
Az Igehirdetésünk.
Felséges valami ez. A gyarló, bűnös ember felölti magára 

Krisztus főpapi palástját s az Ő szavaival bennük ható ember- 
fölötti tekintéllyel sújt és emel, vádol és megdicsér, Ítél és 
megszabadít. Örök és mégis mindig uj a tárgy, melyről szó van; 
mintha egy hatalmas égbe nyúló tükörlap előtt vonulnának el 
a nemzedékek hőseikkel és gonosztevőikkel, hitvallóikkal és 
csalóikkal, bölcseikkel és bolondjaikkal, királyaikkal és koldu
saikkal. E tükör elé állunk minden Ige-hirdetésnél és a végtelen 
eget és földet, magasságot és mélységet egybefoglalva mutató 
tükörben nézegetjük belső emberünk arcvonásait. Senki sem 
tudja, hogy ki vagy ott a végtelen képen, csak te magad; mert 
azt az arcodat, melyet ott nézel, senki sem ismeri, csak te és 
az Isten. Oh hogy megtörpülnek e tükörben a nagyságok, hogy 
lefoszlanak mállott rongyokként a föld ékességei: az arany, a 
bíbor, a hírnév és méltóság s hogy jelenik meg a sejtett ember, 
kinek arca az s szent arcvonásokat úgy viseli magán, mint 
ércpénz a király arcát.

Az Ige Isten legdrágább és leghatalmasabb adománya, 
mellyel az emberiséget megajándékozta. Mindig így, ilyen 
értelmezéssel és ilyen értékeléssel gondoljunk az Igére. Imád
ságainkban ott kellene zengenie a forró, szent hála szavainak, 
mellyel e csoda-ajándékot megköszönjük. Minden Isten-tisztele
tünkön legyen egy fohász, melyben az írásért, a benne megszálaló 
Igéért hálát adunk és minden lelkésznek, ki az Igét hirdetni 
szószékre áll, vagy koporsókhoz lép, éreznie kell azt a szent 
királyi méltóságot, melyet az Ige-hirdetésben adott neki az Isten 
kegyelme.

Oh milyen nagy és hatalmas az Ige-hirdetó lelkész. Min
dent megtehet sivatagokat termékenyekké, kősziveket megeny- 
hültekké, üres templomokat hatalmas tömegek énekével meg
teltekké, távolodó lelkeket közeledőkké. . .  Nincs hatalom, mely 
nagyobb volna, mint az Ige. Pallos az, mely sújt, villám-lob- 
banás melynek fénye mélységeket, félelmes mélységeket világít 
be, szent igazság tevés, mely az élet leszoritottjainak, a hátra 
tiketteknek boldogító felmagasztalással mondja: „barátom ülj 
feljebb!“ ; koldusok szennye rongyaira bűvös aranysugarat 
kisüt és királyok hermelines palástját égeti le, mint csinált papir- 
köntöst; szegényeket gazdagít, poklosokat gyógyít, halottakat 
támaszt és arculvert, leköpött, keresztrevont Isten-fiaknak nyitja 
meg az örök dicsőség kapuit. A por gyermekeit emeli fel az 
Isten-fiák szent méltóságára; bánatos fejekre, tövissel sebzett 
halántékokon helyezi az örökélet koszorúját.
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Nekünk megsemmisülő alázattal kell porba omlanunk, 
midőn remegő megrendüléssel átvesszük az Ige-hirdetés felsége- 
sítő küldetését. Tűz érinti ajkunkat, tűz mely tisztít és forróvá 
teszi a szót. E tűz az Illés lelke, a Krisztus szelleme, mely 
elromló testünket is úgy szépíti meg, mint hideg, sötét lámpát 
a belé helyezett mécs.

Csodahatalom a szó. Csak egészen át kell adnunk magun
kat az Igének, hogy egészen és teljesen tudjuk átadni az Igét. 
Csak az tudja átadni, aki átveszi és csak az tudja hatalommal 
forgatni, akinek lelkében hatalommá lett. Ne keressük mi a 
szólás művészetét emberek tanításában, rétorok műszabályaiban; 
azok mind arra az eredményre jutnak, hogy tüzet gerjeszteni 
csak az tud, aki ég: si vis me flere, dobudum est tib il ...  Oh 
milyen mestereket, művészeket termel ki maga az Ige! Minden 
szónoknak van egy láthatatlan, de elemi erőként ható, tehát 
érezhető lélek-emanációja, hangulat-kisugárzása, delejes flui- 
dumja, mellyel megkapja, magához rántja és átdelejezi a lelke
ket s ez a rétori felséget adó hatalom a — meggyőződés. Néha 
egy kibuggyanó szó, egy heves kézbuzdítás, egy szemvillanás 
nagyobb meggyőző hatalom, mint mondva-csinált, tükörgesztu
sokkal kisért, fonetikai hullámzással elzengett oráció. Néha egy 
lehetetlen, sehol és soha nem látott taglejtésben egy lélek lán
goló heve, magával ragadó ereje robban ki.

Az Ige-hirdetésben sokszor visszatérőnek, szónak kell len
nie az „én“-nek. A hallgatóság nem beszédet vár, mint pl. a 
politikai szónokoknál, nem felvilágosítást, mint pl. a tudományos 
értekezéseknél, hanem látni akar. Érdekes. Nem hallani, hanem 
— látni akar. És pedig nem úgy, merő kíváncsiságból, mint pl. 
egy népgyűlés közönsége látni akarja azt, akit hallgatni gyűlt 
össze, hanem látni akarja azt az embert, aki ott áll a beszéd 
mögött, ez nem szőke, vagy barna, nem karcsú, vagy molett, 
nem ifjú, vagy öreg, mert nem anyag, nem test, mégis mindenki 
látni akarja. Meg sem nyitod a szádat, máris ott áll mögötted 
ez az ember, a te Isten-felé fordult arcú belső embered és néha 
hiába nyúlsz mesterséges ható eszközökhöz, hiába színezel, 
hiába csinálsz megragadó fordulatokat, a hatás nem érik meg, 
mert a lelkek látják, érzik a te lelkedet, mert ez az ember a 
te lényed égies tartalma, a te örök és Isten elé álló egyéniséged 
minden kiabáló, heves és szinészies gesztusaidra összefonja a 
karját és csak néz, néz üresen, hidegen. Óh ezt az arcodat 
meglátja mindenki, aki leikével néz, leikével hallgat, leikével 
figyel. Ez a beszéd valutáris alapja.

Ein Wort, ein Mann. Egy beszéd, egy lélek. Mikor Igét 
hirdetsz, megnyílik a testi, anyagi burok, mely lelkedet körül
veszi és mint a kifejlő mag, pillant fel a te rejtett egyéniséged, 
felfejlik a te belső életed.

Neked magadnak kell döntened mindama kérdésekben, 
melyeket hallgatóságod elé társz. Neked magadnak kell oda 
állanod a Mester elé és megvallanod: mit tartasz felőle, micsoda
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ő  neked, mi a véleményed tanítása felől s miként értékeled 
az Ő eszméit? Nem lehet Őt beszéltetned s neked magadnak 
egy szót sem szólanod.

Effata! =  nyilatkozzál! Minden igehirdetésemnél ezt hal
lom. A magam érzését kell megszólaltatnom, a magam vélemé
nyét elmondanom . . .  Nem, ez nem elég. Magamnak kell fel
tárnom a belső életemet és ott, abban mutatnom a begyógyult 
sebeket, az eltemetett bűnöket, a megtagadott hazugságokat; 
nekem magamnak kell nyilatkozatot tennem: micsoda Ő az én 
lelkem számára?

Ez teszi az Ige-hirdetést örökké újjá, elevenné, vonzóvá. 
Mert nem egy gyógyszertár kirakata az, mely előtt elvonulnak 
a sétálók és ha nagyon kiabál egy-egy reklám, észre veszik, 
hogy talán nekik is szükségük volna e szert kipróbálni, nem. 
Az Ige-hirdetés — hogy e hasonlat atmoszférájában maradjak 
— a klinikai betegbemutatás, midőn a betegek és beteggé lehe
tők nézik rajtam, hogy milyen hatással, milyen eredménynyel 
használtam én a szert.

Óh, de hatalmas az az Igehirdetés, mely így szól: „ez vol
tam és most ezzé lettem". . .  „így gondolkoztam s ma belátom 
tévedésemet". . .  nem hittem, s ma a hit életem, levegőm, mely
ben lélegzik a lelkem: nélküle meghalna. ..

A világ legnagyobb Igehirdetője az Úr, kiről a IV. evan; 
gélium szerzője azt mondja, hogy ő volt maga az Ige. Az Ő 
emberfölötti tekintélyének alapja az, hogy minden tanítása 
mögött, mint valuta-biztosíték, ott állott maga, az Ő bűvös, ha
talmas egyénisége. Ez a szent személyiség maga a legfelsége
sebb is, az örök Ige-hirdetés. Mert ezt tanítani: „szeressétek 
ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak", egy 
Jókai-szabású lángész, ki tud angyalokat és ördögöket terem
teni képzelete, bűbájával még talán megpróbálhatná több ke
vesebb sikerrel. De Krisztusban nem a fantáziát, az elképzelő 
erőt bámulom, mellyel az erkölcsi tökéletességet megálmodta, 
hanem azt a szívet, azt a jellemet, azt az életet, melyet e taní
tások, kipróbált megvalósításaként elénk állít. Ő nem tanító, 
hanem tanítás. Magát állította örök mintaképpen.

Mert Ő megélte az emberi mértéken túlhaladó szentséget 
és azt megsugás nélküli bizodalmas hitet. Ő megmutatta, hogy 
ezeket valóvá lehet tenni.

Mikor a főpapi tanács előtt egy szegény, a gazdáinak 
hízelegni akaró, tehát magát lealacsonyító szolga arcúi üti Őt, 
aki az örök és felséges szolga, a szolgák szolgája, nem üt 
vissza, még szeme sem rebben: mindent megért s mindent 
megérteni annyi, mint megbocsátani.

Mikor a keresztje alatt tolongó csőcselék durva szívtelen
séggel gúnyolja, ő  imádkozik érette ...

Mikor a kínok tengerén elalél a teste s távozó lelke keres 
megpihenést, kiszakad kebléből a szent bizalom szava : „Atyám, 
kezedbe ajánlom lelkemet."
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Az a golgothai kereszt ott áll az evangéliumok mögött, 
mint szent felkiáltó jel, hogy e tanítások nem elképzelései egy 
belül magának élő szép léleknek, hanem tanuságtevései, pro
testánsai, manifesztációi hirdetett igazainak a megélhetése mel
lett : ez igazságok, e tanítások az Ő életében élnek. Már pedig 
az az igaz igehirdetés, amelyik él, életet hirdet, életre serkent 
és egy élettel igazoltatik.

Csak a nagy vallomások a megrázó erejű Ige-hirdetések. 
Én nem tudok meghatóbb jelenetre gondolni, mint mikor az az 
ismeretlen zsidórabbi-növendék, aki később a keresztyénség 
Pál apostolja lett, megállóit az athéni filoszofusok e vedlett, 
cinikus elmélet-kombinátorok előtt és beszélt. . .  beszélt magá
ról, az ő üres leikéről, melybe szent és drága tartalom szállott, 
az ő szépnek hitt életéről, mely pedig akkor lett igazán széppé, 
mikor az érvényesülés ajtaját bevágta maga mögött. . .  oh mi
lyen érdeklődéssel mélyedtek a kutató tekintetek szemében, 
midőn boldogan, azzal a lelket megfogó áradozással tesz val
lomást : „nekem életem a Krisztus". . .

Óh ne, ne gyűjtsétek a prédikációkat, melyekből kötetek 
jelennek meg. Mit érnek azok ? A papir-bankó mit ér, ha nincs 
arany fedezete ? A beszéd mit ér, ha nincs ténybeli eredménye 
és nem tények eredménye? Ha pedig gyűjttök beszédeket, oh 
azokat a lélek-megnyilatkozásokat gyűjtsétek, melyek az Isten 
lelke által felavatott Ige-hirdetők ajkáról szálltak el.

Midőn a gyermekét koporsóba fektető lelkész-apa sír és 
imádkozik. Midőn az arculvert pásztor karja békeségesen össze
fonódik s az ütésért nincs ütés . . .  Beszéljenek a kínok, nyava
lyák, vesztességek, elárulások és elhagyások sorsát megizlelt 
pásztorok, kik akkor is tudtak pásztorok lenni, midőn lelkűkre 
ordító farkascsordaként rohant a szenvedés, Ínség, elhagyatottság.

Ezek a nagy Ige-hirdetők, kiknek — lehet — csak egy 
pár szava, egy-két mondata maradt fenn, de ez az egy szó 
csillag, mely ma és holnap megmarad; magasba kell annak 
néznie, ki látni akarja . . . E csendesen, szelíden, csillagsugár- 
szerüen ható, világító lelkek azok, akikről a próféta mondja: 
„Az igazak fénylenek, mint a csillagok, s akik sokakat igaz
ságra visznek, mint az ég csillagai örökkön örökké fénylenek 1“ 
(Dániel pr.)

Ezek az Ige megtartott megtartói. Az aranypor rászáll arra, 
aki arannyal foglalkozik, a haján, arcán, szemöldökén ragyog
nak a finom aranyszemek s ha a Nap rásüt, sugárzóvá válik 
az egész arc, így ragyog az Ige az Ige, hősének lelkén.

Szent glóriát von fejük köré s azzal mennek az örök 
fényességbe. Ámen.

Duszik Lajos
miskolci lelkész.



Templomi fohászok
Máté XXII. 34 -46 .

Jézusom segélj, hogy megismerjelek,
Rólad helyesen, híven vallást tegyek;
Benned lelkemnek megváltóját lássam 
S áldva imádjam.
— Tudjam készséggel példádat követni:
Az Istent teljes szívemből szeretni
S szeressem, mint Te, felebarátomat,
Akár magamat.

Máté IX, 1—8.
Krisztusunk, tiéd minden hatalom :
Mennyei Atyád mind Reéd bízta.
Szíved irántunk csupa irgalom.
Életed példás, büntelen, tiszta,
— Vezess, könyörülj, gyógyítsd sebünket,
S bocsásd meg, kérünk, tenger bűnünket.

Máté XXII. 1 -1 4 .
Boldog, ki meghallja, Uram, hívó szódat,
S nem veti meg balgán a mennyei jókat.
Nem merül leikével a földnek porába,
S büntető haragod nem vonja magára.

Add, e boldogságban én is részt vehessek 
S ne csak hivatalos, választott lehessek.

Jénos IV. 4 7 -5 4 .
Ha minden elhágy e világon 
S pályám sötét, nehéz úton vezet.
Te légy. Uram, éjben világom,
Te nyújts felém vezérlő hű kezet.
Nem csüggedek, hitem serkentve biztat:
Nem vesznek el, kik szent nevedben bíznak.

