
Szenvedők imádsága.
Szent Istenünk! Kegyelmes mennyei Atyánk! A siralom 

és halál völgyének mélységeiből hozzád száll a lelkünk, kegyel
med égi trónusához. Szánj meg minket, földi bűnös gyermekei
det és gyógyíts meg minket! Betegek vagyunk. Beteg a szívünk^ 
beteg a lelkünk, mert tele van bűnnel. Kerestük a gyógyulást, 
kerestük a lelkünk újulását, a szívünk tiszta boldogságát, de 
sehol sem találjuk. Érezzük, áldott mennyei Atyánk, hogy Te 
nálad van a mi lelkünk teljes boldogsága. Hozzád térünk, ke
gyelmedet szomjuhozva és könyörgünk Hozzád, mindenható 
bíránk és Atyánk, hogy könyörülj rajtunk a mi Megváltónk, a 
Kriszius érdeméért és bocsáss meg nekünk! Ne nézd a mi nagy 
és sok bűnünket, ne nézd azt, hogy hányszor megtagadunk 
Téged hitvány hűtlenséggel, ne nézd azt, hogy a szívünkben 
nincsen igaz szeretet, ne nézd a mi kevélységünket, a mi bál
ványimádásunkat, hanem csak a mi összetört szívünket, a mi 
vergődő lelkünket és a mi Megváltónk, a Te szent fiad golgothai 
szent áldozatát nézed s az ő érdeméért bocsássad meg minden 
bűnünket! Adj nekünk Atyánk egy másik, új szívet, egy meleg, 
hússzívet és a lelkünket teremtsd újjá bennünk!

Szent-lelked égi erejével adj nekünk új életet! Add nekünk 
Atyánk a Te drága égi ajándékodat, a hitet, hogy meggyógyul
junk, hogy elevenné váljon a mi halott életünk! Taníts meg 
minket hinni, taníts meg minket szeretni, taníts meg minket, 
Atyánk, élni! Adj lelkűnkbe hitet, erős, diadalmas hitet, mely 
könnyűvé teszi az életünk terhét, édessé a szenvedését! Taníts 
meg minket, Atyánk, a csendes engedelmességre, hogy szívesen 
fogadhassunk Tőled mindent, áldást és csapást egyaránt! Taníts 
meg Atyánk arra, hogy Te vagy az életünk, az üdvünk, hogy 
minden áldás Tőled száll alá s hogy a szenvedés is javunkra 
szolgál. Oly jó a mi lelkűnknek a Te közeledben! Édes békesség 
száll a lelkünkre. Érezzük, hogy te szeretsz minket, hogy irgal
mas vagy és hogy bőséges a Te bocsánatod! Oh, Atyánk, ne 
hagyj el minket, maradj velünk mindig! Vezess kézen fogva 
bennünket, mint apa a gyermekét! Vezess, nevelj, biztass, vi
gasztalj, hogy annak, aki Téged szeret, minden javára van, még 
a szenvedés is.

Szeress minket Atyánk mindig! Szeress örökké, hogy jöj
jön öröm, avagy bánat, mindig Te benned örüljünk, Te benned 
vigadjunk, érezvén és tudván, hogy a Te kezedből a csapás is 
öröm, a szenvedés is áldás! Maradj velünk a Te kegyelmeddel 
mindörökké! Ámen!

Pass László.
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Halotti beszéd.
Javakorbeli életerős férfiú felett.

Jer. IX. 23—24.
Gyászoló halotti gyülekezet!
Amikor tegnapelőtt az estéli órákban ezt az Istenben immár 

elpihent testvérünket meglátogattam, azzal búcsúztam el tőle, 
hogy ma d. u. ismét eljövök, hogy súlyos betegségében meg
nyugtassam és vigasztaljam őt. íme, itt vagyok, eljöttem, ó de 
nem úgy, ahogyan akkor gondoltam s nem azzal a feladattal, 
amelyre akkor ígéretet tettem. A férfiú, akivel beszélgetni sze
rettem volna, immár halott, emberi beszéd nem jut el hozzá, 
nem érdekli őt. Annak, akit én vígasztatni óhajtottam, nincsen 
többé itt a földön vigasztalásra szüksége, itt fekszik előttünk, 
kiterítve, halva. A lélek, melyet én készítgetni akartam az utolsó 
nagy útra, azóta elszállt. Kiröppent a testből, mint kalitkájából 
a rab madár és maga keresi az utat, vajha eltalálna oda, ahon
nan ide szállt valamikor, az Isten örökkévalóságába.

Azt hiszem, nincs közöttünk senki, akit ez a haláleset meg 
ne rendített volna. Mi mind erős, hatalmas embernek ismertük 
őt s hozzátartozóival együtt abban bizakodtunk, hogy a hirtelen 
reátört betegséggel való viaskodásában ő lesz a győztes. Erős 
szervezete diadalmaskodik az alattomos láz támadásain s viruló 
egészségben látni fogjuk őt ismét magunk között. Másként akarta 
az Isten. Egy hétig tartó kemény tusában a halál győzte le őt. 
íme a hatalmas tölgyfát is kidönti a vihar, az erősnek látszó 
férfiúval is bír a halál s nekünk a múlandóság ismétlődő ese
tein újabb alkalmunk van látni a bölcs prédikátor igazságát, 
hogy bizony sokszor „nem a gyorsaké a futás és nem az erő
seké a viadal.® (Préd. IX. 13.) Ennek a testvérünknek élete és 
halála által — úgy gondolom én — erre az igazságra akar 
bennünket emlékeztetni az Isten. Alázatosságra tanít s a próféta 
imént hallott szavaival arra oktat, hogy múló földi dolgokban, 
bármennyire értékeseknek láttassanak is azok, ne bizakodjunk 
túlságosan. Dicsekedésünk tárgyai és életünk célja ne azok 
legyenek.

„Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcseségével, az erős se 
dicsekedjék az ő erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagsá
gával® oktat bennünket a próféta. Ezzel a néhány szóval arra 
mutat rá, hogy mit szokott értéknek tartani az általános emberi 
okoskodás. Bölcseség, erő, gazdagság. .. ezeket bírjam csak — 
gondolja a legtöbb ember — és enyém a boldogság, enyém az 
élet. Állapítsuk meg először is azt, hogy még jó, ha valaki eze
ket a dolgokat ilyen sorrendben értékeli: 1. a bölcseség, 2. az 
erő, 3. a gazdagság. Milyen sokan vannak, akik ezt a sorrendet 
megfordítják és azt tartják, azt mondják: 1. a gazdagság, 2. az 
erő s ha ez megvan, akkor nincs is szükség a 3.-ra, a bölcse- 
ségre, mert erősnek és gazdagnak lenni ez a bölcseség bölcsesége.
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Nos, testvéreim, hogy az emberi boldogság szempontjából 
mennyit ér az erő és a gazdagság, láthatjuk ezen a temetésen. 
Nem kell nekem róla beszélnem. Beszél helyettem ez a koporsó 
s az a férfiú, aki benne nyugszik. Mint egy élő, hatalmas szo
bor járt-kelt közöltünk. Tagjaiban acélos izmok feszültek. Szinte 
látni lehetett azt a nagy belső erőt, amelyik hevítette, mozgatta 
őt. S mivé lett? Egyet lehelt rá a halál s ez a nagy erő úgy 
elszállt, mint tovaszállnak a virág száraz pihéi, amikor játék 
közben rájuk fúj a kis gyerek. S a gazdagság? Szorgalmas, 
törekvő embernek ismertük őt. Az Isten megáldotta fáradozását. 
Gyűjthetett, szerezhetett. De most mindez itt marad s neki is 
meg kell elégednie azzal az IV2 öles sirgödörrel, mely mint 
utolsó lakás egyaránt várja a gazdagot és a szegényt, a királyt 
és a koldust.

Gyenge bölcseség tehát az, amely mint biztos fundamen
tumra az erőre és a gazdagságra akar építeni. Nem tanácsos 
ezeket tenni meg életünk vezető gondolatának és dicsekedni 
velük. A próféta által az Isten más bölcseséget ajánl nekünk. 
Azt mondja: „Azzal dicsekedjék, aki dicsekszik, hogy értelmes 
és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, Ítéletet 
és igazságot gyakoriok a földön, mert ezekben telik kedvem."

Erről az értelmességről, és istenismeretröl sokat lehetne 
mondanom. E koporsó mellett hadd mutassak rá annak egy 
részére. Csak arra t. i., * hogy mi vezessük és alakítsuk úgy 
ezt a mi földi életünket, hogy figyelmünk mindig az egy szük
séges dologra legyen irányítva, ne a mellékesekre. Nézzük 
mindig a lényeget, ne a formát, a megmaradót, az örökkévalót 
tegyük az első helyre, ne pedig a mulandót. Lássátok, a mi 
földi életünk olyan, mint egy kép, mely keretbe van illesztve. 
A keret a mi éveinknek száma, az a sok vagy kevés esztendő, 
melyet Isten ajándékul ad nekünk itt ezen a földön. Maga a 
tulajdonképeni kép pedig a mi belső lelki életünk: a szívünk 
jósága, hűségünk, becsületességünk, istenfélelmünk, vallásos
ságunk, szeretetünk, amellyel körülvesszük hozzánktartozóinkat, 
felebarátainkat, Istent és az ő anyaszentegyházát. Minden ér
telmes ember tudja, hogy a kép fontosabb, mint a keret. Az 
Isten még inkább tekinti annak. Nem is vet nagy ügyet az 
életünk rámájára. Arra, hogy 20, 30, 60 vagy 80 évig élünk? 
Arra kiváncsi csak, hogy mivel töltöttük ki ezt a keretet, hogy 
milyen az a festmény, melyet egy életen át az életünkről fes
tettünk 8 megérdemli-e, hogy 0  azt odaakassza majd az Ő 
mennyei örökkévaló képtárába. Hogy mennyire nem fontos a 
keret, mutatja a halál, amikor az Isten tulajdonkép semmi mást 
nem tesz, minthogy földi életünk keretét összetöri és kivágja, 
kiemeli belőle a képet, hogy magához véve megtekintse azt és 
ítéletet tartson fölötte.

Ennek a testvérünknek életkeretét is így törte össze. Em
beri számításunk szerint fiatalon, időnap előtt s magát az élet
képet viszi magához. Mit mondjunk erről a képről ? Testvéreim,
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szóljunk igazsággal és szeretettel. Azt hiszem, akik ismertük őt, 
elmondhatjuk, hogy ki-kiütköző erős természete mellett is volt 
benne gyöngédség, szeretteihez való ragaszkodás és szeretet. 
Volt benne istenfélelem, a templomhoz való ragaszkodás, melyet 
nemcsak kívülről ismert, mint, fájdalom, nagyon sokan, de be
lülről is, ahol neki állandó helye volt. Buzogott benne az anya- 
szentegyház iránt való áldozatkészség, melynek hosszú időkig 
beszédes jele marad az az emlék, melyet templomkertünk dísze 
gyanánt boldogult egyetlen fia emlékezetére emelt.

S ha volt is az ő életképén gyarlóság és tökéletlenség, 
— ki az közülünk, akién ne lenne — hitünk és szent remény
ségünk szerint kijavítgatja azt az Isten egyszülött fia, aki azért 
jött e világra, azért szenvedett és halt meg a kereszten, hogy 
az ő érdeme által találtassunk méltóknak arra, hogy lelkünk 
befogadtassék az Isten mennyei örök képtárába.

Ebben a hitben búcsúzunk tőle és sóhajtunk utána összes 
szerettei nevében egy utolsó Istenhozzádot. Ámen.

Magócs Károly
irsai lelkész.



Harms Lajos.
Mintha Isten, az élet Ura némely emberéletet egyenest 

azért formált, alakított volna ki, hogy általa valamely nagy 
igazságot fölragyogtasson, nemzedékek előtt világoltasson. Ilyen 
emberélet a Harms Lajosé, Hermannsburg lelkipásztoráé, aki
nek igehirdetésére olyan élet támadt a lüneburgi pusztának 
ebben a falujában, hogy csakhamar útat tört magának messze 
világrészek pogányái télé. íme, beszédes, hitetlenkedést és ag
godalmaskodást elhallgattató példája annak, hogy a Krisztusban 
való hit csakugyan Istennek hatalma, mert életet tud támasztani 
ott, ahol a halál uralkodott s a Krisztusban való, megelevenítő 
hitre eljutott lelkipásztorból, a lelkipásztor hittel teli bizonyság- 
tételére megelevenedett gyülekezetből megindítja az élő víznek 
olyan folyamát, amely pusztaságokon és tengereken keresztül 
eljut Indiának, Afrikának, Amerikának és Ausztráliának távol 
vidékeire. Harms Lajos élete és munkája kiváltképen alkalmas 
arra, hogy megláttassa velünk, micsoda nagy alkalom elé állít 
bennünket a mi Urunk, amikor üzenetét ajkunkra adja és em
berek közé küld.

*  *
*

Harms Lajos 1808 május 5-én született a hannoveri Wals- 
rodeban, ahol édes atyja második lelkész és rektor volt. Édes 
atyja a német embereknek ahhoz a fajtájához tartozott, akikben 
sajátságos harmóniában egyesül a szinte könyörtelenségig menő 
szigorúság és a mindenkit magához bilincselő szívjóság. Harms 
Lajos testvéreivel együtt —. számuk az évek folyamán tízre 
növekedett — boldogan élte gyermekkorát s ha a kemény fe
gyelem olykor borút vont is élete egére, szüleinek szeretete 
csakhamar napsugárral árasztotta el életét. Németország fölött 
akkoriban nehéz idők jártak. Napóleon akkor tiport végig a 
német nemzeten. Jóbarátnak, ellenségnek katonái mindennapo
sak voltak a hannoveri falvakban s így elgondolható, hogy 
Harmsék házában gyakori vendég volt a szükség és a gond. 
Harms Lajos édes atyja 1817-ben a nagyobb hermannsburgi 
gyülekezetbe került ugyan, de azért itt is csak úgy boldogult, 
mint előzőleg Walsrodeban, hogy gyermekeket fogadott magá
hoz nevelésre. Ennek az lett a következménye, hogy saját gyer
mekeinek csak ideje, figyelme egy részét juttathatta s így azok 
korán önállóságra nevelődtek. Kivált Harms Lajos növekedett 
a szülői ház és a falusi élet egészséges légkörében testileg-lel- 
kileg erős fiúvá. Csodálatos szellemi tehetsége korán bontogatta 
szárnyát. Emlékező tehetsége mindenkit bámulatra késztetett. 
Még mint serdülő fiú annyira vitte a latin nyelvben, hogy Taci
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tus Germániáját olvashatta. Nemzeti érzését hatalmasan növelte 
az, amit a régi germánokról olvasott. S mivel szívét még nem 
érintette az evangélium, a régi germán istenekért lelkesedett és 
az erdőben Wotannak mutatott be áldozatot. Erős akarata nem 
tűrte, hogy bármiben is meghátráljon. Egyszer testvéreivel ver
senyt ugrott. Egy sövényt kellett átugorni. Megpróbálkozott vele, 
de úgy orra bukott, hogy eleredt az orra vére. Mégsem hátrált 
meg. Azon mód nekirugaszkodott és átugorta a sövényt. Ami
kor édes atyja észrevette zenei tehetségét, zongorázni taníttatta 
a kántorral. A próbálkozás nem sok reménységgel biztatott, 
mert a szülői háznál nem volt zongora s így Harms Lajos ott
hon nem gyakorolhatott. Erős akarata azonban nem riadt visz- 
sza efféle nehézségektől. Tanítója ámulva látta, hogy tanítványa 
milyen előhaladást tesz. Ekkor tudódott ki, hogy Harms Lajos 
úgy gyakorolta otthon az egyes darabokat, hogy egy asztalra 
krétával rárajzolta a billentyűzetet s ezen a néma zongorán 
tanulta s gyakorolta leckéjét. Fejlődése csak egy ponton: a lelki 
élet terén nem indult meg. Az evangélium még nem férkőzhe
tett közel a szívéhez. Édes atyja 17 éves korában megkonfir
málta, de a konfirmáció sem mozdította meg a lelkét. Oka en
nek részben természetesen édes atyjának hideg, tartózkodó 
keresztyénsége volt, amelynek végkép nem volt meg az a ké
pessége — ami később fiában olyan nagy mértékben kifejlő
dött — hogy másokban is keresztyén lelki életet tudott volna 
ébreszteni. A szülői ház óvatos, tartózkodó keresztyénségére 
jellemző, hogy ott az asztali imádságot, családi áhítatot azért 
nem illesztették be a család életrendjébe, mert a család feje 
attól félt, hogy a magában véve szép szokás képmutatássá 
torzúl. * **

