
Hivatásunk.
János ev. 17 . 15. „Nem azt kérem, hogy vedd 

ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a 
gonosztól."

Több mint 700 esztendővel ezelőtt, 1226. október 4-én, a 
portiunculai templom hideg kövezetén közel az oltár lépcsőjéhez 
halva találták Assisi-i Ferencet, a középkor egyik legjellegze
tesebb emberét. Jól ismerjük földi vándorújának kanyargó 
futását. Elindul egy gazdag, megirigyelt polgári házból, végig 
csapong a kábító földi gyönyörök rózsaligetén, azután egy 
hirtelen, éles kanyarulattal nekivág az önkéntes szegénység, 
sőt nyomorúság borzalmas pusztaságának, hogy soha többé ne 
is álmodhasson ennek a világnak csábos örömeiről, haszon
talan kincseiről! . . .  700 év messze nagy ideje takarja és nyomja 
sírját, de rá emlékezve még ma is egyre fokozódó bámulattal 
kiáltunk fel: mekkora szent szenvedély loboghatott egykor 
annak a régen porladó vándornak a szívében, aki egyháza 
megújulásáért, a világ megjobbulásáért, mások javáért annyi 
mindent meg tudott tagadni, s nem törődve az emberek gúnyo
lódásával, átkával, vagy sértő szánakozásával — ledobja magá
ról a gazdagság selyempalástját és koldusruhába öltözve elvonul 
magános kunyhójába! . . .  Assisi-i Ferenc egészen a Krisztusé 
akart lenni s azért lemondott egy egész világról. Az egyház
történelem azóta feljegyezte élete eseményeit, számbavette törek
véseit, álmait, küzdelmeit, kiharcolt sikereiről könyvek beszélnek, 
emlékezetét pedig kegyelettel emlegetik nemzedékről nemzedékre. 
...De egy alaptévedése nyilvánvaló!... Assisi-i Ferenc kolostorai
nak és zárdáinak fundamentum köveit szinte feszegetik, s győz
hetetlen erővel ostromolják a nagy főpapi ima könyörgő szavai: 
„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy 
őrizd meg őket a gonosztól!"

Ez az imádság a Krisztus követőinek örök élet-parancsa. 
Szól minden idők híveinek és minden idők pásztorainak. Nem 
szabad félrehuzódni, nem lehet kimenekülni ebből a világból... 
itt kell megállani, itt kell a Krisztus követőinek, „utánzóinak" 
lenni. Nem a hűs erdők csendjében meghúzódó kolostor hall
gató celláiban, ahova nem hat el sem a világ gondja, sem az 
élet kérkedése, sem pedig a tömegek csalárdsága. . . .  nem 
messze az emberektől, hanem itt, közöttük kell kitartani, hű
nek maradni, az evangéliom hitvallói és átélői lenni. Ez a világ 
a mi munkaterünk, ez a véres föld, amelyre rászakadt a rette
netes átok az ember bűne miatt: „Átkozott legyen a föld*... 
És ezt a megátkozott földet a Kain-bélyeges ember népesíti
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be . . . de nekünk mégis itt kell megállani, itt kell pásztoroknak 
lenni! Ebben a világban amelyről egy nagy pesszimista keserű 
lelke így nyilatkozott: Én nem csodálkoznék azon, ha egy 
modern özönvíz gyanánt 40 nap és 40 éjjel dinamit és ekrazit 
hullana az égből és a 41. hajnalon villám csapna az egészbe !“ ... 
És vájjon mit láthat Isten szeme, amikor széttekint a földkerek
ség millióin, ha már a homályos látás embere is így vissza
borzad a tengernyi gonoszságtól! . . .  De Jézus mégis így imád
kozik érettünk, minden idők híveiért és pásztoraiért: „Nem azt 
kérem, hogy vedd ki őket e világból". . .  tehát egyenesen ide 
küld bennünket, mint juhokat a farkasok közé.. .

És mi itt állunk egy ellenséges világban, mint élő tilalom
fák, itt küzdünk a Krisztus uralmáért, ahol pedig már egyszer 
felállították a keresztfát, itt vár reánk a nagy feladat, az egyet
len kötelesség: az „imitatió Christi".. . Micsoda szédítő, ember- 
feletti megbízatás ez ! . . .  Ki nem érezte még, hogy ezzel a 
porból vett emberi testtel, ezzel a hamar kételkedő, hamar 
elcsüggedő szívvel bizony nem könynyü inegállani. Száma
dásos órákon hányszor megítél bennünket saját magunk 
lelkiismerete. . .  és ügye az volna a veszedelem, az lenne 
a leveretés bizonyos jele, ha öntelt dicsekedésünk elnyomná 
bennünk a lelkiismeret ítélő, kárhoztató] szavát! Hát az, aki 
mindennap belenéz a lelkünk rejtekébe, aki a szíveket és a 
veséket vizsgálja, aki láthatatlanul mindig megjelenik a temp
lomban, mint leghűségesebb hallgatónk, aki velünk jön a 
bölcsőhöz, a betegágyhoz, a koporsóhoz és meghallgatja, mint 
adjuk át az ő üzenetét e világnak — vájjon ő mit láthat a 
pásztorok szívében ? . . .  Hogyan kiáltsunk mi, ha Pál és Luther 
egyazon vergődéssel tesz mélységes bűnvallást: „Oh! én nyo
morult ember! Kicsoda szabadít meg engem et?"...

Talán kétségbeessünk ? . . .  Talán elmeneküljünk őrálló 
helyünkről ? . . .  Talán megátkozva mi is megvessük ezt a 
világot ? . . .  Oh, nem ! Hisz még vétkezve sem vagyunk elha
gyatva! Ebben az Isten ellen lázongó világban, a végtelen 
árvaságban magunk mellett érezzük a parancskiadó imádságát! 
Erősségünk az a szeretet, amely a halál kapujában is érettünk 
könyörög a Főpap imádságában: „ . . .  őrizd meg őket a gonosz
tó l!" ... Bátorságunk az a hű gondoskodás, amely Péterbe így 
önt új bizodalmát: „Simon! Simon a Sátán kikért benneteket, 
hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érettetek". . .  
Menedékünk az a kegyelem, mely szakadatlanul aláomlik Isten 
atyai szivéből! . . .  Azért ebben a világban, a kísértések földjén 
járva, botorkálva, csüggedezve, meglankadva, el is esve sohse 
felejtsük, hogy Valakinek könyörgő imádsága ma is, most is 
tusakodik érettünk, kegyelmet kereső, kegyelmet váró pász
torokért ! . . .

De azután ne felejtsük Böcklin-mester híres képének is
merős feliratát sem. A kép a keresztre feszített Megváltót 
ábrázolja átszögezett kezekkel, véres homlokkal, amint mély
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séges, szánakozó fájdalommal néz az em berekre.. .  az eljövendő 
pásztorokra és apostolokra. A felírat pedig így hangzik: „Én 
ezt tettem teéretted! — Vajjon te mit teszesz énérettem?". . .

Jövendő munkánk, törődésünk, pásztori hűségünk legyen 
e kérdésre méltó feletet. . .

„Maradj meg oltalmaddal 
Velünk erős, pajzsunk,
Hogy e világ diadalt 
Ne vehessen rajtunk.” Ámen.

Nagy Miklós
bobai lelkész.



Suspiriumok.
Luk. 5 . 1—11.

Adj erőt Jézusom, hogy menjek utánad,
Szent nevedben kezdjem, végezzem munkámat,
Ha itt küzdelmeim jutalma elmarad,
Biztass, hogy hűségem ott fenn üdvöt arat!

Máté 5 .20-26.
Taníts szent példáddal bántalmat feledni, 
Embertársaimat testvérként szeretni,
Add, ne vádolhasson senki gyűlőlséggel,
Éljek békességben a földdel s az éggel!

Márk 8 .1 —9.
Hogyha szükölködés nehéz gondja aggaszt,
Igédben találjak megnyugvást és vigaszt,
Atyánk vagy, megadod a napi kenyeret, 
Gondviselésedért legyen áldott neved!

Máté 7 .15—23.
Add, hogy a gonoszok tőrébe ne essem,
Igéd igazságát hirdessem, kövessem,
Legyek nemes fa, mely jó gyümölcsöt terem,
Az ítélet napján adj kegyelmet nekem!

Luk 16.1 9.
Emlékeztess Uram, számot kell majd adnom,
Világi gazdagság bűnre ne ragadjon,
Bármikor ér véget földi sáfárságom,
Elhívó szózatod add készen találjon!

Luk. 19.41—48.
Az ítélet napja mindennap közelget,
Buzdíts szent igéddel: mentsem meg lelkemet,
Oltsem magamra a bűnbánat ruháját,
Látogassam gyakran az imádság házát!

Luk. 18. 9—14.
Előtted Uram, a kevély meg nem állhat,
De az alázatos üdvösséget várhat,
Habár bűnös vagyok, add Hozzád mehessek,
Jézus érdeméért kegyelmet nyerhessek!

Márk 7.31—37.
Ha a keserűség poharát ürítem,
Add el ne csüggedjek, erősítsen hitem,
Él még a jó Isten, megkönyörül rajtam,
Örömben, bánatban nevét magasztaljam!

szentantalfai NAGY LAJOS.



269

Jézus meghívója egy rövid órára, 
meg egy hosszú — életre.

(Szentháromság utáni 5. vasárnap.)
Lukács 5. 1—11.

Abban az időszakban élünk, amikor az emberek egy része 
a  nyár tikkasztó melege elől menekülni óhajt s a nyár idején 
fáradalmaira pihenést keres. Az emberek más része meg keresi 
a nyár meleg napsugarát, amely barázdás homlokát gyöngyöző 
verejtékkel vonja be, de amely egyúttal növeli kezei munkájá
nak jutalmát. Az Úr Jézus meg mind a két csoportra rátekint 
és úgy érzi, az egyik csoport nem találhat üdülést, pihenést 
nélküle: „vegyétek fel az én igámat. . .  és találtok nyugalmat 
a ti lelkeiteknek*; a másik csoport meg nem végezhet eredmé
nyes munkát a legszebb nyárban sem nélküle: „valamit az én 
nevemben kértek az Atyától, megadja néktek*. Azért oda hív 
mindeneket a Genesáret tó lankás partjára, Péter hajójához, 
egyelőre egy röpke órára. Akik nyári üdülést keresnek, azok
nak épen oda kell találniok arra a tájra, ahol az ég kékebben 
ragyog, a hullám szelidebben ringatózik, az élet több szépséget, 
nyugalmat igér, mint bárhol egyebütt. Onnét nem mennek haza 
csalódottan, egy elhibázott nyaralás szomorú emlékével, fárad
tabban, mint korábban voltak; ott, „aki keres, mind talál*. — 
Akik meg eltikkadtan hordják a nap terhét és hévségét, azok
nak is oda kell találniok, mert ott aratás, áldott aratás várakozik 
reájuk akkor is, mikor egyebütt le van tarolva a mező. „Az 
aratásra váró gabona sok*. Egy röpke órát a legszorgosabb 
munka idején is szakíthat mindenki magának. „Nem drágább a 
test, mint a lélek*. Újult erővel indul onnét mindenki munkára. 
Jertek oda, testvéreim, ott vár rátok kéklő hegyormok örökzöld 
lombbal fedett bérce lábánál hűsítő hullámait ringatva a kéklő 
tenger és az Égnek, főidnek királya: a Krisztus.

I. Ha azután odamegyünk, először nem találjuk ott Őt, aki 
odahívott minket, helyette egy csapat fáradt embert pillantunk 
meg. Ezek mintha hiába volnának a szép, gyönyörű helyen. 
Az arcuk nekik is gyűrött, válluk nekik is meggörbedt: fáradtak. 
Most értek ide, az éjjel halásztak. A hatalmas hálókkal az éj 
folyamán egyikét végezték a legfárasztóbb munkának. Hajtották 
a nehéz hajókat, húzták a hatalmas hálókat. Egyik kerítés után 
a másikat kezdték. Nem szólnak egy szót se, de a némaságuk 
is arról szól: hiába volt minden. „Egész éjjel fáradtunk és 
semmit se fogtunk*. Mégse érnek rá pihenni, a hálókat kell 
rendbehozni, mert különben holnap is hiába fáradnának. A 
munka egyformán nehéz, fárasztó, ha tejjel-mézzel folyó Kána
ánban, vagy hétköznapi tájon végzi az ember s különösen nehéz, 
ha eredménytelen volt. Ezek a halászok értették a halászat min
den fogását, titkát, tanult mesterségük volt, apáiktól tanulták meg, 
mindent a legszorgalmasabban, gondosabban végeztek — hiába í
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Hogy fáradt, csüggedt embereket lássunk, azért talán nem 
is kell elmennünk messze földre. Mosolygó szép vidékre meg 
épen ne menjünk, találunk bőven a magunk otthonában is, 
talán csak magunkra kell tekintenünk. Ahol a természet pom
pája különösen mosolyog ránk, ott talán még jobban fáj az élet 
terhe, gondja.

Menjünk csak a magyar ugar barázdáira, tarlójára, asztagjai 
közé, találunk ott fáradalmat, véres verítéket, gondtól barázdált 
homlokot épen elég számban. Ahol, mikor a tikkasztó meleg 
elől a madár is hűvös érre menekül s ott bágyadtan kapkod 
levegő után, künn áll a mező hőse a szúró napsugárban, végzi 
munkáját. Milyen fáradalmat visz haza földjéről este otthonába ? I 
Milyen fárasztóvá válik még pihenése is arra a gondolatra, hogy 
ma se ért célt, a gond sötétjét ma se vihette el szerettei feje 
fölül. Tehát megint hiába fáradott!

Másokat bányák sötét mélyében találunk, ahova a nap
sugár sohase hatol, ahol, mint a föld belsejével bírókra szálló 
titán dolgozik az ember, ismét is azért, hogy a gond, aggodalom 
elmaradjon mellőle a földön. De ha a napfényre jön, teste nem
csak fáradt, de szeme szomorú is. Hiába fáradott!

Egyebek gépek zakatoló lármájában dolgoznak és fáradnak. 
A gépek között maguk is szinte gépekké lettek. Mikor a gépek 
elcsendesednek mellettük, akkor a lelkűk zúgja tovább, hiába 
volt, mert amit akartam, el nem érhettem!

Föld felett, föld alatt, szabadban, vagy gyárakban, éjjel
nappal ott viszhangzik a Genezáret tó felé való igyekeztünkben 
a fáradt Péter fáradt szava: hiában dolgoztunk, fáradtunk, sem
mit se nyertünk. S ez a szó mindenhol hangzik, míg az Úr oda 
nem ér. Jézus nélkül Kánaánban, Magyarországon, Amerikában, 
Afrikában olyan a munka, hogy arról jobb nem beszélni. Jézus 
nélkül Péter is, Saul is hiában fárad: fáradalomra fáradalmat 
szerez.

II. Végzett munka után édes a pihenés. Végzett munka 
alatt azonban azt a munkát érti a példaszó, amely jutalmat, 
eredményt is adott. Akinek munkája eredménytelen munka, 
annak munkája nincs elvégezve. Egész éjjel fáradtunk, semmit 
se fogtunk. Ilyen munka után a pihenés nem üdülés, a pihenés 
nem édes, hanem keserű. A pihenés nem nyugalom, hanem 
önemésztés, további gyötrődés. A csend idején elvonulnak a 
fáradalmak, kitűzött s meg nem valósult célok és fáradtabbak 
vagyunk, mint voltunk. Péter pihenése is így önemésztéssel 
kezdődött. De azután a szerencsétlen halászata után való pihe
nése átalakította, megváltoztatta további pihenéseit és munkáját, 
megváltoztatta egész életét Az történt vele, hogy bár fáradt 
volt, egy röpke órát Jézussal töltött s hogy az az egy óra mit 
jelentett a számára, azt világosan megmondja Péter magának 
az Úrnak a vele töltött óra végén: jóllehet semmit se fogtunk, 
mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. Míg az Urraí 
együtt nem volt, ezt meg nem tette volna, ha más cselekszi,
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esztelenségnek, badarságnak tartotta volna! De egy röpke óra 
meggyőzte arról, hogy ennek a Názáretinek jó lesz hallgatni a 
tanácsára s azt jó lesz a saját gondolatom s mindenki tanácsa 
fölé helyezni! Pedig nem is volt halász, mások véleménye sze
rint nem is értett a mesterséghez.

