljetek!“ — 
Milyen csodahatása, megdöbbentő erdje van ennek a szónak: 
Én. Kiszoda ez, hogy a szél és vihar engednek neki ? !  Nem-e 
puszta látomás csak, mely a bajban levőket, a haldoklókat 
délibábos vidékkel kápráztatja? Talán a názáreti ácsmester 
érzékenyszívü fia, aki sírt Jeruzsálem pusztulása felett ? !  Vagy 
Isten Fia, aki ítéletet tarthat a világ felett s a bűnösöket új 
özönvíz árjába fullasztja s a mostani nehéz idők az Ő ítélet- 
tevésének az előhírnökei ? ! . . .  Nem testvéreim. Az az Én, aki 
itt zúg bele a viharba, az öröktől fogva mindvégig való Szere
tet, a reánk vigyázó, hozzánk mindig visszatérő, a mi bűnökben, 
gondokban, bajokban vergődő életünket megértő, a maga szen
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védésében és halálában példát adó, terhűnket magára vevő, 
önfeláldozó, nagy, szent Szeretet, mely egyedül képes a szívek, 
társadalmak, világok háborgását megnyugtatni, mely az egyedül 
való Nagyhatalom, Erő, Megváltó ezen a világon! A síró gyer
mek álma felett is a szeretet vigyáz és csitítja el a keservet: 
én vagyok, az édesanyád. A könnyelmű, bajba jutott s rongyok
ban járó tékozló fiáknak is ez üzeni: én vagyok az édesatyád. • 
Az erdőben eltévedt vándornak is ez mondja a visszahívó szót: 
én vagyok a te barátod. A  katonának, aki talán halálos elő
őrsre megy, ez adja a parancsot: én vagyok, a te feljebbvalód.

„Én vagyok, ne féljetek®, — mondja az Űr és a vihar 
lecsendesül, a tanítványok aggodalma békességre válik és Vele 
kikötnek annál a földnél, ahova igyekeztek!

Testvéreim! Az életünk célját, a békességet mi is csak 
Jézussal tudjuk elérni, nehéz időkben csak Ő reá bizhatjuk ma
gunkat! Ragaszkodjunk azért mi mindnyájan meleg, odaadó 
szeretettel ehhez a nagy Szeretethez minden időben, különösen 
e böjti időben, mikor ez a megváltó Szeretet ismét hozzánk 
hajol és sok gondjaink, bajaink, nélkülözéseink tengerén meg
fogja kezünket és megnyugtatja szívünket az Ő szent szavával: 
„Én vagyok, ne féljetek!® Ámen.

Pálmai Lajos
tb. esperes, győri lelkész.

Jézus és a tömegek.
Böjt V. vasárnapján.

Ján. 8.46—59. alapján.
1. Ha valamikor igaza volt annak a mondásnak, amit Hugó 

Viktor hangoztat egy helyen, h og y : az a legerősebb, aki egye
dül áll, akkor bizonyára áll e tétel helyessége abban a jelenet
ben, amit ez a mai szent Ige tár elénk a Megváltó Jézus éle
téből.

Aki ismeri a tömegek lelkét s aki tudja, mit jelent egy 
felizgatott tömeg felkorbácsolt szenvedélyeinek a célpontjában 
állani, az meg tudja érteni annak a helyzetnek a nehézségét, 
amelynek a központjában látjuk itt szeretett Megváltónkat. Mert 
a tömeg nem gondolkodik, nem fontolgat és rövid habozás után 
feltartózhatatlanul nekiront annak és eltiporja, aki útjába áll.

Megkapó a fönség, ami lesugárzik itt is arról, aki a pilla
natnyi helyzet félelmetességét jól látva, mégis szemébe mer 
nézni a tömeg ellenetörő hatalmának. Amint megcsillantja annak 
a mondásnak élet- s halált-átfogó fenségét, hogy mit használ 
az embernek, ha mind ez egész világot megnyeri is, a lelkében 
azonban kárt vall.

