
„Quam plurimum scribere.“
(Mozaik az igehirdetés methodológiájához.)

Cicero, az ékesszó] ásnaé ókori klasszikus mestere adja 
tanácsul a címül irt tételt a szónoknak: „ Caput autem est, quod 
— ut vere dicam — minimé facimus, — est enim magni la- 
boris, quem plerique fugimus —, quam plurimum scribere. “ (De 
Oratora Lib. I. 33; idézve Zichy Antal: A szónoklatról. 13.) 
Nemcsak a világi szónokra áll ez, hanem áll az egyházi szó
nokra, a prédikáló lelkészre is. És pedig áll úgy a szabály
képen szem előtt tartandó követelés: minél többet Írni! Amit 
különben Quintilianus is nyomatékkai hangsúlyoz: „Scribendum 
ergo quam diligentissime et quam plurimum®; — aminthogy 
áll másfelől Cicero beismerése is, hogy bizony — az igazat 
megvallva — sokszor elhanyagoljuk, elmellékeljük beszédeink
nek irásbafoglalását.

Mert vannak, akik gondos és kellő készültség nélkül lép
nek a szószékre s rögtönözve tartják prédikációikat. Van Oster- 
zee, a híres holland theológus, akinek neve bizonyára nem is
meretlen minálunk sem, amennyiben egyik kiváló és hatalmas 
munkáját, a Heidelbergi Káté fölött tartott egyházi beszédeit 
Antal Géza református püspök magyarra is átültette, irja egy 
helyütt: „Hogy a prédikációra gondosan kell készülni, azt 
mondani is alig kellene, ha nem volnának, akik éppen az igaz- 
hitüség és kegyesség palástja alatt arról gyakran megfeledkez
nek. Valóban akárhány, sokszor kevéssé tehetséges lelkész akad, 
aki a legszentebb dolgokról a gyülekezet előtt minden készülés 
nélkül merészkedik beszélni s az éppen eszébe ötlött gondola
tokat kenetes tónusban adja elő. Az ilyen eljárást a lustaság, 
vagy önhittség gyümölcsének kell tekintenünk s a nyilvános 
megvetésnek átadnunk. Demosthenes mondja, hogy szégyelné 
magát át nem gondolt és meg nem fontolt ötleteivel a nép elé 
állani. S az ilyen zsibvásári hangot hogy engethetnők meg a 
szószéken? Enyhén szólva az ilyesmi játék a szent dolgokkal, 
elvetemült istenkisértés, a gyülekezetnek lebecsülése.®

Pedig akadnak ilyen lelkészek, s ami még kirívóbb, a 
fiatalok, tehát a kevésbbé tapasztalt és kevésbbé gyakorlott 
lelkészek között is. Nem vág szorosan ide, mert nem kifejezet
ten a prédikációra való készület hiányáról, de minden esetre 
az ilyen gondos előkészület nélkül prédikáló lelkészt jellemző 
lustaságról, vagy még inkább önhittségről tanúskodik annak a 
teológiáról csak pár évvel előbb kikerült fiatal lelkésznek a 
mondása, aki egykori professzorának ama kérdésére, hogy mi
féle agendát használ, azt vágta oda: „A magamét"  De Claus
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Harms anekdotája, melyet Frommel Miksa (Einwarls, Aufwárts, 
Vorwárts. IX. Aufl. 63.) s az ő nyomán Achelis (Lehrbuch d. 
Prakt. Th. III. Aufl. I. 217.) is feljegyzett, már teljesen a tár
gyunk illusztrálásához tartozik. Harmshoz egy Ízben azzal a 
kérdéssel fordult egyik lelkésztársa: „Ugy-e prépost úr, most 
már ön nem Írja le a prédikációit? Mig fiatal kezdő lelkész 
voltam, addig én is leírtam, de most már nem irom le ; amint 
a szószékre lépek, a Szentlélek megadja, hogy mit kell szóla- 
nom.“ Amire Harms komolyan így felelt: „Én még most is 
mindig leirom a prédikációimat. Egyetlen egyszer történt meg 
velem, hogy készülés nélkül mentem a szószékre, de a Szent
lélek akkor nekem csak annyit mondott: Claus, Claus, du bist 
fául gewesen. Anderes hat mir dér Hl. Geist nicht gesagt."

Egy másik, mondhatnánk tipikus magyar eset. Néhaivaló 
Pfeiffer (Pálmai Lajos győri lelkész édesapja, akitől ez anek
dotát is hallottam) bőnyi lelkészt egy alkalommal a hozzá tar
tozó Bábolnán nevelősködő káplán helyettesítette. Istentisztelet 
előtt megkérdi tőle az öreg ú r : „No uramöcsém, készen van a 
prédikációjával?" „Óh urambátyám, a csizmaszárban van", — 
hangzott a dicsekvő válasz. Istentisztelet után aztán szinte az 
elismerést provokáló önelégültség hangján kérdi káplánunk a 
parochustól: „No, hát mit szól urambátyám a prédikációmhoz?" 
„Meglátszik uramöcsém, hogy a csizmaszárból jött", volt az 
őszinte felelet... Pedig hányszor hallja az ember — hiszen 
szinte magyar szólásmóddá vált már — : öreg lelkész, gyakor
lott lelkész; csak megüti a csizmaszárt s kész a prédikáció. 
Holott az ilyen csizmaszárból jövő prédikációk rendesen magu
kon is viselik azt a bizonyos csizmaszárszerü illatot.

Mindezekből persze nem következik azért, hogy a rögtön
zést kereken elitéljük és kárhoztassuk. Minden lelkész juthat 
olyan körülmények közé, hogy rögtönöznie kell. De rögtönzése 
csak akkor fog sikerülni, ha egyébként szorgalmasan és gon
dosan készült máskor s ily módon egy bizonyos fokú tartalék 
gondolatra és szókincsre tett szert. Mint Ravasz László találó 
hasonlattal mondja (A gyülekezeti igehirdetés elmélete 384.): 
„Ex tempore még csak az tudott beszélni, akinek a gondolatok 
egész raja, mint alvó hadsereg, ott szunnyadozott a lelkében s 
azután egy riadóra ezek az aluvó katonák talpra szökkentek 
s ezerszer begyakorolt csatarendbe állva rohantak az ellenségre. 
De akinek nincs katonája, vagy katonái még nincsenek moz
gósítva, az mind fujhatja a riadót, vak lármánál egyébb nem 
jő ki belőle." Vagy amint ugyancsak nagyon találó hasonlattal 
Spurgeon mondja egyik lelkészi szemináriumi előadásában 
(Rathschlage für Prediger II. Aufl. 161.): Akinek meg is ada
tott, hogy különös esetekben rögtönözve képes beszélni, annak 
is rendszeresen készülnie kell. S a következő hasonlattal vilá
gosítja meg állítását: „Föltéve, hogy én molnár vagyok s valaki 
egy zsákkal jön hozzám, hogy azt öt perc alatt töltsem meg 
liszttel; csak úgy tudom azt megtenni, ha a lisztes ládámban
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mindig van annyi készletem, hogy azt a zsákot azonnal meg
tölthetem és kiadhatom. De erre viszont csak akkor leszek 
képes, ha előzőleg őröltem és így elegendő lisztem van az ilyen 
kívánságnak a kielégítésére. így kell testvéreim, nektek is előbb 
szorgalmasan őrölnötök, különben nem lesz tartalék lisztetek."

Gondos készülés nélkül még a legkiválóbb szónokok is 
rendesen egy-egy gondolatkörben mozognak s ismétlésekbe 
esnek. Egyik ilyen kiváló s nagynevű jelesünkről súgta oda 
bizonyos maliciával egyik csípős humoru, szellemes hallgatója 
a szomszédjának, mikor az beszéd közben a szokásos hit, re
mény, szeretet gondolatához lyukadt ki: „Szónok pedig az ő 
tárgyához ér vala." S ha már a nagy, elsőrendű szónokoknál 
is fel-feltünedezik a rögtönzésnek a hátránya, mennyivel inkább 
a kisebb kaliberű, közepes tehetségeknél, vagy éppen a tehetség
teleneknél. Az üres, semmit mondó, nagyhangú frázisok rend
szerint a készülés és tudás hiányának a szülöttei, amikkel az 
igehirdető lassanként üresre prédikálja a templomát. Amikor a 
lelkész beszél, beszél, de semmit sem mond. Valahol olvastam, 
hogy egy szabadon s hosszan imádkozónak, aki per longum 
et lalum csupa általánosságokat hordott össze, egy asszony 
türelmét vesztve közbe szólt: „De az Istenért, kérjen is már 
valamit." Hány rögtönző, fecsegő, sablonos frázisokat puffogtató 
prédikátornak lehetne oda kiáltani: De az Istenért, mondjon is 
már valamit!

A rögtönzés hátrányait a következőkben foglalhatjuk össze :
1. Lélektani hátránya, hogy a szónok a váratlan, külső hatások
tól kevésbbé tudja magát függetleníteni. Pl. egy mosoly, a 
szomszédok összesugása, vagy egy hallgatónak hirtelen rosszul- 
léte s a templomból való távozása beszédében könnyen alterálja, 
úgy hogy elveszti lélekjelenlétét, belezavarodik, esetleg teljesen 
belesül a beszédébe. 2. Tartalmilag hátránya a rögtönzésnek, 
hogy nem tud eléggé mélyre hatolni; sekélyes, felszínes lesz. 
Talán szép szavakba öltözteti, amit mond, de az eredmény mégis 
csak az : Nesze semmi, fogd meg jól. Az ilyen tartalomhiányra 
illik rá az a német mondás: „Freie Rede ohne Stúdium ist eine 
Wolke ohne Regen, ein Brunnen ohne Wasser." 3. Logikailag 
hátránya, hogy a rögtönző nem tudja gondolatait kellőképen 
elrendezni, nem a maga helyén mondja el azokat; amit előbb 
kellene, talán később mondja és viszont. Szóval beszédének a 
felépítésében és gondolatainak az előterjesztésében nincs igazi, 
helyes rendszer. 4. Tartalmilag hátránya, hogy a rögtönző nem 
ura a beszéd anyagának. Rendesen hosszú lére ereszti mondani 
valóját; különösen a beszéd végét nehezen találja meg, vagy 
pedig nagyon is váratlanul mondja ki az ament. 5. Az előadást 
tekintve, hogy nem tud arra kellő gondot fordítani; a beszéd 
közben való meditálás, invenció a szép, szabatos és jó előadás 
rovására megy rendszerint. (Folytatjuk.)

Kiss Samu
nagybarátfalúi lelkész.



Templomi fohászok.
Ján. 1 6 .5 —15.

Jézus, ki halálból életre támadtál,
Lelkeddel lelkünket töltsd meg csordulásig.
Békét s vigasztalást éltünk csak így talál,
Akármint hévül is vagy reszketve fázik.
Vezérelj általa minden igazságra,
Hogy dicsőségedet mindenki meglássa.

Ján 16.23- 30.
Szent Fiad nevében esdve kérünk téged,
Hallgasd meg, ó Atyánk, imádkozó néped:
Néked adjuk bűntől meghasadt szívünket,
Hogy érte elnyerjük teljes örömünket.

Ébressz hitet, gyújts világot, Márk. 1 6 .14- 20.
Jézus, ki a mennybe mentél,
De éltünket most is látod,

Hogy igédnek fénye mellett 
Az is eljuthasson hozzád,
Kit a kétség s bánat kerget.

Oszlasd a bűn sötétségét 
S e világnak adj kegyesen 
Hitből fakadt üdvöt s békét.

Hozzád száll az imádságunk Ján. 1 5 .26., 16. 4.
Jézus, ki lettél váltságunk.
Áraszd ki e világ felett 
Vigasztaló szent lelkedet,
Hogy megálljunk bátran, híven 
Te melletted igaz hitben.
S mikor éltünk már kihamvad,
Nyerjünk tőled szent jutalmat.

Atyánk! kihez száll fohászunk Ján. 14. 23-31.
Dicsőítve szent neved,
Küldd el hozzánk tanítóul,
Kit Ígértél: Lelkedet.
Hadd gyűljön ki szívünk mélyén 
Békességed szent lángja 
S világánál eljuthassunk 
Az üdvösség honába.

Ján. 3 . 16- 21-
Úgy szerettél, Isten, már kezdettől minket,
Hogy még Szent Fiad is keresztfára vitted 
Váltságul érettünk,
Akik elvettettünk.

Add azért, mig sorsunk itt e földön visszük,
Feledve magunkat csak Őbenne higyjünk.
Mert e hitben ébred 
Nekünk örök élet.

MAGASSY SÁNDOR.
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+ A Lélek munkája a világban.
(Husvét u. IV. vasárnap.)

János ev. 1 6 .5—15.

