
Szolgálatunk célja.
„Isten alkalmatosokká telt minket arra, hogy 

új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem 
lé lek é; mert a betű megöl, a lélek pedig megele
venít." 2. Kor. 3, 6.

Szolgálatunkban mindenestől arra vagyunk utalva, akitől 
alászáll minden jó adomány és tökéletes ajándék. Semmink 
sincs, amit ne tőle kaptunk volna; s amit tőle kapunk, az min
denre elegendő, övé a szövetség, a lélek és a szolga. Ő adja 
az alkalmakat s neki köszönhető, ha meglátni, megragadni és 
kihasználni tudjuk az alkalmakat. Ő jelöli ki számunkra a fel
adatokat, s ő nyújtja kegyelemből az erőt, hogy megfelelhes
sünk feladatainknak. Nála nélkül semmit sem cselekedhetünk. 
Nála nélkül csak azt tudjuk cselekedni, hogy magunkat alkal
matlanná tesszük a szolgálatra. Az új-szövetség szolgájának 
tehát állandó kötelessége vizsgálni önmagát: alkalmas vagyok-e 
a szolgálatra, a megelevenítő léleknek szolgálatára? S ha nem 
vagyok alkalmas, mivel tettem magamat alkalmatlanná?

Az éltető lélek szolgálatára első sorban alkalmatlan az, 
aki maga nem él. Képtelen erre a szolgálatra az, aki önmaga 
nem nyújtja bizonyságát annak, hogy a lélek megelevenít. Ha 
a szolga, akire az új-szövetség bízatott, halott, mivel bizonyítja 
be a világnak, hogy a lélek éltet? Azután alkalmatlan erre a 
szolgálatra az, aki szolgálatának céljául nem tűzi ki az életet. 
Aki nem gondol arra, hogy szolgálata nyomában új életnek 
kell fakadni, a bozót helyén erdőnek, a sivatag helyén viruló 
ligeteknek kell növekedni. Alkalmatlan, aki azt hiszi, hogy 
lehetséges híven szolgálni úgy is, hogy mellette minden marad 
a régiben. Szántani, vetni szakadatlanul s nem várni a kikelést, 
a virágzást, az aratást. Hirdetni az igét, kiszolgáltatni a szent
ségeket, de nem várni megújult embereket, újjászült lelkeket, 
új eget és új földet. Milyen sivár látvány az új-szövetségnek 
az a szolgája, aki szórja az ige magvát, de olyan reménykedés
sel és várakozással végzi munkáját, mintha kavicsokat szórna!

Ha mi magunk is kételkednénk abban, hogy az emberek 
gyökerestől megváltozhatnak, megtérhetnek, újjászülethetnek; 
ha a megtért bűnösökre úgy tekintenénk, mint képmutatókra 
és minden jobbulási szándék mögött csalást, számítást és mellék
gondolatokat keresnénk; ha nem várnánk azt, hogy prédikáci
ónk nyomában emberek, családok és gyülekezetek átalakulnak : 
vájjon alkalmatosak vagyunk-e a szolgálatra, s lehet-e szolgá
latunk foganatos? Alkalmatlan szolga az, aki alázatosságában 
annyira igénytelen, reménykedésében annyira szárnyaszegett, 
hogy munkája nyomán nem vár életet, vajúdik, de nem is
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gondol arra, hogy szülni fog. S ebben a hibában szenved ma 
széles körökben az új-szövetség szolgálata. Munkálkodásunkat 
jórészt arra állítjuk be, hogy a gyülekezetét a hitéletnek és az 
erkölcsiségnek egy bizonyos nívóján megtartsuk, vagy arra fel
emeljük; de megfeledkezünk arról, hogy a szolgálat célja az, 
hogy az óember napról-napra meghaljon és mindennap új em
ber támadjon fel, aki Isten előtt éljen igazságban, ártatlanság
ban és szentségben. Egy újabb theológiai irány beszél a Szent
nek megdöbbentő hatásáról; ugyanilyen hatása kellene hogy 
legyen az új-szövetség szolgálatának is. Megdöbbentse az em
bert azzal, ami nyomában születik: az újult, tiszta, szent, Isten 
előtt álló lélekkel.