Máté XVIII. 23 -2 5 .
Áldj meg, Uram, oly lélekkel,
Akaratod hogy megértsem :
Békén éljek mindenekkel,
Embertársam meg ne sértsem.
Ha ki bánt is, a sérelmet 
Tiszta szívvel megbocsássam ;
A gonoszt meg jóval győzzem,
Aki átkoz, azt is áldjam.

Reformáció.
Ha vész, viszály támadna ellenünk,
Erős várunk te légy, jó Istenünk;
S békés napokban serkentsen szavad,
Hogy tétlenül megadnunk nem szabad.
Mert úgy virúl csak egyházunk, hitünk,
Ha küzdve, bízva érte él szívünk.

SZALAY MIHÁLY.
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Az élet világossága.
Szentháromság utáni XVIII. vasárnapra.

János 8 .12*

Vájjon kinek volna kedve ahhoz, hogy életét sötétségben 
és bizonytalanságban élje le? . . . A csira napfényre vágyik, a 
munkához világosság kell, az emberek világosan akarnak látni, 
mert a sötétség bizonytalanság, a bizonytalanság lassú haldoklás.

A világosság az élet nehézkedési törvénye, mely mindent 
vonz, amiben élet van. Akinek bizonyosság kell, az nemcsak 
tisztán akar látni, hanem szolgája is a világosság törvényének, 
mert élni akar s leakarja gyűrni az élet nehézségeit és boldo
gulásának akadályait.

A biblia tele van ilyen elszánt törekvőkkel. Ábrahám Isten 
útmutatását követi s kivándorol Háránból; az ő szövétneke az 
Ür ígérete. Rebeka engedelmesen megy Elizéer után Kánaán 
felé; boldogságát a szolga esküjéhez köti. Ézsaut vonzza a ter
mészet kincse, egész nap vadászzsákmány után já r ; ő az anyagi 
jóléttel akarja lebírni az élet nehézségeit. Jákob anyja tanácsára 
bujdosik el Mezopotániába; neki a szülői tanács mutatja az utat. 
József könnyezve lépked az izmaelita kereskedők nyomába és 
nem is sejti, hogy számára a száműzetés jelenti majd az emel
kedést. Mózes és népe nappal a felhőt, éjtszaka a tűzoszlopot 
követik; ezekben érzik az Ür hűségét. Ruthot a részvét angyala 
vezeti s boldogan révbe jut. Salamon bölcseséget keres és en
nek követésére szánja életét. A napkeleti bölcsek egy csillag
sugárra bízzák magukat, hogy megláthassák az Élet Napját. Az 
apostolok mindent elhagynak, hogy követhessék a Világ Vilá
gosságát — s ezzel mindent megkaptak.

Minket épígy vonz az életnek ez a titokzatos törvénye. 
Életfelfogásunk, hitünk jelöli meg számunkra azt az utat, amely 
célunkhoz visz. Ettől függ, hogy csődbe jut-e az élet, megcsal
nak-e a remények és illúzióvá lesz-e a hit, vagy hogy boldogan 
megérkezünk-e.

Figyeljük csak meg az embereket. Az egyik kimondja, 
hogy az élet szép; de még szebbé akarja tenni magának s — 
letarolja az élet szépségeit. Úgy tesz, mint egy unatkozó, vásott 
gyerek, aki gondtalanul kaszabolja le a rét virágait, marokra 
szedi őket s mikor már rájuk únt, elhajítja. Csak a „van“-ra 
van gondja, a „lesz“-szel nem törődik. Neki az éjtszaka a nap
pal, a nappal meg lassanként álmos éjtszakává lesz. De egyszer 
— s ez az „egyszer* mindig bekövetkezik, — kihull kezéből 
a mámor serlege, leszakad ajkairól a mosoly, ereje meglankad, 
teste is összecsukok, mint a késpenge s rájön, hogy neki a világ 
egy üres homály, melyben ő a legüresebb. Ez a világfiak sorsa : 
Aki eltékozolja az élet szépségeit, az önmagát tette koldussá. 
Semmit sem használt, hogy a világot megnyerte, mert a lelkét 
elvesztette. Megcsalta egy hamis szövétnek fénye.
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Egy másik inaszakadtáig robotol, dolgozik — a nyereségért 
Tisztázni akarja jövendőjét. Ez az ember rendesen sohasem ér rá 
semmire. Neki az idő pénz, a pénz haszon, a haszon a jövendő 
biztosítéka. Még az örökkévaló dolgokat is aszerint becsüli, hogy 
mennyi időt „érdemes rá vesztegetni". Makacsul hiszi, hogy 
csak így tudja átvilágítani a gondok és kétségek homályát. Ez 
a programmja, kincse, mindene. Programm, amit mindig össze
kuszál az élet, mert kimarad belőle a lélek; kincs, mely elte
mette az ember szívét. Ugyebár, igaz az, hogy „ahol van a ti 
kincsetek, ott van a ti szívetek is“ ? . . .

A harmadik könyvei, Írásai fölé hajol, vagy mély gondo
latokba merülve mered maga elé. A tudás szomja hajtja. Esz
tendőkön, évtizedeken át gyűjtögeti hangyaszorgalommal a tö
méntelen ismeretet. Járatos az irodalomban, ismeri a művészetek 
csodás berkeit, hozzászól politikához, rámutat a közéleti nehéz
ségek okaira, tanácsot osztogat, tekintélyeket idéz. S az élet 
mégis lépten-nyomon bizonyítja, hogy a tudás magában még 
nem minden; csak mécsvilág itt a földön, mely csak bizonyos 
körzetben s bizonyos ideig világít. A tudásból sarjadt civilizáció 
lehet akkora, mint az óceán, de — sós ízű, mint az óceán s 
minél többet iszik belőle az ember, annál szomjasabb lesz. Lehet 
Prometheus szikrája, de az életet mégsem képes bevilágítani, 
mert csak szikra és nem maga a Világ Világossága.

Nincs ember, kinek ne volnának hibái, tévedései, bűnei. 
Az előbbi három embertipusból valami mindenkiben van; csak
hogy az emberek szeretnek róla hallgatni, vagy szeretik cáfolni. 
Az élet egyetemes, mindent bevilágító örök napja életet, meg
nyugvást, meleget és boldogságot fakaszt, de csak annak, aki 
megtalálta és benne él.

Jézus ez a nap. Ő a világ világossága és az élet egyetlen 
lehetősége. Minden egyéb életviszonyt a vele való viszony ha
tároz meg. Úgy vagyunk Jézussal, mint a föld a nappal. Nem a 
nap okozza az évszakok váltakozását, hanem a földnek külön
böző helyzete a naphoz. Nem Jézus okozza életviszonyaink 
váltakozását, hanem mi magunk. Életünkre csak akkor esnek 
boldogság-sugarak, ha teljesen Jézushoz fordulunk. Felfelé hát, 
mindig felfelé, hisz’ a föld is felülről kapja az éltető világossá
got! Csak a testté lett Ige tudja világosságra hozni az élet 
titkait. Csak Isten Igéje tudja megjelenteni mindazt, amit mi 
csupán sejtünk, vagy szüntelen áhítunk. Természetes, hogy 
akinek takargatni valója van, nem szereti, ha felfedik bűneit, 
hiszen a beteg szem is irtózik a világosságtól s inkább keresi 
a sötétséget. Börtönlakók és bányamunkások nappal sem látják 
a napot. De ha megnyílik a börtönajtó, vagy ha feljön a mélyből 
a bányász, nem titok többé a világosság és nem költött mese 
a napsugár. Az élet világossága már közel kétezer év óta pász
tázza szerte a mindenségbe az igazság és szeretet sugarait; de 
elő kell jönni a közöny börtönéből s a bűn sötét mélyéből, 
akkor majd kitetszik, hogy Jézus a világ világossága s aki Őt 
követi, nem járhat sötétségben.
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Félremagyarázhatatlanul áll a tétel, hogy életünk boldog
sága Krisztus követéséhez van kötve. Lemondásról, önmegtaga
dásról és kereszthordozásról van szó. De nem kolostori aszké- 
zisről, nem is valami viszonylagos értékű önnevelési szabályról, 
hanem az életnek egy sarkalatos törvényéró'l: a vallás próba
kövéről, a szenvedésről. Jézust követni annyit jelent: merni 
keresztet hordozni, mindenre elkészülve lenni Jézusért. Mi sok
szor minden apró kellemetlenséget is „keresztinek nevezünk; 
holott az az igazi kereszt, mikor lelkűnknek és életünknek a 
Krisztushoz fűződő szálait nem engedjük elszakítani sem a gúny 
pergőtűzében, sem a bántalmazásokban, sem semmiféle testi 
vagy lelki szenvedésben.

Azt mondta Jézus az ő tanítványainak: „Ti vagytok a világ 
világossága". Magáról meg azt, hogy „én vagyok a világ vilá
gossága". Ellentmondás e z ? ... Nem. Mert Jézus ezt az ő tanít
ványainak mondta, akik az ő keresztjét hordozták. Jól tudta, 
hogy a kereszthordozás a lélek gyémántcsíszolása; követői 
olyanok lesznek a kereszt alatt, mint a finomra csiszolt gyémánt- 
kristály, mely ha magába vette a nappal világosságát, a sötétben 
is szórja sugarait. Jézus ma is azoknak mondja ezt, akik a ke
reszt alatt sem feledik, hogy Ő az élet világossága.

Mi az élet világossága? —
Újvilágra születik a vak, ha visszanyeri látását; a néma, 

mikor megoldódnak nyelvének kötelei; a siket, mikor megnyi
latkoznak fülei. De Jézus még ezeknél is többet ad. Tüzet gyújt 
a szívben, ragyogót, csodálatosat: a hit tűzét. S az ember meg
látja, hogy nincs elveszve, mert a Mennyei Atya fogja kezét. 
Aki pedig nincs elveszve Istennek, az nincs elveszve a világnak 
sem. Micsoda boldog bizonyosság ez! ... Ez az élet világossága!

* **
A régi egyptomiak azt mondták a napról: „Ra“, ami any- 

nyit jelent: karddal kettévágja a sötétséget.
Jézus a mi életünk világossága, mi pedig a világ világos

sága. Vágjuk ketté még ma az élet bűnös sötétségét.
vitéz Magassy Sándor

ev. lelkész, liceumi vallástanár.

Jézus a bűnöket megbocsátja.
Szentháromság utáni XIX. vasárnap.

Máté 9 .1 -8 .
Szeretett Testvéreim az Úrban! Gyakran juthat eszünkbe, 

ha az evangéliumokat olvassuk, hogy mily szemléletesen és 
találóan fejezi ki Jézus mindenkor a maga gondolatait. Erre 
gondoltam mai szent igénk olvasásakor is. Mert valóban olyan 
szemléletes az, hogy egy hívatott festő a szebbnél-szebb képek 
egész sorozatát festhetné meg ezeknek a verseknek az alapján
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s ezekhez a képekhez azután nem kellene külön magyarázat. 
Az egyiken például a szegény gutaütött beteget lehetne meg
festeni, aggódó, róla gondoskodó környezetével; a másik azt 
örökíthetné meg, amint ismerősei, barátai felemelik a beteget, 
hogy odavigyék Jézushoz; a harmadik Jézust ábrázolhatná, 
amint hozzá érnek a beteggel s ép ez igéket mondja neki: 
„Bízzál, fiam, megbocsátatttak neked a te bűneid“; a negyediken 
ott láthatnók a boszankodó, fejüket csóváló írástudókat és fa
rizeusokat, akik Jézus szavainak hallatára így szólnak: „Ez 
káromlást szól"...  Az ötödik.. . De minek is mondjam tovább, 
hiszen az elmondottak is igazolják, hogy mai szent igénket meg 
lehetne festeni; egyúttal azonban azt is, hogy alapigénkkel 
épen végtelen gazdag volta miatt nagyon sokáig kellene foglal
koznunk, ha a benne rejlő igazságokat sorra meg akarnék 
világítani. Mai alkalommal elég lesz azért a sok közül ezt a 
két képet magunk elé állítanunk: amint a beteget Jézushoz 
viszik s amint az írástudók káromlásnak mondják Jézus szavait. 
Mindkét kép a bűnöket megbocsátó Jézusról beszél hozzánk.

Szeretett Testvéreim! Alapigénk a csodástörténetből csak 
az igazán fontos adatokat örökítette meg, viszont sok minden 
hiányzik belőle, amit azért szeretnénk tudni. így megtudjuk 
ugyan szent igénkből, hogy Jézus ez időtájt Kapernaumban 
volt, ahová Názáretből költözködtek, azt azonban senki se tudja 
eldönteni, hogy ki is lehetett az a szerencsétlen gutaütött ember, 
kiről a szent történetben szó van. Nem tudjuk még csak nevét 
se, nem ismerjük családját, környezetét. Nem tudjuk, kicsoda 
hallott hirt először Jézus hazaérkeztéről; a beteg ? — s ő kérte 
talán rokonait, hogy tegyenek még egy próbát s vigyék el a 
esodáshirü orvoshoz, Jézushoz: hátha Ő segíthet még rajta? . . .  
Vagy a rokonok s ismerősök hallották, hogy Jézus itthon van 
s ők akarták megragadni ezt a drága alkalmat s ők sürgették 
a beteget és egymást: jerünk Jézushoz! Ő még segíthet, ő és 
senki más. Lehet az egyik, lehet a másik. Jelen esetben azon
ban az utóbbi a valószínű, mert ép az indította könyörűletre 
Jézust, hogy az embereknek, kik a beteget hozzá vitték, olyan 
erős a hite. Nem azt mondja Jézus, hogy: „bízzál, fiam, a te 
hited megtartott", — hanem látva azok hitét“ szólt így: „Bízzál 
fiam, megbocsáttattak a te bűneid. “ Más szóval a betegnek a 
bűneit mások hite miatt bocsátja meg Jézus.

Kedves Testvérem! Nagy dolog az, amiről itt szó van. 
Az egyik az, hogy az emberek hite csodát művelhet egy másik 
emberen is. Mily gyönyörűséges dolog az, hogy a bit segítségre 
egyesíti az embereket. A Krisztusban bizó hit cselekedhet azt 
csupán, amely soha sem rombol, de épít. Szent igénk szerint 
az emberek hite egyesült erővel viszi Jézushoz a beteget. 
Nevezhetnénk az embereknek ezt a szép cselekedetét résztvevő 
vagy támogató szeretetnek is, valójában azonban hit az, Jézusra 
irányuló, beléje helyezett szent bizakodás, a segítség felől való 
boldog bizonyosság, mely nem hagyja az embereket nyugton,
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mikor segíthetnek valakin. A hit, az élő cselekvő hit küldi őket 
a szerencsétlen beteggel Jézushoz. Mindenek lehetségesek, ha 
hisztek, — mondotta egyszer Jézus. S ime a segítő jóakarók 
együttes hite eléri a legnagyobbat: — Jézus megbocsátja a guta
ütött bűneit!...