Lombhullató ősszel, ha megállasz az erdő tisztásán, körü
lötted százados fák búcsúznak sápadtszínü, fakó leveleiktől. 
Lassan peregnek alá, zizegve hullanak a nyirkos földre, hogy 
odatemetkezzenek többi társaik közé, hogy ott aludják örök 
álmukat az avarban. A hűvös őszi szellő pedig tovább sír a fák 
gályái közt, letép minden levelet, bármilyen nehéz a válás, 
akármilyen fájdalmas a búcsuzás.

Nehézszagu betegszobába lépünk be. l á bujjhegyen járunk, 
suttogva beszélünk. Kedvesünk most vívja haláltusáját. Szemét 
lassan felnyitja s merően ránéz mindenkire, az ajka mozog, 
mintha valamit mondana. Most búcsúzik szeretteitől, a világtól, 
az élettől, Ez a tekintet tele van bánattal, fájdalommal, mert fáj 
elválni, nehéz búcsúzni.

Koporsó után mentünk. Megérkeztünk a holtak csendes 
birodalmába, a halottas kocsiról leemelték kedvesünk koporsóját 
s most merül alá a sír tátongó mélységébe. Mi a sírparton 
búcsúzunk, a szívünk csaknem megszakad a fájdalomtól s zo
kogva rebegjük: Isten veled — a viszontlátásra! S míg a barna 
hantok hullanak a koporsóra, mi sírunk, zokogunk, mert fáj az 
elválás, nehéz a búcsuzás.

A szeretett Mester magaköré gyűjti tanítványait s búcsúzik. 
A hangja lágyan csendül, valami fájdalmas érzés rezegteti a 
hangját: „Elmegyek ahhoz, aki küldött engem®. Megható jelenet. 
A szemekben megjelennek a könnyek s a tanítványok fejüket 
lehajtva állanak körülötte, szívük megtelik szomorúsággal. Nem 
kérdeznek semmit, nem válaszolnak a Mester szavaira, olyanok, 
mint ősszel a lombhullató erdő, mint a hervadó virágok, mint 
a koporsóba készülő haldokló, mint a sírparton zokogó élettárs. 
— De Jézus búcsúzó szavaiba belecsendül a vígasztalás igéje 
is, mint viharban az égen feltűnő szivárvány. „Nem hagylak 
titeket árvákul, eljövök tihozzátok.® „Jobb néktek, hogy én 
elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vigasz
taló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt tihozzátok®.

Igaz beszéd volt ez és eljött a Lélek s megkezdte mun
káját a világban, mert 1. leleplezi a bűnt, 2. kideríti az igazságot 
és 3. kihirdeti az Ítéletet.

I.
A bűnnek első magját a csábító hintette el az édenkertben, 

amely ott hamarosan ki is virágzott s megmérgezte az első 
emberpár boldog életét. Majd feltárult előttük a paradicsom 
kapuja, hogy utánuk örökre bezáruljon. Megindultak a végtelen 
bolyongásra a világba, a csábító hűséges kísérőtárs volt min
denüvé. Belopódzott a gyermekszobába, odaült a homokba játszó 
gyermekek közé s megrontotta az ártatlan lelkeket. Abban telt
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a kedve, ha a kicsinyeket egymás ellen tüzelhette, ha feltá
masztotta piciny szívükben az irigységet, ha szófogadatlanságra 
biztathatta őket. — Karonfogva járt az ifjakkal és hajadonokkal 
s hívta őket mulatni, szórakozni, hívta, csábította a hiúság vá
sárába, megtanította őket a divat, a fényűzés titkaira, az erkölcs
telen táncokra, a ledér, könnyelmű életre. Elcsábította az édes 
apát a családi tűzhely mellől, az édes anyát gyermeke bölcsője 
mellől. Kezébe adta a boros poharat és a kártyát, szívüket 
megtöltötte a gyönyörűség utáni vágyakkal, az élvezetekkel, 
rászoktatta a haszonlesésre, a csalásra, sikkasztásra. Megtanította 
őket istenkáromlásra, templomkerülésre. Bevitte a műhelybe, a 
gyárba, az irodába az elégedetlenség szellemét, az osztályharcot, 
a gyűlölséget. Az irodalmat, a művészetet besározta, bepiszkolta 
szemérmetlen Írásaival és képeivel. Kiállt a piacra és százakat 
és ezreket ingerelt és csábított a Krisztus ellen, a haza ellen. 
Még a templomok padjai közé is belopódzott és nevelt kurzus
keresztyéneket, képmutatókat, farizeusokat. Az ember pedig jól 
érezte magát ebben a posványbán, szinte kéjelgett a bűnben s 
ha megcsendült itt-ott a kijózanító szó, kinevette, kézlegyintéssel 
tovább száguldott a züllés lejtőjén. — Kegyes lelkek fájó szívvel 
látják a pusztulást, kétségbeesve szemlélik az emberiség sűlye- 
dését. Ne féljetek, ne szomorkodjatok, Jézus elküldte az ő Lelkét 
a világba s az a Lélek szakadatlanul munkálkodik, levonja az 
álarcot s megmutatja az embereknek, mintegy tükörbe, hogy 
milyen rettenetes az ábrázatuk, hogy csak festett koporsók, 
belül tele rothadással. Reszkessetek bűnös emberek, remegj 
elfajult emberiség, mert az Úr Lelke leleplezi a te bűneidet és 
megbünteti a te istentagadásodat, a te hitetlenségedet.

II.
Ahol a bűn virágzik, haldoklik az igazság, mert a bűn 

mindenre képes. Hízelgő szavával elámit, félrevezet; Ígérgetésé
vel levesz a lábadról, megveszteget; pénzzel meghazudtoltatja 
veled az igazságot; erőszakkal rávesz arra is, hogy keresztre 
vond az igazságot. Rettenetes boszorkánykonyha, melyben az 
emberiség számára elvakító, szédítő szereket kotyvasztanak, 
hogy ne tudja megkülönböztetni a jót a rossztól, az igazat a 
hamistól; erőtlenné tesz az igazságért való küzdelemben, nevet
ségessé a tusakodásban, magadra hagy erőfeszítésedben, elitél
tet, életedre tör, ha az igazság zászlaja alá állottál. Nincs a világ 
szemében nagyobb ellenség, mint az igazság. Jézust azért gyű
lölték, azért ítélték a keresztfa halálára, mert a szemébe vágta 
a főpapoknak, a farizeusoknak az igazságot. Mindent eltűrtek 
volna, mindent megbocsátottak volna, de azt, hogy megmutatta 
az ő gonoszságukat, igazságtalanságukat, nem tndták elviselni. 
Lehetett most már Jézus akármilyen szent, akármilyen jó, nekik 
csak egy kellett, hogy eltegyék láb alól, hogy elnémítsák, hogy 
eltemessék az igazságot. — Vájjon nem így cselekszik-e ma is 
a világ ? Addig mindig kedves vagy, amíg helyeselsz, de ha ki 
mered mondani, ami a szíveden van, ha nyíltan az igazság
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mellé állasz, már kegyvesztett lettél, már megértél a világ sze
mében az ítéletre.

Igazságot kívánsz magadnak, egyházadnak, hazádnak. 
Nézd, hogyan mérik azt? Hányszor sírsz gyermekeid részéről 
ért hálátlanság miatt, hányszor küldenek el az ajtók elől, mikor 
szegénységedben alamizsnáért könyörögsz, hány özvegy és árva 
zokog, mert mindenéből kifosztották és most eltaszították, soka
kat segítetté], vigasztaltál s most senki sem nyit rád ajtót, sze
rétéiért arculcsapást, jó szóért szidalmat, jóságért gyűlölettel 
fizetnek. — Egyházadat lekicsinylik, eretneknek, hitrombolónak 
neveznek; egyházad mártírjait durva szavakkal rágalmazzák, 
vallásodért háttérbe szorítanak, megrugdalnak, semmibe sem 
vesznek. — Hazádat szét darabolják, testvéreidet egymás ellen 
uszítják, mint ebek a koncon, úgy veszekednek ezer sebből 
vérző szegény hazád felett. — Ne essetek kétségbe. Halljátok 
a búcsúzó Jézusnak szavát, elküldöm tihozzátok a Vigasztalót 
s az kideríti az igazságot. Keresztre feszíthették, sírba temet
hették, mázsás köveket hengeríthettek a szájára, lepecsételhették, 
őrizhették — nem maradt a sírban, nem maradhatott ott, mert 
ő az igazság, akiről már Péter is bizonyságot tett: „Te vagy 
Krisztus az élő Istennek Fia*.

III.
Ama Vigasztaló, akit az Úr küldött el, nem elégszik meg 

azzal, hogy leleplezi a bűnt, hogy kideríti az igazságot, hanem 
kihirdeti az Ítéletet is. Ez a mi vígasztalásunk. A bűnt követi 
a büntetés, ez az igazság. Mi lett volna a világból, ha Jézus 
ezen Ígérete valóra nem vált volna? Hol volna ma az emberi
ség esztelen rohanásában, ha az Ítélettől való rettegés meg nem 
állítja sűlyedésében ? Hiábavaló lett volna a kereszt ezernyi 
kínja, a szent és ártatlan halála, az apostolok munkája, a már
tírok pusztulása, hiábavaló a mi prédikálásunk, a mi hitünk. 
Hála az Istennek, hogy szerzett diadalmat a Jézus Krisztus által. 
Ez a bizonyosság ad nekünk lelkesedést, hogy el ne csügged
jünk, ez ad bátorságot, hogy szembeszálljunk ezernyi ellenség
gel, ez ad kitartást a harcon, hogy vitézül megállhassunk s ez 
ad biztos reménységet a diadalra is. Felkészülhet hát ellenünk 
az egész világ, jöhet minden fondorlatával a kísértő, hogy meg
ejtsen, ellenünk támadhat a test és a világ, mi nem félünk, 
nem rettegünk, mert ama Vigasztaló Lélek, akit az Űr az ő 
tanítványainak megígért, eljött hozzánk és szakadatlanul végzi 
hatalmas munkáját. Nincs hatalma felettünk a gonosznak, él az 
Úr és velünk az ő Lelke.

A búcsuzás szomorúságát beragyogja a diadal reménysége. 
A csüggedő tanítványok hősökké lesznek, a porbasújtottak dia
dalmas vezérekké. Most már megértik, miért jobb, ha Ő elmegy. 
— Szomorú emberek, csüggedő evangélikusok, letiport magya
rok — ne sírjatok, figyeljetek a Jézusra, ha elmegy is, velünk 
marad. Jobb hogy ő elmenjen, mert elküldi az ő Lelkét, lelep
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lezi a bűnt, kideríti az igazságot, kihirdeti az ítéletet. Ti bízzatok, 
higyjetek, reméljetek, tietek, mienk a diadal a Jézus Krisztus 
által. Ámen.

Kálmán Rezső
orosházai lelkész.

Imádkozzatok!
(Husvét u. V. vasárnap.)

János XVI. 23—30.
Van ennek a vasárnapnak egy mindenkihez szóló csendes 

üzenete: rogate, imádkozzatok! Olyan, mint a távolból idehalló 
hajnali harangszó. A harangszó istentiszteletre hívogat és az 
igazi istentisztelet ott kezdődik, hogy az ember megtanul imád
kozni. Hiába mondunk akármit, hiába gyakoroljuk a jótékonyság 
cselekedeteit, hiába próbálunk tisztán és igazán élni mindaddig, 
amíg nem tudunk imádkozni. Az az élet, amely diadalra törek
szik, nem lehet más, mint imádságos élet. Mert az imádság az 
életnek lelke, amely elvezérel mindeneket az igazság diadalára.

A holtak számára nincsen diadal. Győzelem csak az élők
nek adatik. Csak az élő lélek érkezik el az élet diadalához.

Azt akarod tudni, hogy él-e a lélek ? Figyeld: lélekzik-e ? 
Tud-e imádkozni? Mert az imádság a lélek lélekzetvétele. Ha 
nem imádkozik, akkor az örökkévalóság számára megholt. 
Amely lélek nem tud imádkozni, az halott. Lehetnek azért gon
dolatai, vágyai, tervei, érzései. De mindent betakar az enyészet 
fátyola és abból előbb vagy utóbb halotti szemfedő lesz, amely 
egy tragédiát mindenek elől mindörökre eltakar.

Imádság nélkül nincsen igazi élet. Járnak ugyan sokan az 
élet utcáin, akik élőknek nevezik és vallják magukat, valójában 
azonban az élet álarca alatt botorkáló halottak. Nem érzik soha 
azt a boldogságot, amelyet az Istennel való beszélgetés ád a 
léleknek. Nem tapasztalják soha azt a megsegítő isteni kegyel
met, amely nélkül az élet erőtelen és semmire való. Nem hall
ják soha azokat az örökkévaló parancsolatokat, amelyek betöltik 
az egész világot és nem érzik azt a mindennél nagyobb szere
teted amely az ő egyszülöttjét is halálra adta e világ életéért 
és üdvösségéért. Óh az imádság nélkül élők, az imádság nélkül 
járók szerencsétlenebbek annál a nyomoréknál, aki megcsonkult 
testtel versenyezni akar az acélos izmu futókkal, vagy aki örök 
éjszakába meredező szemével látni akarja az ébredező csodála
tos tavaszi hajnalnak pirkadását. Bizony halottak ők, bárha az 
élők között járnak és az élet csókja helyett az elmúlás pecsétjét 
hordozzák ott a homlokukon.

