
Vasárnapi-iskola — bibliakör.
Tudom, hogy lesznek olyanok e sorok olvasói között, akik 

azt fogják mondani, ha az alábbiakat olvassák: inkább Írhattam 
volna egy másik kérdésről, pl. arról, hogy mi a köze még ma 
is az evangélikus lelkésznek az Ó-Testamentomhoz ? Magam is 
gondoltam erre s mégis abban állapodtam meg, hogy helyesebb 
lesz a sorrend, ha előbb a fenti cím alatt mondok el egyet s 
mást, s azután sorra kerülhet majd ez a tétel is: az evang. 
lelkipásztor és az Ó-Testámentom.

Előre bocsátom, hogy az alábbiakban nem lesz szó a va
sárnapi iskola vagy a bibliakör benső kiépítéséről, methodiká- 
járól, — most csak arra a kérdésre óhajtok feleletet keresni: 
Szánhatunk-e szerepet evang. egyházunkban — elvi és gyakorlati 
szempontból is nézve a kérdést — a vasárnapi iskolának és a bib
liaköri munkának? Más szóval: összeegyeztethető-e az evang. 
egyház hitelvi álláspontjával s gyakorlati életével a vasárnapi 
iskola és a bibliakör?

Erre a kérdésre úgy is lehetne felelni, hogy az élet már 
eldöntötte a kérdést, hiszen tényleg van az evang. egyházban 
nemcsak külföldön, de itthon is, mindkettő: vasárnapi iskola is, 
bibliaköri munka is, — így hát feleslegesnek látszik a kérdés
nek ily felvetése. Ezzel a megállapítással azonban a kérdés még 
koránt sincs elintézve! Mert erre viszont azt lehet felelni — 
amint felelik is sokan —, hogy: a) ami jó a külföldön, az nem 
föltétlenül jó s így nem okvetlenül válik be itthon; vagy b) ha 
megvan is külföldön, nem jó ott se, mert nem az evang. egy
ház talajából nőtt ki, hanem más egyház szelleme hívta életre 
s így, kivált minálunk, nem tanácsos az alkalmazásuk, mert 
könnyen elhomályosulhat ezen az utón evang. egyházunk sa
játos jellege.

induljunk ki egyszerűen onnan, hogy lényegileg véve a 
vasárnapi iskola is a bibliakörnek egy módja vagy változata. 
Mindkettő a bibliával akar közelebbi viszonyba hozni. Azt is 
mondhatnék bizonyos megszorítással, hogy a vasárnapi iskola 
nem más, mint a gyermekek bibliaköre, — míg a bibliakör az 
ifjak és felnőttek bibliaolvasó, bibliatanulmányozó, bibliamagya
rázó összejövetele, szinte mondhatnánk: a felnőttek vasárnapi 
iskolája. Már most a kérdés így hangzik: szükséges-e vasárnapi 
iskolát, illetve bibliakört tartania a lelkésznek avégből, hogy 
közelebb vigye hívei szívéhez a bibliát? Sokan teljes határo
zottsággal így felelnek: nem szükséges! És pedig azért nem, 
mert ezeket teljesen feleslegessé teszi a rendes istentiszteleti 
igehirdetés, a vallásóra, a konfirmáció s ahol ilyen is van, a
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gyermek-istentisztelet. De nem szükséges, sőt egyenesen veszé
lyes megtartásuk — szokták volt mondani — azért is, mert a 
bibliakörök — feleslegessé teszik a rendes vasárnapi istentiszte
letet s a bibliakörök végeredményben a szekták útját egyengetik.

Az a kifogás, hogy a bibliakörök a rendes istentisztelete
ket tennék feleslegessé, nem állhat meg, egyszerűen azért, mert 
az élet azt bizonyítja, hogy ahol intenzív bibliaköri munka in
dult meg, ott nem hogy kevesebben járnának templomba, de 
egyenesen megerősödött a hívek felelősségérzete az istentiszte
letek látogatása dolgában is. Példák mutatják, hogy a bibliakörök 
tették ismét látogatottá nem egy helyütt a templomokat!

De viszont nem igazolhatjuk azt a tételt sem, hogy az 
istentiszteleti igehirdetés nélkülözhetővé, vagy egyenesen feles
legessé teszi a bibliakörök tartását, a vallásóra pedig a vasár
napi iskolát, mert — a mindennapi élet cáfol rá erre, nem 
csupán a gyéren látogatott vagy üres templomokkal, de — nem 
egyszer még telt templomok mellett is — az egyháztagok, sőt 
gyülekezetek biblianélküli, hogy ne mondjuk: bíbliaellenes éle
tével. Ne szépíthessük a dolgot: gyülekezeteink s egyháztagjaink 
élete nagyrészt biblia nélküli élet. Ezen tehát változtatni kell, mert 
ez ellenkezik az „ige egyháza“ elvével.

Luther is nagy bajként állapította meg, hogy a biblia az 
egyháznak és az egyesnek az életében nem jut olyan szerephez, 
mint aminőt megérdemelne. Ezért fordította le a bibliát, ezért 
adta azt a nép kezébe, ezért helyezte a bibliát központi helyre 
s ezért követelte, hogy a nép olvassa azt s aszerint rendezze 
be az életét. Azt akarta, hogy a biblia a gyülekezet és az egyes 
ember számára valóban az élet kenyere legyen, azaz nélküle 
ne tudjon élni! S tudjuk mindnyájan: hogyan indult meg a 
biblia nyomán mindenfelé az élet átalakulása: reformációja. 
A biblia vette át a vezető szerepet a családi életben s az isko
lában egyaránt. Az iskola élete is, meg az evang. családoké is, 
kezdett bibliacentrikus életté alakulni. Az iskola ábc-s könyve 
a biblia, vagy Luther kis kátéja volt, — a bibliát olvasgatta 
az evang. család, a gyönyörű énekeket énekelgette otthon is. 
Az evang. családok maguk tartottak házi istentiszteleteket, házi 
énekórákat, bibliaolvasást.

Ebben a fejlődésmenetben a századok során többször állott 
be hanyatlás. Az egyik a pietizmus korát közvetlenül megelőző 
korszak volt, erre következett azután a biblicus irány érvénye
sülése ; a másik, amelyik nálunk is úgyszólván végzetessé vált, 
a múlt század második felében következett be, amikor a házi 
istentiszteletek úgyszólván az egész vonalon megszűntek, isko
láink megszűntek bibliocentrikus iskolák, a szó szoros értelmé
ben egyházi iskolák lenni. Ez eredményezte egyebek mellett, 
hogy egyházunk ma, sajnos, nincs régi állásaiban. 5  régi állá
sainkat a biblia nélkül nem foglalhatjuk vissza, ez bizonyos ! S 
az is, hogy ma már nem elegendő az igének a rendes isten
tiszteleteken való hirdetése sem, sem a kisebb gyülekezetekben,
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sem a nagyobbakban. Minden alkalmat meg kell ragadnunk, 
hogy híveinket Krisztushoz vezessük, illetve, hogy őket bibliás 
evangélikusokká tegyük.

Egyházunk, a fentebb röviden érintett okokból, adós ma
radt mind máig a családok s az egyén evangélizálásával s azzal 
is, hogy ily módon az evangéliomot juttassa diadalra az iparban, 
kereskedelemben s az állam életében is. S ma ez a feladat áll 
előttünk: meg kell nyerni a biblia számára a gyermekeket és 
felnőtteket egyaránt. Igazolnunk kell, hogy a biblia csakugyan 
az „élet könyve*, — azaz megoldást hoz mindenki számára s 
hogy ez a megoldás az igazi. Ebben a harcban találkozunk a 
katholicizmussal, amely egyfelől maga is hova tovább több és 
több tért enged a bibliának, mint eddig, másfelől azonban véde
kezik is a bibliaórák „veszedelme* ellen. Érzi a jelen komoly
ságát a protestantizmus is, mely eddig nem tapasztalt erővel 
vetette magát a biblia terjesztésére s a népnek az evangéliom 
számára való megnyerésére : evangélizálására.

S ebben a munkában föltétlenül fontos szerep jut a vasár
napi iskolának s a bibliaköri munkának. De fölvetődik rögtön 
az a kérdés: kicsoda végezze ezt a munkát? Az lenne a leg
jobb, ha a lelkész végezhetné. De ez nehezen valósítható meg 
egy kisebb gyülekezetben is, hát még a 10—20 ezres gyüleke
zetekben. Szüksége van azért a lelkésznek „segítőkre*, akik 
önként vállalkoznak vasárnapi-iskolák vagy bibliakörök veze
tésére. Ne ijedjünk meg ettől a gondolattól, hiszen kapcsolatban 
van ez egyfelől az egyetemes papság eszméjével is, de ami itt 
nem kevésbbé fontos, ez az is, hogy a lelkész ezen az utón 
lelkeket ment meg, illetve szunnyadó erőket mozgósít az egyház 
szolgálatában. Segítők lehetnek segédlelkészek, tanítók, óvónők, 
sőt orvosok, bírák stb. is, akik indítást éreznek arra, hogy így 
is szolgálják a Jézus Krisztust.

Kétségtelen, hogy a vezetésnek a lelkész kezében kell ma
radnia, legalább is annyiban, hogy a vezetőkkel közös meg
beszélést tart hetenként s figyelemmel kíséri állandóan az egész 
munkát. Hogy mily áldásos lelkipásztori munka ez, azt tapasz
talhatták azok, akik már megpróbálták. Nagy öröm látni: miként 
nyernek a vasárnapi-iskolai vagy bibliaköri munkában új élet
célt s így munkakedvet előbb elkeseredett, helyüket sehol nem 
találó egyháztagok: özvegyek, pártában maradt lányok, férfiak 
— nők egyaránt.

Ezeknek az egyéneknek a bekapcsolását a lelkészek végez
hetik el csupán. De ők aztán el is végezhetik, ha akarják. S ne 
féljenek: nem lesz ez szektanevelő intézmény, sőt így válik 
szektalegyőző hatalmas fegyverré az ige, a biblia maga. Az evan
géliom egyházának épen azért legelői kellene járni a vasárnapi 
iskola és a bibliaköri munka felkarolásában. Az evangéliom 
egyházának legtöbbet kellene tennie a népnek az evandéliom 
számára való megnyerése érdekében.
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Igaz, a lelkész munkája ezáltal még bonyolultabbá s még 
nehezebbé válik. De ez az élet rendje. Ma nehezebb földmives- 
nek is lenni, mint ezelőtt száz esztendővel, mert ma a föld
mívesnek is már gépeket kell ismernie, kémiai ismeretekkel 
kell bírnia stb.. — csak az evang. lelkésztől ne kívánna többet 
az új idő?

Hogy mit kíván az új idő tőle, azt egyebek mellett köny- 
nyen megtapasztalja a gyermekek vasárnapi iskolájában s a 
felnőttek bibliakörében egyaránt. De nagyon nehezen, vagy 
nem eléggé akkor, ha megelégszik az igének a rendes isten
tiszteleteken való hirdetésével. Csodás gazdagodást, témát, ösz
tönzést nyer az, aki a gyermekszívet a vasárnapi iskola kényszer 
nélküli óráinak levegőjében figyeli meg s aki híveivel biblia
órákon találkozik s velük ott beszélget... Vannak, hál’ Istennek 
evang. egyházunkban is a vasárnapi-iskolának s a bibliaköri 
munkának eredményei már ma is. Mily eredmények lesznek 
holnap, az azon múlik: mint karolja fel lelkészi karunk mind
kettőt, a vasárnapi iskolát és bibliakört.

Ha föntebb azt a kérdést vetettük föl, hogy juttathatunk-e 
szerepet egyházunkban a vasárnapi-iskolának s a bibliakörök
nek, — feleletünk most már nemcsak úgy hangzik, hogy „igen", 
— de egyúttal úgy, hogy ezek nélkül sokkal nehezebb, talán 
lehetetlen is, egyházunkat csakugyan az „ige egyházává" tenni.

Befejezésül pedig csak annyit, hogy nagy örömünkre szol
gál, amikor azt tapasztaljuk, itt is — ott is, hogy azok is kezdik 
kipróbálni ezt a hálás védő és hódító fegyvert, a vasárnapi 
iskolát s a bibliakört, akik tegnap még kifogásolták azt.

Bizony mondom, aki ezekhez a fegyverekhez nyúl, az 
győzni fog. Ezek a fegyverek a biblia uralmát hozzák közelebb. 
Már pedig a bibliáról elmondhatjuk azt, hogy „in hoc signo vinces".

Dr. Deák János
egyetemi tanár.

Az egyházi beszéd viszonya 
a cultushoz.

v.
Az egyházi beszéd kultikus jellege tehát, amint láttuk, 

abban a tekintetben is bizonyos korlátokat állít az igehirdető 
elé, hogy a dolgokat nem nevezheti minden esetben a maguk 
nevén, ha ez az épülés, az ünnepélyesség, sőt egyenesen a 
komolyság rovására esnék. Ebben a tekintetben úgy a mise
áldozattal organikus összefüggésben nem álló „szent beszédet" 
mondó róm. kath. pap, valamint a szektás prédikátor, vagy 
„evangélizátor" kétségtelenül szabadabban mozoghat és többet 
engedhet meg magának, mint az evangéliomi igehirdető, akinek
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sohasem szabad szem elől tévesztenie azt, hogy amikor prédi
kál, istentiszteleti cselekvényt végez. Miként a széművészet 
terén a tapsokat arató „aranyszájú szent János", úgy az akarat 
megindítása, vagyis az életre gyakorolt hatás szempontjából, 
sem a humorizáló Ábraham a Sancta Clara, sem az idegsokkok, 
konvulziók előidézésére utazó methodista s üdvhadseregbeli pré
dikátor, sőt még a lutheránus, originális Claus Harms sem le
beghet a mai evangéliomi igehirdető előtt követendő mintaképül.

Mindez persze távolról sem jelenti azt, mintha az evan
géliomi igehirdetés ideálja az az erőtelen, színtelen, Íztelen, 
vizenyős, vérszegény prédikáció volna, amely nem tud leeresz
kedni az általánosságokból a reális, mindennapi élet szükség
leteihez és követelményeihez s amely, sajnos, annyira tipikussá 
vált, hogy nem lehet csodálkozni azon, ha sokan nem ok nél
kül, emlegetik a „protestáns prédikátori stílust" és egy jezsuita 
maró gúnnyal „Protestantischer Plapperkasten“-nak csúfolja az 
evangélikus templomi szószéket

Gondoljunk csak arra, hogy micsoda superlativusok, vagy 
mint Niebergall nevezi „Plusmacherei“-ok hangzanak el sok
szor szószékeinkről, különösen amikor „e világ múlandó javai"- 
ról esik szó. Jézus maga a kisértővel folytatott harcában azt 
mondta, hogy „nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten
nek minden Igéjével, amely az Ő szájából származik" és ezzel 
még saját magára nézve is elismerte, hogy kenyérrel, földi 
kenyérrel is él az ember, sőt föltámadása után még megdicső- 
ült alakjában is ezzel a kérdéssel fordul tanítványaihoz: „Fiaim! 
Vagyon-e valami ennetek való ?“, az emmausi tanítványokkal 
pedig „megtöri a kenyeret®. Hány prédikátorunk (nem is csak 
mindig a „kezdők") beszél a szószéken a „földi®, „világi®, 
„múlandó" javakról olyan superspirituális hangnemben, mintha 
ezek a kér. emberre nézve eo ipso nélkülözhetők és maguk
ban véve már bűnösök s így elvetendők volnának, holott ezek 
valójában Istennek, gondviselő mennyei Atyánknak adományai, 
amelyek nélkül nemcsak földi, hanem éppen ezért még meny- 
nyei, örök hivatásunkat, célunkat sem érhetjük el és tölthetjük 
be. Mert hiába hivatkozik valaki a meggyőződés magas tenor
jában arra, hogy a Jézustól tanult imában a hót közül csak 
egy kérés vonatkozik a „földi javak“ra, vagyis a mindennapi 
kenyérre, mert ezzel szemben viszont arra is utalhatunk, hogy 
éppen ezt a kérést a középre állíttotta, amiből minden „alantjáró, 
materialistikus, földhöz ragadt világfelfogás nélkül is joggal 
arra lehet következtetni, hogy az Istenre vonatkozó három első 
s az embertársainkra, e „világ"ra vonatkozó három utolsó 
kérésünk is, mindaddig, mig itt a földön vagyunk és élünk, 
meddő és hiábavaló volna, ha hijjával volnánk a mindennapi 
kenyérnek s ezzel mindazoknak a földi javaknak, amelyeket 
p. o. Luther az erre vonatkozó páratlanul ideális és egyben 
reális magyarázatában alatta ért. Az olyanféle „beszédeket®, 
amelyek a földi javakról úgy szólnak, mintha azoknak hasz
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nálata már magában véve durva „materialismus" volna, ter
mészetesen senki nem veszi, nem veheti, sőt azt lehetni mon
dani, ne is vegye komolyan, annál kevésbé, ha a prédikátor 
ezekre a saját életében esetleg nagyon észrevehetően rácáfol 
és úgy a „fizetésjavítást, mint a prédikáció utáni „gratulációt" 
szívesen fogadja, sőt elvárja. (Niebergalli. mű 78. o.). És ez áll 
nemcsak a szó szoros értelmében vett anyagi javakra, hanem 
mindazokra a dolgokra, melyek az embernek a világban lefolyó 
életére, embertársaihoz való viszonyára vonatkoznak s azzal 
összefüggésben állanak p. o. hir, dicsőség, tudás, hatalom stb. 
Ezekről a dolgokról szólva, sorakoztatja fel igen gyakran, sok
szor a megunásig, az elcsépelt prédikátori stílus és fantázia a 
szószéknek azokat az imaginárius, képzelt alakjait, amelyekkel a 
prédikáció a való élet képét akarja megrajzolni s amelyeket 
Niebergall találóan „festett realizmusának (gemaiter Realismus, 
i. m. 108. o.) nevez. Ilyenek: „az érzéki gyönyörök gyöngyöző 
serlegét fenékig ürítő s utána keserű szájízt érező kéjenc"; a 
„kincset kincsre, aranyat, ezüstöt, drágaköveket egymásra hal
mozó s ezekben egyetlen örömét lelő, telhetetlen és fukar 
gazdag" ; „a hiú dicsőséget, hírnevet, hatalmat szomjazó, a világ
ban mások, az igazi érdem rovására érvényesülni tudó, üres- 
fejű, szívtelen törtető"; a „könyveibe temetkező és ezekben az 
élet minden talányait és rejtélyeit megfejthetni remélő, végül 
csalódó és magától értetődően minden esetben istentagadó tü
dős" stb. stb., amelyeknek egyikében sem ismer a hallgatók
nak, nyugodtan lehet mondani, 100% -a, vagyis egy sem — 
saját magára s így nyugodt lelkiismerettel kivonhatja magát 
az igehirdetés „hatása" alól azzal, hogy: „ez nem én vagyok, 
ez sem, ez sem." Mert mély tapasztalati igazság rejlik a jó 
öreg Bengelnak az igehirdetőknek szóló intésében: „Was nicht 
per Du geht, das geht perdu" (elveszett). A létfenntartás elemi 
feltételeiért élet-halál harcot vívó, kora hajnaltól késő éjszakáig 
verejtékező hívek előtt (pedig a hallgatók legnagyobb része 
ilyenekből áll), különösen manapság, az élvezetek gyöngyöző 
serlegéről, aranyról, kincsszomjról beszélni; vagy olyanok előtt, 
akiknek egész ambíciója nem emelkedik magasabbra, mint 
(s ez is csak egyeseknél, akik természetesen találva, vagyis 
„kipapolva", tehát sértve is érzik magukat), a bírói pálcáig, 
vagy egy kis egyesület „választmányi tagságáig", a világot 
meghódítani akaró dicsőség és hatalomvágyat emlegetni; vagy 
a tudás és ismeretek legelemibb kincseinek birtokában lévőket 
(s ilyenekből áll a hallgatók nagy tömege) a tudomány veszedelmei
től óvni síb. olyan valami, mint a csakhamar szélpukkanó, 
színes szappanbuborékok eregetése, amelyek Jaltára a hallgatók 
egy része csodálkozva kérdezheti (ha ugyan ezeket a stereotyp 
alakokat nem köszönti régi ismerősökként): hát ilyenek is 
vannak? és azután vagy irigységet érez irántuk, vagy az a 
jóleső érzés tölti e l: hála Isten, hogy én nem vagyok ilyen!

Niebergall már Plus-Macherei-nak mondja, ha valaki p. o*
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igy prédikál: „Az emberek szíve a dicsőségen, pénzen és gyö
nyörön csüng; művészet és tudomány az élet mosléka („Treber") 
között még a legjobb adományok. De mi a dicsőség, pénz és 
gyönyör ? Nem egyéb, mint egy maroknyi homok. Aki azonban 
Jézust és az Ő országát szereti, az mindezekről a dolgokról 
nem akar többé tudni, az egész szívével Jézuson csüng és nem 
szomorkodik, ha mindezekből nincsen semmije. Azért e gonosz 
világ hazugságaitól fordítsuk tekintetünket a mi mennyei Urunkra 
és Megváltónkra, aki örökkévaló dicsőségben az Atyával és 
szent Lélekkel uralkodik, és teljességgel forduljunk el mindattól, 
ami bennünket a vele való közösségben zavarhatna." És azért 
ugyanezt a gondolatot körülbelül inkább ilyen formán fejtené 
ki: „Jézus szavai: „Aki engem követni akar, tagadja meg ön
magát, vegye fel az ő keresztjét" — indítsanak bennünket arra, 
hogy mélyen beletekintsünk a szívünkbe. Aki Jézust nem is
meri és indulatát nem osztja, annak komoly szavak ezek, aki vele 
jár, az életfeladatunk kedves és világos kifejezését látja bennük 
és hűséges intést akkor, ha a bűn hatalma jelentkezik bennünk. 
. . .Annak ellenére, hogy kívülről tudjuk, hogy a „bűn rom
lására vagyon a népeknek", mégis szeretjük azt. És habár újra 
meg újra meg is győződnénk arról, hogy milyen keveset érnek 
azok a javak, amelyeken szívünk annyira csüng, mégsem tu
dunk tőlük szabadulni és gyakran éppen akkor ragadnak meg 
bennünket, amikor azt gondoltuk, hogy Jézust jobban szeretjük 
náluk. És ha valami kár, vagy veszteség ér bennünket, akkor 
esetleg napokig közönyössé válhatik ránk nézve Isten (és Jézus!) 
és csak a veszteség gondolata uralkodik állandóan rajtunk ... 
Pedig nem volna szabad engednünk abból, hogy közbe közbe, 
csöndes reggeli órákban vagy éjszakai virrasztásaink között 
Jézusra függesszük tekintetünket és így lassacskán megnyissuk 
szívünket a magasabb dolgok számára és magunkat csellel és 
komolysággal elszoktassuk attól, ami, sajnos, olyan mélyen 
gyökerezik a szívünkben és sokszor a növekvő életkorral min
dig mélyebb gyökeret ver bennünk."