A konfirmáció után Harms Lajos Cellebe került, ahol két 
év alatt bevégezte középiskolai tanulmányait. Első volt az elsők 
között. Mestere volt a latin stílusnak. A görög és héber nyelv
ben is kivált társai közül. Különösen az ókori klasszikusokban 
nagy olvasottságra tett szert. Ilyen fölkészültséggel iratkozott 
be a göttingeni egyetem theologiai fakultására. Még ezt a lépést 
is minden belső indíttatás nélkül tette meg. Megtette, mint a 
hogy már annyi papfiú megtette, egyszerűen annak a többé 
kevésbbé homályos vágynak engedve, hogy atyja nyomdokaiba 
lépjen. A göttingeni évek nehéz évek voltak. Sokat kellett nél
külöznie. Szülei alig segélyezhették valamennyire. Ebédelés he
lyett akárhányszor sétálnia kellett. Azt is megpróbálta, hogy 
almán és kenyéren éljen. Még keservesebb volt azonban, hogy 
belső embere sem találta meg azt, amire szüksége lett volna. 
Akik akkor a göttingeni egyetem theologiai katliedráin ültek, 
az élet kenyere helyett bizony csak köveket nyújtottak hallga
tóiknak. A racionalizmus, az értelem bálványozásának korszaka 
volt ez, amely hatalmában tartotta azokat is, akik a maguk 
módján ragaszkodtak a kinyilatkoztatott igazsághoz. A fiatal
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Harms Lajos addig hallgatta az értelem magasztalását, míg 
végre csakugyan elhitte, hogy az értelemé a döntő szó a hit 
dolgaiban s ezzel aztán bele is zuhant a kételkedés örvényébe. 
Egyre mélyebbre sodródott. Végül is egy alkalommal, vakációra 
hazatérve azzal állított édes atyja elé, hogy ő nem hisz a bibliá
ban, nem hisz Jézus Krisztus istenségében, nem hisz magának 
Istennek a létezésében sem s ezért nem is lehet lelkipásztorrá. 
Édes atyja határozott bizonyságtétellel felelt erre, aminek egye
lőre az lett az eredménye, hogy Harms Lajos megmaradt theo- 
logusnak. Lelkének egyre gyötrőbb bizonytalanságát, éhségét 
azzal akarta csillapítani, hogy fékevesztett mohósággal vetette 
rá magát a tanulásra. Egyre másra tanulta a nyelveket. Ango
lul, franciául már amúgy is tudott. Most Dante kedvéért olaszul, 
Cervantes kedvéért pedig spanyolul tanult meg. Vonzotta a 
védák világa, s hogy ezeket eredetiben olvashassa, megtanult 
szanszkritul. Foglalkozott az ó-német irodalommal s lelkesedett 
a Nibelung-énekért. De nem volt egyoldalú. A természettudo
mányok is érdekelték és különösen a növénytan és a csillagá
szat foglalkoztatta. Természetesen mind e mellett folytatta theo- 
logiai stúdiumait is, keresve a feleletet vergődő lelkének kér
déseire.

Csodálatosan egyszerű módon adta meg neki Isten ezt a 
feleletet. A göttingeni harmadik év vége felé történt, hogy egy 
alkalommal a bibliát olvasta. János evangéliumának 17. fejeze
tére bukkant épen, az Úr Jézus főpapi imádságára. Olvasni 
kezdte s elért a harmadik vershez: „Az pedig az örök élet, 
hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és akit elküld- 
tél, a Jézus Krisztust.* S ez az ige csodát cselekedett vele. 
Világosságot gyújtott előtte s ő ennek a világosságnak a fényé
nél megértette, hogy az az Isten, akit addig eltakart előle a 
kételkedés köde, kinyilatkoztatta magát, még pedig azáltal a 
Jézus Krisztus által, akire azért tekintett eddig olyan értelmet
lenül, mert nem látta, hogy benne Isten szállt alá az emberhez. 
Egyszeriben minden megvilágosodott előtte. Jézus Krisztus által 
immár menetele volt az Atyához. Hitt az érte megfeszített és 
föltámadott Krisztusban, szívét békesség töltötte el s Göttingen- 
ből mint új ember indult el élete útjának új szakaszára.

*  **
Ezen az új szakaszon első állomáshelye Linstow kamarás 

háza volt Lauenburgban, ahol az akkori idők szokása szerint 
nevelői állást vállalt. Mindjárt itt is hűségesen teljesítette a ke
resztyén ember bizonyságtevő tisztét s Isten már itt áldását adta 
szolgálatára : a Linstow-család megnyitotta szívét az evangélium 
előtt. Itt Lauenburgban azonban a keresztet is rávetette vállára 
az Úr. Egy alkalommal a kamarás családjával az Elba jegén 
korcsolyázott s egy helyütt beszakadt a jég alatta. Isten kegyel
mesen megtartotta ugyan az életét, de a baleset alkalmával úgy 
átfázott, hogy ettől fogva a csúz nehéz, egyre súlyosodé ke
resztjét hordozta. Lauenburgban kezdte meg az Isten országáért
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való munkálkodást is. Kis missziói kört szervezett abból a né
hány lélekböl, akikben már felébredt az Isten országa nagy 
ügye iránt való érdeklődés. A kör programmja nagyon szerény 
volt. Missziói lapokat járattak s azokat egymás között körözték. 
Bizonyos évi járulék fizetésére kötelezték magukat, összejöve
teleik alkalmával adakoztak perselyükbe, egyesek ékszereket is 
ajánlottak föl a szent célra s mindennek eredményeképen az 
első évben 40 tallért küldhették a Barmenben székelő rajnai 
missziónak és 20 bibliát oszthattak szót Lauenburg szegényei 
között. Minden hónap első hétfőjén missziói órát tartottak, ame
lyen tudomást szereztek a missziói munka legújabb eseményei
ről s imádkoztak előhaladásukért. A kis sereg ezeken az Isten 
színe előtt töltött órákon növekedett lelki közösséggé. 1834 ja
nuár 6-án, a napkeleti bölcsekre emlékeztető ünnepen, amikor 
tehát az első pogányok jöttek az Űrhoz, tartották meg az első 
ilyen összejövetelt és Harms nem is sejtette, hogy olyan munkát 
kezdett, amely élete nagy munkájává fog növekedni. A kis kör 
lassan erősödött, növekedett. Harms hűséggel, szeretettel gon
dozta. Gyönyörű példáját adta különben is a keresztyén türe
lemnek és alázatosságnak, amikor itt, ebben a csöndes, igény
telen körben s Linstow kamarás házában kilenc hosszú évig 
kitartott s nem türelmetlenkedett, zúgolódott amiatt, hogy neki, 
a fényes tehetségű, mindvégig jeles képesítésű, az Isten orszá
gáért testét-lelkét odaadni kész embernek közel egy évtizeden 
át kell nevelősködnie. Bízott abban az Istenben, akinek a sze- 
retetót Krisztusban megtapasztalta és várt, Isten pedig nevelte 
arra a nagy feladatra, amelyet neki szánt. Közben talált arra is 
alkalmat Harms, hogy a misszió mellett más téren is munkál
kodjék. Látogatni kezdte a betegeket és a foglyokat és Isten 
mind a betegágy mellett, mind a vasrácsos ablak mögött meg
áldotta szolgálatát. S gondja volt Istennek arra is, hogy válasz
tott eszköze megízlelje az evangélium ügyéért való szenvedést 
is. A német egyházi állapotok akkor helyenként még nagyon 
szomorúak voltak. A lelkipásztorok, az egyház vezetői sok he
lyütt még az ú. n. felvilágosodás emberei voltak s gondolható, 
hogy az ilyenek nem tudták megérteni, ha valakinek a szívében 
fellobogott az Isten országáért való szeretetnek a tüze. Mint 
sokakkal akkoriban, Harms Lajossal is megtörtént az a furcsa 
eset, hogy törvény elé idézték s felelősségre vonták az általa 
vezetett „tiltott összejövetelek* miatt, ő  azonban nem volt az 
az ember, akit ilyesmi megtántoríthatott volna. Egy ízben kere
ken kimondta, hogy elitélhetik, de ő akár menten jegyzőkönyvbe 
véteti, hogy a büntetés kitöltése után útja egyenest azokra a 
tiltott összejövetelekre viszi. Nem is lett semmi bántódása sem. 
Ellenségei, vádolói ugyan egyre támadták, de rendre szégyent 
vallott valamennyi. A hatóság emberei, még akkor is, ha nem 
igen értették, miről van szó, valahogy sejtették, hogy Isten 
ügyéről és nem mertek Isten ellen hadakozni. 1839-ben eltávo
zott Lauenburgból Harms — véghezvitte a rábízott feladatokat,
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a  Linstow fiúkat fölnevelte — s a szülői házban való félévi 
tartózkodás után Lüneburgban vállalt nevelőséget. Itt már job
ban kiterjesztette szárnyait. Egyre nagyobb arányokat öltött 
lelkipásztori tevékenysége. Gyakran prédikált, akkorra már ha
talmas igehirdetővó növekedett s igehirdetése mélyen megrázta 
a lelkeket. Megalkuvást nem ismerő igazságszeretete itt össze
ütközésbe hozta az egyházi felsőbbséggel. 1841-ben ép azon a 
vasárnapon prédikált, amikor egy, az egyházi felsőbbség által 
elrendelt és megszabott imádságot kellett elmondani az akkori
ban elhalt hannoveri királynéért. Harms nem értett egyet az imád
ság szövegével s az imádságot lelkiismeretének tanácsa szerint 
megfogalmazott szöveggel mondotta el. A konzisztórium erre 
eltiltotta a szószéktől s egy ideig úgy látszott, mintha Harms 
ennek az esetnek a következtében egyszer s mindenkorra ki 
volna rekesztve az egyházi szolgálatból. Az egyházi felsőbbség 
azonban idővel engedett álláspontjának ridegségéből s amikor 
az öreg Harms hajlott korára való tekintettel azt kérte a kon- 
zisztóriumtól, hogy Lajos fia mint segédlelkész állíttassék mellé, 
a konzisztórium ezt a kérést teljesítette. Ez 1844 októberében 
történt. Harms Lajos most már — 36 éves korában! — révbe 
jutott, az igaz, egyelőre még csak mint segédlelkész. Fölavatása 
november 20-án ment végbe Hannoverben s beköszöntő beszé
dét ádvent második vasárnapján tartotta meg Hermannsburgban. 
Isten fölkészítette a maga szolgáját s most már odaállította arra 
a munkatérre, amelyet neki kijelölt. A beköszöntő napján azon
ban még sem a segédlelkész, sem a gyülekezet nem sejtette, 
hogy az a nap olyan csodálatos dolgoknak kezdete, amelyekről 
Isten népe hálaadással és álmélkodással fog olvasni az egyház- 
történet lapjain. * **

öreg lelkipásztorának tüzes lelkű fiát már ösmerle a gyü
lekezet. Meg-megfordult otthon s igehirdetésének szívbemarkoló 
ereje már akkor sokakat megragadott. Ezek már várva-várták 
hazatérését. S amint most vasárnapról-vasárnapra ott állt a 
hermannsburgi Péter Pál-templom szószékén, egyre jobban nö
vekedett azoknak a serege, akik a hatalmas ébresztő szózatra 
fölébredtek lelki álmukból, keresni kezdték a békességre, üd
vösségre vezető útat s boldogan ragadták meg azt a Krisztust, 
akire olyan világosan, határozottan mutatott rá Harms Lajos 
bizonyságtevő szava. Ébredés támadt a gyülekezetben, amely 
azonban ment volt minden egészségtelen mozzanattól. Olyan 
egészséges volt, mint amilyen egészséges volt magának az éb
resztőnek a keresztyénsége is. Nem emberi akarat, hanem az 
ige, a Szent Lélek eszköze végezte munkáját. Abban nyilvánult 
meg az ébredés, hogy az emberek szemei megnyíltak, meglát
ták bűnös voltukat, keresték bűneik bocsánatát s minekutána 
a Krisztushoz hívó evangélium megmutatta nekik a békesség 
útját, Krisztusnál hit által meg is találták békességüket. Harms 
Lajos ilyen értelemben prédikálta és sürgette a megtérést. Azon-
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bán arra is rámutatott újra meg újra nagy nyomatúkkal, hogy 
a megtérésnek meg kell teremnie a maga illő gyümölcseit s 
annak a megtérését ösmerte el igaznak, akinél ezek a gyümöl
csök nyilvánvalók lettek. Összeegyeztethetlennek tartotta a ke
resztyén élettel a világ szerint való életmódot, a világ szerint 
való szórakozást, mulatozást, a kártyát, a táncot és hasonlókat. 
A megtért keresztyén embertől megkívánta, hogy vállalja a 
Krisztus keresztjének gyalázatát, szakadjon el világi társaságától 
s csatlakozzék Isten gyermekeihez. Megkövetelte, hogy az ilyen 
ember szentelje meg a vasárnapot, lelje gyönyörűségét abban, 
hogy részt vesz minden istentiszteleten s ennek természetes 
előfeltételeképen tartózkodjék az Úr napján minden munkától, 
még az olyan jelentéktelen, a keresztyén élet rendje szerint 
azonban hétköznapra való munkától, mint a cipőtisztítástól vagy 
borotválkozástól is. Ezzel nem akarta a keresztyén életet törvé
nyeskedés igája alá kényszeríteni. Kristálytisztán csendült ki 
minden alkalommal igehirdetéséből, hogy az igaz ember h itb ő l 
él. Csak az érthette félre, aki nem értette meg igehirdetését s 
aki nem látta, hogy ez az igehirdetés az evangélium és nem 
a törvény magvának a vetése.

Harms Lajos teli marokkal szórta az igét s a vetés min
denfelé megfogamzott s kikelt. A szívekben és a házakban 
visszhangzott az ige. Egymást követték az igaz megtérések. A 
házakban fölhangzott az ének, megszólalt az ige s reggeli és esti 
áhitat gyűjtötte egybe a családtagokat. S egy napon jelentkezett 
az ige gyümölcstermése abban a formájában is, amely elmarad
hatatlan mindenütt, a hol Isten üzenete csorbítatlanul hirdette- 
tik. Ifjak léptek Harms Lajos elébe, akik kijelentették, hogy 
életüket fölajánlották Isten országának szolgálatára s teljesíteni 
akarják az Ür utolsó parancsát. „Menjetek el, tegyetek tanít
ványokká minden népeket!" Harms nagy és súlyos kérdés előtt 
állott. Attól kezdve, hogy munkálkodni kezdett a misszióért, a 
barmeni missziói társaságot támogatta, amely mindkét protes
táns egyház tagjait egyesítette táborában. Ekkortájt azonban 
már jelentkezett az addig a felekezeti sajátosságok iránt érzé
ketlen német ébredés keretén belül is a felekezeti öntudat, 
jelentkezett a misszió terén is és Harms Lajos öccse, Tivadar, 
akit szíve nagy örömére nevelősködésének vége felé vezethetett 
el Krisztushoz, már évekkel előbb fölvetette előtte azt a gon
dolatot, hogy nem alapítana-e egy lutheri alapon álló missziói 
intézetet. Harms Lajos maga is látta ilyen vállalkozás szükségét, 
de akkor azt felelte öccsének, hogy nem gondolhat ilyesmire 
addig, míg nem lesz rendes lelkész. Ez közben megtörtént — 
édes atyja meghalt s ő lett az utóda — s a mikor most ige
hirdetésének gyümölcseképen megjelentek előtte ezek az ifjak 
és kérték, hogy egyengesse útjukat a misszió munkamezejére, 
ezt Istentől adott jelnek tekintette és elhatározta, hogy missziói 
intézetet alapit.