A keresztyénség nagy harcot vív korunkban. Harcot a 
világgal és önmagával. A világgal, amely ki akarja magából 
söpörni és önmagával, amely konzerváló erővé akarja tenni. 
Amikor az egész világ elé Isten azt a célt tűzi ki, hogy meg
újuljon, akkor a keresztyénség be akarja érni azzal, hogy a 
világ a régi ábrázatában megmaradjon. Mi hasznát tudja venni 
az Isten az olyan keresztyénségnek és az olyan egyháznak, 
amely megijedne, ha az emberiség újjászületne, vagyis más 
lenne, mint amilyen most? Pedig az új-szövetség szolgálata 
éppen erre való. A réginek el kell múlni, ha még oly kedves 
is; és az újnak kell jönni, ha még oly szokatlan és kényel
metlen is. Azt a lelket szolgáljuk, aki megelevenít. Ha élet 
volna az, amit az emberek a Szentlélek nélkül élnek, akkor 
szükségtelen volna a szolgálatunk.

A keresztyénség ma annyira összeforrott a világgal, hogy 
abban az esetben, ha a világ nem született újjá a Szentlélektől, 
a keresztyénségnek vagy el kell pusztulnia, vagy el kell sza
kadnia a világtól, hogy önmagát megmentse. Nyilvánvaló, hogy 
ez a világ nem újjászületett világ, ennek túlontúl elegendő bi
zonyítéka és jele van. De akkor az egyháznak, a keresztyén
ségnek el kell szakadnia a világtól, hogy kovászként átjárhassa 
a világot. Szolgálatunknak oda kell irányulnia, hogy a lelkeket 
megelevenítse, megújítsa a Lélek. Prédikációnknak elevenítő, 
újjászülő prédikációnak kell lennie. Igehirdetésünk általában 
nagyon félénk; szolgálatunk tartózkodó, kíméletes. Ebből a 
kerékvágásból ki kell jutnunk és egészen más vágányokra kell 
átváltanunk. Akármennyire riadozunk és ijedezünk is az „éb
redéstől" és a „megelevenedéstől," az ébresztő igehirdetéstől 
és a lelkek zsigerezésétől: mégis ezt kell cselekednünk, ha az 
új-szövetség alkalmas szolgái akarunk lenni. Aki újjá nem szü
letik, nem láthatja meg az Isten országát. Már pedig az újjá
születés nem eszközölhető köszvényes tagok bedörzsölgetésóvel. 
A Krisztus egyháza mindig megtalálja a helyes utat, ha a világ
gal szemben bátor; tévutakra kerül, ha a világgal szemben 
gyáva.

Németh Károly
lébényi lelkész-esperes.
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Suspiriumok.
Mété 22, 15-22.

Jézus kezében pénz, — írás és kép a pénzen . . . 
így hord képet s írást az ember is szívében.
A kép királyi kép, Jézus, királyi arcod . . .
Ne vessen rá bűnünk, a tiszta arcra karcot.
Az írás: égi törvény, az ég keze vonása, —
Éltünk ennek legyen szent megvalósulása.
Ha egykoron szívünk, Jézus, kezedbe’ tartod,
Láthassad önmagad rajt’, szép királyi arcod 1

Te minden földi létben őshatár: Máté 9, 18—26.
Fekete angyal, rejtelmes halál.
Előtted szívek ezre megriad, —
Nincs ki miattad holtat nem sirat.
S vigasztalón mégis fölötted á ll:
Győző az Úr, a nagy élet-király.
Ha földi létünk egykor megszakad,
Öléből akkor új élet fakad.
Ne félj, szívünk hát, a lelkünk örök.
Győzött Jézus az elmúlás fölött.

Máté 24, 15, 18.
Ha gyűlt felhőkön villámfény szalad,
S a végítélet árja felszakad;
Ha harsonáktól zendül meg a  lég,
S riad a  rémült ember: itt a  vég;
A nap sötétül, csillag ezre hull:
Az ég felhőin megjelen az Ür.
Ítélete: gonosznak kárhozat, —
De irgalom, ha éltünk áldozat.
Legyél hozzánk a jóság, kegyelem,
Urunk Jézus a végítéleten!
Mezítelen jő, — felruházzam, Máté 25,31—45.
Hajléktalannak nyissam házam,
Italt adjak a szomjazónak,
Nyugvó helyet a  Bujdosónak,
Olajat öntsek fájó sebre,
Kényért adjak kérő kezekbe,
Úgy mint ha csak Te magad kérnél,
Uram Jézus, magad beszélnél.
Előtted lelkem’ megalázzam,
S otthont leljek az égi házban.