De ha az említett példában mi is hajlandók vagyunk su- 
perlativust látni, vájjon mit szóljunk akkor az alanti „példához", 
amelynek olvasásánál a „nyájas olvasó" — meghiszem — a 
szemét dörzsöli és lehetetlennek tartja, hogy jól lát, pedig ez 
nein is „költött" példa, mint esetleg a Niebergallé, hanem egy 
az Újjászületés-ről szóló nyomtatásban is megjelent pünkösdi 
elmélke.désnek szószerinti idézése:

„Újjászületés??...

A szellemi szféra tiszta légköréből, sőt a légkör külső 
határaitól is olyannyira eltávolodtunk, hogy az újjászületés szent 
misztériumát való lényege szerint fejtegetni, magyarázni felette, 
felette nehéz.

A szellemi szférával átellenben lévő anyagias szférába, 
ennek tisztátalan légkörébe olyannyira belefultunk, hogy újjái
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születést tényleg eszközölni, sajátmagán megélni, megtapasztalni, 
keresztülvinni majdnem. . .  majdnem. . .  teljesen lehetetlen.

„A levegő, amely bennünket körülvesz, elszellem-néptele- 
nedett.“

Igen. Légkörünk szellemüres.
Sajnos. De szomorú valóság.

Fiacskáim! Imádkozzatok!
Fiacskáim! Nagyon, de nagyon imádkozzatok!
Fiacskáim! Imádkozzatok bűnbánóan, szíveltépőn, szívet- 

rázóan! imádkozzatok buzgón, igazán, Szent lelketszomjuhozóan.
És még egyszer: I-m-á-d-k-o-z-z-a-t-o-k!
Egy nap 24 óra.
Imádkozzatok naponkint 48 ó rá t...
Ha képesek vagytok ezt a természetes lehetetlenséget ter

mészetes lehetőséggé változtatni át*), úgy imátok helyes lesz, 
elfogadható s meghallgatható lesz és lehetővé teszi majd az 
újjászületésnek szent misztériumát megmagyarázhatni és lehe
tővé teszi majd az újjászületés fenséges mivoltát tényleg esz
közölhetni, saját magatokon megélhetni, megtapasztalhatni, 
keresztülvihetni.

Egyelőre tehát csak ennyit az újjászületésről.
Ha megfogadjátok tanácsom, többet.
Legyetek üdvözölve Szeretettel."

(Evang. Közérdek, 1915. június 3. 11. sz.)
Hogy az elmélkedés olvasói megfogadták-e a tanácsot, s 

tudtak-e olyan „szívetrázóan" „24 óra alatt 48 órát" imádkozni 
s ennek folytán részesültek-e az újjászületés szent mysteriumára 
vonatkozólag kilátásba helyezett felvilágosításban, vagy esetleg 
az olvasottak hatása alatt olyan szférákba emelkedtek, ahol 
teljességgel „elszellemtelenedtek" és további „tanácsok" befo
gadására elképtelenedtek, arról hallgat a krónika, de az bizo
nyos, hogy a felhozott példa elrettentő módon mutatja, hogy a 
superlalivus-csinálás mire vetemedhetik.

Éppenséggel nem szükséges azért, hogy Niebergallt modern 
túlzásaiban minden tekintetben kövessük vagy utánozzuk, de 
abban, teljes elfogulatlansággal igazat adhatunk néki és a leg- 
ujabbkori prédikációs (empirikus — psychológiai) irányok kép
viselőinek, hogy a „Kánaán-nyelvén" kifejezésre jutó merev 
dogmatikus superlativusokkal szemben, amilyent az első példa is 
mutat, (a másodikról nem is szólva), nagyobb, mélyebb hatásra 
számíthat, mert közelebb férkőzik a szívekhez, az a kifejezés- 
mód, amely lélektani és tapasztalati alapon, nagyobb megértést 
tauusít az emberi lélek gyarlóságai és a reális életviszonyok 
iránt, anélkül, hogy az evangéliom vallási igazságai és a kér. 
étetideál megalkuvást nem törő követelései komolyságukból ve
szítenének. Hangzatos és az életben legritkább esetben, vagy

*) Istennél egy nap annyi, mfnt ezer esztendő és ezer esztendő annyi 
mint egy nap. Zsoltár.
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éppen soha meg nem valósuló túlkövetelések vagy elaltatják 
és elfásítják, vagy elriasztják a lelkeket. A hal-, ill. „emberfogás* 
mestersége, jobban mondva: művészete, amelyet Krisztus Pé
terre, apostoltársaira és a mai igehirdetőkre is bízott, több 
csendet, szerető megértést, türelmet, óvatosságot követel, külö
nösen ma és azokkal szemben, akiket a való élet sokszor kicsi
nyes, alantas érdekszféráiból nem lehet egy „fogással* az evan- 
géliomi igazság és élet szédítő magaslataira fölemelni.

Azokról a superlativusokról, amelyek egyes dolgok, tárgyak, 
fogalmak, eszmék, emberek, vagy események megjelölésére és 
jellemzésére a superlativusokban bővelkedő pohár köszöntő-stílus 
révén a szószékre, az „igehirdetésébe is utat törnek maguknak, 
jobb volna nem is beszélni, ha sajnálatos példáival az életben 
nem találkoznánk. Ezekre nézve hadd idézzem itt Ravasz L. 
szarkasztikus, de találó jellemzését: „Mi igehirdetők nagyon 
sokat beszélünk a legnagyobb dolgokról s azért úgy hozzá 
szoktunk a felső fokhoz, mint a torokhanghoz. . .  Isten fenséges 
s én ugyanazon szóval jelölöm egy ember nagyságát is, pedig 
milyen különbség van a két nagyság között. Azért hát, ha nem 
tartjuk meg a viszonylagosságot, a szavaink devalválódnak. 
Akinek már egy szivar, vagy egy nyakkendő is „felséges*, mit 
mond az Alpesekről; akinek egy nátha „borzasztó*, mit mond 
a lembergi csatáról; akinek a contrascriba már „lángész*, mit 
mond Kálvin Jánosról ? Az ilyen emberek apró dolgokra elkop
tatják a nagy kifejezéseket s mikor valóban nagy dolgok elé 
kerülnek, akkor kivörösödnek az erőlködéstől s mégsem tudják 
hallgatóikban a nagyság érzetét felkölteni. Az a pap, aki pohár- 
pjjszöntőiben elkoptatja a keresztyénség értékítéleteit, mert a 
tanfelügyelőre alkalmazza azt, ami Pálra, vagy éppen Jézusra 
talál: mit fog mondani nagypénteken, mikor mindenki érzi, hogy 
nagyobb dotog van itt Jónásnál — a tanfelügyelőnél.* (I. m. 
457., 458. o.) És Niebergallnak is igaza van, mikor azt mondja: 
„Wir habén uns durch solche unsolide Inflationswirtschaft um 
den Credit gebracht*. (Chr. Welt 1928. 1. sz. 35. hasáb.)

Egyes, különösen elvont természetű vallási igazságok, fo
galmak, gondolatok érthetőbbé tétele érdekében, alkalmas és 
megengedhető eszközül kínálkozik az igehirdetőnek bizonyos a 
mindennapi életből, a történelemből, nagy emberek, főképpen 
kimagasló kér. jellemek életéből vett példák, képek, idézetek, 
események stb. markáns rövidségben előterjesztett, szemléltető 
felhasználása. Hiszen itt is áll: „Mindenek a tieitek.* Csak arról 
ne feledkezzünk meg, hogy: „Ti pedig a Krisztuséi vagytok*. 
Vagyis nem minden alkalmas, válogatás nélkül az épülés elő
mozdítására ! Ebben a tehintetben is bizonyos óvatosság szük
séges, hogy a jó Ízlés s így az istentisztelet komolysága és 
méltósága csorbát ne szenvedjen. E részben nagy hiba az is, ha 
valaki ezt a „szemléltető* eljárást túlzásba viszi. Elvégre az 
igehirdetési istentisztelet cselekvény s így a prédikáció nem 
válhatik anekdota gyűjteménnyé s ne hasonlítson ahhoz a bízó-
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nyos „elszaggathatatlan gyermek-képes könyvhöz", amelyben a 
képek mellett, alatt, vagy fölött csak egy-egy szerény kis hely 
jut a magyarázó szövegnek és az, is megint csak — egy kis ver
sike. A sok a jóból is megárt. És a túlzás ebben a tekintetben 
sokszor éppen az ellenkező hatást szüli, mint amelyet célul tűz 
k i : nem mozdítja elő a megértést, hanem akadályozza, nem 
tisztázza, hanem inkább összezavarja és bonyolítja a fogalmakat; 
nem emel, hanem fáraszt, nem épít, hanem bosszúságot okoz, 
azonfetül pedig — ha alaptalanul is — könnyen azt a gyanút 
kelti, hogy a prédikátornak magának — nincsen mondanivalója. 
Hívő közönségünk, mi veitek és kevésbé miveitek túlnyomó 
többségének helyes érzékére, jó Ízlésére és józan Ítélőképessé
gére vall, hogy a Spurgeon-féle praxis túlzásait csakhamar meg- 
únja és megsokalja.*

A prédikációt, mint istentiszteleti aktust, liturgikus keret 
veszi körül, még pedig nemcsak az azt megelőző (esetleg követő) 
oltári szolgálattal, hanem magán a szószéken is. Itt ezt a ke
retet az egyházunkban régtől fogva szokásos apostoli üdvözlés 
(„salve" — „Kanzelgruss"), iil. (amennyiben a szószéken megy 
végbe) a „közima", Miatyánk és áldás (benedictio) alkotják. 
Az istentisztelet u. n. liturgikus elemeit, az egyéniség érvénye
sülésének — amint láttuk — alkalmat és lehetőséget nyújtó 
prédikációval szemben, a megkötöttség, az objectivitás és állan
dóság jellemzi. Ez áll nemcsak a prédikációt követő u. n. 
„közimáról" („das gemeine Gébét" vagy „Gemeindegebet"), 
evang. istentiszteletünknek erről az ősrégi, megszokott, kedvelt 
és épületes alkotórészéről, melyet Luther „Deutsche Messe"- 
jében körvonalozott wittenbergi istentiszteleti rendben még nem 
találunk ugyan meg, amelyet ő azonban később olyan nagyra 
tartott, hogy annak gyakorlásában látja az egyház legnagyobb 
erejét és hatalmát; de áll az igehirdetést bevezető, a gyüleke
zetét köszöntő apostoli üdvözlésre, amely itt a legmegfelelőbb 
helyen illeszkedik bele istentiszteletünk rendjébe. És itt ne ve
gyék zokon egyes hivatott és ihletett suspirium költőink azt a 
szerény állításomat, hogy az objectiv isteni ige erejével ható 
apostoli üdvözletét, még a minden tekintetben, tehát formailag és 
tartalmilag kifogástalan suspirium sem pótolhatja, vagy helyettesít
heti, s legfeljebb mellette, nevezetesen utánna bírhat jogosultsággal, 
mint ahogyan nem szoríthatjuk ki az istentisztelet köréből a 
Miatyánkat, annak akármilyen poétikus átírása kedvéért sem. 
Hogy sem a fűzfa poézisnak, a divatból kiment halotti búcsúz
tatókra emlékeztető „termékei" (kin-rimjei), sem olyan „suspi- 
rium“-ok, amelyeknél az „imádkozónak" a keze Isten ellen, a 
hallgatóé pedig a „poéta" ellen „ökölbe szorul", az istentisztelet

* „Wenn dér Pfarrer sich als Anfanger schon mit Wucht auí die 
Beispiel und Anekdotensammlungen wirft und aus diesem Arsenal seine 
Predigten spickt, weiss er gar nicht, welchen Schaden er durch solchen 
Brauch — nennen wir ihn eine Manie! — sich und seinen Zuhörern antut. 
Dér Ruhm des „Anekdotenpfarrers“ ist nicht erstrebenswert.“ (Wilbelm 
Schlatter: „Dér Pfarrer als Theologe8 95. o.)
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körén belül nem foglalhatnak helyet, az több, mint magtól ér
tetődő, vagy legalább annak kellene lennie. Ne tördeljük ki mi 
magunk istentiszteletünk rendjéből, ott is, ahol ez egyáltalán 
nem helyén való és megokolt, az apáinktól reánk maradt, szép, 
épületes és amúgyis már olyan kevés számú állandó, objectiv 
alkotó-elemeket, nehogy végül egész istentiszteletünk szabadon, 
kinek-kinek kénye-kedve szerint csapongó subjectiv ömlengéssé 
vagy productióvá váljék. Tudjuk, hogy vannak még gyüleke
zeteink, amelyek p. o. az említett suspiriumokhoz talán jobban 
ragaszkodnak, mint magához a prédikációhoz, vagy az isten- 
tisztelet más, mindenesetre fontosabb alkotórészéhez és csak 
részvéttel lehetünk azok iránt, akik, különösen, ha egy csöpp
nyi poéta-vér nem csörgedez ereikben, hétről-hétre izzadják 
ki verejtékes erőlködéssel a jövő vasárnapi „suspirium“-ot, vagy 
akárcsak egy idegen produktum betanulására jobb ügyre, ne
vezetesen magának a prédikációnak pontos kidolgozázára méltó 
időt és erőt pazarolnak, ahelyett, hogy híveiket erről a szokás
ról egy kis lelkipásztori bölcsességgel — leszoktatnák. Egyéb
ként az Isten Igéjéből sarjadt egyházi ének-kincsünk itt is, va
lamint a prédikáció során több figyelmet és épületes kihaszná
lást igényelhetne, mint amilyenben különösen újabban általában 
részesül.

A prédikáció istentiszteleti jellege végezetül az előadásban 
is megköveteli a maga jogainak érvényesülését, korlátozó és 
szabályozó befolyását. A „cancelli", amelyből a német „Kanzel" 
is származott „korlátokat" jelent és ez már magában véve arra 
figyelmeztetheti az igehirdetőt, hogy a hely, amelyen áll szent 
hely, ahol nem mozoghat olyan szabadon, mint ahogyan azt 
sokan gondolják és — gyakorolják. Aki a szószéket, annak 
peremét arra használja, hogy hanyagul, kényelmesen reá dü- 
leszkedjék (alighanem a „közvetlenség" kedvéért), — aki a 
szószéken járkál, hol féltérdre ereszkedik, hol megint hirtelen 
mozdulattal lábujjra emelkedik, vagy saját tengelye körül for
golódik, — aki a meggyőzés erejének szabad tornagyakorlatok 
és a különböző mesterségekkel járó kézmozdulatok (taglyó- és 
pőrölyemelés és lesújtás, gyalulás, kaszálás stb. stb.) bemutatá
sával tud csak, vagy akar súlyt adni, az megfeledkezik róla, hogy 
amikor az Isten Igéjét hirdeti, istentiszteleti cselekvényt végez. 
Valóban, ha csak a szószéken való nyughatatlan handabandá- 
zás és a, nem ugyan merev, élettelen, szoborszerű, de nyugodt, 
higgadt, mozdulatlan megállás között lehetne választani, akkor 
a helyes érzékkel bíró hívők, hallgatók és „nézők" alighanem 
az utóbbi mellett döntenének, mert ez felel meg inkább az 
istentisztelet komolyságának, szentségének, az igehirdető és az 
Ige hirdetésére szolgáló szószék méltóságának.

* **
Fejtegetéseim során, ha nem is minden irányban kimerí

tően, igyekeztem kimutatni annak a tételnek az igazságát, 
amelyből kiindultunk, hogy az egyházi beszédnek a cultushoz
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való viszonya s ennek a viszonynak helyes megítélése nem 
pusztán elméleti, hanem gyakorlati szempontból is az igehirde
tésre nézve fontos következményekkel járó kérdés.

Lehet, hogy az a felfogás, amelyet mindvégig hangoztat
tunk s amely szerint az egyházi beszéd istentiszteleti cselek- 
vény, az amúgy is súlyosnak érzett igehirdetői feladatot még 
nehezebbnek, felelősséggel teljesebbnek tünteti föl, még nagyobb 
odaadást és hűséget követel, de végre is az Ige egyházának 
szolgái a legnagyobb nehézségektől sem riadhatnak vissza, 
amikor legfontosabb egyházépítő feladatuk teljesítéséről van szó.

(Vége.)
Stráner Vilmos

egyetemi tanár.



Templomi fohászok.
János XIX. 16—30.

Jézus, ki tűrtél, szenvedtél 
S gyászos Golgotára m entél:
Hadd álljunk meg keresztednél!

Rád tekintünk, felsír lelkünk:
Büntetést mi érdemlettünk 
S te szenvedtél meg érettünk.

Esdve kérünk: óh, ne vess el,
Hajolj hozzánk kegyelmeddel 
S moss meg drága szent véreddel!

Márk XVI. 1- 8.
Ki ártatlan véred kiontottad értünk,
Hogy mennyei Atyád megbocsássa vétkünk,
S a halált legyőzve sírból feltámadtál,
Hogy az új életre reménységet adjál:
Megváltó Krisztusunk, szeretünk, imádunk 
Magasztalva áldunk !

Lukács X X IV . 13- 35.
Uram, maradj velünk, ha útra indulunk;
Biztass, ha bánatnak völgyén visz át utunk.
Légy ott mindenütt, hol a kényért megszegik;
Végül maradj velünk: ha ránk estéledik!

János XX. 19—31.
Jöjj, Uram, szívünk epedve vár Téged :
Változtasd hitté a hitetlenséget.
Oszlass bánatot, csüggedést, kétséget,
Adj vigasztalást, lelki békességet.

    János X. 11-16.
O, Jézusom, légy pásztorom :
Mert csak Reád hagyatkozom.

Ha hű kezed kézen vezet:
A sötét sír sem rettenet.

Jó e tudat: Biztos utat 
A mennybe is példád mutat.

SZALAY MIHÁLY.
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Krisztus halála — élet forrása.
Nagypénteki beszéd.

János ev. XIX. 16—30.
Ünneplő kér. Gyülekezet! Az Úrban szeretett testvéreim! 

Halk léptekkel, némán lehajtott fővel gyülekeztünk ma fel az 
Úr hajlékába. A golgothai kereszt-fáj dalom súlya reánehezül 
lelkünkre. Olyan sötét, olyan lesújtón szomorú látvány ez a 
kereszt! A töviskorona sebző ágai benyomulnak az Emberfia 
homlokába. A szegek felszántják a testét. Kiömlő vére, halán
tékának verejtékcsöppjei, el-elröppenő fájdalmas sóhajai az ő 
gyötrelmes szenvedésének, a halálkínok közt való szörnyű ver
gődésének a gyászos képeit festik emlékezetünk elé. Lélekben 
megtörtén, gyászbaboruló néma fájdalommal állunk keresztje alá.

És mégis, bármily sötét, mégis dicső, bármily lesújtón 
szomorú, mégis tündöklő égi vígasztalás fényében tűnik szemünk 
elé e kereszt, amelyre a felolvasott szentlecke szerint Pilátus a 
zsidó papi fejedelmek minden tiltakozása dacára zsidóul, görögül 
és deákul ráíratja e titulust: „Názárethbeli Jézus, a zsidóknak ama 
királyuk", — de amelyről mi valljuk, *Jézus Krisztus, Istennek 
Egyetlenegyszülöttje, egyetlen Közbenjáró, mennyei Bárány, Világ 
Megváltója, Üdvösségünk Királya, tegnap és ma és mindörökké 
ugyanaz

Fájdalommal és mégis szent vígasztalódással, mély meg- 
illetődéssel és mégis hódoló ámulattal tekintünk e keresztre, 
amelyen, annak mondhatatlan kínjai között is csodálatosan 
egyesül az emberi, a fiúi érzés az isteni szeretet tökéletessé
gével, amikor az Üdvözítő a keresztfája alatt zokogó árva tanít
vány és megtört szívű édesanyja sorsát egymás vigasztalására 
egymáshoz fűzi, — és amelyen az isteni mester e világ üdvös
ségéről gondoskodó szeretetének, a maga földöntúli szentségének 
és békességének oly utolérhetetlenül csodálatos bizonyságát 
szolgáltatja, amikor gyötrelmes halálkínjainak utolsó pillanatai
ban is csak az ő örök időkre szóló váltságmüvének dicsőséges 
bevégzéséről szól.: „Elvégeztetett".

Ez előtt a kereszt előtt mi megtörtén és mégis valami 
rendkívüli lelki felemelkedéssel állunk. Mert úgy érezzük, hogy 
a nagy áldozat, a legnagyobb és a legszentebb a nap alatt, a 
Golgotha keresztje által mintegy csodálatos isteni kardcsapással 
vágja keresztül a nagy ködöt, amely ott gomolygott a bűntudat
ban, a kárhozat rémeitől való rettegésben gyötrődő emberiség 
egész lelki világa fölött.