* *
*
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Gondoljuk meg, hogy ez mit jelenteit! A hitnek milyen 
megdöbbentő bátorsága kellett ahhoz, hogy Harms Lajos vállal
kozzék erre I Egyszerű parasztlegények állottak előtte, akiknél 
sző sem lehetett arról, hogy leüljenek az iskola padjaira s ott 
pótolják azt, a mit mulasztottak. S ha kiképezte őket, mi lesz 
velük? Erre az újabb s talán még nehezebb kérdésre is csak 
az aggodalmaskodást nem ismerő hit felelhetett. Csak ez gon
dolhatta el a lehetetlennek látszó feladatot, hogy a lüneburgi 
parasztok lelkipásztora misszionáriusokat bocsáthasson útnak 
távoli világrészek felé. Kiknek a hitére, imádságára, kiknek az 
áldozatkészségére támaszkodjanak az útrakelő misszionáriusok? 
Harms Lajos bőségesen vethetett volna fel olyan kérdéseket, 
amelyek elcsüggeszthették volna. Ő azonban nem tanácskozott 
testtel és vérrel, hanem megvásárolt egy félbehagyott paraszt
házat, amelyhez vagy 10 hold föld is tartozott s mikor így már 
hajléka volt az intézetnek, hazahívta Tivadar öccsét, hogy az 
mint igazgató átvegye a vezetést. A hitnek ez a bátor csele
kedete az 1849. esztendőt tette emlékezetessé. Tizenkét ifjú 
vonult be elsőnek a missziói intézetbe, hogy misszionáriusokká 
képeztessenek ki. Harms Lajos és Tivadar a kiképeztetés kér
dését is a hit bátorságával és határozottságával oldották meg. 
Nem próbálkoztak azzal, hogy parasztlegényeiket valami fel
színes, félműveltségnek hazug köntösébe öltöztessék s a gya
korlati élet irányában kifejlődött elméjüket megtömjék tudákos- 
sággal, egy kis latin meg görög tudománnyal és hasonlókkal. 
Arra az álláspontra helyezkedtek, hogy ezeket a bizonyos te
kintetben tanulatlan ifjakat hitük bizonyossága szerint Isten 
hívta el, következésképen Isten így akarja és tudja őket hasz
nálni és nincs egyébre szükségük, mint arra, hogy alaposan 
megösmerjék a bibliát, megszerezzék a megértéséhez szükséges 
legnélkülözhetetlenebb ismereteket, megösmerkedjenek az evan
gélikus egyház hitvallási irataival s különben fejlesszék ki ké
pességeiket továbbra is gyakorlatias irányban, hogy künn a 
misszióban is megállhassák a helyüket mint földmívesek. Amint 
már most ezt az elvi álláspontot meg akarják valósítani, ki
derült, hogy még a feladatnak ez az egyszerűsítése is nagy 
feladatot ró nemcsak a tanítványokra, hanem a tanítókra is. 
Folyt is a munka a hermannsburgi missziói házban kora reg
geltől késő estig. Serény munkában telt el négy év s akkor 
a két Harms újra nehéz kérdés előtt állott: vállalkozik-e az 
egyházi hatóság arra, hogy növendékeiket megvizsgálja és fel
avassa ? Némi tétovázás után a Stadeban székelő konzisztórium 
vállalkozott rá. Harms Tivadar szorongó szívvel vezette vizsgára 
tanítványait. A tanítók és tanítványok hite azonban nem vallott 
szégyent: valamennyien megállották a vizsgát. Most a hitnek 
egy újabb próbája következett. Harmsék missziói munkamezőt 
keresve, úgy értették Isten újjrnutatását, hogy a galla-szerecse- 
nek népéhez Kelet-Afrikába kell misszionáriusaikat küldeniük. 
Hírét sem hallották azonban semmiféle olyan hajójáratnak,
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amelynek igénybevételével eljuthatnának oda. Harms Lajos hite 
erre megint egy bátor, merész lépést tett s elhatározta, hogy 
hajót építtet misszionáriusai számára. Lett erre nagy szörnyű- 
ködés Németország szerte, összeszorult a misszió barátainak a 
szíve s gúnyos kacagással telt meg a hitetlenek szája: ki hal
lott ilyet? egy pap a lüneburgi pusztán fejébe vette, hogy hajót 
építtet a parasztlegényei számára s azon küldi őket Afrikába,, 
hogy megtérítsék a szerecseneket 1 Ez alkalommal nem a hívők, 
hanem a hitetlenek vallottak szégyent. A hajó megépült Har- 
burgban, a Kandácé nevet kapta és elkövetkezett a nap, a 
mikor a misszionáriusokkal Harburg kikötőjéből elindulhatott 
Afrika felé, Harmsék és a hermannsburgi gyülekezet imádságaitól 
kisérve. Zanzibárban nyilvánvalóvá lett, hogy a gallák felé el van 
zárva az út. Nem csüggedtek, tovább mentek s Natalban találták 
meg azt a munkamezőt, amelyen munkálkodnak ma is utódaik 
s amelyet Isten az évtizedek folyamán oly gazdagon megáldott. 
Amikorra azonban ezek az első misszionáriusok megkezdték 
munkájukat a messze Afrikában, akkorra már újra folyt a 
munka a hermannsburgi missziói házban s újabb misszionárius
jelöltek készültek az evangélium szolgálatára. Közülük különö
sen egy érdemel megemlítést. Ez egy fiatal hermannsburgi 
parasztgazda, Behrens Vilmos, akinek a missziói ház szomszéd
ságában volt a portájá s aki mint feleséges ember, feleséggel, 
gyermekkel jött a missziói növendékek sorába s a missziónak 
ajándékozta portáját és 300 holdas birtokát. Ilyen hitet a világ 
nem tud megérteni s lett erre is nagy felháborodás mindenfelé. 
Micsoda rajongás, micsoda könnyelműség, micsoda lelkiismeret
lenség azoktól a Harmséktól, hogy ilyesmire biztatnak egy csa
ládos embert! A szörnyűködő és botránkozó hitetlenek megint 
szégyent vallottak. Behrens Vilmos visszakapta mindazt, a mit 
az Úrnak odaadott. Afrikában a becsuánák földjén — mivel ő 
is, mint a többi hermannsburgi misszionárius, gazdálkodott — 
a missziónak adott 300 hold helyett szerzett 10.000 holdat. S 
valahogy ne gondoljuk, hogy ezt misszionáriusi hivatásáról való 
megfeledkezés árán szerezte. Behrens, mint misszionárius is 
olyan munkát végzett, hogy Isten gazdagon megáldhatta: Bet- 
hánia nevű gyülekezetében idővel nem kevesebb mint 2900 
lelki gyermeke sereglett köréje. Milyen gazdag aratás jutott 
csak ennek az egy hermannsburgi misszionáriusnak! S Isten 
megáldotta a többi bizonyságtételét is. Az évek, az évtizedek 
múltak s Dél-Afrikában, majd később Indiában is virágzó evan
gélikus gyülekezetek egész sora keletkezett a hermannsburgi 
parasztmisszionáriusok munkája eredményeképen. Sőt jutott 
hermannsburgi misszionárius Amerika és Ausztrália számára 
is, noha itt nem kapott olyan állandó munkaterületet a her
mannsburgi misszió, mint Indiában és különösen Afrikában.

* **
Hihetetlennek látszik mindez és csak akkor tudjuk vala

mennyire megérteni, ha kibontakozik előttünk Harms Lajos
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egyénisége a maga teljes, szinte prófétai nagyságában. Maga 
is, gyülekezete is azt tartotta, hogy az imádság volt munkájá
nak és alkotásának az erőforrása, de mi ennek az imádkozó 
életnek mélységeibe bele nem tekinthetünk. Harms, a lelki- 
pásztor is a múlté, aki mindenek előtt Isten színe előtt tusa- 
kodott gyülekezete tagjaiért, néha éjszakákat töltve imádságban 
s aki betegen, roskadozó testtel is elment betegeit látogatni, 
ingadozó híveit inteni s élete utolsó lehelletéig valami, az át
lagos emberi mértéket meghaladó módon szerelte gyülekezetét. 
Érthető, ha az a gyülekezet, amelynek ilyen lelkipásztora volt, 
ilyen áldozatkészséggel állt lelkipásztora hitének vállalkozása 
mögé. Még a leginkább megközelíthető ma is Harms, az ige
hirdető, akinek prédikációi ma is közkézen forognak, mond
hatjuk, az egész világon (régebben Rédei Károly lelkésztest
vérünk fordított tőle egyet s mást). Beszédei egyáltalában nem 
homiletikai remekművek. A Lélek erejével teli egyénisége nem 
tűrte meg semmi emberi formának a béklyóját, azt azonban 
kiérezzük minden szavából, hogy Jézus és a veszendő emberi 
lelkek iránt való szeretetnek perzselő tüze izzott minden beszé
dében, a mikor az elhangzott a hermannsburgi szószéken. Az 
igehirdetés valósággal szenvedélye volt. Hermannsburgban az 
ő idejében négy óra hosszat tartott a délelőtti istentisztelet, 
utána csak IV2 óra pihenőt engedett meg magának, délután 
következett a katechesis, utána az igehirdetéses istentisztelet s 
mindezt rendszerint maga végezte s egy félórai esti pihenés 
után a vasárnapot az esti, a parochián tartott összejövetellel 
végezte be, amelyet különösen szerettek hívei s messze földről 
jövő tisztelői, mert itt anyanyelvén, plattdeutsch nyelven szólt 
s így a legmelegebben nyilatkozott meg gazdag, erőteljes hite. 
S amilyenek voltak a vasárnapjai, olyanok voltak a hétköz
napjai is. S a mily mértékben megfogyatkozott testi ereje — 
-csúz, szívbaj, vizi betegség gyötörték — oly mértékben nőtt a 
munkája is, hiszen gyülekezetén kívül egyre nagyobb arányo
kat öltött a missziói munka is, nőtt a misszionáriusok serege, 
egyre másra keletkeztek a gyülekezetek odakünn a pogány 
világban. De dolgozott ereje fogytáig. Csak élete utolsó vasár
napját töltötte úgy, hogy nem prédikált. Erős hittel viselve
szenvedéseit 1865 november 17-én ment haza Urához.

* * *
Nem halt meg. Nemcsak oly értelemben nem, hogy elér

kezett az élet Urához, hanem olyan értelemben sem, hogy hité
nek alkotása, a hermannsburgi misszió ma is virágzik. Az indiai 
munkát a világháború elszakította ugyan Hermannsburgtól, a 
dél-afrikai azonban virágzik s 95,000 lelket számlál a Harms 
Lajos küldte misszionáriusok bizonyságtétele nyomán keletkezett 
szerecsen evangélikus egyház, amelynek minden egyes gyüle
kezete, abban minden ház, minden lélek ma is tapasztalhatja, 
hogy milyen fönségesen bizonyult igaznak Harms Lajos életé
ben az Úr szava: „Aki bennem hisz, élő víznek folyamai öm- 
lenek annak belsejéből!* D r. Podmaniczky Pál

egyetemi tanár.
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Előfohászok.
Szentháromság utáni 14-ik vasárnapon.

Alkotó nagy Isten . . .
Luk. XVII. 11 -19 .

Alkotó nagy Isten! mindeneknek Ura!
Hozzád esd a  lelkünk, lent a porban csúszva;
Nagy, nehéz szenvedés gyötörget bennünket,
Ajakunk panasza alig-alig szűnhet.
Ne vess el magadtól, hallgass meg, könyörgünk,
Hadd örüljön újra a mi árva lelkünk!
S örvendő szívünkből hálafohász szálljon,
Hozzád, jó Istenünk, végig e világon! Ámen.

Szentháromság utáni 15-ik vasárnapon.
Gond.

Ki felruházod a  mezők liliomát, Máté VI. 19—34.
Ki még a madárnak is enni, inni á d :
Gondviselő Isten, mindeneknek Atyja,
A mi gondunknak is Te légy oszlatója!
Nehéz ínségünkben nyújtsd segítő karod,
Hisz nem halálunk, de éltünket akarod!

Ámen.
Szentháromság utáni 16-ik vasárnapon.

Halálgyőző vitéz, ki életet adtál,! Luk. VII. 11—17.
Ki sok gyászolónak vigasza is valál,
Nehéz bánatunkban Tehozzád sóhajtunk,
Könyörögve kérünk : hallgasd meg sóhajunk I Ámen.

Szentháromság utáni 17-ik vasárnapon. 
Alázatosság.

Mennybéli nagy Isten, lehullok Előtted,
Én gyarló ember, s úgy imádom nevedet,
Megalázva magam, fohászkodom Hozzád,
Jó lelked vezessen egész éltemen át! Ámen.
Szentháromság utáni 18-ik vasárnapon.

Isten szeretése.
Máté XXII. 35 -38 .

Szívem szeretettel dobog Feléd, Atyám,
Lelkem Téged keres, szent hittel, igazán,
Mert tudom, hogy Te vagy az örök Szeretet,
Ki jósággal övezed mindenha gyermeked.
— Szívemben, lelkemben és gyarló elmémben 
Legyen is szeretet e földön szüntelen! Ámen.

Imreh Sámuel.
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A tíz bélpoklos.
Szentháromság után 14. vasárnap.

Luk. 17 . 11—i9.
A bélpoklosság, Testvéreim az Úrban, egyike volt s egyike 

ma is Kelet legrettentőbb betegségeinek. Az ilyen szerencsétlen
nek tagjait kiütések, mély sebek lepik el, amelyek lassan, de 
biztosan egyre terjednek, egész testrészek válnak le holtan, 
úgyhogy az ilyen szegény beteg úgyszólván valósággal elevenen 
oszlott fel, mert gyógyulás csak ritka esetben következett be.

Szomorú volt a sorsa az ilyennek. Nem tudott örvendeni 
a nap sugarának, a mező zöldjének, az ég csillagainak, tompa 
kétségbeeséssel kellett látnia, éreznie, mint sorvad napról-napra, 
mint halad a teljes feloszlás, a végső enyészet felé. Elvétetett 
tőle az élet drága fűszere, a munka is. Nem dolgozhatott. Míg 
körülötte embertársai szántottak, vetettek, arattak, ő az érő 
kalásznak sem tudott örülni, a körülötte zsibongó élet ezernyi 
jelensége mind csak halált, pusztulást jövendőit neki. De nem 
enyhíthette szenvedéseit a családi tűzhely fénye sem. A Mózes 
törvényei szerint távol, külön kellett élnie az emberek társasá
gától s ha valaki közeledett feléje, figyelmeztetésül kiáltania 
kellett: tisztátalan, tisztátalan! s csak abból az alamizsnából 
tengethette reménytelen életét, melyet könyörülő szívek vetettek 
oda neki.

Az ilyen szerencsétlenek, ha már ki lettek taszítva az em
beri élet közösségéből, legalább egymás társaságát keresték, 
hiszen egymástól nem volt mit félniök. Ezek a Jézust kérő bél- 
poklosok is — mint olvassuk — tizen voltak együtt. Volt köz
tük szegény és gazdag, előkelő és közsorsú, zsidó és samaritá- 
nus, farizeus és publikánus, csak egy nem volt köztük: társa
dalmi különbség. A közös baj, a közös veszedelem, mint vihar, 
dörgés és villámlás a nyájat, szorosan együvé szokta terelni az 
embereket. Midőn az erdőben szűkül a vadászok gyűrűje vagy 
mindenfelől ég, lángol a rengeteg, az egyre kisebbedé körben 
békességben megfér egymás mellett az oroszlán és az őz, a 
farkas és a nyúl. így volt ez a tiz bélpoklos is. Ott tartózkodtak 
egy falucska határában együtt az útszélen, csak távolról kiáltoz
tak az emberek felé, szentleckénk is kifejezetten mondja, hogy 
Jézustól is távol álltak meg s panaszosan, kétségbeesetten, sírva 
kiáltoztak: Jézus, Mester, könyörülj rajiunk!