Böjt utolsó vasárnapján lép elénk ebben a jelenetben Meg
váltónk, Testvéreim. Annak az időnek a végén, amelyet a ke-
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resztyénség és a mi evangélikus egyházunk is arra rendel, 
hogy Krisztus hivei ezekben a napokban tekintetüket a világtól 
elfordítva, befelé nézegetni és önlelkük titokzatos értékeit kifej
leszteni igyekezzenek. Arra figyelmeztet ez az Ige, hogy aki a 
böjtöt becsületesen végig élte, aki benső lelkivilágát a Krisztus 
szenvedéseivel való elmélyülő foglalkozás által a tökéletességhez 

* egy-egy lépéssel közlebb vitte, az legyen kész arra, hogy ez 
az örök Igazságokra épített lelkivilág összeütközésbe fog kerülni 
a Mindennap szürke tömegeivel. És egyben arra tanít, hogy a 
vett példa alapján vissza ne torpanjunk a látszólag túlerőben levő 
tömegeknek az igazság ellen való agyarkodásától.

I. Az igazságnak minden időben ez volt a sorsa. Hogy 
csak a mi mai időnkből való példákat említsek: itt van Edison, 
amikor bemutatta fonográfját a párisi akadémián, megbízottja, 
akkor egyik akadémikus felugorva helyéről, torkonragadta azt 
és eltorzított arccal kiáltotta. . .  ö n  gazember, azt hiszi, bennün
ket hasbeszélő képességével bolonddá tud tenni ? . . . Itt van 
Semmelweis, aki sok ezer anyának menti meg életét ma is 
a bakteriológia és a betegségeknek abszolút tisztaságon alapuló 
kezelésére tanító tudományával, egész életén át állásából elüldö
zött meg nem értett mártírként élt. Amikor Galvanin a villamos
ság gyakorlati értékesítésének hatalmas lendületet adó béka
combbal való kísérletezését közzé tette, csak gúnyt kapott osz
tályrészül, melynek csak az a szava volt hozzá, hogy a békák 
táncmesterének ismerte el őt. A gázvilágítás feltalálóját, Lebont, 
egyszerűen bolondnak tartották. Franklinnak a villámhárítóját 
harsogó kacagás fogadta első bemutatásakor. S bizonnyára mind
nyájatok előtt ismeretes, milyen hangok kísérték az első gőzvasut 
útját világunkban. Bizony ezen az úton végig mehetünk a tör
ténelem számos lapján, amely mind, mind arról beszél, hogy az 
igazságnak minden időben az volt a sorsa, amit a mi evangéli
umi történetünk beszél el a Megváltóval kapcsolatban ma. A 
szembetalálkozás a tömegekkel. Amelyeknek a köve sohasem fo
gyott el kezük ügyéből, amikor attól tartottak, hogy az igazsága 
az ő eddigi megszokott nyájéletük világából új utakra kénysze
ríti, új megismerések és életsikok felé vezeti őket . .  Azonban 
ne menjünk nagyon messzire e ténnyel kapcsolatban. Csak ön
magunkra és a mi legbensőbb igazságainkra, hitünk igazságaira 
tekintsünk. A tiszta, ős, örök Evangélium ma is olyan magas
ságokban ragyog a tömegek felett, hogy nem kevesebb, mint 
háromszázmillió, magát különben keresztyénnek és hozzá jó 
Keresztyénnek tartó ember látja benne és emberi találmányok
tól megtisztított Egyházában az Ördögöt. S bizony ma sem rest 
felkapni minden követ, ami épen keze ügyébe akad, az átoktól 
kezdve egészen a megszületés előtt való lélekkipusztításig, a 
reverzálisokban, — amelyekkel megsemmisíthetni véli a Krisz
tusnak emberéleteken át tükröződő fenségét. . .