Mennyit ért Péternek ez a rövid óra pihenése ?!! Többet, 
mint sok esztendei munkája, többet, mint sok jó fogása, többet, 
mint sok jó fogás után való vidám áldomása. Ez volt részére 
a legjobb fogás, evvel megtalálta a legfárasztóbb munka pihe
nését is.

Mennyire keresi az ember fárasztó munkája után a pihe
nést, mennyire szüksége van a pihenésre, de milyen kevés 
ember talál az igaz pihenés számára egy órát. Nem mintha a 
legelfoglaltabb, a legszorgalmasabb ember is a legszorgosabb 
munkaidőben is nem szakítana legalább közben-közben magának 
egy órát. De azt az egy órát milyen különfélekép töltik el. 
Egyik fut otthonától minél távolabb, hogy elhagyja annak gond
ját. Másik munkamezejétől menekül, hogy képét is feledje an
nak. Zajt, lármát, vidámságot keres egyik mindenáron, hegyek 
tetején, erdők mélyén, idegen országok népei között csendet a 
másik. Elmúlnak az órák, napok, hónapok, évek anélkül, hogy 
igazában megpihentek volna. Sőt sokszor az úgynevezett szóra
kozás, zajos öröm, hangos kedvtelés fárasztóbb a munkánál, 
fárasztja, megmérgezi a testet, lelket s az egész életet. Hány 
„szórakozó* helyen, hány „pihenő* órán halálra fárad a lélek. 
Hisz minden nyomorúságunk mellett is, ha mindenki szórako
zása, pihenése célra is vezetne, nem volna fáradt ember a föl
dön! Akik a világ örömeitől várnak sokat, feledik: „e világ 
elmúlik s annak dicsősége*, akik a hegyektől, tavaktól várnak 
mindent, nem gondolnak rá, hogy „Gileádban nincs orvosság*.

Testvéreim! régóta zeng az ének! Legyen ott Krisztus 
mindenütt! Péter megpihenése Jézus lábainál s új életre, új 
valóságra virradása vezessen minket arra, hogy nyugalom, 
pihenés nincs nála nélkül. Ellenben az Ő Ígérete valóra válik: 
„jöjjetek én hozzám mindnyájan, kik megfáradtatok, én meg
nyugosztallak titeket!“

III. A Krisztus nélkül csalódottan végzett munka után 
áldott munkára indulhutunk szent jelszóval: a te parancsola
todra Uram! így tett Péter! Oda ment az Úr parancsára, ahol 
azelőtt reményei elmerültek a tengerbe, ahol hasztalan fáradt 
annyiszor, ahol egyik csalódásból a másikba esett. Ott most 
egyik csudálat a másik után fogadta. Egyik csudálata az volt, 
hogy Jézussal ott is lehet eredményt elérni, ahol s amikor em
beri számítás szerint, az lehetetlen; a másik csudálata meg az 
volt, hogy ez a názáreti Mester az ő ügyét is ismeri, baját is 
látja, az ő helyzetén is tud segíteni. Milyen más munkát végzett 
most ugyanazon a helyen! A Jézussal pihenésben eltöltött egy 
óra megindította lelkét, a vezetése alatt munkában töltött másik 
óra átalakította életét! Hogyne, hisz nehezebb munkát könnyeb
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ben még sohase végzett. Segítséget is kellett hívniok, mégse 
fáradt el senki. Ez a munka nem munka volt, hanem drága 
élmény, szent tapasztalat, a lélek boldog hazatalálása.

Nem tudom, Testvérem, hol munkálkodói, milyen eredmé
nye van a fáradalmadnak. Nem tudom, mit végeztél, milyen 
terveid vannak a jövőre nézve ? Csak egyet tndok bizonyosan, 
nem mehet olyan jól a dolgod, hogy szükséged ne volna Reá; 
nem mehet olyan rosszul dolgod, hogy ne segíthetne rajtad Ő ! 
Vele, jelenlétében fényárral telik meg a bánya sötétje, Vele 
győzelemről szól az élettelen gépek zaja, Vele az örök élet dia
dalát énekli a nap terhét, hévségét hordozó felett a dalos pa
csirta! Látni fogod, hogy csak a munkamező marad a régi, de 
más lesz a munkád, mert mássá lett a Krisztus állal szíved! 
Vele mindenütt látni fogod, hogy nem a foglalkozás választást 
hibáztad el, csak azt, hogy abba nem vitted bele Krisztust. Ha 
Vele munkálkodói, Vele pihensz, bár most csak egy órára hív, 
mégis — egy életre adod neki szívedet. Ámen.

Fábián Imre
sárszentlőrinci lelkész.

Ne ölj!
(Szentháromság utáni 6. vasárnap.)

Máté V. 20—26.

Pár hónappal ezelőtt egy fájdalmas feljajdulás zúgott végig 
az országon. Hogy népünket, ezt az előbb oly sok, egészséges 
vért veszített, utóbb egyharmadára apasztott magyar népet, új 
kór tizedeli: az öngyilkosság. Hisz ez éppen a háború előtt is 
előfordúlt, de mégis inkább mint csak szórványos jelenség. De 
napjainkra már — úgy lehet mondani — valósággal járvánnyá 
nőtte ki magát. Úgyannyira, hogy akárcsak a régi időkben, 
nagy pestiskitörések idején, úgy most is már a hatóságok ültek 
össze, hogy e modern pestis elfojtásának a módjai felől tanács
kozzanak. Sajnos, a javallat alig volt több annál, hogy, ha már 
a bajt gyökerében orvosolni nem lehet, próbáljunk legalább a 
tovaterjedésének gátat vetni azáltal, hogy minél erősebben hall
gassunk róla.

Az igaz T., hogy nem kívánatos e dologról oly céllal be
szélni, hogy az emberek mohó kíváncsiságának adjunk vele 
idegizgató tápot, de viszont az is bizonyos, hogy agyonhallgat
nunk sem dehet, hisz annak az amúgy is ezer külső sebtől 
vérző országnak belső, tehát igen veszedelmes vérzése ez, 
melynek mi is tagjai vagyunk s ami még ennél is nagyobb, 
mi itt mindnyájan keresztyének volnánk. Akkor pedig semmi
képen sem hagyhat bennünket hidegen, közönyösen az a kér
dés: mi az oka annak, hogy mellőlünk annyi, de annyi testvér
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dől ki félúton, nyomorban, a fekete jövőtől való kétségbeesés
ben akkor, amikor nekünk — hál Istennek — még bőségesen 
van az utitarisznyában s amikor még a mi szívünkben van 
bizalom és reménység.

Hogy pedig ezt a fájó kérdést itt, az Isten házában vetem 
felszínre, annak a nyitja T. abban van, mert ennek az új nem
zeti veszedelemnek a forrását egyedül abban látom, hogy ez a 
beteg társadalom csak igen gyér számú és vékony, gyenge 
szállal függ össze azzal a tetterős, diadalmas világnézettel, me
lyet a szeretet evangélioma alapján állva, éppen ez a templom, 
benne a mi egyházunk képvisel. Hogy pedig e kérdést épp 
most vetem fel, annak az az oka, hogy ennek az evangéliom- 
nak az a darabja, amelyet felolvastunk, a legszorosabban e 
kérdésre tartozik s a veszedelemnek mintegy a kész orvosságát 
adja, amellyel szemben csak egy, csak az a kötelességünk, 
hogy bevegyük s magunk is — mindenhol ezt a hathatós or
vosszert ajánlva — gyógyítsunk. Őszintén szólva, sok dolog 
felől vagyok homályban, bizonytalanságban, azt az egyet azon
ban teljesen tisztán és világosan látom, hogy társadalmunk e 
bajának nincs más írja, egyedül csak az evangéliom, közelebbről 
pedig az, hogy ennek a szelleme legyen a szuverén úr minél 
több embernek a lelkében s a társadalom legkülönbözőbb 
rétegeiben.

Semmi kétség, a baj közvetlen forrása a háború okozta 
gazdasági válság, sok család anyagi romlása, a vele járó gon
dok, ezekben az egészségnek, ellenállóerőnek lassú felőrlődése. 
De ezek így mind annak az egyetemes rossznak, ami a háború, 
a természetes következményei, úgy mondhatni, vas kérlelhetet- 
lenséggel beálló eredményei s épp azért, mert minden rettene
tessége mellett is van benne valami a megmásíthatatlan kény- 
szerűségből, egymagában nem volna több, mint irgalmatlan 
kemény próba, mely az embert megterheli ugyan, de a hitét, 
bizodalmát, reménységét le nem töri. De amikor ehhez hozzá
járul az erősebbek, az ügyesebbek kapzsisága, keménysége, 
lelketlensége, mely egyebet sem néz, csak a hasznot, ha mind
járt egy kialuvó élet, egy kis csatád feldúlt boldogsága árán 
is jut hozzá; óh az ilyen tapasztalás a szenvedőt demoralizálja, 
magárahagyatottságában kétségbe ejti, kiöli a hitét, a lelki
egyensúlyát felbillenti. S amikor egy ember egyensúlyát vesztve, 
az alatta tátongó szakadékba zuhan, — ítéld meg T. — ki an
nak az oka, őmaga-e, vagy az, ki őt a mélység szélére tolta.

Lehet, Testvérem, hogy az igeolvasás után kényelmesen, 
azzal a csendes várakozással helyezkedtél el a padodban, hogy 
meghallgatsz egy kis elmélkedést arról a különbségről, mely 
Mózes és Jézus valláserkölcsi felfogása között van s így talán 
meglep s kényelmetlenül érint az a nem várt fordulat, hogy 
ehelyett a ma hallott isteni parancs krisztusi értelmével egyenesen 
feléd fordulok: „Ne ölj1“ Testvérem, legalább te ne ölj! Lega
lább te ne növeld a haragnak, a bosszúnak, a keménységnek,
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a szívtelenségnek, a rosszakaratnak azt a szennyes és féktelen 
árját, mely naponként annyi ember alól mossa ki a talajt.

Téged kérlek, feléd fordítom az isteni parancsolat élét. 
Óh, nemcsak azért, mert azokhoz, akik nincsenek itt, nem hat 
el a szavam, hanem azért is, mert míg te, a templombajáró, 
itt az istentiszteleten áldozatot bemutató, nem hajtod a nyakad 
ennek az életmentő és megtartó evangéliom igájába, addig mi
csoda reménységünk lehet nekünk arra, hogy befogadják azok, 
akik ezt a hajlékot oly nemtörődömséggel kerülik.

De ha te sem engedsz a parancsnak, Testvérem, vájjon 
mire jó neked egy-egy ilyen istentisztelet. Isten ezt arra szánta, 
hogy legyen neked drága alkalom, ahol indítást és erőt veszel 
a hétköznapjaidra az Isten elibéd írta élet valósításához és hogy 
legyen neked drága alkalom, hogy a te hálaáldozatodat bemutat
hassad. Ám itt emlékezzél Krisztus Urunk szavára, aki a mai 
szentigénkben azt mondja: „Azért ha te az ajándékodat az 
oltárra viszed s ott megemlékezel arról, hogy atyádfiának valami 
panasza van ellened stb“. S ebből értsd meg, hogy az igazi 
istentiszteletnek a te templomba való bejöveteled s az itt tartóz
kodás csak a befejező aktusa, amit az elmúló hét többi hat 
napján már hatalmas előmunkálatok előztek meg. A szelídség
nek, a türelemnek, a békülékenységnek, a jóakaratnak és a 
segítő szolgálatnak áldozatos munkái.

Próbálj csak Testvérem, a következő vasárnapra ne csak 
énekes könyvet hozni magaddal, hanem áldozatot is, ilyen, 
egyedül igazi, Istennek tetsző áldozatot s meglátod, hogy mily 
nagy világosság s mennyi meleg, békesség és öröm árasztja el 
a szíved egy ilyen istentisztelet nyomán. Legyen ez az Isten- 
tisztelet az indítás, a következő már az áldozatbemutatás napja. 
Menjünk ma haza azzal a szent elhatározással, hogy elfelejtjük 
a hántást, a keserűségeket, hogy az emberekhez jó szívvel kö
zeledünk, hogy megbocsátunk s bocsánatot kérünk, hogy sze
retni fogunk s egyenesek, őszinték leszünk, szóval, hogy mához 
egy hétre egy igazi, lélek és Isten kedve szerint való istentisz
teletet tartunk. Mert nemcsak ének és prédikáció az istentisztelet. 
Óh sokkal nagyobb, sőt a legnagyobb dolog. Annak a folyamata 
alatt elváltozik az emberszív s elkezd telni a világ fénnyel, 
meleggel, örömmel. S téged, te templomozó sereg egyen-egyen- 
ként arra szemelt ki Isten, hogy ennek a beteg világnak a szá
mára a fénynek, melegnek, örömnek egy-egy gazdag forrása 
légy. Ámen.

Kiss István
vallástanár.
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Az élet kenyere.
(Szentháromság utáni 7. vasárnap.)

Márk. ev. 8 .1—9.

A pusztai vendéglátással nemcsak azt mutatja meg az Úr 
Jézus, amit manapság oly kevesen akarnak megérteni, hogy a 
kevésből is lehet sokat adni, hanem azt is, hogy az isteni 
eredet az áldások kiapadhatatlan kutforrását rejti magában. 
E történet nem csupán a legapróbb részletekre, földi szükség
letekre is kiterjedő, legtökéletesebb könyörületességet példázza, 
hanem egyúttal egy hatalmas isteni gondolatot is hirdet. Az 
Űr Jézus megsajnálja az ezereket, a kiket a lelki éhség hajtott 
feléje. S a midőn csodatétel utján megelégíttetésükről gondos
kodik, egyúttal e mélyértelmü igazságnak adja magyarázatát: 
„Én vagyok az életnek ama kenyere; aki én hozzám jő, semmi
képen meg nem éhezik, és aki hiszen én bennem, meg nem 
szomjuhozik soha."

A négyezer embert a pusztában elégítette meg az Úr.
Manapság a templomok is ilyen pusztaságok. Nemcsak 

azért, mert ma itt keressük „az életnek ama kenyerét", hanem 
azért is, mert templomaink is nem egyszer üresek, mint a 
pusztaság.

Irányítsuk figyelmünket: 1. a templombaj árás indokaira,
2. a megelégíttetés módjára, 3. a maradék darabok felhasz
nálására.

I.

Nem épen mai szentleckénkből, hanem egyéb evangéliomi 
történetekből, Jézusnak nem egy panaszos kijelentéséből tudjuk, 
hogy az emberek azért keresték fel oly nagy számban a ná
záreti prófétát, mert jeleket és csodákat vártak tőle. S hogy a 
Jézus keresésnek ez az indoka nem volt egészen kifogástalan, 
arra nem egyszer reámutatott az Úr is. Mindazáltal tévedés 
volna azt hinni, hogy a pusztai zarándokok közül egynek ér
zülete se állta ki a vendéglátó Jézus bírálatát. Valószínű, hogy 
az Úr így is örömét lelte a sokaságban. Épenígy hibás feltevés 
volna az is, ha a mai templombajárók mindegyikéről azt hinnők, 
hogy nem belső, csak külső indokok hozták őket Isten házába, 
nem belső, hanem csupán külső szükségletek kielégítését várják.

Bizonyos igaz, hogy vannak, akik megszokásból, vannak, 
akik időtöltésből, vannak talán olyanok is, akik rábeszélés 
következtében nyúlnak az énekeskönyv után és teszik kezü
ket a szent hajlék ajtajának kilincsére. Szeretnénk mégis azt 
hinni, hogy a legtöbb templombaj áró, ha öntudatlanul is, de 
„éhezi és szomjuhozza az igazságot," valóban Jézust keresi.