Hallották ők is a názárethi mester csodatévő hírét s beléje 
vetve tépett madárként vergődő, hamvadó parázsként tűnő utolsó 
reménységüket, segítségért könyörögtek. Jézus amint megpillan
totta őket, szánalomra indult irántuk s a szent, a jó, az igaz, 
Istennek földreszállt egyszülött Fia elhatározta gyógyulásukat. 
Csak annyit mondott nekik: Menjetek el, mutassátok meg ma
gatokat a papoknak. Ami annyit jelentett, meg fogtok gyógyulni, 
mert a törvény szerint csak a gyógyult bélpoklos mehetett a 
papok elé és kellett is mennie. S valóban, mire Jeruzsálembe
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értek, megtiszlulának. Ekkor a papok végrehajtották rajtuk a 
törvény előírta szertartást, amelyet követnie kellett a meggyó
gyultak hálaáldozatának.

Hogy ezek a meggyógyult poklosok ezt az áldozatot vég
rehajtották-e, nem tudjuk, csak azt tudjuk, hogy közülök csupán 
egy tért vissza Jézushoz, hogy megköszönje a gyógyítást, az a 
lenézett, megsebbzett, gyűlölt samaritánus. Leborúlt Jézus előtt 
s hálákat adott néki. Üdvözítőnk pedig a messzeségbe merengve 
szomorúan kérdezte: Hiszen tizen tisztúltak meg, a kilence pe
dig hol vagyon? Nem tértek vissza, hogy Istennek dicsőséget 
adnának, hanem csak ez az idegen nemzet! Kelj fel, a te hited 
megtartott téged!

Hát a kilenc hol maradt?
Amint elmúlt a közös baj, eltisztult a betegség, elszéledtek. 

Akik a betegség gyötrő karjaiból szabadultak, odavetették magu
kat — feledve a múltat — a körülöttük zsibongó élet karjai 
közé. A gazdag elment, megolvasta aranyait, óh mily öröm! 
megvolt mind, egy sem hiányzott. A másik felkereste földjét, 
szántott, vetett, hogy legyen majd kenyere e földön, nem 
törődve többé azzal, aki adja az élet kenyerét. A publi- 
kánus odaült pénzváltó asztala mellé a vámház elé s szedte be 
az emberek pénzét, akik ezzel megválthatták az adót vagy a 
piacon való árulhatás jogát, de elfelejtkezett arról, aki megvált 
bennünket nem arannyal sem ezüsttel, hanem az ő szent és 
drága vérével. A farizeus ismét nekiadta magát a törvény tanul
mányozásának s megfeledkezett a törvény betöltőjéről. A másik 
ismét fölkereste mulatozó cimboráit, akik örömmel, tárt karokkal 
fogadták s gondtalanul itta velők a szőlőtőke levét s megfeled
kezett arról, aki így szólt: Én vagyok az igaz szőlőtő! A har
madik magához ölelte kedveseit s földi boldogságában megfeled
kezett a mennyről. . .  Bizony-bizony mi is eltűnődve kérdezzük: 
A kilence pedig hol vagyon ? . . .

*
Testvérem az Úrban! Voltál-e már beteg? Amikor elfakult 

körülötted az élet ezernyi színes tarkasága s te mint valami 
gyötrelmes, nehéz álomban feküdtél... az emberek mint árnyak 
jártak körülötted... nem kellett az étel, nem kellett az ita l... 
arcodról eltűnt az élet pirossága s helyébe kiültek a láz rózsái, 
emésztő fájdalom tüzelt át tagjaidon, elgyöngültél, nem volt jár- 
tányi erőd. . .  s úgy-e akkor imádkoztál Istenhez, akkor sápadt 
ajkaiddal te is sokszor felkiáltottál, mint azok a. Jézust kérő 
bélpoklosok: Jézus, Mester, könyörülj rajtam ! És már a benne 
való reménység is mintha felüdített volna, mintha az édesanyád 
csókját érezted volna lázas arcodon, homlokodon az ő szerető 
kezének szelíd simogatását. Azután lassan meggyógyultál, föl
épültél, kifizetted a gyógyítás költségeit, talán megköszönted 
azonfölül is az orvos fáradságát, de vájjon adtál-e hálál Isten
nek? Mert hiába mondanád, téged az orvos gyógyított meg, 
neked az orvosság használt, rajtad az ápolás segített, mert hi-
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szén ki teremtette az orvost, ki teremtette azokat az ásványokat 
és növényeket, melyekből az orvosság készül, nemde nem Isten
nek tartozol a legnagyobb hálával?! És miben nyilvánult meg 
ezen te bálád ? Tudom, hogy imádságodban megköszönted az ő 
segedelmét, eljöttél talán a templomba is, hogy itt is megmutasd 
magad Istennek és az embereknek, mint ahogy azok a gyógyult 
poklosok is elmentek a jeruzsálemi templomba, hogy megmutas
sák magukat a papoknak. De azután lassan elfelejtetted a bajt, 
a veszélyt, a szenvedést s éltél gondtalanul tovább az élet zsi- 
bongásában s csak futólag gondoltál olykor a múltra, mint szét- 
foszlott, nehéz, de hiú álomra.

De mégha újra meg újra is megismételted a te hálaimád
ságodat, ha újra meg újra elzarándokoltál is Isten színe elé, ha 
a te hálád csak ebben nyilvánult, olyan az, mint a kinyílt virág, 
amelynek szépek a szirmai, illatosak a levelei, talán egy mák- 
szemnyi méz is van benne, de gyümölcs soha sem lesz belőle, 
mit ér az ilyen? Akkor olyan a különbség értékben a te hálád 
és aközött, hogy milyennek kellett volna ennek lennie, mint a 
mákszemnyi méz és az érett gyümölcs között van vagy még 
annál is több. Legyenek a ti hálátoknak ne csak virágai, hanem 
gyümölcsei is. Isten nemcsak szóval segített rajtunk, hanem 
valósággal, mi is ne csak szóval legyünk hálásak iránta, hanem 
tettel is. Amint ő segített rajtunk, segítsünk mi is másokon. 
Keressük fel Jézust, mint az a gyógyult samaritánus, akinek ez 
időbe, pénzbe, munkanapokba, áldozatba került, keressük fel a 
Jézust a szenvedők, a nélkülözők között, akikkel ő azonosította 
magát mondván: „Valamit cselekesztek eggyel az én kicsiny 
atyámfiai közül...!“ így nyilvánuljon meg a mi áldozatos hálánk! 
Aki csak szóval ád hálát Istennek, az farizeus, az képmutató, 
az csak egy képet mutat, amely mögött nincs valóság, nincs 
élet, akikről Üdvözítőnk azt mondotta, olyanok, mint a fehérre 
meszelt sírok, kívül szépek, tetszetősek, ámde belül! A csak 
szóhála olyan mint a festett szölőgerezd, nem valóságos, meg
enni nem lehet... olyan mint a vászonra festett nap, nem éltet, 
nem világít, nem melegít...  olyan, mint a csírázásnak indult 
mag, amelynek megáll a csírázása, nem szökken ki a föld szí
nére, hogy teremjen, félbenmaradt semmi, amellyel a kertész 
nem kezdhet semmit. A szóhálánál akkor még többet ér az 
olyan hála, amelynek bár nincs szava, de van cselekedete. S 
hogy ez nem túlzás, annak bizonyítására elmondunk egy törté
netet. Volt egyszer egy ember, akinek volt egy szőlője és két 
íia. Egy napon így szólt hozzájuk: Fiaim, menjetek ki a sző
lőbe és munkáljátok azt meg. Az egyik azt válaszolta: Én bi
zony nem megyek! A másik készséggel mondotta: Igen, atyám, 
ott leszek. S mikor másnap az atya kiment a szőlőbe, csodál
kozva látja, hogy az a fiú, aki azt mondta, hogy nem megy, 
az szorgalmasan dolgozik, a másiknak pedig, aki készséggel 
megígérte, annak híre-hamva sem volt. Melyik volt a derekabb 
fiú? Az, aki nem Ígérte, de megtette s nem az, aki ígérte, de
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nem tette meg. És ez nem általunk kitalált történet! Ezt a leg
szentebb, a legdicsőbb, a mi Urunk Jézus mondotta el, mindenki 
elolvashatja Mt. ev. 21. fejezetében. Légy te is hálás Istennek, 
nemcsak szóval, hanem tettel is !

Igen — mondhatná valaki — ez mind igaz, ez mind szép 
így, de énrám mégsem vonatkozik, mert én mégsem voltam 
bélpoklos, én nem voltam beteg, engem semmi nagyobb veszély 
nem környezett m ég ... Vigyázz, csak te nem tudsz róla, hi
szen — mint az orvosi tudomány tanítja — a levegő is tele 
van mindenféle szabad szemmel nem látható apró, betegséget 
okozó élő lényekkel, amelyek ott lebegnek körülötted, lesnek 
re á d ... ki szabadított meg tőlük eddig? Vigyázz, megnyílhat 
alattad a föld, haladsz az utcán s rád eshetik valami tégla s te 
hangtalanúl roskadsz a halálba vagy száz más alakban lesel
kedik rád a baj, a csapás, a szenvedés, kicsoda oltalmazott 
eddig, hogy látnod engedte a napot, légy hálás mindezért a 
minden jó adomány Urának Istenének! Nézd még az állat is 
hálás az iránt, aki jót tett vele s alkalomadtán felismeri őt s 
valamiképen megmutatja háláját. Igen, hálás az egész minden- 
ség, hálás az egész teremtettség; hálásak a csillagok, midőn 
Teremtőjük dicsőségét ragyogtatják a sötét éjszakában; hálás 
a felhő, amely nedvességét nem tartja meg a maga számára, 
hanem alábocsátja a szomjas, kiszikkadt földre; hálás ez a föld, 
amelynek porában jársz, amidőn Isten kegyelméből homlokon 
csókolja a tavaszi sugár s ő levetve téli hótakaróját a füvek, 
fák, virágok miriádjait — mint megannyi imádkozó, Istent 
dicsőítő karokat — emeli az ég felé és meghozza termését, 
hogy ember, állat ne vesszen éhen; hálás az egész természet, 
hálás az egész teremtettség, csak te ne lennél hálás Isten iránt, 
Iá a teremtés koronája vagy ?! Légy hálás, ha egészséges vagy, 
légy hálás, hogy asztalodon van kenyér és kenyér mellé más 
is, hogy van tisztességes ruhád s nem kell rongyokban járnod, 
hogy megvannak szemeid, amelyek látni tudják e világ csodá
latos szépségét, hogy van nyelved, amellyel beszélni tudsz, 
füled, amellyel hallasz, légy hálás az álomért, kedveseidért, 
munkád sikeréért, a bűnbocsánat drága ajándékáért, az égi vi
gasztalás áldott forrásaiért, mert mindezekkel nem tartozik ne
ked az Isten, de te sokkal tartozol neki.

Hálád gyakorlására naponként bőven van alkalom, hiszen 
segítségért kiált körülötted a szükség száz alakja, kér a temp
lom, kér az egyház. . .  Ne keress kibúvót, ne fedezd a hívó 
szóval szemben való erkölcsi mozdulatlanságodat kenetes frázi
sokkal, igaznak látszó kijelentésekkel, mert ezek mind a te szí
ved gonosz indulatának eredményei, amelyekkel elfedezni igyek
szel a te lelked rozsdás voltát. Légy hálás, a Jézus is ezt várja 
tőled. Ő itt van a templomban. Ott áll a persely mellett és vár. 
Várja a te hálád adóját...

Hiába’ vár?!
Szomorúan nézzük sokszor a perselyek szegényes tartalmát
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s azokat az üresen maradt padsorokat és eltűnődve kérdezzük: 
A kilence pedig hol vagyon?
Még nem mondjuk, hogy ámen, mert hisz’ ez annyit jelent: 

igen, igen, ez akként légyen.
Ne így légyen!
Hanem: Légy hálás Istennek! Ámen!

Botyánszky János
szentesi lelkész.

Ne aggodalmaskodjatok.
Szentháromság után 15. vasárnap.

Máté VI. 24 -3 4 .
Ez a jézusi intés azoknak szól, akiket állandóan nyugta

lanít a kérdés: Mi lesz holnap? Azoknak, akik úgy ragaszkod
nék ehhez a múló világhoz, mintha Istennek nem volna más 
világa, csak ez a százszor áldott és százszor megátkozott föld
golyó. Nagyon kevés az a tiszteletreméltó kivétel, mely gond 
nélkül él és jövendőjén nem tépeló'dik. Csak figyeld meg jól a 
szülőket, a szárnyaira bocsátott gyermeket, a munkanélküliség 
tétova vándorait, az élet ezerféle hajótöröttjét, vagy még a dús
káló milliomost is, — alapjában mindegyik egyetlen kérdéssel 
vivődik: Mi lesz holnap?

Ez a kérdés bevilágít a lélekbe és megmutatja az elrejtett 
embert. Mert ami a legjobban foglalkoztatja az embert, olyan 
az ember maga is.

1. „Mi lesz?!“ . . .  Jézus három részre bontja fel ezt a 
kérdést: Mit együnk? Mit igyunk? Mivel ruházkQdjunk? Mi 
pedig egy kis általánosítással kenyérkérdésről és divatkérdés
ről szoktunk beszélni. Egyik kérdést sem a korviszonyok szül
ték. A múlt felejtette itt őket. Az ősök nem tudtak megbirkózni 
velük, itt hagyták az utókornak, hogy végezzünk velük mi.

Hogy mennyire sikerült elintéznünk ezt az évezredes prob
lémát, azt a lelkiismeret és az élet eléggé tanúsíthatják. A lelki
ismeret azért, mert sokan találva érezhetik magukat, mikor a 
szentleckében odáig jutnak: „ . . .  Mert mindezeket a pogányok 
kérdezik.* Az élet pedig azért, mert a munkástömegek bér
mozgalma a több bérrel együtt több kenyeret is és kevesebb 
gondot akar; mert a szegényfizetésü tisztviselő a nehéz megélhe
tést panaszolja; mert a fösvény azért „takarékoskodik", hogy a 
szűk esztendőkben fel ne kopjon az álla; mert az előkelőknek 
már a reprezentáció miatt is szükségük van a „rendezett anyagi 
viszonyokra"; mert a hatalmasok tekintély-kérdést csinálnak 
abból, hogy milyen terítékű asztalhoz ülnek és mi kerül a 
tányérjukba; és mert olyanok is akadnak ma, akik egyéb in
dokok hijján azt állítják — főleg a maguk igazolására —, hogy 
az evés-ivás módja és minősége a kulturáltságnak is bizonyos 
fokmérője. Ha nem is beszél mindenki kenyérkérdésről, a kér
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dés még sincs elintézve, mert ezeknek az elkereszteléseknek 
az alaphangja mégis csak az, amit Jézus mond: „Mit együnk ? 
Mit igyunk?"

Nem tudott a világ Jézus szellemében leszámolni az öltöz
ködés kérdésével sem. Az egyszerű ruházkodás lassanként öl
tözködéssé lett, az öltözködés pedig nagyon hamar divattá szé
lesedett ki. Ma már nem is annyira a szükség a ruházkodás 
rugója, mint inkább az Ízlés és az igények. Különösen ott 
válik ez torz valósággá, ahol — ha adósságra is, vagy a betevő 
falat rovására is, — de meg kell lenni a divatos ruhának, kalap
nak, vagy cipőnek. Sok ember keserves kenyérkeresetét és 
ezzel együtt a családi békességet a divat emészti fel. Ha az 
embereknek Röntgen-szemük volna, a sok cifra ruha mögött 
azt a lelket is meglátnák, amely éppen azért a ruháért bukott 
el. Pedig mi több: Az élet-e, vagy az eledel? a test-e vagy 
az öltözet ? . . .