Szemem előtt elvonul egy sápadt arcú, keresztet hordozó, 
szerencsétlen hadsereg. A halál katonái. Ajkukon ott reszket az 
élet fájdalma, szemükben az elmúlás sötétsége. Mosolygás nem
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pirosítja az arcukat, igazi boldogság nem aranyozza be az éle
tüket. Lehetnek elmúló örömeik, haldokló verőfény a beborult 
égen. Láthatnak talán célokat is, amelyek felé törtetnek, meg
ásott sírok feketéllenek a távolban feléjük. Árnyékok ők az Isten 
által földre küldött életekből. Most még látod őket. De mi lesz 
velük, ha odaérnek a halál éjszakájába. A sötétségben nyoma 
veszik az árnyéknak, mert ott csak az élet lámpásai tudnak 
világítani.

Árnyék-e az életünk, avagy az élet világító lámpásait hor
dozzuk? Álarc alatt megyünk avagy az igazi arcunkat mutatjuk? 
Él-e valóban a lelkünk, avagy az elmúlás bódultságában várja, 
hogy hatalmába vegye az örök halál? Élettelen, avagy lélekzik?

Rogate, imádkozzatok! Benne van ebben a kérésben egy 
csendes felszólítás: mutassátok meg, hogy élő lelket hordoztok 
ott a belsőtökben és így méltók vagytok a győzelemre!

De nem mindegy az, hogy hogyan imádkozzunk. Annak 
a farizeusi léleknek a megmozdulása ott a templom közepén, 
semmiképpen sem volt igazi imádság. Aki méltatlanul fordul az 
Istenhez, eleven szenet gyűjt az ő szerencsétlen fejére.

Hogyan imádkozzunk hát? Felolvasott szentleckénk meg
tanít rája.
Imádkozzunk Jézus Krisztus nevében és az ő érdemére támaszkodva!

így lesz a mi buzgó imádságunk
I. Igazi ut az Isten szívéhez 23—26.

II. Biztos segítség minden körülmények között, 26—27.
III. És méltó bizonyságtétel az Úr Jézus Krisztusról.

I .

Az Isten szívéhez egy út vezethet el csak bennünket: az 
az imádság, amelyet a Jézus Krisztus nevében mondunk!

Hogy mennyire igaz ez a megállapítás, azt maga Jézus 
bizonyítja. Azt mondja: bizony bizony mondom néktek, hogy 
amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, azt meg
adja néktek.

Mintha csak úgy biztatna bennünket: én reám hivatkoz
zatok, amikor kértek. Az ember önmagában, Jézus nélkül vétkei 
és gyarlósága rongyos ruhájában áll. Lelke a vétkek bilincseit 
hordozza. Hogyan várhatná az Isten szeretetét, bűnöket meg
bocsátó nagy kegyelmét?! Csak a kárhozatra méltó, amelyet 
semmiképpen el nem tud kerülni, bárhogyan is törekszik sza
badulni tőle.

A bűnöket megítélő Istenhez önmagunkban is eljuthatunk, 
de a bűnöket megbocsátó Isten szeretetben gazdag atyai szívé
hez csak a Krisztus nevében mondott imádság vezet el ben
nünket.

Amit csak kérünk, mindent a Jézus nevében kérjünk. Ő 
a mi egyedüli közbenjárónk az Istennél. Ott van Ő a kegyelem 
zsámolyánál, amikor a mi imádságunk odaérkezik és az ő érde
méért hallgatja meg azt az Isten.
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Megtaláltuk-e már az utat az Isten szívéhez? Tudunk-e a 
Jézus nevében imádkozni ? Tapasztaltuk-e már a mi életünkben, 
hogy a Jézus érdeméért épült fel az az aranyhid, amely az 
eget összeköti a földdel, a mennyei Atyát a föld gyarló és 
büntetést érdemlő vándoraival ? És tudjuk-e, hogy ezen az 
aranyhidon csak az mehet végig és csak az juthat el az Istenhez, 
aki a Jézus, nevében tud imádkozni ? Eljutottunk-e már az Isten 
szívéhez? Érezzük-e annak dobogását? Érezzük-e azt a szere- 
tetet, amely onnan felénk sugározik?

Ne panaszkodjunk azon, hogy hiábavaló a mi imádkozá
sunk! Először vizsgáljuk meg azt, hogy hogyan imádko
zunk ?! Csak akkor van értelme a mi könyörgésünknek, ha azt 
Jézus nevében mondjuk, mert csak így találunk meghallgatta- 
tásra a jó Isten előtt. Az Üdvözítő maga mondja és ez igazság r 
mostanáig semmit nem kértetek az Atyától az én nevemben. 
Kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen! 
Hányán imádkoztak eddig a Krisztus nevében szívük könyör
gésével ? Hányán vették ajkukra a Megváltó nevét akkor, ami
kor az Istent keresték ? Bizony azért volt hiábavaló a mi imád
kozásunk, mert nem a Jézus nevében kértünk. Csak azt a lelket 
hallgatja meg az Isten, aki a Krisztus igazságát hozza magával 
és aki nem a saját erényeire, kiváló tulajdonságaira, hanem a 
Krisztus érdemére hivatkozik és az ő nevében fordul a minden 
kegyelem örökkévaló Istenéhez. így megkapjuk mindazt, amit 
kérünk és így lesz teljes a mi örömünk! így lesz a mi imád
ságunk út az Isten szívéhez!

II.
De ott van azután a tanítás második része is : a Jézus 

nevében elmondott imádság biztos segítség minden körülmények 
között!

Nincsen olyan ember itt ezen a földön, aki nem szorulna 
rá a segítségre. Egyik testiekben, a másik meg lelkiekben gyen
ge. Talán úgy is mondhatnánk általában, hogy az ember kifelé 
és befelé nem lehet el segítség nélkül.

Ott vannak a külső keresztek. Hány ember roskadozik 
tehetetlenül azok súlya alatt. A mindennapi élet gondjai, a ke
nyérért való verejtékezés bizony nem egy esetben, látjuk ott 
az életben, a keserűségek és kétségbeesés szélére sodorják az 
embert. Miért van ez így ? Bizonyosan azért, mert nincsen élet- 
közösségben a mindeneket megsegítő Istennel, mert nem tud 
úgy imádkozni, ahogyan kellene. Sok élettragédiának, minden 
élettragédiának az az oka, hogy az ember elfelejtkezik az Isten
ről, akitől alászáll minden jó és tökéletes ajándék és úgy von
szolja megpróbáltatása keresztjét, hogy nem néz fel a magas
ságra, ahonnét jönne az ő segítsége.

Gondoljunk azután a belső keresztekre is. Hány ember 
hordoz sokszor egész életen keresztül néma fájdalmakat és be
felé könnyezik akkor is, amikor mosolyog az arca. Egy elcsen
desedett szív, egy feléje sötétedő keresztfa, egy áldott kéz,
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jóságos tekintet emlékezete minden nap sebeket szaggat fel a 
szívében és vigasztalást nem tud sehol és senkinél sem találni. 
Hiányzik itt is az Istennel való szent életközösség. Az ilyen 
emberek sem tudnak igazán imádkozni. Hiszen az imádság biz
tos segítség és tökétetes vígasztalás minden fájdalom és minden 
szenvedés közepette.

És miért van mindez így. Maga Jézus megmondja: Mert 
maga az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engemet 
és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki.

Imé itt van a magyarázata annak, hogy miért segít meg 
bennünket az Isten akkor, ha Őhozzá a Jézus nevében imád
kozunk. Azért segít meg, mert szeret bennünket. Minden bűne
ink és gyarlóságaink ellenére szeret. És ez a szeretet nem 
magunkért van, hanem azért, mert a Krisztust szerettük és 
szeretjük most is igazi és hűséges szeretettel.

Rogate, imádkozzatok. A Krisztus nevében és az ő érde
mére támaszkodva imádkozzunk. Ez az imádság biztos segítség 
minden körülmények között mindenkoron. Minden szükségünk
ben a Jézus nevében forduljunk ahhoz az Istenhez, aki minket 
a Jézus érdeméért megbocsájtó atyai szeretettel szeret.

Micsoda hatalmas felszólítás és milyen nagy bátorítás ez 
mindnyájunk számára! Bajainkban, fájdalmainkban, életharca
inkban és gyászainkban segítségért odafordulhatunk ahhoz a 
jó Istenhez, aki mireánk mindig úgy gondol, mint az ő gyer
mekeire és ha méltó a mi hozzáfordulásunk, akkor nem hiába 
imádkozunk. Elfelejti azt, hogy nem törődtünk vele, hogy meg
szegtük az ő atyai akaratát, hogy szembefordultunk vele és 
eltakartuk arcát ott a mi lelkűnkben. Megsegít kegyelmesen 
minden szükségünkben, mert minket a Krisztus érdeméért min
dennél jobban szeret!

Azért vigyázzunk! Ne tegyük hiábavalóvá azokat az alkal
makat, amelyeket a jó Isten nékünk ad a Hozzá való fordulásra, 
az imádkozásra. Imádkozzunk mindenkoron a Jézus nevében. 
Ez az imádság meghozza biztosan a mi megsegítésünket.

III.
Legyen azután a mi imádságunk méltó bizonyságtétel az 

Ür Jézus Krisztusról.
Azt mondja nékünk Jézus a felolvasott szentleckében, hogy 

Ő az Atyától jött erre a világra, most pedig elhagyja e világot 
és elmegy az Atyához.

Amikor mi elkezdünk imádkozni, mindig gondoljunk arra, 
hogy a Krisztus, aki Karácsony boldogságában eljött mihozzánk, 
odament vissza az Atyához, aki Őt elküldötte és legyen ott 
lelkűnkben most is és ezentúl mindig a bizonyságtétel: tudjuk, 
hogy te mindent tudsz és hogy nincsen szükséged arra, hogy 
Téged valaki megkérdezzen. Erről hisszük, hogy te az Istentől 
jöttél ki.

Hol van ez a bizonyságtétel ? Ki tudja közülünk így nem- 
csak az ajkával, hanem a szíve dobogásával és az ő élete val
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lomásával elmondani? Ki tud közülünk úgy imádkozni, hogy 
az ő imádsága nemcsak könyörgés a megsegítésért, hanem egy
szersmind sziklaszilárd bizonyságtétel arról a Krisztusról, aki az 
Atyától jöttél a mi üdvösségünkre? Vannak ilyen imádságban 
bizonyságot tévő lelkek ? Hiszen amerre csak nézünk, mindenütt 
panaszkodó és síró emberekkel van tele a világ. Vajjon ki tudna 
megpróbáltatásai porában is bizonyságot tenni a Krisztusról? 
Kinek olyan erős a lelke és olyan törhetetlen a hite, hogy el 
tud felejteni minden keresztet és élete golgotáján így tud imád
kozni : Krisztus az én életem, Krisztus az én mindenem!

Tanuljunk meg imádságainkban is mindenkor bizonyságot 
tenni a Krisztusról. Csak így lesz méltó a mi imádságunk és 
csak így hallgat meg és így áld meg bennünket a mi jó Iste
nünk az ő áldása és kegyelme bőségével.

A nemzethez is üzen ez a vasárnap: ifjak és aggok, ki
csinyek és nagyok rogate, imádkozzatok ! Megaláztatásunk mély
ségéből küldjük fel imádságunkat a magasságba. Hadd legyen 
az imádság az ut, amelyen át a nemzet lelke odajuthat Isten 
szívéhez. Most úgyis nagyon távol vagyunk tőle. Bűneink el
vittek a tékozlás útjára és ott jövendőt nem leh t építeni.

Imádkozzunk! Hadd legyünk minél közelebb az Isten szí
véhez. Hadd érezzük minél jobban az ő megsegítő kegyelmét!

Odakünn a természetben új életek ébredeznek, új életek 
erősödnek. Hadd legyen a mi szívünk is tele új élettel, új hittel 
és reménységgel. Testvéreim, magyarok: rogate, rogate, imád
kozzatok !!! Ámen.

Schöck Gyula
püspöki másodlelkész.

Jöjjön el a Te országod.
(Áldozócsütörtökre.)

Ap. csel. 1 .  1—11.
Jézus mennybemenetelének történetét olvastam fel most. 

Ez a mennybemenetel Jézus felmagasztaltatásának egyik leg
dicsőségesebb ténye. Éhez számítandó az a hatalom is, amely- 
lyel az Atya-Isten a Fiú-Istent felruházta, mikor az elevenek 
és holtak felett való Ítéletnek jogát bízta reá.