Oh ez a kereszt ma már megdicsőült égi jel alakjában áll 
előttünk, amelyhez lelke áhítatában, a bűntől és kárhozattól való 
megváltottsága boldog tudatában zarándokol a hívő emberiség. 
Ez előtt a kereszt előtt az emberi bölcseség, mely a tudás el
rejtett kincsei között kutat s az elme legszövevényesebb játé
kában és a világot mozgató nagy események legélénkebb hűl-
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lámzásában is megleli az összefüggést: meghajtja fejét és meg
alázkodva vallja be, hogy Jézus keresztjénél nagyobb bölcseség 
nem volt a földön, mert csak maga Isten bölcsesége rendelhette 
el, hogy egy egyszerű keresztfa milliók szívét nyerje meg az 
üdvnek, szabadítsa ki a kárhozatból. Ez előtt a kereszt előtt 
hódoló tisztelettel hajtja meg lobogóját az emberi hősiesség és 
önfeláldozás, mert elismeri, hogy a győzelem pálmáját az embe
riség Szabadítójának, Megváltójának kell odanyűjtania, akinek 
a küzdelménél tisztább fennségüt, önfeláldozásánál magaszto- 
sabbat nem látott s nem láthat soha a világ. Ez előtt a keresztfa 
előtt eszményi tartalommal gazdagodik és szinte áhítatteljesen 
ittasul meg az emberi művészet, amely vésője, ecsete, kedélyi 
lángolása számára soha nem találhat dicsőbb tárgyat, mint a 
Királyok Királyának mélységes sebeit, azt a töviskoszorúzta 
eszményi szép főt, mely ma a keresztfán az Úrban elszenderült.

Óh, de ami mindezeknél több és nagyobb, ez alatt a ke
resztfa alatt megdicsőül, felmagasztosul a hit, amely meghallja, 
megérti és boldogan hirdeti a nagypénteki igazságot, hogy:

Krisztus halála — élet forrása
1. Földön
2. És mennyen.

I.
Krisztus halála új élet forrása, új életé, a keresztyén hit éle

téé e földön.
Mert ne feledjük, hogy az apostolok és evangélisták min

den isteni sugallata, minden lángoló lelkesedése se lett volna 
elégséges ahhoz, hogy a krisztusi hit erejét megalapozza e föl
dön, ha nem lett volna olt a golgothai kereszt, amelyben ez a 
hit a maga megdicsőülésének az örök symbolumát nem ünne
pelhette volna.

Amit az a római katona mondott, aki ott állott a Jézus 
keresztfája alatt s szemtanúja volt a Golgotha minden megrázó 
eseményének, midőn a keresztrefeszítést követő borzalmas ter
mészeti jelenségek láttára felkiáltott: „bizonnyal, Istennek fia volt 
ez!“, — mint jövendő századok jósigéje hangzott belé a csönd
nek amaz ünnepi némaságába, amely a golgothai áldozatot 
körülvevé... Valami megmozdult... A lelkiismeret, a szívek
ben ! . . .  Lassan-lassan, de többé fel nem tartóztathatóan valami 
eladdig ismeretlen érzés kerítette hatalmába a lelkeket. Mintha 
a templom kárpitjának a kettéhasadása a régi törvény, az 
ó-testámentom világának az oszlopait döntötte volna le, — mintha 
a megrepedezett kősziklák új világ, új élet támadásának nyitot
tak volna utat, — mintha a megnyiladozott sírokból kikelt és 
láthatóvá lett holttetemek a maguk fekvőhelyein a régi pogány- 
kor minden balfelfogásai számára készítettek volna temetkező 
helyet! . . .  És azok a könnyek, amikkel Mária, Mária Magdaléna 
és Salome öntözték a keresztfát, mintha új, soha nem látott 
virágok, a keresztyén hit, szeretet és remény virágjainak az
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első harmatcseppjei lettek volna! Pogány római katonák és a 
bűnös emberi szívnek szabadulást adni nem tudó ó-testámen- 
tomi törvény rideg szigorával nevelt emberek lelkiismeretének 
ez a megmozdulása a Jézus keresztfája alatt annyit jelentett, 
hogy a jelenlevők egy része kételkedni kezdett abban, hogy 
Jézus megérdemelte volna a halált, úgy tetszett nekik, hogy a 
keresztfa kínjai ártatlant értek. Óh, és ha ártatlant, — ha Jézus
ban bűn nem találtaték, óh akkor ő nem elitélésre, de szeretetre, 
bizalomra méltói Akkor nekik nem az ő ellenségei, de az ő 
hívei, barátai táborához kell csatlakozniok, az ő szavait hittel 
fogadniok és lelkesedéssel követniük.

íme, eleinte szűk körben, később szerte Izraelben így 
támad az a meggyőződés, hogy Jézus a Mester, a Messiás, Isten 
választottja, Isten küldöttje, Isten Egyetlenegyszülöttje, akin a 
próféták igéi megvalósulnak, Isten kegyelem- és üdvigéretei 
beteljesülnek, mert ő a mi bűneinket vitte a keresztre és az ő se
beiben van a mi gyógyulásunk! S valahány szív, előbb szükebb, 
később egyre tágabb körben megérezte a Jézus ártatlan szen
vedésében és halálában bekövetkezett váltságot, az mind kitárta 
a maga lelki kapuit akkor, amikor a Mester eltávozásával elkö
vetkezett az ő választott tanítványai igehirdetési feladatának a 
teljesítése.

így lett az a szomorú borongás, amely első pillanatban a 
Golgotha keresztjét körülvevé, lassan-lassan új élet, új világos
ság forrásává, — így lön a megszégyenülés fájó dicsőség jelévé, 
így lön a Jézus halála új, dicsőségesebb, magasztosabb lelkiség 
magvetésévé. Jézus kereszthalála, a Golgotha vércsöppjei új 
életnek, a keresztyén hit életének a forrását táplálják, s akik 
e hit megszentelő, boldog birtokában éltek, úgy nézzetek ma 
a golgothai keresztre, mint a ti hitetek kezdetének és végének, 
földön és mennyen egyedül üdvözítő erejének szent megdicső
ülésére.

így nézzetek a Jézus keresztfájára annál is inkább, mert 
az ő halála nemcsak e földön, de

II.
új élet forrása a mennyben is.

Az ártatlanság önfeláldozása mindig megkapó, megindító, 
sőt megtisztító hatással van a szívekre. Az emberiség igazi 
nagyjainak az élete és munkássága tulajdonképen nem más, mint 
mártyrium a nemzetek, sőt az egész emberiség lelki, erkölcsi 
javaiért. Egyes kivételes nagyságok személyes hősiességét, egy- 
egy nagy eszméért történt megáldoztatásukat pedig megtisztult 
szívvel koszorúzza meg az utódok hálás emlékezete és herva- 
datlan kegyelete. Óh, de annak a nagy harcnak, amelyben a 
Golgotha utjain az örvénylő bűn a diadalmas erénnyel, az em
beri sötétség az isteni világossággal, a kísértés démoni ereje a 
léleknek isteni fenségében való megállásával küzdött s amely
nek végkifejlődése a szeretet megváltó önfeláldozása volt a ke
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resztfán: ennek a nagy és szent harcnak és páratlan önfeláldo
zásnak az áldásai nem maradnak csupán a földön, mert a földről 
a mennybe, az ideigvaló életből egész az örökkévalóságba hat
nak el. A Golgotha keresztje alatt megrendül a föld, de ugyan
akkor új otthon gyanánt kitárul a menny az üdvre sóvárgó 
emberi lélek előtt, hogy ami itt remény volt, az ott az ő szá
mára boldog valósággá, — ami itt a hit erejével való küzdés 
és szenvedés volt, az ott új élet boldog jutalmával való meg- 
koronáztatássá váljék.

Ennek a boldog tudatában kiált fel az Űr nagy apostola 
a Zsidókhoz írt levél IX. fejezetében: „Azért Ő az Uj-testámen- 
tomnak ama közbenjárója, hogy meghalván azoknak a bűnöknek 
váltságáért, melyek voltak az első testámentom alatt, a hivatalosak 
az örökkévaló örökségnek Ígéretét vennék“.

Óh azért, hívő szívek, ha ma fájdalommal, mély megin- 
dultsággal néztek is a keresztre, hagyjatok helyet szívetekben 
a vígasztalódásnak, a szent megnyugovásnak is. A Golgotha 
keresztje körül ma gyász és sötétség borong. De e kereszt mö
gött, e kereszt fölött felszakad a földi sötétség fátyola, mert 
föléje már a megváltó égi kegyelem küldi vigasztaló sugárözö
nét. „A bűnök váltságáért“, a föld bűneinek váltságáért, melye
kért csak egy bűntelen élet feláldozása lehetett méltó engesztelés, 
szenvedett ki ama közbenjáró, az Úr Jézus Krisztus. És ő, a 
nagy apostol szerint: „egyszer megáldoztatván, hogy sokaknak 
bűneit elvenné, másodszor bűnért való áldozat nélkül láttatik meg 
azoktól, akik ötét várják, azok üdvösségére“. (Zsid. IX. 28). Ez az 
üdvösség, a mennynek boldogító új élete: Ígéret, amely valósággá 
lesz azoknál, akik Jézust hittel várják. S azért tekintsétek e 
napot úgy, mint a ti hitetek megdicsőülésének ünnepét, — a 
hitét, mely a Golgotha keresztjével egyben drága kincs gyanánt 
hordozza keblében azt a tudatot, hogy a Jézus engesztelő áldo
zatával számunkra új élet forrása nyílt a mennyben.

Óh áldozat, mely oly véres vagy s mégis oly vigasztaló, 
— óh keresztfa, mely gyötrelmes vagy s mégis gyötrődésektől 
szabadítsz, — óh halál, mely könnyekre fakasztasz s mégis 
Istent emberrel engesztelni tudsz: légy üdvözölve e napon, 
váltságunk ünnepén! Ma mindnyájunk útja Te hozzád vezet! 
A te sebeid gyógyulás nekünk, a te áldozatod elégtétel értünk, 
a Te halálod — élet kútfeje nekünk. S azért engedd, hogy amíg 
a földi viszontagságok völgyében járunk, a Te keresztedről való 
tudomány legyen lelkűnkben „Istennek hatalma* (I. Kor. I. 18.), 
a te keresztedről való hálás emlékezés legyen lelkűnknek min
denkor boldog dicsekedése. (Gál. VI. 14.) Ámen.

Geduly Henrik
püspök.
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Készülj az örökkévalóságra!
Husvét első ünnepén.

(Róm. 14. 9. v.)

Mindnyájunk közös tapasztalata, hogy nincs szebb, feleme- 
lőbb, csodásabb dolog, mint az élet megmozdulása így tavasz 
idején, amikor a télnek életet lekötő fagyos uralma után a tava
szi meleg napsugár, kikelet enyhe fuvallata, mint az édesanya 
az alvó gyermekét, felcsókolja téli álmából a megdermedt ter
mészetet.

Amikor minden kis fűszál, virág kidugja fejét a meleg 
földtakaró alól, minden rügy, bimbó, duzzadni, fakadni kezd és 
a tél fagyos viharai folytán fázósan összeverődő faágak újból 
zöldelő lombtól illatos fehér virágból öltenek magukra díszes 
ruhát, amikor mintegy varázsütésre megmozdul, megelevenedik 
minden, dermedt álmából felébred a kis bogár, megjelenik a 
tarka pillangó, téli útjáról visszatér a dalos madár, amikor har
sogó, zengő kórus hirdeti körülöttünk azt, hogy újból úrrá lett 
a kikelet a télen, hogy erősebb az élet, mint a halál.

íme még annak a lepkének is megvan az az ösztöne, ami
kor ősszel olyan gondosan kötözi fészekbe elrejtett petéit a fa 
lombtalan gályára, hogy a tél fagyos hónapjai után újból meleg 
napsugár fogja életre cirógatni azokat. íme még az a téli álomra 
földbe húzódó megdermedt kicsiny kis féreg is tudja, hogy lesz 
még újból meleg, éltető tavasz, amelynek eljöveteléig, eljövete
léért érdemes átszenvedni a tél gyötrelmeit.

De ime nemcsak tavasz ébredése hirdeti számunkra az 
élet diadalát a halál felett.

Az űjélet, a halhatatlanság utáni vágy nyomon kísérhető 
az emberiség történetén. Megtaláljuk azt rég letűnt népek fenn
maradt emlékeiben épúgy, mint a jelenből magát a jövőbe át
örökíteni akaró korunk életében. Babilon csodás világából eltűnt 
minden, de az ég felé törő torony építéséről még a biblia lap
jairól is olvashatunk. Egyptom ragyogó uralmából a piramisok 
maradtak meg, mint óriási halottaskamrák, meghalt királyok 
tetemeit időtlen-időkig megőrizni rendelt kripták. És amikor a 
krétát, vagy ceruzát még csak ügyetlenül forgató gyermeki kéz 
ház falára, kerítés oldalára iromba betűkkel, kusza vonásokkal 
a nevét írja fel, vájjon nem ezen bennünk levő, a halhatatlan
ság után vágyódó ösztönről tesz-e bizonyságot?

Amit ime természet és történet, múlt és jelen, ember és 
állatvilág beszédes formában állít elénk, arról szól világos sza
vakkal a keresztyénség legszebb ünnepe, a feltámadást hirdető 
husvét, amelynek megünneplésére gyűltünk össze e megszentelt 
órában; s amelynek jelentőségére hívja fel figyelmünket ünnepi 
szentleckénk, (Róm. 14. 9.)

amely hirdeti egyfelől Krisztus feltámadásának valóságát és 
ezzel a nagy váltságmű befejezését, és kezessége másfelől a mi fel
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támadásunknak, ama komoly felhívással, hogy arra szüntelen elő
készüljünk.

I .

Szent igénk szavaiból: azért halt meg, támadott fel s ele
venedett meg a Krisztus, hogy mind az élőkön, mind a holtakon 
uralkodjék, mindenekelőtt azt olvashatjuk ki, hogy Krisztus 
feltámadott.

Krisztus feltámadása, halottaiból életre kelése az első s 
maradandó alapja a húsvéti igehirdetésnek. Aminthogy ugyan
csak Pál apostol mondja más helyen a feltámadás valóságában 
kételkedő korinthusi híveknek: ha pedig Krisztus fel nem támadt, 
hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is.

A húsvéti üres sír, amely először megdöbbentette a szent 
asszonyokat, amikor a hétnek első napján mennek vala, hogy 
illatos kénetekkel megkenjék Jézus testét, az a szilárd alap, az 
a biztos fundámentom, amelyen az egész keresztyénség épülete 
nyugszik; Krisztus feltámadásában való hit nélkül, megint az 
apostol szavait használva: minden embernél nyomorultabbak 
volnánk.

Nem szólok a mostani alkalommal részletesebben arról, 
testvéreim, hogy külső és belső bizonyítékok súlya milyen el
kerülhetetlenül kényszerít Krisztus feltámadása valóságának 
elfogadására. Nem részletezem azt sem, hogy itt nem az apos
tolok, vagy ama gyászoló asszonyok csalódásáról van szó, 
hiszen ime nem akartak hinni szemeiknek s a tanítványok is 
kételkedtek híradásukban, s a kettősnek nevezett Tamás is azon 
szavakra fakad: ha csak nem látom kezein a szegeknek helyét 
és nem teszem az én ujjaimat az ő sebeibe és kezemet az ő 
oldalába, semmiképen nem hiszem. Nem is sorolom fel azon 
bizonyítékokat, amelyeket Pál apostol az első Korinthusi levél 
15. fejezetében Jézus feltámadása valóságának bizonyítására 
felsorakoztat, olvassátok el testvéreim csendes kamrátokban ti 
magatok; nem teszem mindezt, mert hiszen minekünk, akik a 
feltámadott Krisztussal való élő közösségben töltjük keresztyén 
életünket, akik nap-nap után vele vagyunk s éltető, megsegítő 
kegyelmét tapasztaljuk, szükségtelen és felesleges bizonyítani 
azt, hogy Ő, a Krisztus csakugyan feltámadt-e.

Épen olyan szükségtelen, mint ahogyan az édesanya ölé
ben ülő gyermeknek nem kell bizonyítani azt, hogy édesanyja 
csakugyan él, mintahogy az édesapja kezét fogó fiúnak nem 
kell mondani, hogy édesapja csakugyan vele van.

Ahol ez a bizonyosság nincs meg, ott a legnagyobb ékes
szólás is hiábavaló és a legnagyobb fáradozás is eredménytelen. 
Nincs az az ékesszólás, amely a született vak előtt a színek 
világát felfoghatóvá tenné, a nyíló rózsa szépségét érzékeltet
hetné, nincs az a költő, aki a természettől fogva süket ember 
előtt a fülemile csattogását, a pacsirta énekét leírhatná. Már az 
is nagy csoda s csak olyan kiválasztottak osztályrésze, mint a 
nagy zeneköltő, Beethoven volt, hogy hallását elveszítve nem
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záródott ki a zene világából, hanem leikéből tovább is szállt, 
zengett az andalító, lelket gyönyörködtető muzsika.

Ahol nincs meg a képesség, a felfogó szerv — a lelki 
életről lévén szó, ahol nincs meg a megfelelő szilárd hit, ott a 
húsvéti örömhír, a keresztyénség diadalünnepe, az élet győzelme 
az enyészet fölött, felfoghatóvá nem lesz, érzékelhetővé nem 
válik s ennek következtében hatás nélkül marad. Aminthogy 
napjainkban is, amikor a lég elektromos hullámainak felfogá
sára alkalmas csodálatos találmányokat ismerünk, látjuk, tudjuk, 
hogy az a levegő-ég, amely csendesnek, életnélkülinek tűnik 
fel előttünk, a megfelelő készülék bekapcsolásával megelevene
dik előttünk és csodás hangok, távol országokból jövő édes 
melódiák röpködnek ott a villám gyorsaságával s a méhraj 
sűrűségével.

Csak arra hívom fel a figyelmeteket testvéreim, hogy 
Krisztus feltámadása szerves folytatása, betetőzése, megkoroná
zása annak az Isten végtelen kegyelméről és szeretetéről bizony
ságot tevő váltságműnek, amelynek egyes részleteit karácsony, 
Krisztus születése, Krisztus megváltói működését hirdető vasár
napok, szenvedésére és halálára emlékeztető nagypéntek állít
ják elénk.

Csonka, befejezetlen s így eredménytelen volna Isten üd
vözítő tevékenysége, amely a bűn fertőjéből, a sárból akarja 
kiemelni az embert Krisztus által, hogyha az, akinek közvetíté
sével ez történik, akiben való hit által ez lehetségessé válik 
számunkra, nem támadott volna fel s nem élne s uralkodnék 
el nem múló dicsőséggel. Halottaiból fel nem támadt Krisztussal 
nem lehet minékünk kapcsolatunk, nem lehet vele való életünk, 
nem lehet keresztyénség.

De Isten nem engedte, hogy az ő Szentje rothadást lásson. 
Isten, aki az emberi dac, gyarlóság s bűn által olyan sokszor 
keresztezett váltságművet nagypéntekig eljuttatta s e napon 
levette a hályogot a szemünkről s végtelen szeretető által leol
vasztotta a közöny jégkérgét szívünkről, dicsőséggel és diadallal 
folytatja azt tovább husvétig, amelynek harangszava ime a túl
világnak, az örökkévalóságnak a mi életünkbe belehangzó, bele- 
konduló, belecsendülő Ígérete: Krisztus feltámadott, hallelujah.

II.
De a húsvéti hallelujah, amely Krisztus feltámadásának 

valóságával a nagy váltságmű betetőzését, harmonikus, csodás 
befejezését jelenti, jelenti egyúttal a mi feltámadásunknak ke
zességét is s ezzel ama komoly felhívást, hogy ezt szüntelen 
szem előtt tartsuk s aszerint éljünk. Azért támadt fel Krisztus, 
hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék.

Krisztus zsengéje, elsője lett a halottak közül feltámadóknak 
s így kezessége a mi feltámadásunknak s Ura a mi életünknek.

Mi akik véges földi létünkben csak korlátolt határok között 
mozoghatunk, eltörpülünk, összezsugorodunk, amikor a vég
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telenség, a téren és időn kívüliség, az örökkévalóság magaso
dik fel előttünk, mint valamely égbe törő sziklacsúcs. Láttára 
a zsoltárköltővel szólunk: ha nézem egeidet, a te kezeidnek 
munkáját, a holdat és csillagokat, amelyeket te alkottál, mi
csoda az ember, hogy megemlékezel róla, s az embernek fia, 
hogy gondod van rá. Lenyűgöző az a gondolat, hogy a pará
nyi ember, aki ime a természet méreteihez képest csak eltűnő 
semmiség, homokszem a mérlegen, vízcsepp a tengerben, az el
múló, megsemmisülő természeten túl az örökkévalóság váro
mányosa Krisztus királysága alatt, aki él akkor is időtlen időkig, 
amikor e földet és mindent, ami rajta van, a múlandóság örök 
törvénye sülyeszt alá a megsemmisülés tengerébe.

Érzed-e testvérem te is annak a jelentőségét, hogy a 
benned élő, tetteidet olyan sokszor bíráló, sőt elitélő lélek, az 
örökkévalóságnak a halandó testbe költözött lakója, s hogy 
épen a húsvéti örömhír kezesség a te számodra is, hogy a 
megdicsőült testben részesévé leszel ama dicsőségnek, amely
ben Krisztus uralma alatt élsz örökké!

Megérezzük-e ennek alapján azt a nagy felelősséget, amely 
lelkünkre nehezedik, mint az örök életnek, Krisztus uralmának 
várományosaira? Az örök életet, mint Krisztus által Istennel 
való zavartalan közösséget ott a golgotái keresztfán csak a 
megtérő latornak Ígérte Krisztus. Nagy dicsőségre, végtelen 
tisztességre hívott el Isten ezen Ígéret révén, de nagy felelős
séget, hűséges sáfárkodást is követel e célból. Akinek sok ada
tott, attól sok kívántatik.