Mikor Jézus óva int: „Ne aggodalmaskodjatok!" — olyan 
embertypust akar, amelynek nincs a homlokára sütve sem az 
anyagi önzés, sem a hiú cifrálkodás bélyege. Embernek sze
retné látni az embert, akit nem ez a szűk világ, hanem egy 
magasabb világ érdekel és vonz. Akit nem a telhetetlenség köt 
gúzsba, hanem a megelégedés ereje szabadságra képesít. Jézus 
keresztyén jellemeket akar. Az Ő korában és az Ó keresztje 
alatt a megelégedés volt az új ember-typus ismertetőjele. Zúgo
lódásnak, elégedetlenkedéseknek, panasznak és önző követelé
seknek csak a pogányok voltak a rabjai. Az Ő égisze alatt 
nincs helye a követelődzéseknek és állandósult sopánkodások- 
nak, mert mindezeket csak a pogányok cselekszik. Ezért mondja: 
„Ne aggodalmaskodjatok", mert a keresztyén ember lelkében 
nincs helye semmiféle pogányos csökevénynek.

Sokan azt hiszik, hogy a kenyér- és ruhaszükség okozza 
azt a sokat emlegetett általános emberi nyomorúságot. Holott 
a kettőben való fokozódó telhetetlenség az oka annak, hogy a 
nyomor ma is nőttön-nő. Pedig először a legtöbb ember csak 
„takarékoskodik", csak „az állásának megfelelően" akar élni 
és ruházkodni. S mégis az az érdekes, hogy ennek az akarás
nak sokszor alig van határa s amikor erről valaha szó esik, 
akkor az emberek rendesen csak annál az „elöször“-nél tarta
nak. Először a fekete kenyér is drága csemege. De ha már 
bőven van belőle, akkor a kalács kell. Ha aztán erre is köny- 
nyen telik már, akkor már ez sem jó magában.

A gyomor és ruházkodás kérdését általában háromféle
képpen próbálja megindokolni az ember. Némelyek a szükségre 
hivatkoznak; némelyeket a változatosság kényszere hajt; né
melyek pedig a kultúrának akarnak vele „hódolni." Ha a mai 
szentlecke szellemében keresnénk tiszta jézusi keresztyénséget, 
akkor Jézus intelmében bizonyos keserű szemrehányást is érez- 
nünk kell, mert ebben az értelemben inkább csak egyes keresz
tyéneket találnánk, mint igazi keresztyénséget.
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s azokat az üresen maradt padsorokat és eltűnődve kérdezzük: 
A kilence pedig hol vagyon?
Még nem mondjuk, hogy ámen, mert hisz’ ez annyit jelent: 

igen, igen, ez akként légyen.
Ne így légyen!
Hanem: Légy hálás Istennek! Ámen!

Botyánszky János
szentesi lelkész.

Ne aggodalmaskodjatok.
Szentháromság után 15. vasárnap.

Máté VI. 24—34.
Ez a jézusi intés azoknak szól, akiket állandóan nyugta

lanít a kérdés : Mi lesz holnap ? Azoknak, akik úgy ragaszkod
nék ehhez a múló világhoz, mintha Istennek nem volna más 
világa, csak ez a százszor áldott és százszor megátkozott föld
golyó. Nagyon kevés az a tiszteletreméltó kivétel, mely gond 
nélkül él és jövendőjén nem tépelődik. Csak figyeld meg jól a 
szülőket, a szárnyaira bocsátott gyermeket, a munkanélküliség 
tétova vándorait, az élet ezerféle hajótöröttjét, vagy még a dús
káló milliomost is, — alapjában mindegyik egyetlen kérdéssel 
vívódik: Mi lesz holnap?

Ez a kérdés bevilágít a lélekbe és megmutatja az elrejtett 
embert. Mert ami a legjobban foglalkoztatja az embert, olyan 
az ember maga is.

1. „Mi le sz? !" ... Jézus három részre bontja fel ezt a 
kérdést: Mit együnk? Mit igyunk? Mivel ruházkQdjunk? Mi 
pedig egy kis általánosítással kenyérkérdésről és divatkérdés
ről szoktunk beszélni. Egyik kérdést sem a korviszonyok szül
ték. A múlt felejtette itt őket. Az ősök nem tudtak megbirkózni 
velük, itt hagyták az utókornak, hogy végezzünk velük mi.

Hogy mennyire sikerült elintéznünk ezt az évezredes prob
lémát, azt a lelkiismeret és az élet eléggé tanúsíthatják. A lelki
ismeret azért, mert sokan találva érezhetik magukat, mikor a 
szentleckében odáig jutnak: „ . . .  Mert mindezeket a pogányok 
kérdezik." Az élet pedig azért, mert a munkástömegek bér
mozgalma a több bérrel együtt több kenyeret is és kevesebb 
gondot akar; mert a szegényfizetésü tisztviselő a nehéz megélhe
tést panaszolja; mert a fösvény azért „takarékoskodik", hogy a 
szűk esztendőkben fel ne kopjon az álla; mert az előkelőknek 
már a reprezentáció miatt is szükségük van a „rendezett anyagi 
viszonyokra"; mert a hatalmasok tekintély-kérdést csinálnak 
abból, hogy milyen terítékű asztalhoz ülnek és mi kerül a 
tányérjukba; és mert olyanok is akadnak ma, akik egyéb in
dokok hijján azt állítják — főleg a maguk igazolására —-, hogy 
az evés-ivás módja és minősége a kulturáltságnak is bizonyos 
fokmérője. Ha nem is beszél mindenki kenyérkérdésről, a kér
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dés még sincs elintézve, mert ezeknek az elkereszteléseknek 
az alaphangja mégis csak az, amit Jézus mond: „Mit együnk? 
Mit igyunk?"

Nem tudott a világ Jézus szellemében leszámolni az öltöz
ködés kérdésével sem. Az egyszerű ruházkodás lassanként öl
tözködéssé lett, az öltözködés pedig nagyon hamar divattá szé
lesedett ki. Ma már nem is annyira a szükség a ruházkodás 
rugója, mint inkább az Ízlés és az igények. Különösen ott 
válik ez torz valósággá, ahol — ha adósságra is, vagy a betevő 
falat rovására is, — de meg kell lenni a divatos ruhának, kalap
nak, vagy cipőnek. Sok ember keserves kenyérkeresetét és 
ezzel együtt a családi békességet a divat emészti fel. Ha az 
embereknek Röntgen-szemük volna, a sok cifra ruha mögött 
azt a lelket is meglátnák, amely éppen azért a ruháért bukott 
el. Pedig mi több: Az élet-e, vagy az eledel? a test-e vagy 
az öltözet ? . . .

Mikor Jézus óva int: „Ne aggodalmaskodjatok!" — olyan 
embertypust akar, amelynek nincs a homlokára sütve sem az 
anyagi önzés, sem a hiú cifrálkodás bélyege. Embernek sze
retné látni az embert, akit nem ez a szűk világ, hanem egy 
magasabb világ érdekel és vonz. Akit nem a telhetetlenség köt 
gúzsba, hanem a megelégedés ereje szabadságra képesít. Jézus 
keresztyén jellemeket akar. Az Ő korában és az Ó keresztje 
alatt a megelégedés volt az új ember-typus ismertetőjele. Zúgo
lódásnak, elégedetlenkedéseknek, panasznak és önző követelé
seknek csak a pogányok voltak a rabjai. Az Ő égisze alatt 
nincs helye a követelődzéseknek és állandósult sopánkodások- 
nak, mert mindezeket csak a pogányok cselekszik. Ezért mondja: 
„Ne aggodalmaskodjatok", mert a keresztyén ember lelkében 
nincs helye semmiféle pogányos csökevénynek.

Sokan azt hiszik, hogy a kenyér- és ruhaszükség okozza 
azt a sokat emlegetett általános emberi nyomorúságot. Holott 
a kettőben való fokozódó telhetetlenség az oka annak, hogy a 
nyomor ma is nöttön-nő. Pedig először a legtöbb ember csak 
„takarékoskodik", csak „az állásának megfelelően" akar élni 
és ruházkodni. S mégis az az érdekes, hogy ennek az akarás
nak sokszor alig van határa s amikor erről valaha szó esik, 
akkor az emberek rendesen csak annál az „először“-nél tarta
nak. Először a fekete kenyér is drága csemege. De ha már 
bőven van belőle, akkor a kalács kell. Ha aztán erre is köny- 
nyen telik már, akkor már ez sem jó magában.

A gyomor és ruházkodás kérdését általában háromféle
képpen próbálja megindokolni az ember. Némelyek a szükségre 
hivatkoznak; némelyeket a változatosság kényszere hajt; né
melyek pedig a kultúrának akarnak vele „hódolni." Ha a mai 
szentlecke szellemében keresnénk tiszta jézusi keresztyénséget, 
akkor Jézus intelmében bizonyos keserű szemrehányást is érez- 
nünk kell, mert ebben az értelemben inkább csak egyes keresz
tyéneket találnánk, mint igazi keresztyénséget.
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2. „Ne aggodalmaskodjatok*. . .  ez azt is jelenti: Nyug
tassátok meg a lelket. Töltsétek meg olyan tartalommal, ami a 
lélek eledele.

A telhetetlenség a lélek-üresség egy neme, amit a világ 
legtöbbször anyagi javakkal akar betölteni. Pedig ahogy a nap
sugarat nem pótolhatja a villanyfény és a mező liliomát a pa
pirosvirág, épúgy a lélek szükségletét sem lehet anyagi javak
kal helyettesíteni. Bárhogyan is magyarázgassa a finomkodó 
vagy önérzeteskedő világ a kenyér- és ruhaszükség kielégíté
sének mai módját, mégis van bennük valami a pogányságból, 
mert különben nem ismernők az aggodalmaskodást.

Mi lesajnáljuk a pogányokat, mert inkább cifrálkodnak, 
mint öltözködnek s tönkreteszik sokszor testi épségüket — a 
divatért. Megmosolyogjuk és kigúnyoljuk őket, mert képesek 
egy ócska festfett üveggyöngyért igazi drágagyöngyöt adni; 
holott sok úgynevezett keresztyén a lélek drágagyöngyét: a 
tisztaságot és a szemérmet is áruba bocsátja egy selyemrongyért 
vagy egy csillogó ékszerért. Mi megvetjük sokszor a pogányo
kat, mert megeszik embertársaikat, sok úgynevezett keresztyén 
állam pedig felemészti az özvegyek és árvák vagyonát és peánt 
zengve a háborúnak egymás vérében taposnak. Mi sokszor egy 
fölényes kézmozdulattal elintézzük a pogány világot, mert azt 
mondjuk: azért élnek, hogy egyenek s ezzel szemben hány 
család ősi vagyona és tisztelete lett már semmivé, mert az evés- 
ivás mértéktelenségének nem tudott határt szabni. (A magyar 
nép hét falura szóló d ári dói.)

A világ nem fogadta meg Jézus tanácsát és nem tanulta 
meg még most sem az Ő tanítását, azért ver tanyát majd min
den szívben a kishitű aggságoskodás. A világ még most sem 
tudott fölébe emelkedni a gyomor és a divat telhetetlenségének, 
azért nem tudott leszámolni ezzel az ősi kérdéssel. A világ itt 
helyezte el az élet súlypontját, holott ennek helye a lélek vilá
gában van. Az emberek könnyebben tudnak valamit „elhinni*, 
mint igazán „hinni", azért érik egymást egyre-másra a gazda
sági élet válságai. Pedig az élet kérdése az Istenbe vetett hit 
tengelyén mozdul és forog és csak ebben oldódik meg igazán. 
Minden aszerint alakul, hogy mennyi dolgunk van Istennel és 
hogy milyen viszonyban vagyunk vele. Nem elég látni, meg
figyelni, könyveket írni, tanítani és tanulni arról, hogy az égi 
madarak sem nem vetnek, sem nem aratnak, sem csűrbe nem 
takarnak és mégis megvan a mindennapi kenyerük, hanem arra 
is rá kell jönni, hogy mi ezeknél azért vagyunk drágábbak és 
különbek, mert minket megváltott az Isten az Ő szent Fia vé
rével. Tehát nincs okunk az aggodalmaskodásra, mert Istennek 
mindennél nagyobb gondja van reánk. Nem elég pusztán tudo
másul venni, hogy a mező lilioma sem munkálkodik és nem 
fon s ruházkodás dolgában mégis különb, mint Salamon minden 
királyi pompájában. Pedig az csak fű, amely ma virít, holnap 
elszárad és holnapután a kemencébe kerül. Hanem minden
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tekintetben le kell vonni annak a konzekvenciáját, hogy az 
ember megváltott ember, aki több, mint egy hervadó virágszál, 
tehát Isten nem hagyja az anyagi gondok martalékává lenni.

3. Jézus párhuzama az övéi és a pogányok között nem az 
édes semmittevést proklamálja. Nem is egy meddő aszkézisre 
szabadít fel, hogy tagadjunk meg minden földi jót, hiszen ez 
az Isten világteremtő munkáját csúfolná meg. Jézus igen komo
lyan vette az élet reális oldalát is s nagyon jól tudta, hogy 
ameddig emberek vagyunk, addig e világban kell élnünk, tehát 
nem nélkülözhetjük sem az evést, sem az ivást, sem a ruhát. 
Csak arra mutat rá különösen erős nyomatékkai, hogy ha e 
világban élünk is, mégsem vagyunk e világból valók. E hit 
nélkül az ember csak önmagát alacsonyítja le és a saját vesz
tébe rohan. Ha a csónakot partra vontatják és ott vesztegel, 
nem tudja betölteni hivatását. De ha vízre bocsátják, könnyedén 
siklik tova. És mégis ha a csónak megtelik vízzel, elmerül. A 
világot és annak javait mi sem nélkülözhetjük. Nekünk abban 
kell élnünk és mozognunk. De ha e világ több bennünk, mint 
az Isten világa, az Isten országa, akkor el kell pusztulnunk.

Isten országa az az egyetemes értékrendszer, melynek minden 
boldogság lehetősége megvan. Még e világ és annak boldogsága 
is akkor ér valamit, ha benne tudjuk az Isten országában.

Először istennel kell rendbe hozni a dolgainkat s akkor 
majd megoldódik az életnek mindenféle kérdése. Akkor majd 
maguktól fognak tisztázódni a mostani válságos gazdasági prob
lémák is. Aki Isten országát és annak igazságát keresi, az egy
úttal a leghelyesebb gazdasági politikát is folytatja és az szabad 
ura lehet a Mammonnak is. A Mammon világából ki van zárva 
a lélek, ezt mutatja a mostani nehéz megélhetés állandó vész
jele : az örökös „Mi lesz* kérdés. De Jézus és Isten világában 
még a hamis Mammon is átlelkesül. Ezt pedig mutatja azon 
kevesek élete, akik látszólag oly könnyedén gyűrik le az élet 
gondjait s akik igazán olyanok, „mint folyóvizek mellé ültetett 
élő fa, mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem her
vad e l ; hanem minden munkájukban szerencsések lesznek*.

M iért?..
„Mert az Úr törvényében van gyönyörűségük.* Mert életük 

súlypontja nem a Mammonban, hanem az Isten országában van. 
Mert Istent magát bírják s benne mindent bírnak. Ámen.

Vitéz Magassy Sándor
vallástanár.

Egyedül Jézus!
Szentháromság utáni 16. vasárnapra.

Lukács VII. 11—17,
Kér. Testvéreim! Az evang. történeteket mi sohasem néz

hetjük olyan szemmel, mintha rajtunk kívül álló eseményekről 
lenne bennük szó, amiket csak azért érdemes meghallgatni,
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mert valami nem mindennapi van bennük, de közelebbről reánk 
nem tartoznak. Az ev. történetek közel állnak hozzánk azért, 
mert akikről szólnak, azok olyan emberek, mint mi vagyunk: 
vannak örömeik és szenvedéseik, gondjaik és életkérdéseik, 
mint ahogyan nekünk vannak. Az ev. történetek nemcsak hogy 
közel állnak hozzánk, hanem egyenesen a mi életünkbe bele
vágnak, hisz olyan eseményekről szólnak, amilyen események 
velünk nap nap után megtörténhetnek és meg is történnek. — 
Ez a mai történet nem illeszkedhet bele egyes eseménymozza
nataival a mi életünkbe? Nem élhetjük át azokat az érzéseket 
és gondolatokat, amiket ennek a történetnek szereplő személyei 
átélnek? És nem tapasztalhatjuk-e, hogy amikor fájdalmaink, 
szenvedéseink, megpróbáltatásaink között minden, minden hiába
valónak bizonyul, amikor senki segíteni nem tud rajtunk, Jézus 
segíthet ?!