A mennybemenetelhez hasonló a mennybe ragadtatás 
dicsősége. Az Ótestamentum pedig két mennyberagadtatási tör
ténetről emlékszik meg. Az egyik az özönviz előtti, a másik 
az özönviz utáni korban történt.

Az elsőnek történetét I. Mózes 5.24. tartalmazza, ahol is 
ez áll: „És mivel Énokh Istennel járt vala ettiinék, mert Isten 
magához vévé."
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A másik feljegyzés II. Kir. 2 .n .-ben  található, amely így 
szól: „És lön, mikor ménének és menvén beszélgetének, ime egy 
tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztá őket egymástól — t. i. Elizeust 
és Illést — és felméne Illés a szélvészben az égbe."

De nemcsak az Ótest.-ban nem ismeretlen az égberagad- 
tatás hite és fogalma, hanem még a pogány népek életében 
sem. Pl. a rómaiak első királyát, a kegyes, istenfélő, Romulust 
is ilyen felmagasztaltatás érte, mert élete végén egy hadgyakor
lat alkalmával hirtelen keletkezett szélvihar szárnyain ragadták 
magukhoz az istenek az égbe.

Aztán meg az a hit él a pogány népek között, hogy a 
villámsujtás okozta halál dicsőséges, mert az istenség csak 
kedvelt embereit sújtja villámmal.

Ezen történetekhez hasonló Mózesnek eltűnése is a Nébó 
hegyén, ahol az Úr maga temeti el szolgája testét; valamint a 
mi nemzetünk egyik ősének, Árpád vezér édesatyjának Álmos
nak titkos eltűnése is, miután mindketten befejezték rendel
tetésüket.

Annyi azonban tény, hogy ezen történetek szereplői mind 
kivétel nélkül rendkívüli és Isten előtt kedves tulajdonságokkal 
rendelkeztek és ezért jutott osztályrészükül ez a különös tá
vozási mód e földről.

Mindezek szerint az eget és a földet, az embert és az 
Istent, vagy az isteneket a régiek hite szerint sem választotta 
el egymástól áthidalhatatlan űr, mert az ég és a föld között 
sejtésükben már ott állott az a lajtorja, amelyet Jákob látott 
álmában „amelynek teteje az eget éri vala és — amelyen — az 
Istennek angyalai fel s alá járnak vala.“

A mi hitünk szerint pedig a kettő teljesen összeesik az 
Isten országának fogalmában és megvalósulásának hitében. 
Ezért fohászkodunk mindennapi imádságunkban is, mikor a 
második kérésben így imádkozunk: „Jöjjön el a Te országod!“ 
Ezt pedig Jézus munkája folytán, annak megvalósulásaként 
hihetjük és várhatjuk.

Egyelőre azonban még ma nagy közbevetés van e világ 
és az Istenországa teljes egybeesése között, vagyis e világnak 
és az Isten országának fogalma ma még nem egy és ugyanaz. 
Ezért kellett Jézusnak is a mennybe mennie, miután az Isten
országa polgárainak megdicsőült szellemi testét magára öltötte 
feltámadása után. Azért Jézus nem szakadt ki teljesen e világ
ból, mert most is itt él szívünkben, lelkűnkben, amely Isten
országának kiinduló pontja, alapja e világban. Aki jó keresz
tyén, az bensejében hordja az Isten országát és ahol Isten or
szága ott a Krisztus.

A mennybe, Isten országába jutásnak módját nem vitte 
el magával Jézus. Azt az eget földet összekötő lajtorját, ame
lyen ő fokozatosan haladt fölfelé, a halál árnyékának völgyén 
is átmenve — nem vonta fel maga után, sőt az azon való 
haladásnak részletes utasításait tanítványaira hagyta, mint le
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téteményeseire, akik viszont az Ujtestamentum irataiban és 
szellemében hagyták reánk.

*
A fizikusok azokból a jelenségekből, hogy bármit is do

bunk fel e földről, az visszahull, vagy bármily magasra jussunk 
is a föld színe fölé, még sem tudunk attól elszakadni — ezek
ből megállapították, hogy a földnek vonzóereje van, amely az 
anyagot, a testeket szorosan a földhöz rögzíti. De ez a vonzó
erő csak az anyagra és a testekre érvényes. Azonban mi nem
csak testről, anyagról beszélünk, hanem szellemről is és a 
szellemben, a lélekben, mint mozgató, éltető erőben, mint a leg
tökéletesebb isteni ajándékban hiszünk is. Ennek a szellemnek, 
léleknek hazája pedig nem ez az anyagi világ, hanem az Isten 
dicsőségét hirdető és fejünk felett kiterjesztett erősség: az egek. 
Amiképen a földnek is megvan az anyagra ható vonzóereje, 
épenúgy megvan az egeknek vonzóhatása is a mi lelkünkre. 
Ezért szoktuk mi emberek egyik legdrágább testi érzékszervün
ket a szemünket is az ég felé fordítani, hogy ezzel a tükörrel 
lássuk meg nemesebbik részünk hazáját. Ezért feltörő, égre- 
törő az ember lelke.

Az ember testi és lelki lény. Testével a földé, leikével a 
mennyé. Mind a kettő megkéri a maga jogos részét. De a kettő 
folytonos harcban áll egymással. Mindegyik szolgájává akarja 
tenni a másikat. Hol az egyik győz, hol a másik. Legtöbbnyire 
azért a test győz, mint amelyik legközelebb van szülőanyjához, 
a földhöz. Mig a lélek elszakadt tékozló gyermek módjára a 
szülői háztól és messze idegen világba került, hol csak meg
aláztatás, nyomorúság és elnyomás az osztályrésze — holott 
az ő elpazarlott vagyonából, adományaiból gazdagodik ez a 
földi élet is és lesz értékessé a testre nézve is.

A testnek és a léleknek az a küzdelme érvényes Jézusra 
is, akinek megszületésével magának az Istennek Lelke szakadt 
bele ebbe a világba. Ez a Krisztusban működő isteni lélek az
tán bőkezűen osztogatta el ajándékait, amelyeket onnan felül
ről hozott magával, hogy a kevéssel biró, szegény emberi lélek 
is meggazdagodjék és erőt nyerjen erre a test és a lélek között 
fennálló és örök idők óta folyó küzdelemre. Ez a küzdelem 
Jézusnál mindig a lélek diadalával végződött és a leghatalma
sabb diadalt akkor aratta, amikor a test kérlelhetetlen ellen
ségét, a halált is legyőzte a testtel együtt, A feltámadás után 
átlelkiesedve és átszellemülten már semmi sem kötötte e föld
höz, csak az Istentől küldetés utolsó, befejező feladata, tanít
ványainak megnyugtatása, hitüknek megerősítése a feltámadás 
reményével, amely az ő igaz hiveinek is a legnagyobb diadala 
lesz a testen és halálon, „kiknek az ö szenvedése után sok jel 
által meg is mutatta, hogy ő él negyven napon át megjelenvén 
nekik és szólván az Istenországára tartozó dolgokról És velük össze
jővén meghagyja nekik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem 
várják be az Atyának Ígéretét, amelyet — úgymond — hallottatok
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tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szentlélekkel 
fogtok megkeresztéltetni nem sok nap múlva."

Ez a Lélek, amely ő benne is munkálkodott és az égbe 
emelte, ad majd erőt később a tanítványoknak. Ez teszi őket 
bizonyságtevőkké „mert vesztek erőt — mondja Jézus — minek
utána a Szentlélek eljő reátok és lesztek nékem tanúim úgy Jeru
zsálemben, mint az egész Júdeábán és Samáriában és a földnek 
mind végső határáig".

„És mikor ezeket mondotta — a halálból feltámadott és át
szellemült lénye rendeltetését betöltve abban a pillanatban — 
az ö Iáitokra felemeltetek és felhő fogá el öt szemeik elöl." „Fel- 
méne a mennyekbe és üle az Atya Istennek jobbjára s onnan lészen 
eljövendő ítélni eleveneket és holtakat."

Testvéreim! A lélek az anyagnak is éltetője. Az anyag 
nélküle holt. Az anyag, a test azonban hálátlan jóltevőjével 
szemben és zsarnokává akar lenni. A lélektől függ, hogy ő az 
uralkodásra hivatott, hitvány szolgasorsba dobja-e önként ma
gát, vagy minden áldozat árán is uralkodni akar. Jaj annak az 
embernek, aki isteni lelkét a szolgai testnek veti alá. Jaj annak 
az egyháznak, nemzetnek, amelyik az anyaghoz tapad leikével, 
mert a feltámadás csak a testen, anyagon uralomra jutó szel
lem, lélek jutalma. Vajha a mi lelkűnknek a testen, anyagon 
vett diadalával, egyéni feltámadásunkkal munkálnánk nemzeti 
feltámadásunkat, hogy eljöjjön a m i m agyar mennyországunk 
is. Ámen.                                                                                           Torda Gyula

  domonyi lelkész.

Előkészítés a bizonyságtevésre.
(Husvét u. VI. vasárnap.)

Ján. ev. 1 5 .2«., 16 . «•

K. H. Minden jó szülő, ki számol gyermekeinek jövőjével 
és folytatását óhajtja annak a munkának, melyet ő csak meg
kezdett, de be nem fejezhetett, reá neveli gyermekeit arra a 
munkára, hogy azt folytassák tovább s Isten segítségével be 
is fejezzék. Valami kimondhatatlan örömöt, megnyugvást ád 
a szülőnek még a halálban is, ha látja, hogy munkájának 
folytatása méltó utódok kezébe került, kik kitartással fáradoz
nak s a győzelem reményével vágnak neki minden akadálynak 
s állják a küzdelmet, ingadozást nem ismerő hűséggel. Minden 
emberi alkotás küzdelemmel jár. Nem titkolja el előttük azért 
ezt az igazságot, sőt világosan érthető módon adja értésükre, 
nehogy rózsás szemüvegen nézve a világot, az olcsó babérok 
után való vágyakozás legyen úrrá felettük s zsibbassza erejüket. 
Azt akarja, hogy olyannak lássák a világot, mint a minő, hol 
a legkisebb siker is harcnak eredménye, hol a nagy elhatáro-
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zásuk, nagy célok megvalósítása elválaszthatatlan a küzdelem
től. Korántse akarja ezzel gyermekeinek kedvét szegni, vagy 
visszarettenteni őket a küzdelemtől. Éleszti azért bennük egy 
felsőbb segítségben való hitet, hogy az Úr munkálkodik velük 
együtt, különben hiába küzdenek: „Ha az Úr nem építi a házat, 
hiába fáradnak azok, akik azt építik."

Minél magasztosabb, szentebb az a cél, melyet a szülő 
gyermekeinek örökségül hagy, annál nagyobb küzdelmet, ön
megtagadást, annál erősebb hitet kíván annak megvalósítása, 
annál inkább emelkedik fontosságában az előkészítés munkája. 
Nem szorítkozhat az csak szavakra, szépen hangzó intelmekre, 
hanem ezeknek igazságát megpecsételő cselekedeteket kíván, 
így alakul ki a gyermekekben az a bizonyságtevésre kész 
jellem, hitben gazdag világnézet. A szülő nyugodtan hagyhatja 
munkájának folytatását gyermekeire. Előkészítette őket a küz
delmes jövőre. Halálos ágya mellett szomorkodó gyermekeket 
lát, de a kiknél a lélek szomorúságán keresztül csillámlik a 
minden küzdelemre kész s onnan felülről segítséget váró hit.

Jézus és tanítványai közti viszony benső, családias, meg
hitt volt. Úgy csüngtek rajta, mint szerető gyermekek szerető 
atyjukon. Képzelhető-e szentebb munka, magasztosabb cél, mint 
a melyért küzdött, fáradott Jézus. Be nem fejezhette ezt a nagy 
munkát. Kevés volt erre az a három esztendő. Kire bízhatta 
volna ennek folytatását? Csak azokra, akik kezdettől fogva Ő 
vele voltak, a tanítványokra. Ezért választja maga mellé őket 
s hívja el békés foglalkozásuk mellől, hogy szem és fültanui 
legyenek életének. Menjetek el széles e világra s tegyetek 
tanítványokká mindeneket. Rájuk bizza e szavakkal munkájá
nak folytatását. De vájjon megfelelhettek volna-e tanítványai 
e nehéz megbízatásnak, lehettek volna-e bizonyságottevő apos
tolokká a nélkül, hogy erre isteni Mesterük el ne készítette 
volna őket? Múltjuk nem ád megnyugtató feleletet. Hiszen a 
legjobb közülök megtagadja, a leghitványabb elárulja, a többi 
pedig a veszély idején magára hagyja Jézust.