Lehet, hogy az emberek nem azt várták. Lehet, hogy a 
beteg sem erre gondolt, mert esetleg fontosabbnak tarthatta 
előbb ő is a maga testi meggyógyulását, — az azonban két
ségtelen, hogy Jézus szavai a legdrágább ajándék felől tették 
bizonyossá a beteget: Isten bűnöket elfedező, megbocsátó sze- 
retetéről. S ne mondd, keresztyén Testvérem, hogy nem ez a 
legnagyobb, nem ez a legdrágább, nem ez a legboldogítóbb, 
amit kaphatsz, — mert különben magadat ámítod! Látjátok, 
én nem ismerlek benneteket személy szerint; nem ismerem 
éltetek benső titkait; nem tudom: mi fáj nektek most leginkább, 
mi tesz talán álmatlanná, boldogtalanná, — de egyet tudok: 
lehet köztetek makk egészséges ember, aki jó módú, tán dús
gazdag is, — aki azért oda adná minden gazdagságát, oda adná 
még egészségét is, — csak egyfelől lenne bizonyos: a felől, 
hogy megbocsáttattak az ő bűnei. S bűnbocsánatot hiába kere
sünk embereknél, azt csak Isten adhatja, kegyelemből, szent 
Fia vére hullásáért, a Jézus Krisztus által. Erre nincs emberi 
orvosság, hasztalan keresed, nem találhatod meg azt másutt, 
csak a Jézus Krisztus keresztjénél. Oda menj, oda menjünk 
h á t! Mily boldog lehetsz, ha hited erejével oda vihetsz mások
kal együtt, egy-egy beteg lelket! Mily boldog lehetsz, ha a te 
beteg lelkedet oda viszi mások egyesült hite!

S ne feledjük el, hogy evang. anyaszentegyházunk Isten
től kijelölt egyik hivatása, küldetése épen abban áll, hogy kérlel
hetetlen szigorúsággal rámutasson az emberi szív gyarlóságára, 
nem szépítve semmit, nem könnyítve semmit, — de azután 
egyúttal arra is, hogy nyitva van a kegyelem ajtaja minden 
szív számára — Krisztus keresztjéhez.

Óh ha mi is arra egyesülnénk, hogy fáradságot nem 
ismerve, hitünk erejével oda visszük a lelki-testi betegeket 
Jézushoz! És abban vetélkednénk egymással, hogy Jézushoz 
vigyük családunkat, hazánkat; ha egyházunk munkáját ép ez 
a hitből fakadó segítség jellemezné, — bizony mondom néktek, 
ha látná Jézus a mi hitünket, ma is azt mondaná: „Bízzál, 
megbocsáttattak a te bűneid! . . . “ S mennyi öröm, mily nagy 
boldogság, aztán mennyi munkakedv sarjadna akkor a szívekben, 
ha bizonyossá lennének a felől, hogy Isten velünk van, Isten 
szeret, mert Jézus által elfedezte bűneinket.

A hit oda vitte Jézushoz a beteget s Jézus megbocsátotta 
annak bűneit, — ezt mutatta az egyik evangéliumi kép. Ves
sünk azonban még egy rövid pillantást a másikra is: ezen az 
írástudók csoportját látjuk, akik megütköznek azon, hogy Jézus 
a bűnöket megbocsátja. Ha az előbbit a támogató hit eredmé
nyezte, — akkor ez a megnyilatkozás a kétkedésé és hitetlen
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ségé. Mert csak a kétkedés és hitetlenség vádolhatja Jézust, 
amikor azt mondja róla, hogy: „káromlást szól“ akkor, midőn 
bűnei bocsánatát hirdeti a betegnek.

Igaz ugyan, hogy az Írástudók, midőn így szólnak, — lát
szat szerint mintegy Isten jogkörét akarják megvédeni s ezért 
vádolják Jézust. Mintegy azt mondják neki: ne avatkozzál be, 
te ember, Isten jogkörébe, Isten dolgaiba! S a látszat szerint 
talán igazuk is van, de csak a látszat szerint! Tévedésük épen 
az, hogy nem ismerik be, hogy a lélek egészsége előbbre való 
a testénél; s főleg nem tudják, hogy Jézus a Krisztus: Istennek 
fia s neki adatott minden hatalom, mennyen és földön, a leg
nagyobb: a bűnök megbocsátása is. Azonfelül szavaik mögött 
ott lappang az a gondolat is : ne a beteg bűneiről beszélj most, 
hanem lásd meg a betegségét s hitetlenkedően fűzik hozzá: 
„Add vissza, ha tudod az egészségét" !

S Jézus erre meg is gyógyítja a beteget. Tudja ugyan, hogy 
a beteg boldog, ha bűnei meg vannak bocsátva, de hogy az írás
tudók előtt nyilvánvaló legyen Isten gyógyító hatalma is, — szól 
a gutaütötthöz: „Kelj fel 1 vedd föl a te ágyadat és eredj haza! “

Szeretett Testvéreim! Túlzás nélkül állíthatjuk azt, hogy 
a  mai emberek nagy része veszedelmesen hasonlít a szent tör
ténetben említett írástudókhoz. Sőt, be kell ismernünk őszintén 
s Isten előtti alázattal azt is, hogy nagyon gyakran így gon
dolkodunk mi magunk is. Nem akarnak igazat adni Jézusnak, 
hogy a bűn a mi legnagyobb s legveszedelmesebb ellenségünk 
s boldogtalanságnnk okozója. A mai ember még mindig csak 
a testet igyekszik gyógyítani, bűnről, bűnbocsánatról kicsoda 
akar tudni m a! ?

Pedig, ha bűneiddel le nem számolsz, Jézussal nem lehet 
közvetlen kapcsolatod s ez azt jelenti, hogy nem lehetsz boldog. 
Mert bolgoggá csak Jézusnál lehet az emberi lélek, mert csak 
ő veheti le róla a bűn súlyos terhét, ő ajándékozhatja meg a 
gyarló embert bűnei bocsánatával.

„Kelj fö l,... és eredj haza!" így szólt Jézus a gutaütött
höz, aki ebben a pillanatban nem gutaütött többé, de testileg- 
lelkileg meggyógyult ember, a világ legboldogabb embere. Ki 
tudná azt elképzelni i s : hogyan futhatott, hogyan repülhetett ő 
most haza s útközben hány embernek mondotta meg lelke bol
dog titkát: Jézusnál voltam, mert oda vittek s ő  segített rajtam. 
Bűneimet megbocsátotta, testemet meggyógyította. Egészséges 
vagyok. Boldog vagyok.

Néhány perc még: azután haza mentek ti is Kedves Test
véreim. Hogyan mentek haza? Ragyogni fog-e arcotokon a 
boldogság fénye: Jézussal voltam, mert oda vitt a hit s boldog 
vagyok, hogy vele lehettem, mert szívem terhét le vette: tudom, 
hogy Ő elfedezi, megbocsátja az én gyarló életem vétkeit is.

Én Megváltóm, légy áldott a te nagy kegyelmedért örökkön 
őrökké -  Ámen. Dr. Deák János

egyetemi tanár.
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A hivatalosak még nem választottak.
Szentháromság után XX. vasárnapra.

Máté ev. 22 . 1—14.

K. H .! Az ember nemcsak a múlandó világnak, hanem 
az örökkévalóságnak is gyermeke. E föld csak ideiglenes ott
hona, a menyben van örök hazája. Miként a természetben az 
évszakok egymásutánjában jő az ősz után tél, úgy jő el az 
ember életében is a munkás nyár s a gyümölcshozó ősz után 
a nyugalomra hívó tél. Itt kell hagyni földi hazánkat s követni 
Atyánk hívó szavát. Mennyei örömre, boldogságra vár ő  ben
nünket. Örömre, melyet szem nem látott, fül nem hallott, bol
dogságra, melyet készített számunkra. Beteljesedik az ígéret, 
melyet tett Isten Ézsaiás próféta által: „Szerzek minden népek
nek lakodalmat," (Ézs. 25.6.) A lakodalmi örömben való része
sedés azonban feltételekhez van kötve. Gondoltál-e erre ? Igye
keztél-e teljesíteni ezeket a feltételeket? Meghallottad s követ
ted-e az Úr hívogató szavát ? Nem tett-e az a gondolat önhitté, 
hogy mint keresztyén, mint evangélikus már ennek a lakodalmi 
örömnek, az üdvösségnek biztos részese vagy? Keresztyénsé- 
günk, evangélikus voltunk még nem biztosítéka az üdvösség
nek, sőt lehet, ha meg nem tartjuk, egyenesen vádolója a mi 
érdemetlen voltunknak. Nagy igazán mondja Jézus felolvasott 
evangéliumunkban foglalt példázat végén: „Sokan vannak a 
hivatalosak, de kevesen a választottak." Érezzük, tudjuk, hogy 
hivatalosak vagyunk, de a hivatalosak, még nem választottak. 
Nem tartoznak a választottak közé azok a hivatalosak, akik 
nem hallgatnak az Úr hívogató szavára s nem követik azt, 
vagy vétkes könnyelműséggel, önhitt büszkeséggel méltatlanná 
teszik magukat az üdvösségre.

Ezt az igazságot világítja meg Jézus mai példázatunkban.
*

A zsidó nép abban a meggyőződésben élt, hogy mint 
Istennek választott s külön meghívásban részesült népe, birto
kosa a maga egészében az üdvösségnek, mint a hogy ezt ma 
Róma hirdeti: „Az egyház falain kívül nincs üdvösség." Jézus 
kimutatja e felfogásnak helytelenségét. Kijelenti, hogy mivel a 
zsidó nép érdemetlennek bizonyult, más népeknek adta át Isten 
helyüket, sőt minden népeket részesít meghívásában, de még 
ebben az esetben is ha valaki érdemetlenné tenné magát az 
üdvösségre, elvettetik. Egyetemes kiválasztottságról szó nem 
lehet. Sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak.

1.
A király az ő fiának menyegzőjére lakodalmat szerze. 

Meghívatja szolgái által a vendégeket. Mily végtelen szeretet 
s véghetetlen jóság! A király örömben kívánja részesíteni alatt
valóit. Isten az üdv után éhezőket és szomjuhozókat meg akarja
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elégíteni. „Elküldi szolgáit, hogy elhívnák azokat, akik a lako
dalomba hivatalosak valának, de nem akarának eljőni." Az 
isteni jóság szemben találja magát a gyermeki hálátlansággal. 
„Nem akarának eljőni." Mi volt, mi lehetett ennek a vona
kodásnak az oka? Meglepte őket ez a kitüntetés? Nem tartot
ták magukat méltónak, hogy egy királyi menyegzőben ők, az 
egyszerű alattvalók részt vegyenek? Vagy talán a meghívás 
külső formáit nem találták kielégítőnek, megfelelőnek? Azért 
a király más szolgákat küld. Szájukba adja a mondani valót: 
„Mondjátok meg a hivatalosaknak: Imé az én ebédemet elké
szíttettem, az én tulkaim és madaraim megölettettek és minde
nek készek; jertek el a lakodalomba." Mennyi jóság, mily le
ereszkedő nyájasság nyilatkozik meg e szavakban! Királyi 
hódolat az alattvalók előtt. S mi az eredmény ? „Amazok pedig 
magokat vonogatván, némely közülök az ő jószágába méné, 
némely az ő kereskedésére; a többi pedig megfogván az ő 
szolgáit, boszusággal illeték és megölék őket." Tehát szó sincs 
túlzott szerénységről, sőt a megismételt hívásra egyenesen 
szembehelyezkednek az alattvalók a királlyal, fellázadnak, szol
gáiból gúnyt űznek, őket megölik. Az első meghívásra még 
csak hallgatag vonogatják magukat; most már kitörnek: Van 
nekünk más dolgunk, fontosabb kötelességünk; mit nekünk 
lakodalom, nem vagyunk éhesek a király asztalára, megyünk 
oda, ahonnan élünk, mezeinkre, kereskedésünkbe. Szinte meg
döbbentő ez a viselkedés, megtorlásra hív fel ez az elvetemült 
vadság. Csudálkozhatunk-e, hogy a király, mikor azt hallotta 
volna megharaguvék s az ő hadát elküldvén, elveszté a gyil
kosokat, és azoknak városukat felgyujtá." Hiszen a meghívottak 
nemcsak vendégek voltak, hanem alattvalók is, a kiknek hall
gatni s követni királyuk meghívását nemcsak az illendőség, de 
az alattvalói kötelező hűség is parancsolta. A büntetés méltán 
érte a gyilkosokat s velük együtt a többi meghívottat is. Az ő 
házuk a város felperzselésével a földdel egyenlővé lett.

Kép ez K. H .! Vonásaiból könnyen kiolvasható a Jézus 
által szemléltetni akart igazság. A király Isten „ki úgy szerette 
e bűnös világot, hogy Egyszülött Szent Fiát adta érette". A 
meghívott vendégek az emberiség s első sorban a zsidóság. 
Egymásután küldi Isten az ő szolgáit, a prófétákat, keresztelőt, 
az apostolokat. Szeretettel közvetítik a szent Isten üzenetét: 
Jöjjetek, mindenek készek. A meghívottak nem hallgatnak a 
hívó szóra. Hiába küldi Isten egyszülött Fiát. Hiába szól a meg
átalkodott zsidó néphez majd a szeretetnek, majd a mentésre 
kész jóakaratnak, majd a vesztüket sirató fájdalomnak hangján, 
azok megvetik, kigúnyolják, elfogják és keresztre feszítik.

Mit gondoltok K. H. ma már nem találkozunk ezekkel az 
emberekkel? Itt járnak-kelnek közöttünk. Vannak akikről a 
meghívás után ugyanazt lehetne mondani, mint a mit olvasunk 
az először meghívottakról: És nem akarának eljönni. A világ 
jó keresztyéneknek tartja őket. Énekelnek, imádkoznak, templomba
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járnak, részt vesznek az Úrvacsorában, ismerik a bibliát, de 
mindent csak megszokottságból cselekesznek anélkül, hogy 
igaz céljuk felől tudnának valamit. Közönnyel hallgatják az 
ébresztő szót, de hogy munkálnák félelemmel és rettegéssel lelkűk 
üdvösségét, azt náluk nem tapasztalhatjuk. Részesei ők az üd
vösségnek? ítéljetek ti magatok.