Valamint egykor Jézus Galileában örömmel fogadta a 
sokaság közeledését, azonképen kell, hogy mi is valljuk: bármi 
legyen is a hívek templombajövetelének indoka, a fő az, hogy 
itt vannak, és jó és helyes, hogy itt vannak. Az Űr lábainál
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ülve, az Ür beszédeit hallgatva, az Úr hatalmas cselekedeteinek 
szemléletébe elmerülve mindenki megtalálhatja azt, a mire lelke 
éhezik és szomjuhozik. Az egyik csalódott. Kéri, hogy az Úr 
nyugtassa meg. A másiknak seb sajog szívében. Gyógyulást 
keres. Veszteség érte a harmadikat. Hol találna kárpótlást, 
hogyha nem az Urnái? Békesség hiánya keserít sokakat. Csak 
természetes, hogy a békesség fejedelme után kiáltanak. Vannak, 
óh, bár minél többen volnának, akik a bűntudat terhe alatt 
roskadoznak. Tudják, óh, bár minél többen tudnák, hogy csak 
Jézus vígasztathat és tarthat meg. Sokaknak arra van szük
ségük, hogy érzületük, röghöz tapadó gondolkodásuk homályába 
bevilágítson az örök igazság fénysugara. Ismét mások egyszerűen 
és rendszeresen egészséges lelki táplálékra vágynak. Valóban, 
sokféle indoka van a templombajárásnak. Ha az igehirdető jól 
fontolóra veszi hallgatóinak, a híveknek sok-sokféle szükség
letét, baját, sebét, amelynek kielégíttetése, enyhíttetése, gyógyít
tatása végett a templomba jöttek, — csoda-e, ha ekép sóhajt 
fel a tanítványokkal: „Honnét elégíthetné meg itt ezeket valaki 
eledellel a pusztában?"

II.
De nem is az igehirdelő elégíti meg a híveket, hanem az 

Úr maga. Akárcsak a galileai pusztában. A tanítványok tanács
talanul álltak a nagy feladat előtt. De megszólalt az Úr s 
„megparancsoló a sokaságnak, hogy letelepednék a földre." 
Előbb elrendező, csoportokra osztá vendégeit. Ezzel készítette 
ülő az eledelek kiosztását. így biztosította a sikert, az eredményt.

Ekép kell cselekednünk nekünk is, ha azt óhajtjuk, hogy 
az Úr Jézus lelki szükségleteinket kielégítse. Elő kell készíte
nünk bensőnket az Úr nyújtotta lelkitáplálék befogadására. 
Ezért honosított meg az egyház az istenitiszteleteken oly ren
det, hogy az igehirdetés előtt ének, ima, epistola-olvasás szánt
son barázdákat a szívekbe és tegye azokat alkalmasakká a jó 
mag befogadására.

Minekutána pedig letelepedett a sokaság a pusztában, 
„kezébe vévé Jézus a hét kenyereket, s mikor hálákat adott 
volna, megszegő, és adá az ő tanítványainak, hogy eleikbe 
adnák, és eleibe adák a sokaságnak.® Hét kenyerük volt csupán 
ós valami kevés halok. Bizony kevés eledel 4000 embernek. 
És mégis elég volt. Még maradt is belőle. Mert Istentől volt 
megáldva. Mert Jézus mennyei, szent kezein ment keresztül. 
Mert kellő előkészület után vette magához a sokaság.

Ilyen csekélységnek, elégtelen eledelnek látszik sok em
ber szemében az a táplálék is, amelynek neve: Isten igéje. 
Elavult történetek azok, amelyek a bibliában olvashatók, mondja 
az egyik. A mai kor viszonyainak meg nem felelő szabályokat, 
tanokat, hirdet az a könyv, így szól megvetéssel a másik. A 
XX. század gyermekének lelki szükségleteit már nem elégíti 
ki az evangélium, — ekép elégedetlenkedik a harmadik. A
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sokaság pedig gúnyosan kérdezi a tanítványok szavaival, szent 
könyvünkre mutatva: „Ugyan micsoda az ennyi sok népnek?"

Ám hadd gúnyolódjék, elégedetlenkedjék a sokaság; hadd 
nézzék le tudományunkat azok, akik a régi alapot elhagyták, 
újat azonban találni nem tudnak: mi megmaradunk, szilárdan 
megállunk azon a fundamentomon, amely egyszer vettetett, s 
amely a Jézus Krisztus. Az ő kezében nyugoszik, több: Ő maga 
az Ige, az életnek ama kenyere. Aki belőle eszik, meg nem 
éhezik, s aki hiszen benne, meg nem szomjuhozilr. Aki mégis 
kielégítetlenül távozik Isten házából, az ne az Úr Jézust, ne 
Isten igéjét hibáztassa, hanem vessen saját magára. Az bizo
nyára elmulasztotta a szükséges előkészületeket a lelki eledel 
vétele előtt. Annak szíve talaja nélkülözi a kellő fogékonyságot. 
Lelke olyan, mint a keményretaposott út. Az megrövidül — 
saját hibájából. Az elpusztul, mert megvetette, nem fogadta el 
az élet kenyerét.

III.
Pedig nemcsak az élet kenyerét magát, de még annak 

morzsáit, a maradék darabokat is meg kell becsülnünk.
„És felszedék a megmaradt darab kenyereket hét kosa

rakkal." Bizonyára nem maguktól gyakorolták a tanítványok 
a takarékosság erényét, hanem az Űr Jézus figyelmeztetése, 
rendelkezése alapján. Parancsnak kellett ott elhangzania. Hiszen 
az örökké kétségeskedő tanítványok, nem is tudjuk máskép 
elképzelni, valószinüleg mosolyogva és fejcsóválva indultak el 
a maradék darabok összegyűjtésére. Mekkora lehetett azonban 
csodálkozásuk, a mikor a morzsákkal végre is 7 kosarat töl
töttek meg?! Több volt tehát a maradék evés után, mint a 
készlet evés előtt. Egyik csodatétel követé a másikat. És milyen 
gyönyörű és sokatmondó annak takarékossága, akinek meg
mérhetetlen gazdagság áll rendelkezésére. Aki Isten nevében, 
szívesen, bőven ad, megáldja azt az Isten, marad is annak 
bőven. Csak becsüljük meg mindenkor Isten minden adomá
nyát, az élet kenyerét is. Még annak morzsáit is.

Mert az élet kenyerének, a templomban hirdetett, hall
gatott Igének is vannak morzsái, maradék darabjai. Ne enged
jük, hogy azok a földre hulljanak, elveszelődjenek. Talán vidám 
szívvel mentünk az Urnak házába, s az Igéből vigasztalás bal- 
zsamcseppjei fakadnak. Fogjuk fel azokat is. Lehet még rá 
szükségünk. Talán távol van tőlünk minden gyengeség, amikor 
Isten szolgájának szívéből erőtartalékok buzognak fel s árad
nak szét ajakéról. Ne engedjük azokat szétfolyni. Reájuk szo
rulhatunk még. Talán messze van már tőlünk a bánat, a szen
vedések sötét éjszakája, amikor az igehirdetés melengető fény
sugarakat szór a gyülekezetre. Ne gondoljuk, hogy nekünk 
már úgyis elég van belőlük. Ha most nem kell, érezhetjük 
még a napsugár hiányát máskor, sokszor, talán már legközelebb. 
Szedjük csak össze a maradék darabokat és takarítsuk meg a 
nemszeretem napokra.
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Azután azok a szép, méiyértelmü bibliai mondatok, ének- 
versidézetek, bölcs-mondások, hasonlatok, példázatok, amelyek 
a szent helyen szívünk talajára hullottak: mind az élet kenye
rének morzsái. Vigyázzunk, hogy a templomajtón kilépve, 
egyet-tizet-százat el ne hullajtsunk belőlük. S ugyanilyen féltő 
gonddal őrizzük, takarítsuk meg azokat az ihletett pillanatokat, 
érzéstöredékeket, hangulatfoszlányokat, amelyek az áhitat órá
ján szívünkön-elménkén átrezegtek s lelkünket közelebb vitték 
Istenhez.

Mindezen maradékdarabok a nyert táplálékkal együtt biz
tosítják a belső ember létét, egészségét a legközelebbi vasár
napig, a melyen ismét megelégíttetünk az élet kenyerével, aki 
maga az Űr Jézus Krisztus. Őt keressük szüntelenül. Őt köves
sük hűségesen. Az ő befogadására legyen készen szívünk, 
lelkünk. Akkor bizonnyal megelégíttetünk, s a megtakarított 
“maradékdarabok" megerősítenek bennünket az örökéletre. 
Ámen.

Gyalog István
kétyi lelkész.

Emberismeret.
(Szentháromság utáni 8. vasárnap.)

Máté VII. 15 -2 3 .

Keresztyén Testvéreim! A delphibeli Apollo temploma 
ajtajának egyik szárnyán ott ragyogott az irás : „Ismerd meg 
önmagad!“ Ez a felírás nemcsak a görög bölcsészet egyik alap
igazsága, de alapigazsága a keresztyén világnézetnek is. Hiszen 
ha végignézünk a mindennapi életnek sebesültekkel és eleset
tekkel borított harcmezején, lehetetlen fel nem ismernünk azt 
a tényt, hogy azoknak a sebesülteknek és elesetteknek a tragé
diái legnagyobbrészt két okra vezethetők vissza: vagy nem 
ismerték saját magukat, vagy nem ismerték embertársaikat.

Sokan vannak, akik a nagyok és bátrak ragyogó sikerein 
felbuzdulva merészen és reménységektől dagadó kebellel vágnak 
neki az élet utjának. Egy ideig sikert sikerre halmoznak s a 
hír, a dicsőség, a boldogság koszorúja övezi homlokukat. De 
egyszerre csak ott találják maguk előtt az élet nagy kérdőjeleit: 
a csalódásokat, a meg nem értést, a félreismerést s ime 1 meré
szen előretörő lábuk egyszerre megtorpan. . .  reményük dagadó 
vitorlája egyszerre szerteszakad s elbuknak, mert vagy túl 
sokra, vagy túl kevésre becsülték a saját erejüket, mert nem 
ismerték önönmagukat.

Sokan vannak viszont, akik már önmaguk ismeretében 
indulnak az élet útvesztői közé. Lelkükben nyoma sincs az 
önhitségnek, vagy saját egyéni értékük lekicsinylésének. Tudják, 
hogy az élet gazdagsága a lélek gazdagságától függ s azért
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mohó vággyal, két kézzel szedegetik a megismerés és a tudás 
tájának a gyümölcseit. S ime egyszerre csak ők is szembetalál
ják magukat a nagy kérdőjelekkel, mire — mint a törött szárnyú 
madár — egyszerre fáradtan roskadnak le a tudás fája alatt. 
Elbuktak, mert az ismeretekre való törekvésük közben elfeled
ték megismerni azokat, akikkel együtt, vagy akik ellen küzde
nek. . .  Elbuktak, mert nem volt emberismeretük.

Ennek az emberismeretnek a fontosságát emeli ki Jézus 
felolvasott alapigénkben. Az a Jézus, aki — ha az emberisme
retet is lehet művészetté emelni — művész volt az emberisme
retben. Az ő ajkát sohasem hagyta el az emberekben való 
csalódás keserű sóhaja. Sohasem tudta őt megtéveszteni a hí
zelgő szó, hiszen az erősen fogadkozó Péterről is előre tudta, 
hogy meg fogja tagadni őt és a vele gyanútlanul vacsorázó 
Judásnak is előre megmondta, hogy el fogja árulni őt. De nem 
tévesztették meg őt a világ gyengeségei sem. Egyszerű, tudatlan 
halászokra, vámszedőkre bizza munkájának folytatását s az 
igénytelen és bűnösnek kikiáltott publikánusban is felismeri azt 
az értéket, amit beállíthat az Isten országának a szolgálatába.

Nos hát ez a nagy emberismerő szól hozzánk alapigénk
ben : Őrizkedjetek a hamis prófétáktól! Báránybőrbe bújva jön
nek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről isme
ritek meg őket. Mintha csak azt mondaná: „Ember vigyázz! 
Ismerd meg azokat, akik között élsz, akikre reá vagy utalva s 
akik sokszor tudtodon kívül is döntenek a te életed sorsa fe
lett!" De még többet is mond! Megtanít az emberismeret tudo
mányára, mert reámutat arra, hogy az a gyümölcs, ami helyes 
emberismeretre vezet

I. nem a szó és a külsőség,
II. nem is a tett,

III. hanem a kötelességekkel szemben való viselkedés.
I.

Keresztyén Testvéreim! A helyes emberismeret első fel
tétele az, hogy az embereket ne a külsőségek és ne a szavuk 
szerint Ítéljük meg. „Gyümölcseikről ismeritek meg őket!" — 
mondja Jézus s vájjon mit ért ő gyümölcs alatt? Bizonyára 
nem a szót, nem a külsőt. Hiszen azt mondja, hogy a bárány- 
szelidségü külső alatt gyakran ragadozó farkas lakik. És azt 
is mondja, hogy „nem mindenki, aki azt mondja — Uram ! 
Uram! — megyen be a mennyeknek országába." Tehát az 
emberek megismerésénél a külső és a szó csak lepel — amit 
— ha valakit megismerni akarunk — fel kell lebbenteni.

Aki ezt nem tudja s aki a külső és a szó alapján értékeli 
embertársait, az legyen elkészülve arra, hogy csalódni fog. Mert 
igaz, hogy az Isten azért adta az embernek a beszélő képessé
get, hogy azt tolmácsul használja szíve érzései és lelke gondo
latai számára. Igaz, hogy a szó az az Isten-adta távcső, amelyen 
át meg kellene látnunk az igazi embert, az Isten gyermekét.
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De mert nem minden ember az Isten gyermeke, mert igen sok 
az ördögöt választja édesapjául — a gyarló ember összetörte 
az isteni távcső tisztán mutató lencséjét s helyette színes üveg
darabokat tett bele, hogy mást mutasson a világnak, mint ami 
a lelkében lakik.

Az a szó, amelyről Jézus azt szeretné, hogy az mindig 
úgy csendüljön meg az emberek ajakán, mint az eskü szava 
— ma már csak értéktelen semmi, ami nem kerül pénzbe s 
ami ma már ugyanazt a szerepet tölti be, mint az a fülbevaló, 
amelynek aranya és minden köve hamis.

Amikor tehát Jézus azt mondja: Őrizkedjetek a hamis 
prófétáktól", elsősorban is azokra gondol, akik ily hamis kövek
kel ékesítik külsejüket és beszédjüket, akiknek ajkán szakadat
lanul az isten neve cseng, de a szívükben ördög lakik. Azokra 
gondol, akik a vallásosság szent érzését, a becsületet, a szere- 
tetet csak arcukra festik, csak az ajkukon hordják, de szívük a 
gyűlölet, a szeretetlenség és istentagadás tanyája. És ha ezekre 
gondol, ha ezeket olyanoknak tartja, akiktől őrizkedni kell, — 
akkor világos, hogy az a gyümölcs, amely helyes emberisme
retre vezet — a külső és a szó sohasem lehet.

De nem lehet a tett sem az !
II.

Keresztyén Testvéreim! „Sokan azt mondják majd énne
kem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétál- 
tunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ördögöket s nem a te 
nevedben míveltünk-e sok hatalmas dolgot? És én akkor érté
sükre adom: Sohasem ismertelek titeket! El innét, el a színem 
elől, gonosztevők!“ Kell-e e szavaknál nagyobb bizonyíték arra, 
hogy az emberek megismerésénél a tett is csak a külső és a 
szó értékével bír ? Hiszen ha a tett lenne az a gyümölcs, amely
nek alapján embertársaink igazi értéke megismerhető, akkor 
ma már közelebb lenne hozzánk az Isten országa, mintsem azt 
gondolni mernénk. Hiszen a tett állandóan új és új és szebbnél 
szebb templomokat emel az kten dicsőségére. Naponként — 
szinte a földből nőnek ki a szegényházak, az árvaházak és 
kórházak a nyomorultak és a betegek gyámolítására. Naponként 
épülnek iskolák, alakulnak egyesületek a kultúra és a jótékony
ság szolgálatában. Zsúfoltak a templomok, a gyóntatószékek, a 
bucsujáró helyek... k i . .. ki merné tehát kétségbe vonni, hogy 
az emberiség már visszatért az Istenhez, hogy az ember már 
valóban azzá lett, aminek Isten rendelte: Isten gyermeke ?!