Előkészítés volt az a tény, hogy kezdettől Vele voltak, t. i. 
nyilvános fellépésétől, de ez nem volt elég. Azért mielőtt tőlük 
végkép búcsút venne, maga köré gyűjti őket s elmondja azt, 
miről eddig hallgatott, mert velük volt s ezzel teljessé teszi az 
apostollá avatás munkáját. Most már nyugodtan bocsátja el 
őket bizonyságtevésre. Ezen utolsó beszédének egy kis részletét 
tartalmazza mai evangéliumunk.

Két gondolatot ragadhatunk ki az evangéliumból: 1. Meg
ígéri, hogy elküldi a Szentlelket s 2. megjövendeli a rájuk váró 
gyászos jövendőt.

I.

Nyilvános fellépésének kezdetén választja maga mellé Jézus 
tanítványait. Tehát, ők kezdettől fogva Vele voltak. Neki nem 
volt ideje arra, hogy tanításait, cselekedeteit írásba foglalja. 
A tanítványokra háramlott az a feladat, hogy ezeknek emléke
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feledésbe ne menjen. Ezzel az a másik, nehezebb feladat „Ti 
is bizonyságot tesztek!" Tudta Jézus, hogy milyen más lesz a 
hatása a tanítványok bizonyságtevésének. Ha maga cselekszi 
ezt, az öndicséret látszatát kelti fel az ellenséges indulatu világ 
előtt. Ennek elejét akarta venni. A tanítványokra bizza Képe
sek lesznek-e a tanítványok erre? Nem rettennek-e vissza a 
nehéz feladattól ? Ezért Ígéri nekik a Szentlelket. „Mikor pedig 
eljövend ama Vigasztaló, kit én bocsátók néktek az Atyától, 
az Igazságnak Lelke, ki az Atyától származik, az bizonyságot 
tészen én rólam." A Szentlélek száll reájuk, a kivel egyesül
nek. Az Ő segítségével tudtak bizonyságot tenni amaz első 
pünkösdön, mikor az Ígéret beteljesedett. Ez a Lélek szólt be
lőlük, mikor hívő és hitetlen, jóbarát és ellenség arról a meg
feszített és feltámadott Krisztusról való beszédük hallatára azt 
kérdezi: „Vájjon mi lészen ebből?" (Cs. 2.12.) Az Ígéret be
teljesülésének köszönhették ezt a tanítványok. A tanulatlan ha
lászok és vámszedők Isten örök igazságait magyarázzák; lehe
tetlennek állítják, hogy ne szóljanak azokról, a melyeket láttak 
és hallottak. Tudta Jézus, hogy parancsa: „Ti is bizonyságot 
tesztek" nem puszta szólam, hanem valóság. Tudta, hogy a 
bizonyságtevésre elkészítette tanítványait, mikor a Szentleiket 
megígérte nekik s mikor azt el is küldte. Életük, haláluk nem 
volt más, mint bizonyságtevés.

De a parancs: „Ti is bizonyságot tesztek" szól minden 
idők, Krisztus minden igaz követőjének azzal az Ígérettel: „Ama 
Vigasztaló bizonyságot tesz". Mily jóleső tudnunk, hogy a bi
zonyságtevésre nemcsak parancsot kaptunk, hanem annak telje
sítésére a mi Urunk a Szentlélek segítségét Ígéri. Előkészít 
minket is a bizonyságtevésre. Időt és alkalmat ád jó vallásos 
szülők körében, iskolában, templomban, hogy az ő örök evan
géliumát megismerve s áthatva annak erejétől az ő sajátjai 
legyünk s miként tanítványain, rajtunk is teljessé legyen az 
Ígéret áldása s lehessünk bizonyságtevők a Krisztusról.

Nagy és nehéz feladat háramlik mindnyájunkra. Igyekez
zünk megfelelni ennek. Legyen minden szülő szavaival, tetteivel 
példakép gyermekei előtt s legyünk mindnyájan bizonyságtevők, 
hogy előkészítsük így életünkkel a ránk bízott lelkeket s bátran 
vallást tehessenek a Krisztusról akkor, ha eljönnek azok a 
gyászos napok, melyeket Ő

II.
előre megjövendölt tanítványainak, hogy mikor eljönnek, meg
emlékezzenek róla, hogy Ő azokat előre megmondotta. Nem 
hagyja Jézus tájékozatlanságban tanítványait e szomorú napok 
felől sem. Az előkészítéshez ez is hozzátartozik. Váratlan meg
lepetések, nem várt megpróbáltatások kockáztathatják szent 
munkájuk sikerét. Az ő parancsa kizárja az esetleges lehetősé
geket. Tanítványaival tudatni kell a rájuk várakozó szomorú 
jövendőt, hogy mikor ez beköszönt, meg ne botránkozzanak. 
Azt mondja Jézus erről: „A gyülekezetből kivetnek titeket; sőt
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eljő az idő, mikor, valaki titeket megölend, állítja, hogy isteni 
tiszteletet cselekszik". Szomorú jövendő 1 De szükség voíi-e arra, 
hogy azt Jézus ily élénk színekkel fesse ? Nem vette-e el inkább 
kedvüket attól a hivatástól, melyre vezetni akarta őket? Nem 
lett volna-e célszerűbb, ha hallgat erről, mikor távozása küszö
bön állott ? Hiszen tudta, hogy szavaiban kételkedni nem kétel
kedtek. Maga jelentette ki előttük: „Az ég és a föld elmúlnak, 
de az én beszédeim soha el nem múlnak". (Luk. ev. 21 .33.) 
A tanítványok viszont meg voltak győződve afelől, hogy Ő pró
féta, cselekedetekben és beszédekben hatalmas. Mintha csak 
meg akarta volna őket félemlíteni. És mégsem. Ismerte ő tanít
ványait. Tudta, hogy erre a felvilágosításra szükségük van. 
Azért az okozat mellett rámutat az okra is: „És ezeket cselek
szik veletek, mert nem ismerik sem az Atyát, sem engemet". 
A tudatlanság és hitetlenség cselekszi mindezeket. Borzalmasak 
ezeknek tettei. Mást ezek nem tehetnek. Azt akarta, hogy az 
ne legyen rájuk meglepetés, hanem inkább tartsák dicsőségnek, 
ha őérette szenvedhetnek.

És a tanítványok elkészülve fogadták a nehéz időket. 
Boldogok voltak, mikor a Krisztus nevéért gyaláztattak. S nem
csak maguk voltak boldogok, hanem híveiket is reávezették 
erre a boldogságra. Azt mondja Péter apostol: „Sőt a mennyi
ben részetek van a Krisztus szenvedésében, örüljetek" (I. 4 . 12). 
Tudták, hogy szenvedésük nem hasonlítható a dicsőséghez, mely 
nékik megjelentetik. Nem botránkoztak meg, mert mindezeket 
megmondotta nekik előre isteni mesterük. Nyugodtan mentek 
a martyr-halál elé.

így elkészülve fogadták a szenvedéseket mindenkor a 
Krisztus hívei, kezdve az első keresztyénektől a sokat üldözött 
protestánsokig; a reformátoroktól a gályarabokig. Rajtuk betel
jesedett Jézus jövendölése, de nem botránkoztak meg, mert 
Jézus ezt mind előre megmondotta. Lelkesítette őket az a gon
dolat, hogy a tanítvány nem lehet kütönb a Mesternél.

Megmondotta nektek is K. H .! Készüljetek azért rá előre! 
Nektek is szól a Krisztus jövendölése. Híveire a szenvedések 
várnak. Jelentkezzék az bármily alakban, fogadjátok elkészülve 1 
Aki mindvégig hű marad, az megtartatik. A nehéz időknek 
külső képe napjainkban sokat változott s a felületes szemlélő 
benne a Krisztus híveinek nyugodt napjait látja, nekünk azon
ban a látszólag megváltozott képben is fel kell ismernünk Jézus 
jövendölésének beteljesülését. A folyton változó idő ismét vál
toztatja, talán meg is fakítja a kép színét, de azért meg ne 
botránkozzunk, bármily nehéz idők valóságát takarná is a vál
tozott szín. Tartsuk inkább mindenkor dicsőségnek, ha bizony
ságtevők lehetünk. „Ne szégyeneljük a Krisztus evangéliumát, 
Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére." (Róm. 1.16.) 
Jézus ezt előre megmondotta, hogy előkészítsen minket a bi
zonyságtevésre s az ő Szentleikét adja, ki szinte bizonyságot 
tesz velünk és általunk. Kérjük azért hittel
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Jézusunk, ha majd a nehéz napok jönnek,
Áraszd reánk Szentlelkedet,
Bizonyságot tehessünk Rólad 
S építhessük szent országodat.

„Hallgasd meg Uram az én szómat. .  .“ (Ls. 27.7.) Imád
kozták hajdan a hívek a mai vasárnapi istentisztelet megnyitá
sakor. Az Űr meghallgatja híveinek buzgó könyörgését. Ámen.

Kovács Zsigmond
tárnokréti lelkész.

Pünkösdi kérés.
Ezsaiás 3 2 . 15—16.

Zúgó szélről, mely a magasságokból lecsapott s alapjaiban 
rázta meg a jeruzsálemi felházat, alapjaiban rengetett meg 11 
lelket, szól ódon szava a krónikásnak, Lukács evangélistának. 
Fergetegről, mely örvénylő hatalommal végigkavargott Dávid 
szent városán, elsepert minden gyávaságot, tétova ingatagságot, 
elhanyatló gyengeséget és csak megacélozott apostol-bátorságot, 
világverő hősi elszántságot hagyott maga után, mond csoda
történetet a keresztyénség első történetírója Lukács. Arról, hogy 
Isten egyszer homlokon csókolta a föld gyenge jobbágyát, az 
embert s hogy e csók ékesenszólókká tette a dadogó ajkakat, 
bölcsekké a tompa elméket, lángzókká a tunya taplószíveket, 
erről hallunk mindannyiszor, valahányszor felzúg a pünkösdi 
orgonaszó. Egy esengő fohász tér vissza-vissza ajkunkra, vala
hányszor a pünkösdi rózsák beharangozzák az év harmadik 
legszentebb ünnepét: „Jövel Szent Lélek Úr Isten!"

Réges-régen volt, romok közt botorkált egy férfi, kereste 
a dicsőséget, mely valamikor a romok helyén lakozott: hová 
lettél te fény, te hatalom, sugaras múlt, hősi múlt? zokogott 
fel lelkében a keserű sírás. „Elvétetett tőlünk, — adja meg 
önmagának a választ — de ha elpártolt népünk visszatér az 
Istenhez, akkor az Úr reálehel a romokra, ráfuval a romszí
vekre és azok megélednek, óh akkor nagy változások lesznek 
a föld színén, termőfölddé lesz a puszta, jogosság és igazság 
lakoznak majd benne . . . "

Romok közt botorkálok én is, hitnek roncsaiba ütődik bele 
lábam, hogy egyelőre szentegyházunk falain belül maradjak. 
Töredékek vannak ott, hol hajdan hatalmas hitek voltak. És én 
megbúsult lélekkel kérdem: „Hová lett, mely hajdanában itt 
lakott, a hit, mely templomokat épített, a hit, mely a Bibliát 
agyonolvasta, a hit, melynek semmiféle áldozat nem volt nagy, 
ha templomról, iskoláról volt szó? Csak a szívek vannak meg, 
mint üres edények, melyekben a hit valamikor lángolt, csak a 
családi Bibliák maradtak meg, mint hiterős, nagy időknek tisz
teletre méltó emlékoszlopai, de unokák, kik a Szentirás felleg
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várába menekülnének a zaklatott, a rút élet, hangos piacáról, 
unokák, akik még tudnak imádkozni, fehérholló számba mennek. 
Érzékeny veszteségek érik egyházunkat hónapról-hónapra a 
reverzálisok vetett tőrében, félig hitehagyókká lesznek hiterős 
evangélikus családok mirtuskötöző leányai, gyűrűt cserélő fiai! 
Hol van az erős hit, mely más vallását durva kézzel nem bántja, 
de a maga felvilágosult szép evangéliomi hitét halálig tartja? 
Erős evangélikusok, ha vagytok még, álljatok elő, hadd szer
vezzem meg az őrállók szent seregét, kiket odaállíthassak Sio- 
nunk falaira éber szemmel vigyázni, őrködni!“ Keresem a nagy 
hitet, de csak imitt, amott villan szemembe káprázatos fénye, 
itt is, ott is hült meteorokba ütközöm bele, melyek valamikor 
ragyogtak, de aztán megvakultak, megsötétültek. Először a két
ségeskedés telepedett rá a szívekre, aztán a tagadás . . .  Oh 
Uram, küldj pünkösdi lelket!