Kutas Kálmán
szegedi lelkész.
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Az Egyház és az Állam.
Szentháromság után 23. vasárnap.

Máté 22, 15-21 .

Mielőtt megkezdte volna megváltói munkáját, suttogó, igé- 
zetes hangon megkörnyékezte Őt a Kisértő. Egyebek közt fel
vitte egy magas hegyre. Onnan megmutatta Néki a világ minden 
országát, azok minden gazdagságával, hatalmával egyetemben. 
Mindezt Néki adja — úgymond — ha leborulva imádja ö t . . .  
Isten gyanánt! — Mint a többit, ezt a kisértést is elhárította, 
sőt elutasította magától a Megváltó, jelezvén, hogy nem politikai 
nagyságnak jött Ó a földre. Nem azért, hogy itt elmúlásra már 
a születésével Ítélt világbirodalmat alapítson. Hanem hogy Isten 
országát hozza le a földre, az emberek közé. — Azonban amel
lett, hogy az ilyen politikai tevékenységet elhárította magától, 
mégsem vonta ki magát és követőit azon kötelezettségek teljesí
tése alól, amikkel tartozunk mindnyájan annak a darab földnek, 
amelynek porából egy testre valót egész életünkön hordozunk 
s amelynek porával elvegyül majd belőlünk, az, ami porból 
vétetett, ha majd az Elmúlás ránk lehellő fuvalma halottivá 
sáppasztja orcánkat és kiszakít abból az emberközösségből is, 
ami a Haza szent földje felett alkotja az államnak nevezett 
alakulatot.

így történt, hogy amikor ejlene áskálódó farizeusok és 
heródespártiak azt kérdezték az Úrtól, nagy képmutatással kí
sértvén Őt, hogy kell-e adót fizetni a császárnak, nem felelhetett 
mást, minthogy: adjátok meg, ami a császáré, a császárnak és 
Istennek, ami Istené!

A Megváltónak ezen kijelentése alapján, az Egyház, mint 
a Krisztusban hívők közössége, Pál apostolnak intései alapján 
is, nemcsak hogy elismerte és tisztelte a 1 örvényes világi ha
talmakat, hanem imádságainak tárgyai közé is felvette. Isten 
rendelésének kell ezek során az államot is tartanunk, amely 
ugyancsak az Isten oltalma alatt áll. S így a Megváltó is elren
deli a mai evangéliumban, hogy minden híve alávesse ennek 
magát, a törvényes felsőbbségnek engedelmeskedjék, a köteles 
tiszteletet, adót stb. adja meg vonakodás nélkül. Minek követ
keztében az Egyház is, amely egyes országok területén fekszik, 
mint nem világi, hanem lelki hatalom, melynek birtokában a 
menyek országába való eljutás titkának a kulcsa adatott, nem 
kíván az államügyek intézésébe beleavatkozni, még kevésbbé 
az államot törvényes feladatainak teljesítésében akadályozni. 
Sőt inkább azt minden jóra való törekvésében és általában a 
közjó előmozdításában minden téren támogatni és segíteni nem
csak szabadságában áll, hanem egyenest kötelessége. Lóvén 
azonban ez a kötelessége, téves utakon járnak azok, akik úgy 
vélik, hogy ahelyett, hogy megadnák a császárnak azt, amivel 
a császárnak tartoznak, a császár helyébe, sőt fölébe akarják
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feltolni magukat és annak munkakörét a maguk számára akar
ják  lefoglalni, amint ezt az egyik, a legnagyobb keresztyén 
felekezet tanításában is olvashatjuk. Nagyobb úr, mint a Haza 
törvényes ura, egyedül csak Krisztus. S mint mindenütt jelen- 
való, a Hazán belül is jelen van s nem szükség, hogy a Hazán 
kívül keressük őt.