Tovább menve más alakokkal találkozunk, akik hallgatnak 
néha-néha a hívó szóra, de ha az evangélium reá világít lel
kűk sivár pusztaságára s megtérést, újjászületést, önmegtaga
dást követel tőlük, akkor már haragra lobbannak. Kemény 
beszéd ez ! mondják — kicsoda hallgathatja ezeket. Kik vagyunk 
mi, hogy tőlünk valaki megtérést merjen várni? Maradnak régi 
bűneikben. A Krisztus szolgái nekik kellemetlen alakok s készek 
lennének őket minden percben elnémitani. Tovább vérben forgó 
szemekkel közeledik felénk egy más csapat. Kezében égő üsz- 
köt csóvál, hogy azzal felgyújthassa a vallás, a hit megszentelt 
oltárait. Merészen tör minden ellen, a mi isteni, a mi krisztusi.

Lehet-e itt meghívásról, a meghívás elfogadásáról szó ? 
De Isten nem csufoltatik meg. Amit ember vet, azt aratja is. A 
zsidóságnak a 70-ik év hirdette megrázó módon ezt az igaz
ságot. Hirdeti nekünk is az élet.

Akik Istennek meghivó szeretetét megvetik, az üdvösségnek 
részesei nem lehetnek, de nem lehetnek azok sem, akik azt 
ugyan meghallják, követik is.

2.
de vétkes könnyelműséggel, önhitt büszkeséggel arra magukat 
érdemetlenné teszik.

A lakoma kész, de a meghívottak arra nem voltak méltók. 
Az Istennek üdvünket munkáló örökcéljait emberi gonoszság 
meg nem semmisítheti. A király megtartja a menyegzői lako
dalmat, ha a vendégek vissza utasították is a meghívást. Elküldi 
szolgáit az utak fejeire, hogy valakiket csak találnak, hívják be 
a lakodalomba. A szolgák teljesítik a parancsot „mindeneket 
begyűjtének, valakiket találának, jókat és gonoszokat elegy és 
bételék a lakodalmas ház vendégekkel.* A választott nemzetség 
helyét elfoglalja az üdvtörténetben a pogányság. Beteljesül Jézus 
mondása: „Sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról és lete- 
lepesznek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a menyországban* 
(Mt. 8 . ío.) Pál apostol s buzgó társai viszik az evangéliumot a 
a pogányvilágba. Munkájuk nem lett hiábavaló. Egymásután 
alakultak meg a pogányok között Istennek gyülekezetei.

„És bemenvén a király, hogy megtekintené a vendégeket, 
láta ott egy embert, kinek nem vala menyegzői ruhája. És 
monda néki: Barátom! mi módon jöttél ide, holott nincsen 
menyegzői ruhád? És az megnémula." Mentségére felhozni nem 
tudott semmit. Nem a király, ki gondoskodott, hogy minden ven
dége lakomához illendő öltözetben jelenhessen meg, nem az ajtón 
álló, ruhát osztogató szolgák követtek el mulasztást. A meg
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hívást elfogadó s a lakomán megjelent vétkes könnyelműsé
gével, öntelt elbizakodottságával, hogy a maga hétköznapi ruhá
jában is helyet foglalhat a királyi asztalnál letelepülő vendég
seregben, hívja ki a király szigorú ítéletét: „Ennek kezeit és 
lábait megkötözvén, vigyétek el innen és vessétek a külső setét- 
ségre; ott lészen sirás és fogaknak csikorgatások." Méltán lakolt, 
mert szembe helyezkedett a király házában otthonos renddel 
és szokással.

Éles vonalakkal megrajzolt kép, mely azt az igazságot 
szemlélteti, hogy az üdvösségnek részese nem lehet az, ki bár 
Isten meghívására hallgat, azt követi, de az önérdemre való 
számítással a kegyelemre magát méltatlanná teszi. Ha a menyeg
zői örömben részt akarunk venni, öltsük magunkra a menyeg
zőhöz illendő ruhát, mely nem más, mint a Krisztus érdemére 
támaszkodó hit. Az Ő érdeme eltakarja az ember gyarlóságait 
s az isteni igazság helyett az isteni kegyelmet szólaltatja meg. 
Ne tévesszen meg bennünket az a tudat, hogy keresztyének, 
evangélikusok vagyunk. Ne tegyenek elbizakodottá jócseleke
deteink, mert ha mindeneket megcselekszünk is, csak haszon
talan szolgák vagyunk. Ha még úgy kimagaslik is valaki ember
társai közül, akkor is csak az ő elvethetett állapotával dicse
kedhetik. Ragadjuk meg hittel a Jézus,megváltó érdemét. Ne 
késlekedjünk, mert váratlan szólíthat az Úr s királyi széke előtt 
csak akkor állhatunk meg, ha lelkünk nem nélkülözi ezt a 
díszes ruhát (Jel. 44.) Óvakodjunk vétkes önhitt könnyelműség
től, nehogy mint a Bárány lakodalmára hivatalosak, kizárat- 
tassunk a boldog választottak sorából.

A hivatalosak még nem választottak.
Kovács Zsigmond

tárnokréti lelkész.

A kapernaumi királyi ember hitének 
tanulságai.

Szentháromság utáni XXI. vasárnapra.
János IV. 46—54.

Szeretett testvéreim az Urban!
„Tudakozzátok az írásokat, mert néktek úgy tetszik, hogy 

azokban örök életetek vagyon." Az Úr Jézusnak eme szép sza
vai jutnak a hívő keresztyénnek eszébe, valahányszor megunván 
a világnak hiábavalóságait, lelki szemeit egy szebb, boldogabb 
ország, az Isten országa felé irányozza. Tudakozzátok az írá
sokat . . . hiszen ha van gyógyító balzsam, mely a fájó lelki 
sebeket be tudja heggeszteni, ha van a nyomorúság napjaiban 
vigasztaló szó, mely elsimítja a bánatredőket s letörli a kétség- 
beeséssel határos fájdalom könnyeit, úgy Istennek igéje, az
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írás az. Ha valaki ott áll bizonytalanul útmutató segítség nélkül 
megoldandó életfeladata előtt s remegve látja, mint ragadja 
magával sorsának hajóját az élet viharzó forgataga s nincs már 
halvány reménye sem, hogy elérje kitűzött nagy célját: tuda
kozza meg az írásokat, onnan hangzanak felé a felemelő biz
tatás szavai: „hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál ő benne; 
és ő megcselekszi" . ..

Ha itt a földön már mindenki elhagyott, azok csaltak meg 
legelőször, akikben bíztál, odaadtad mindenedet másoknak s 
most ép ezek törnek te ellened s nincs senki, aki csak egy jó 
szót is mondana neked siralmas elhagyatottságodban: tudakozd 
meg az írásokat, onnan a te Mennyei Atyád szól feléd, Üdvö
zítőd vigyázó szemei néznek reád: „Ne félj, mert én veled 
vagyok!"

Nincs egy lapja az írásnak, melyről felénk ne sugározna 
az isteni kegyelem, amely ne vigasztalna, tanítana, intene és 
dorgálna bennünket a mi érdemünk szerint.

Megolvashatod ott, mi az Urnák szent akarata, mint jutal
mazza meg áldott szeretetének gazdagságával az erős hitet, a 
hozzá szívvel-lélekkel ragaszkodókat s mint sújtja haragjának 
vasvesszejével a megátalkodottakat, akik idegen istenek után 
óhajtozva, elfelejtik az ő meglátogatásuknak napját.

Tudakozzátok bármelyik könyvét, mindenütt gazdag tapasz
talatokat gyűjthettek, mindenikből áldásos tanulságokat vonhattok 
le. A legkedvesebbek nekünk a Szentirásban azok a feljegyzé
sek, amelyek Jézus életével, tanításával s istenfiuságának ha
talmas és imádásraméltó megnyilatkozásaival foglalkoznak. 
Közöttük az evangéliumok ebből a szempontból valóságos kin
csesbányát jelentenek.

Felolvasott szent leckénket János, a szeretet apostola 
jegyezte fel. Minden idők minden embere a reménység édes 
érzetével olvashatja a benne foglalt megkapó és tanulságos 
történetet. Egy királyi embernek, akit Máté evangélista száza
dosnak mond, halálosan megbetegedett a fia. Senki meggyógyí
tani nem tudta, s noha pogány volt, végső menedékül mégis a 
názáreti Prófétát kereste fel, akiről máris oly csodadolgokat 
hallott. Jézus látván a pogány főembernek erős hitét, fiát meg
gyógyította s visszaadta a szinte kétségbeesett szülőknek és a 
síró testvéreknek.

Szeretett testvéreim! Bizony mondom néktek, hogy Jézus 
él ma is, csak a népünk meg ne fogyatkozzék. Szüntelenül 
lebegjen előttünk az imént hallott történet s képezze az a mai 
elmélkedésünknek tárgyát is.

A kapernaumi királyi ember hitének tanulságai:
1. Aki életében nyomort, bút, bajt szenved,

Az az Úrtól kérjen szabadulást, enyhet.
2. Aki segítségért folyamodik Hozzá,

Az Ő jóságában szabadulást hoz rá.
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3. S mert fohászát az Úr betölti, meghallja,
Ö rökkön-örökké csak Őtmagasztalja.

I.
Felolvasott szent leckénk első tanulsága:

Aki életében nyomort, bút, bajt szenved,
Az az Úrtól kérjen szabadulást, enyhet.

Solon, a híres görög törvényhozó mondotta Kroesusnak, 
ki mérhetetlen kincseinek birtokában boldognak hitte magát : 
„Halála előtt senki sem mondhatja magát boldognak"... Ezen 
emlékezetes szavak igazságát azóta is, sok-sok lezajlott évszázad 
tanulságai igazolják. Aki tegnap fiatalságának s egészségének 
örvendett, az lehet, hogy ma már az Úrnak trónja előtt ad szá
mot az ő tetteiről s nem marad más utána, mint a fájó, borongós 
emlékezet. Aki gazdagságának bőségében leli az ő boldogságát, 
csakhamar megizlelheti a nyomorúság keserű napjait, mert el
jöhet az Úr haragja, csapás, vész, az ellen s megsemmisíti az 
ő múlandó kincseit, avagy úgy járhat, mint az evangéliumbeli 
nagy majorságu gazda (Lukács 12.16—21.), aki elbizakodván az 
ő-termésének bőségében, úgy szólt önmagában: „Én lelkem sok 
esztendőkre eltett javaid vágynak! nyugodjál, egyél, igyál, 
gyönyörködjél". Monda pedig neki az Isten: Bolond, ez éjjel 
megkívánják a te lelkedet, melyeket pedig készítettél, kiéi 
lésznek?"

Salamonnak kijutott bőven a gazdagságból, hírből és királyi 
dicsőségből, s mégis életének alkonyán e keserű szavakra fakadt: 
„Minden csak hiábavalóság és a lélek gyötretme".

Volt, ki birodalmakat tiport lábai alá s elbizakodottságában 
szinte a félvilág urának tudta már magát, de az Isten megalázta 
őt s mint szánalmas rab fejezte be viharos életét. (Napóleon.)

Sem kincs, gazdagság, sem földi hatalom meg nem ment 
tehát bennünket, csak egyedül az Úr, azért mondottuk ki első 
tanulságul:

Aki életében nyomort, bút, bajt szenved,
Az az Úrtól kérjen szabadulást, enyhet.

Mint ember törekszel hivatásodat híven betölteni, áthatva 
nemes érzülettől magasztos eszmék, magasztos ideálok után 
törsz, éjt-napot eggyé téve munkálsz, küzködsz, de érzed, hogy 
már erőd lankad s ott már-már integet a cél, de előtte össze- 
roskadsz . . . Kihez fordulsz segítségért ? Az emberekhez ? — 
Kinevetnek! — Szegény álomlátó bolond, miért küzködsz elér
hetetlen célok után, miért nem maradtál veszteg? s — meglásd, 
— más kihúzza a te megvetett hálódat. Óh ne bízzál te senki
ben másban csak az Úrban, tekints fel hittel ama kiterjesztett 
erősségre s hallani fogod az élő Istennek szavát: „Elég néked 
az én kegyelmem".

Ott fekszel elvettetve a te betegágyadban, körülötted sirán
koznak szeretteid s forró csókkal halmozzák el kezedet, orcádat 
s kétségbeesve látják, hogy a földi tudomány már mitsem képes
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tenni; te pedig hallani véled, mint suhogtatja szárnyát az enyé
szet angyala, óh ekkor, ekkor látják be s látod be te is, hogy 
„mi erőnkben nincs segítség" s végső remediumként jut eszedbe 
az Úrnak biztató szózata: „Hívj engemet segítségül a te nyo
morúságodnak idején" (LIV. Zs.).

Ez az eset történt a kapernaumi királyi embernek házában 
is. Módjában volt mint igen előkelő, gazdag és parancsnokló 
embernek, hogy minden kiváló orvost odahivasson fiának beteg
ágyához. De azok mind lemondtak a fiú életéről. Az édesanya 
elsírta már minden könnyét, a testvérek is kimerült fájdalommal 
néztek a lázban gyötrődő s alig pihegő testvérre, a rabszolgák 
és a szolgálattevő katonák lábujjhegyen jártak a palotában, 
hogy meg ne zavarják a végzetesnek tetsző csendet. Az édesapa 
pedig, aki száz vad harcban vett részt s arcizma sem rándult 
meg a súlyos sebek alatt, amelyeket kapott, most alig tud meg- 
állani lábán, közel van már ő is a teljes elfásultsághoz. . .  De 
ime egyszerre csak felugrik s felriad tétovázásából s mintha 
valami túlvilági sugallat szállta volna meg, megsimogatja hom
lokát, megcsókolja gyermekének lázban égő arcát, lóra ül s 
gyors vágtatással megindul Kapernaum felé az Űr Jézushoz... 
Csak Ő segíthet. Hallott már róla sok csodálatos dolgot, szem- 
és fültanuk beszéltek néki a nagy próféta isteni bölcseségéröl 
és betegeket is gyógyító erejéről. A hitnek csirája már ekkor 
megfogamzott az ő tiszta lelkében, most pedig emlékezetébe 
idézve a hallottakat, hite sziklaszilárddá vált a kapernaumi 
utón. Célhoz ért.

II.
Második tanulságunk felolvasott szentleckénkből az volt:

. Aki segítségért folyamodik Hozzá,
Az Ő jóságában szabadulást hoz r á . . .

„Megkerestem az Urat és meghallgatott engemet és minden 
rettegésünkből megszabadított engemet." (34. Zs.) így énekel a 
zsoltáriró. Sz. T. Hány és hány megszabadult, új életre virrasz
tóit embernek ajakán hangzott el már ez a szózat. Egyeseknek, 
nemzeteknek egyaránt az Űr mutatja meg az ő szabadulásuknak 
útját, ha az ő  nevét hívják segítségül a megpróbáltatás és nyo
morúság idején.