II. Ha azonban az Igazság meghal, megszűnik akkor az 
Élet is. Mert az egész élet, a földi is, csak az örök Igazság
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fundamentomára helyezkedve válik életté. Ezért nem némult 
meg a Megváltó sem akkor, amikor rávicsorgatta fogát a fel
bőszült tömegből a Halál. Aki az Életet, az örök életet hozta 
ebbe a világba, nem rettenhetett meg, amidőn a Halál ezer 
réme leste az alkalmat, hogy rávesse magát. Mert az Igazság 
nem halhat m eg! Legfeljebb az, aki hordozza emberi porsátor
ban. Jól megtanulták ezt ebből és sok más evangéliumi törté
netből az őskeresztyénség mártírjai. Akik sok ezer bizonyságot 
adtak a világ számára, hogy miként kell megállani és még el
bukásukban is győzni a Tömegek felett. Jól megtanulták azok 
a reformáció korabeli hithősök, a nagynevűek és a névtelenek, 
akiknek még az ő életük sem volt drága, amikor az örök Igaz
ság, az Evangélium megvédelmezéséről volt szó. És ha nekik 
megérte a vallásuk azt, hogy érte mindent kockára tegyenek 
és ha kellett, fel is áldozzanak, bizony megéri minékünk is ez 
az Igazság, az Evangélium, hogy legalább megismerjük, hogy 
tulajdonképen mit is jelent az a mi emberéletünk számára. 
Nem egyéb ez az Igazság nekem, mint a várkatonának a felleg
vár. Amíg ez áll s amíg ez az enyém, addig semmi nincs veszve. 
Csak azzal a különbséggel, hogy ez a fellegvár nem a hegyek 
ormának a magasságára emelkedik. Hanem bizony jóval to
vább . . .  A felhőkön is túlra. Egész az Örökkévalóságba... 
Nem sértette az a Megváltót, hogy ez oly nagy magasságnak 
bizonyult a mi evangéliumi történetünkben is, hogy ebbe a 
magasságba ha felpillantott az ember, gyenge szemével az Is
tent is ördögnek látta. Nem tette ez a körülmény őt kisebbé. 
S ha már ezt a tényt nem is változtathatta meg, de mégis meg
kísértette, hogy a közbeeső fellegeket eloszlassa, amikor nyíltan 
vallást tett önmagjáról és mennyei Atyjáról előttünk is. Anélkül, 
hogy egy pillanatig is engedményt tett volna a tömegnek. Ha 
életed és lelked örök igazságainak ezzel a krisztusi fellegvárával 
Te is hasonló helyzetbe kerülsz, Testvér és akár ellenfeleid, 
akár ellenségeid még a kövek felkapásától sem riadnak vissza, 
ne tégy te se mást, mint amit itt hallasz Megváltódról ebben 
az evangéliumi történetben. De azt, amit Tőle látsz, azt azután 
megtedd!

Amikor Luther Márton Wartburgból visszatért Wittenbergbe, 
pátronusa a szász választó fejedelme egy az ő életéért aggódó 
levélben fejezte ki rosszalását e tette miatt. Erre a reformátor 
azt válaszolta, hogy nemcsak hogy nincs szüksége a fejedelem 
védelmére, hanem biztosítja fejedelmi urát, hogy ő, a védenc
nek tartott fogja bizony még a derék védelmezőt is megvédeni 
azokkal az Igazságokkal, amelyeket imádságos élete fellegvára
ként magában és magával hordoz. És amint a köveket ragadozó 
zsidók közt általmenvén, elméne a Megváltó. . .  és amint ezer 
ellenségének szabad gyilkot tartogató keze közt békén ment 
egész élete útján végig Luther, ne félj Testvér, — van az Igaz
ságnak ma is Téged megőrző ereje, ha egész lényed Neki adod át!

Dr. Csengődy Lajos
salgótarjáni lelkész.
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A te királyod jő.
Virágvasárnap.

Máté ev. XXI. 1 -9 .
Drága igazságot, kedves örömet jelent virágvasárnapi evan- 

géliomunk: íme a te királyod jő néked! Valamikor Ézsaiás és 
Zakariás próféta hirdette ezt Sión leányának, Izráel népének. 
Akkor is nagyjelentőségű esemény volt. Ama kiválasztott nép
nek jelentette vágyainak, álmainak a megvalósulását, remény
ségének a teljesülését: a Messiás eljövetelét, vele a felszaba
dulást minden idegen járom alól; jelentett dicsőséget, hatalmat, 
örökké tartó uralkodást e világ minden országa felett.