Ezek azok az alapelvek, Testvérek, amelyek megszabják 
8 mi magatartásunkat is ezen a megmaradt magyar földön is, 
a mi édes hazánk területén élő magyar állammal szemben is 
s annak minden városban, faluban stb. levő közege irányában 
i s . . .  S amikor a Megváltónak mai evangéliumi tanítását eleve
nítjük fel, el nem mulaszthatjuk, hogy nyomatékosan ne figyel
meztessük a Krisztus tiszta evangéliumának híveit az Úrnak 
nemcsak egyszerű szavára, de parancsára, hogy: Ti is adjátok 
meg a császárnak azt, ami a császáré és Istennek, ami Istené... 
Ennek a császártalan, királytalan árva magyar hazának — 
Krisztus szavát követve — adták meg a nagy Adót, a nagy és 
örökké sajgó véradót, azok, kik messze idegen országok jeltelen 
sírjaiban porladó hitvestársakat, apákat, fiakat siratni meg nem 
szűnhetnek sohasem a nagy háború óta. Akik viszont ugyancsak 
az Úr szavát követve hagyták el otthonukat, dobták a bizony
talanba házuktája, családjuk, édes gyermekeik, szüleik sorsát s 
mentek el megadni a „császárnak, ami a császáré® — ha kellett, 
még az életüket is. — De amint nékik még az ő életük sem 
volt drága, hogy az Úr szavát teljesítsék, mennyivel inkább kell 
nekünk életünkkel odaállani ennek a történelem tengerén */* 
részben elveszett, elsűlyedt magyar hajónak az evezőlapátjai 
mellé, hogy azt boldogabb vizekre kievezni a Jelen sivárságából 
segítsük! Minden munkátokból, minden verejtékcsöppetekből, 
minden fáradsággyöngyötökből egy rész a Hazáé legyen, amik
ből — Isten segítségével — majd csak újjá fog születni... ez 
az országroncs is ..  S ha volt idő, amikor össze kellett fogni 
egyháznak és az államnak, összefogni bennük és általuk minden 
embernek ezen az átokjárásos földön, úgy ez az idő épen a 
mai, amikor az anyagi és erkölcsi romlások poklainak olyan 
mélységeibe kerültünk, amikből kiút nincs több, csak egy: a 
Megváltón á t . . .  Isten felé.

S ha fáj Néked is, Testvér, hogy minden erőfeszítés még 
mindig nem vezetett eredményre, hogy alig vagyunk egy-két 
lépéssel előbbre, mint a nagy temetés után, gondolj arra, hogy 
vájjon megadjuk-e, ez a megmaradt nép, minden tagjában, vagy 
legalább azok nagy részében, megadjuk-e Istennek is igazán, 
őszintén, a lelkünk mélységei szerint, megadjuk-e azt, ami Istené? 
S ha magunkba mélyedve, rájövünk arra, hogy vajmi messze 
vagyunk a Megváltó parancsának errevonatkozó betöltésétől, ha 
szemeink előtt megelevenedik az annyiszor üres templomok, 
gyéren látogatott úrasztalok, biblia nélküli családok, iinádság- 
talan lelkek, a Krisztus nyájától messzeszakadt magyar ember
életek sokasága, akkor önkénytelen csak hálára borulni kény
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szerülünk azért, hogy még ennyire is vagyunk! Éget a Jelen, 
perzsel, talán a pokolból felcsapó lángjaival. S a paradicsomból 
kiűzött Ádám, paradicsomot visszavarázsolni akaró útjaira ker
geti azokat, akiknek csonka Magyarország nem ország.. .  Ezek 
között a mi evangélikus egyházunkat is. Melynek célja elérésé
hez szüksége van rád is, Te templomszerető Testvér, szüksége 
van azokra is, akik itteni helyük helyett az Istentől elszakadtság 
éjszakáját élik. — Megadni Istennek azt, ami Istené! Ez a jel
szó, amellyel meg kell rázni ezt a mi világunkat! A templomon 
át, az egyházon át, a mindennapi munka hűségén keresztül, 
óemberünk temetője felett! — Ebben a nagy, megromlott ádá- 
mokat temető és krisztusi embereket szülő munkájában az egy
házat ne hagyja magára senki sem! Legkevésbbó az Állam! 
Amelynek üdve a mi imádságainknak is tárgya!