A tűrő Jóbnak, rabszolgául eladott Józsefnek, az oroszlá
nok vermébe dobott Dánielnek, az üldözött Illés prófétának s 
annak a sok-sok szenvedőnek, nehéz betegnek története, akiket 
Jézus gyógyított meg, mindig igazolja ezt az igazságot. Ámde 
igazolja a bibliai kor óta eltelt közel kétezer esztendőnek min
den hasonló eseménye. „Akik Őreá néznek és Őhozzá futnak, 
azoknak orcáik meg nem pirulnak. Tábort jár az Úr angyala 
az őtet félők körül és megszabadítja őket". . .  hirdeti tovább 
a zsoltáríró.

Vájjon mernéd-e állítani hitetlen ajakkal, hogy soha sem 
tapasztaltad életedben az Istennek megsegítő kegyelmét, vájjon
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nem érezted-e soha, hogy tábort járt körülötted az Úrnak őriző 
angyala s mikor épen a veszély az örvénybe akart sodorni, 
akkor terjeszté ki feléd áldó, védő karjait? Tekintsd meg a 
kapernaumi királyi embert. Megérkezett Kánába Jézushoz, akit 
nagy sokaság vett körül, hogy hallgassák az ő csodálatos, eddig 
soha nem hallott boldogító, áldott beszédét. Ő is a hallgatók 
közé vegyül, majd mikor Jézus befejezte tanítását, hozzá lép 
s nagy alázatosan kéri Őt, hogy gyógyítsa meg fiát. Az Urnak 
feltűnik, hogy egy pogány ember, még hozzá római százados, 
Őhozzá fordul, de még jobban feltűnik annak bátor fellépése 
és a szemeiből kisugárzó törhetetlen hit. Könyörül rajta. Nem 
megy el házához, hanem ezzel a szóval vigasztalja meg: „Eredj 
el, a te fiad él“. A királyi ember hitt az Úr beszédének, nagy 
örömmel sietett vissza Kapernaumba, s mielőtt még haza ért 
volna, imé az ő szolgái boldogan futnak elébe, elmondják az 
örvendetes hírt neki, hogy fia meggyógyult. Elképzelhetjük, 
milyen nagy volt otthon az öröm, amikor ismét együtt volt az 
egész család, amely most nem fájdalmában, hanem örömében 
sírt. És megtértek valamennyien s Jézusnak egész életükben 
hűséges követői és tanítványai maradtak. Méltán mondottuk-e 
azért második tanulságul:

„Aki segítségért folyamodik Hozzá,
Az ő jóságában szabadulást hoz rá."

Szeretett Testvéreim! Ti is hasonlóképen cselekedjetek, de 
necsak halálos veszedelemben járuljatok Őhozzá, hanem a ti 
szomorúságtokban is, mikor vígasztalás után eped lelketek, sőt 
akkor is keressétek fel buzgó imádságtokkal, amikor jó dolgotok 
van, amikor a megelégedés és boldogság lakik egy fedél alatt 
veletek, hogy semmi veszedelem, semmi csapás vagy szomorú
ság ne érjen benneteket...

Azért ti istenfélő szülők az Úrtól kérjetek áldást szeretett 
gyermekeitekre s akkor lésznek olyanok, mint a szőlőtőn a 
vesszők, mint az olajfán az ágak, s a legnagyobb boldogság- 
tokát őbennük találjátok!

Te ifjú, mint a Sionnak őre munkakedvért, erőért erőtlen
ségedben Őhozzá fohászkodjál és ő megcselekszi s megsegít, 
te is Jeruzsálemnek lánya tiszta szívért, tiszta lélekért, bána
todban vigasztalásért Őhozzá esengj s Ő megáld s boldoggá 
teszen, mert a zsoltáríró szerint „semmi fogyatkozásuk nincsen 
az Ötét félőknek. . .  és akik az Urat keresik, semmi jó nélkül 
nem szűkölködnek."

Senki ne várjon ezért jeleket és csodákat, amint nem várt 
a kapernaumi főember sem, hanem higyjetek és a meghallgat- 
tatás után szüntelenül áldjátok az Urat.

III.
A hívő lélek számára a harmadik tanulság volt:

„Mert fohászát az Űr betölti, meghallja 
Örökkön örökké csak Őt magasztalja!"



356

Embernek embertársa iránt tanúsítandó hálájáról volta- 
képen nem is igen szólhatunk, K. H .! Legfeljebb nemesebb 
értelemben vett viszontszolgálatáról és köszönetéről. Hálával 
egyedül az Istennek tartozunk. Az Ó. T. népe áldozatokat ho
zott Jehovának; barmainak, termésének legjavát, első zsengéit 
vitte az oltárra, hogy bemutassa az Urnak, vagy égő tűzzel 
eméssze azt meg. De már Izraelnek is mondotta az Ur: „Nem 
az áldozatokért feddőzöm veled, mert, az egészen égő áldozataid 
szüntelen előttem vágynak (50. Zs.). Nem kedvelem a te házadból 
a tulkot és a te aktáidból a bakokat", „hanem arra tekintek, aki 
szegény és töredelmes szívű és aki az én beszédemet rettegi" 
(Jes. 66. 2—4.). „Áldozzál az Istennek dicsérettel." (50. Zs. 14.)

Az erős hit, töredelmes lélek, az új élet és a tiszta szív
ből fakadó dicséret az egyedüli kedves hálaáldozat az Úr előtt. 
A kapernaumi királyi emberről azt Írja szent leckénkben János 
evangélista: és hitt mind ő s mind az ő egész háznépe. Ez 
volt az ő igazi hálájuk. Aki pedig hisz, annak lelke töredel
mes, az új életet él, örökké tiszta szívből imádja Istenét. Sok 
magát keresztyénnek mondó ember vehetne példát a pogány 
századostól, mert bizony sokan vannak, akik a veszedelem 
idején elzarándokolnak Kapernaumból Kánába, de mikor az Úr 
könyörül rajtuk, akkor megfeledkeznek még egy köszönő szó
ról is. Milyen fájdalmas lehetett Jézusra nézve, amikor 10 bél- 
poklost gyógyított meg és csak egy jött vissza hozzá a gyó
gyulás után, hogy arcra leborulva hálát adjon néki. Mily szo
morúan szól: „Avagy nem tizen tisztulának-e meg? A kilence 
pedig hol vagyon?"

„Áldom az Urat minden időben, mindenkor az ő dicsérete 
az én számban vagyon. Az Urban dicsekedik az én lelkem, 
ezt meghallván a nyomorultak örülni fognak." Ezt énekli a 
zsoltáriró. (34. Zs.)

Vajha a mi hálaénekünk, dicséretünk is így nyilatkoznék 
meg szüntelenül. Necsak szánk zengené öntudatlanul az Ő nagy 
voltát, hanem a mi egész lelkiségünk és életünk dicsekednék 
Őbenne. Hadd örüljenek a nyomorultak, a könnyhullató szeren
csétlenek, hadd élessze csüggedő szívüket példánk láttára, 
hálaénekünk hallattára a boldog reménység, hogy amint ben
nünket megkoronázott az Úr az ő irgalmával, ő föléjük is ki
bontja gondviselő szárnyait.

A kapernaumi százados történetének és hitének tanulságait 
pedig szüntelenül tartsátok szemeitek előtt:

„Aki életében nyomort bút-bajt szenved,
Az az Úrtól kérjen szabadulást, enyhet,
Aki segítségért folyamodik Hozzá,
Az ő jóságában szabadulást hoz rá.
S mert fohászát az Úr betölti, meghallja, 
Örökkön-örökké csak Őt magasztalja.

Törteti Lajos
ceglédi lelkész.
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Add nékem a te szívedet!
Péld. 23. 25 a.

Az ember életét nem az értelem és nem az akarat kor
mányozza, hanem az érzelem. Hiába áll világosan a te értelmed 
előtt az út, amelyiken haladnod kell, hiába feszíted meg akara
todat, hogy az értelem által kijelölt helyes irányba menj, még
sem arra fogsz menni, amerre értelmed és akaratod irányít, 
hanem arra, amerre a te érzelmed, a te szívednek titkos vágya 
húz. Értelmed ellentmond, igyekszik kijózanítani tégedet, akara
tod lázadozik az érzelmek kényszerítő parancsa ellen, mintha 
megkötözött fogoly tépné kétségbeesett erőfeszítéssel láncait, 
mégse képes egyik sem megváltoztatni azt az irányt, melyet 
az érzelmek királya, a sólyomszárnyú vágy szabott életednek. 
Ragad magával az érzelem, mint a könnyű pelyhet a szél. 
Visznek magukkal láthatatlan hatalmak, visznek a te vágyaid, 
mint a delej viszi a vasat ellenállhatatlan erővel a mágnes felé, 
s te tehetetlen báb vagy a karjaikban. Hiába minden okoskodás, 
hiába minden erőfeszítés, ha egyszer az érzelmek vihara bele
kapott életed hajójának vitorláiba.

Az ókor hires bölcse, Szokrátesz azt gondolta, hogy az 
ember megjavításához nem kell más, mint az értelem felvilágo
sítása. Azt gondolta, hogy csak azért rosszak az emberek, mert 
nem ismerik a jót. Lehetetlen dolognak tartotta, hogy az, aki 
megismerte a jót, mégis a rosszat tegye. Elég tehát — szerinte 
— megtanítani az embereket arra, hogy mi a jó és mi a rossz, 
s egyszerre meg fog változni az életük, s megváltozik a világ 
képe is. — Bölcsek Királya! Hát te nem tudod, hogy a mi 
nyomorúságunk igazi oka nem a tudatlanság, hanem a gyenge
ség ? Azért vagyunk olyan nyomorultak, azért szenved és azért 
fáj úgy a mi lelkünk, mert tudjuk, sokszor nagyon is jól tudjuk 
a jót és mégsem tesszük azt. De könnyű lenne ami lelkiismere
tünk, ha elmondhatnánk, hogy soha tudatosan nem vétkeztünk, 
s ha rosszat tettünk, az csak azért volt, mert nem ismertük a 
jót. Az a tudat kínoz és gyötör éppen a legjobban bennünket, 
hogy láttuk mi világosan a helyes utat, s mégis letértünk róla. 
Tudtuk, hol az élet, tudtuk, hol a szépség, s mégis mentünk, 
ahol a rútság tört reánk, ahol a sorsunk könnyre, szégyenre 
vált, ahol, ha nem jön segítség, elpusztulunk.

Modern gondolkodók már látják azt, hogy az ember meg
javításához nem elég a jónak ismerete, s azért azt mondják, 
hogy az akarat nevelése a legfontosabb. Egyedül az önfegyel
mezés útján lehetünk urai önmagunknak, akik képesek kor
mányozni életüket, s az értelem által megjelölt eszményi életcél 
felé vezetni azt. Erős akarattal mindent el lehet érni, — mond
ják az emberek. Mégis a legerősebb akaratú ember is egyszer 
csak arra ébred, hogy amikor már csaknem célhoz ért, reményt- 
lesújtó messzeségbe sodorta újra őt egy szörnyű, vak vihar. 
Ki ne ismerné azt a gyötrelmes lelkiállapotot, melyben Pál
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apostol lelke vergődött, amikor felszakadt leikéből a keserű 
panasz: „Az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét 
nem találom. Nem a jót cselekszem, melyet akarok, hanem a 
gonoszt cselekszem, melyet nem akarok." Ki ne kiáltott volna 
már fel vele együtt: „Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szaba
dít meg engem e halálnak testéből?"

Bizonyos, hogy amint a jónak ismerete, úgy az akarat 
nevelése nélkül sem haladhat az ember soha magasabb élet
célok felé, de bizonyos az is, hogy mindakettő csődöt mond, 
ha szembefordul velük a legnagyobb életkormányzó erő: az 
érzelem. A tudás hatalom, az akarat királyi erő, de mindkettő 
felett örökre úr marad a szív!

Az az érzelem pedig, amelyik a szívben minden más ér
zést hatalmában tart, s a szív által irányítja az életet, az az 
érzés — a vágy. A vágynak sorsdöntő szerepe van életünkben. 
Lehet a legnagyobb áldás és lehet a legnagyobb átok.

A vágy lehet a legnagyobb áldás.
A vágy mutatja meg mindenekelőtt az ember értékét. Itt 

elsősorban nem a vágy minőségére, hanem a vágy nagyságára 
gondolok. Természetes dolog, hogy alacsonyrendű vágyakkal, 
sohasem lehet nagyszerű életet élni. Akit a vágyai lefelé haj
tanak, sohasem fog a csillagokba jutni. Értékes életet csak ér
tékes vágyakkal lehet élni. De értékmérő a vágy nemcsak a 
vágy minősége, hanem a vágy nagysága szempontjából is. Az 
élet nagyszerűségéhez nemcsak nagy gondolatok, nagy elha
tározások, hanem nagy vágyak is kellenek. Nagyon élni csak 
az tud, aki nagyon tud vágyódni is.

Azok az emberek, akik az emberi nagyság ideáljaiként 
állanak előttünk, azért lettek naggyá, mert mély és erős vágya
kat tápláltak szívükben. Mertek vágyódni olyan dolgok után, 
amire mások gondolni sem mertek, s ez a vágy hajtotta őket 
oly célok felé, melyeknek elérését merő képtelenségnek tartot
ták az emberek. Hiába nevették, hiába gúnyolták őket, hiába 
nőttek előttük heggyé az akadályok, ha százszor kudarcotval- 
lottak, százegyedszer is újra kezdtek. Ha éhesen is, ha rongyo
san is, elgyötört testtel, kiábrándító tapasztalatokkal bár a hátuk 
megett, mégis — ők mentek előre. Emberek gúnyolódásán, 
ellenséges körülmények támadásán is keresztülhajtotta és cél
hoz segítette őket a vágy.

Azért a vágyak teszik fejlődésképessé is az ember életét. 
Addig fejlődik az ember, amig vágyai vannak.