Ma is hirdetjük e drága igazságot, e kedves örömet az új 
Sión leányának: a keresztyén anyaszentegyház tagjainak; buzgó 
hittérítők hirdetik széles e világon minden népnek: íme a te 
királyod jő néked! íme, lásd, nem vágy, nem merengés, nem 
álom, hanem boldog valóság: jön, útban van feléd! Ha te nem 
mennél is eléje, Ő akkor is jő  feléd; fárad, küzd éretted, hogy 
a tied lehessen. A te királyod akar lenni teljes hatalmával. Nem 
idegenek a kegyencei, hanem téged szeret egész szívével.

Minden más királytól eltérően nem azért jő, hogy néki 
szolgáljanak, hanem, hogy Ő szolgáljon. Olyan szolgálatot tesz, 
aminőt soha egyetlenegy király nem tett népének: életét adja 
érte, a legnagyobb hőstettel önmagát áldozza fel, hogy meg
mentse alattvalóit. így akar a te királyod lenni, így akarja 
mindnyájunk szívét meghódítani, így alapítja meg örökké tartó 
uralmát.

Mint Ég és Föld ura jöhetne hatalommal és dicsőséggel, 
szemkápráztató pompával; mégis szolgai formát ölt magára, 
szelíden és alázatosan jő, hogy minél nagyobb bizalmat ébresz- 
szen maga iránt, hogy teljes bizalommal forduljanak hozzá 
mindenek. A  bizalommal nem él vissza: nemcsak a fényben, 
nemcsak a jólétben akar királyunk lenni, nemcsak abban az 
esetben áll helyt, ha arany korona csillog a fején és csupa 
„Éljen!“ kiáltásokkal üdvözlik, hanem király marad, hősiesen 
helytáll akkor is, ha töviskoronát tesznek a fejére s a „hozsan
nát" a „feszítsd m eg!“ váltja fel.

Nagy szükség van erre a királyra. Sok az ellenség. Az 
ördög, a világ és saját testünk mind ellenünk tör. Ama mennyei 
király nélkül az ellenség kezébe, ördög hálójába, a bűn vesze
delmébe kerül az ember. Jézusban van számunkra biztos mene
dék, biztos védelem bűnnel, ördöggel, e világ minden hatalmas
ságával, magával a halállal szemben is ; Ő állandó irányítónk, 
biztos vezérünk és támogatónk, örök királyunk, diadalmunk.

Joga van hozzánk, uralkodhatik felettünk; mert hisz’ övéi 
vagyunk, drága áron: saját vérén megváltottai. Fogadjuk tehát 
Őt királyunkhoz illő módon! Az alázatnak lelkét keresi; őszinte 
bűnbánatot, törödelmet vár. Vessük le a bűnnek szennyes ru
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háját, hogy O felöltöztethessen a tisztaságnak, ártatlanságnak, 
szentségnek hófehér ruhájába! Fogadjuk őt hitünk pálmaágával, 
szeretetünk virágával, szívünk teljes hódolatával. Teljesítsük 
parancsolatát, mint amaz első tanítványai, azonnal, örömmel! 
— hiszen mindig olyat kíván tőlünk, ami, még ha nehéz, áldo
zatos volna is, mégis a legjobb, legfenségesebb, legeszményibb 
s a halhatatlan lélek javát, üdvét célozza.

A tapasztalat bizonyosságával tudjuk, hogy, ahol az Úr 
Jézus a vezér, Ő a király, ott van haladás, ott van siker, van 
győzelem. Annál inkább tartsunk ki mellette hűségesen mind
végig ! Ne csak ma, amikor a tömeg ujjongva hozsannáz, hanem 
akkor is, ha mások elpártolnak tőle, sőt ellene fordulva gúny
nyal illetik, keresztre feszítik! Érettünk szenvedi a halált; ne
künk teszi a legnagyobb szolgálátot. Haljunk meg vele igaz 
bünbánattal, hogy élhessünk általa s szolgálhassunk néki, igaz
ságban, ártatlanságban és boldogságban mindörökké! Ámen.

Gerencsér Zsigmond
nemescsói lelkész.



Temetési beszéd.
(Megpróbáltatott, egyházát szerető nő felett.)