De úgy-e — Testvérem — te, aki a nagy tettek dacára 
is fázol és dideregsz, te, aki a templomok tömege dacára is 
vergődő madár módjára keresed lelked békéjét, megnyugvását, 
boldogságát, — úgy-e te e nagy tettek és nagy alkotások mö
gött igen-igen sokszor csak azoknak a Krisztus által nem ismert 
embereknek a szavát hallod: „Nem a te nevedben építettünk-e 
templomot? Nem a te nevedben alapítottunk-e jótékony intéz
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ményeket ? Nem a te nevedben verejtékeztünk-e a kül- és bel- 
misszió szolgálatában?" És úgy-e — te a sok fényes tett és 
alkotás láttára is csak a Krisztus szavát hallod: „El innét, el 
a színem elől, gonosztevők!?"

Óh! ma már a tett is csak arra való, amire a megörege
dett nő "testén a kurta szoknya. . . .  arra, hogy az önzés bűnei
ben megöregedett lelket fiatalnak mutassa a világ előtt! Óh! 
ma sok olyan templom épül az Isten dicsőségére, amelynek 
mindenki örül, csak épen az Isten nem örül, mert az nem az 
ő hajléka, hanem a gyűlöleté. Sok szeretetház, sok jótékony 
egyesület, amit nem a szeretet alapított, hanem az önzés, a 
hiúság, a szerepelni vágyás. Ó h! mily sok nagy alkotás mögött 
sóhajt ma a Krisztus lelke: „ha minden vagyonomat is a sze
gényeknek adom és szeretet nincsen bennem — semmi hasz
nom abból." (I. Kor. XIII. 3.)

Hát lehet-e ez a sokszor haszontalan tett az a gyümölcs, 
amely az ember igazi mivoltának a megismerésére vezet ? Óh í 
dehogy is lehet! De hát akkor mi lehet az a gyümölcs ? Ha se 
nem a szó, se nem a tett — akkor mi hát az a biztos alap, 
ami az embertársunkat a maga igazi mivoltában állítja elénk? 
Hiszen az ember nem átlátszó üveg, ami bepillantást enged 
oda, ami mögötte v a n ! Hiszen a mi szemünknek nincs meg az 
a szíveket és veséket látó pillantása, amivel Krisztus rendel
kezett! Mi hát a gyümölcs? Olvassátok el figyelmesen, amit 
alapigénkben Krisztus mond róla és megtudjátok.

III.
Keresztyén Testvéreim! „A jó fa nem teremhet rossz gyü

mölcsöt, a korhadt fa nem teremhet jó gyümölcsöt", — mondja 
Jézus! Nézzük meg e szavak értelmét közelebbről.

Minden gyümölcs tulajdonképen nem más, mint eredménye 
annak a belső életfolyamatnak, amely az élethivatásának be
töltését kereső fát évről évre növeszti erejében és termőképes
ségében egyre gazdagabbá teszi. Minden gyümölcs tehát annál 
szebb és egészségesebb, minél szebb és egészségesebb élet 
folyik annak a fának a belsejében, amely ágain ringatja. En
nek alapján az a gyümölcs, amely megmutatja az ember igazi 
értékét — nem más, mint annak a belső lelki életnek az ered
ménye, amely a maga isteni hivatásával megegyezően, vagy 
attól eltérő irányban dolgozik. Az ember megismerésénél a fő 
kérdés tehát az, hogy az, akit megismerni akarunk — olyan 
fa-e, amelynek belső lelki élete milyen viszonyban van az Isten 
akaratával ?

A hegyi beszéd egy másik részében Jézus még világosab
ban mutat reá erre a gyümölcsre a keskeny kapu és szoros 
út és a tágas kapu széles útról szóló hasonlatában. E hasonlat 
szerint a széles úton járó ember az a korhadt fa, amely csak 
rossz gyümölcsöt hozhat. A keskeny úton járó pedig az a jó 
fa, amely csak jó gyümölcsöt teremhet. S ha ezt tudjuk, akkor
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már előttünk van a felelet arra a kérdésre, hogy mi hát az a 
gyümölcs, amelyről embertársaink megismerhetők. E felelet 
szerint ez a gyümölcs az a viszony, amelyben embertársunk 
élete van az Isten akaratával, vagy más szóval — kötelességgel 
és még más szóval: az a felfogás, amit embertársunk mutat 
az Istentől elé szabott kötelességeivel szemben.

Testvérem! Meg akarod ismerni embertársaidat? Meg 
akarod-e tudni, hogy mi rejtőzik szavaik és tetteik mögött ? — 
Nézd meg a gyümölcseiket 1 Figyeld meg, miként gondolkoznak 
életük hivatásáról és az Istentől eléjük állított kötelességeikről. 
Figyeld meg, vájjon az a kötelesség számukra öröm-e, vagy 
csak teher, amit csak robotnak tekintenek ? Figyeld meg, vájjon 
miért végzik dolgukat? Ázért-e, hogy kényelmet s jólétet te
remtsenek maguknak? Azért-e, hogy jutalmat kapjanak, vagy 
elkerüljék azt a büntetést, ami annak jár, aki hűtlenül sáfár
kodik ? Gondolj arra a nagy és életsorsok felett döntő kérdésre, 
hogy mi az Isten akarata? És azután feleletül állítsd oda a te 
embertársadat, akit megismerni akarsz s akkor előtted lesz az 
a gyümölcs, amely, az emberismeretben nem csal és nem té
veszt meg soha. Ámen.

Irányi Kamill
székesfehérvári lelkész.

A hamis sáfár.
(Szentháromság utáni 9. vasárnap.)

Luk. 16.1—9.
Keresztyén Hívek!
Minden ember életéből tanulhatunk valamit. A becsülete

séből azt, hogy az közszeretetnek és becsülésnek örvend, hogy 
abban bíznak az emberek; a takarékoséból azt, hogy a kevés 
soknak alapja, hogy fillérekből lesz a pengő. És nem tanulsá
gos-e az istenfélő élet, mely oly nagyon előnyösen különbözik 
az istentelenek, a hitetlenek, az átalkodottak életétől.

Mindezekből azt tanulhatod meg, ami követésre méltó, 
amit neked is érdemes megcselekedned, ha azt akarod, hogy 
életed magadra és másokra áldásos legyen. De tanulhatsz még 
annak az életéből is, ki jót aligha, vagy csak ritkán cselekszik, 
ki nem áldása, de átka az emberi társadalomnak: a gonosz 
lelkűtől, a hűtelentől, az erkölcstelentől, mert ezeknek életében 
látod az erkölcsi fogyatékosság rútságát.

Csodálatos válaszfalakat von a jellemtulajdonság az embe
rek közé. Alig tudjuk felfogni, hogy vannak emberek, kik só- 
várgó tekintettel olvasgatják aranyaikat s még sincs az életben 
egyetlen nyugodt órájuk, boldog pillanatuk; mások pedig bő
kezűen osztogatják az élet ajándékait az éhezőknek s mégis 
gyarapodnak anyagiakban is s áldás fakad minden léptük nyo
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mán. Sokszor nem bírjuk megérteni, miért oly szép, békességes 
némely ember élete, miért oly más, mint a mienk? De vájjon 
összehasonlítottuk-e a magunkét az övével, észrevettük-e mi 
hiányzik a miénkből s mit kellene megtanulnunk az övéből?

Jézus az egyedüli, kinek életéből mindazt megtanulhatjuk, 
ami szép, ami jó, ami boldogító. Sohasem szólt, sohasem tett 
olyat, ami ne lett volna a legigazabb, de egyben a legbölcsebb 
is. Pedig jól ismerte ő a bűnt is, a bűnöst is, hiszen hány és 
hány alakot állított elénk a szent könyvben, kikben akarva 
nem akarva önmagunkra, az örök emberre ismerünk, kiknek 
bűnös, avagy erényes életében a magunk bűneire vagy eré
nyeire ismerünk. Mert ezek az elénk állított alakok nem a költői 
képzelet szüleményei, hanem éppen olyan emberek, mint mi 
magunk, húsból és vérből valók, közöttünk élnek, bennünket 
szeretnek vagy gyűlölnek, velünk jót tesznek vagy megátkoznak.

Ilyen értelemben a most felolvasott példázatból is tanul
hatunk, a sáfár példáján is okulhatunk. Tanulhatunk tőle:

1. Hűséget, mert életében láthatjuk meg a hűtlenség rút
ságát és szomorú következményeit.

2. Erkölcsi itélő-képességet, mert felismerjük, hogy a ha
misság új hamisságot, a bűn új bűnöket szül és

3. Jövőnkről való bölcs gondoskodást, de természetesen a 
megfelelő uton-módon és a megfelelő eszközökkel való gon
doskodást.

I.
„Vala egy gazdag ember és annak vala egy sáfára." Mai 

nyelven azt mondanánk: volt neki egy intézője, egy jószág
kormányzója. Mint minden jószágkormányzónak, ennek is az 
volt a hivatása, hogy a reábizott jószágot híven kormányozza. 
Nem az övé volt a vagyon s így kétszeresen híven kellett volna 
vele sáfárkodnia, mert nemcsak magának, hanem urának is 
tartozott róla számot adni. Nagy úr volt, mert ura a reábizottak 
kezeléséért bőségesen megjutalmazta. Volt úri hajléka, hol a 
munka fáradalmait kipihenhette, volt fényes ruhája a testén, 
fehér kenyere az asztalán, gond és szomorúság messze elkerülte, 
otthonát. Talán szép kis családdal is megáldotta Isten s meg- 
adatott neki az a boldogság is, hogy szerető szívek boldogsá
gában gyönyörködhetett, hogy egy hűséges lélek megosztotta 
vele a munka terhét, az élet gondjait s kicsiny gyermekkezek 
simították el homlokáról a bú redőit. Jézus nem mondja, mert 
hiszen a példázat aprólékos részletekre nem terjedhet ki, de én 
sejtem, hogy ennek a sáfárnak akkora jövedelme lehetett, mely
ből igaz utón is biztosíthatta volna öreg napjai jólétét.

Hanem az ő hajlékában — úgy tetszik — jó lakást talált 
a sátán, hogy azután vele legyen minden lépésében és minden 
gondolatában. És beteljesedett rajta az írás szava: „akik pedig 
megakarnak gazdagodni, esnek sok balgatag és káros kívánsá
gokba". Mint a derült égből alásújtó villám, úgy hangzik fel
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előtte váratlanul ura parancsszava: „adj számot a te sáfársá- 
godról!“

„Adj számot a te sáfárságodról". Hozd elő a könyveket, 
mutasd meg a „tartozik" „követel" rovatot. Mutasd meg, meny
nyit vettél be, mit adtál ki és mire adtad ki ? Mutasd meg hová 
fordítottad a maradványt, a felesleget? Tégy bizonyságot a te 
hűségedről; egyszóval: adj számot a te sáfárságodról.

De a sáfár nem tud számot adni. Mily nagy hűtlenség, 
mekkora hálátlanság! Ura jóságáért azzal fizet, hogy megcsalja őt.

Kedves Testvéreim! Minket is egy nagy vagyon sáfáraivá 
tett a kegyelmes Isten. Sokkal többet bizott reánk, semmint 
hinnénk. Mindenekelőtt adott egy olyan kincset: az életet, mely 
minden másnál drágább. Hogyan sáfárkodsz e drága kincs
esei ? Mire használod azt ? Arra-e, hogy nyomán öröm és áldás 
fakadjon, avagy arra, hogy átok és kárhozat? Adott halhatat
lan isteni lelket, hát ezt mire használod? Örökké való célok 
elérésére teszed-e eszközzé, vagy a bűn tanyája az? Adott 
vallást a szívedbe, boldogságot az életedbe, szerető családot, 
vagyont, avagy vagyonkát: Mint sáfárkodol mindezekkel ? 
Érzed-e, hogy mindened, valamid csak van Istentől van, Istené 
s te e javak sáfára vagy csupán? Ugyan mi történnék veled 
s mi történik veled majd akkor, ha egyszer te is meghallod a 
kemény parancsszót: „letelt az esztendő, adj számot a te sáfár
ságodról?" Mi történik veled, majd ha reád is rád parancsol 
urad, hogy hozzad elő a könyveket, életed könyvét s mutasd 
meg annak bevételi és kiadási tételeit: mit fordítottál magadra, 
a lelkedre, az életedre, a szegényekre és a nyomorultakra?

Pedig egyszer téged is hivat és hozzád is szól Urad: 
„Adj számot a te sáfárságodról!" Boldog az, aki majd akkor 
úgy felelhet: „íme Uram, valamit csak reám bíztál, én azt 
mind híven megőriztem, a jóra gyümölcsöztettem, el nem té- 
kozoltam. ítélj az én hűségemről Te magad Uram!"

II.
A példázatbeli sáfár nem állhat meg ura színe előtt. Egyet 

jól érez: azt, hogy bűnei tudva vannak ura előtt, mert életének 
könyve kegyetlen igazsággal beszél róluk. De — és itt ütközik 
ki belőle az örök ember — minden más lehetőségre gondol, 
mellyel életét a jövőre megtarthatná, csak egyre nem, csak 
arra nem, hogy helyes ítélőképességgel, hibáját jóvátenni igye
keznék, hanem inkább újabb csalással igyekszik jövőjét bizto
sítani. így születik bűn a bűnből, sokszor kisebből a nagyobb.

Hányszor, de hányszor érezzük mi magunk is életünk 
rútságát s azt, hogy egyszer jó volna számot adni sáfárságunk- 
ról, hogy le kellene számolnunk a múlttal és m égis... nem 
merünk, nem tudunk. Egy-egy elkövetett új bűn mint figyel
meztet bennünket, mint kiáltja lelkűnkbe: „Hagyd el ezt az 
útat, mely kényelmesnek és célravezetőnek látszik úgyan, de 
melyen vesztedbe rohansz!" Nem hiszem, hogy annak a pél
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dázatbeli sáfárnak lelkében fel ne merült volna az a gondolat, 
hogy számára egyedül az igaz töredelem útja volna a helyes 
út, hogy csak ezen teheti jóvá hibáját! Hanem ez a gondolat 
gondolatnak maradt csupán, mert a becsület útját ő a legne
hezebb útnak tartja. És igaz is, hogy ez kemény, köves út, de 
egy bizonyos: az, hogy ez nem vezet mocsárba, a bűnnek 
mocsarába. „Kapálni nem tudok — úgymond — koldulni szé
gyenlek.* S valóban mit tudta ő, hogy az arc verejtékével 
szerzett fekete kenyér, a világ legédesebb kenyere s hogy az 
Isten kegyelmének koldulása, az élet legtiszteletreméltóbb fog
lalkozása.

Fájdalom, igaz, hogy a sáfár ilyetén gondolkodása a mai 
ember gondolkodásával teljesen azonos. Azt a foltos, rongyos 
ruháju koldust, aki egy szelet kenyérért koldul ajtónk előtt, azt 
lenézzük, azt megvetjük s aggódva vigyázunk, hogy valami
képpen ruhánkat ne illessze. De azt a másikat, kinek lelke 
foltos-rongyos és bűntől szennyes, azt — csak a társadalom 
„patent* bélyege legyen rányomva, házunkba fogadjuk s talán 
még barátaink közé is sorozzuk. Mert ki a bűnös ma? Az, 
akit lopáson érnek, de az éjszakai tolvajok előtt szemet húny 
a  világ. S mert ilyen tág fogalom ma a becstelenség, azért 
választja oly könnyen sok ember ennek útját, hiszen lopni 
nem oly fáradságos, mint kapálni s közel sem oly orcapiritó 
a rablás, különösen, ha titokban marad, mint a koldulás, 
amely mindig és minden körülmények között nyilvános.