Az emberben mindig rendkívül nagy a hajlandóság a meg
állásra. Nagy a hajlandóság az emberben a megállásra azért, 
mert a fejlődés állandó búcsúzást jelent az ember számára. El 
kell hagyni régi szokásokat, megszokott körülményeket, fel kell 
adni régi meggyőződéseket, áldozatul kell dobni imádott énünk
nek régi alakját, hogy fejlődhessünk. Azért marad abba oly 
hamar nagyon sok ember fejlődése, mert nem tudja elviselni 
ennek az állandó búcsúzásnak a fájdalmát. Azután nagy a
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hajlandóság az emberben a megállásra azért is, mert a fejlődés 
állandó kockázattal jár. A fejlődő életnél mindig megvan a rossz 
irányba való fejlődésnek a lehetősége is. A magasba lendülő 
élet látszólag hamarabb összezúzhatja magát, mint amelyik 
mindig a földön marad. Az ember fél feladni a régit, ami biz
tos, az újért, ami bizonytalan. Nem volna annyi maradi ember, 
ha nem volnának olyan gyávák az emberek. Végül nagy a 
hajlandóság az emberben a megállásra azért is, mert a fejlő
dés állandó erőfeszítést igényel. Az ember mindig a könnyeb
bik végét keresi a dolgoknak. Megelégszik kezdetlegesebb vi
szonyokkal, tengődik inkább alacsonyabbrendű élettel, csak 
tenni, fáradni ne kelljen. A fejlődés legmegátalkodottabb ellen
sége a lustaság. Sohasem leszel képes ezeken a gátló körül
ményeken diadalt aratni és továbbfejlődni, ha nem lesznek 
vágyaid, melyeknek hajtóereje legyőzi a lustaságot, a félénk
séget s a változás fajdalmait.

Az ember sohasem nőhet nagyobbra, mint a vágyai. Ez 
az állítás is azt a tételt rejti magában, hogy az ember életét 
fejlődésképessé a vágyak teszik.

A vágyakkal tud az ember legtöbbet használni is.
Úgy van az ember is, mint a szarvas Áprily versében, 

amelyiket gáncsot-vető borókarengetegben csorda-pásztorok fog
tak el, s a hegyekből fakorlátos, legeltető helyre, a völgybe 
került . Ott:

. . .  elfeledte a futó erecskét 
amely bukfenceket kacagva hányt,
6 mely hűs homályba fogta gyenge testét, 
el a zuzmószakállú ősmagányt.
És elfeledte a forrás kis odvát, 
amelynek tükre csábító titok, 
s ha eltikkadva meg-megszomjazott, hát 
napverte, langyos vályuból ivott.

Lett belőle pompás agancsú háziállat, amelyik meg se sejt
hette büszke származását, és borjúnak nőtt fel borjak között.

De nyárutón, mikor a kék havasról 
omlott a köd, s leszállt az ősz vele, 
beláthatatlan, ködruhás magasból 
szarvasbőgés búgott a völgybe le.
S akkor: párát zihált remegve szája, 
idegen lett palánkos otthona, 
idegen lett testvére, mostohája — 
s a ködbe hördült, mint az orgona.

így él az ember is a Sátán rabságában a világ fiai között 
ezen a világon. Rég elfelejtette büszke származását, eszébe sem 
jut már istenfiúi méltósága, nem is sejti, hogy az ő hivatása nem 
a völgy porában, hanem fenn a magasban van, Isten közelében 
Hiába próbálod észretéríteni, hiába próbálod meggyőzni: ember 
lásd be, hogy élet és szépség ott fenn a magasban vár rád 
ember, ne engedd, hogy tönkretegyen és elnyeljen téged ez a 
világ; ember hagyd ott a vályu langyos vizét, nézd, fenn a 
hegyeken az élet forrásának hűs vize csobog; — nem hallgat
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rád. Meddő már itt minden érvelés. Kitörölte már emlékezeté
ből istenfiúságát teljesen ez a csalfa világ. Itt már minden bizo
nyítás hasztalan. De ha értelmed helyett a szíved szól hozzá, 
ha megszólalnak a te szívedben a vágyak, melyek téged felfelé 
visznek, akkor a vágyak szavára titkos húrok rezdülnek meg 
az ő lelkében is, s elfogja soha nem érzett sóvárgás a magas
ság felé. Idegen lesz számára minden ezen a világon, s mint 
a hamu alá temetett parázsból a láng, úgy csap fel szívében a 
vágy az igazi életeszmény, az Istennel való élet után.

Magasba jutni csak vágyakkal lehet. Vágyakat ébreszteni 
pedig csak úgy tutsz, ha neked is vannak égfelé szárnyaló 
vágyaid.

Végül a vágyak teszik széppé az ember életét. Ez a világ 
a nyomorúság és a fájdalmak világa volt mindig, és az is 
marad, — tele könnyel és tele küzdelemmel. Széppé mégis — a 
vágyak tehetik itt az életet.

Nehéz, veszélyes hegyi úton halad a hegymászó felfelé. 
Hajtja a vágy, hogy elérje a csúcsot. Amint halad: megcsúszik 
a  lába, véresre horzsolják térdét a kövek, hull a verejtéke, bár 
hó között jár. Szédítő mélységekből les rá a halál. Mégis az 
arcán nyoma sincs a gondnak. Csapongó kedvét nem töri le se 
fáradság, se vész. Vidámmá teszi a vágy, mely hajtja őt s mely 
beszél neki arról, hogy a csúcs mindennel felér. Miért lankadna 
el?  Megér minden fáradságot, minden küzdelmet a csodaszép 
kilátás, mely a csúcson vár reá.

Minden terhet, minden küzdelmet örömmel hordoz az, akit 
egy tisztább világ felé visznek vágyai. Kész leszel elviselni 
szenvedést, nyomort, — a kényelmes, könnyű életet önként 
otthagyod, ha tudod, hogy a cél, mely felé vágyaid ragadnak 
kárpótol mindenért. Még a fáradságot is jutalomnak látod, s 
életedet már most bearanyozza és széppé teszi a vágy.

Bizony, a vágy a legnagyobb áldás az ember életében.
De ugyancsak a vágy lehet az emberre nézve a legna

gyobb átok is.
A vágyak zsarnokká tehetnek téged az emberek felett. 

Semmi sem teheti az embert olyan vakká, mint az önzés, és 
semmi sem teheti olyan önzővé az embert, mint a vágy. El
veszti a szívét, és szívtelen zsarnokká lesz az ember, amikor 
a szívét a vágyak elragadják. Nem törődik többé önmagán kívül 
senkivel. Nem nézi, hogy hány ember érdekén, hány ember 
boldogságán gázol keresztül, csak törtet előre. Mit bánja azt, 
hogy emberi szíveket tép szét darabokra, mit bánja a könnyet, 
mely az utat áztatja mögötte, mit bánja a sóhajt, mely a le- 
tiprottak ajkáról utána száll, csak a saját vágyai valóra válja
nak. Családi béke, barátság, hűség, becsület, mind elég azon a 
pogány oltáron, melyre ezt az egyetlen szót Írták: vágy.

A vágyak tönkretehetik a boldogságodat. Nincsen emész- 
tőbb gyötrelem, mint a kielégíthetetlen vágynak a gyötrelme. 
Pokollá lesz az ember élete, ha elragadták a vágyak, melyek
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nek kielégítésére képtelen. Hiába nyújt az élet minden földi 
jót, hiába hull Isten két kitárt kezéből özönnel az áldás, terítve 
lehet az útja sikerrel és örömmel, mégis űrt érez, kimondha
tatlan űrt, mert a vágyát el nem érheti. Pokollá tehetik a vá
gyak az ember életét azért is, mert minden kielégített vágy új 
vágyakat szül, s a folyton növekvő vágyak a legtöbb esetben 
türelmetlenné teszik az embert. Nem képes várni a teljesülés 
idejét, s így még az elérhető vágyak is elverik leikéből a békét 
s a nyugalmat, és örök nyugtalansággal gyötrik az ember éle
tét. Boldogtalanná tehetik a vágyak az embert azért is, mert a 
türelmetlen vágyak bizalmatlanná teszik az embert. Úgy néz a 
világra, mint amelyikben minden az ő vágyainak a megrontására 
tör, s azért ellenséget lát még a jóbarátban is, mindig veszélyre 
vár, s örökös rettegés lesz az élete. Talán semmi sincs, ami 
olyan könnyen letiporhatná a boldogság virágait, mint a vágy.

De nemcsak boldogtalan zsarnokká tehetnek, hanem néked 
is zsarnokaid lesznek a vágyak, ha nem vigyázol. Magad kelte- 
geted, magad táplálod és növeled a vágyakat, s egyszer csak 
azt veszed észre, hogy nem bírsz velük. Ügy jársz a vágyakkal, 
mint a mesebeli kisfiú tündérpapucsával. Felhúzta lábára s meg
indult vele erdőkön, folyókon, hegyeken keresztül, — ismeretlen 
országok felett röpült az útja, de egyszer csak ijedten veszi 
észre, hogy nem bírja megállítani. Nem kellenek már néked a 
vágyak, szeretnél szembefordulni velük, szeretnél szabadulni 
tőlük, de azok csak hajtanak előre, mint a kancsukás orosz 
katona hajtja a foglyát beláthatatlan hómezőkön át a szibériai 
ólombányák felé. Azt hitted először, hogy tiéid a vágyak s egy
szerre azt látod, hogy te vagy a vágyaké. Fogoly vagy, egy 
félelmetes, irgalmat nem ismerő zsarnoknak, a vágynak hatal
mában.

Végül a zsarnokká lett vágyak elfogják pusztítani az éle
tedet. Úgy jársz, mint a vonat, amelyik elromlott fékkel rohan 
lefelé a lejtőn. Addig nincs baj, míg a pálya egyenes irányban 
halad lefelé. De jaj, ha a pálya iránya félrefordul. Az őrült 
sebesség kivágja a gépet, s a kocsikat mind és egy szörnyű 
romhalmazzá zúzódik az egész vonat a sziklák között. Talán 
nem is sejted, milyen katasztrófa felé ragadnak a vágyak, de 
egyszerre csak egy ponton, ahol végzetes ellentétbe kerülsz 
Istennek örök akaratával, szétroncsolódik az életed. Nézd, az 
élet útja egy szörnyű temető. Amerre járunk, ronccsá lett életek 
borzalma markol belénk. Elpusztította mind egy kérlelhetetlen 
zsarnoki erő: a vágy.

íme a vágy a legnagyobb áldásból lehet a legnagyobb átok.
Vágy, te szeszélyes, kiszámíthatatlan hatalom, mit tegyünk 

veled? Lehetséges-e, hogy kettős arcodból mi csak egyet lás
sunk és sohase érjen sötét tekintete annak az átkos, másik 
arcnak, amely megsemmisít?

Lehetetlen óhaj! — Hangzik a keleti bölcs, a hindu vallás
alapító, Buddha szava. — öld meg a vágyaidat, másként a
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vágyakkal nem boldogulsz. A béke országába egy út vezet, s 
ez az út a vágyak halálának az útja. A nirvánának boldog 
nyugalma nem borulhat föléd, míg vannak vágyaid, ölj meg 
minden vágyat, s tiéd lesz a békesség világa.

Vigyázz Testvérem! El ne indulj a hitető után. Ne felejtsd 
el: addig élsz, amíg vannak vágyaid. Ha megölöd vágyaidat, 
meghalsz te magad is.

Azért van a vágynak kettős arca, mert a te szíved sohsem 
a tiéd. Két ellenséges hatalom küzd a te szívedért, s a vágy 
aszerint lesz áldás vagy átok, hogy a kettő közül melyiknek 
adod oda a te szívedet. Kéri a te szívedet Jézus és kéri a vi
lág. Mindegyik sürget: add nékem a te szívedet, — s a válasz
tás rajtad áll.

Add a világnak a te szívedet, ha úgy tetszik. Majd úgy 
veszi a kezébe, amint a tolvaj veszi kezébe az elrablott pénz
tárcát. Kezébe veszi azért, hogy kiürítse tartalmát, hogy az 
aranyakat kiszedje belőle, s ha már minden kincséből kifosztotta, 
dobja félre, mint amelyik az ő számára már semmit sem jelent, 
így tesz a világ is a te szíveddel. Kezébe veszi a te szívedet, 
hogy kirabolhassa azt. Ellopja a te szívednek minden kincsét, 
elvesz tőled mindent, ami szép és drága, s amikor már nem 
talál semmit a szívedben, amikor már koldussá, szegénnyé lettél, 
akkor félredob és rohanj új szíveknek új kincse után. Add a 
világnak a te szívedet, ha azt akarod, hogy kifossza azt.

Add a világnak a te szívedet! Majd úgy veszi a kezébe, 
mint a kereskedő a maga áruját. Nézi, forgatja, gyönyörködik 
benne, de csak azért, mert a hasznot látja benne, amit néki az 
áru hozni fog. Az áru néki nem önmagáért kell. Csak a ha
szonért törődik vele. Odaadja az első embernek, aki megadja 
érte az árát. Kéri a világ a te szívedet, s te azt hiszed, hogy 
nagyon becses, nagyon drága lesz a te szíved a világ számára, 
pedig csak azért kéri, hogy hasznot húzzon belőle. Azért kell 
csak a te szíved a világnak, hogy kihasználja azt. Eszköznek 
tekinti a maga önző, alacsony céljainak szolgálatában és túlad 
rajta az első alkalommal, melyben érdeke azt kívánja tőle. Add 
csak oda a világnak a te szívedet, ha azt akarod, hogy árucikk 
legyen az a világ kezében.

Add a világnak a te szívedet! Majd úgy veszi azt a ke
zébe, mint a gyermek a játékszerét. Ujjong, tapsol neki és 
játszik vele. Később már nem elég neki, amit kívül lát rajta, 
kiváncsi arra is, hogy mi van a játék belsejében. Elkezdi bon
togatni, hogy meglássa belső titkait, érdekli az elrejtett szerkezet, 
s amikor a titkok kutatása közben a játék tönkrement és hasz
navehetetlenné vált, unottan teszi félre és nyúl új játékszer után. 
Add a világnak a te szívedet! Elszédíthet az a nagy öröm, 
mellyel fogadja azt. Hiszen kell néki a játékszer nagyon. Ujjong, 
tapsol neki, s a te szíved lesz a legkedvesebb játék a kezében. 
Azután elkezdi mohó szemekkel boncolgatni, vizsgálgatni a te 
szívedet. Kíváncsian fogja fürkészni szívedben az elrejtett titko-
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kat. Amikor pedig már kikutatott minden titkot és játszi kedvé
ben szíved összetörte, veti a sarokba könnyet se ejtve és mohón 
kapkod új játék után. Add csak a világnak a te szívedet, ha 
azt akarod, hogy a világ kezében játékszer legyen.

Add hát a világnak a te szívedet, ha úgy tetszik, s ha 
majd úgy tiz-tizenöt év múlva az idő szekere egy porbaejtett, 
vérző szíven gázol keresztül, a le szíved lesz az, Testvérem!