II. Tim. 4 . 7—8.

Pál apostol halálát közeledni érezvén, így ir a második 
timótheusi levél 4. részében: Ama nemes harcot megharcoltam, 
futásomat elvégeztem; a hitet megtartottam; végezetre cltétetett né
kem az Igazság koronája. Az apostolnak e szavait méltán han
goztatjuk e koporsó néma lakója fölött is.

Az élet Sz. T .! mindnyájunkra nézve harc, küzdelem. A 
gyermekkorban talán még nem sokat látunk, érzünk e küzde
lemből. Az élet mostohaságai és megpróbáltatásai ellen oltalmat 
találunk a szülői védő szárnyak alatt. Amint azonban a szülői 
karok az életharcon gyöngülnek s az értünk küzdők a harcolók 
sorából lassan egymás után kidőlnek, a gyermek- és ifjúkor 
múltával nekünk kell a nyomukba lépnünk s az életharcot 
magunkra vennünk. Ez a küzdelem a sors és élethivatás sze
rint különböző bár, az egyikre nézve könnyebb, a másikra 
nézve nehezebb; de többé kevésbbé kijut mindenkinek. Csak
hogy nem minden harc mondható nemes harcnak. A harcnak 
nemessége a használt fegyverek minőségétől függ. Az a harc, 
melyet gyilkoló fegyverekkel, szeretetlenséggel és gyűlölséggel 
vívnak meg, nemes harc nem lehet. Nemesnek csak azt a har
cot lehet mondani, amelynek fegyvere a hit. Azért teszi hozzá 
Pál apostol is mintegy magyarázatképen: Ama nemes harcot 
megharcoltam, a hitet megtartottam.

Ily nemes harc volt eme koporsóban nyugvó keresztyén 
nőtestvérünk élete. A sors nem kímélte meg őt sem. A bajok
ból, megpróbáltatásokból és szenvedésekből neki is kijutott 
bőven. Legdrágább kincsétől, szeretett gyermekétől fosztotta 
meg a kegyetlen halál. Hogy micsoda fájdalom az, kedves 
gyermekétől s hozzá még az egyetlentől megválni, azt csak 
azok tudják igazán s teljes mivoltában átérezni, akik maguk is 
keresztül mentek már azon. S mily sokan vannak, kik ha a 
sors sujtoló keze rájuk nehezedik s féltett gyermeküket a halál 
elragadja, Istennel pörbe szállnak, zúgolódnak; akiket a fájda
lom, csapás Isten jóságában kételkedőkké tesz s Istentől, vallás
tól, templomtól elfordít. Nézzétek ő is érezte a vesztés és el
válás mérhetetlen fájdalmát s ha a bánat néha panaszhangokat 
csalt is ajkára, Isten ellen ki nem fakadt; hitét a nehéz kereszt 
alatt is megtartotta. Istenbe vetett hite volt az a fegyver, mely- 
lyel ama nehéz küzdelemben is megállott; az az erőforrás, 
mely tövisekkel kirakott pályáján leroskadni nem engedte s
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amely hosszas betegeskedésének a gyötrelmeit is megenyhité. 
Szóval amely az életharcot reá nézve valóban nemes harccá 
tette.

És ez az ő hite igazi élő hit volt. Sokan vannak, akik 
csak ajkukon hordozzák a hitet, de szívükben nincsen az. Már 
pedig az a hit, mely nem a szívben gyökerezik, olyan mint a 
gyökér nélküli fa : lombot nem hoz, gyömölcsöt nem terem. 
A nemes fát gyümölcséről, az igazi élő hitet cselekedeteiről 
lehet megismerni. Azért mondja Jakab apostol: A hit ha cse
lekedetei nincsenek, megholt őmagában. Boldogult testvérünk
nek a hite élő hit volt. Ennek adta bizonyságát az Isten házá
nak kedvelésével s föképen, hogy még halálos ágyán is gyü
lekezetére gondolva végrendeletében tekintélyes, szép összeget 
hagyott arra. Követendő példaképül szolgálhat az ő élő hite, 
egyházszeretete e tekintetben másoknak is. Méltán el lehet 
tehát róla mondani Pál apostolnak gyönyörű szavait: Ama 
nemes harcot megharcolta, futását elvégezte, a hitét megtartotta.