Mindazonáltal az ilyen élettel az embereket is csak ideig- 
óráig lehet megtéveszteni, Istent pedig egy percig sem. Isten 
előtt tudva vannak, kinek-kinek az ő cselekedetei s Ő érdem 
szerint fizet. Az emberek csak esetleg kérik számon a bűnt, 
Isten minden bizonnyal számon kéri.

Milyen könyvet akarsz majd színe elé vinni a számadás 
napján? Egy fekete, bűnökkel teli könyvet-e, melybe magad 
írtad bele halálos ítéletedet, vagy olyat, melynek rovatai arról 
tanúskodnak, hogy hűséges sáfár voltál? Jól gondold meg 
ezeket s ha hamis, kuszáit volt életed könyve eddig, kezdd el 
híven vezetni, kezdd el még ma, ez órától fogva, nemcsak azért, 
hogy Isten, hanem azért, hogy te magad is mindenkor ellen- 
örizhesd életedet s ha majd egyszer szólít az Úr: „Adj számot 
a te sáfárságodról*, akkor bátran tárhasd eléje életed könyvét, 
abban a tudatban, hogy kusza írások után magad kezdted el 
híven vezetni annak lapjait. Mert így csakis így számíthatsz rá, 
fiogy korábbi hűtlenségedtől eltekint a kegyelmes Isten.

III.
Végre megtanulhatjuk a hamis sáfárról mondott páldázat- 

ból jövő életűnk biztosítását. A sáfár ugyan bűnös utakon 
kísérti ezt meg, midőn ura vagyonából igyekszik magának jó
barátokat szerezni olyképpen, hogy adósságaiknak egy részét 
elengedi, de ő is a gonosz mammont használja fel arra, hogy
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a jövőre tőkét gyűjtsön magának. Jézus pedig így szól hozzánk: 
„Én is mondom néktek, szerezzetek magatoknak barátokat a 
hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak ben
neteket az örök hajlékok.® És dicséri az Úr a hamis sáfárt, 
hogy eszesen cselekedett. Ne értsük félre Jézust, mert ő nem 
a sáfár hamisságát, hanem eszességét dicsérte, amiért a hamis 
mammonból legalább a jövendőjét akarja biztosítani. A földi 
vagyon nem cél, hanem eszköz örökkévaló, mennyei javak 
szerzésére, mert mit használ nekünk, ha az egész világot meg
nyerjük is, de lelkünket elveszítjük.

Érezd magadat sáfárnak azért a reádbizottakban. Ha sokat 
bízott rád az Isten, akkor a sokban és sokkal, ha keveset, ak
kor a kevéssel sáfárkodjál híven. El ne felejtsd, hogy több 
áldás fakad az áldozatkész és jó szívű szegénység nyomán, 
mint az önző gazdagságén. Szerezz jóbarátokat s ezek között 
is elsősorban szerezd meg az Isten barátságát. Szaporítsátok 
vagyontokat, avagy vagyonkátokat itt a földön, de el ne felejt
sétek eközben gyarapítani mennyei örökségteket. Mert elmúlik 
a vagyon itt a földön, el maga a földi élet is s eljő az az idő, 
amikor majd csak ama mennyei vagyonnak vehetitek hasznát.

* **
Mindenkitől tanulhatunk valamit. A hamis sáfár példájá

ból pedig külünösen bőséges tanulságot vonhatunk le : azt, hogy 
a hűtlenség a legrosszabb utitárs, mert előbb utóbb veszede
lembe dönt, hogy helyes erkölcsi ítélőképesség nélkül bűnt 
bűnre halmoz az ember, hogy üdvösségünket már itt a földön, 
a földi életben tartozunk munkálni. Vajha a mi számunkra ne 
mondotta volna el hiában Jézus e példázatát sem! Ámen.

vitéz Balogh Ernő
nagygeresdi lelkész.

Jézus megsiratja Jeruzsálemet.
(Szentháromság utáni 10. vasárnap.

Lukács XIX. 41—48.
Szent vággyal ment minden igaz zsidó Jeruzsálembe. 

Örömmel és büszkeséggel pillantotta meg falait, tornyait. Nem
csak fényes város volt, hanem a vallási és nemzeti élet közép
pontja; Dávid hódításának, Salamon dicsőségének ragyogó 
emléke s a jövő reményének táplálója. Az egész nemzetet, a 
határokon túl messze elszakadtakat is az ott emelkedő egyetlen 
templom, az egyedül ott meggyújtható oltár kötötte össze.

Jézus is örömmel ment fel 12 éves korában s nyolc napi 
ünnepléssel sem tudott betelni. Nyilvános pályája alatt is több
ször volt Jeruzsálemben, újra meg újra össze akarta gyűjteni 
anyamadár módjára fiait, de nem hallgattak reá.
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Most, míg mások ünnepelni gyűlnek, ő meghalni megy fel 
Husvét ünnepére. Nehéz szívvel közeledik. Két nagy kereszt 
veti eléje árnyékát. Egyik a magáé, a másik Jeruzsálemé s az 
utóbbi szomorú jóslatra és fájdalmas könnyekre indítja.

*
Prófétai lélekkel látja, mi miért következik Jeruzsálemre.
Más csak a fényt, az utcákon, a templom udvarán hul

lámzó sokaságot látja; előtte kitárul a jövő s látja a 37 év 
múlva bekövetkező pusztulást. Ellenséges hadak felvonulását, 
ostromló palánkok építését, pompás falak földre omlását, sok 
ezernyi nép porba tiprását, vérbe borulását: az élő város helyén 
megrázó nagy temetőt.

Miért ? Mert próféta volt, prófétánál is nagyobb: Isten fia 
volt. Előtte nyitott könyv a jövő s benne Isten terve, emberek, 
népek sorsa.

Mindez pedig azért vár Jeruzsálemre, mert nem ismerte 
és nem becsülte meg az ő meglátogatásának idejét. Isten ezer
szer meglátogatta Izraelt. Most áldással, most csapással, most 
prófétákkal, majd úgy, hogy prófétát sem támasztott közöttük. 
Egyszer gyöngéd kézzel, máskor szigorú, kemény karral tartotta 
magánál, de akár áldotta, akár verte: mindig a magáénak, ki
választott népének tartotta. Jeruzsálem hálája pedig azért a 
nagy kegyelemért szakadatlanul az volt, hogy megölte a prófé
tákat, megkövezte az Isten követeit, mert nem akart szavukra 
megtérni és Isten népe lenni.

Most eljött a Messiás, akit mindig vártak, de őt sem isme
rik, őt sem becsülik meg. Össze akarja gyűjteni őket, de ők 
nem akarják. Ezért, épen ezért a megátalkodott vakságért sza
kad rájuk a pusztulás. Ha őt, a gazdag gyümölcsü termő fát is 
kivágatásra tartják méltónak: mit várhatnak maguk a próféták 
gyilkosai, a Messiás keresztrefeszítői, az Űr szőlőjének prédálói, 
minthogy terméketlen fügefa módjára kivágassanak, gyilkosok 
módjára elvesztessenek és örökségük érdemesebb népre szálljon.

Kivágatott Izrael az élő nemzetek sorából; zsidó nemzet 
azóta nincs, csak a réginek a világ minden tájára széjjelszórt 
forgácsa.

*
De ez a sors végtelen fájdalommal tölti el Jézust. Meg

erednek könnyei: megsiratja azt a hálátlan, azt az érdemeden 
várost és országot.

Miért ? Mert neki hazája, mert neki azok az érdemetlenek, 
azok az ő gyilkosai vér szerint is testvérei. így szenteli meg 
könnyeivel a hazaszeretetei

Maga is kereszt előtt áll, épen népének vaksága faragja 
neki a keresztet: de a keresztnél is sokkal jobban fáj népének 
vaksága, amellyel az maga-magát fogja elveszteni. Mintegy 
mélységes nehéz fohászként fakad fel szívéből a szánalom: 
Vajha megismerted volna, vagy legalább most, a tizenkettedik 
órában, még most sem volna késő, amik javadra és békéssé-
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gedre valók! De hiába! Se lát, se hall már ez a nép! Vaksá
gáért most már maga az Isten vakította meg, hogy meg ne 
térhessen és meg ne menekülhessen. Már csak sirathatja, el is 
siratja az Úr!

Itt látjuk, mennyire összeforrott szíve a maga nemzetével. 
Az egész világ megváltója, de első sorban a maga népét sze
rette volna megváltani. Mindenkire van gondja, mindenkit 
nyája közé akar gyűjteni, de első sorban Izrael házának elté
vedt juhaiért fáradott. Otthon tanított, gyógyított, otthon halt 
meg, hazáján kívül csak nagy ritkán fordult meg. Mert az a 
természetes, hogy mindenki azokat szeresse legjobban, akik 
szívéhez vérség szerint is legközelebb állnak s azok útján 
kívánja boldogítani a távolabb esőket.

Méltán kételkedünk annak szeretetében, aki az idegenek 
boldogítását hordja ajkán, de szüleivel, testvéreivel, rokonaival 
rosszul bánik, vagy rossz viszonyban él. Hazug az az ember
szeretet, amely az egész világot hazájának és testvérének vallja, 
de szülő hazájáról elfeledkezik, vagy épen elárulja. Az ilyen 
igazán senkit sem szeret, csak maga magát. Csak hazánkon 
és nemzetünkön keresztül tudunk a világnak is használni.

Pál mindenkiért minden lett, hogy minél többeket meg
nyerjen Krisztusnak, de legelőször ő is a zsidó népet kívánta 
megnyerni és amint mondja: szívesen lett volna maga átokká, 
csak népét menthette volna meg. Luther is meggy új tóttá az 
evangéliom szövétnekét mindenkinek, de első sorban a maga 
népét kívánta annak világosságában látni. Széchenyi is a maga 
népéért küzdött, sírt és emésztődött halálra.

*
Jézus elsiratja hazáját, mert menthetetlennek látja, mégis 

nagy eréllyel, nekibúsult haraggal menteni akarja.
Miért? Mert végtelenül szereti. Mert a szeretet nem tud 

az elvesztésbe a legvégsőig belenyugodni.
Már csak egy pár nap választja el a Golgotától, már Izra

elnek is ütött a tizenkettedik órája, mégis munkába fog: ha 
még sem volna késő, ha mégis életre lehetne a halottat kelteni.

Hogyan, mihez kezdjen a végső pillanatban ? A szívet kell 
a váltságon átsegíteni. Míg a szív helytáll, tart az élet, ha az 
megáll, vége mindennek.

A templomot tisztítja meg, azt akarja imádság házává 
tenni: mert a vallásos életnek is, de a nemzeti életnek is közép
pontja, szíve a templom. Ahol a templom be tudja tölteni hiva
tását, ott erős a vallás, erős a nemzet. „Minden államnak tá
masza, talpköve a tiszta erkölcs!" Ezt pedig csak az imádság 
házának munkája tud teremteni.

Ma sincs más út. Krisztus nélkül, keresztyén templomok 
nélkül csak végpusztulás jöhet, nem feltámadás.

*

Jézus példája legyen példánk nekünk is szerencsétlen 
magyaroknak.



289

Lássuk meg hazánk romlását. Ma nem kell ehhez prófétai 
lélek. Ismerjük és becsüljük meg a rettenetes meglátogatás ide
jét, hogy azt is javunkra és békességünkre fordíthassuk. Sirassuk 
meg romlásunkat, azután fel a munkára: tisztítsuk meg a temp
lomokat, a kőből valókat is, a szíveket is, hogy az ,Isten meg
kegyelmezhessen és meggyógyíthasson bennünket. Ámen.

Szalay Mihály
lovászpatonai lelkész.

Tiszta szívek.
(Szentháromság utáni II. vasárnap.)

Máté 5 . 8.
Amit megszoktunk, az természetessé lesz. S vannak olyan 

alapvető igazságok az életben, amelyekkel állandóan élünk, 
amelyek éppen ezért megszokottakká lesznek. S ha már meg
szokottakká lettek, akkor alig vesszük számba azokat: termé
szetesekké lettek. Olyanok, mint az a pénzdarab, amely százszor 
is megfordult a kezemben, ismerem, mielőtt ránéztem volna. 
S mégis, ha hirtelen, anélkül, hogy újra megnézhetném, le kel
lene rajzolnom, nem tudnám, emlékezetem cserben hagyna. 
Ilyen életigazság az is, hogy minden embernek valamiféle tekin
tetben boldognak kell lennie, hogy élni és dolgozni tudjon. 
Annak, aki semmiféle irányban kielégülést, boldogságot nem 
talál, csak a végső kétségbeesés int s ez már maga a halál. 
Mily sokan vagyunk, akik ennek az életigazságnak a mély 
értelmét sohasem fogtuk még fel, akik még sohasem eszméltünk 
rá arra, hogy miben van életünk tartó ereje, boldogsága! Pedig 
nemcsak erre a mi természetes, hogy úgy mondjam, világi éle
tünkre áll az, hogy boldogság nélkül az meg nem lehet. Áll ez 
a mi lelki emberünkre is. Jézus is nem ok nélkül veszi ajakára 
ezt a szót: „Boldogok!* Most hallott szava is az Isten orszá
gának egy olyan alapigazsága, amely lelki életünk legtitkosabb 
mélységeit, Isten országának megfoghatatlan csodáit tárja fel 
előttünk: „Boldogok, akiknek szívok tiszta, mert ők az Istent 
meglátják*.

Ezt az igét két mondatba lehet foglalni s akkor talán köny- 
nyebben tárja fel mélységeit; azt mondhatjuk: akiknek a szívok 
tiszta, azok az Istent meglátják; s akik az Istent meglátják, 
boldogok.

I.
„Akiknek a szívok tiszta", — azok megdöbbennek erre a 

szóra. Úgy is mondhatnám ezt: akiknek a lelkiismerete tiszta, 
azoké megszólal erre a szóra s vádolóan nézi a maga tisztaságát,

Vannak bátor emberek, akik ki merik mondani, hogy tiszta 
a lelkiismeretük — nemcsak a nyilvánvaló nagy bűnöktől,.
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hanem tiszta általában. Talán elismerik, hogy nem hibátlanok 
és hogy vannak gyarlóságaik, fogyatékosságaik, de mégis tisz
táknak, sőt bűn nélkül valóknak érzik magukat. Bizonyára ke
vés ember van, aki még ilyesvalakivel nem találkozott. S talán 
azt is megállapíthatta mindjárt az ember, hogy azok, akik így 
beszélnek magukról, életükkel, cselekvésükkel nem fedik azt, 
amit magukról gondolnak. Végzetes tévedésben vannak önma
guk felől. Ezekre nem gondol Jézus, amikor mondja: „Boldogok, 
akiknek szívok tiszta" s az ilyeneknek a lelkiismerete nem is 
mozdul meg erre a szóra.

Mi nem tartjuk magunkat tökéleteseknek. Közülünk senki 
sem mondja s még csak nem is gondolja magáról azt, hogy 
tökéletes, szent, hiba és bűn nélkül való volna. Mi mind igen 
jól tudjuk, hiszen már gyermekkorunkban az iskolában tanultuk 
és azóta is számtalanszor hallottuk, hogy gyarló, bűnös emberek 
vagyunk. S ezt nemcsak tanultuk, hanem mindennap újra ta
pasztaljuk is magunkon, sőt némely hibánkat, mindig újra visz- 
szatérő bűnünket nagyon is jól ismerjük. De mivel az, amilyen
nek magunkat ismerjük és amit magunkról tanultunk, egymást 
fedi, egymásnak megfelel, azért azt természetesnek is találjuk. 
Hiszen nemcsak nálunk, hanem minden embernél így van ez. 
Ha mindenki bűnös, én is bűnös vagyok s akkor ez nem is 
lehet máskép. Legalább is nem lehet máskép, míg itt a földön 
járunk. S azért, K. T .! amellett, hogy ismered magadat és tudod, 
hogy bűnös ember vagy és ezt talán sajnálkozó arccal, bűn
tudattól áthatott hangon meg is vallód, titokban, szíved mélyén 
egészen jól érzed magadat, meg vagy elégedve magaddal, ki
békültél a szíved állapotával, bűnöddel: mert hiszen természe
tes, hogy ha mindenki bűnös, akkor te is az vagy. S ha így 
érzel, akkor te sem vagy jobb keresztyén, mint az, aki magát 
tökéletesnek tartja. Akkor te is azt tartod magadról, hogy életed 
körül minden rendben van s hogy így tökéletes vagy, ameny- 
nyire azt egy embertől el lehet várni. Ha így van, akkor rólad 
sem vette Jézus a példát, amikor mondja: „Boldogok, akiknek 
szívok tiszta." S hogy ez így van, annak a bizonysága, hogy 
már nem mozdul meg szíved Jézus szavára.