Az örök életben való helyet foglalásunk a földi életünk 
helyes folytatásától függ.

Itt dől el, hogy részesévé leszünk-e, vagy sem. Most válik 
el, hogy beíratunk-e az élet könyvébe, vagy ki töröltetünk onnét. 
Egyházunk nem vallja azt az előre elrendelési tant, amely sze
rint már az ember születése előtt, kezdettől fogva elhatároz
tatott az üdvösségre vagy kárhozatra jutásunk. Itt, most, a földi 
életben, a földi világban folytatott élettől függ, hogy bele kerü
lünk-e ezen Krisztus által Istennel való közösség örökkévaló
ságába.

Egyházunk nem ismeri a purgatoriumról, vagy a Krisz
tuson kívül inás lelkek, szentek segítségéről szóló tant, amely
nek alapján vigasztalhatná magát a könnyelmű bűnös, hogy ha 
most nem, majd később, ha itt nem, máshol, leszolgálja bűneit, 
ha ő nem, majd más segít rajtja.

Egyházunk az írás tanítása alapján tántoríthatatlanul hirdeti 
azt, változatlanul mutat rá arra, hogy egyedül földi életünknek 
Krisztuk tanítása alapján való berendezése, a Krisztusban való 
hit alapján folytatott élet a feltétele az örök üdvösségnek.

Megértjük-e, átérezzük-e ennek alapján az emberi életnek, 
eme, ha hosszú akkor is csak hetven vagy nyolcvan esztendő
nek a végtelen jelentőségét, minden kimondott szó, végrehajtott 
tett, sőt a lélek mélyén rejtőző gondolat fontosságát?
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Az örökélet megnyeréséről vagy elvesztéséről van szó. 
És nincs kárhoztatóbb tévedés, mint azt hinni, hogy Isten bű
neink dacára, sőt épen azok miatt bocsát meg nekünk és emel 
közösségébe. Gonosz és rest szolga, halljuk az Úr döntését, 
vessétek ki a külső sötétségre, ahol lészen sírás és fogaknak 
csikorgatása.

A húsvéti diadal, az életnek az enyészet felett való győ
zelme, Krisztus feltámadása s felettünk való uralma, amely 
mind záloga ami feltámadásunknak is, a mondottak alapján a 
benső öröm és lelki nyugodtság mellett a végtelen felelősséget 
is jelenti. Mert az örök élet felé örömmel s vágyódással csak 
azok tekinthetnek, akik a földi előkészület iskoláját jól hasz
nálták fel, és semmi mást nem ismertek főcélként maguk előtt, 
mint eme maradandó jónak, Istenországának a megszerzését. 
Borzadjon össze a mi lelkünk, ha az Isten nélkül való örökké
valóságra gondolunk, amely azoknak osztályrésze, akik Isten
ről, Krisztusról e földi életben hallani nem akartak. Rettenetes, 
kétségbeejtő, megsemmisítő még csak az elgondolása is annak, 
hogy örökké, vég nélkül, a változás lehetőségének teljes ki
zárásával következik a könnyelműen átdorbézolt, bűnben és 
szennyben végig élt földi élet után a szörnyű büntetés, az Isten 
közösségéből kizárt léleknek gyötrő szenvedése.

Testvéreim, eszméljünk magunkra. Pótolhatatlan javakról 
van szó. Krisztus is azért támadt fel, hogy uralkodva rajtunk 
e földi életet helyesen éljük végig. Ne feledjük, hogy minden 
elmulasztott pillanat, minden ellékozolt nap kisebbíti amaz örök 
boldogságba való bejutásunk lehetőségét és amaz oktalan gazdag 
sorsának osztályosává tehet, aki ime a példázat szerint egy csepp 
vizben is enyhülést látott volna s ez sem adatott meg neki.

Húsvéti harangszó a feltámadás, az örök élet riadója, 
amelynek minden egyes kondulása a vigyázást, az éberséget, az 
örökéletre való elkészülést jelenti számunkra. Boldog az az 
ember, aki megérti szavát, aki e húsvéti riadóra nagy, szent 
elhatározással fog hozzá földi életének alázatos keresztyén 
lélekkel az örökkévalóság szempontjából való berendezéséhez. 
Ámen.

Dr. Kiss Jenő
egyet, tanár.

A föltámadott Krisztus síri leple.
Husvét második ünnepén.

János 2 0 . 1—12.
Ünneplő kér. gyülekezet! Az emberiség jelesei gyakran 

halnak meg vértanú-halállal. Sokrates a méregpoharat kénytelen 
a kezébe venni, Krisztus a keresztfán fejezi be szentséges életét, 
Pál apostol a tőkére hajtja nemes fejét, Zwingli szívét egy el
vakult katona kardja járja át, az aradi tizenháromnak golyó és
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bitófa a végsorsa, a nagy Széchenyinek a pisztolyt kényszerítik 
a kezébe és nemzetünk legutolsó, nagy prófétáját orgyilkosok 
golyója teríti le. A közvélemény, a nemesebben gondolkodó 
kortársak összetett kezekkel kénytelenek nézni a szent ügy 
apostolainak elvérzését, a fölállított bitófát, a fölemelt bárdot, 
a dicsők homlokának szegezett fegyvert, mert a körülmények 
olyanokká teszik őket, mint amilyen az a sziklához láncolt 
Prometheus volt, akinek a megkötözött kezei nem tudták elűzni 
azokat a dögkeselyűket, amelyek a testét marcangolták. De a 
közvélemény titokban mégis kifejezi a szent ügy apostolai iránt 
érzett mélységes tiszteletét. Az elvérzett jelesek arcképeit a 
mellükön, a ruhájuk alatt elrejtve viselik az emberek, sírjukat 
pedig az éj sötétjében titokban virágokkal koszorúzzák meg. Mikor 
a nagy Széchenyi meghal és az önkényuralom a nemzeti gyász 
kifejezését megtiltja, a pozsonyi országgyűlési ifjúság az éjszaka 
leple alatt titokban összehordott kövekből egy óriási pyramist 
emel, amely csak ezt az egyetlen szót viseli homlokán: „Szé
chenyi", de ezzel az egyetlen szóval is kifejezi azt a mélységes 
gyászt, amely a nagy államférfim elhunytén az egész nemzet 
lelkét eltölti. Hogyha pedig az elnyomatás napjai elmúlnak és 
a békóba vert közvélemény fölszabadul, kiveszik sírjaikból a 
szent ügy apostolait és világnemlátta lelkesedés és gyászpompa 
között helyezik el őket a hálás utókortól emelt, hatalmas mau
zóleumokban, amelyekhez azután elzarándokol a késő utókor 
hálás gyermeke, „ meggy ujtva a régi fénynél az új szövétneket, 
hogy a jelennek, ha halványul sugára, a régi fény ragyogjon 
honára". A Szent-Ilona szigetére száműzött Napóleon hamvait a 
francia nép Párisba viteti és ott a nemzet nagyjainak Pantheon- 
jában helyezi el, az önkényuralom golyójától leterhelt Batthyány- 
nak tetemeit ott nemzetünk fővárosában hatalmas építészeti 
remekmű zárja magában és azt a szent ügy többi apostolainak 
sírjával együtt kegyelettel keresik föl az emberek, hogy a nagy 
idők erényeire föltekintve, megtanuljanak „óhajtani, remélni, 
hinni és imádkozni." A magyar nemzet nemrégiben elhunyt, 
nagy tragikájáról megírták, hogy a nagy Széchenyi cenki sír
boltját minden esztendőben meglátogatta, hogy olyan lelki kin
cseket hozhasson el onnan magával, amelyek örök értékeit 
képezzék a lelkének. — Micsoda kincseket lehet a szent ügy 
apostolainak sírjáról elhozni, hiszen mi van más a nagyok ko
porsójában, mint néhány darab ruhafoszlány és a szemfedő?! 
Hiszitek, hogy a szemfedő nem nyújthat nekünk örökértékü 
kincseket? Én állítom, hogy nyújthat! — Husvét van, Krisztus 
föltámadásának a szent ünnepe. A húsvéti történet azt mondja, 
hogy a föltámadott Krisztus nem vitte el magával sírjából a 
szemfedőjét, hanem ott hagyta azt drága húsvéti ajándékul a 
világnak. Miért hagyta ott ? Azért, mert erre a síri lepelre szük
sége van a világnak! — Én ezt a síri leplet kiveszem most a 
Krisztus sírjából és beszédem három részében három részre 
szakítom szét. Kérdezem:
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Miért hagyta itt a föltámadott Krisztus az ö síri leplét ?
Megfelelek erre a kérdésre. Itt hagyta:
1. A cselekvés embereinek biztató zászlóul;
2. Az igazság vértanúi fölé szemfedőül és
3. Az elhunyt kedveseiket siratóknak a szivük sebét bekötöző 

kendőül!
1. A föltámadott Krisztus itt hagyta síri leplét a cselekvés 

embereinek biztató zászlóul. Evangéliumunk szerint hárman men
nek Krisztusnak sírjához, de először az a tanítvány látja meg 
ott a föltámadott Krisztus síri leplét, „akit Jézus szeret vala“, 
vagyis János apostol. Amikor meglátja — olvassuk szentlec
kénkben —, „hisz vala“. Krisztus végtelen sok küzdelem között 
végezte messiási munkáját, de úgy látszik, végtelen sok küzdel
me hiábavaló volt, mert célhoz jutás nélkül vérzett el ott a 
Golgotán. Ellenségei gúnyos örömmel állják körül a keresztjét, 
mert azt hiszik, hogy ha az az égi lámpa, amely egy egész 
világot akart megvilágosítani, összetörött, maga a szent olaj is 
végképen elfolyt. Tanítványai, közöttük János is, hitükben meg
rendülve futnak szét a világba: ha hiábavaló volt az Úr vég
telen sok küzdelme, akkor hogyan koronázza eredmény az ő 
küzdelmüket, akik sokkal gyöngébbek, mint a Mesterük volt?! 
A hitében megrendült János ekkor egyszerre csak megpillantja 
Krisztusnak a koporsóban maradt síri leplét és ez a síri lepel 
biztató zászlóvá változik a szemei előtt: ha nincsen más a ko
porsóban, csak a síri lepel, ha a Krisztus sírja üres, akkor 
Krisztus föltámadott és ha föltámadott, akkor a szent küzdelem 
nem lehet eredménytelen, akkor a nemesen futott pályát mégis 
siker koronázza! János hitetlenségének vége; amint evangélio- 
munk mondja: „hisz vala“. De én azt gondolom, hogy itt vala
mit elhagyott az evangélista: elhagyta ezeket a szavakat: „és 
bátran cselekszik vala“. Elhagyta, mert bizonyos, hogy az a 
hit, hogy a szent küzdelmet eredmény koronázza, János lelkét 
úgy megacélozta, hogy ettől a pillanattól kezdve megint érezte 
keblében a tetterőt és a föltámadott Krisztus síri leplével, mint 
biztató zászlóval a kezében, először ott Zsidóországban, majd 
pedig későbben ott Kisázsiában bátran, erővel és eredménnyel 
végezte az ő apostoli munkáját!

A föltámadott Krisztus síri leple biztató zászló a cselekvés 
embereinek, mert azt hirdeti, hogy a magasztos küzdelmet 
eredmény koronázza! A magasztos küzdelem nehéz pályáján 
küzdőknek az erejét igen sokszor elzsibbasztja a siker bizony
talanságában való kételkedés. Olyan sok az akadály és olyan 
kevés a mi emberi erőnk: csoda-e hát, ha szárnyát szegi lel
kesedésünknek az az aggasztó gondolat, hogy talán el sem 
érhető az a cél, amely után sóvárgunk, hogy talán nagyobb erő, 
mélyebb ész és kitartóbb lelkesedés van hivatva a nehéz föladat 
megoldására? Nemes férfiai a közügyeknek, a hazának, az 
egyháznak, a társadalomnak, akik aggódva néztek a siker ered
ménye felé, nézzétek, nektek egy biztató jelet hagyott ott sírjá-
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bán a föltámadott Krisztus: az ő síri leplét! Ebből a síri lepel
ből kell egy darabot szakasztanotok magasztos küzdelmeitekhez 
biztató zászlóul! Ha ezt a síri leplet tűzitek föl cselekvésetek 
zászlójára, biztos reménnyel indulhattok el nemes küzdelmeitek 
kivívására! — Csak egyről ne feledkezzetek el: arról, hogy 
Krisztus síri leple fehér lepel volt! Zászlótok fehér zászló, tiszta 
zászló legyen mindenkor! Szent legyen az a cél, amelynek 
nevében zászlót bontotok, ne szennyezze azt be se az önérdek, 
se a hiúság, de tiszták legyenek azok az eszközök is, ame
lyekkel a célt elérni akarjátok, mert a legfényesebb cél is el
sötétül, ha aljas utón és nemtelen fegyverekkel szerzik meg 
annak a győzelmet!

De nemcsak a közügyek nemes férfiainak, hanem a leg
egyszerűbb embereknek a lelkét is sokszor megszállja a kétség, 
hogy a sok akadály mellett és erejük csekélysége mellett nem 
lesz-e eredménytelen az ő hűséges munkájuk. Testvéreim, akik 
a mindennapi élet nehéz küzdelmét harcoljátok, családapák és 
családanyák, akik gyermekeitek boldogulásáért és jobb jöven
dőjéért harcoltok, ti is a föltámadott Krisztus síri leplét tűzzé
tek küzdelmeitek zászlóira és ha fehér lesz ez a zászló, ha 
nemes célt tűztök ki magatok elé és ha ezért a nemes célért 
nem mások megkárosításának a szennyes, hanem mindig csak 
a tisztességnek és a becsületnek a tiszta eszközeivel küzdőtök, 
a föltámadott Krisztus siri leple nektek is győzelmi jel lesz 
arra nézve, hogy a nemes harcot ti is eredménnyel harcolhat
játok meg!

2. A föltámadott Krisztus itt hagyta siri leplét az igazság 
vértanúi fölé szemfedöül! Krisztus siri leplét másodiknak Péter 
apostol látja meg. Péter apostol, aki olyan szókimondó bajnoka 
volt az igazságnak, bizonyára érezhette, hogy ő csak vértanú
halálnak nézhet elébe. Maga Krisztus is megjósolta neki egy 
alkalommal a vértanúhalált: „Amikor ifjabb valál, fölövezted 
magad és odamentéi, ahová akartad, de mikor majd megöreg
szel, más övez föl tégedet és odavisz, ahová nem akarod!* 
Péternek ez a várt sorsa be is teljesedett: vértanú-halállal, a 
kereszten hunyta le végső álomra szemeit. Én azt gondolom, 
hogy mikor Péter ott a húsvéti sirban Krisztus holtteste helyett 
csak egy fehér leplet talált, megértette, hogy amint ez a fehér 
lepel annak a bizonysága, hogy a húsvéti sírból föltámadott a 
Krisztus, úgy az a siri lepel is, amely majd az ő szemeit, az 
igazság vértanújának szemeit fogja egykor eltakarni, olyan 
halotti szemfedő lesz, amely alatt senki sem pihen, vagy ha 
pihen, csak a teste pihen, de lelke és a lelkének igazsága soha, 
mert az a föltámadás dicsőségében részesül! Péter apostol tehát 
nyugodt várakozással tekinthetett az ő eljövendő siri leplére, 
mert tudta, hogy az lelke igazságának föltámadását jelenti.

A börtönt csak a gonosztevők számára volna szabad meg
nyitni és a vérpadot csak a gyilkos számára volna szabad 
fölállítani, de a börtön láncait igen sokszor az igaz ember kezén
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is csörögni halljuk és a vérpadra igen sokszor az ártatlan em
bert is odahurcolják. Az előtt, aki kétségbevonja ezt az igaz
ságot, reámutat a történelem géniusza Kér. János porbahullott 
fejére, az eperjesi vérpadra és a gályarabságra hurcolt lelké
szek evezőitől fölvert tenger habjaira. De minek menjünk vissza 
ilyen távoli időkbe? Ott van a mi magyar nemzetünk, amelyet 
szintén börtönbe taszítottak és vérpadra hurcoltak, hogy annak 
a megcsonkított és vérző törzsére végleg reáborítsák a halotti 
szemfedőt! Mit gondoltok, miért hagyta itt a föltámadott Krisz
tus siri leplét? Azért, hogy úgy tekintsünk arra, mint az igaz
ság vértanúja fölé boruló szemfedőre, amely alól az ártatlanul 
sirba tett nemzet diadalmasan fog dicsőbb életre föltámadni! 
Az a siri lepel, amelyet a föltámadott Krisztus itt hagyott az 
igazság vértanúi fölé szemfedőül, a türelmes várakozás szálai
ból volt szőve. A föltámadott Krisztus nem véres kardot, ha
nem a türelmes várakozás szálaiból szőt, fehér leplet hagyott 
ott a koporsójában. Ne az erőszak véres kardját akarjuk a 
kezünkbe venni, hanem a türelmes várakozásnak azt a húsvéti 
leplét terítsük a mi nagy martyrunk, a magyar nemzet fölé, 
amely nem vért keres, hanem az időtől vár, tudván, hogy az 
idő érleli meg az eszméket és támasztja föl a halottakat. Addig 
is fejlesszük a honszerelem magvait és ápoljuk szívünkben a 
hazáért való lángolás tüzeit, — a többit azután bizzuk arra az 
Istenre, aki a nagypéntek szomorú napja után föltámasztotta 
egykor és föl fogja támasztani még egyszer a husvét dicső
séges napját!

3. A föltámadott Krisztus itt hagyta siri leplét az elhunyt 
kedveseiket siratóknak a szívük sebét bekötöző kendőül. Evangéli- 
omunk szerint Krisztus sirjábah harmadiknak az a Mária Mag
daléna hajol be és így a föltámadott Krisztus siri leplét har
madiknak az a Mária Magdaléna látja meg, aki szíve bálványát 
siratja az Urban. Látjátok-e, hogyan ragadja meg Mária Mag
daléna ezt a siri leplet, hogy bekötözze azzal szívének vérző 
sebeit és látjátok-e, hogyan elcsillapszik ennek a sebeket be
kötöző kendőnek érintéséit Mária Magdaléna szívének az erős 
vérzése ?

Sok sebet üt lelkűnkön az emberek üldözése és a sors 
csapása, de a legmélyebb sebet mégis a halál üti, hiszen a 
koporsó fölött úgy fáj és úgy vérzik az ember szíve, hogy 
majd megreped! Van-e balzsam a fájó és vérző szívre! Van! 
Begyógyul a fájó és vérző szív sebe, ha a húsvéti sir fehér 
leplével kötözzük be azt, mert ez a fehér lepel azt hirdeti, 
hogy akit a szemfedő takar, nem marad a sírban! A sebet 
fehér kendővel kötik be. özvegy, árva, elhagyott, aki kedvesei
det eltemetted, a halhatatlanság hitének fehér kendőjével kösd 
be szíved sebét és begyógyul az a seb ! A könnyet fehér ken
dővel törlik le. Gyászoló testvéreim, a halhatatlanság hitének 
fehér kendőjével töröljétek le omló könnyeiteket: ez a fehér 
kendő minden könnyhullatást fölszárit! Gyászruhát vesztek föl
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a koporsó mellett. Én azt mondom, hogy ne abba öltözzetek, 
hanem abba a fehér lepelbe, amelyet a föltámadott Krisztus 
hagyott itt számotokra: a halhatatlanság hitébe.

Kivettem Krisztus sírjából az ő siri leplét és beszédem 
három részében három darabra szakítottam azt szét, azt mondva, 
hogy ez a siri lepel biztató zászló a cselekvés embereinek, 
szemfedő az igazság vértanúi fölé és kendő, amely az elhunyt 
kedveseiket siratok szívének a sebét bekötözi. Most, amikor 
befejezem a beszédemet, ezt a három darabot egybekötöm a 
szent ének szavaival:

„Tiprott igazság főikéi s könnye csordul,
Eltemetett gyöngy kiragyog a porbul,
Boldog jövőnek biztató súgóra 
Süt Golgotára!
Füve kizöldült mokosult síroknak,
Ma kél reményük, akik ott zokognak,
A szeretetnek ma lön diadalma,
Síron hatalma 1“ Ámen.

Zongor Béla
körmendi esperes-lelkész

Toborzó.
Konfirmációi beszéd.

1. Kir. 19 . 1-8.
Sok gyermeknek a lelke azzal az érzéssel van telve a 

konfirmáció ünnepén, amit az ember akkor szokott érezni, mikor 
valami nehéz munkájának végére ér s így szól: „Hála Isten
nek, csakhogy ennek is vége van!“ Vége van nemcsak magá
nak a szorosan vett konfirmációi tanulásnak, hanem vége van 
az iskolai nevelésnek is. Kikerülünk a mindennapi iskola pad
jaiból s az egyházi nevelés szoros fegyelme alól felszabadulunk.

Ez a gondolkozás óriási tévedés. A konfirmációi ünnepély 
nem vég, hanem kezdet, nem felszabadulás, hanem lekötelezés, 
nem lefújás a fiatal élet nagy gyakorlatában, hanem szent to- 
borzó a Krisztus zászlaja alá.