Nem érzed-e, hogy hitre, mindenekfelett hitre van szük
séged? Hit nélkül csak sántít az élet és rongyokban jár. Aki 
hitét elvesztette, gyászruhát öltsön az, mert száműzte leikéből 
a legfelségesebb gondolatot, melyre az emberi értelem képes, 
a leghatalmasabb bizodalmát, melyre az emberi munka támasz- 
kodhatik, a legbiztosabb segedelmet, melybe a szenvedés óráján 
fogódzhatik, az egyetlen reményt, mellyel magát a halál ellen 
vértezheti. „Akár január eleje van, akár december vége, a hit 
segít legjobban befejezni napjaimat*, mondá az angol Steven- 
son. Azért, midőn a reggel idején elindulsz a 12 órák ismeretlen 
földje felé, hol előtted még senki sem járt, hittel kötözd magad 
körül. Minél többet viszel a hitből, annál biztosabb, bátrabb 
lesz a lépted. Victor Hugó. a legragyogóbb francia író jegyezte 
fel, ha megkérdeznők az embereket: hisznek-e? azt felelnék: 
„Igen. . .  nem . . .  néha*. Valóban e tétova, ingatag, határozat
lan szavakban benne van az emberiség lelke. Azért törnek oly 
könnyen össze a szenvedés pörölyütései alatt, azért vannak oly 
sokan a csalódott remények betegei, azért pusztulunk, veszünk, 
mint oldott kéve szétesünk a nagy Luther szellemének letéte
ményesei, mert nincs hit többé, hősi, nagy hit szentegyházunk 
falai között. De ma pünkösd van, ma fohászok rebegnek, az én 
ajkamon is: „Óh ihless meg szent tűzzel, szent lángod szálljon 
ránk . . . “

Romok hevernek szanaszét. Még nem tudták eltakarítani. 
Törött királyi székek, ezer éven őrzött országhatárok, békés 
jólétek törött cserepei. Tanácskozásra gyűlnek össze a világ 
hatalmasai, hol délen, hol északon, mint lehetne a romokba új 
életet varázsolni ? De nincs áldás tanácskozásukon. A sikertelen
ség füstje száll fel rajta, mert hazug szavakkal, tajtékos gyűlö
lettel, bosszúszomjas fogcsikorgatással nem lehet népeket orvo
solni. Mindenütt munkátalanság, hanyatló jólét, sűlyedő erköl
csök. A kapzsi Európa erkölcsi tekintélyét végleg eljátszotta. 
Egy új pünkösdnek, egy Lélekkel való szent megteljesedés 
ünnepének kell jönnie. Uj erkölcsi értékekkel kell megteljesed
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nie e sűlyedt világrésznek, csak akkor változhat át a rom, a 
pusztaság áldott termőfölddé, melyben jogosság s igazság lakik. 
„Jöjj hát — pünkösdi imádságunk hív — Szent Lélek, Úr Isten, 
töltsd be szíveinket bőven"!

Dr. Varsányi Mátyás
budai lelkész.

A Szentlélek szózata.
(Pünkösd II. ünnepe.)

János 3 . 16- 21.
Elült az égből nagy hirtelenséggel támadt zugó szélnek 

zendülése és Péter a 11. tanítvánnyal odaállt a világ minden 
részéből összesereglett istenfélő zsidó férfiak elé s oly hatalmas 
bizonyságot tett a megfeszített, de feltámadott Krisztusról, hogy 
beszédének hatása alatt mintegy háromezerén megtértek és 
megkereszteltettek.

Mikor a tegnapi nagy ünnepen önmagunkba szállva csen
des áhitattal Isten Szendéikének csodás megjelenése felett el
mélkedtünk, mi is úgy éreztük, mintha valami szokatlan ter
mészetfeletti erő ragadta volna meg bensőnket, mintha szívünk 
megtisztult volna a földnek salakjától s lelkünk felszabadult 
volna a bűnnek terhétől. Annak a Szentiéleknek munkája volt 
ez mibennünk, kit a Megváltó megígért tanítványainak s az 
ötvenedik napon reájuk kiöntött.

Ma is ennek az isteni erőnek hatása alatt megihletve 
állunk az Urnak szent színe előtt. Ünneplésünk nem tűnt el 
nyomtalanul: buzgó imáink a hitnek szárnyain a mennyei Atya 
zsámolyához emelkedtek és az elhangzott igék termékeny ta
lajra találtak keblünkben. És mégis aggaszt az a gondolat, nem 
foszt-e meg már a holnapi napon a világ zaja, a megélhetés 
gondja, az élet számtalan megpróbáltatása a pünkösd drága 
ajándékaitól?

Első tekintetre úgy látszik, mintha szent leckénk a mai 
ünneppel semmi kapcsolatban nem állana. Ha azonban ez igék 
mélyére hatolunk, észrevesszük, hogy a tegnapi ünnep evangé
liuma a maival szoros összefüggésben van, mert míg a tegnapi 
arról a végtelen nagy kincsről szólt, mellyel a Szentlélek a 
hivő lelket ajándékozta meg, a mai arra a munkára utal, mely- 
lyel a megjelent Világosság az egész emberiséget boldogította, 
amikor éles vonalat húz a hivő és hitetlen, a jó és gonosz, az 
üdvösség és a kárhozat között.

Neked is határoznod kell K. Atyámfia! Két urnak senki 
nem szolgálhat. Hogy örök üdvösség legyen osztályrészed, kö
vesd a Szentlélek szózatát, mely
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I .

arra int, hogy higyj Isten szeretetében.
„Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát 

adta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
életet vegyen.* Hallod-e, érted-e K. T. e szavakat? Az a jó
ságos mennyei Atya, aki szavával létre hozta a mindenséget, 
aki évezredeken keresztül hosszutüréssel nézte a sátán romboló 
munkáját és még akkor sem vette le kezét az emberről, amikor 
az a bűn mocsarába sülyedt: atyai jóságával, szeretetével 
segítségünkre sietett és az idők teljességében a mi váltságunkra 
egyszülött Fiát küldötte. Amikor emberi fogalmak szerint az 
emberiség megérett a pusztulásra, halálra, akkor hozta meg 
mindnyájunknak édes Atyja a legnagyobb áldozatot és úgy 
rendelte, hogy az Ige testet öltsön és elhagyva örök dicsőségét 
a világ Világosságává legyen. Elküldte egyszülött Fiát, hogy 
vezesse, oktassa, nevelje az embert s visszaszerezze neki azt 
az istenképet, melyet a bűn róla letépett, megnyissa lelkének 
azt az édenkertet, melyet a bűnbeesés előtte elzárt.

És mindezt az ő végtelen nagy szeretetéből tette. Igen az 
Örökkévaló nem nézhette tovább a világ nyomorúságát, vergő
dését, szenvedését, újra kitárta atyai szívét és ezzel mindnyá
junknak lehetővé tette, hogy az örök haláltól megszabaduljunk 
és csupán egy feltételt szabott k i: hogy higyjünk.

Hiszesz-e K. T .! Vizsgáld meg önmagadat és ha őszintén 
vallhatod: Istenem jól tudom, hogy bűneim miatt csak halált 
érdemelek, de hiszem, hogy Te szerető Atyám vagy, aki „nem 
akarod a bűnösnek halálát, hanem azt akarod, hogy megtérjen 
és éljen" ; hiszem, hogy csak az én Uram és Megváltómnak a 
keresztfán kiöntött tiszta vére mosta le az én bűneimet: boldog 
vagy, mert ha itt a földön szenvedned is kell, elveszed a hű
ség jutalmát, az örök élet koronáját.

De jaj neked, ha a Szentlélek sugallatát meg nem hall
gattad és tovább rohansz a hitetlenek útján, mert

II.
el nem kerülöd az Urnak ítéletét és azoknak sorsára jutsz, akik
ről meg van írva: „aki pedig nem hiszen immár elkárhozott, 
mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.* íme 
előtted áll az élet és halál, az üdvösség és kárhozat. A hit 
életet, üdvösséget, a hitetlenség pusztulást és halált von maga 
után, mert a pünkösdi Szentlélek nemcsak az istenfiúság boldog 
országát nyitotta meg előtted, hanem feltárta azt az örvényt is, 
melynek sötét mélyén az örök halál leskelődik reád.

Oh ne kérdezd, mint lehetne ily irgalmatlan az az Isten, 
ki úgy szerette e világot, hogy egyszülött Fiát küldte meg
váltására? Avagy nem bünteti-e, — ha szívének még annyira 
fáj is, — a gondos, jó atya gyermekét, hogy a helyes útra 
vezesse ? Ami mennyei édes Atyánk sem ostoroz azért, mintha 
szenvedéseinkben örömét lelné, hanem azért, hogy megpróbál
jon és a bűnnek nehéz álmából felébresszen.
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És hogy napjainkban oly sok a sóhaj, panasz, elégedet
lenség, hogy minden oldalról csak nyomor, inség vesz körül, 
annak az a forrása, oka, mert az emberek inkább szeretik a 
sötétséget, mint a világosságot, nehogy szívüknek gonoszsága, 
lelkűknek nemtelen vágya napfényre kerüljön.

A Szentlélek nem tesz ember és ember között különbsé
get. Minden szívbe kér bebocsáttatást, de édes szavát sok sze
rencsétlen nem hallja, nem akarja hallani, aminek szomorú 
következménye, hogy oly sokan már földi életükben meghaltak 
és elkárhoztak.

Az Úrnak ítélete szigorú, de igazságos. Azért küldte Fiát, 
hogy az embert a bűn átkának láncaiból kiszabadítsa és ő le
szállt a bűnösök közé, megoldotta kötelékeiket. Ámde e világ 
fiai a bilincsektől megszabadulva is ott maradtak börtönük sö
tétségében. Az ő szemük megszokta a sötétséget, az ő meg- 
átalkodottságuk elnyomta bensejükben a lelkiismeretnek szavát, 
úgyhogy tovább bolyongnak abban a lelki-testi sötétségben, amely 
a sátánnal összeforrásztotta őket.

Ha a hitetlenség téged is rabul ejtett és te a züllés lejtő
jére léptél, óh nyisd meg szívedet a Szentlélek előtt, meglásd 
feltárja előtted az életnek forrását és

III.
elvezet a Világossághoz. „Ki az igazságot cselekszi' az a világos
ságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, 
hogy Isten szerint valók." E világosság a mi megváltónk, Jézus 
Krisztus, akihez egyedül a Szentlélek vezethet el bennünket. 
Ő az Élet, aki már e földön boldoggá teszi övéit, a test elha
lása után pedig a lelket Isten orcája elé az örök világosság 
birodalmába vezeti. Ő az az örök Fény, aki eloszlatja a sötét
séget, erőt önt a csüggedőbe, felemeli a porba sújtottat s éltet 
fakaszt még a halál nyomában is.

Mily szeretettel hívogat téged ez a Világosság magához 
kedves ifiu, hajadon! Nem kívánja tőled, hogy szomorkodjál, 
sőt a nagy Prédikátor szavaival biztat: Örvendezz a te ifiusá- 
godban és vidámitson meg téged a te szíved a te ifiuságodnak 
idejében... de megtudd, hogy mindezekért ítéletre von téged 
az Isten. Igen ítéletre. Kárhoztatás lészen büntetésed, ha a test 
vágyai, örömei után futsz, de tiszta öröm osztályrészed, ha 
„kiveted a haragot a te szívedből és a gonoszt a te testedből."

Mily odaadással édesget magához titeket édes atyák, jó 
anyák! Sok a ti gondotok, nagy a ti önfeláldozástok, de még 
nagyobb a ti jutalmatok, ha gyermekeiteket kegyes szívetek 
örömére és Istennek dicsőségére felnevelitek: „Palánták ők az 
Úrnak házában a mi Istenünk tornácaiban virágzanak" és „amaz 
angyal megáldja őket" s általuk titeket.

De siessetek e Világossághoz ti is, kik az évek terhe alatt 
roskadoztok. Miként az érett tölgy, oly szilárdan álljatok meg a 
hitben s minél gyorsabb szárnyakon repül el felettetek az idő,
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annál tisztesebb legyen fejeteknek ezüst koronája, hogy ama 
utolsó órában szelid alázattal vallhassátok: Nekem az élet Krisz
tus és a meghalás nyereség."

K. T .! A Szentlélek kiöntetésének ünnepe végéhez ért. 
A szentháromságos egy Isten befejezte teremtő, megváltó, meg
szentelő művét. Téged is életre hívott, a te váltságodat is meg
pecsételte s megszentelni óhajt. Vigyázz! Feléd nyújtott kezét 
el ne utasítsd, hanem ragadd meg hittel s elhagyva a bűn szé
les útját, lépj a szűk ösvényre, hogy a hívek seregében elve
gyed bűneidnek bocsánatát, megszabadulj a haláltól és elvedd 
Krisztusban hívőkkel együtt az örök életet. Ámen.

Blatniczky Pál
cinkotai főesperes.



Megyei levente-zászló avatáskor.
(Szentesen a kormányzó jelenlétében.)