Egyedül Jézus!
Hogy ez így van, nézzünk bele ennek a történetnek a mély
ségeibe, mintha a mi történetünk lenne, figyeljük azokat, akik
ről szó van benne, mintha rólunk lenne szó,

1. Nézzük az édesanyái. A legszomorúbb asszony, aki már 
anyának sem mondhatja magát, hisz most temeti egyetlen gyer
mekét; aki már vigasztalást sem találhat családjának tagjaiban, 
hisz az özvegység volt évek óta a szomorú sorsa; aki, amikor 
elindul házától a temetési menet, úgy lép ki hajlékának a kü
szöbén, hogy most ebben a koporsóban az egyetlent és benne 
mindent eltemet, ami ehhez a földi élethez fűzte: örömeit, re
ménységeit, mindent, m indent... Nézzünk csak rá, mit látunk 
rajta ? Nem azt, hogy milyen a múltja, hogyan élt, nem is azt, 
hogy hogyan nézett a jövő felé, milyen tervei voltak. Azt kell 
meglátnunk rajta, hogy ezt az édesanyát veszteség érte. Egyet
len gyermekét temeti és neki ez a legnagyobb veszteség ezen 
a világon.

Amikor veszteség éri az embert, felébred a szívében a 
vágy a segítség után, ami a veszteség érzését megszünteti, vagy 
valamivel pótolja. De ki pótolhatja azt a nagy veszteséget, amit 
az egyetlen gyermek halála okoz az anyai szívnek? Senki, 
semmi. Óh hogy aludt itt ki a segítség utáni vágy, hogy fog
lalta el helyét a reménytelen kétségbeesés!

Nagy veszteség és emiatt való reménytelen kétségbeesés. 
Ki ne érezte volna már mind a kettőt ?! Az élet országútján 
hányán járnak, akiket veszteség ér, akik — talán úgy, mint ez 
az asszony — az élet városából jönnek és a halál birodalmába 
koporsót kísérnek, akik kereszteket hordoznak. Óh hányán van
nak síró boldogtalanok, segítség után sóvárgók, reménytelen 
kétségbeesettek! Nem álltái még közöttük soha ? S ha volt nagy 
vagy kicsiny veszteséged a szerint, hogy mekkora értéke volt az 
életedben annak, amit elvesztettél, nem érezted, hogy kalapál a 
szívedben a vágy, bárcsak tudnád visszakapni, vagy valamivel 
pótolni, amit elvesztettél; nem érezted, hogy amikor ez lehe-
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tétlennek látszott, mennyire el töltötte szívedet a reménytelen 
kétségbeesés ? S ha néha megvillant is ott egy kis reménysugár, 
nem fordultál oda, ahova a legtöbben fordulnak ilyenkor: az 
emberekhez ?!

2. Nézzük az embereket. Itt is vannak és olyan természetes, 
hogy vannak, hisz az emberek szeretnek minden nagyobb ese
ményre felfigyelni, szeretnek mindent tudni. Ha valami nem 
mindennapi esemény történik meg veled, azt nemcsak te tudod, 
hanem tudják az emberek is, mert felfigyelnek rá. Itt egy olyan 
esemény történik, ami megállítja a legközömbösebb embert is 
és kiváltja a leghidegebb szívből is azt az érzést: milyen kár, 
fiatal volt, még élhetett volna! Nagy sokaság kíséri a halottat, 
emberek óriási tömege megy azon az úton, amelyen egyszer 
majd nekik is végleg el kell menni. A temetésnél mindig van
nak emberek, akiket odahoz valami; talán a puszta kíváncsi
ság, hogy lássanak valamit és őket is lássák, talán a részvét, 
hogy osztozzanak a fájdalomban. Ide az emberek zömét az utóbbi 
hozta. Azért jöttek, hogy könnyeikkel, szavaikkal, vagy hallga
tásukkal bizonyságát adják annak, hogy „a megosztott fájdalom 
fél fájdalom", hogy segítsék, vigasztalják az édesanyát. De mit 
használ mindez, ha nem tudják a veszteséget valamivel pótolni, 
ha nem tudják az elvesztettet visszaadni! ? — Ha ezeket a rész
vétet érző embereket nézzük, mit látunk rajtuk? A könnyeket, 
amiket elsírnak? A gyászt, amibe beletemetkeznek? A nagy 
jóindulatot, amit mutatnak? Azt kell meglátnunk rajtuk, hogy 
ezek az emberek minden jóindulatuk ellenére is mennyire te
hetetlenek. Az édesanyán az látszik, hogy mennyire rászorul a 
segítségre, a vigasztalásra, — az embereken az látszik, hogy 
mennyire nem tudnak segíteni, vigasztalást adni. íme az a pont, 
amelyen az emberi erő, amivel annyira szeretünk kérkedni, 
felmondja a szolgálatot és minden akarása ellenére is képtelen 
a segítésre.

Ha kisebb bajaid vannak, talán tudnak segíteni rajtad az 
emberek, ha akarnak. De mondd, nem volt még életedben olyan 
veszteség, nem ért olyan fájdalom, amit emberi segítség nem 
szüntetett meg? Mindig minden baj között elég volt az emberi 
segítség? Ha így van, ha te azok közé a, nem mondom, hogy 
boldog emberek közé tartozol, akiken eddig még emberi erő 
segítni tudott, akkor te nem ismered még az életet, néked még 
nem voltak lelki kérdéseid, amiket meg kell oldani, nem voltak 
bűn miatt való lelki nyugtalanságaid, amiket meg kell szüntetni, 
nem voltak lelki gyötrődéseid, amelyeken át kell esni. Akinek 
pedig ilyenek nem voltak még az életében, az nem ismeri az 
életet, viszont aki nem ismeri az életet, az még nem lehet bol
dog ember. Vannak az életnek megpróbáltatásai, amelyeken 
emberi segítséggel nem tudunk átvergődni. Csak a mélyére kell 
néznünk ezeknek a megpróbáltatásoknak és megértjük az em
berek tehetetlenségét, de ugyanakkor azokat a csalódásokat is, 
amiket éppen az idéz elő, hogy akikre számítunk, az emberek
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nem segítenek rajtunk; nem azért, mert nem akarnak, hanem 
azért, mert nem tudnak. — Most érünk a történet közepébe, 
most vagyunk a mélységben. Nincs segítség! Tényleg nincs ? 
Van a történetnek még egy részlete, van a szereplő személyek 
között egy cselekvő személy: Jézus!

3. Nézzük Jézust. Éppen most közeledik a város felé azon 
az utón, amelyen a gyászmenet kimegy a városból. Ott halad 
a csapat élén Jézus... az Élet. S vele szemben a halál menete.. .  
Nekik találkozniok kell! S ez a találkozás megmutatja, hogy ha 
emberek nem segíthetnek már, van segítség Jézusnál. Ott, ahol 
senki sem segíthet, segít Jézus! . . .  Egyedül Jézus! . . .  Ő akar 
segíteni. Azokat keresi mindig, akik rászorulnak a segítségére, 
ő  tud segíteni. Szavára a „vakok látnak és a sánták járnak, a 
poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak, a halottak feltá
madnak és a szegényeknek evangéliom hirdettetik“. (Máté 11.5.) 
Jézus segít most is úgy, hogy megnyugtatja, megvigasztalja az 
édesanyát: „Ne sírj!" Figyelj Reám és láss meg engem! Én 
vagyok itt. Jézus, Aki egyedül segíthetek. Segítése megnyilvánul 
abban is, hogy cselekszik. Nem marad meg a puszta vígaszta
lásnál, hanem amikor megláttatta önmagát és bizalmat ébresz
tett Maga iránt, megláttatja életetadó cselekedetét. „És odamen- 
vén, illeté a koporsót. És monda: Ifjú, néked mondom, kelj föl 1“ 
„És felüle a megholt és kezde szólni". Jézus segítése megnyil
vánul abban is, hogy megörvendezteti az édesanyát, visszaadja 
neki gyermekét. így segít Ő : megnyugtat, megvigasztal, életet 
ébreszt és ezzel az új élettel megörvendeztet. Óh micsoda for
dulat : gyászból, szomorúságból örömbe és boldogságba! . . .  
egyedül Jézus által! . . .  hogy beteljesedjék az írá s : „ Akik köny- 
hullatással vetnek, vigadozással aratnak majd". (125 zs. 5.).

Testvéreim! Valaki azt mondja: ez akkor volt! De m a! 
Ma ez így nincs meg. Én azt mondom, hogy megvan! — De 
mindig csak ott, ahol találkoznak az emberek Jézussal. Ez a 
feltétel: találkozni kell Jézussal! Aki egyszer találkozott 
Vele, aki egyszer a szemébe tudott nézni, aki egyszer a 
szaván meg tudott nyugodni, aki egyszer bizalommal tudott 
Iránta lenni, annak nem kérdés az, hogy ez a történet akkor 
volt-e, vagy most; az az ember a hite által bizonyosságot szer
zett arról, hogy Jézus ma is segít, új életet ad. — Az életben 
előforduló eseményeknél legtöbbször az emberek két csoportja 
van együtt: akit veszteség ér és akik részvéttel vannak iránta. 
Tudjátok, miért olyan nehéz a fájdalom, a veszteség; tudjátok, 
miért oldódnak meg oly nehezen, vagy miért nem oldódnak 
meg egyáltalában az életkérdések? Azért, mert hiányzik onnan 
Jézus. Ha még nem találkoztál, találkozz Vele, vidd Eléje életed 
minden baját, gondját, örömét és fájdalmát, hadd szűnjön a baj, 
hadd legyen kisebb a gond, hadd legyen nagyobb az öröm és 
hadd pihenjen el a fájdalom, úgyis elég van belőle, mert ezeken 
Ő segíthet... egyedül Jézus! Ámen. Lukács István

bobai lelkész.
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Egység, egyetértés.
Szentháromság után 17. vasárnap.

Efézus VI. 1 - 6 .
Kedves Testvéreim!

Amit nekünk élte végén, a halálvárás nehéz pillanataiban 
egy bennünket igazán szerető kedvesünk szokott mondoni, azt 
rendes körülmények között mélyen a szívünkbe véssük s drága 
emlék gyanánt hordozzuk ott. Különös súlyt kölcsönöz az ilyen 
szavaknak, hogy egy élet tapasztalatát foglalják magukban s 
útmutatás akarnak lenni a következő nemzedékek boldogabb 
élete számára. '

A történelem tanúsága szerint Svájcban 1481 körül nagy 
bajok voltak. Belvillongások dúltak, véres polgárháború vesze
delme fenyegetett. Attól lehetett félni, hogy ez a kicsiny, de 
boldog ország el fog pusztulni, ha a gyűlölködés fékevesztett 
hullámait le nem csendesíti valaki. És íme, amikor a pártos
kodástól, a gyűlölettől elvakított svájciak között a legnagyobb 
volt a veszély, felállt egy egyszerű, ősz, öreg ember. Féllábá
val már a sírban állott, de hangja még ércesen csengett, amikor 
honfitársait így intette: „Atyámfiái, az Istenre kérlek, egyetér
tők legyetek." Fel van jegyezve, hogy az öreg ember e néhány 
szavának csodálatos hatása volt. Nyomában lecsendesült a gyű
lölködés tobzódó vihara s a svájciak közé gazdag áldásaival 
leszállt a békesség angyala.

Testvéreim! Az a 6 versből álló intés, amelyet az imént 
hallottunk egy ilyen, a sír felé közelgető, immár a halált váró 
férfiúnak, Pál apostolnak szellemi végrendelete. Épen azért két
szeresen méltó a figyelmünkre, a megszívlelésre.

A római császárok penészvirágos börtönében fogoly az 
apostol. Eddig dolgozott, fáradozott az ő uráért, a Kriszlusért, 
most szenved érte. Szabadulásra nincs reménye. Érzi, tudja, 
hogy itt fogja őt elérni az apostolok sorsa: a vértanúhalál. Ám 
nem szeretne meghalni úgy, hogy káprázatosán gazdag lelké
nek kincseit önzőn magával vigye. Úgy gondolja, hogy az ő 
életének tapasztalata méltó arra, hogy az emberiségnek köz
kincsévé legyen. Hogy legyen világító szövétnek és útmutatás. 
Azért leül és levelet ír efezusi híveinek. Megírja nekik azt, 
amit egy küzdelmes élet végén az utána következő nemzedékek 
boldogsága szempontjából a legfontosabbnak Ítél, hogy igye
kezzenek t. i. megtartani a Lélek egységét a békességnek kö
telében, hiszen egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség és egy 
az Isten.

Testvéreim 1 Az emberiségnek a múltak ködébe vesző ős
koráról van egy csodálatosan szép emléke. Úgyszólván, minden 
vallásnak szent könyve beszél róla. Arról a régi, régi időről, 
amikor az emberiség békés egyetértésben élt. Valami szent 
egységet alkotott. S mert egységes volt és egyetértő, azért volt 
boldog és megelégedett. Azért élt a paradicsomban. És van az



403

emberiségnek az ő későbbi történetéről és jelen állapotjárói egy 
fájó tapasztalata. Az, hogy ezt az ő Istentől elgondolt egységét 
megbontotta valami. Megbontotta a bűnnek Isten-ellenes nagy 
hatalma. Részekre hullott az egykor egységes emberiség és lett 
a földi élet mindenek harca mindenek ellen. Szembe került 
ember az emberrel, faj a fajjal, vallás a vallással. Egy és 
ugyanazon kisebb közösségeken belül is, a nemzetekben, az 
egyházakban szembekerült hivatás a hivatással, osztály az osz
tállyal, a szegény a gazdaggal, a munka a tőkével, a haladni 
vágyó a maradni akaróval. És az emberiség legjobbjai szomo
rúan látták a múltban és látják a jelenben, hogy ebből a meg
osztottságból ebből a széttépettségből fakad a legtöbb fájdalom, 
szomorúság, a legtöbb gyötrelem és boldogtalanság. Ebből szü
letik a legdrágább értékeket is elpusztító háborúknak minden 
borzalma és szenvedése. Ezért kell harcok mezején hullani az 
ifjúi piros vérnek, itthon az özvegyek és árvák fájó könnyének. 
Ebből táplálkozik, mint egy jóllakni soha nem tudó démon, a 
társadalmi osztályharcok szelleme. Ez tartja állig fegyverben 
minden békekonferenciák ellenére a világ hatalmasait, ez teszi 
nyugtalanná a társadalmat: a szomorú valóság, hogy nem va
gyunk egyek.

Van azután az emberiségnek egy szent reménysége, egy 
a lelke mélyén dédelgetett álma, hogy ez a széttépettség meg 
fog egyszer szűnni, hogy elkövetkezik az idő, amikor az em
beriség megint egy tökéletes egysébe olvad. Csodálatosan titok
zatos útjára az emberiség egy helyről indult, az egyetértés, az 
egység, a boldogság helyéről, megosztottan járta eddig és járja 
most — harcok, küzdelmek, elégedetlenség, könnyhullatás és 
boldogtalanság között — ezt az utat, de ennek az útnak a végén 
ismét egyetértés, egység, béke és boldogság lesz. Az emberiség 
legjobbjai ezt az álmot szövögették, ennek a reménységnek 
voltak a hirdetői. Épen csak emlékeztetek a próféták legna
gyobbikának, Ezsáiásnak reménységére, aki szent elragadtatás
sal beszél arról az időről, amikor „a farkas együtt fog lakozni 
a báránnyal, a párduc a kecskefiuval", amikor megvalósul a 
tökéletes egyetértés, mert „teljes lesz a föld az Úr ismeretével". 
Utalok egyúttal a Krisztus reménységére, mely szerint eljön 
az idő „és leszen egy akol és egy pásztor", mert az emberiség 
útjának a megosztottság és széttépettség boldogtalan állapotából 
az egység boldog állapota felé kell vezetnie.