Éppen ezért el lehet róla mondani az apostol szavainak a 
folytatását i s : végezetre eltétetett számára az igazság koronája. 
Az igazságnak ama koronája, mely reá vár, az a maradandó 
emlék, melyet magának hagyományával gyülekezetünkben állí
tott. A szerető ragaszkodás és kegyelet elhúnyt kedvesének az 
emlékét, ha teheti, sírkővel igyekszik maradandóvá tenni. Ta
gadhatatlanul, szép szokás. Ámde az a sírkő magában véve 
hideg s talán 20—30 év múlva már csak a legközelebb hozzá
tartozóknak beszél az elhunyt emlékéről; az idők jártával pedig 
lassanként, teljesen szétporlik. Lássátok, elhunyt testvérünknek 
a nevét gyülekezetünkben ennél sokkal maradandóbb emlék 
hirdeti, amely, ha a szeretteink sírjára helyezett emlékkő szét
porlad, sőt mi magunk is mindnyájan már rég elporladtunk: 
akkor is ragyogó betűkkel fogja hirdetni az ő élő hitét, egyház
szeret étét. X Y-né nevét még az unokáink unokái is fogják e 
gyülekezetben ismerni.

De az igazság koronája, amely az ő számára eltétetett, 
főképen az a korona, melyet az Úr odafönn az Ő hajlékában 
igér a hozzá híveknek, igazaknak. Aki a reá bízottakban mind
végig hű marad s földi hivatása közben sem feledkezik meg 
legelső és legfőbb kötelességéről, az Isten országáról és annak 
kereséséről, azt keresztyéni hitünk szerint örökkévaló jutalom 
várja az egekben. Elhunyt testvérünk ezek közé tartozott; ép
pen azért hitünk szerint, amiről Pál apostol is bizonyságot tesz: 
Eltétetett számára az igazság koronája. . .

Most pedig gyászoló szerettei, essetek át a legnehezebben: 
vegyetek búcsút elhunyt kedvesetektől.

Bánatos férje, özvegye, a te gyászod a legnagyobb, a te 
kereszted a legnehezebb. Mert a körülvevő rokoni szeretet ha 
enyhíti is némileg a vállaidra nehezült csapás súlyát és nagy
ságát, de azt el nem oszlathatja. A jó és hű feleséget számodra 
semmi nem pótolhatja. De nyugodjál meg az Isten végzésén.
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Eddig is Isten akaratán való megnyugvással viseltétek minden 
sorsotokat; igaz, hogy melletted volt a jó  élettárs, aki hűségesen 
megosztotta veled az élet örömeit és bajait. Most ő távozik, 
magadra hagy bánatoddal, fájdalmaddal. De az ő nemes példája, 
tűrése lebegjen előtted, hogy az életharcot hited fegyverével 
te is nemesen harcolhasd meg s végezetre eltétessék számodra 
is az igazság koronája.

Testvérei, közeli és távoli rokonai, szomszédok és jóbará
tok, s mindnyájan ti végtisztességtevők. Az elköltözött az ő 
istenfélő életével, egyházszeretetével és hitével példaképül szol
gálhat mindnyájatoknak. Kövessétek példáját, hogy rólatok is, 
a ti koporsótok fölött is el lehessen egykor majd mondani az 
apostol szavait: Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat 
elvégeztem, a hitet megtartottam; végezetre eltétetett nékem az 
igazság koronája.

És most már Isten-hozzádat mondunk neked is kiszenve
dett testvérünk. Isten-hozzádat mondok annak a gyülekezetnek 
nevében, amelynek munkás tagja, áldozatkész, hitbuzgó leánya 
voltál mindvégig s amelynek évkönyveiben maradandó betűkkel 
írtad be nevedet. Tested a sírban elporladhat, sírhalmod idővel 
a földdel egyenlővé válhatik, de neved és emléked élni fog 
gyülekezetünkben. Isten veled, az Isten jutalmazzon meg élő 
és munkás hitedért az igazak koronájával.

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.