Régi hagyomány beszéli, hogy egykor Róma piacán a 
földrengés hatalmas mélységet támasztott, amely a teret két 
részre választotta, úgyhogy a lakosok egymással nem érintkez
hettek. Nagy volt a baj, kutattak is a jóskönyvekben, miként 
szabadulhatnának meg attól. Ezek azt a választ adták, hogy a 
legjobbat, amivel Róma bír, bele kell vetni a tátongó mélységbe 
s akkor az összezáródik. Sokáig keresték a legjobbat. . .  a 
drágaságok egész halmazát vetették már bele, de mindhiába’. 
Egy napon azután hirtelen ott termett egy lovas s így kiáltott! 
„Rómaiak! Tudjátok-e mi a legjobb, amivel Róma bír ? A vitéz
ség !“ — szólt s megsarkantyúzván lovát eltűnt e szédítő mély
ségben, mire az összezárult s Róma megszabadult a csapástól.

Világot rázó földrengés tátongó mélységgel választotta 
ketté köröskörül Nagymagyarországot! A térképen vékony, 
kéklő vonal csupán, de azért mély, nagyon m ély .. .  leér a 
szívünkbe, belevág a lelkűnkbe. Van-e drágakincsünk, amit 
belévessünk, amely áthidalja, amely összezárja?!

Ti vagytok e kincs .. a ti hitetek, a ti lelkesedéstek, a 
ti eljövendő férfimunkátok, anyák drága reménysége, apák 
büszkesége, magyar ifjúság, leventetábor!

Talán megremeg e szókra szívetek, talán visszadöbben a 
feladat nagysága elő tt.. .  de ne féljetek! Ne féljetek, csak érez
zétek. mélyen átérezzétek, hogy ilyen drágakincsnek kell nék- 
tek lennetek, ilyen drágakincs gyanánt kell néktek viselked
netek !

Vessétek ezért el magatoktól mindazt, ami hazug, mindazt, 
ami közönséges, verekedjétek át a lelketeket diadalmasan azon, 
ami bűn, tisztán, mint e zászlónak hófehér selyme és amilyen 
tiszta a szándék, amellyel adományozzák azt néktek gyöngéd 
női kezek.

S miként e zászló, amely nyelével a földön nyugszik, de 
aranyos hegyével felmutat az égre, emeljétek fel lelketeket e 
földről ti is az ég felé.

Tegyetek úgy, mint az eső. A vizek, melyek a földet áz
tatják, engednek a napsugár hívó szavának, felszállanak a ma
gasba, ringatódznak a verőfényben, megtisztulnak a szabadság 
levegőjében, átsívit rajtuk a viharok orgonazúgása, megremeg
teti a tanyáikat a menydörgés zengése, áthatja a villám tüze s 
azután így a magasságban szerzett erőkkel telítve visszahulla
nak a földre s éltetik és táplálják azt. Ez a körforgá s : földről 
az égbe, égből a földre, teszi, teremti itt az életet.
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Legyen így a ti lelketek is. E földnek porából, ahol él
netek, küzdenetek, munkálkodnotok kell, emeljétek fel azt gyak
ran az ég felé, Isten elé. , . hassa azt át az ö szentséges közel
ségének tudata, sugározza körül atyai megsegítő, bátorító szere- 
tetének melege, tisztítsa meg Szentleikének áldott fuvalma, de 
lássátok meg haragjának villámfényét is s így az ott fenn szer
zett erőkkel éljetek e földön, ezért a földért.

És akkor biztos lesz a szemetek, tiszta a lelketek, piros
pozsgás és vidám az arcotok, acélos a karotok, elszánt hittől 
dobogó a szívetek, munkára termett egész lényetek, akkor. . .  
magyar ifjúság, leventetábor, ez a zászló diadalmasan fog előt
tetek lengeni! . . .

Mindenható Isten, áldd meg már e zászlót! áldd meg és 
engedd, hogy jóra nevelő, gondos édesanyaként simogassa 
selymével azoknak lelkét, akik köréje sereglettek! Add meg a 
magyar ifjúságot erővel, engedelmességgel, kötelességérzettel! 
Áldd meg Magyarország kormányzóját, akinek közénk való 
jövetele ünnepi alkalmára — mint csodát hozó lények lába- 
nyomán a virág — kivirult e zászló! Áldd meg azt a nemes
lelkű férfiút is, aki messze idegenben, Angliának földjén föl
emelte hatalmas szavát a megtópett magyar igazságért, amelyért 
ez a zászló is lobog. Áldd meg a magyar asszonyokat és ma
gyar lányokat, akiknek áldozatos hite ezt a zászlót felajánlotta, 
áldj meg mindnyájunkat, hogy egy, akaratban, egy reménység
ben dobbanjon össze a szívünk! Áldd meg Isten a magyart, 

Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart 
Tengerén kínjának!
Balsors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép 
A múltat s jövendőt! Ámen.

Botyánszky János
szentesi lelkész.

Esketési beszéd.
V. Mózes 11 . 26 - 28.

Midőn Mózes sok évi vándorlás után népével az ígéret 
földjének határához ért, elősorolja neki mindazokat a törvénye
ket, melyeknek megtartása őt boldoggá teheti s beszédét ezen 
szavakkal fejezi be: íme én ma néktek élőtökbe adom mind az 
áldást, mind az átkot! Az áldást, ha engedtek a ti Uratok Isteniek 
parancsolatainak, melyeket én e mai napon parancsolok néktek. Az 
átkot pedig, ha nem engedtek a ti Uratok Isteniek parancsolatainak 
és eltávoztok arról az útról, melyet én ma parancsolok néktek.

Ifjúságtok eddig lefolyt vándorévei; u tán K. Jegyesek! ti 
is egy országnak határához értetek, melyet méltán lehet az
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Igéret földjének nevezni, mert reménnyel és bizalommal lépünk 
be abba. S ez az ígéret földje a családi, a házas élet. A határon 
állotok most s letéve a hűségesküt, átléptek azon. Mielőtt azon
ban azt tennétek, mielőtt belépnétek a családi életnek Kánaán
jába, itt a határon, az én Istenemnek nevében Izráel nagy pró
fétájának, Mózesnek szavait intézem hozzátok: Ime,  én ma 
néktek előtökbe adom mind az áldást, mind az átkot. Mert hisz 
talán felesleges, is hosszabban bizonyítgatnom, hogy a házas élet 
amint lehet áldás, úgy lehet átok is; amint lehet az örömnek 
és boldogságnak, forrása, épúgy lehet a bánatnak és boldogta
lanságnak a tanyája, is. S hogy. az ember melyiket nyeri, hogy 
a házas élet mivé lesz számára, az tagadhatatlan, nagyrészben, 
önmagától függ. Azért akarom feltárni előttetek a boldog házas
ságnak a titkát. Ime, én ma előtökbe adom az áldást.

Izráel népe áldással, az Úr áldásával lépett be az ígéret 
földjére. Titeket is áldással bocsátanak el szüleitek, hozzátarto
zóitok, rokonaitok a házas élet Kánaánjába! Óh Istenem, ki 
tudná leírni azoknak a jó szülőknek szívből fakadó, forró áldás
kívánságát, mely talán csak néma könnyekben tör magának utat 
ez ünnepélyes pillanatban, midőn szemüknek fénye, szeretett 
leányuk sírig tartó szövetségre kezét nyújtja szíve választottjá
nak. S ki mondhatná meg, mily öröm tölti el annak a jó özvegy 
anyának szívét, midőn két fiának elvesztése után egyetlen fia, 
házának és életének büszkesége a hűség-eskü szent láncával 
köti magához azt, kitől boldogságát várja s kinek boldogítása 
életének fő célja. S mint kérik mindhárman buzgó, bár talán 
csak a szív hangtalan imádságában a jó Istent, hogy tegye 
házas élteteket igazán a megelégedés és boldogság ígéret föld
jévé. S mint csatlakoznak a szülők ez imádságához és kívánsá
gához a szerető rokonok is, áldást kívánva, áldást kérve reátok! 
— Nekem is, mint az Úr szolgájának áldásra nyílnak ajkaim, 
íme, én ma előtökbe adom az áldást!

Mózes az áldásnak fölvételeképen egy csomó t örvényt,  egy 
sereg parancsot sorol fel népének. Én ez alkalommal csak a 
legfőbb törvényre, a parancsolatok summájára akarok rámutatni, 
amelyre vonatkozólag az apostol szavait idézem: „A parancso
latok summája a szeretet". Szeretet! Nézzétek, őz az a csoda
hatalom, mely kezetekbe ádja a házas élet boldogságának a 
kulcsát. Izráel népét egy fénylő tűzoszlop vezette Kánaánba; 
midőn rá juk borult az éj, a sötétség homályában az gyújtott 
előttük világosságot, s mutatta nekik az utat, amelyen haladniok 
kellett. A családi élet boldog Kánaánjába vezető tűzoszlop a 
jegyesekre s házastársakra nézve az egymás iránti kölcsönös 
szeretet. Majd jöhetnek rátok is nem-szeretem napok, r átok 
borulhat a megpróbáltatásoknak, szenvedéseknek sötét éjszakája; 
ennek az éjszakának sötétségét elűzni csak a szeretet képes. 
A világ esetleges támadása, az emberek önzése, irigysége, a 
szemeteket könnybe fürösztő  s telketeket véresre sebző rossz- 
akarat, hálátlanság és minden más egyenként fel nem sorolható
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kellemetlenség ellen önmagatokban, szívetek egymás iránti igaz 
szeretetében találhattok mindenkor kárpótlást, gyógyító balzsa
mot. Mert n a gy igazság van abban a bölcs mondásban : „Négy 
falnak boldogsága az egész világ ellen elég menedék, de négy 
falnak boldogtalansága ellen az egész világ nem elég tágas 
menedék". Azért Kedves Testvéreim, t i  ne a nagy világban, 
hanem családi hajlékotoknak a szeretettől fűtött, a szeretet me
legétől áthatott négy fala között keressétek boldogságtokat |  
vagyis szeressétek egymást!

De amint e földön minden mulandó s változásnak van 
alávetve, úgy a legodaadóbb, legforróbb emberi szeretet is 
idővel könnyen megfogyatkozik, meghidegül . Hogy ez nálatok 
be ne következzék, tápláljátok egymás iránt való szereteteket a 
szeretet örök kutforrásából, Istenből. Istenfélelem, Isten iránt 
való szeretet vezessen az egész életen át, minden tettetekben, 
minden dolgaitokban. Az örömöt ez szenteli meg, a bánatot, 
fájdalmat ez teszi elviselhetővé számotokra. Válasszátok azért 
jelmondatotokul ama bibliai szavakat: „Én és az én házam tisz
teljük az Urat!" Mert istenfélelem, Isten iránt való szeretet 
nélkül az; ember szeretete olyan csak, mint a félkarú, béna 
koldus. Nem tud jól ölelni, nem tudja a boldogságot magának 
biztosítani. Egy nem is gondolt véletlen és váratlan pillanatban 
kisiklik a karjai közül. A szeretetnek e kettős iránya az a két 
erős kar, mellyel a boldogságot kebletekre ölelhetitek, szívetekre 
zárhatjátok s azt magatokra nézve maradandóvá tehetitek.

Vőlegény, K. Testvérem! A szeretet szent érzésével kap
csold szívedhez menyasszonyodat, kit a szülői házról, a szülői 
kebelről leszakítasz. Szereteted alkosson neki új otthont, hol 
felejtse azt, amit elhagy, s veled együtt alkossa a boldogságnak 
új hajlékát. Hű nőddel szemben az élet küzdelmei között is a 
költőnek gyengéd szavai csendüljenek meg ajkadon mindenkor: 
„Bárha csügged hív barátod, Nincs enyelgő tréfa nyelvén S a 
kemény harc vésze kelvén Arcom elborulni látod: A te szíved 
az ne nyomja, Férfié az élet gondja". (Arany.)

S te is Menyasszony, K. Testvérem! a szeretet szent érzé
sével kövesd vőlegényedet, leendő férjedet s akkor áldás lesz 
a vele való élés. Válj el a szülői kebeltől, mely eddig ápolt és 
nevelt; hagyd el a hajlékot, leánykori álmaidnak és örömeidnek 
színhelyét; de ne feledd, hogy a szeretet minden házat a bol
dogság hajlékává, tesz s a munkás kezet, istenfélő életet min
denütt Isten áldása kíséri.

Ime K. Testvéreim, az áldás, mely vár reátok az életben, 
ha az Űr legfőbb parancsának, a szeretetnek engedelmesked- 

   tek; ime az út, amelyen járva eljuttok a békés, megelégedett, 
boldog családi elet Kánaánjába: Tartsátok meg azért e parancsot 
s le ne térjetek az útról, melyet  én ma elétek adtam.

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.
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Halotti beszéd
Ceglédi Pálné szül. Rideg Zsuzsanna, 17 éves, alig másfél 

hónapos asszony felett, aki hirtelen halt el.
Zsoltár 103.15—17.