Pedig akiknek szívok tiszta, azoknak lelkiismerete meg
mozdul erre a szóra. S akiknek a lelkiismerete megmozdul, 
azok eltelnek bűnbánattal. Azok nemcsak tudják azt, hogy bű
nösek, nemcsak ismerik gyarló, esendő voltukat, vétkeiket, ha
nem azoknak életük legnagyobb nyomorúsága, terhe az, hogy 
szívük még mindig nem az a tiszta szív, amelyről Jézus szól. 
Nagyobb baj, teher nekik a bűn, a vétek, amellyel naponként 
vétkeznek, mint bármilyen földi baj, nyomorúság, mert kettőssé 
teszi, megosztja életüket: mindig újra tapasztalják, hogy nem 
tudnak sem a bűnnek, sem Istennek tisztán és egyedül szol- 
gálhi. Mindig kétfelé sántikálnak és sántító lépésük soha sem 
egyenesedik ki az igazság ösvényén való biztos járássá. Ebbe 
pedig nem tudnak belenyugodni. Bármennyire tanulták, tudják
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azt, hogy minden ember bűnös s hogy ők is emberlétünk ezen 
törvénye alá tartoznak, mégis állandó kín és gyötrelem nekik 
az, hogy ez így van s hogy minden erőlködésük, törekvésük, amely- 
lyel jobbakká, jókká akarnak lenni, erőtelen, eredménytelen: 
csak olyan, mint a szárnyaszegett madár vergődése; hiába akar 
felrepülni a magasba, erőtelen szárnyai nem bírják, mindig újra 
visszaesik a földre. Ez a kín annál gyötrőbb, minél inkább érzi 
az ember magán az Isten szemét, tekintetét, minél inkább ta
pasztalja a zsoltárköltővel: „Nem olyan Isten vagy Te, ki gyö- 
györködjél a hitetlenségben; nem lakik Tenálad a gonosz."

S mégis, ennek a nyomorúlt embernek szólt Jézus szava, 
Ígérete: „Boldogok, akiknek szívok tiszta." Benne él a vágy, 
az olthatatlan szomjúság, amely keresi a szívnek tisztaságát s 
minden gondolata, vágyakozása, amellyel Istenre meri emelni 
gyarló szemét, alázatos, könyörgő imádság: „Moss meg engem 
izsóppal és megtisztulok, moss meg engem és fejérb leszek a 
hónál. Teremts bennem tiszta szívet ó Isten és az erős lelket 
újítsd meg énbennem. Ne vess el engem a te orcád elől és a 
Te Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem."

K. T. 1 Ha a tiszta szív nem volna egyéb, mint az Isten 
követelése, az ő Ítélete, amellyel életünket, cselekvésünket a 
maga egészében és minden egyes cselekedetünket is az ő igaz
ságának, szentségének, parancsolatainak a világításába állítja, 
akkor kétségbe kellene esnie annak, aki komolyan veszi Isten 
szavát, parancsát, követelését; s leginkább annak kellene két
ségbe esnie, aki szívének minden indulatával és gondolatával 
engedelmeskedni akar. Ha az Isten mást sem tenne, mint kö
vetelné tőlünk azt, hogy kerüljük a rosszat, a bűnt és csele- 
kedjük a jót, akkor nem volna menekülés az Ítélet és a kár
hozat elől. S ha Jézus mást sem tenne, mint hogy érzékenyebbé 
tenné lelkiismeretünket Isten parancsolatának követelése iránt, 
akkor szava, mellyel a tiszta szívüeket boldogoknak mondja, 
nem volna más, mint metsző, szeretet nélkül való gúny.

De hála legyen Istennek, a tiszta szív neki nemcsak kö
vetelése, hanem drága adománya, kegyelmes ajándéka is. Azért 
könyörgünk hozzá: „Teremts bennem tiszta szívet!" S mindenki, 
aki hallja Jézus szavát, akinek lelkiismerete megmozdul erre a 
szóra, az hálás örömmel tapasztalja és mindegyre csak azt ta
pasztalja, amiről az apostol is vallást tesz: „Isten az, ki cse- 
lekszi bennetek mind, hogy akarjátok, mind, hogy véghez 
vigyétek (a ti telketeknek üdvösségét) az ő ingyen való jóked
véből." Ahol pedig az Isten munkálkodik Szent Lelkének ere
jével, ott gazdagon virágoznak a Lélek virágai, ott bőséggel 
teremnek a hit gyümölcsei. Ott megszűnik az életnek az a 
megoszlása, az a kétféle sántikálás: az ember jár az igazság 
ösvényén, ha a tökéletességre, a szentségre ebben az életben 
nem is jut el. De a Lélek által van ereje nemcsak arra, hogy 
legyőzze a bűnt, a rosszat, hanem arra is, hogy cselekedje e 
jót. Akiknek a szíve tiszta, azok meghalják Jézus szavát és
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engedelmeskednek igéjének. Azoknak a lelkiismerete mindig 
megmozdul és viszi őket az Isten színe elé, hogy kegyelméből 
nyerjenek Szent Lelket.

Mert, akiknek szívok tiszta, azok meglátják az Istent s
II.

akik az Istent meglátják, azok boldogok.
Kevés szó van, amelyet olyan sokféle értelemben használ

nának s amelyen olyan különféle dolgokat értenének az em
berek mint ez a szó: boldog, boldogság. Amikor Jézus veszi 
ajkára a szót, nem azt akarja megjelölni vele, amire földi em
bernek földhöz ragadt gondolkodása szokott gondolni. Nem 
azokról veszi a példát, akik jólétben, kincsekben, élvezetekben 
vagy akár előkelő társadalmi állásban, hírben, dicsőségben és 
hatalomban keresik a boldogságot. De még azokra sem gondol, 
akik két szívnek megértő szeretetét vagy a családi boldogságot 
tartják legtöbbre az ember életében. Jézus ajakán a szó mást, 
valami mélyebbet, nagyobbat jelent. Boldogság az Istent meg
látni, boldogok azok, akik Istentől üdvöt nyernek, vele, nála 
élnek s akiket az Isten szerelméből nem szakíthat ki sem je
lenvaló, sem következendő, sem magasság, sem mélység, sem 
mennyei, sem földi hatalmasság. „Boldogok, akiknek szívök 
tiszta, mert ők az Istent meglátják."

De miért boldogság az Istent meglátni? S vájjon lehet-e 
ez az a teljes boldogság, az a végső kielégülés és megelégülés, 
amelyben minden gyötrő kívánság megszűnik és amely után 
minden teremtett lélek olthatatlan vágyakozással kívánkozik. 
Ezt a boldogságot, ezt a kielégülést, — jól tudjuk — nem adja 
meg földi életünknek semmiféle sokat hirdetett és sokat kívánt 
boldogsága. Hiszen mindnyájan tapasztaljuk: ha egy célt el
értünk, amelyért talán évekig küzdöttünk, szívünk vérét, lelkünk 
erejét, ifjúságunk örömét és szépségét áldoztuk, elpihenni, meg
nyugodni nem tudunk. Azt gondoltuk, hogy teljes megelégedést 
fogunk találni? De új vágyak, kívánságok, gyötrőbbek, mint a 
régiek, lépnek fel, új célok állnak elénk és hív a munka vé
geden árja. Földi célokban nincs teljes boldogság.

De boldogok, akik az Istent meglátják. Nemes gondol
kodású férfiak, emberlétünk legszebb virágai, mély belátásu 
tudósok és magas szárnyalásu gondolkodók úgy érzik, hogy 
néha áhitatos szent órákban meglátják az Isten lábanyomát. 
Amikor a kutató szem előtt feltárul a világmindenség végtelen
sége és a csillagvilágok végtelenjében megfoghatatlan rendet 
lát, amikor tekintetünk elhatol oda, amit szabad szemünk meg 
sem lát már, akkor az ember úgy érzi, valami feltárult előtte 
az Isten titkaiból. S amikor a tudós munkája előtt megnyitja a 
természet titkait s a végtelen kicsinyben, amit szem meg nem 
láthat már, ugyanaz a csodálatos rend nyilatkozik meg, akkor 
nem az Isten lábanyomát kell-e felismerni? Ha pedig a kutató 
munkája nyomán rég letűnt századok emberei elevenednek
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meg és népek tűnnek fel, amelyeknek utolsó fiai is már rég 
elporladtak sírjukban, nem hallod-e az Isten lépteinek dübör
gését, amint végig megy az emberi életen, embereket és népe
ket emel fel és taszít a sírba? Nekünk is, ha áhitatos lélekkel 
elmerülünk az Istennek világában, erdő, mező, virág és madár, 
a hegyóriások hófedte magánya és az élettől visszhangzó sík
ságok bőven termő gazdagsága mind az Istennek csodálatos 
hatalmát mutatja. S figyelő szemünk a népek történetében, 
egyiknek előretörésében, a másiknak bukásában, sokszor lát
hatja meg igazságos Ítéletének bölcseségét, amellyel a jónak 
sikert ád és a bűnt bünteti. Isten hatalma, ereje, akarata és 
bölcsesége rajzolódik ki az ő kezeinek munkáin, a világ épü
letében és a népek sorsában, történetében: mindez valamiképen 
megláttatja velünk az Istent.

De amikor Jézus az Isten meglátásáról beszél, akkor ennél 
nyilván nagyobbat, többet ért azon. Azok boldogok, akiknek 
szívok tiszta, mert Istent Jézus szava szerint nemcsak művei
ben látják meg, hanem szemtől szembe. Nekünk mindannyi
unknak boldog reménysége az, hogy egykor majd lehull rólunk 
por-hamu voltunk gyarlósága és szemtől szemben állunk majd 
Istennel, láthatjuk őt az angyalok seregével s a dicsőültekkel 
egyetemben énelkelhetjük: „Szent, szent, szent a Seregeknek 
Ura, betelt a föld az ő dicsőségével.* Ott megszűnik majd 
minden békételenség, minden kívánság, ott célnál leszünk, 
teljes lesz boldogságunk.

S ez nemcsak reménység. Ha csak reménység volna, úgy 
csalóka is lehetne. De Pál apostol szerint azok, akik a Krisztuséi, 
már itt a földön, bárha gyarló, bűnös létben, de az Isten dicső 
ségét tükrözik és a Lélek kiformálja rajtuk az Isten képmását 
dicsőségből dicsőségbe. (II. Kor. 3.18.) így akinek szívok tiszta, 
kiknek szemét az Isten Lelkének ereje megvilágosítja, azok 
meglátják a Krisztus arcán az Isten dicsőségét és meglátják 
azt mindenütt, ahol a Lélek ereje munkálkodik, ahol az tiszta 
szívben jó gyümölcsöt terem. Valóban, boldogok, akiknek szí
vok tiszta, mert ők az Istent meglátják.

Ez a tökéletes boldogság, az üdvnek záloga már földi 
létünkben. Mert ebben megnyugszik a háborgó szív. Hiszen a 
tiszta szív mást nem akar, mint Istent. Az után epekedik, hogy 
az Istennek élete és örökkévalósága áldja meg életét, oltsa 
azt bele örökkévaló életébe. Tökéletes lesz ez a boldogság, 
amikor Isten színe előtt, az ő országában, ő alatta élünk, neki 
szolgálunk örök igazságban, ártatlanságban és boldogságban.

K. T. I Vágyaidnak, küzködéseidnek, örömeidnek, munkád
nak, életednek értéket, tartalmat csak az az egy imádság adhat: 
„Teremts bennem tiszta szívet, oh Isten!“ S értelme, eélja éle
tednek csak egy lehet:

„Mint a szép híves patakra 
Szarvas kívánkozik,
Lelkem Istent úgy óhajtja 
És hozzá fohászkodik:
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Tehozzád én Istenem,
Szomjuhozik én szívem ;
Színed elé, oh nagy Isten.
Vájjon mikor jutok innen?”

Mert boldogok azok és csak azok boldogok, akiknek 
szívok tiszta. Ámen.

Lic. Dr. Karner Károly.

A  Mester jelleme.
(Szentháromság utáni 12. vasárnap.)

Márk. VII. 31—37.
Mikor a kora reggeli nap verőfényében kertünk virágait 

szemlélgetjük, meg-megakad tekintetünk azon a zöld levélen 
csüngő, vagy a rózsa szirmára kiülő harmatcseppen, amit az 
éj leple alatt varázsolt a mindenekre gondot viselő Isten keze 
iára, virágra. Abban a parányi harmatcseppben ott látjuk tük
röződni az ég tiszta kékjét, a levél zöldjét, a virág pompázó 
színeit, de legragyogóbban mégis csak a nap tündöklő sugarai 
verődnek vissza.

A mai evangéliomi szentigénk is ilyen felséges szemléletet 
nyújtó harmatcsepp, amelyben ott tükröződik az emberi nyomor, 
szenvedés, a felebaráti részvét, könyörület, de legeslegjobban 
az élet fejedelmének, Jézusunknak felséges jelleme. Bármennyire 
leköti figyelmünket az a minden emberi részvétre érdemes 
szerencsétlen, siketnéma embertársunk, akit hozzá tartozóinak, 
vagy barátainak részvéte vitt Jézus elé, még sem ő a főalakja 
ev. történetünknek, hanem maga az Úr, akinek ebben a rövid 
bibliai szakaszban is a legmegkapóbb jellemvonásaival találko
zunk. Melyek ezek ?

1. Legelőször is szembetűnik a Mester fáradhatatlansága. 
„Aztán ismét kimenvén Tirus és Sidon határaiból, a galileai 
tengerhez méné, a Tizváros határain át.“ Röviden így szoktunk 
megemlékezni Üdvözítőnk működéséről: „szertejárt és jót tett.“ 
Evangéliomunk rávilágít arra, hogy ez a szertejárás egymástól 
meglehetős távolságokra fekvő országrészekre vonatkozott. 
Nemrég Tirus és Sidon csudálja isteni hatalmának megnyilvá
nulását, majd a Jordántól keletre fekvő Tizváros, most meg 
ismét a galileai tenger vidéke hallja tőle az igét. Egyszer lent 
találkozunk vele Jeruzsálemben, hol az igazság ostorával üt 
szét a képmutató farizeusok között, máskor Samáriában, a 
Jákob kutjánál ébreszt hitet s beszél szomjas lelkeknek az örök 
élet vizéről. Nem ismer fáradalmat, nem törődik az utazás ké
nyelmetlenségeivel, szent hivatása viszi, ragadja magával a 
kötelességteljesítés rögös utján. „Az én eledelem az — mondja 
Jézus — hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, 
és az ő dolgát elvégezzem.“ Ján. 4.34.
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Tanuljunk isteni Mesterünktől kötelességeink teljesítésében, 
földi hivatásunk betöltésében lankadatlan szorgalmat, kitartást. 
Minket is, mindnyájunkat az Úr hívott a munka mezejére s 
méltán várja el tőlünk, hogy híven munkálkodjunk, míg nap
pal vagyon. Ugyancsak ő mutatott reá a munka sürgősségére 
is, amikor Máté 9.37. szerint felhívja figyelmünket arra, hogy 
„az aratni való sok, de a munkás kevés." A lelkiismeretes 
keresztyén nem is lehet hanyag sem az örök élet útjának 
keresésében, sem pedig földi hivatása kötelességeinek teljesí
tésében, mert aki az Úrral együtt akar diadalmaskodni, annak 
előbb az ő nyomdokain kell hordozni a nap hévségét és terhét.

Nem henyélni, munkásságra Hívott Isten e világra.
Add, oh Uram, amig élek, Legyek munkás hasznos lélek.