Az apostol is, mint az Úr lelkének legteljesebb megértője, ennek 
a reménységnek a szószólója s ezen egység megvalósulásának 
érdekében fáradozik. Efezusi levelében erre nézve ad híveinek 
gyakorlati tanácsokat. Mintha azt mondaná: Tudom én azt jól, 
hogy eszmény és valóság között nagy az űr, szinte áthidalha
tatlannak látszik az elválasztó távolság. Tudom azt is, hogy 
ezt az egységet máról holnapra megteremteni nem lehet, mert 
nem lehet nagy megrázkódtatások nélkül megszüntetni azokat 
a különbségeket, melyeket évezredek folyamán teremtett az
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ellentétekben mozgó élet. Ám ez egység érdekében — már 
földi életünk nyugodalmáért és boldogságáért is — mégis már 
a jelenvaló világban is kell tenni valamit. Meg kell őriznünk 
legalább a léleknek egységét. Lám a tavasznak legkülönfélébb 
virágai szép szalaggal csokorba kötve milyen kedves harmoni
kus egységet alkotnak. Különböző szineik kiegészítik egymást, 
illatuk kellemesen elvegyül s minden hántás nélkül gyönyör- 
kedtetnek. Valahogyan így kellene, hogy egybekapcsoljon ben
nünket is — minden minket elválasztó különbség ellenére — 
egy láthatatlan szál, a békességnek kötele.

Ennek azonban feltételei vannak. Az apostol szép egymás
utánban elősorolja őket: járjon mindegyikünk az ő hivatásában, 
legyünk alázatosak, szelídek és hosszútürők és szenvedjük el 
egymást szeretetben!

Testvéreim! Kevés dolog van a világon, amiről az emberek 
olyan sok szépet beszéltek már, mint az egyetértés áldásairól 
és mégis semmi sem olyan ritka miközöttünk és a világon, mint 
az egyetértés és az egymást elszenvedő szeretet. Azért mások 
ám zengjenek szárnyaló himnuszt az egyetértésről s a népek 
egységéről, én kérlek titeket, lássátok meg a bennünket kör
nyező világban az egyenetlenség, a gyűlölködés romboló hatal
mát. Lássátok meg a családokat, melyeknek békességét és bol
dogságát a szertehúzás, az egymást megérteni nem akarás tette 
tönkre. Lássátok meg az egykor viruló országokat, melyeknek 
sírját a pártoskodás és a gyűlölködés ásták meg. Lássátok meg 
szánandó állapotját szerencsétlen magyar hazánknak, melyet 
széttépetté, csonkává és boldogtalanná nem a gyöngeség, nem 
az ei’őtlenség tett, hanem fiainak szertehúzó, pártoskodó szel
leme s amely romjaiból ma is azért épül olyan nehezen, mert 
fiai nem tudják s nem akarják egymást megérteni s a jelen 
válságos napjaiban sem tudják megteremteni legalább a Lélek 
egységét a békességnek kötelében.

Azért ám gyűlölködjenek mások. Leljék kedvüket a szerte
húzás boldogságot pusztító játékaiban, én kitartok a Krisztus 
apostola mellett, aki azt mondja nekünk, bármilyen templomban 
imádjuk is az Urat, „Tartsátok meg a Lélek egységét a békes
ségnek kötelében" mert „egy az Úr, egy a hit, egy a kereszt- 
ség“, aki ennek a gyűlölködő világnak azt üzeni „mégis csak 
egy az. Isten, mindeneknek Atyja." Én vele tartok. Ki jön ve
lem? Ámen. Magócs Károly

irsai lelkész.

A világ világossága.
Szentháromság után 18. vasárnap.

Ján. 8 . 12.
Keresztyén Testvéreim!

, Aki engemet követ, nem jár sötétben!" Mily egyszerűek 
e szavak, mily könnyen érthetők és világosak! Még a gyermek
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is felfogja azokat és talán nem lehet elképzelni, hogy valaki 
ne értse ezt meg: „Aki engemet követ, nem jár sötétben!" S 
mégis ezek mögött az egyszerű, világos szavak mögött titok 
rejtőzik. Nem elég, hogy azokat értelmünkkel fogjuk fel, nem 
elég, hogy tudjuk, mit mond Jézus igéje. Van úgy, hogy tudjuk, 
micsoda orvosszer használ valamely betegség ellen. De ha ab
ban a betegségben szenvedünk, semmit sem segít rajtunk, ha 
csak tudjuk, hogy mi az orvosság bajunkra. így Jézus szavánál 
is csak igen keveset ér az, ha ismerjük annak az értelmét. Ez
zel Jézus még nem árulta el annak a titkát. Ez csak akkor 
világosodik meg előttünk, ha azt az igét nemcsak megértjük és 
tudomásul vesszük, hanem életünkbe is átültetjük, ha a Krisztus 
világosságában járó emberek vagyunk.

Mert mi magunktól mindnyájan sötétben járunk. Sokszor 
sokáig tart, amíg erre rájövünk. Hiszen szemünk már hozzá
szokott életünk sötétségéhez, bizonytalanságához és nem is 
merünk még csak gondolni sem arra, hogy ez így nincs rendjén 
és hogy ez nem természetes. Aki pedig sötétben jár, talán tudja 
még, hogy honnét indult el, de nem tudja mindig, honnét jön 
s még kevésbbé látja, hová lép; bizonytalan előtte az irány, 
amely felé halad, sötét a cél, amely felé törekszik. Közbe-közbe 
talán érzi, hogy rosszul lépett, talán meg is botlik, el is esik, 
hogy újra felkeljen és megpróbáljon tovább haladni. Néha-néha 
elfogja a sejtelem utjának nehézsége felől, megszállja a szoron
gás, hogy célt téveszt és soha nem jut el oda, ahova akar, 
sötétben jár, — és nincs, aki világosságot gyújtson, utat mu
tasson neki.

így járunk mi sötétben. Sokszor csak tapogatódzunk, más
kor úgy érezzük, hogy járunk. Néha ránk nehezedik a bizony
talanság érzése, sokszor, különösen míg fiatalok, erősek, gond
talanok és egészségesek vagyunk, biztosaknak érezzük magunkat, 
örülünk feszülő izmainknak, a tavaszi rügyfakadásnak és a nap
sütötte világ melegségének. Nem kérdezzük, honnét jövünk és 
nem kutatjuk, hová megyünk; nem keressük a célt, amely utunk 
végén vár, nem gondolkodunk, csak megyünk és örülünk ön
magunknak és annak, hogy vagyunk. S ha nem is látunk napot, 
amely nekünk világít, bízunk abban, hogy értelmünk ereje, 
akaratunk kitartása útmutató csillagot gyújt sötétbe borult ös
vényünkre és utat vág még az irdatlan erdőben is. Mi magunk 
akarunk bevilágítani az élet titkaiba és hiszünk értelmünk ere
jében; hiszen az annak a csodálatos értelemnek része, amely 
szolgálatába állította a természet erőit, uralkodik a földön és 
vizen, meghódítja még a levegőt is. Hisszük, hogy értelmünk 
megtalálja a helyes célt. Igaz, hogy ezen az utón már számosán 
megbotlottak, elestek. Igaz, hogy ösvényünkön számos bátor 
harcos csontja fehérük. De mások sorsa intő például szolgálhat. 
Igaz, hogy a pálya göröngyös és hogy homlokunk verejtékével 
kell megdolgoznunk minden talpalatnyi előbbre jutásért. De ez 
nem csüggeszthet: „Előtted a küzdés, előtted a pálya! Az erőt
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len csügged, az erős megállja". Vezet ebben a harcban jóra 
irányuló, kitartó akaratunk; sok fogyatékosság lehet bennünk, 
sokszor hibázhatunk és vétkezhetünk, de az ifjúságnak minden 
jó és szép eszméért lelkesülő odaadása végül is az az akarat, 
„mely előbb vagy utóbb, de diadalt arat".

Keresztyén Testvérem, nem voltál fiatal, ha mindezt át 
nem élted, ha magad is nem lelkesedtél eszményekért, ha ma
gad is nem így akartad berendezni — akár öntudatlanul is — 
életedet. Sőt szeretném azt hinni, hogy most is így érzünk 
mindnyájan és még nem fáradtunk meg az élet harcában, nem 
fogott el a csüggeteg lemondás, hanem inkább ott lobog bennünk 
a lelkesedés szent lángja, amely ember-voltunk minden nemes 
erejét szolgálatába állítja és küzd egy jobb, szebb világért. Azért 
állunk meg tisztelettel minden ily törekvés előtt és mélyen át- 
érezzük annak szépségét és nemességét. De mégis, nem más, 
mint maga a való élet teszi fel a kérdést: valóban eléri-e ez 
az emberi törekvés, kitartás a célját, utat mutat-e értelmünk a 
sötétben, megtalálja-e a célt? Hiszen itt nem azokról a sikerekről 
van szó, amelyeket pályánkon, hivatásunkban aratunk s még 
kevésbbé az elért eredményekről, amelyek minket mások fölé 
emelnek, de még csak nem is azokról a szolgálatokról, amelyek 
miatt haza és nemzet kegyelettel és hálával gondol legna- 
gyobbjaira ép úgy, mint az „ismeretlen katonádra. S itt 
nem is arról van szó, hogy tisztességes, becsületes életet 
folytassunk, amely kivívja embertársaink elismerését, még 
csak nem is arról, hogy a külső polgári becsületességen túl 
a jellemnek oly szépségét formáljuk ki magunkban, amely 
példaképül szolgáthat. Mindezek nagy és drága dolgok, ame
lyeknek értékét nagyon jól ismerjük. De amikor a mi sötét
ben járásunkról van szó, amikor ebben a sötétségben világító 
napot keresünk, akkor valami egészen másra gondolunk. Akkor 
a mi életünkről van szó. Nem napjainknak a gyors múlásáról, 
arról, amit a köznapi beszéd ért „élet" alatt, ami kezdődik a 
születéssel és végződik a lezáródó sírhanttal, nem is arról, ami 
ezt a bölcső és koporsó közti tért kitölti, legyen az öröm vagy 
bánat, jó vagy balsors, — mindez élet a szónak a külsőséges 
értelmében. Amikor a mi sötétben járásunkra gondolunk, akkor 
az áll szemünk elé, ami ezen említett dolgok mögött van, ami 
külső életünknek a tartó ereje, amiből örömeink és küzdelmeink, 
szenvedéseink és töprengéseink táplálkoznak s amit nem ma
gunktól veszünk, hanem szent és drága zálogként, felelősségként 
kaptunk s amiről ha még oly homályosan is, de érzi, tudja 
minden ember, hogy azért felelnie kell majd epyszer. Erről az 
éleiről van szó, ezt visszük, ápoljuk a világ sötétségében, ezt 
akarjuk kimenteni minden veszedelemből, ezt kell megtartanunk, 
ezzel kell célba futnunk. S látod: ehhez távolról sem férhet 
hozzá siker, előrehaladás, becsületesség, lelki erő, jellem. Mindez 
külsőség ahhoz képest, hogy itt életről, te magadról van szó. 
Hosszú ideig azt gondolhatja az ember, hogy az élet kimerül
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ezekben az említett dolgokban, mert bennük megnyilatkozik, 
megjelenik. Egyszer azután valahonnét megindul egy kő és 
lavinává lesz, egyszer azután megbotlasz a sima utón, — s ak
kor megváltozik minden. Talán egy szó volt, amellyel egy barát 
megtagadta magát, talán egy titokban ápolt remény tört össze, 
talán egy sír zárult be előtted, — ki tudná azt megmondani, 
hogy hányféle utón juthat el az ember ehhez a fordulóponthoz. 
De akkor ott állasz, mint amikor a vaknak a szeméről hályog 
hull le és rádöbbensz a valóságra. Felismered a te egyedülva- 
lóságodat, koldus-szegénységedet, sötétben járásodat és eltéve
lyedésedet. Talán vádoló szavak kélnek szívedben. De megnyílt 
szemeid látják a valóságot s az azt mutatja, hogy nem más, te 
magad jártál a rossz úton, nem más, te magad építesz magad
nak eget ostromló Bábel tornyát gőgös, Istenről megfeledkezett 
akarással, beképzelt tudással. Az, ami á/eűinket tönkreteszi, nem 
valami külső hatalom, nem a sors mostohasága, hanem a bűn, 
amely tagjainkban van. Az úgy átjárja életünket, mint a méreg 
a v ért: nincsen egy sejtje sem, amely tiszta volna.

Keresztyén Testvérem! Boldog az, aki ebben a kétségbe
ejtő sötétségben, ebben az elhagyatottságban meghallja a Krisz
tus szavát: „Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, 
nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága. Talán 
hitetlenül kételkedsz, hogy van ennek a világnak világossága, 
ha minden emberi világosság sötétségnek bizonyul. De amikor 
lelkiismereted vádol, akkor bizonyságot tesz arról, kell hogy 
legyen a világnak világossága. De vájjon Krisztus-e a világos
sága ? Amikor minden nagyra hivatott emberi akarat és bölcse- 
ség romba dől, hol van az, aki azt merje mondani: „Én vagyok 
a világ világossága!?" Nem istenkáromlás-e ez a szó? Valóban 
az volna, ha nem volna igaz. Krisztus nem azért veheti azt 
ajakára, mivel értelmünk erejét megszázszorozza, és így világít 
bele sötétségünkbe, nem is azért, mivel akaratunk kitartását 
edzi és példát mutat a jóra. Ha csak ez volna munkája rajtunk, 
akkor soha nem ragyogna fel életünkben a sötétséget eloszlató 
nap. Az a Krisztus, aki ezt mondja: Én vagyok a világ világos
sága ! egészen más valaki. Ö az a Jézus, aki a szenvedés útját 
járja. „A rókáknak vagyon barlangjuk és az égi madaraknak 
fészkük; de az ember Fiának nincs hová fejét lehajtani.* Vég
tére is a Golgota keresztjén leheli ki lelkét, ő  is szenved mint 
te, amikor ráeszmélsz sötétségben járásod vigasztalanságára. 
És mégis mennyire más annak a Jézusnak a szenvedése, aki 
utolsó szavával Istenre tekint: „Atyám, a Te kezeidbe teszem 
le lelkemet.* Ott a Golgotán nem egy reményeiben csalódott, 
nem egy összetört, zátonyra futott élet fejeződik be. Jézus nem 
járt sötétben, lelkiismerete nem emelt vádat ellene. Az ő szen
vedésének oka nem abban volt, amit ő maga tett és élt, hanem 
abban, hogy egy volt a sötétségben járó emberrel: „a mi bé
kességünk veresége vagyon őrajta.* S ha ez történt a zöldelő 
fával, mi lesz akkor a sorsa a száraz fának ?: Ha az Isten en
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gedte, hogy az a Jézus, akiben élet van, így szenvedjen és 
haljon meg, mi történik akkor veled, akiben naponként csak a 
bűn és a halál arat diadalt! Azért szólal meg lelkiismereted, 
azért vádol, mikor a Krisztus keresztjére tekintesz. Ebben a 
vádban tesz lelkiismereted bizonyságot arról, hogy Krisztus az 
élet világossága. Akkor, amikor a nap elsötétül és éjszaka borul 
a Golgotára, ragyog fel Isten világossága, a Krisztus keresztje. 
Nem emberi világosság az, emberi világosság soha sem tudná 
fényével elárasztani a földet. Isten világossága az. S ha valaki
nek van hatalma ezt a sötétben járó emberiséget világossággal 
elárasztani, úgy annak az Istennek van, aki azt teremtette, aki 
szent zálogul adta az életet és azt számon kéri. Ott ragyog a 
világban a világosság és megvilágít minden sötétséget. Mások 
erről csak bizonyságot tehetnek előtted; de neked magadnak 
kell felemelni szemedet, neked magadnak kell a világosságot 
meglátnod.