Kürt harsan ma bele a világ lármájába. Szent sorakozóra 
szól. Megáll az Isten embere a világ kapujában, mint egykor 
Mózes a tábor kapujában s belekiált ebbe az aranyborjú körül 
táncoló világba: „Aki az Űré, ide hozzám!" (II. Mózes 32.26.). 
Elmegy egyenkint az élet árnyékos oldalára húzódó, a múlt 
babérain pihenő, vagy a jelen feladataitól húzódozó, elfáradt, 
vagy lusta, de mindenképen télien emberekhez s felrázza őket 
alvásukból, mint az angyal Illést: „Munkára fe l!“

I.
Hatalmas munkára vállalkozik Illés. A népét akarja meg

menteni. Világosan látja a veszedelmet, mely felé népe rohan. 
A királyi palotában tanyát talált pogányság leszivárgott az
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ország lakosságába, mint ahogy a hegyormokról aláfolyik a 
csergedező ér s megfertőzte az egész országot. Illés látja, hogy 
ha így megy tovább, akkor Isten hamar kimondja e népre a 
halálos Ítéletet. Ezt akarja megakadályozni. A fészkében támadja 
meg először a bűnt, a királyi palotában. Személyesen száll 
szembe Akháb és Jezábellel. A kísérlet eredménytelen. Még 
sem hagyja abba a munkát. Annyira a leikéhez nőtt a népe, 
hogy a leglehetetlenebb eszközöktől sem riad vissza, csakhogy 
visszatérítse Istenhez. ELkezd imádkozni azért, hogy sújtsa 
Isten valami olyan csapással a népet, amelyik majd észre fogja 
téríteni. (Jakab 5.17.), Tudta a népe történetéből, hogy mily 
hatással volt rá a többször jelentkező szárazság s az ennek 
nyomán járó éhség s el kezd imádkozni azért, hogy ne adjon 
Isten sem esőt, sem harmatot Kánaán földjére három esztendeig. 
Tudja, mit kér. Tudja, hogy imádsága nyomán éhségtől aszott 
emberek fognak lézengeni a lesült mezőkön s sovány gyermek
ajkak fognak sikoltani kenyérért és mégis imádkozik érte. Oh 
mily csodálatos világos látása annak, hogy egy nép sorsa attól 
függ, mily viszonyban van az igaz Istennel! Feláldozza ezért 
a jelent, hogy megmenthesse ezzel a jövendőt.

A három esztendős éhség után döntő rohamra szánja rá 
magát. Istenítéletre hívja ki Akhábot s nyolcszázötven pogány- 
papját a Karmel hegyére. Oltárt építenek ott, áldozatot tesznek 
az oltárra s el kezdenek imádkozni, az egyik oltárnál 850 po
gány pap, a másiknál egyedül Illés, hogy gyújtsa meg Isten 
az egyik oltárt s mutassa meg, hogy ki hirdeti az igaz Istent ? 
Isten oly csudálatosán megbizonyítja magát Illés mellett, hogy 
az összegyülemlett nézőközönség megrohanja a pogány papo
kat s mind egy szálig megöli őket.

Mikor Illés azt hiszi, hogy most már végleg legyőzte a 
gonoszt, új támadás készül ellene. Jezábel megesküszik, hogy 
egy napon belül megöleti Illést. Ez már Illésnek is sok. Bele
fárad a munkába s elmegy a pusztába. Fáradtan dől le egy 
fenyőfa alá. Nem a teste fáradt. A lelkének nincs kedve már 
semmihez, csak a halálhoz. Ekkor lép hozzá az angyal ezzel 
a paranccsal: „Kelj fe l!“

Illés sokat dolgozott az Isten ügyéért, kockára tette érte 
mindazt, amit szeretett, az egyéni életét, a honfitársainak éle
t é t . ..  mért nem enged hát neki Isten egy kis pihenést ?

Azért, mert Isten nein tudja elnézni a tétlenséget!
Olvassátok csak el a szőlőművesekről szóló példázatot! 

Mily dorgálással beszél ott Jézus azokról, akik hivalkodva 
állanak az élet piacán! Nem tudja eltűrni tétlenségüket, munkát 
ad nekik.

És ez egész természetes is. Aki maga szünet nélkül dol
gozik, az nem bírja elviselni a lustálkodás nézését. Bántja a 
szemét. Már pedig ennek a világnak nincs szorgalmasabb 
munkása, mint az Isten. Jézus, aki egyedül látta az Isten ön
magában való életét, úgy beszél róla, mint aki szünet nélkül
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munkálkodik. Meg is lehet ezt érteni. Gondoljunk csak arra, 
mennyi munkát jelent Isten számára e világ életének csupán 
testi fenntartása is már, hát még a lelki élet üdvösségének 
biztosítása! Ebben a kétféle munkában soha sincs megállás 
egy pillanatra sem. Az Isten nem ismeri tehát a pihenést. Soha 
sem alszik, még csak nem is szunnyad Izraelnek őrizője.

Minden nagy munkához munkatársak kellenek. Isten ehez 
a csodálatos nagy munkához az embert választotta ki munka* 
társának. Még pedig minden embert. Erről beszél az áldozó 
csütörtöki történetben a nagy missziói parancs, melynek az a 
célkitűzése, hogy minden nép kivétel nélkül az Isten népe, 
Krisztus tanítványa legyen. Isten nem tudja elnézni a tétlen
séget, mert e világ fenntartásának és üdvözítésének munkája 
oly hatalmas terv, melynek keresztülvitelében minden emberre 
szüksége van. Senkit nem nélkülözhet. Senkinek sem enged
heti meg a pihenés fényűzését. Illésnek sem, neked sem. Szól 
az ébresztő: „Kelj fel!“

De Isten nem tudja elnézni a tétlenséget azért sem, mert 
Ő számít minden emberre. Ez több, mint az, amikor azt mon
dottuk, hogy neki szüksége van minden emberre. Amaz az Isten 
szükségét, emez az Isten jogát jelenti. Isten nemcsak szerzett 
jogon számíthat minden ember munkatársi készségére, tudni
illik a teremtés s megváltás jogán, hanem azon a címen is, 
hogy az ember maga is felajánlotta szolgálatait Istennek. Ti is 
felajánlkoztatok neki. Mikor a keresztségben keresztszüleitek 
fogadalmat tettek az Istennek szolgáló éleire, a Ti nevetekben 
tették meg azt az Ígéretet s most is azért álltok itt, hogy ezt 
a nevetekben történt életfelajánlást megerősítsétek.

Rád is számít Isten. Bízik benned, hogy Te is segíteni 
fogsz neki az emberek megtérítésének nagy munkájában, hogy 
eljöhessen végre az Ő országa. Ne gondold tehát, hogy leül
hetsz majd ózondús levegőjű fenyves alatt nyíló ibolyák közé 
gyönyörködni a világban. Ma harsona szól itt: „Kelj fel!"

II.
Azt hiszem, sokan vannak ma közöttetek, akik úgy érzik 

most magukat, mint valamikor régen Mózes a hórebi égő csipke
bokor mellett, amelyből Isten szólt hozzá, hogy kimozdítsa őt 
a pásztorélet idillikus nyugalmából egy keménynyaku nép hon
foglalásának élére. Megtorpan a lelketek a nagy feladat előtt 
s remegve tiltakoztok a megbízatás ellen: Erőm fölött való út 
ez énnékem.

Felhozzátok a kifogásaitokat: „Ah, ah Uram Isten, ifjú 
vagyok én!“ Az Isten soha sem fogadta el ezt a kifogást. 
Jeremiásnak azt feleli: „Ne mondd ezt: ifjú vagyok é n ; hanem 
menj." Senki se vesse meg a te ifjúságodat, tehát magadnak 
sem szabad lebecsülnöd azt. A gyermek-állapot Isten szerint 
nem lefokozott, még csak csirában levő emberélet, hanem az 
emberi életnek a tetőfoka. Ahoz, hogy valaki egész ember



174

lehessen, nem kell felnőtté változni, sőt épen az szükséges, 
hogy megőrizze az ember a gyermeki lelkületét. A gyermek
állapot tehát nem olyan, mint a tejfog, amit el kell vetni az 
embernek, hanem olyan, mint egy nagy kincs, amit meg kell 
az embernek őriznie. Az, hogy ifjak vagytok, nem ment fel 
titeket az Isten szolgálata alól, hanem ép képesít reá.

Bizonnyal ellenvetítek azt, amit Jeremiás is annak idején 
a fiatalság legnagyobb hátrányának hozott fel az Isten meg
bízatásával szemben, hogy tudniillik: „Imé/én nem tudok be
szélni." Egy óriási tévedésnek áldozata az emberek nagy része. 
Azt hiszik, hogy amikor valaki Istennek s az egyháznak akar 
szolgálni, akkor szónokolnia kell. Hát nem látod-e, hogy a tö
megszolgálatokon kívül mennyi szent szolgálat van még Isten 
országában? Te is tudsz imádkozni, Te is tudsz szeretni s Te 
is tudsz bizonyságot tenni. Ne becsüld le ezeket a szolgálato
kat ! Az imádság a legnagyobb hatalom ezen a világon. A sze
retet a legnagyobb életszükséglet. A bizonyságtétel pedig a leg
eredményesebb igehirdetés.

Nem ezek miatt erőd felett való ez az út, amire ma elkö
telezed magad, hanem azért, mert az ember nem értékeli eléggé 
a lelket. Nem tekinti még egyenrangúnak sem a testtel, nem 
hogy igazi értéke szerint többre becsülné a testnél. Amikor 
szembe kerül egymással a test és lélek érdeke, a lélek húzza 
a rövidebbet. Hogy tudjon azután vigyázni az ember a más 
lelkére, mikor a magáéra sem tud vigyázni! Ha vak vezet 
világtalant, nem esnek-e bele mind a ketten a verembe?

Erőnk felett való ez az út azért is, mert jobban szeretjük 
magunkat, mint a felebarátainkat s mikor az Isten ügyéért való 
exponálásunk alkalmával háborúság zaklat, gyáván meghátrá
lunk. Fontosabb előttünk a magunk életének kényelme, mint 
a más üdvössége.

A szolgálat nehézségének látása azonban az igazi ember
nél nem arra vezet, hogy gyáván meghátrál, hanem arra, hogy 
még kívánatosabb lesz számára az a szolgálat. Csak azért 
érdemes dolgozni, ami nehéz. A veszély varázsos hatalommal 
húzza magához az embert. így akarja ezt Isten. Mikor rámutat 
utunk erőnk felett való voltára, nem akar minket visszaültetni 
a fenyőfa árnyékába tovább tétlenkedni az életet, hanem ép 
fel akar vele rázni minket. Nem visszalökni akarja vele a fel- 
tápászkodni készülő embert, hogy feküdjön vissza, mert úgy is 
erején felül való az az út, amire lépni akar, hanem ép azt 
mondja: „Kelj fel, mert erőd felett való utad van néked!"

III.
Isten sohasem kíván az embertől olyat, amit nem lehet 

végrehajtani. A feladattal együtt adja meg mindig a feladat 
teljesítéséhez szükséges képességet is. Illésnek is, mikor nem 
engedi pihenni, hanem tovább űzi a szolgálat útján, nemcsak 
parancsol, hanem erőt is ad. Szava így rendelkezik: „Egyél!" 
S oda is készíti neki az erőt adó eledelt.
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Ezen a szent toborzón is nemcsak parancsol Nektek Isten: 
„Kelj fel! Erőd fölött való utad van neked!“, hanem nyújtja 
is az erőt a parancs teljesítéséhez abban a szent eledelben, 
amit ide helyezett le számotokra erre a szent oltárra.

Egyszerű volt az étel, amit Illés számára helyezett oda a 
fenyőfa alá Isten. Egyszerű az étel, egy kis kovászlalan kenyér 
s egy korty bor, amit idehelyezett a ti számotokra Isten.

Minden étel s minden ital az Isten ajándéka, de az Űr 
szent vacsorájának szent jegyei különösen is azok. Isten leg
drágább ajándéka e világon az a kenyér, mely az Ő szent fiá
nak megtört teste s az a bor, mely az Ő szent fiának kiontott vére. 
• Minden étel és ital erőforrás. Energiává változik át ben
nünk. De egyetlen egyben sincs annyi energia elrejtve, mint 
az urvacsorai szent jegyekben. Krisztus váltsághalála megtölti 
szívünket a szeretet és hála érzésével, mely üz minket, hogy 
mi is tegyünk valamit azért, aki annyit tett értünk.

Ezzel az első úrvacsorával akar nektek erőt adni Isten az 
Ő országa munkálásának erőtökön felül való feladatához. Med
dig mentek el ennek az erejével ? Illés elment a Hórebig vele.

Trombita harsog, a dob pereg, indul a csatára a sereg. 
Látlak, amint mentek. Látom azokat, akik megszöknek a Krisz
tus zászlaja a ló l... akik az út elején kidülnek már. Oh de 
sok sirhant jelzi a konfirmációi újonccsapatok menetelési útját! 
Hányán fogtok elérni vele egészen az Isten hegyéig?

*

Egy lelkésznek egyszer nagyon a szívére nehezedett az 
a gondolat, hogy vájjon hány konfirmációi növendékével fog 
találkozni az örökkévalóságban? összeszorult szívvel kérdezte 
meg egy alkalommal az ünnepélyen: „Lesz-e közietek legalább 
egy, aki majd azzal köszönt találkozásunkkor engem ott a más
világon : én eljöttem az Isten eledelének erejével egész az Isten 
hegyéig?" Egyszer egy asszonyhoz hívták őt urvacsoráztatni. 
Súlyos beteg s nagyon szegény, nyomorúságos körülmények 
között élő asszonyt talált a betegágyon, aki a legnagyobb cso
dálkozására telve volt békességgel és örvendezéssel, a haza
készülő lélek örömével. Mikor kifejezte e fölötti örömét és 
csodálkozását, azt mondotta az asszony: Ott voltam, abban a 
konfirmandus csapatban, amelyet megkérdezett a Tisztelendő 
Úr egyszer, lesz-e közöttetek csak egy is, aki elmegy a mai 
nap erejével az Isten hegyéig? S akkor én feltettem magam
ban, hogy én leszek az az egy. Megtartottam Isten segítségével 
az ígéretemet.

Trombita harsog, a dob pereg! Indul a csatára a sereg. 
Ki jut el közületek az Isten hegyéig? Ki teszi fel magában 
köztetek, hogy én le s z e k  az az egy ? Tegye föl mindegyik! 
Ámen. 

Túróczy Zoltán
győri lelkész.
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Konfirmációi áldások.
Zsolt. 1 . l - 3.

Boldog az az ember, ki nem hallgat rosszra,
Bűnösöknek útját még titkon se’ rója,
Hanem az Igében van gyönyörűsége;
Ezzel kél a napja s ebbe merül éje.
Gyermekem, az Isten nagy kincset ád néked;
Gazdagságát ésszel mostan föl sem éred.
Olyanná tesz téged, mint a vízpart fája,
Ha megőrződ szavát s mindig hallgatsz rája.

Itt e földi létben bármi legyen sorsod,
Te azt mindig bátran, hősiesen hordod.
Megtéphet a vihar, de nem ront meg soha,
Akkor se’, ha élted akármily mostoha.
Élő víz lesz néked az Isten beszéde,
Ebbe merül lelked, mint gyökér a mélybe.
Munkád gyümölcsében gazdag lesz jutalmad.
Bízzál az Istenben s őrá vesd gondodat.

Olyan a szív, mikor tiszta, 
Mint a harmat gyöngye,
Mely akkor is meg-megcsillan, 
Ha lehull a rögre.

Máté
Földre ejtett égi harmat 
Minden gyermek szíve; — 
Azért csillog oly ékesen, 
Mert az Égnek kincse)

5. 8.

Minden kincsnél őrizd jobban ; 
Legyen gondod rája.
Hisz, kinek a szíve tiszta 
Az az Istent látja.

Boldog, ki az élet útját 
Szelíd szívvel járja,
Kinek kedves, kinek könnyű 
A Krisztus igája.
Mert az Isten szolgálata 
Véghetetlen nagyság,
Eget vívó örök erő, 
Legnagyobb szabadság.

Máté 5 .  5.
Ajándékba az Istentől 
Szelíd szívet nyertél,
Hogy amíg élsz, mindeneknek 
Szolgája lehessél.
De jutalmad végtelen nagy, 
Örökséged drága 
A világ lesz szelíd szíved 
Hűséges szolgája.

Ef. 4 :1 -6 .
Hivatás az élet, nem szolgai robot,
Akármilyen fényes, akármilyen kopott.
Isten szava hívja az embert életre,
Hogy innen a földről Magához vezesse :
Örök hazájába.

Járd az élet útját csendes alázattal,
Mint a félénk fényű, szép tavaszi hajnal.
Szelídséggel páros legyen a türelmed,
Bármennyi fájdalom sebzi is a lelked, —
Hisz’ ez a menny ára.

A szívedet őrizd, legyen gondod rája,
Ki ne húnyjon benne a szeretet lángja;
Mert míg benned, az Isten van véled 
S titkon itt a földön már a mennyet éled,
Mint az ég polgára.
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Nem tündéri álom 
Földi vándorlásunk:
Néha felmelegszünk,
De legtöbbször fázunk.
A jótett jutalma 
Hálátlanság sokszor . . .  
Szent békesség romján 
Háborúság tombol.

Nem vagytok ti jövevények, 
Robotba tört bús zsellérek, 
Hanem a szentek társai 
És az Úrnak munkásai.

De ti az Úr szavát Zsid. 1 2 .14. 
Tartsátok meg h íven:
A világot tűrve 
Járjatok békében.
Türelem és béke
Szent titkok ösvén ye-----------
És aki ezt járja,
Az az Isten népe.

Ef. 2.19-20.
Próféták és apostolok 
Vérén épül a sorsotok 
S vagytok Isten élő háza, 
Millióknak napvilága.

Maradjatok meg a hitben,
Mért e hitnél több már nincsen. 
Hisz’ aki az Isten társa,
Az a mennyet is meglátja.

Egy hajléknak plántáiként 
Álltok egymás mellett, 
Hogy az Isten hajlékából 
Vigyetek kegyelmet.

Ján. 1 8 .34.
De a Krisztus az igében 
Új törvényt szab néktek: 
Örömben is, bánatban is 
Egymást szeressétek.

Ez volt mindig az életnek 
Patinás törvénye 
S aki ennek szolgált itten, 
Nyugalom volt bére.

Szeretetben nyílik csak meg 
A mennyek ajtaja 
S csak ki itt lenn szeretni tud, 
Az mehet be rajta.

Élted fölött, édes gyermekem,
Ködbe tűnve járt a szerencse.
Lábad elé kincset nem rakott, 
Virágot se’ hintett fejedre.
De a szívedet bú ne szállja meg. — 
A szegény is Isten gyermeke.

Zsolt. 9 . 19.
Sorsát az Úr keze tartja hűn 
S élte nincsen,. . .  nincsen feledve.
Ő vezet, kísér és gyám olít,. . .  
Bármerre jársz, ott van Ő véled.
Csak higyj benne, el nem hágy soha — 
S betelik majd minden reményed.

Meghasad az ég kárpitja :
Két hű lélek meghasítja. 
Tekintetük rád hull éppen 
S könnyé válik a szemedben.

Zsolt. 55.23.
Pedig a könny égi szózat: — 
Hagyd az Urra minden útad;
Mert az árvát nem engedi, 
Bánat-terhét Ő viseli.

Drága ez a könnyű néked . . 
Árvák sorsát ebben érzed. 
Azt hiszed: a bú tengere, 
Melyben minden eltemetve.

Neve sziklabérc melletted 
S drága néki a te lelked. 
Megvigasztal kegyelmével -  
Boldogságra úgy vezérel.

Százszor jobban érzi az élet keresztjét,
Ki csak tört edényben hordja egészségét, 
Szívét százszor jobban sebzi meg a bánat, 
Mikor panaszkodva sorsa ellen lázad.

Zsolt. 3 4 . 19.

Mégis halld az igé t! Bár gyötörjön sorsod,
Közel van az Isten, a szívedben hordod.
S hol maga az Isten a szivek lakója,
Ott az éltet soha senki meg nem rontja.

MAGASSY SÁNDOR
vallástanár.
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126. Zsolt. 5-6.
Könnyeit ejti az árva a földre,
Mint a vető a búzát le a rögre;
Múl az idő — s a vetés a rögön: 
Könnyed is mag —, a kalásza öröm.

Ézs. 40.31.
A bizalom nagy őserő,
Hatalmas lelkek hősi szárnya,
Mely lankadatlan tör elő,
S az égbe visz merész csapása.

Máté 4 . 1-11.
Kisértő szélit majd: kövessél,
S a kincs, a hír, — a föld: tied — 
Ne higyj neki, csak bűnbe esnél.
Te mást kövess : Jézust, hited!

Máté 5 . s.
A tisztaságot szent virágúi 
Ültesd szívedbe el,
S rajt’ — mint madár a hamvas ágrúl — 
Boldogság énekel.

Luk. 17. 21
Hiába kutatod át a végtelen világot,
Nem ott az Isten-ország! — ezt szívedben találod.

I. Kor. 13.
Ne véld : elég, ha szíved csak néha-nap szeret —
Többet kér Istened: légy maga a szeretet.

I. Kor. 13.13.
Hit gyámolít, ha gyenge lettél, 
Remény, ha bánattői sajog 
Szíved, — de hogyha nem szeretnél: 
Hiten, reményen nem élednél —
A szeretet a legnagyobb.

I. Tess. 5 . 17, I. Pét. 5 . 7. 
Tedd a kezed, fiam, édes imára! 
Szárny az imádság, égbe repíti szíved. 
Szárny az imád, s az egekből az Isten, 
Rajta megáidén, ifjú szívedbe leszáll. *

*

II. Tim. 2 . 5.
Nem az a hős, ki diadalban 
Él, s mint szerencsés célba jut :
Hős az, ki égi célra fut 
És hű marad az élet-harcban.

Ján. jel. 2 . 10.
Nézi az isteni mester a harcost. 
Lásd te is isteni mesteredet!
Ó te, ki hű vagy, amig kiviharzott 
Élted : az ég koronája díszíti fejed I

KUTAS KÁLMÁN
zalaegerszegi lelkész.

Rém. 8.28.
Édes fiam, mig a földi utat járod,
Jézus legyen a te üdvöd, boldogságod.
Nincs hatalma rajt’ időnek, se a sírnak,
Nem csalódnak soha akik benne bíznak.
Bízzál te i s ; szeressed őt mindhalálig 
S öröm, bánat egyaránt javadra válik.