Odaáll melléd Jézus is: Add nékem a te szívedet!
Nézd én úgy veszem a te szívedet a kezembe, mint az 

édesanya lázban gyötrődő, beteg gyermeke fejét. Lázálmok 
gyötrik a kicsiny fejet, a vidám arcot fájdalom torzítja el, a 
síma homlokot feldúlta a kín, de amikor az édesanya lehajol 
hozzá és gyengéd kezével megérinti a csapzott fürtöket, meg
simogatja a szenvedő arcot s a feldúlt homlokot, egyszerre el
tűnnek a kínzó álmok, a feldúlt homlok újra elsimul, s békésen 
szunnyad újra a kis szenvedő. Add nékem a te szívedet, ame
lyiket beteggé hajszoltak a vágyak, amelyiknek békéjét feldúlta, 
nyugalmát felkavarta ez a csúnya világ, hadd vegyem én a 
kezembe. Ha én megsimogathatom, meglátod, nem fáj, nem 
kínoz annyira semmi már, a lázas álmok, meglátod, nem gyötör
nek többé, áldott galambszárnyú béke borul majd újra reád. 
Add nékem a te szívedet! Én meggyógyítom azt!

Add nékem a te szívedet! Nézd én úgy veszem a kezembe, 
mint a gyöngyhalász búvár az igazgyöngyöt, amelyikért leszállt 
fuldokolva a tenger mélyibe, hogy felhozza onnét a napsugárra 
és ott ragyogtassa azt. Nézd, én leszálltam a te szívedért a bűn 
tengerének a mélységébe, hogy felhozzam onnét tündökölni Isten 
dicsőségének a napja alá. Add nékem a te szívedet, amelyiket 
beszennyezett a bűn, hadd mossa tisztára az én szívemnek vére. 
Add nékem a te szívedet! Én széppé teszem azt!

Add nékem a te szívedet! Nézd én úgy veszem a kezembe, 
mint a kormányos veszi kezébe két erős karjával a kormány
kereket. Zúghat, tombolhat körül a vihar, örvénylő mélységet 
áshat a hajó előtt! Tartja a kormányt a kormányosnak két erős, 
biztos keze, s a hajó célhoz ér! Add nékem a te szívedet! 
Sötétbe borulhat akkor feletted az ég, viharként törhet rád a 
fájdalom, ellened fordulhat az egész világ, rád küldheti a pokol 
minden hadát, nem győz le többé semmi sem. Add nékem a te 
szívedet! Én keresztül segítlek minden akadályon, s eljutsz oda, 
ahová legszentebb vágyaid hívnak tégedet., Add nékem a te 
szívedet! Nézd, én a mennybe viszem azt! Ámen.

Belák János
ev. segédlelkész.
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Három korona.
Reformáció ünnepére.

Jel. 3 .11.

Ünneplő kér. gyülekezet! A Jelenések könyvében ezt ol
vasom: „Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek 
templomában. . .  és fölirom őreá az én Istenem városának 
nevét.“ Amikor most a reformáció emléknapját ünnepeljük, úgy 
tetszik nekem, hogy a Jelenések könyvének ezek a szavai testet 
öltenek és életre kelnek előttem annak a minden poklokon 
győzedelmesen keresztültörő hősnek, Luther Mártonnak szemé
lyében, akinek a hite meggyőzte a világot és aki azért az Isten 
templomában, az egyházban egy hatalmas oszloppá lett, amely 
oszlopra föl vannak Írva azoknak a városoknak nevei, melyek
ben szellemi nagyságát kifejtette a győzedelmes hitvalló, amely 
városokat: Wittenberget, Wormsot és Wartburgot azért az Isten 
városaivá avatta az ő mélységes hite.

Egyházunk egy kiváló férfia Luther nagyságáról elmél
kedve, ezeket a szép és igaz szavakat mondotta: nagy volt 
Luther, mikor Wittenbergben, nem tudva ellenállani lelkiisme
rete parancsoló szavának, kezébe fogta a kalapácsot és kiszö
gezte azzal 95 tételét, amellyel hadat üzent a sötétség fejedel
mének; nagyobb volt mikor Wormsban kezében a Bibliával 
ezt mondotta: „Itt állok, másként nem tehetek! “, de legnagyobb 
akkor volt, mikor ott Wartburgban azzal a kezében tartott 
tintatartóval odasujtott a kisértőhöz, mert akkor önmagán haj
totta végre a reformáció munkáját.

A Jelenések könyvében alapigénknek ezeket a szavait is 
olvasom: „Tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye 
a te koronádat!* Luther ott az Isten megszentelt városaiban 
mindenütt egy-egy drága koronát hagyott reánk örökségül: 
Wittenbergben a lelkiismereti szabadságot, Wormsban a Bibliát 
és Wartburgban a kisértés legyőzésének erősítő példáját. Ez a 
három a prot. egyháznak és a prot, embernek a koronája. 
Tartsuk meg ezt a drága örökséget, ezt a három koronát és 
akkor egyházunkon a poklok kapui sem vehetnek diadalmat!

1. 1517. október 31-én déltájban, mikor a wittenbergiek 
nagy, sötét tömegekben özönlenek ki a Mindenszentek napján 
való szokás szerint a temetőbe, a nagy tömegben egy komoly 
tekintetű barát lépdel; kezében egy kalapács van, meg egy 
papírtekercs. Megáll a fiatal szerzetes a wittenbergi vártemplom 
oldalajtójánál és kiszögezi arra kalapácsával azt a 95 tételt 
tartalmazó papírtekercset. Azok a kalapácsütések, amelyekkel 
papírlapját a templomkapura szögezi, olyan erővel hangzanak, 
hogy dörgésüket még évszázadok múlva is hallja az utókor, 
mert az a kalapács nemcsak a 95 tételt szögezte a vártemplom 
kapujára, hanem koporsót is szögezett: koporsóját a régi kor
nak, amelyben tiltott dolog volt, a lelkiismereti szabadságnak 
kifejezést adni és bölcsőt is szögezett: bölcsőjét az újkornak,
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amelyben „nem tanácsos, hogy az ember lelkiismerete ellen 
cselekedjék." Egész Németországban árusítják a bűnbocsátó
cédulákat. A nép zúg és gúnyolódik, az egyház főemberei a 
fejüket csóválgatják, de arra senki sem vállalkozik, hogy a 
visszaélés ellen, félre-léve minden egyéni érdeket, bátran föl
lépjen. Egész Németországban, sőt az egész világon csak egyet
lenegy ember van, aki a lelkiismeret nélkül nem tudva élni, 
mindent .kockára vet, hogy parancsoló szavának engedelmes
kedjék. És én nem annyira abban a 95 tételben látom október 
31-ének jelentőségét, mint az olyan hatalmasan fölszólaló „Isten 
szavának", a lelkiismeretnek fölébredésében, amely kész szem- 
beszállani a félvilággal és amely úgy tűnt föl annak a kornak, 
mint az élő Isten kijelentése.

Ezt az el nem némítható lelkiismeretet, a lelkiismereti 
szabadságot, hagyta reánk drága örökségül az Isten egyik ki
jelölt városa, Wittenberg. A mi egyházunknak ez a koronája 
olyan becses, hogy annak az értékét megbecsülni alig lehet. 
Ez a korona, a lelkiismereti szabadság, nem olyan, kincstárban 
őrzött dísztárgy, amivel mi protestánsok el szoktunk dicsekedni, 
hanem olyan, mint egy hatalmas fának az áldott gyümölcsöket 
termő koronája. Nem célom, hogy egyenként fölmutassam eze
ket az áldott gyümölcsöket, amelyeket ma minden ember a 
társadalmi élet nélkülözhetetlen értékeinek tart: a tudomány 
haladását, az anyagi jólét növekedését, az emberi jogok kiví
vását, hiszen még az elfogultság is csak nagyon gyönge és 
bizonytalan hangon tudja kétségbevonni, hogy ezek a gyümöl
csök a lelkiismereti szabadság fájának a termései. Most a lelki- 
ismereti szabadság hatalmas lombozatu koronájának csak 
arra az egy aranyalmájára mutatok reá, amit ma annyira 
szeretnek tagadni és amelynek a magyar nemzet szabadságá
nak és azzal együtt létének a protestántizmussal való elválaszt
hatatlan egybeforrása a neve. A történelem leszögezte azt az 
igazságot, hogy a mi protestáns hőseink mindig egyúttal nem
zeti hősök is voltak, akik amint a vallási kérdésben is szaba
don követték az ő meggyőződésüket, úgy a nemzet szabadsá
gának e kérdésében sem tudták rabigába hajtani a fejüket. Ez 
az oka annak, hogy mindig épen a prot. Erdély fejedelmei: 
Bocskay, Bethlen, Rákóczi és Thököly rántanak fegyvert a 
magyar szabadságért. Egy Pázmány Péter kénytelen megvallani 
hogy Magyarország szabadsága csak addig állhat fönn, amig 
azt a protestánsok oltalmazhatják. Olyan szomorú, hogy ezt az 
igazságot saját magunkon kellett tapasztalnunk! Amikor „ős 
bérceinknek azt az utolsó cédrusát", aki életrajzírója szerint 
lelkiismerete lángját a reformátorok lelkiismeretének lángjánál 
gyújtotta föl, ma tiz esztendeje kidöntötte az aljas gonoszság, 
lehullott és idegen nációk lábtörlőjévé lett a magyar nemzet 
szabadságának és azzal együtt szinte a létének is az egykor 
olyan büszkén lengő lobogója... íme, a lelkiismereti szabadság 
hatalmas lombu koronájának az áldott gyümölcsei a közéletben 
és a nemzeti életben!



366

Féltsük a protestantizmus ügyét ? A történelem bíráskodik 
fölöttünk és azt kiáltja fülünkbe! ne féltsétek a protestantizmus 
ügyét! Veszthet tért a prot, egyház és erősödhetik számbelileg 
a másik egyház, de a számbeli erősödés még nem valóságos 
erősödés! A valóságos erősödés a szellem hódításának az erő
södése ! Már pedig a lelkiismereti szabadságnak és azzal együtt 
a protestantizmusnak a szelleme hatalmas sas, amely az ő dia
dalmas szárnyaival a közéletnek és a nemzeti életnek a terüle
teit beszárnyalja és mint fölvilágosodás, mint jólétemelés, mint 
demokratikus gondolkodás és mint az elnyomott nemzetek ön
tudatának az ujjáébredése, hódít mindenfelé! Én nem féltem a 
protestantizmus ügyét, mert a protestantizmus birtokában van 
annak a hatalmas koronáju fának, amelynek az egyes ágait 
lehet ugyan tépdesni, de magát a fát és annak koronáját nem 
lehet megsemmisíteni, mert ez a fa először is a megsemmisít- 
hetetlen fejlődést jelenti, másodszor meg olyan fundamentomban 
gyökeredzik, amelyet isteni kezek vetettek: Krisztusnak az 
evangéliomában!

2. 1521-et irunk. Birodalmi gyűlés van Worms városában. 
A birodalmi gyűlés előtt ott áll az egyszerű, barátcsuhás szer
zetes, hogy számot adjon a magaviseletéről. A díszruhák fénye, 
a fegyverek villogása és az a haragtól égő tekintet, mely a 
császár trónja körül álló spanyolok fekete szemeiből fenyegető 
máglyatűzként lobog feléje, egy pillanatra megdöbbenti azt az 
egyszerű embert, de halljátok-e másnapi sziklaszilárd kijelenté
sét, amint a kezében tartott Bibliára mutatva, mint olyan ember, 
aki tudja, hogy szilárd alapon áll, nyugodtan mondja: „Semmit 
vissza nem vonok, mert lelkiismeretem fogva van az Isten igé
jében!?" Ó én értem annak az egyszerű barátnak ezt a bátor 
nyugodtságát! Jól tudta, hogy őt magát megölhetik, de azt a 
drágakincset, az Istennek igéjét, amelyre támaszkodik a lelki
ismerete, föld alá eltemetni nem tudják, mert meg van írva róla, 
hogy az az „Istennek hatalma!"

Ezt a megsemmisíthetetlen, örök evangéliomot hagyta reánk 
drága örökségül az Isten másik kijelölt városa, Worms. A mi 
prot. egyházunknak ez a koronája olyan becses, hogy annak 
az értékét megbecsülni alig lehet. Ez a korona, a Biblia, nem 
olyan dísztárgy, amelyet fényes kötésben az asztalunkra teszünk, 
hanem olyan, mint a magyar szent korona, amelyet hiába ástak 
el egykor ott az Aldunánál, az a föld alá kerülve sem vesztette 
el a fényét. Ó igaz, sokszor próbálták már föld alá temetni az 
evangéliom koronáját; igaz, még ma is kétségbevonják, hogy 
a Bibliának a szent koronájából és az azzal egyet jelentő prot. 
egyházból sugárzik az a fény, amely lelket nemesít, kultúrát 
teremt és nemzetet ment, de az is igaz, hogy ez a korona a 
reádobált mázsányi kövek alól is mindig napvilágra került, hogy 
az ő fényes gyémántköveivel a sötétség homályával elborított 
egyéni, társadalmi és nemzeti életet besugározza és az is igaz, 
hogy nagyon szegény és csorba volna a mi egyéni, társadalmi
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és nemzeti életünknek a koronája, ha ki lehetne tördelni belőle 
azokat a drágaköveteket, amelyek a Bibliának és az azt kép
viselő prot. egyháznak a gazdag ékkövű koronájából kerültek 
abba bele! Nézzétek a Biblia koronájának fényétől beragyogott 
prot. világnézetnek egy-két fényes pontját! íme, a mi hitünk nem 
kívülről reánkparancsolt hit, amely mint holt ág, élő gyümölcsöt 
nem terem, hanem egyéni élő hit, amelynek vele összeforrott 
édes gyermeke az egész életnek a megszentelődése! Mi nem
csak az egyházat, az egyházi szertartást és az egyházi hivatást 
tartjuk szentnek, hanem épen ilyen szent mielőttünk a becsüle
tes munka, a hűséges kötelességteljesítés és az áldásos köztevé
kenység is 1 Mi a hazát nem olyan értéknek tekintjük, amelyet 
osztályba lehetne sorolni, hogy „a haza-e minden előtt" és csak 
azután jön az egyház, vagy a felekezeti érdek jön-e először és 
csak azután következik a nemzeti érdek, mert mi a hazát édes
anyánknak tekintjük, akinek a szívünk vérével is tartozunk! 
íme, a Biblia koronájának fényétől beragyogott prot. világnézet 
milyen magasztos fényt vet az egyéni megszentelődésre, a tár
sadalmi közhasznúságra és a nemzet iránt tartozó kötelességre!