Csak egyet még. Rég hangoztatott igazság, hogy a mi 
evangélikus egyházunk oltárain mindenkor két láng égett. S ezt 
a két lángot ápolgatjuk ma is. Istennek és a Hazának. — Síri 
álmod nem lesz nyugodt, gyermeked, szeretted nem lesz boldog, 
ha e két láng közül csak egyiket is kialudni, elhamvadni — 
akár férfi, akár asszony, akár ifjú, akár elaggott vagy — csak 
egy percre is hagyod. Ha ami Istené, Istennek, s Hazának, ami 
a Hazáé, — meg nem adod!

Dr. Csengődy Lajos
salgótarjáni lel kési.

Tiszta szívből nyújtott áldozat.
Szentháromság után 24. vasárnap.

Márk ev. XII. 41—44.
Testv. az Úrban! A Megváltóról van feljegyezve, hogy 

„növekedett Isten és ember előtt való kedvességben*. Erre az 
Isten és emberek előtt való kedvességre az emberek nagy 
része, legalább azok, akik nem megátalkodott szívűek, ma is 
törekesznek, mert érzik, hogy jó és kedves dolog, ha az emberek 
szeméből is, Isten leikéből is szeretet árad feléjük.

A hiba csak ott van, hogy ezt igen sokan olcsó eszközök
kel szeretnék elérni, lehetőleg kevés áldozattal és megerőltetés 
nélkül.

Ami a világgal szemben sokszor sikerül is, mert a világ 
a külsőségek után itél, hízelgésre, színes beszédre sokat ád, 
értéktelen áldozatot könnyen elfogad. S mivel ez a világgal 
szemben legtöbbször sikerül, igen sokan hajlandók magukat 
félrevezetni azzal, hogy Isten is megelégszik külsőségekkel. Ez 
meglátszik a mai emberek egész vallási életén: templomba 
járnak, de a templomon kívül bűnös életet élnek s a templomba 
is bűnös szívet visznek. Imádkoznak, de egymásközött gyűlöl
ködnek. A társadalom is hangoztatja a valláshoz való ragasz
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kodását s keresztyén jelszavakat borít takaróként életére, de 
olykor-olykor fel-fellebben a társadalom arcáról a takaró és 
akkor megdöbbentő bűnök kerülnek napvilágra. És ahogy az 
istentiszteletek órája után bezáródik a templomok ajtaja, ezzel 
együtt bezáródik a tömegek szíve is és a templom árván ma
radt csendességében árván marad Pál apostol intő szava is, 
melyet pedig nem'kiürült templomok csendjének, hanem a zajos 
életnek szánt: „Meg ne csalatkozzatok! Isten nem csúfoltatik 
meg! Amit ember veténd, azt aratja. Aki vet az ő testének, a 
testből arat veszedelmet!"

Mi, akik együtt vagyunk most Istennek házában, bizonyára 
valamennyien törekszünk Isten előtt való kedvességre. De gon
dolkozzatok csak testvéreim! A templombajáráson kívül, mely 
ktilömben sem valami érdem, hanem keresztyén kötelesség, 
vájjon miféle komoly áldozatot hoztatok már azért, hogy Isten 
előtt kedvesek legyetek? Gondoljátok meg, hogy Jézus mit ál
dozott az Isten előtt való kedvességért! Szájában álnokság nem 
találtatott. Engedelmes volt mindhalálig. Életét adta oda ártat
lan áldozatul!

Igaz, hogy mitőlünk, közönséges emberektől Isten nem vár 
ilyen végtelen áldozatot, azon egyszerű oknál fogva, mert ilyen 
áldozat a mi gyarlóságunktól nem is telnék. De azért áldozatot 
még is vár, még pedig tiszta szívből nyújtott áldozatot.

Azok a szent Igék, melyeket mai elmélkedésünk tárgyául 
választottam, épen arról szólnak, hogy

legyen az áldozat bármi csekély, ha őszinte érzéssel, tiszta 
szívből nyújtottuk azt, kedvességet nyerünk Isten előtt.