Mézes II. 2 0 . 12.
Szeressed azokat, kik téged szeretnek,
Őrző, féltő gonddal eddig felneveltek.
Életed ösvényén vezessen a hála :
A hálás gyermeket az Isten megáldja.

II. Timoth. 4 . 7—8. 
Aki végig hű marad 
Dicső győzelmet arat —
S elveszed hited jutalmát:
Az életnek koronáját.

18. Zsolt. 3. v.
Béke, nyugalom van az ő oltalmában. 
Ki hozzá a földön mindenkor hű marad: 
Túl a sir homályán örök jókat arat.

Az életnek nemes harcát 
Harcoljad meg, gyermekem; 
Erősség benne az a 
Boldogító hit legyen:

Ha kisért a világ és ellened támad 
A jó Isten legyen a te erős várad. 
Ő hozzá menekülj buzgó, hő imában,
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Boldog ember aki bízik 
A nagy és jó Istenben,
S gondját, baját reá hagyva 
Híven eljár mindenben . . .

37. Zsolt. 5. v. 
Hagyd rá te is utaidat,
Bízzál benne holtodig —
S gondviselő áldott keze 
Tégedet is boldogít.

Luk. 18.19.
Tövises a földi élet vándorútja,
Hányszor sebez, hányszor sért, csak Isten tudja.
Kislelküen még se rettenj vissza tőle,
Arra tekints, ki volt s lesz minden időbe'
Ha minden elhagy is s ki segítne nincsen, —
Ő nem hagy el, ne félj, csak higyj. . .  Jó az Isten! . . .

Áldó szavam rád mi legyen ? . . .  
A jó Isten vezéreljen;
Adjon erős lelket, szívet,

51. Zsolt. 12. v. 
Erényekben tisztát, hívet —
Hogy megfutva pályát, végre 
Eljuthass az üdvösségre.

Kicsi gyermek voltál talán nem is tudtad, 
Mit vesztettél, mikorjiő-aayád sirattad.
És látod, az Úr, az árvák pártfogója,
Hogy gyenge éltedet a bánattól óvja,
Hű nevelőt adott; óh, légy érte hálás 
S száll reád naponként az Istentől áldás.

Két sirhalom könyje, gyásza, nehéz gondja 
Kísért téged, édes fiam* a templomba.
De ne csüggedj; bizz’ az égi jó Atyába’,
Kinek gondja van a mezők virágára, _
Megsegít ő tégedet" is, szegény árvát, r  
Kiterjeszti fejed felett védő szárnyát.

Lelkész gyermekére.

68. Zsolt. 6. v.

27. Zsolt 10. v.

Midőn megáldlak Isten szent nevébe’
Meghatott lélekkel érintem homlokod.
És szívemből buzgó ima száll az égbe,
Ahhoz, ki megérnünk engedte e napot. . .
Óh, legyen tovább is Istennek jósága,
Édes lányom, veled az élet utain,
S a te szívednek is minden dobbanása 
Ő hozzá szálljon az imádság szárnyain.
Őt imádva, félve,
Szerettid reménye 
Nagy valósággá lesz :
Isten, ami édes Atyánk,
Aki gondot visel reánk,
Tudom, boldoggá tesz.

HORVÁTH BÉLA
csikvándi lelkész,

*

121. Zsolt.

I. Mózes IV. 7.
Járj emelt fővel élted útjain:
Nem gyöngeség a jóság, nem is szégyen.
Leselkedik ugyan reád a bűn:
Uralkodj rajta Jézusunk nevében!
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Máté VI. 14.
Szíved ne zárjad el, mikor kopogtat 
Bocsánatért, ki sértett, bántott,
Szívét nem zárja el, mikor kopogtatsz 
Megváltód, Jézus, hü barátod.
Tanulj tőle szelíd kegyelmet,
Hogy te is bocsánatot nyerhess.

51. Zsoltár 19~
Hogyha bűnbe tévedsz, ne ess félelem be:
Bűnbánó szívedet bízzad Istenedre.
Mint tékozló fiút, úgy vár haza téged,
Drága előtte a töredelmes lélek.

87. Zsoltár 37
Szeressd a békét!
Erdőn a csendet, — fehér felleget 
A kék égen a zöld erdő felett.
Jóságos szókat emberek között.
Igaz beszédbe tisztán öltözött 
Hűséges szívet, mely szeret, szeret. .  .
Boldog nyugalmu békeszeretet 
Ezer szent titkát. . .  s mindenekfelett 
Békét ember és emberek között,
Békét Isten és emberek között. . .
A jövendő a béke emberéé! ,

I. Thess. IV. 9/b.
Ne hallgass soha semmi másra:
Csak a szeretet hű szavára.
Jézusunk tőlünk ezt kívánja.

Máté V. 16.
Fényes lángu gyergya világít a háznak,
Hegyen épült várost messziről is látnak.
Légy te igaz példa: tiszta, komoly é le t . .  .
Higyj égi Atyádban és ő megáld téged.                                                                                 34. Zsoltár 20.

Hűség legyen vezéred. Míg őrződ szent hited,

Óh csak hűtlen ne légy ! Téged megőriz az.
Hited el ne cseréljed Minden bajból kiment
Veszendő kincsekért. Mert hű az Ú r s igaz !

János VI. 63. Máté 16.26.
Ne add a lelked semminek, Ha alkonyatja ráborul.
Mi porból vett és porba hull. A pornak nincs feltámadás . . .
Nem használ semmit senkinek, A lélek éltet, semmi m ás!

Máté V II. 7.
Mit jó anyád tanított néked: Mindig, ha Istent megtalálod.
Ne felejtsd el az imádságot. Zörgesd kegyelme ajtaját
Meglátod, erőd újra éled S meghallgat bizton jó Atyád!

KEMÉNY LAJOS
budapesti lelkész.

*

Lukács X. 30—37.
Ne sajnáld a vigasztaló, Saját keresztje könnyebb.
Megértő szót és könnyet: Nem él hiába itt a földön,
Ki meglátja a más baját is, Ki könyörül a szenvedőkön.



181

II. Tim. IV. 7 - 8 .
Harcold meg a hit nemes nagy harcát,
Fusd meg a pályát kitartón, h íven;
Haladj szilárdan Krisztus nyomában:
Üdvösség másban nincsen senkiben.
Ha így élsz, így halsz: készen vár Nála 
Az igazságnak szép koronája.

Máté X. 32—33.
Meg ne tagadd Krisztust, mert Ő is megtagad;
Ne vonj hát lejedre ítéletet magad!
Ne ingasson soha se jobbra, se balra 
A világ tetszése, kincse, vagy haragja!
Minél nehezebb lesz mellette megállnod,
Minél több gúnyt, sebet keli Érte kiállnod:
Annál bátrabb hittel nevezd Megváltódnak,
Hogy Atyjánál Ő is vallást tegyen rólad!

Róm. I. 16.
Ne szégyeld a Krisztus evangéliomát:
Isteni erő az, mely már itt nyugtot ád,
Mert hited megérzi : hogyan fogja kezed,
Int, irányít, emel s üdvösségre vezet.

*
El ne feledd soha ezt a mai napot,
Melyen szíved, ajkad hűséget fogadott.
Ha könnyű lesz utad, ha nehézzé válik :
Meg ne tagadd Istent! Maradj hű halálig!
Maradj hű hitedhez. Szeresd az egyházat,
Mely nevelésednél szeretettel fárad'.
Már a keresztséggel keblére fogadott,
Isten utaira vezérelt, oktatott.
Ne légy jóságáért hálátlan iránta:
Ügy tekinthessen rád, mint édes fiára!

*

Korán elvesztetted a jó édes apát,
Nem hallod intését, komoly feddő szavát.
Rád vigyázó szemét sötét éj befogta,
Tanácsadó ajka elmerült a porba.
Anyád szemét ezért sokszor könnyben látod;
Ne hozz rá még te is több szomorúságot.
Légy jó fia mindig. Ne csalódjék benned.
Könnyítsd erőd szerint vállain a terhet.
Légy vigasztalása, méltó büszkesége,
Meglásd, a jó Isten bőven megáld érte.

*
Nagy távolság választja el tőled 
Idegenbe elszakadt szülődet.
De éretted küzd, fáradoz ott is,
Tán aggódva te rád gondol most is.

Gondolj reá te is szeretettel,
Imádkozzál érte este-reggel;
S adja is meg az ég úra néktek,
Mit egymásra igaz szívvel kértek.

*
Szomorú a sorsa a szegény árvának,
Ki senkit sem mondhat apjának, anyjának »
Kinek más hajléka ád menedékhelyet 
S idegentől kapja a napi kenyeret.
Mert szerethet más is, de az a szeretet
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Még sem az anyának hű szívéből ered.
Másoknak jósága, nemes indulatja 
Az elvesztett szülőt ki nem pótolhatja.
— De kinek a földön „már senkije sincsen,
Ne féljen, felfogja ügyét a jó Isten 1“
Megpróbál, de végkép nem hagy Ő senkit el,
Ne csüggedj: rólad is híven gondot visel.

*  *

Nehéz, véres idők szakadtak hazánkra,
Százezrével gyászol a sok özvegy, árva.
Te is árva lettél, jó anyád meg özvegy,
Gyakorta láthattok egymás arcán könnyet.
Könnyre, siralomra van okotok néktek :
Kimondhatatlanul nagy a veszteségtek.
— De ki a keresztet vállatokra rakta,
Övéit végképen soha el nem hagyja.
Kereszthez erőt ád, sebekre balzsamot,
Búban reménységet, éj után új napot.
Csak Benne bízzatok, csak tőle várjatok:
Akkor is áld, mikor úgy rémlik, elhagyott.

Csel. V. 29.
Ha kikerülsz az élet zajába:
Ne légy soha a rosszak barátja.
Bárki csábit s akárhogy fenyeget;
Meg ne tagadd ősi szent hitedet.
Inkább engedj igaz Istenednek,
Mintsem lelked kárán embereknek!

Máté IX. 9. János VIII. 12. 
Jer kövess engem ! — így szól Jézusod.
Boldog léssz, ha ezt nemcsak jól tudod,
Hanem megindulsz és jársz nyomában:
Akkor nem botolgsz vak éjszakában.
Mert Ő a világ világossága,
Ő világít be egy szebb világba:
Hová, ha fényes nyomában járunk,
Örök életre haza találunk.

SZALAY MIHÁLY-
lovászpatonai lelkész

*

Ne hallgass, gyermekem, a testnek szavára, 
Kövesd az Űr szavát, vess lelked számára, 
Aki a testnek v e t : bűn útjára téved,
A lélek jutalma: üdv és örök élet.

Múlandó az ég s föld, változik itt minden, 
Csak egy változhatlan, az örök nagy Isten, 
Tőle jön minden jó, amivel megáldott: 
Szerető szülőid, egyházad, vallásod, 
Istenünk jóságát, fiam, ne feledd el, 
Dicsőítsd szent nevét fedh etlen élettel.

-  Nem kisértek szülök az Úr templomába,
Itt hagytak, elmentek ama jobb hazába,
De itt maradt veled mindnyájunknak Atyja,

Gal. 6 .7 —8.

Jak. 1 .17.

Zsolt. 90 . 1.
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Ki a szegény árvát soha el nem hagyja,
Hozzád ragaszkodjál, benne vesd reményed,
A vallás angyala vigasztaljon téged.

Zsolt. 119.105—106.
El ne feledd, fiam, e mai ünnepet,
Az Úr szent igéje legyen szövétneked,
Éleszd kebeledben a hitnek szent lángját,
Küzdj az igazságért, fusd híven a pályát,
Légy az Üdvözítő hűséges szolgája,
Várjon reád egykor az üdv koronája.

Rém. 8.28.
Imádd tiszta szívvel a szeretet Atyját,
Ki felhozza reád az örömnek napját,
Aki meglátogat fájdalmas kereszttel,
De ha megostoroz, akkor sem feled el,
Féld, tiszteld az Úrat, légy hű mindhalálig,
Úgy az öröm s bánat mind javadra válik.

Fil. 1 . 2 1.
Ha csapás zúdul rád, ha megcsal reményed,
Veszteségben Jézus legyen nyereséged,
Búban vigasztaljon, hitben erősítsen,
Kisértőn diadalt aratni, segítsen,
Ha végződik pályád, az Űr legyen veled,
Lelkednek a mennyben készítsen majd helyet.

Zsolt. 122 . 1.
Ha kereszted nehéz, ha e világ támad,
Ha gyötör a kétség, ha epeszt a bánat, —
Keress vigasztalást az Űr templomában,
Az örök igében, énekben, imában,
Járj a szentegyházba örvendező szívvel,
Áldjon meg az Isten békességgel, hittel.

Zsolt. 119 . 1—2.
Emlékezzél, lányom, ez ünnepre vissza,
Legyen szíved mindig ártatlan és tiszta,
Illatozzál soká családod kertjében,
Hű apád, jó anyád, testvérek körében,
Őrömben, bánatban erény útján haladj,
Egyházhoz, valláshoz, halálig hű maradj.

Fil. 1 .8-6.
Fakadjon, leányom, szívedben a hála,
Emlékezzél az Úr gazdag áldására,
Az Úr volt, ki eddig szeretettel védett,
Őrizd meg a hitet, e szent örökséget,
Teljesüljön benned egyházunk reménye,
Légy méltó hitbuzgó apáid nevére.

Jel. 3 . 5.
A Jézus nevében, végy diadalt lányom,
A bűnön, kisértőn, földi gyarlóságon,
Őrizd meg halálig, szíved tisztaságát,
Oltsd fel az erénynek hófehér ruháját,
Kisérjen majd Jézus a sirnak ölébe,
Ültesse át lelked’ mennyország kertjébe.

Szentantalfai NAGY LAJOS.
*
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Különös esetekre.
Tedd össze a kezed én gyermekem szépen,
Ahogy megtanított édesanyád régen.
Áldott anyaszíve nem dobog már többet. . .
Haló poraira ráhullik a könnyed.
Tudd m eg: veled van Ő, él mindig a lelke,
Rád vigyáz az égből, nem vagy elfeledve.
Most is fogja kezed, édes, meleg csókja,
Égből hullik alá tiszta homlokodra.
Ne felejtsd el soha a te jó Anyádat,
Hadd lehessen boldog, ha majd viszontláthat!

*

Csak az édesanyád meleg csókját érzed,
Édesapád keze nem áldott meg Téged.
Itt az oltár előtt eszedbe jút újra, 
Mikor elkísérted az utolsó útra !  
Mégis ne hulljon már több könnyed a földre,
Hiszen soha senki el nem választ Tőle!
Nincsen ott a sírban, hová eltemetted :
Örökélet várta a hűséges lelket.
El ne hagyd hát soha azt az igaz utat,
Melyet Isten keze számodra is mutat.
Meglásdd: sírok mellől Te is eljutsz végre 
Földi porhazából magasságos égbe! !

*

Édes Szülőidet elhívta az Isten
És Te most úgy érzed: nálad árvább nincsen!
Mégis ne feledd e l : él az árvák Atyja,
Aki gyermekeit soha el nem hagyja !
Ő vigyáz most Rád is, mindig gondot visel,
Ragaszkodjál Hozzá élő, erős hittel.
Árvák könnyes útján úgy leszel csak áldott,
Ha az Istent féled, ha az Istent áldod !

#

Isten úgy akarta: soha nem is látod 
Ezt a napsugárba, arany verőfénybe 
Szépen felöltözött gyönyörű világot.
Hiába is várod, hogy az éjszakába 
Fényességet gyújtson csillag fénysugára !
De a lelked érzi, de a szíved mondja:
Tiéd is a világ áldott Megváltója!
Kereszthordozásod nem egy szörnyű végzet. . .
Nem hagyott az Isten, nem hagyott el Téged!
Imé most is Rád néz, két kezével áldva,
Hüségfogadásod kegyelmesen várja.
Zendüljön szívedben diadalmi ének:
Dicsőség, dicsőség a menny Istenének!

Senki nem könyörög édes Figm érted,
Mikor oltár előtt meghajlik a térded. . . .
Elhagyatott lettél, elhagyatott árva,
Aki életútját oly egyedül járja.
Hadd hirdessem néked, amit Isten mondott:
Két kezében tartja könnyes fájó sorsod ! 
Ember elfeledhet, Isten mindig Rád néz,
Nem ronthat meg Téged bánat, kereszt, baj, vész . . .
Mondd csak hitvallóan: Hű maradok mindig!
Boldog lész, mert boldog, ki Istenben bizik!

SCHÖCK GYULA
püspöki m&sodlalkisi,
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Husvét még egyre tart.
Husvét után való I. vasárnapra.

Ján. 20.19—23.
Husvét még egyre tart. Ma is husvét ünnepét üljük. S ha 

mához egy hétre újra összegyülekezünk ebben a szent hajlék
ban, még mindig a húsvéti örömnek kell betöltenie szívünket. 
S ennek így kell lennie nemcsak minden vasárnapon, hanem 
minden hétköznapon is. A húsvéti hallelujának sohasem szabad 
elhallgatnia ajkunkon. A mióta először megszólalt ember ajkán 
a húsvéti hiradás: „Feltámadott a Krisztus!", azóta ünnepe 
van e világnak.

Husvét még egyre tart, hiszen a feltámadott Krisztus itt 
van köztünk. Mindaz, a mit a biblia a Feltámadottról elmond, 
eleven, megtapasztalható valóság számunkra is. A Krisztus itt 
van köztünk. Ha fel nem támadott volna, csakugyan hiábavaló 
volna a mi hitünk. De mivel eljött a husvét, bátor bizodalom- 
mal ragadjuk meg a feltámadott Krisztus Ígéretét: „imé, én ti 
veletek vagyok minden napon a világ végezetéig!" Nincs okunk 
arra, hogy irigyeljük az apostolokat, a kik közé odalépett az 
Úr s megmutatta magát nekik élő valóságában. Jelen van mi 
közöttünk is. Az a különbség mindössze, hogy a mi szemünk, 
ez a gyarló, e világ dolgait is csak tökéletlenül látó szem nem 
látja. Erre nézve azonban megmondta az Úr: „Boldogok, a kik 
nem látnak és hisznek." „A hit a nem látott dolgokról való 
meggyőződés." Ezért Írhatta Péter apostol — a visszajövő Jézus 
Krisztusra mutatva — keresztyénéinek: „Akit, noha nem lát
tatok, szerettek; akiben, noha most nem látjátok, de hisztek 
benne, kibeszélheteilen és dicsőült örömmel örvendeztek."

Husvét még egyre tart. Ezt hirdeti a mi mai alapigénk is. 
Az elé a Krisztus elé vezet bennünket, aki ma is él és jelen 
van közöttünk is. S jó, hogy ez az ige ép most szól hozzánk. 
Arra késztet, hogy forduljunk vissza még egyszer nagypéntek 
felé s már most ráirányítja tekintetünket pünkösdre. Az örök 
husvét fényét vetíti rá mindkettőre.

I.
A zsidóktól való félelem miait zárt ajtók mögött csügged

ten ülnek a tanítványok. így éri őket a hét első napjának est- 
véje. Még nem tudják, hogy ez a nap annak a naptámadatnak 
a napja, a melyet sohasem követ alkony. Azonban egyszerre 
csak megjelenik közöttük a Feltámadott. Köszönti őket: „Békes
ség néktek!" Majd megmutatja nékik a kezeit és az oldalát. A 
kezeit, amelyeket általvertek a szögek, az oldalát, amelyet átütött 
a dárda. Husvét fényességében újra felsötétlik előttük a kereszt. 
Arról nem szabad megfeledkezniök. Az a halál meggyőzője, 
aki megfeszíttetett és meghalt. Nagypéntek szomorúságának újra 
meg újra bele kell hasítania szívükbe. A húsvéti öröm azonban 
úr marad szívok felett. „Örvendezének azért a tanítványok, 
hogy látják vala az Urat."
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Husvét van ma is. Az Úr itt van köztünk. Akinek van 
szeme, amelyet a Lélek szemgyógyító írjával megnyithatott a 
hitnek láthatatlant látó látására, láthatja; akinek van füle azok
nak meghallására, a melyeket meg nem hall a természetes 
ember füle, hallhatja szavát. A Feltámadottat látó látásra annak 
a szeme nyílik meg, a Feltámadott szavát halló hallásra annak 
a füle nyílik meg, aki kész a Megfeszítettel való találkozásra. 
Vizsgáljuk meg magunkat őszintén: készek vagyunk-e erre ? 
A felelet nem olyan könnyű.

Könnyű volna a felelet, ha engednénk, hogy egyenest 
behatoljon a szívünkbe az Úr köszöntése: „Békesség néktek!" 
Mert a Krisztus ma is ezzel az igével lép elénk. Tudja, hogy 
a szívünk ezt várja. Nyughatatlan a mi szegény szívünk, míg 
Istenben meg nem nyugszik. A míg meg nem hallja a békes
ség Fejedelmének szívet csöndesítő szavát, egyre csak a lelki
ismeret, a törvény vádjait hallja. Lehet, hogy megriadt, rettegő 
szívvel, lehet, hogy magára csökönyösen süketséget erőszakoló 
füllel, de hallja s így lehet, hogy tudatosan, öntudatlanul azon
ban mindenesetre várja az áldott biztatást: „Békesség néked ! 
Megbocsáttattak néked a te bűneid!" Mindenek előtt tehát ön
magunkat kell megértenünk. Le kell hajolnunk saját szívünk
höz s meg kell hallanunk azt a kibeszélhetetlen, talán végkép 
szavakba nem foglalható sóhajtást, amely várva várja az élő 
Krisztus köszöntését: „Békesség neked!" Ha ezt nem tesszük 
meg, ha nem értjük meg szívünknek békesség után való vágya
kozását, aligha leszünk készek a Megfeszítettel való találkozásra.