S ez még nem elég. „Aki engemet követ, nem jár sötét
ben, hanem övé lesz az élet világossága." Követned kell Jézust. 
S tudod mit jelent ez? Jézus maga azt mondja: „Aki akar én 
utánam jönni, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét 
és kövessen engemet. Mert ha valaki akarja az ő életét meg
tartani, elveszti azt és valaki elveszti az ő életét énérettem, 
megtalálja azt." Még nem követi Jézust, aki tanítását akarja 
megvalósítani, aki csak példájának engedelmeskedik. Az ilyen 
könnyen fogva marad abban a külsőséges munkában, amellyel 
magunkból nemes erkölcsi jellemet akarunk nevelni. Jézus igazi 
követése ott kezdődik, hogy valaki felveszi az ő keresztjét és 
úgy járja Jézussal a szenvedés útját. Keresztet hordozni pedig 
nem csak annyit jelent, mint szenvedni: csak mi késői unokák 
üresítettük meg így ezt a szót. Aki „keresztel" hordott, az Ítélet 
alatt állott, úgy mint Jézus felett Pilátus kimondotta az Ítéletet; 
aki keresztet hordott, az előtt bezárult a világ és az leszámolt 
a világgal, mint ahogyan leszámolt a világgal az a két lator, 
akit Jézussal együtt feszítettek meg. Keresztet hordani ma is 
annyit jelent, mint ítélet alatt állani, viselni az Isten Ítéletét, 
amellyel tűzre veti a száraz fát. Keresztet hordani ma is annyit 
jelent, mint leszámolni a világgal, meghalni a világnak. Keresz
tet hord az, aki az ő bűnös emberi életét elveszti Jézusért. Az 
sem szerzi meg, menti meg életét ezzel a halállal: az életnek 
ez az elvesztése nem jogcím arra, hogy életet szerezzünk. De 
Jézus Isten kegyelméből ígéri: „Aki elveszti az ő életét énéret
tem, az megtalálja azt", megtalálja az Isten irgalmában.

„Aki engemet követ, nem jár sötétben, hanem övé lesz az 
életnek világossága." Az ő követésében nem szűnik meg a 
szenvedés, nem tér vissza az ifjúság elbizakodott reménye, a 
diadalokat arató akarat, az ő követése nem biztosít a sikerte
lenségek, az eredménytelen munka ellen. Az élet terhe meg
marad. Nem Krisztus követőinek van a legjobb sorsuk a földön. 
Az ő követői keresztet vállaltak és keresztet hordoznak, amíg
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csak a sír hantja le nem zárja szenvedéseiket. És mégis: ennek 
a kereszthordozásnak az útja megvilágosodik. Nem járnak sötét
ben. Tudják, honnét jönnek: az Isten jóságos teremtő kezéből. 
Tudják merre mennek: a bűn világában és napról-napra sóhaj
toznak a halál testéből való szabadítás után. De nemcsak sóhaj
toznak: magasra repülnek, mint a saskeselyük, futnak és nem 
fáradnak el, járnak és nem lankadnak meg. Tudják, hogy hova 
visz az útjuk: kegyelemből kegyelembe s ott ér örök célt az Isten 
megváltó szeretetében. Akik a Krisztust követik, világosságban 
járnak. Sőt Jézus ennél még többet, még nagyobbat mond: 
övüké lesz az élet világossága. Sem halál, sem élet, sem an
gyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók 
sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi 
más teremtmény nem szakaszthatja el őket az Istennek szerel
métől, amely vagyon a mi Urunk a Jézus Krisztusban.

Krisztus mondja, neked mondja s az ő szava igaz: „Én 
vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötét
ben, hanem övé lesz az élet világossága!* Ámen.

Lic. Dr. Karner Károly
egyet. rk. tanár.

Apostoli intés tanév elején.
Lukács XII. 35 -3 8 .

Kér. Testvéreim! Szeptember hónap, mely a mai nappal 
beköszöntött hozzánk, nemcsak a nyári időszaknak a végét, az 
őszinek az elejét jelenti nálunk, hanem az iskolai esztendő kez
detét, a tanulókat váró intézetek kapuinak feltárását és az ifjú
ságnak, az oktatást végező erőknek lelkiismeretes munkához 
fogását. Ezt megelőzőleg sok a teendő, sok a gond azokban a 
szülői hajlékokban, melyekből gyermekek mennek a különböző 
városok különböző tanintézeteibe, melyek köréből talán az első 
ízben távozik el az édes gyermek hosszabb időre, előtte telje
sen ismeretlen környezetbe. A gondok ilyenkor nem egy kebel
ben aggodalmakká fokozódnak, a szülői szíveket égeti a kérdés: 
miképen alakul magzatuk sorsa, hogyan éli magát bele új hely
zetébe, miképen állja meg a helyét, örömöt avagy bánatot 
szerez-e viselkedésével a minden áldozat meghozatalára készen 
álló gyengéd anyának és gondos apának? Ez a körülmény, ez 
a lelki állapot magyarázza meg azután, hogy az elbocsátás, el
válás pillanatában nincs hiány a kérésekben, az intésekben, a 
jó tanácsok adásában. Némelyek megszívlelik ezeket, amit soha
sem lesz okuk megbánni, mások ellenben elsurranni engedik 
fülük mellett, maguk választotta utakon, könnyelmű módon 
próbálnak boldogulni, aminek vége igen sok esetben a bukás, 
a pusztulás örvényébe való belesodródás. Vajha azért e csonka 
haza egyetlen gyermekénél sem találna süket fülekre a szülői
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intelem! De ne felejtsük el, nemcsak nekünk szülőknek van
nak intelmeink a miéink részére. Az a Názáreti Jézus, aki az 
emberiség megmentése, Istenhez vezetése céljából jött el erre a 
földre, akinek tanításokra nyílott az ajka, míg csak a megátal
kodott gonoszság el nem némította, ez is intézett kéréseket, 
figyelmeztetéseket övéihez, melyek ma is aktuálisak s megfon
tolásra méltók gyermekek, felnőttek részéről egyaránt. Ilyen 
két intés ragadja meg figyelmünket a mai evangéliomból is.

Derekunkat felövezni, szövétnekünket ineggyújtni. (Ez az 
egyik).

Vigyázva az Urat várni. (Ez a másik).
I. Testvéreim a Krisztusban! Az első jézusi intelem, mely 

alapígénkből fülünkbe csendül, eképen hangzik: „Legyenek a 
ti derekaitok felövezve és szövétnekeitek meggyújtva.“ A katona, 
ha éjjeli őrségre küldik, ha pergőtüzes csatákba indul, ellátja 
magát a szükséges védő és támadó fegyverekkel: ott van ol
dalán a kard, vállán a fegyver, derekán a töltényöv, fején a 
rohamsisak és megmosolyognánk, kinevetnénk azt az embert, 
aki kezében sétapálcával menne a harcok színhelyére. Már most 
Üdvözítőnk tanítása szerint a hívő keresztyénnek az élete is 
egy állandó harc, örökös küzdelem, melynek vívása közben 
egyszer területet nyerünk, máskor meg területet veszítünk. Igazi, 
benső, lelki életet csak addig élünk, amig ezt a küzdelmet 
folytatjuk és lelkileg abban a pillanatban meghaltunk, amelyik
ben ezt feladtuk. Ahhoz sem fér kétség, hogy amint a testért, 
a világért, azonképen a lélekért vívott harcnak is megvannak 
a maga eszközei s amint azt, úgy emezt is felkészülésnek kell 
megelőznie. Ennek egyik módozata azután derekainknak a fel- 
övezése. Nem gyilkoló golyókat magában rejtő szíjjazattal, nem 
is tátongó sebeket ejtő karddal vagy bajonettal, hanem amint 
az apostol egy helyütt határozottan megnevezi: igazlelküséggel, 
becsületességgel, erkölcsi tisztasággal, fedhetetlenséggel, hűség
gel és lobogó lánggal égő szeretettel Isten, haza s egyházunk 
iránt. Ha ilyenekkel van felövezve azoknak a gyermekeknek, 
ifjaknak, leányoknak dereka, a lelke, akik e héten átlépik az 
iskolának küszöbét akár ebben a községben, akár más helység
ben ; ha ezek képezik azt a védőfalat, azt a fedezéket, melyet 
a kísértő támadó nyilaival szembehelyeznek; ha ilyen övezetet 
ölthetnek magukra a szülői házban; ha ezt erősítjük mi nevelők 
minden erőnkkel: akkor a mi reménységünk nem szégyenül 
meg, akkor a bánat könnye helyett az örömé csillan fel sze
münkben, akkor a megvívandó harc nem végződhetik kudarc
cal azoknál, akiket boldog örömmel miéinknek vallunk. Mindez 
azonban csak az esetben következhetik be, akkor tudjuk a reánk 
bízottakat előbbre vinni, győzelemre segíteni, ha kitörölhetetlen 
betűkkel beleiródik húsúnkba és vérünkbe az a jézusi intés: Le
gyenek a ti derekaitok felövezve! Váljon teljesítettük-e ezt a 
követelményt eddig ? Igazlelküséggel, becsületességgel, hűséggel, 
önzetlen szeretettel vettük-e körül derekunkat vagy hazugsággal,
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becstelenséggel, a legszentebbnek is az elárulásával, önzéssel, 
kapzsisággal a sátánnal való kacérkodással? Figyeltünk-e egy
általán az evangéliom intésére vagy észrevétlenül elsurranni 
engedtük fülünk mellett ? Gondolunk-e arra, mikor a nálunknál 
ifjabb nemzedék viselkedése miatt panaszkodunk, hogy mi ma
gunk sem vagyunk minden tekintetben olyanok, amilyeneknek 
lennünk kellene ? Én nem adok feleletet a felvetett kérdésekre. 
Végezze ezt el ki-ki csendes otthonában. Hanem megyek tovább 
s idézem a Megváltónak azt a kívánságát is, hogy a mi szö- 
vétnekeink legyenek meggyújtva. Sötétségben a testi harc is 
nehéz, a világosság a földi harcoknál is szükséges, enélkül 
hiába van a küzdelemre fordított energia. Még inkább áll ez, 
ha a sátán ellen küzdünk, ha lelki harcot folytatunk.

Az újabbkori háborúkban a sötétséget fényszórókkal pró
bálták megszüntetni s a látást lehetővé tenni. A lelki harcoknál 
a kér. ember fényszórója, világító szövétneke nem lehet más, 
mint a megfeszített, de feltámadott Krisztusnak evangélioma; 
ez az a lobogó fáklya, mely minden időben, minden körülmé
nyek között világosságot vet a helyes életútra, mely megvilá
gítja előttünk az Üdvözítőnek bánatos orcáját, ha valamit hely
telenül cselekedtünk, ha eljárásunkkal másoknak keserű órákat 
szereztünk, ha imádság helyett ajakunkat káromló szavakra 
nyitottuk, ha a csendes áhítat helyett könnyelmű vigadozást, a 
samaritánusi munka, vérző sebek kötözése helyett sajgó sebek 
osztogatását figyeli meg nálunk. De megvilágítja az Üdvözítőnek 
örömtől sugárzó arcát is, ha valamit jól tettünk, ha kötelessége
inknek pontosan megfeleltünk, Íja a parancsolatok tilalmával 
összeütközésbe nem kerültünk, ha nehéz válaszúton állva, lel
künk üdvössége mellett döntöttünk, ha a megpróbáltatások ke
resztje alatt is megnyugvással énekeltük: „Mind jó, amit Isten 
teszen." A testet is ezer meg ezer veszély fenyegeti a sötétben 
és évszázados tapasztalatokon alapul a közmondás: Aki a sö
tétben jár, nem tudja hol éri kár, hát még a lelket! Hadd han
gozzék azért felénk a Názáretinek intése: legyenek a mi szö- 
vetnekeink meggyújtva, járjunk az evangéliom világosságában! 
Kicsinynek, nagynak, férfinak, nőnek egyformán szóló olyan 
követelmény ez, melyet e szent órában meg kell hallanunk, 
mellyel szemben állást kell foglalnunk. Vajha az engedelmes
ség leikével kiáltanánk: szólj Uram, mert hallja a te szolgád.

II. A másik jézusi követelmény, mely szent leckénkből 
felénk hangzik: vigyázva az Urat várni. Mi, a mának gyerme
kei, egyéniségünk szerint nagyon különböző dolgokat várunk. 
A gazda várja a jó termést, hogy csürjeit megtölthesse és bő
ségnek örvendezhessen; a kereskedő várja üzletének fellendü
lését, hogy jobb napokat láthasson; az iparos várja azt az év
szakot, amikor készítményeit nagy haszonnal tovább adhatja; 
a hivatalnok azt az áldott időt, amikor egy év fáradalmait ki
pihenheti és kevesebb gonddal élheti ezt az életet; a szülő várja, 
hogy gyermeke felnőhessen révparthoz juthasson, a gyermek,
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hogy az egész emberek sorába állhasson. A felsoroltakon kívül 
azután mi magyarok várjuk rabtestvéreink felszabadulását, a 
rajtunk esett igazságtalanságok jóvátevését, csonka határainknak 
kiigazítását, kéklő Adriának, bérces Kárpátoknak újra bírását: 
csak egyet, a legszükségesebbet, az Urat, a lelkek királyát nem 
várjuk. Úgy látszik, ebben a tekintetben a két ezer évvel ezelőtt 
élők sem különböztek tőlünk, azért csendül fel a jézusi ajakról 
az utasítás: „Ti meg (legyetek) hasonlók az olyan emberekhez, 
akik az ő urokat várják, mikor jő meg a mennyegzőről, hogy 
mihelyt megjő és zörget, azonnal megnyissák néki." Szent hitünk 
tanítása szerint ugyanis az a Jézus, aki az Istennek akaratát 
nemcsak hirdette, de cselekedte is, aki a legbensőbb összekötte
tésben állott földi életében is a mennyei Atyával, aki tanítványai 
szeme láttára onnan az Olajfák hegyéről ment vissza égi dicső
ségébe, egy előttünk ismeretlen időpontban újra megjelenik eb
ben a világban, hogy mint bíró Ítéletet tartson felettünk. És 
mert bírói szíve nem elmarasztalni, hanem felmenteni szeretne 
annak idején minden Isten képét viselő teremtményt, azért szállt 
el ajkáról újra meg újra az intés, a kérve-kórő jó szó, azért 
mondta el a bölcs és balga szívekről szóló példázatát is, hogy 
készen, vigyázva várják Őt, hogy jövetelekor boldog örömmel 
siethessünk eléje. Vigyázva várni annyit jelent másképen, mint 
állandóan Reá gondolni, tanításait elménkben forgatni, azok sze
rint élni és halni. S ez a várakozás sohasem lehet emésztő, 
sorvasztó, mert nem bizonyul hiábavalónak, mert olyan szemé
lyiség áll mögötte, aki még soha senkit meg nem csalt, aki 
istenfíui öntudattal hangsúlyozta, hogy minden beszéde teljese
désbe megy. A vágy azért, mely lelkemből előtör, a kívánság, 
mellyel e gyülekezet színe elé lépek: vigyázva várjuk az U rat! 
Ha nem tettük ezt meg a múltban, tegyük meg a jelenben. Az 
iskolás gyermekek vigyázó várása abban álljon, hogy olyan 
szerények, gyengédek, figyelmesek, engedelmesek, a kötelesség
teljesítésben olyan pontosak lesznek, mint amilyen a gyermek 
Jézus volt, mienké, felnőtteké pedig nyilvánuljon meg abban, 
hogy az evangéliom szellemétől áthatott igaz, kér. életet élünk. 
Ha így cselekeszünk, akkor rajtunk is teljesedésbe megy a jé
zusi mondás: „Boldogok azok a szolgák, akiket az Űr, mikor 
hazamegy, vigyázva talál: bizony mondom néktek, hogy fel
övezvén magát, leülteti azokat és előjővén, szolgál nékik." Ámen.

Horváth Sándor
csabdi-i lelkész.