Gyászoló Kér. Testvéreim!
A múlandóságnak egy szokatlanabb, egy fájdalmasabban 

érintő jelenségét szemlélhetjük itt, mint máshol, ahol egy élettől 
megterhelt és megfáradt embertársunknak adjuk meg a vég
tisztességet. — Ott megnyugszunk abban a természetes gondo
latban is, hogy az ember élete 70 vagy legfeljebb 80 esztendő 
s aki már ezeket a határokat látja feltűnni, az egyúttal készül 
is a búcsúzóra, mert tudja, hogy közel a vég. Itt azonban olyan 
megnyilatkozását látjuk az emberi halandóságnak, hogy a 103. 
Zsoltár felolvasott versei jutottak eszembe, mikor tudomásul 
vettem ezen fiatal, virágzó testvérünk elhunytét és annak meg
rázó körülményeit: „Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy 
virágzik, mint a mezőnek v i r á g a Igen, olyan az ember élete, 
mint a fű és a virág a mezőn, mely gyönyörűen pompázik, 
szinte elragadja fenséges szineivel a szemlélőt és Istenhez emeli 
fel, mert az ifjúság ereje ezer örömmel, tarka színekkel festi le 
az életet. Kell-e megkapóbb kép, mint a virágzó mező és kell-e 
lehangolóbb látvány, mint az őszi dér megcsípte és letarolta, 
vagy pedig a vihar dúlta és megtépte táj, a virágában meg
szakadt élet. — Ilyenek láttán fájdalommal és néma búval telik 
meg az ember szíve.

Az embernek napjait, életét ilyen, változásoknak alávetett 
táj, vidék, mező képéhez hasonlítja a Zsoltáríró. De vájjon nem 
volna egyéb az ember élete, mint múlandó fű, virág csupán, 
mint tarka mező, melyet az őszi szél letarol és megfoszt szép
ségeitől, életétől? Vájjon nyomtalanul vész-e el az ember élete 
is, mint a virágé, melynek virágán, ha átmegy a múlandóság 
szele, akkor többé nem ismeri az ő helye; nyomtalanul vész el 
emléke övéinek szívéből?

Testv.! Hogy mennyire nem marad nyomtalan az ember 
élete, azt bizonyítja az itt megrendültén álló gyászolók csoportja 
is, akik szívét ezen élet virágában megszakadása mély fájda
lommal tölti el. Mindenki siratja benne valakijét, az egyik gyer
mekét, a másik testvérét, szerető hitvesét, rokonát és ez épen 
elegendő ahoz, hogy az ember életét és ez esetben ezen fele
barátnőnk életét ne tekintsük csak pusztán enyésző virágnak, 
mert a virág, ha elpusztul, többé nem létezik, míg az embernek 
ezen földi élete csak első virágzás, amely folytatódik, sőt ama 
következő életnek eleje. Minél ékesebb volt az ember életének 
ezen földi virágzása, annál ékesebb és most aztán örökkétartó 
lesz a földöntúli virágzása, amelyen többé nincs hatalma a 
múlandóság szelének. Minél keserűbb és szaggatóbb a fájdalom 
szívünkben egy-egy ilyen ékes virágnak hervadása felett, annál
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bizonyosabb annak a tőlünk elköltözött életnek a túlvilágon 
való folytatódása, mert akiknek élete sokak földi életét meg
édesítette, az épen ezáltal alapozta meg a saját örök életét és 
ez az Isten irgalma és kegyelme. Erre a kegyelemre vonatkoz
nak a felolvasott résznek utolsó szavai, amelyek szerint, ha 
múlandó is minden e világban „ de az Úr kegyelme öröktől fogva 
való és örökké való az őt félőkön és az ő igazsága a fiáknak fiain. “ 
Ez a jóságos Isten az, aki az embernek olyan lelket adott, amely 
nem vész el a testtel. Ez a lélek tette őt is kedvessé előttetek, 
mert ami igazi kedvesség és öröm csak van az életben, azt 
mind a lélek műveli, amely a test virágának pusztulásával csak 
vidéket cserél s a múlandóság e mezejéről az örökkévaló tájakra 
költözött, ahol az Úr örökkétartó kegyelme uralkodik.

Akik tehát a léleknek eme örökkétartó és élő részüknek 
a gondját viselik és már itt a Testnek virágában is ezt ápolják, 
azok az igazak, azok félik Istent, azok nem zúgolódnak Isten 
akaratán és ezeken van aztán és ilyeneken nyugszik meg Isten 
örök kegyelme.

Ti most, Testv., a veszteség fájdalmában ezen igazságok 
tudomásul vételével és megszívlelésével vigasztalódjatok. Az 
Úr kegyelme nem szűnt meg rajtatok, sőt talán így int titeket 
arra, hogy ezen földi életben is, mint igazak készítsétek elő a 
léleknek örök virágát, hogy befogadjanak titeket is az örök 
hajlékokba, mert ha itt is az örökéletü lelket ápoljátok, akkor 
leikeitek találkozni fognak a ti kedvestek lelkével az örök 
boldogságban. Ámen.

Torda Gyula
domonyi lelkész.

Temetési beszéd.
(Porkoláb János hitbuzgó egyházfi felett.)

Zsolt. 4 . 9.

Gyászoló halotti Gyülekezet, Testvéreim az Úr Jézus 
Krisztusban! A minden halandók útján eltávozott közülünk a 
mi jó Porkoláb bácsink is. Nem szolgál többé itt az Úrnak 
oltára körül, ahol szinte negyedszázadon át oly hűséggel, oly 
kiváló pontossággal és annyi rendszeretettel teljesítette öröm
mel vállalt teendőit. Nem osztogatja többé a maga nagy körül
tekintésével, kíméletes meggondolásával a bölcs tanácsokat, 
nem csillogtatja a maga csendességében is oly jókedvű humorát; 
nem mondogatja meg szegényeknek és gazdagoknak a maga 
szerénységében is annyira határozottan az igazságot. Eltávozott 
közülünk. Nem tarthatta meg ez élet számára a gondos ápolás, 
gyermekeinek és unokáinak az a nagy szeretete, rokonainak 
és ismerőseinek ragaszkodása, sem az a nagy köztisztelet, amely 
körülvette őt nemcsak a jó napokban, hanem betegségében és
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halálos ágyán is. Elköltözött tőletek, szerettei. Nem hív immár 
benneteket kedves szavaival, nem árasztja reátok szeretetének 
a melegét. Méltán hull alá szemetekből a fájdalom könnye. 
Őszintén osztozunk gyászatokban mi is.

Óh de, Keresztyén Testvéreim, a mi bánatunk ne legyen 
reménység nélkül valóba mi gyászunk ne legyen zúgolódás 
Isten ellen! Hiszen az Űr, az igazságnak Istene meghallgatta 
hű szolgájának esdő fohászkodásait; életében megvidámította 
őt még a nyomorúságban is, megóvta a földi hiábavalóságok
tól és a hazugságnak útjától; szegénységében is adott neki 
olyan kincseket, amelyek elkísérik az örökkévalóságba: hit- 
buzgósága, Istenbe vetett bizodalma, szeretete, boldog remény
sége, az igazsághoz mind halálig való hűsége avagy nem töb
bet értek-e minden ezüstnél és aranynál ? Szeretetreméltó egyé
niségéért avagy ne adjunk-e hálát az Ürnak? Krisztus egyhá
zához való hűséges ragaszkodása, a kevéssel is megelégedni 
tudása, józansága, takarékossága, szorgalma, türelme és sok 
egyéb erénye — amelyek az első keresztyének erényeire em
lékeztetnek bennünket — nem méltók-e arra, hogy magasztal
juk érettük Istent ? Oh, adjunk hálát az Urnák, hogy e szol
gája életében az igaz keresztyén életet szemléltette velünk; — 
annyival is inkább, mert, aki ezt az életet viselte, az teljes 
alázatossággal ismerte el a maga gyarlóságát, betegágyán is 
igaz bünbánattal vallotta magát bűnösnek és büntetésre méltó
nak, — de lelki törödelemmel könyörgött az Űrhoz bűneinek 
a bocsánatáért. — Törödelmes és bűnbánó szívet az Űr nem 
vet el, sőt magának választja. Én hiszem, Szeretett Hívek, hogy 
akinek oly szép volt élete, szép, csendes elszunnyadás volt 
halála is, — megtisztulva a bűnnek minden szennyétől, Isten 
kegyelméből igazságnak áldozatát mutathatja be a megdicsőült 
lelkek táborában az Úrnak dicsőségében. Teste békességben 
pihen majd abban a temetőkertben, amelyet hosszú ideig oly 
mintaszerű rendben tartott, lelke pedig bizonyára meghallotta 
már az Űr jutalmazó szavát: Jól vagyon, jámbor és hű szol
gám; kévésén voltál hű, sokra bizlak ezután; menj be a te 
Uradnak örömébe! Ebben a meggyőződésben keressétek és 
találjátok meg ti is Gyászoló Hívek, a vígasztalásnak forrását!

Elhunyt testvérünk fejfájára azt a felírást találnám leg
megfelelőbbnek: Az igazak emléke áldott. Istent dicsőítve áld
juk s kegyelettel őrizzük szívünkben az ő emlékét! Búcsúz
zunk tőle, de ne a végenyészet szomorú gondolatának a jegyé
ben, hanem a boldog viszontlátás reményében, amely megvaló
sul ott, ahol a mi Napunk soha le nem áldozik, Holdunk el 
nem fogy; mert az Úr lesz a mi örök világosságunk, Benne 
lesz teljes a mi örömünk. Ámen.

Gerencsér Zsigmond
nemescsói lelkész.



Mesterházy László meghalt. Atyámat siratom benne. Ő 
nem volt principálisa a káplánnak, hanem atyja. Tudom, nem 
csupán az én vallomásom ez, hanem ezt vallja mindenki, kinek 
a jó Isten megengedte, hogy Mesterházyval együtt működhessen 
s vele karöltve szolgálhassa evangélikus egyházunkat. Ki is 
volt Mesterházy? Igazán csak az ismerheti, aki vele együtt 
munkálkodott. Szerénysége nem engedte, hogy távolra gyűrűző 
hullámokat verjen az ő értéke, az óceán mély vizeihez hason
lított az ő egyénisége, mely ép nyugalmában inponáló s a vele 
kapcsolatban levőkkel érezteti láthatatlan erejét s értékes, ál
dott hatásait. Egy nagy papi tehetség quálitásai forrongtak, 
feszültek a szerénységének aranykorlátai között. Akivel kezet 
fogott, akihez szólt, annak éreznie kellett az értéktelt lutheránus 
papi jellem lenyűgöző hatalmát. Szemeiből az evangélikus ön
tudatnak oly ereje szólt hozzánk, hogy még ma is, tíz esztendő 
után, valahányszor meg kell mutatnom, hogy lutheránus vagyok, 
mindig Mesterházy áll előttem szent dacban felvetett ajkaival 
s ma is az ő hatása alatt cselekszem. Egy evangélikus hívő 
jelentkezett egyszer, hogy át akar térni a katholikus vallásra. 
Mesterházy először szelíd volt hozzá, kért, könyörgött, majd 
valami földöntúli szent láng kapott súlyos érzéseinek mély 
tengerébe s ennyit mondott: Menj, édes leányom. Tagadd meg 
hited, tagadd meg édesanyádat s tagadj meg engem, menj. Ha 
nehéz lesz számodra az élet, tudd meg, minden azért van, mert 
megtagadtad vallásodat. Menj. Ha vissza jössz hozzám s sírva 
térdelsz előttem, hogy nézzem el bűnödet, úgy ismét felemellek, 
mert szeretlek. Édes lányom menj. A leány ment, de másod
szor nem jött vissza, evangélikus maradt. Nem szavai, hanem 
e percben megnyilatkozó egyéniségének, papi értékének meg
győző súlya aratott diadalt.

Mi is volt az ő irodája? Egy közjegyzői hivatal a szegé
nyek számára. Egy kérvénygyár szegény emberek ügyében. 
A jótékony intézkedéseknek irodája a pénztelenek számára s 
ő nem kérdezte, milyen vallásu, csak cselekedett. A jegyzőtől 
fel a kormányzóig mentek a kérvények, oly ügyekben, melyek
ben már minden hiába való volt.

S a szegénynek pénz kellett, bármilyen célra is, például, 
hogy Veszprémbe utazzon valamilyen ügyben, eljött Mesterházy- 
hoz s a szegény pap, ki egyszerre két gyermeket taníttatott, 
adott. Ezek a szegények tudom ma sírva állnak a pápai lelkész
lak kapujánál. Tettei prédikáltak, a Krisztus szeretetéről s pré
dikációi éltek s a való életbe küldték az evangéliumot.

Nem tudott mást, csak szeretni. Ez az ő szeretete él ma 
is bennem s hatása alól nem szabadulok soha, míg nem én is 
követem az örökkévalóságba. Ezt megfogadom neked jó bará
tom. így tudom, velem vagy s számomra nem is haltál meg, 
mert szívemben élsz. Nyugodj békében.

Dr. Sch.