Nem könnyű a felelet a kérdésre, hogy készek vagyunk-e 
erre a találkozásra. Nemcsak azért, mert az ember néha a vég
sőkig kitartó megátalkodottsággal nem akarja megérteni saját 
szívét, hanem azért is, mert a Megfeszítettel való találkozás 
kínos és megalázó számunkra s ezt sejtvén, igyekszünk kitérni 
előle. A Feltámadott ugyanis elénk ép úgy, mint a tanítványok 
elé azzal lép, hogy megmutatja átszegzett kezeit és oldalát. S 
ezeknek láttára felszisszen a mi büszke, magát igaznak állító, 
vagy magát legalább is saját erejéből megigazítani akaró ó 
emberünk. Ezek a sebek arról beszélnek, hogy a Megfeszített 
„megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért." 
S csodálatos: ezek a sebek nem elégesznek meg azzal, hogy 
bizonyságot tesznek az egész világ bűneiért bemutatott engesz
telő áldozatról, hanem rámutatnak ránk, megmondják mind
egyikünknek külön-külön: mindez teérted történt. Amikor valaki 
így szembekerül a Megfeszítettel és Feltámadottal, eltűnik kö
rűié, mögüle a világ s egyedül egymaga áll a Krisztus előtt. 
Mindnyájan megtapasztaljuk, amit megtapasztalt a költő:

Római, nép, lator, merre maradt ?
Egyedül, magam a kereszt alatt!
Vérzik, vérzik a Krisztus !
Nincsen a földnek több embere tán?
Egymagamért függ Krisztus e fán ?
Vérzik, vérzik a Krisztus!



Nincs már több bűnös a föld kerekén ?
Fölfeszítője, gyilkosa — én?
Vérzik, vérzik a Krisztusi

Kiáltva mered rám az öt néma seb,
Bíbornál bíborabb, tűznél tüzesebb.
Vérzik, vérzik a Krisztus!

(Sík Sándor: Sanguine pluii)

S értsük meg: ezeknek a sebeknek a szava azért markol 
úgy bele a lelkűnkbe, mert azok az élő Krisztus testén lángoló 
sebek. A halott Krisztus sebei nem kényszerítenének bennün
ket bűnmegismerésre és bűnbánatra. Olykor-olykor talán meg
emlékeznénk róluk kegyeletes tisztelettel, de aligha volna olyan 
hatalmuk, hogy nyugtalaníthatnák a magával való megelége
dettség vagy a közönyösség álmát alvó lelkünket. A feltáma
dott, az élő Krisztus figyelmeztet bennünket arra, hogy bűne
inket fölvitte a keresztfára s így nem aranyon, nein ezüstön,, 
hanem szent és drága vére hullatása árán váltott ki bennünket 
a bűnnek, a halálnak és a sátának rabságából. Ki mer szembe 
szállni az ő szavával?

Az, aki befogja fülét és nem akarja meghallani szavát. 
Az, aki lezárja szemét és nem akarja meglátni őt élő valósá
gában. Az, aki nem tudja, nem akarja tudni, hogy nagyszombat 
éjszakájára elkövetkezett husvét dicsőséges reggele, azé a hus- 
vété, amely ma és mindennap ünnepe e világnak, mert a Krisz
tus feltámadott, él. Pedig a Lélek végzi munkáját s nyitogatná 
a hitetlen szemeket és füleket. . .

II.
Alapigénk erre is figyelmeztet bennünket. Amikor azt 

hirdeti nekünk, hogy husvét még egyre tart, előbb nagypén
tekre, de azután pünkösd felé irányítja tekintetünket. Tudjuk 
meg: a Lélek kitöltetett s a Lélek állít bennünket a Feltámadott 
elé, aki keresztre feszíttetett érettünk.

Minekutána az Úr megmutatta tanítványainak kezeit és 
oldalát s nagypéntek újra szólt hozzájuk, köszöntését megis
métli: „Békessék néktek!" Ezzel is jelzi, hogy más mondani
valója is van. Pünkösd felé fordítja tekintetüket. „Amiként 
engem küldött az Atya. én is akképen küldelek titeket. És 
mikor ezt mondta, rájuk lehele, és monda nékik: Vegyetek 
Szent Lelket: akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak 
azoknak; akikéit megtartjátok, megtartatnak." Csodálatos, sok
szor félreérteit, félremagyarázott igék! Vájjon mi az értelmük?

Hogy mi a Lélek tiszte, azt a mi Urunk és Megváltónk 
világosan megmondta, amikor így szólt: „Az tesz majd én rólam 
bizonyságot". A Lélek tehát azt míveli, hogy husvét sohase 
legyen a múlté, hanem valóság, jelen legyen számunkra is. 
Szembeállít a Krisztussal, fölnyitja szemünket, megnyitja fülün
ket. A Lélek nem magáért van, hanem a Krisztusért. Általa 
jön el a Krisztus újra meg újra hozzánk s kényszerít bennünket 
arra, hogy mellette, vagy ellene döntsünk. Ilyen módon ma is
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érvényben van az Űr megállapítása: „Aki hiszen ő benne, el 
nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy 
nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében". Valahányszor a 
Lélek a Krisztus elé állít bennünket, mindannyiszor vagy-vagy 
előtt állunk. Vagy engedünk kegyelemmel teljes hívó szavá
nak: „Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és 
megterheltettetek!“, vagy elbocsátjuk fülünk mellett gőgösen, 
botorán. Vagy meghalljuk bizonyosságot adó drága szavát: 
„Megbocsáttattak néked a te bűneid!" s legördül vállunkról 
bűneinknek terhe, vagy pedig megtartatnak bűneink s vádolják, 
rettegtetik, gyötrik szívünket továbbra is. Krisztusra mutatva 
szűnös-szüntelen hirdeti a Lélek: vagy-vagy! Vagy kegyelem, 
vagy ítélet! Vagy élet vagy halál! Vagy üdvösség vagy kár
hozat !

Nincs kitérés ez elől a vagy-vagy elől. Husvét hatalmas 
ténye lehetetlenné tesz minden alkudozást. A Lélek nem a múlt 
Krisztusa elé vezet bennünket, hanem a feltámadott, tehát ma 
is előttünk álló Úr és Megváltó elé visz bennünket. Vagy en
gedjük, hogy az élő Krisztus élő keze belenyúljon életünkbe, 
eltörölje bűneinket, béklyóinkat széjjeltörje, vagy pedig elzárjuk 
előle szívünket, életünket s ragaszkodunk bűneinkhez, bilincse
inkhez. Egy szóval: vagy megbocsáttatnak bűneink, vagy meg
tartatnak !

Az ige szolgájának újra meg újra meg kell döbbennie, ha 
ez az ige szól hozzá és szól általa másokhoz. íme, ő is a Lélek 
eszköze. A Lélek készteti arra, hogy bizonyságot tegyen a Krisz
tusról. Ha csak erre gondol, fölújjonghat a szíve. Micsoda dicső
séges megbizatás! Arra a Krisztusra mutathat rá, aki minde
neket elvégezett a mi üdvösségünkre és aki közel van mind
nyájunkhoz, hogy mindeneken könyörüljön! S a szíve akkor is 
megtelhetik örömmel, ha arra gondol, hogy az Isten minden 
értelmet meghaladó békessége áradhat ki annak a szívébe, aki 
meghallotta s elfogadta a bűnösök Megváltójának föloldozó sza
vát: „Megbocsáttattak néked a te bűneid!" De újra meg újra 
meg kell döbbennie, ha elgondolja, hogy lehettek szószéke alatt 
olyanok, akik felé igehirdetéséből csak az ítélet szava hangzott 
s akiknek akár tudva, akár tudatlanul a másik ige szól: „Meg
tartattak a te bűneid!“

Aki ma eljöttél Isten házába s most hallod Isten üzenetét, 
vess számot azzal, hogy vagy az egyik, vagy a másik ige indul 
el veled hazafelé. Ha ugyan hazamehetsz. Ki tudja, mit végzett 
felőled az élet és halál U ra! Talán azt végezte, hogy utad innen 
egyenest az örökkévalóságba vigyen. . .  Akkor örökkévalóságod 
felől döntött az ige, amely bűneltörlő kegyelmet hirdethetett 
neked, de az az ige is, amelynek az ítéletét idézted föl magad 
ellen. Jaj annak, aki elleneszegül Isten Lelkének! Amikor a 
Lélek szól az ige által, valóban az örökkévalóságunk forog 
kockán! Mintha egy pillantást vethetnénk annak az igének 
titokzatos mélységeibe, amely azt mondja, hogy minden bűn
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megbocsáttatik az embernek, csak a Szent Lélek ellen való nem...
*

De talán még nem szakad vége a kegyelem idejének! 
Talán még a mienk ez a perc, ez az óra, ez az év! S milyen 
jó, hogy husvét van ma is és minden napon, amely még a mi
énk. Előttünk áll a Krisztus!, Mutatja sebhelyeit s azok hirdetik 
nekünk, hogy minden elvégeztetett! A Lélek szól s visz, von 
oda elébe, hogy fölöttünk is elhangozhassák az az üdvösség
szerző szózat: „Megbocsáttattak a te bűneid! Eredj el békes
séggel!" Igen, a Lélek szólt. „Ma, ha az ő szavát halljátok, meg 
ne keményítsétek a ti szíveiteket!"

D. Br. Podmaniczky Pál
lelkész.

Én vagyok a jó pásztor.
(Ifjúsági istentiszteletre.)

János 1 0 .11—16.
Én vagyok a jó pásztor, mondja Jézus a mai szentigénk

ben. Én vagyok a jó pásztor! E kijelentésre eszünkbe jut egy 
egész sereg más nyitatkozat, melyek mindegyikében nehéz, 
fárasztó magyarázkodás helyett szemléletes módon egy-egy 
képben ábrázolja ki Jézus a mi Őhozzá való viszonyunkat.

Egyszer azt mondja magáról: „Én vagyok az ut, az igazság 
és az élet". Máskor azzal a meglepő kijelentéssel lép elébünk: 
„Én vagyok az ajtó", „Én a szőlőtő"; megint máskor úgy szól: 
„Én vagyok a világ világossága", „Én vagyok a legfőbb barát". 
S mikor hallja ezeket közöttünk a legkisebb is, a lelkében 
boldog sejtés kél arról, hogy az embernek útja van, hogy a 
léleknek világosságra, igazságra, erőre, nemes szent hevületekre 
van szüksége s gondolatai támadnak arról, hogy ezt a kéklő 
messzeségbe elvesző utat Jézus mutatja, a fény s derű Őbelőle 
árad, Ő akarja s Ö tudná is ezt a sóvárgó lelket megtölteni, 
megtölteni igaz tartalommal, szent hevülettel.

S amikor elcsendül ma is ajkáról a szó: „Én vagyok a jó 
pásztor", mi úgy-e kiérezzük a képből, hogy Jézus azt akarja 
mondani benne minékünk: őt hallgassuk, őt kövessük, mert 
ha minden mást is, de ezt soha, de soha az életben nem lesz 
okunk megbánni.

Nincs is nekünk itt most más feladatunk, minthogy ezt a 
sejtést világosan a tudatba emeljük s aztán odakint az életben 
ennek az igazságát kipróbáljuk.

„Én vagyok a jó pásztor". . . A kép másik fele az, hogy 
mi vagyunk a nyáj. A nyáj élete el nem képzelhető pásztori 
gondoskodás, fegyelem és vezetés nélkül. Különben a nyáj 
elszéled, a báránykák tétován szanaszét bolyongnak, a bozótban 
fennakadnak s árva elhagyatottságukban a farkasok s a rablók
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martalékává lesznek. Mi emberek — minden eszességünk és 
bölcseségünk dacára is, amire oly nagyon, de nagyon büszkék 
vagyunk — abban a tekintetben igazán hasonlítunk a tétova bir
kanyájhoz, hogy mi is feltétlen tekintélyre, vezetésre szorulunk.

Az első igazság, amit szükség, hogy világosan a tudatunk 
elé állítsunk, az, hogy mi vezettetünk. Bizony vezettetünk. 
Kicsinyek és nagyok egyformán. A gyermekeket vezetik a szü
lők, az ifjúságot a nevelők. S vezetik a nagyokat is. Hogy 
közülük ezt sokan nem tudják, a helyzetükön az nem javít, sőt 
csak ront. A tény csak az marad: mindnyájan vezettetünk. 
Egyiket vezeti az érdek, a másikat a vér, a harmadikat vezeti 
a  látszat.

Az igaz, hogy az emberiség legjobbjai szabadság után 
kiáltanak. De jegyezd meg K. T. jól, hogy minél hangosabb és 
őszintébb az ő kiáltásuk, az csak annak a jele, hogy ők annál 
komolyabban, annál nagyobb buzgalommal keresnek egy új, 
egy jobb vezetőt, egy a réginél nagyobb, áldottabb tekintélyt, 
mert az ő érzékeny lelkűk már észrevette azt, amit a tömeg 
még nem látott meg, hogy a régi megcsalta, cserben hagyta 
őket, zsákutcába terelte, az örvénylő mélység felett tátongó 
szakadék szélén hagyta.

A második gondolat, amit a szívünkbe kell fogadni, az, 
nogy noha feltétlenül vezetésre szorulunk, de nem minden fajta 
vezettetés szolgál az igaz javunkra.

Ezt az igazságot mesteri szépséggel és egyszerűséggel raj
zolja meg Jézus, mikor a pásztor és a béres között párhuzamot 
von. Lám a béres, kinek a nyáj nem tulajdona, napsütéses, 
kellemes időben csak elődöng, elheverészget a juhok mellett, 
de válságos pillanatokban, mikor farkasok környékezik meg a 
nyájat, egyetlen gondja a maga bőrének biztonságba helyezése. 
Nem úgy a jó pásztor, kinek a nyáj sajátja. Az ő vagyona, 
jövője, becsülete a nyájához van kötve, azért ő azt, ha kell, 
élete árán is megvédi.

Jézus ennek a pásztornak a képét magára alkalmazza s 
— az emberiség igaz érdekében — számot tart az egész embe
riség vezetésére.

Igényt tart arra is, hogy téged is vezessen. De én azért 
még csak szóval sem erőszakollak, hogy állj be a nyájba, me
lyet Jézus pásztorol. Nem erőszakollak, mert hisz Jézus nem 
azt mondja: „Én vagyok a te zsarnokod", hanem azt: „Én 
vagyok a jó pásztor". S vájjon észre veszed-e, hogy ez a vi
szony tőled szabad, önkéntes odaadást kíván. A bárány követi 
a pásztort, de nem kényszerből, vagy félelemből, hanem azért, 
mert tudja — látod, még az a bamba, kis bárányka is tudja, 
hogy az ő élete csak a pásztor mellett az ő védelme és gondja 
alatt van biztonságban és gyarapodóban.

Bizony T. téged nem nógatni kell, hanem megmondani 
neked azt, hogy hova tudna téged vezetni a jó pásztor, hogy 
micsoda hely és környezet jutna neked az ő pásztorolása alatt
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osztályrészül. S igénk második felében éppen erről van szó.
Figyeld csak meg, mit mond ott Jézus: Én ismerem az 

A tyát... az Atya is ismer engem... Én ismerem az enyéimet... 
az enyéimek is ismernek engem. .. Más juhaim is vannak né
kem, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak az én szómra s 
lészen egy akol és egy pásztor.

Mily világos volt igénk első fele, — gondolod magadban 
s ez milyen homályos. Olyan ez a beszéd, mint az a táj, melyen 
kései alkonyat ül s rajta már a dolgok körvonalai is alig ki
tetszők. Pedig ez a gondolat csak onnan van, mert nehézségeket 
keresel ott, ahol az nincs. Elmosolyodsz magadban, hogy nem 
láttad meg mindjárt, ha elmondom az ige jelentését.

Az Atya ismer engem, én ismerem az Atyát. Én ismerem 
az enyéimet, ők is ismernek engem. Leszen egy akol s egy pász
tor. Hát mi ez? K. T.

Ugyan mi volna más, mint egy nagyszerű és meghitt 
ismeretség, egy bizalmas ismeretkör, melynek a tagjai: Isten, 
igen, maga az Isten, aztán Jézus s végül az ő hívei. Mi volna 
más, mint egy szent közösség, melyet Isten, Jézus s a már el- 
aludott s a most élő és a még csak eljövendő szentek tesznek 
ki: szóval maga az Istenországa.

Te erről már sokszor és sokat hallottál. Verdes-e felé a 
szíved? Erről az országról most csak annyit:

Ott él Dávid, Ambróziusz, ott él Luther és Bach, Handel 
és Cecília. Most éppen a XXIII. zsoltárt intonálják. És a lelkek 
serege új énekbe kezd:

Az Úr az én pásztorom 
És megtart oltalmában stb.

Én csak azt szeretném most kérdezni tőled, hogy hallod-e 
a mennyei kart s hogy veri-e a szíved az ének viszhangját. 
Tudnillik azt szeretném megtudni, hogy te igazán ifjú vagy-e, 
vagy sem.

Én annak hiszlek. Énekeld velem! Ámen.
Kiss István

kőszegi vallástanár.



Legnagyobb a szeretet.
Gyámintézeti beszéd.*

II. Kor. 1 3 .  13.
Ünneplő Gyülekezet!
Évről-évre, amikor „még nyílnak a völgyben a kerti vi

rágok s még zöldéi a nyárfa az ablak előtt", de már hosszú 
árnyékot vet a büszke tölgy s a galagonya bokra, „őszi hullás 
fájó titka rezgi által csendesen" a teremtett világot, az ország 
közel s távol eső részeiből a vezérek hívó szavára, megindul
nak a Gyámintézet vándorapostolai s összesereglenek magyar
honi evangélikus Sionunknak egy-egy erős várában, ahol mint 
ismeretleneket s mégis mint ismereteseket mindenkor igaz ma
gyar szívesség várja, s megtalálják azt, ami előttük a legdrá
gább : a hitsorsosoknál a nemes részvétet s buzogást a szent 
célokért. Összejönnek egy-egy hegyen épített városban, hol 
„zeng az ének, cseng az ének szent falak közt ég felé; buzgó 
hívek ajka zengi s minden hangja Istené." Összejönnek, hogy 
„akik a Sionban sírnak, azoknak vigasztalást nyújtsanak... 
örömnek kenetét adván a bánat helyébe, dicséretnek palástját 
a keserves lélek helyébe". Összejönnek, hogy mielőtt aláperegne 
az utolsó sárgult falevél, megnövekednék végkép az árnyék, a 
fagylaló szellő elterelgetné az avar mezők felett a minden életet 
betakaró szemfedőt: az őszi napsugárban meglobogtassák még- 
egyszer a zászlót, melynek könyörülő szeretet a neve, melyre lán
goló betűkkel van ráírva Istennek ama üzenete: „egymás ter
hét hordozzátok s úgy töltsétek be a Krisztus törvényét." Ne fe
ledjétek, „a hit cselekedetek nélkül megholt önmagában." Aki 
azért hidegen tudja nézni balsorstól ostromolt testvéreinek nyo- 
morultságát, nem jön a részvét áldozatával segélyre : az „a hitet 
megtagadta s hitetlennél alábbvaló."

Légy azért szeretettel üdvözölve Salgótarján hithű, áldozat
kész evangéliumi népe, te fekete gyémántok hazája, ki szívest 
örömest megnyítád kapuidat a Gyámintézet előtt, magad is az 
áldott Gyámintézetnek, a könyörülő szeretet lelkének vagy az 
édes gyermeke. A nyugati végek testvéri üdvözletét hoztam. 
Fogadd szívesen a csokrot, melyet e percben imádkozó lelkem 
hevületével feléd nyújtok, melyet nem hervadó őszi virágokból 
kötöttem, hanem az örökélet mezejéről gyűjtöttem. Ne kérdezd :

„Ki v a g y o k ?  --  - -  - -  
A gondviselés hű zarándoka.
Egyszerű eszköz a részvét jelölt ki.
És hí segítni szenvedők baja.

* Elmondatott az E. E. E. Gyámintézet salgótarjáni közgyűlése alkal
mával. 1927. október hó 9-én a salgótarjáni ev. templomban.
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Ahol a betegnek bús nyögése hallik,
S megtört hitével fájó szív sajog,
Hol könnye hull a gyenge elhagyottnak:
Ápolni, enyhet adni ott vagyok."

A könyörülő szeretet lelkének, az áldott Gyámintézetnek 
vagyok halkszavu lantosa. A nagy apostollal, Pállal kívánok 
bizonyságot tenni ma veletek:

Legnagyobb a szeretet. Hitből fakad, reményt fakaszt
I. „Azért most megmarad a hit, a remény, a szeretet, e 

három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet/ Dehát miféle 
szereietről is van itten szó? Talán arról a szeretetről, amelyet 
a költők már oly sokszor megénekeltek, melyről oly sokat da
lolnak; az írók egész könyvtárokat írtak s írnak össze külön
böző regények, élettörténetek, tragédiák alakjában. Mely szeretet 
tudjuk oly hamar elég. Nem I Nem erről a szeretetről van itt 
szó. Itt arról a szeretetről van szó, mely maga a törvény betöl
tése, mely elűzi a félelmet, hitből fakad s reményt fakaszt. Mely 
szeretetről a nagy apostol, Pál azt mondja, hogy nagyobb még 
a hitnél, mely szeretet maga az Isten. Mert, ha egész hitem van 
is — úgymond az apostol — úgyannyira, hogy hegyeket moz
díthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen énbennem, semmi 
vagyok. „Ez a szeretet nem röpke pillangó, hanem az igaz élet
hez nőtt virág, nem futó érzelmű hangulat, hanem egész valónk
nak, minden életakaratunknak egy kibomlott szép virágban való 
összesűrűsödése .. Meggyőződéses odaszentelés az Isten dicső
ségének szolgálatában. A jóságnak, az áldozatnak, a kötelesség 
teljesítésnek mindent legyőző szenvedelme, odaadó szolgálat, 
elvirágzás a magszórásban, új életek termelése, új virágok ki- 
virágoztatása, új gyümölcsök szülése." Ez a szeretet a legnélkü
lözhetetlenebb, leggazdagabb lelki ajándék, a világ kezdete óta az 
emberiség számára az a varázsvessző, melynek érintésére a 
kőkemény szívek szirtjéből is az élő vizek forrása buzog fel. 
Egy csepp ebből a szeretetből többet ér, mint az eszmék óce
ánja. Ez a szeretet egyben a legmaradandóbb lelki ajándék is. 
Kiterjed nemcsak erre a könnyel, gyásszal, fájdalommal telt 
földi életre, a siralom völgyére, hanem arra a másik, szebb 
világra, ahol hitre nincs többé szükség, mert felváltja azt a 
színről-színre való látás.