2. Lássuk meg Jézus bizalomkeltő egyéniségét. Amerre járt, 
a szívek megnyíltak, a lelkek kitárultak előtte. Itt is „hozának 
néki egy nehezen szóló siketet és kérik vala őt — nem is 
arra, hogy gyógyítsa meg őt, hanem csak arra, hogy „vesse 
reá kezét". Jól tudták, hogy ez a kézrátétel már a gyógyulást 
jelenti. Lehetett ott a galileai tenger mentén fekvő városokban 
nem egy neves orvos, miért nem azokhoz vitték szerencsétlen 
embertársukat? Mert úgy is tudták, hogy fáradozásuk hiába
való. Már már végkép eltűnő reménykedésüket a köztük meg
jelenő názáreti próféta keltette új erőre s a teljes bizalommal 
viszik elé szánandó testvérüket.

De sok keresztyén tanulhatna Jézus iránti bizalmat ezek
től az egyszerű, de romlatlan szívű, embertársukat szerető 
galileaiaktól. Pedig ők még csak a názáreti rabbit ismerték. 
Mi pedig már a világ Üdvözítőjét imádjuk benne s a hívő 
lelkek millióival valljuk boldogan, hogy „nincsen senkiben más
ban üdvösség, nem is adatott név, mely által kellene megtar
tatnunk, mint a Jézus neve". Aki a közel 2000 éves keresz- 
tyénség életét diadalmassá tette, miért ne fogadná szívesen a 
te szíved panaszait is. Hozd hát Jézusod elé lelked sebeit, lesz 
hozzád is vigasztaló szava, neked is szól a hívás: Jöjjetek 
hozzám mindnyájan, kik megfáradtatok és meg vagytok ter
helve, én megnyugosztlak titeket. Halld csak! 200 esztendő 
ködén át is megüti fülünket a számkívetés töviskoszorúját hor
dozó, nyugalmát a Krisztusban megtaláló fejedelem éneke: 
„Reád bíztam én ügyemet, Én Jézusom én lelkemet, Megepe- 
dett bús szívemet, És szegény árva lelkemet.

3. Arra a bizalomra, amely a siketnéma hozzátartozói ré
széről megnyilvánult, mi is lehetne más válasza, mint könyörii- 
letessége. Jézus megfogja a beteg kezét, kivezeti a sokaság kö
zül s megkezdi gyógyító munkáját. Sehol az evangéliomokban 
nem találunk egyetlen helyet, hol Jézus a hozzá folyamodót 
elutasította, vagy a kért segítséget megtagadta volna. Gyengéd, 
túláradó szeretete nem csupán az irgalmasság cselekedeteiben 
nyilvánult, hanem egészen az önfeláldozásig fokozódott.
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Az apostol szavaival kérlek titeket, testvéreim : Azon indu
lat legyen bennetek, mint aminő a Krisztusban volt. „Legyetek 
irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok irgalmas" — tanított 
Jézus. De nemcsak tanításával rajzolta meg, életével alakította 
ki a keresztyén élet eszményét, amelynek egyik fővonása a 
könyörületesség. A pogányság elpusztította idétlen vagy hibás 
gyermekeit, még a zsidóság is kizárta, sőt magukra hagyta 
szerencsétlen bélpoklosait, ellenben a kér. könyörületesség kór
házakat, szeretetházakat emel, menhelyeket, árva otthonokat 
épít s mindezt a Krisztus nyomdokain járva cselekszi. Nem is 
keresztyén az, aki részvét nélkül tud elmenni embertársa nyo
mora, vagy szenvedése mellett. Legyünk könyörületesek, mert 
mi magunk is csak könyörületességre szorulunk. Milyen benső 
lelki öröm, látni Jézus könyörületességének ezer nyilvánulását, 
tudni róla azt, hogy a megrepedezett nádat nem töri le, a pis
logó gyertyabelet nem oltja ki ((Mt. 12.20.), s remélni, hogy 
egykor Isten kegyelméből a könyörületes szívüekkel együtt 
fogjuk tőle hallani: „Jertek én Atyámnak áldottai, örököljétek 
ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása 
óta". ML 25.34.

4. Ev. történetünk középpontjában áll Jézus legkiemelke
dőbb jellemvonása: Isten iránti bizalma s tőle nyert hatalma. „És 
feltekintvén az égre, fohászkodék és monda néki: Effata, azaz 
nyilatkozzál meg. És azonnal' megnyilatkozának annak fülei és 
nyelvének kötele megoldódék és helyesen beszél vala." A cso
dás gyógyulás megragadja a figyelmet, a sokaság álmélkodva 
hallja az eddig siketnéma beszédét. Nekünk pedig meg kell 
látnunk e csudás változás igazi okát, az imádkozó és a földi 
bajokon isteni hatalommal diadalmaskodó Jézust.

Ima és erő. Avagy elválaszthatnók-e e kettőt egymástól? 
Üdvözítő Urunk egész élete az imádság csudálatos, hatalmáról 
beszél. A keresztyénség az imával s az ima által folytonosan 
új erőt nyerő hitével hódította meg a világot. A wormsi biro
dalmi gyűlés elé járuló Luther ismert megható imájából meríti 
az erőt bátor hitvallástételéhez. Francke 4 tallér és 16 garas 
perselypénzét az imádság tette azzá a nagy hatalommá, amely 
árvaházat, iskolákat emelt.

A keresztyénség ereje ma is az imában rejlik. Nem is 
akar mást a sátán, mint elnémítani az ajkakon és a szívben az 
imát, hogy így elzárja a hívő lelket az Istenbe vetett bizodalom 
és erő forrásától. Azok, akik elhagyták az imádkozást, csak 
bitorolják a keresztyén nevet. És miért csudálkozzunk hányt- 
vetett életükön, amikor maguk mondtak le arról az erőforrásról, 
ami az élet küzdelmeiben nélkülözhetlen. Olyan az imádkozó 
ember, mint az erős törzsre kúszó repkény. Magában összeomló 
semmiség, amit a szél ide-oda hány-vet, a törzsbe kapaszkodva 
vihar sem mozdíthatja el. Repkény vagyunk, kúszó gyökérzetünk 
az imádság, amellyel az isteni Gondviselés törzsébe kapaszkodva 
részeseivé válunk az Isten erejének. Ez az erő számtalanszor
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ismételte meg Jézus csudatételét, tette a siketeket Isten igéjének 
hallóivá, megértőivé s oldotta meg a nehezen szólók nyelvét 
Isten dicsőségének hirdetésére.

5. Végül hadd hívjam fel a figyelmet Jézus szerénységére 
és alázatosságára. „És megparancsoló nekik, hogy senkinek se 
mondják el." Az ünnepeltetéstől és magasztaltatástól való vissza
húzódás, amennyire ritka tulajdonsága az embernek, éppen 
annyira hozzátartozik Üdvözítő Urunk jelleméhez. Az evangéli- 
omok más helyén is találunk ilyen tilalmat, mint kétségtelen 
bizonyítékát annak, hogy Jézus nem a maga dicsőségét, hanem 
mennyei Atyjáét kereste. Nem sokkal ezután a sok ezer ember 
megelégíttetésekor királlyá akarja tenni a nép Jézust, de ő el
tűnik az ünnepeltetés elől. Jézus maga mondja hallgatóságának: 
„Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű va
gyok". Mt. 11.29.

Tanuljuk is meg Tőle. Tanuljuk meg, hogy aki Krisztus 
nyomdokain kíván haladni, az nem tolonghat a ma hiúságvásá
rában. A feltűnni vágyók, hiú dicsőségkívánók elég korán meg 
fogják tapasztalni az Írás igazságát: Isten a kevélyeknek ellene 
áll s csak az alázatosaknak adja az ő kegyelmét.

♦

Testvéreim a Kr.-ban. Evangéliomunk rajza után Krisztus 
vonásait szemléltük. Úgy vagyunk Krisztus arcával, mint a 
pusztában vándorló Izrael népe a felemelt érc-kigyóval, aki reá 
feltekintett, életben maradt.

Igyekezzünk lemásolni felséges jellemvonásait, hogy minél 
jobban kiábrázoltassók a mi .életünkben a Krisztus s általa meg-* 
tartassunk az örök életre. Ámen.

Magyar Géza
száki lelkész.



Ki megyen be a menyországba?
(Harangavató ünnepen.)

Máté VII. 21-23.
Testvéreim az Ürban! Megtörtént, amire olyan régen vágy

tatok 1 Fent van a toronyban az új harang, meg is szólalt már 
és ezután minden nap, vagy legalább is minden ünnepen így 
fog megszólalni. Érchangja mintha ezt mondaná: Evangélikus 
hívek, igaz, hogy nehéz az élet, sokat kell küzdeni a minden
napi kenyérért, de azért el ne felejtsétek, hogy nemcsak a test
nek kell táplálék, hanem a léleknek is ! El ne felejtsétek, hogy 
közel van hozzátok az Isten és akármit tesztek, ő azt jól tudja, 
minden lépéseteket, gondolatotokat jól ismeri és feljegyzi azt 
is, ami bennetek jó, de azt is, ami bennetek rossz.

Olyan szép ünnep ez a mai, melyre a fiatalok késő öreg
ségükben is visszaemlékeznek. Az ilyen ünnepen, jnely  az em
ber életében talán csak egyszer fordul elő, a lelkünk is fogé
konyabb, amit ilyenkor hallunk, azt jobban megjegyezzük, mint 
máskor. Tudom bizonyosan, hogy azt a szép avató beszédet, 
ami az oltár előtt hangzott el, sokáig, talán sohasem fogjátok 
elfelejteni és remélem, hogy amit Isten segítségével most én 
is mondok, azt is emlékezetben tartjátok és rajta elgondol
koztok.

Úgy érzem azonban, hogy a mai ünnep derűs képébe egy 
komor vonást kell belerajzolnom azokról, akik már nincsenek 
köztetek. Azokról, akik ott voltak, mikor a régi harang rekedt 
csendüléssel lezuhant ebből a toronyból, de akik az újnak első 
megszólalását már meg nem érhették. Eszembe jutnak az öre
gek, akiket az új harang szava nem kísérhetett örök nyugovóra, 
eszembe jutnak a fiatalok, akik után ez az új harang nem küld
hetett egy jajongó „viszontlátásra" kiáltást, eszembe jutnak 
derék ifjú legények, jó katonák, ma már eltemetett hősi halot
tak, akik egykor azt hitték, hogy mire az új harang itt lesz, 
akkorra ők is hazatérhetnek dúló csaták után az otthon békés 
családi tűzhelye mellé. Elszorul a szívem, ha reájuk gondolok. 
Buzgó imában kérem a Mindenhatót, hogy adjon testüknek 
békességes pihenést, lelkűknek pedig örök üdvösséget az Űr 
Jézus Krisztusban. Elgondolkodom rajta, hogy miért épen ők 
távoztak el közülünk, miért épen minket, akik semmivel sem 
voltunk jobbak, mint ők, tartott meg mind a mai napig az isteni 
Gondviselés? Miért? Nem tudom, miért, csak azt érzem, hogy 
nekem is, néktek is testvéreim, áldanunk kell a mi megtartó 
Istenünket, aki engedte megérnünk ezt a mai szép napot, aki
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időt és alkalmat adott nekünk, a folytonos javulásra, aki a mai 
ünnep által is arra int, hogy készüljünk, folytonosan készüljünk 
az Örökkévalóság útjára, készüljünk a menyországban való 
feltámadásra!

Mielőtt azonban mindazt elmondanám, amit a mai napon 
lelkipásztori intésképen lelketekre akarok kötni, jertek testvé
reim, hallgassátok meg illő áhítattal és figyelemmel azt az ize- 
netet, melyet a felolvasandó szentigék által az Úr Jézus nék- 
tek küld.

I.
Máté ev. VII. 21—23. v.

Mi itt mind Istenben hívő emberek vagyunk. Ha nem vol
nánk azok, akkor nem is jöttünk volna el a templomba, Vagy 
talán volnának közöttetek olyanok, akik Istenben való hit néi- 
kül, csak kiváncsiságból, puszta szokásból, talán csak a ritka 
ünnep kedvéért jöttek el ? Nem tudom, de remélem, hogy mind 
valamennyiteket az őszinte vallásosság hozott ide. A vallásos 
ember pedig jól tudja, hogy ez a világ nem a mi végleges 
otthonunk, hogy „nincs itt nekünk maradandó városunk, hanem 
az eljövendőt keressük". Á vallásos ember jól tudja, hogy ez 
a földi élet arra való, hogy itt elökészüljünk az örök életre. 
A vallásos embernek egy nagy vágya van, egy nagy remény
sége van, még pedig az, hogy Isten őt ne csak a földi életben 
szeresse, hanem mikor meghal, a halálból feltámassza és a 
menyországba magához vegye.

De hát mi az a menyország ? Néha látni egy-egy meny
országot ábrázoló képet: ott ül a jó Isten felhők között, arany 
trónuson, arany pálcával kezében, lábai alatt a földgolyó, körü
lötte szárnyas angyalkák énekelnek. Egyszerű emberek, gyer
mekek így képzelik a menyországot. De hát ilyen-e? Vagy ha 
nem ilyen, hát milyen? Ki tudna erre felelni?! De azt az egyet 
tudjuk, hogy a menyország a legnagyobb boldogság, amilyent 
ember el se képzelhet. Tudjuk, hogy ott nincs baj, szenvedés, 
szomorúság és halál, ott csak örök igazság, öröm és boldogság 
van, ott megszűnik minden bánat, ott begyógyul minden seb. 
Oda vágyunk mi mind, Istenben bizó keresztyének, mert ott 
keblére ölel bennünket mennyei édes Atyánk.

És a ma felolvasott Szentigében épen arról beszél Jézus, 
hogy ki juthat be ebbe a menyországba.

II.
Most azt mondhatná valaki: hogyan tartozik ez ide, hiszen 

ma harangavató ünnep van, ma tehát erről kellene beszólni. 
De meglátjátok testvéreim, hogy amit a menyországról mondok, 
az épen hozzá tartozik a mai szép ünnephez.

„Nem mindenki, aki azt mondja: Uram, Uram, jut be a 
menyországba, hanem aki cselekszi az én menyei Atyám aka
ratát!" Mit jelent ez? Azt, hogy aki csak szájával tiszteli Istent, 
aki csak a szavaival vallásos, érzései, gondolatai, cselekedetei
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pedig meghazudtolják szavait, az nem kedves és sohase lesz 
kedves Isten előtt. Mert Isten belelát az emberek szívébe. Az 
embereket félre lehet vezetni szép szavakkal, képmutató arccal, 
de Istent nem. Isten titeket is jól ismer, harangavatást ünneplő 
gyülekezet. Jól látja gondolataitokat, ismeri érzéseiteket. Még 
azt is jól tudja, amit magatok előtt is szeretnétek eltitkolni.

íme, itt van ez az új harang és ez a mai szép ünnep. 
Milyen sokan vagyunk ma itt az Isten házában I Milyen szép 
csengő hangja van az új harangnak! De mi van az ünnep 
mögött, mi van a szépen csengő harang körül? Ti vagytok 
itt, akik a harangot csináltattátok és akik ma ünnepeltek. Már 
most az a kérdés, hogy ti milyen emberek vagytok? Mi van 
a szívetekben. Mert ettől függ, hogy a mai ünnep és az új 
harang kedves-e Isten előtt, vagy nem! Az a kérdés, hogy 
van-e bennetek igaz istenfélelem, vagy nincs? Mert Isten nem 
ünnepet, nem új harangot, hanem hitet, cselekedetet, megujjult, 
bűnbánó életet vár tőletek! Isten azt várja, hogy higyjetek az 
Úr Jézus Krisztusban, Isten azt várja, hogy éljetek az ő aka
rata szerint! Azt hiszitek talán, hogy mivel új harang van a 
tornyotokban, most már Isten előtt kedvesebbek lettetek? Ne 
gondoljátok, mert van a világon elég sok harang és hogy egy- 
gyel több van, az igazán nem számít és magában véve egy 
új harang még nem tett sem egyes embereket, sem gyüleke
zeteket kedvesebbé Isten előtt!