Féltsük a protestantizmus ügyét? Míg ott ragyog egyhá
zunk homlokán a Biblia koronájának fénye, addig ne féljünk, 
hogy ennek a koronának fényét emberi kezek elhomályosíthat
nák! De vájjon ott ragyog-e a Biblia szellemének fénye híve
inknek a homlokán ? Nem felelek reá, hanem újabb kérdéseket 
vetek föl. Nincsenek-e evangélikusok, akik örülnek, hogy a 
reformáció megteremtette a hit szabadságát, de emellett azt 
gondolják, hogy a hitnek ez a szabadsága minden hittől való 
megszabadulást jelent? Nincsenek-e fölnőttek és ifjak, akik 
büszkék arra, hogy a reformáció a leláncolt Bibliát szabaddá 
tette, de emellett, azt gondolva magukban, hogy a Bibliának 
számukra már nincsen értéke, maguk tiltják el magukat annak 
az olvasásától? Nincsenek-e híveink, akiknek az egyházukhoz 
való ragaszkodása fordított arányban áll egyházi terheiknek a 
nagyságával: ha növekedik emez, megcsökken a másik? Míg 
őseinknek a lelkiismereti kényszer és a vallási üldözés ellen 
kellett protestálniok, nekünk nem a lelkiismeretlenség és a val
lási közönyösség ellen kell-e protestálnunk ? Híveinknek a nevei 
be vannak írva az egyház anyakönyvébe, de vájjon bele van-e 
írva híveink leikébe kitörölhetetlen betűkkel egyházunknak a 
szent és dicső neve? Hol vannak azok a hívek, akiknek a lei
kéből a reformáció drága szellemi örökségét még akkor sem 
lehetne kiirtani, hogyha annyi ördög jönne is annak a kiirtására, 
„amennyi a háztetőkön a cserép?" Abban a másik, nagyobb 
táborban már megértették, hogy a társadalom minden rétegének 
támogatnia kell az egyházi életet, de ki tudja nekem megmutatni 
ezt a nagy ev. tömeget, amely belátná, hogy egyházunk csak 
úgy töltheti be az ő nagy és szent hivatását, hogyha annak az 
életébe az egész ev. társadalom belekapcsolódik a maga érdek
lődésével és a maga buzgó tevékenységével? Ezek a kérdések
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megannyi sötét szálak, amelyekből szövögeti a kishitűség a 
gyászleplet a beteg és halódó egyház fölé . . .

Féltsük a protestantizmus ügyét ? Én mégsem tudok csüg
gedni és bizalmat veszteni, mert látom, hogy vannak egyházunk
nak olyan tagjai is, akik az egyház iránt tartozó kötelességeiket 
a nekik jutott lelki ajándékok mértéke szerint hűségesen telje
sítik és nagy odaadással törekednek, hogy az ő hithűségre intő 
szavuk minél nagyobb visszhangot ébresszen hittestvéreik lelké
ben ! Én hiszem, hogy egyházunknak ezek a lelkes munkásai, 
akiknek a homlokán ott ragyog az evangéliom koronájának 
fénye, egyházunk eljövendő tavaszának az előhírnökei! Én látom 
már azt a diadalmenetet, amely a vége felé közeledő éjtszaká- 
ban az evangéliom koronájának fénye után egyházunk és azzal 
együtt nemzetünk fénybe öltözött, diadalmas hajnal felé haladt 
Én látom már a diadalmas ébredésnek és megújulásnak örven
detes jeleit egyházunkban, szentül hiszem és vallom hát, hogy 
nincsen okunk csüggedni, mert az evangéliom koronája ott ra
gyog és még fényesebben fog ott ragyogni, abban a hegyen 
épített várban, amelynek evangélikus Sión a neve.

3. A hatalmas várnak nem igen kell félnie az ellenségtől. 
De ha benn a várban jelenik meg a vitézeknek a kisértő és 
azok az ő csábító szavának ellenállni nem tudva, készek meg
adni magukat az ellentábornak, akkor a várat csak a vezér 
mentheti meg, aki a kincseket Ígérő kisértés szavát elfojtja a 
saját szivében és ezzel vitézeinek is példát mutat a hasonló 
cselekedetre. — Holdvilágos, csöndes estén a wartburgi vár 
egyik ablaka késő éjfélig világos. A wartburgi nagy remete 
fordítja ott pislogó mécse mellett a Szentkönyvet. Egyszerre csak 
valami baljós szellő kioltja a mécsét és merő sötétség lesz 
körülötte.

„Luther Márton lázas szemmel merőn néz a sötétségbe.
Lelke előtt elvonul a nehéz múltnak sötét képe.
És a jövő vájjon mit hoz? Munka, küzdés, nyomor, bánat!
Int-e felé csöndes révpart, enyhet adó, hogyha fáradt?!“

Amint igy töpreng, egyszerre csak:
„Ott a falon össze-vissza kavarognak tűnő árnyak,
Vigyorognak, incselkednek, ablak-ajtón ki- s bejárnak.
A kavargó tömeg közül egy alak kiválik végr.
Mintha ördög. . . ,  mégis ember, arca mintha lánggal égne . . .
Előtte egy halom arany, hívogatva mutat rája:
Ez mind tiéd, hogyha hallgatsz s leteszed a súlyos fegyvert
S elsimítod a hullámot, amit szavad s tetted fölvert!
. . .  Lön néma csönd. Luther Márton áll mint a szikla vihar-vészben;
Balja nyugszik a Szentkönyvön, tintatartó jobbkezében.
„Távozz, Sátán 1“ Mint a villám, repül a szó, sújt a jobbja.
Hol a bíbor s arany csillog, tintatartót oda dobja 1“

. . .  A vár vezére a kincseket Ígérő kisértést elnémította, 
egyházának várát megmentette és ott a wartburgi várban egy 
drága örökséget hagyott reánk: a kisértés legyőzésének erő
sítő példáját!
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Az a fényes köntösben megjelenő, az anyagi eszközök 
egész halmazával rendelkező, sőt az üdvösséget is biztositó hatal
masság még ma is sokszor megkísérti a mi evangélikus Sionunk 
vitézeit. És olyan sok hűtlen katonának elbukása, azon egyház 
híveinek, amelyért a gályarabok mártírhalált haltak, az anyagi 
és társadalmi előnyökért az ev. voltukról való megfeledkezése 
szomorúan hirdeti, hogy annak a várnak lakosai, amelynek a 
történelmi osztozásnál a koldustarisznya jutott, még ma is sok
szor kapkodnak azok után a kincsek után, amelyeket az Üdvö
zítő a jeruzsálemi templom asztalairól valaha lesöpört!

De féltsük azért a mi evangélikus Sionunk várát? Mind
addig, amig azok a fillérek, amelyeket mi adunk egyházunk
nak, drágábbak előttünk, mint azok az értékek, amelyeket ne
künk igér a kisértés és mindaddig, amig a reformáció ünnepén 
hő lelkesedéssel zengi ezernyi és milliónyi ajak: „Erős vár a 
mi Istenünk!", nem féltjük a mi egyházunk kipróbált falait! 
Csak megtartsuk, ami nálunk van: a lelkiismeret szabadságát, 
az evangéliom szellemét és a kisértés legyőzésének erejét, — 
senki el nem veheti a mi koronánkat!

A német ev. fejedelmek tanácskozásra gyűltek össze 
Schmalkalden városában. Luther is ott volt a városban, de nem 
vehetett részt a tanácskozáson, mert olyan betegen feküdt, hogy 
az életét féltették. A római követ éjjel-nappal figyeli a házát, 
hogy minél előbb megtudhassa és továbbadhassa Luther halál
hírét. Barátai, hogy ne ott Schmalkaldenban haljon meg, kocsira 
teszik és hazafelé viszik a nagy raformátort, akinek útközben 
teljesen megenyhülnek a szenvedései. Rögtön lóra pattan egy 
hírnök, hogy jelentse a fejedelemnek az örömhírt. Mikor a hir- 
nök a római követ háza elé ér, bekiált a nyitott ablakon: 
„Lutherus vivit", Luther él! — Azt mondják, hogy a protes
tantizmus „beteg ember", akinek a napjai meg vannak szám
lálva. öreg Toldi Miklós a magyar protestantizmus, akit már 
gúnyolhatnak az apródok és akinek a féllába már a sírban 
van. Bizonyos, hogy ha a rossz kívánságokba bele lehetne halni, 
már mind a két lába a sírban volna. . .  Mi, akik látjuk azok
nak a koronáknak, amelyeket Luther Wittenbergben, Wormsban 
és Wartburgban reánk hagyott, ott ragyogni a fényét egyházunk 
homlokán, — mi legyünk barát és ellenfél előtt ujjongó hirde
tői annak az örvendező bizonyosságnak, hogy az az oszlop, 
amelyre föl vannak Írva az Isten fölszentelt városainak nevei, 
ma is sziklaszilárdan áll, mert „Lutherus vivit", Luther szelleme 
ma is é l ! Ámen.

Zongor Béla,
körmendi esperes-lelkész.



Halotti beszéd.
Zsoltár 23 . i, 4.

Szomorú Halotti Gyülekezet!
Egy igen kedves képet állít elénk a 23. Zs.-nak ez a kél 

verse. A kép az Urat pásztornak ábrázolja, aki nyáját őrzi és 
gondoskodik róla. Hiszen tudjuk, hogy a pásztor főfeladata 
nyájának füves helyre terelése, hogy ott aztán a nyáj tagjai 
mindenben bővelkedjenek. A jó pásztor féltő szeretettel jártatja 
tekintetét végig a nyájon és figyelme mindenre kiterjed. Amely 
nyájnak figyelmes és jó pásztora van, annak egyetlen tagja 
sem fog akkor hiányt látni.

Ilyen éber, figyelmes pásztor az Úr, a mi jóságos Istenünk, 
aki a pásztorok legtökéletesebbike, mert ő nem ismer fárad
ságot, álmot, amely még a legjobb és leghűségesebb emberi 
pásztor figyelmét is kimeríti és elvonja a nyájról, amelyet aztán 
a nyáj ellenségei ki szoktak használni, hogy orvul megtámad
hassák. Istennél a figyelem szüntelen ébren van, soha sem 
lankad meg. Tudta nélkül egy verebecske sem hullhatik a 
földre s hajunk szálai is számon vannak nála. (Máté 1 0 .29, 30.) 
Ha pedig a mi Urunk ilyen éber, hű és gondos pásztor, aki 
reánk, nyájára szüntelen vigyáz, akinek tudomással kell bírnia 
minden kicsiny dolgunkról is, mennyivel inkább tudomása van 
szívetek nagy fájdalmáról, amely élete virágában elhunyt 
kedvestek elvesztése miatt gyötör titeket.

Testv.! A nagy fájdalom sokszor megingatja az ember 
hitét és zúgolódás hagyja el ajkát; balgatagon még azt is két
ségbe vonja, hogy Isten van az égben, mert ha volna — úgy
mond — akkor nem látogatta volna meg oly nagyon és nem 
vette volna magához azt, akit legjobban szeretett. Aki ilyen 
zúgolódásra nyitja ajkát, az elvakult fájdalmában és nem 
látja, nem érzi a jóságos és mindnyájunkra hűségesen vigyázó 
pásztorunknak, Istenünknek gondviselését. Az ilyen nem gon
dol arra, hogy a pásztor sokszor kietlen, puszta helyeken is át 
szokta vezetni, hajtani nyáját, és át is kell csak azért, hogy 
jobb legelőt keressen számára. Ilyenkor pedig a nyájnak szen
vednie, nélkülöznie kell a jobbnak reményében. Az ilyen meg
próbáltatások idején nem szabad mindjárt elvesztenie a bizal
mat a pásztor hűségében, jóakaratában.

Hasonlóképen bennünket is, de most különösen titeket 
ilyen pusztaságon, a fájdalmak sivár helyein vezet át Isten és 
higyjétek el csak azért, hogy jobb legelőre, az életnek boldo
gabb helyeire terelje családotoknak kisded nyáját. Bizalmato
kat, hiteteket ne veszítsétek el oly hamar, mert az Úr, a minden-
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ható Isten, a mi és a ti pásztortok s ezért nem szenvedhettek, 
nem gyötrődhettek sokáig, kegyelme most is veletek van, ha 
ugyan most sujtoló botját érzitik is magatokon. Az Úr minden 
cselekedetének biztos célja van; bizonyára így akar titeket e 
földi, emberi csapásnak és fájdalomnak sivatagán keresztül 
elvezetni az igaz örömök örökzöld és örökké nedvdús legelőire, 
ahova választottjainak nyáját terelgeti, ahol aztán valóban el
mondhatjátok : Az Úr a mi pásztorunk, semmiben sem érzünk 
fogyatkozást, szükséget többé. Azért, ha — mint most is — a 
halál, a meglátogatás árnyékának völgyében jártok is, ezen 
keresztül terelget a főpásztor, az Űr, ne féljetek a gonosztól és 
a bajoktól, mert ő veletek van mindig s még vesszeje és 
botja is csak vigasztalhatnak, mert ennek csapásai irányítanak 
ama örök tájak és legelők felé, ahol többé nincs szükség, nincs 
fájdalom, hanem jólét, öröm, boldogság és viszontlátása azok
nak, akiknek távozása most megkeseríti szíveteket. Ámen.

Kedves Férjem és Gyermekeim!
Tudom, hogy korai távozásom sötét fájdalmat hagy hátra 

szívetekben, de az Úrnak, a jó pásztornak szavát követtem, aki 
engem a halál árnyékának völgyén keresztül magához szólított. 
Vigasztalódjatok abban a szent hitben, hogy az élet s halál 
Ura egyúttal a ti jóságos mennyei Atyátok is, aki nem vonja 
meg kegyelmét az özvegyektől és árváktól, sőt azoknak jósá
gos és gondviselő Atyja, keservükben Igéjével vigasztalójuk s 
végül titeket is magához szólít. De kérlek: úgy éljetek egy
mást szeretve, tisztelve, támogatva, hogy életetek irányát már 
e földön is az örök boldogság és viszontlátás mezői, legelői 
felé vegye. Isten veletek!

Jó Szüleim és Testvéreim!
A mi családunknak kedves kis nyáját a szeretet jellemezze; 

a szeretet, amely a ragaszkodásban, békességre törekvésben, 
odaadásban nyilvánuljon meg. Ha ez meg lesz köztetek, akkor 
ez a bánat is megoszlik sok szerető egyetértő és érző szív 
között. De ennek még egy áldása is van, hogy az összetartó 
nyáj biztosabban halad a jó úton és nem terelheti félre, nem 
tévesztheti meg semmi sem s végül a jó Pásztor, az Isten az 
örök mezőkre tereli tagjait, benne bízzatok szüntelen. Isten 
veletek!

Kedves Rokonaim, Szomszédaim, Ismerőseim!
Búcsúzóul csak annyit mondok néktek, hogy hűséges 

Pásztorunk az Úr Isten, hiteteket és minden gondotokat ő reá 
vessétek, akkor semmi féle földi bánat és ínség sem lesz úrrá 
lelketek erején és egykor ti is e múlandó mezőkről a halha
tatlanság honába juttok. Isten veletek! Ámen.

Torda Gyula
 domonyi lelkész.