Ez a szeretet ama új parancsolat. Jézus tanítványainak 
egyedüli ismertető jele. Azoknak szívében található fel, kiknek 
lelkében ott lakozik Jézus a hit által, mert ez a szeretet hitből 
fakad s nap-nap után így szól hozzánk: „Fiacskáim, szeressétek 
egymást". „Tegyetek jót mindenekkel, kiváltképen a ti hitetek 
cselédivel." „Amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek 
egymást". S Jézus hogyan szeretett, jól tudjuk. A Golgotha a 
bizonysága. Oda nézzünk, ha hidegedni érezzük szívünket test
véreink iránt.

A testvéri szeretet gyakorlása: a parancsolat végrehajtása. 
Mert valamint a hit cselekedetek nélkül megholt önmagában, 
úgy a szeretet áldozat nélkül semmis s viszont. Gyógyítgatni
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azért a fájó sebeket, letörölni az omló könnyeket, vigasztalni, 
kiknek szívét fájó keserűség fogta el, angyalává lenni ember
társainknak, kiket a sors vihara megtépett, kiragadni a kétség- 
beesésnek halálravívő karjai közül a szentek gyülekezetét oly 
áldozás, mely közel visszi mindenkor az embert az Istenhez.

Az anyaszentegyház kebelében a szeretetnek ezt az áldozatos 
munkáját az áldott Gyámintézet végzi élő hittel. Míg egyfelől fárad
hatatlanul gyűjti a részvétadományait a testvérszeretet oltárára, 
másfelől mentő karral siet a bajtól ostromolt gyülekezetek segít
ségére ; mentésére az elszéledt tagoknak, hogy azokat apái 
hitében megtartsa. „Ha a testvérek kiáltanak, mert az ínség 
szorongat, lerójja a szent adót, a viharban sűiyedő hajót elveszni 
nem engedi." Azért, ha Gyámintézetről, az anyaszentegyháznak 
erről az áldott munkásáról van szó, legyünk mindnyájan min
denkor egyakarattal. Ne sajnáljuk tőle az időt, a fáradtságot, az 
áldozatot. Végre is a gyámintézeti munka eredménye, fokmérője 
egy-egy gyülekezetben a hithüségnek, az áldozatkészségnek, az egy
házszeretetnek. Eredményes, áldozatos gyámintézeti munka nélkül 
gyülekezeteink csak afféle Potemkin gyülekezetek, melyek bizo
nyos alkalmakkor ünnepi köntösbe öltöznek, lengedeznek a 
zászlók, az ablakokban díszlenek a virágok, néhány órára öröm 
s lelkesedés hatja át a lelkeket, de aztán az ünnep elmúltával 
mindennek vége. Lehull az álarc s jön újból a siralmas, hét
köznapi régi élet.

II. Legyünk egyakarattal, amikor az áldott Gyámintézetről 
van szó, mert az a szeretet, melynek szolgálatában a Gyáminté
zet áll, mindonkor élő teménységet fakaszt.

Mikor Nagy Sándor világhódító kőrútjára indult, hogy 
boldog Arábia pálmaligetein keresztül meghordozza győzedelmes 
fegyvereit, minden javait szétosztotta barátai között. Mikor 
aztán megkérdezték tőle, hogy neki mi marad, a hős így felelt: 
a remény! Ennek a lobogója alatt megyek küzdeni.

Szegénységgel, nélkülözésekkel küzdő gyülekezeteinknek is 
— szétszórva, elhagyatva egy, egyet nem értő, gyűlölködő, hitet
len világ közepette, — a remény, hogy az áldott Gyámintézet 
nem hagyja el őket, kitárja feléjük segítő jobbját, elesettségéből 
fölemeli őket: — a mindennapi kenyere. Á remény, ez a mo
solygó arcú gyermek, mely csókos napokkal, egy szebb jövővel, 
örömteli élettel biztatja őket s a kopár sziklán is virágokat 
mutat. Ahol a Gyámintézet, a könyörülő szeretet lelkének nevé
ben, egy-égy szorongatott gyülekezetben megjelenik: „tudom a 
te nyomorúságodat, szegénységedet*, „az én kezeimre felirtalak 
téged", „ne félj, én veled vagyok", — ha az adomány még oly 
csekély is, — ott valóban örömre változik a hívek siralma, Istent 
dicsőítő zsolozsmák kelnek az égnek; ott „örvendeznek a puszta 
és út nélkül való helyek és örül a puszta és virágozni kezd, 
mint a rózsa." „A száraz hely tóvá lészen és a szomjuhozó 
föld vizeknek forrásává."
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Mert a Gyámintézet igazi jetentősége — amikor irgalmas 
samaritánusként lehajol az Ínséges gyülekezetekhez — abban 
áll, hogy elsőben is hitbéli elesettségükből, lelki letargiából 
igyekszik őket Jfelemelmi; lelket, reménységet kíván beléjük 
önteni: „bízzál, a te hited megtart téged", „közel van az Űr 
mindenkihez, aki hűséggel hívja Ót, beteljesíti az Őt félőknek 
kívánságát, kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket." „Bol
dogok, akiknek reménységük az Urban és az 0  igéiben vagyon", 
„legyetek azért csendesen, az Úr hadakozik értetek." Hogy 
azért az áldott Gyámintézet az ínséges gyülekezetek reményét 
valóra válthassa, velük szemben úgy morális, mint materiális 
hivatását teljesíthesse, szükséges, hogy a Gyámintézet reménye 
is valóra váljon.

Szükséges, hogy a gyülekezetek, templomok, iskolák, családok, 
egyháztagok közül, senki hátra ne maradjon. Ha fájdalma vau 
egy tagnak, fájjon az kicsinynek, mint nagynak, hogy egy is 
el ne pusztuljon s akkor

„Fény, meg a bús árnyék kibékülnek szépen 
S hétszinü szivárvány hasad fel az égen !“

„ . . .  S akik ezt a csodát megtudjátok tenni,
Akik megtaníttok másokat szeretni,
Nevetek se hallva, ki nem ismer rátok:
Jótékony asszonyok, gyöngéd szívű lányok !
Harc a ti munkátok, harc a zord közönnyel 
S győzelmet arattok mosollyal vagy könnyel,
Magasztos, nagy, nemes a ti hivatástok,
A sötét nyomornak ragyogó sirt ástok!
Sirt, amelyből aztán alig hogy feltámad,
Magára sem ismer, öröm lesz a bánat!
Angyalok szárny nélkül ti jártok a földön!
Rózsákat szórni el durva sárgöröngyön!“

*
Humboldt, a nagy utazó beszéli el, hogy bolyongásai 

közepette legnagyobb hatást a Vezúv kráterének szélén egy 
kis virág tett reá. Az üregekben hamu és por rakódott le, 
azután eső hullott reá s kész volt a pompás talaj. Márcsak egy 
madárkára, vagy Istenküldötte szellőre volt szükség, mely ma
got hozott és ejtett bele, hogy kikelhetett a kráter szélén a 
csodás kis virág.

Egyházi életünkben, ami áldott Gyámintézetünk, az Ur 
lelkének egy ilyen kis szellője, az égnek egy ilyen szárnyas 
küldöttje. Érintésére megnyílnak a szívek, kitárulnak a lelkek 
adakozóvá válnak a dolgos kezek; kinyílnak a virágok, a 
szeretet virágai, melyeknek nyomán reménység, élet támad, 
mert a szeretet — élet. Ezért Írja az apostol is: „Azért most 
megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek között 
pedig legnagyobb a szeretet“.
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Szóla az Úr egykor Márthának: „Hiszed-e ezt“ ?“ És 
Mártha mondá néki: „Igen Uram, én hiszem!“ . . .  És amint 
ezeket mondotta vaia elméne és titkon szólítá az ő testvérét 
Máriát, mondván: „A Mester itt van és hív téged. “

Akinek füle van a hallásra, hallja, mit mond a Lélek a 
gyülekezetnek. Ámen.

Czipott Géza
szentgotthárdi lelkész.



Irodalom.
(Csak a szerkesztőséghez beküldött könyveket ismertetünk.)

Dr. Karner F. Károly: Pál apostol világnézete. I. rész. Pál apostol és a 
görög filozófia. Szerző kiadása. 112 oldal. Ára: - -

Tudományos theologiai dolgozatok a gyakorlati élet munkásainak ren
desen annyit szoktak jelenteni, amennyit belőlük az ambiciózus gyakorlati 
ember rövid idő alatt a saját céljainak szolgálatába tud állítani.

Dr. Karner F. Károly munkájának kézbevevése a közvetlenül érdekelt 
olvasóközönség előtt a valószínűség szerint először is ebbe a nézőszögbe esik 
s ezen a ponton az olvasó önkénytelenül is két különböző terület határmes- 
gyéjére kerül. A két terület mesgyéje a tudományos elmélet és a mindennapi 
praxis érintkező pontja.

E találkozási pontról egyfelől maga előtt látja az ember Pál apostol 
világtörténeti alakját és azt az irodalomtörténeti utat, amely Pál korának 
szellemi élete felé vezet. A kor a görög filozófiai műveltség levegőjét szívja 
magába s ennek a műveltségnek kétségtelen nyomai Pálnál is megvannak, 
anélkül azonban, hogy az apostol vallásos zsenijét a legcsekélyebb mértékben 
is a görög filozófiai szellem irányította volna. Pál inkább összekötő kapocs 
lehetett a szellemi arisztokrácia és a népszerű életfelfogás között. Tehát nem 
rendkívüli jelenség, hogy Pál apostolnál a görög filozófiai ismeretek nyomai 
megtalálhatók. Vannak mondások, gondolatok, fogalmi elemek és képek, ame
lyek majd Senecát, majd Plafont, majd Epiktetost juttatják eszébe az ember
nek. És ha az apostolnál érezhető is néha a görög filozófiai szókincs hatása 
az egyes terminák átvételében, mégsem mondhatjuk, hogy Pál világnézetének 
alapköve a görög filozófia talajába van beépítve, mert azok a filozófiai ter
minák, amiket az apostol átvett, egyrészt már a nép tudatkörében is megvol
tak, másrészt pedig az átvett filozófiai szavakat a régi helyett egészen új, a 
görög világnak teljesen szokatlan gondolattartalommal töltötte meg. Ez pedig 
éppen azt mutatja, hogy a nagy apostol még a gondolkodásában is rendkívüli, 
nem átlag-ember, hanem prófétai egyéniség. Ezért érezhető nála a kér. vallás
nak az a feltétlenséget követelő tekintélye, amit korának sem filozófiája, sem 
filozófiai világnézete a maguk számára kivívni nem tudtak.

Dr. Karner F. Károly mindezt gondos okfejtéssel, elismerést érdemlő 
szorgalmas forrástanulmányai alapján leszűrt meggyőződéssel adja elő az 
„Előszódban megjelölt azon célkitűzéssel, hogy a „relativitások közé szorított 
történelemben* valósággá lett isteni kegyelmet „érzékeltesse.*

Ennél a gondolatnál azonban a fentebb említett határmesgyének már 
a másik területe felé fordul a figyelmes olvasó; mert ez az „érzékeltetés* 
nem felesleges a mai embernek sem, még a praktikus theologusnak sem. 
Hiszen amikor dr. Karner a nagy apostolnak történeti és vallásos lelki arcu
latát igyekszik megrajzolni, ugyanakkor az olvasóban, — különösen a szak
képzett olvasóban, — a léleknek azt a húrját ajozza fel, melyet a Krisztus 
örök megváltói személyéhez való viszonyunkban a filozófiáért lelkesedők, 
vagy a puszta tudás vágányain járók legtöbbször meg szoktak lazítani. Meg 
kell tanulni, hogy az igehirdetés nem filozófia vagy filozófiára épített „hitető 
beszéd* s a keresztyénség nem valami optimisztikusan hangulatos világnézet, 
— mert az igehirdetés az igehirdető személyes Krisztus-élményéből fakadó 
bizonyságtétel, ahol a filozófia vagy más egyéb tudomány csak segédeszköz 
lehet; a keresztyénség pedig a Megváltó iránt való hálás és feltétlen elköte
lezettség. Az az igazi bölcs prédikáció, mely a Krisztusban bölcs és az az 
egyetlen helyes világnézet, melyben a lélek feltétlenül elpihenhet; ez pedig 
a Krisztusban való élet.
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Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyakorlati élet kizárja a tudomá
nyos ismereteket. Pálnál sem zárta ki.

A szakavatott olvasónak rá kell jönnie arra, hogy a tudományos elméleti 
ismeretek teszik élessé és fényessé Isten országának munkaeszközét: a lelket.

Dr. Karnert köszönet és hála illeti meg azért, hogy fejlődésre és gya
rapodásra szoruló magyar tudományos theologiai irodalmunkat gazdagította 
és hozzájárult ahhoz, hogy a lelkiismereti szabadság kiváló apostoli harcosá
nak képét újabb vonásokkal egészítette ki. Érdeklődéssel várjuk a munka 
második részét is.

Magassy Sándor.
*  .

H. Gaudy László: A keresztyén vallás a mai szellem i életben. Közép
iskolák VIII. osztálya számára. 53 oldal. Budapest, 1927. Ára: —
Régi igazságot modern formában hirdetni: állandó aktuális feladata 

Krisztus szolgáinak. A feladat époly könnyű, mint amily nehéz; époly kívá
natos, mint amilyen áldásos.

H. Gaudy László munkájában ezen megfontolásoknak alaphangját nem
csak a könyv előszava adja meg, hanem ki lehet azt érezni a könyv minden 
részéből is. Az Istenről, világról és az emberről szóló előadásai az egyetemes 
keresztyénség magasabb szempontjai szerint igazodnak, anélkül azonban, hogy 
a konfesszionális követelmények sorompóit ledöntenék vagy kevésbé érvé
nyesítenék, — sőt ezeknek is lépten-nyomon igyekezik érvényt szerezni. A 
tananyag második részében adott ethika megtartja az elvi résszel való belső 
logikai összefüggést, de aktualizáló korszerűségével a vallás paedagógiáját a 
modern ember lelkiismereti paedagógiájává teszi. Igaz ugyan, hogy nem tár
gyal annyi részlet-témát, mint a régebbi vallástani vagy világnézettani kézi
könyvek, de anyag-csoportosítása és tanközlése olyan, hogy akik a könyv 
alapján tanítanak és magyaráznak, azok a megadott anyagot a részleteiben is 
könnyen kibővíthetik. A tankönyvíró következetesen érezteti, hogy mi után 
sóvárog a mai ember lelke és hogy ennek a lelki sóvárgásnak hol van az 
egyetlen és feltétlen kielégülése.

H. Gaudy László iránti hálával írom ezeket a sorokat, mert valláspaeda- 
gógiánk haladási útját a nemes törekvésnek egy újabb lépésével vitte előre.

Magassy Sándor.
*

N. Sípos Id a : Az örök nap. Sylvester kiadás, 1927. 69 old. Ára: —
Történelmi kisregény; cselekménye a mohácsi vész idején játszódik le. 

A mohácsi csatából sebesülten menekülő Kemény Pál, erdélyi bibliás vitéz 
súlyos megpróbáltatásaiban és küzdelmeiben, a lelki és nemzeti megújhodás 
után vágyakozó magyar nép arcvonásait ismerjük fel. Az események mozaik
szerű változatossága mellett is ugyanazok maradnak a vallásos és hazafias 
jellem ellentétes természetű alakító tényezői. Az evangéliomi világosságot 
mindenképpen elhomályosítani akaró plébános csak fokozza Kemény Pál és 
menyasszonya: Torday Jolánka evangelizálásra irányuló vágyait. Hiába a sok 
ijesztgetés, hatalmi kényszer és intrika, mert Kemény Pálra és sokat szenve
dett Jolánkájára Isten mégis csak felhozza az Ő örök világosságát: az igazság 
diadalmas napját. — N. Sípos Idát ismerjük egyéb cikkeiből és munkáiból is, 
de ebben a kis regényében még jobban kibontakozik ügyes meseszövő tehet
sége és léleképítésre elhívott evangéliomi lelkülete.

Magassy Sándor.
*

Sallay István: Akié a fiú, azé az élet. Evangéliumi beszédek. Szerző ki
adása. 1927. 112 oldal. Ára: 2.40 P.

Sallay István pécsi ref. vallástanár 19 prédikációját tartalmazza ez a kö
tet. Hat az egyházi esztendő aktualitásaira készült, a többi általános tartalmú.

A beszédek világnézetére jellemző maga a cím is. Tipikus christocent- 
rikus beszédek. Ez a világnézete határozza meg igehirdetői célkitűzését is. 
Egyedül a megfeszített Krisztust akarja prédikálni. Ez a célkitűzése pedig
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meghatározza igehirdetése eszközeit. Semmi által nem engedi elhomályosítani 
az életet adó Krisztust, a lényeget. Az utolsó prédikációja foglalja magában 
azokat az elveket, melyeket szem előtt tart, mint igehirdető: „Némelyek azt 
várják, hogy a prédikáció ragyogó szónoklat legyen. Megkapó színek gazdag
ságával gyönyörködtesse a szívet. Széles látkörrel öleljen fel mindent, ami 
szép. Meghallgatása elsőrangú szellemi élvezet legyen. Fő a gyönyörködtető 
szónoklat. Krisztus akár ki is maradhat belőle, mint ahogyan történt egyszer 
egy tárlaton kiállított képpel. A tárgya ez vo lt: Krisztus Pilátus előtt. Ragyogó 
művészettel volt megfestve, nagy feltűnést keltett, a lapok széltében-hosszában 
hozták másolatait. Egy kétfilléres napilap is lenyomatta első oldalára, de a 
széles kép kicsinyített alakját sem tudván jól elhelyezni, egy részt, melyen 
épen Jézus állt, lehagyott a másolatról. így látható volt a képen Kajafás, ott 
volt Pilátus, csak épen Krisztus hiányzott."

Az igehirdetés eszközeinek tudatos leegyszerűsítése nagyon világossá 
teszi beszédeit. Olvasásuk után nem általánosságokba vesző kegyes hangulat 
üli meg a lelket, hanem határozott indítás bizonyos irányban. Ez teszi beszé
deit mindig praktikusokká. Érdekes példái e beszédek annak a tételnek, hogy 
nem a moralizálás teszi gyakorlativá az igehirdetést, hanem az a hitélet, ami 
az igehirdetés háta mögött az igehirdetőben van.

Kár, hogy a beszédekből hiányzik az egyházi vonás.
Tyn.

*

Marencin Zoltán: A Kereszt birodalma II. bővített kiadás. Szerző kiadása.
Debrecen, 1927. 356 oldal. Ára: 15 P.

Minden, ami szokatlan és ami az újszerűség ruhájába öltözködik, fel
tűnő, akárcsak az égen megjelenő és tovatűnő üstökös.

Marencin könyve a maga tárgyi mivoltában érdekes és újszerű. Ezt az 
érdekességét és újszerűségét főleg annak köszönheti, hogy az emberiség éle
tének és Isten megváltói üdvcselekedetének törvényeit a matematika törvé
nyeinek alapjára helyezi és a számok, valamint a számviszonyok segítségével 
próbálkozik magyarázni a szentírást és annak isteni misztériumát. A számok
ban látja az örök titkok kulcsát. Az evangéliom igazságai — a szerző szerint 
— csak a számokon keresztül világosodnak meg igazán az ember előtt, mert 
Isten Szentlelke uem az Ige emberi foglalataként szolgáló írásjegyekben szól 
a világhoz, hanem számokban. A héber és görög ábécé betűit azonosítja a 
tőszámokkal; mindegyik számnak etikai, metafizikai vagy más egyéb fogalmi 
jelentést ád és így akarja plasztizálni Isten igazságait és megéreztetni az 
örökkévalóság misztériumait.

A könyv olvasásakor az ember valamiképpen visszamegy a görög 
ókorba s mintha Pythagoras tanításait hallaná, aki már Kr. e. a VI. század 
derekán hirdette, hogy a mindenség rejtelmeit csak a számok és a szám
viszonyok harmóniája hozza napvilágra. Pythagoras szerint a számokban van 
a dolgok ősképe. Az újabb korban Helmholz és Fichte szintén alkalmazták 
a tudós pogány számelméletét, amikor nemcsak a fizikai, de a lelki élet 
jelenségeit is ezen matematikai determinizmus alapján fejtegették. Ezt a szám
szimbolikát azonban már jóval Pythagoras előtt ismerték az ős trákok. A kö
zépkori, de a mai okkultizmus pedig tovább vitte, úgyhogy a régi mágia fája 
ma sem szűnt meg gyümölcsözni. A legutolsó évtizedekben pedig Steiner 
Rudolf, dornacli i okkultista professzor (inegh. 1925), aki először theozófus, 
később pedig anthropozófus volt, — az evangéliomokról szóló (jelenleg még 
csak gépírásos sokszorosításokban közkézen forgó) előadásaiban ugyanoly 
tartalmú szenzációval lepte meg Nyugat elanyagiasodott és fáradt lelkeit, 
amilyen Marencin könyvéből is kiérezhető.

Magassy Sándor,