Ha életetek nem az Isten akarata szerint folyik, ha nem 
hisztek tiszta szívvel az üdvözítő Úr Jézus Krisztusban, akkor 
ennek a harangnak a szava bizony meg nem nyitja előttetek 
a menyország kapuját!

Ha gyűlölködtök, ha haragusztok és meg nem bocsátótok, 
ha mást testvérnek nem tekintitek, akkor hiába az új harang! 
Ha a templomba eljöttök, de otthon rosszak vagytok, akkor is 
hiába az új harang! Ha mindennap új bűnnel terhelitek leike
iteket, ha bűneiteket megbánni nem tudjátok, akkor is hiába 
az új harang!

Mikor tegnap este lepihentetek, imádkoztatok-e, hálát ad
tatok-e, megköszöntétek-e a gondviselő Istennek, hogy mind
eddig veletek volt? Hát gyermekeitek tudnak-e imádkozni, ta
nítjátok-e őket imádkozni? Mert ha nem, akkor hiába a harang! 
Mikor ma reggel felébredtetek, mi volt első gondolatotok és 
szavatok ? Talán valami csúf káromlás ? Talán civakodás ? Talán 
a tegnapi haraggal szivetekben ébredtetek föl? Ha igen, akkor 
hiába a harang!

Milyen a családi életetek? Becsületben és keresztény hit
ben nevelitek-e gyermekeiteket? Tanítjátok-e őket a jóra, adtok-e 
nekik jó példát az Isten akarata szerint való életre? Mert ha 
nem, akkor a ti új harangotok sem Isten dicsőségét nem szol
gálja, sem kedvesekké nem tesz titeket Isten előtt és soha be 
nem mentek a menyországba!
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Ti férfiak, hogy bántok feleségeitekkel? Ti nők, megbe
csülitek-e férjeiteket? Ti gyermekek, tisztelitek-e szüléiteket, 
szót fogadtok-e nekik? Ti legények, leányok, hogyan éltek? 
Becsületes, tiszta éltetek van-e? Vagy talán duhajkodtok és 
paráználkodtok ? Ha igen, akkor semmit- sem ér ez a harang!

És mikor ma beléptetek Isten házába, mikor letöröltétek 
lábaitokról a sarat, vájjon letöröltétek-e lelkeitekről is az önzést, 
a gonosz indulatokat, bűnös szokásokat? Mert ha nem, akkor 
ez a mai ünnep akármilyen szép, bizony nincs rajta Isten áldása 
és akkor ti vagytok azok, akik csak szájjal tisztelitek Istent, a 
szívetek pedig messze van őtőle!

Ne gondoljátok, hogy elég Istent egy új haranggal tisztelni, 
hogy elég, ha a harang szava repül ég felé! Inkább akar az 
Isten látni tiz gyülekezetei istenfélelemben, becsületességben, 
szeretetben, harang nélkül, mint egy gyülekezetei akár tiz ha
ranggal, de bűnökkel, hitetlenséggel terhelten.

Mert mondom néktek, Istent félrevezetni nem lehet. Belelát 
a szívetekbe és nem az új harangotok, hanem a szívetek és a 
hitetek szerint ítél benneteket. Hiába mondanátok az Úrnak, ha 
most itt megjelenne: „Uram, nem a te nevedben avattuk-e fel 
ezt a harangot ? Nem nagy dolgot cselekedtünk-e a te nevedben, 
nem hoztunk-e nagy áldozatot, nem kifizettünk-e sok pénzt, 
csakhogy új harangunk lehessen, csakhogy az új haranggal a 
te nevedet dicsérhessük!" — Ha a szívetek és az életetek rossz, 
akkor bizony ő azt feleli: „Soha nem ismertelek benneteket, 
távozzatok el éntőlem, álnokságnak cselekedői. Soha be nem 
mentek a menyországba, njelyet az én Atyám az őtet félőknek 
készített:“

III.
Oda csak akkor mehettek be testvéreim, ha Isten akaratát 

cselekeszitek! De hát cselekeszitek-e ? Ezt ti tudjátok és a ti 
mennyei Atyátok! Ha cselekeszitek, akkor Isten szívesen fogadja 
tőletek a mai ünnepet, akkor az új harangnak szava nem csak 
üres csengés, hanem harangszóba foglalt istentisztelet, melyet 
szívesen fogad tőletek a mennyei Atya.

Azért testvéreim, a mai szép ünnepről vigyétek magatokkal 
azt a figyelmeztetést, hogy nem elég Isten házába járni, nem 
elég ünnepelni, nem elég harangot öntetni, mert ez csak külső
ség. Ha a menyországot ilyen dolgokkal el lehetne nyerni, akkor 
nem volna szükség bűnbánatra, nem lett volna szükség az Úr 
Jézus maga-feláldozására, ártatlan vére hullására.

Isten azért a sok mindenért, amit veletek és értetek tett, 
ünneplésen, harangavatáson kívül még mást is vár tőletek. Isten 
nem válogatott közöttetek. Felhozta az ő napját reátok, jókra 
és gonoszakra egyaránt. De még többet is te tt: elküldötte az ő 
egyszülött Fiát, hogy legyen kiben hinnetek és hogy általa örök 
életet nyerjetek. Isten úgy szeretett titeket, hogy még egyszülött 
Fiát sem kímélte, hanem érettetek kínos halálra küldte, hogy
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titeket a bűnnek, halálnak és ördögnek hatalmából megváltson 
s mindvalamennyiteket az ő gyermekévé tegyen. Ezért aztán 
néki sem, elég tőletek a szó és a beszéd és az ajándék, meg a 
harang. Ő ennél többet kér tőletek: a szíveteket! Azt kéri, várja, 
hogy az Úr Jézusban higyjetek és a benne való hittel jót cse
lekedjetek és hogy mindig jobbak legyetek! Ennek a harangnak 
a szava csak akkor jut fel hozzá, ha keresztényhez méltóan 
hisztek és cselekesztek. Mert „nem mindenki, aki ezt mondja 
nékem: Uram, Uram, megyen be a menyországba, hanem aki 
cselekszi az én mennyei Atyámnak akaratját!"

Cselekedjétek hát ti is ! Ha mától fogva több hittel hisztek, 
ha mától fogva jobbak lesztek, akkor áldás lesz rajtatok is, új 
harangotokon is. És akkor megnyílik, előttetek Isten kegyelmé
nek és a mennyországnak ajtaja is. Úgy legyen!

Hering János
veszprémi lelkész.



Irodalom.
Kapi Béla: „Békesség."

Elmélkedések és imádságok. 12 fejezet: Az imádkozás iskolája. Hiszek. Mi 
atyánk. Vasárnaptól vasárnapig. Nagy ünnepek. Mindennapi élet. A lélek 
élete. Bűnbánat és kegyelem. Kereszt alatt. Családi élet. Áldott közösségek. 
Halál és örök élet. 510 oldal. Méhner-féle imakönyvkiadó vállalat kiadása.

Budapest 1928. Gyönyörű kiadásban 12 pengőtől 30 pengőig.
Bevallom őszintén: nem vagyok barátja az imádságos könyveknek. 

Az imádságos könyv fölösleges. Akinek szüksége van rá, az nem tud imád
kozni, aki pedig tud imádkozni, annak nincs szüksége rá. Ez a kijelentés 
ugyan aforizma s ép azért, mert aforizma, túlzás, de ép azért, mert aforizma, 
éles beállítású megvilágítása is bizonyos igazságoknak.

Az imádság az emberi élet legszubjektivebb produktuma. S mert a 
legszubjektivebb, ép azért a legszemérmesebb is. Ezért küld be vele Jézus 
is a titkos kamrába. Ezért hiányzik Jézus s az apostolok életrajzából is az 
imádságaik sokasága. Pedig az ö életüknek nagyon jelentékeny részét tette ki 
az imádkozás időben és tartalomban, meg jelentőségben is. Ezért nem tanít 
sem Jézus, sem bármelyik apostol imádságokra, csak imádkozni tanítják az 
embereket. Ezért nem ad Jézus sem a Miatyánkban kötelező imaformát, ha
nem imádságpéldát. (Máté 6.9.)

Áll ez az igazság a közös imádságokra is. Jézus a közös imádságoknak 
tett ígéreteinél azt hangsúlyozza erősen, hogy egy akaraton kell lenniük az 
imádkozóknak, hogy eredménye legyen az imádkozásnak (Máté 18 . io.). Ebben 
benne van annak az elismerése is, hogy a közös imádság csak akkor lesz 
imádkozássá, ha a közös imádság mindegyik résztvevőnek szubjektív produk
tumává lesz.

Ha most már világos, hogy az imádság ilyen legszemélyesebb produk
tuma az egyénnek, akkor az is világos, hogy senki sem Írhatja meg az ón 
imádságomat. Elmondani elmondhatja az én imádságomat, mert a személyek 
kölcsönhatása kialakíthat oly lelki közösséget, melyben megszületik az együtt 
imádkozás, de az imádságos könyvnél az együttimádkozás egyidejűségének 
hiánya megakadályozza az írónak és az imádkozónak ezt a lelki közösségét, 
így azután az imádságos könyv olyanná válik — bocsánat a hasonlatért — 
mint a felköszöntők könyve a szónokláshoz nem értő, vagy a levelezések 
könyve a levelezésben járatlan emberek számára: mankóvá.

Ezt a gondolatot fejezi ki a fenti aforizma első része, amely szerint: 
amelyik embernek szüksége van az imádságos könyvre, az nem tud imádkozni.

A másik tételnek az igazolására elég rámutatnunk arra, hogy általános 
tapasztalat szerint a Szentlélek ma is rögtön beszédessé teszi az embereket, 
még pedig nemcsak az emberekkel szemben a bizonyságtétel formájában, 
hanem az Istennel szemben is az imádkozás formájában. A bátorság Lelke 
eldobatja velünk a mankót s egyszerre lábra áll az ember. Aki tud imád
kozni, annak nem lesz szüksége imádságos könyvre.

Nem imádságos könyvekre van nekünk szükségünk, hanem olyan elmél
kedésekre, melyek elősegítik az imádkozás előfeltételének beteljesülését az 
egyénnél. Azét az előfeltételét, melyet oly világosan jelöl meg Kapi Béla 
mindjárt a könyv elején: „Az imádkozásnál oly lelkiállapotra van szükséged, 
melyben szíved találkozik és egyesül Istennel." Hangsúlyozom azt, hogy 
elmélkedésekre, mert a legtöbb imádságos könyv magának az imádságnak 
a szövegével akarja ezt elérni, abban akarja megtelíteni az imádkozót olyan 
irányban, amilyen irányban az imádságot keltenie kellene. Ennek azután 
az a következménye, hogy az imádságban olyan dolgokat és gondolatokat 
mondat el az imádkozóval Istennek, amelyek tulajdonképen nem Istennek, 
hanem az imádkozónak szólnak s így lesz az imádság homiletikai torzszülött.
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Előre bocsátottam mindezt, megfestettem benne, hogy mily „előítélet
tel” ültem én le Kapi Béla imádságos könyvéhez, hogy a sötét háttérből 
annál jobban kivilágoljék ennek az imádságos könyvnek értéke s annál őszin
tébben megmutassam ennek a könyvnek rajtam aratott diadalát.

Kapi Béla imádságos könyve nem imádságos könyv. Ennél sokkal 
több! Az imádkozás kézikönyve. Nem véletlen dolog az, hogy a könyv al
címében is első helyen az elmélkedések vannak megemlítve s magában a 
könyvben is első helyen az imádkozás iskolája áll. Nem módszertani meg
fontolások által meghatározott sorrendbeli megjelölése ez a könyv tartalmá
nak és beosztásának, hanem vallomás a könyv céljáról. Az elmélkedések az 
imádkozás fundamentumvetése : megteremtése annak a lelkiállapotnak, amely
ben megszületik az imádság. Az imádkozás iskolája pedig a felépítmény 
ezen a fundamentumon, talán azt lehetne mondani — de ennél a valóság
ban sokkal több — az imádkozás technikája. Kapi Béla tehát nem imád
ságokat akar adni, hanem ennél sokkal többet: imádkozni akar megtanítani.

Aki ilyen elmélkedéseket tud írni a békességről, annak a lelkében ott 
van a békesség. S aki ilyen tanácsokat tud adni az imádkozáshoz, az maga 
is szokott és ép ezért maga is tud imádkozni. Még pedig úgy tud imádkozni, 
mint kevesen tudnak. Imádságaiban oly hangok csendülnek meg teljes erővel, 
melyet a legtöbb ember imádságában csak kísérő szólamok szoktak lenni.

Ilyen például a bűnbánat hangja. Jóformán nincs imádsága, melyben 
vagy mint bánatos sóhaj, vagy mint csendes zokogás, vagy mint kétségbe
esett menekülés az Isten irgalmához, ott ne sírna a „békesség” harmóniájá
ban a bűnbánat gordonkahangja. Világosan látja, hogy a békességnek az az 
előfeltétele, hogy kegyelmet kapjunk Istentől (I. Kor. 1, 3.), nem az, hogy 
megmenekedjünk a kereszttől. Ezért találja meg legmelegebb szavait mindig 
a kegyelemért való könyörgésre.

A kegyelem azonban nemcsak azáltal ad nekünk békességet, hogy 
megoldja számunkra a leggyötrőbb problémát, a bűnt, hanem az által is, hogy 
kegyelemre szorultságunk tudata igénytelenné tesz bennünket, az igénytelen
ség pedig megtanít hálára minket.

Figyeljük m eg: Kapi Béla mindenért hálás. Mint a karácsonyi angyalok 
csengője, úgy cseng éjjel, nappal, örömben, bánatban, hol csendesebben, hol 
erősebben, de mindig cseng ajkán a hálaadás boldogsága. Annyira hálás, 
hogy sokszor szinte el is felejt kérni. Nem volt még a kezemben imádságos 
könyv, mely annyira igazolta volna az igazi kér. imádságnak azt a termé
szetrajzát, mely azt mondja, hogy ha az emberek elkezdenének egyszer iga
zán hálát adni Istennek, soha sem jutnának el a kéréseik elmondásához.

A hálaadás lelke sokszor teszi himnusszá az imádságait. Nem pontokba 
foglalható, elsorolható ajándékokat köszön meg benne Istennek, hanem dicsőíti 
Őt. Sokan talán kissé érthetetlenül néznek ép ezekre az imádságokra, pedig 
ép ezek a legcsodálatosabb megnyilatkozásai Kapi imádságos életének.

Van még egy érdekes sajátsága ennek az imádságos könyvnek. Hiány
zik belőle — emlékezetem szerint csak egyszer van meg benne — a Jézus 
nevében való imádkozásnak szokott záró formulája. Ez azonban nem azt je
lenti, hogy ezek az imádságok a magunk nevében mondattak el. Az imád
ságok meghallgatásának egyetlen érve itt is a Krisztus váltsága. Erről azonban 
nemcsak az utolsó mondat egy formulája beszél, hanem az egész imádság lelke.

Ez a könyv sok ember számára lesz a békesség olaja: olaj a háborgó 
tengerre, olaj az élet országútján részvét nélkül heverő ember fájó sebeibe. 
Igazi szamaritánusi szolgálat volt a megírása. Legnagyobb dicsősége azonban 
nem az lesz, hogy háborgó szívek találnak benne vigasztalást, könnyes sze
mekben megjelenik az Isten kegyelmének szivárványa, mikor leteszik a 
könyvet,. . . hanem az, hogy lesznek emberek, akik a könyv átimádkozása 
után leteszik a könyvet s nem vesznek többé elő imádságos könyvet imád
kozás céljából, mert ez a könyv fölöslegessé tette azt számukra . . . megtaní
totta őket imádkozni, még pedig nemcsak kérni, hanem hálát adni s magasz
talni is és megtanította arra, hogy az igazi krisztusi imádság nem az, ame
lyiknek a végére oda csap az ember egy formulát a Jézus érdeméről, hanem 
az, amelyiken átleng a bűntudat alázata s a váltság evangéliuma.

Bárcsak vinné el Noé galambja minél több házba e nyugtalan világban 
a békességnek ezt az olajágát! Túróczy Zoltán.