* **
Jézus ott áll a templomajtóval szemben és figyeli azokat, 

akik a perselybe pénzt dobnak. Látja a gazdagokat, akik sokat 
adnak. Könnyű nekik, van miből. Látja azokat, akik akár gaz
dagok, akár szegények, úgy adnak, hogy a kezükből a perselybe 
hulló pénzt mindenki lássa. Az ő adományaikból áldás rájuk 
nem származik, Isten előtt kedvességet vele nem szereznek. 
Aztán jön az özvegy asszony, ő  is adni akar, mert a szíve 
súgja neki, hogy adjon. De miből adjon, mikor arra a kevésre, 
amije van, neki is szüksége van? Ad ebből a kevésből. Sőt 
odaadja mind. Mikor odaadja, érzi, hogy most önmagát fosztotta 
meg utolsó értékétől. Nem sok az egész, csak két fillér, amit 
adhat, mert csak ennyije van, de önmagánál többre becsüli azt 
az.érzést, hogy azzal, amit ad, Istennek szolgálhat. Talán még 
röstelli is, hogy csak ilyen keveset adhat. Szégyenli magát az 
emberek előtt. De Jézus szeretettel és megértéssel néz reá. 
Tudja, hogy ez a szegény asszony többet adott, mint a gazda
gok, mert azok csak a fölöslegből adtak, nekik még sokkal 
több megmaradt, nem kellett lemondaniuk az adomány miatt 
semmiről, tehát áldozatot nem hoztak, a szegény asszony pedig 
odaadta mindenét. Azért a szegény asszony két fillére drágább 
volt Jézus előtt a gazdagok minden aranyánál.
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Ennek a történetnek a nyomán két kérdést vetek fel előt
tetek, testvéreim és Isten nevében e két kérdéshez fogom fűzni 
mai elmélkedésemet.

Az egyik kérdés: Mire tanít bennünket a szegény asszony 
egyszerűsége ?

A másik kérdés: Mire tanít a szegény asszony két fillére ?
I. A társadalmat sokféle ember alkotja. Ahány, majd any- 

nyi féle foglalkozású. Ebből a sokféle foglalkozású tömegből 
azonban egyesek kiemelkednek, akár vagyonuknál, vagy rang
juknál fogva, akár tudományuknál, vagy politikai és egyéb 
érdemeiknél fogva. A világ ezeket a kiemelkedő egyéneket 
sokkal többre becsüli, mint a többieket. Őket hívják „egyéni
ségekének, vagy nagy embereknek, a többieket átlagemberek
nek, vagy esetleg közönséges embereknek. A nagy emberek 
neve mindenki előtt ismeretes, még azt is számon tartják róluk, 
hogy mit beszélnek, mit esznek, merre járnak. Megkülömbözte- 
tett elbánásban részesülnek, belőlük lesznek a díszpolgárok, 
előkelő urak, közülök kerülnek ki, akiknek haláluk után szob
rokat emelnek. Az átlag ember, a közönséges ember pedig leéli 
életét, anélkül, hogy szűkebb családi körén, vagy személyes 
ismerősein kívül bárki is törődnék vele. A világ összehasonlítja 
pl. egy államférfiúnak szereplését az átlagember életével és az 
államférfiút többre becsüli, összehasonlítja a tudós életének 
világraszóló eredményeit az egyszerű kereskedő, iparos, hivatal
nok, vagy földmives ember munkájával és bizonyára a kiváló 
embernek ad előnyt. És talán jól is van ez így.

Isten is összehasonlít, de nem a világ mértéke szerint. 
Nem az emberek szemében való értéket vizsgálja, hanem a szív 
gazdagságát. Még csak nem is az igen okos embereket, vagy 
az ú. n. lángelméket becsüli többre az Isten, hanem az igen jó 
embereket, akiknek szíve lánggal ég a nemesért és az igazért. 
Nem a külső cselekedetet, vagy viselkedést mérlegeli Isten, 
hanem a cselekedet indító okát. Meglehet, hogy a világ előtt 
kiváló embert Isten is szereti, de nem külső kiválóságáért, nem 
mint „nagy" embert, hanem mint jó embert. Mert lehet, hogy 
a nagy ember, akit mindenki egekig magasztal, csak dicsvágy
ból cselekszik, vagy önző érvényesülésre vágyik, de az is lehet, 
hogy nemes indulatai viszik valamely cél felé. Az emberek ezt 
sokszor nem * veszik észre, de Isten előtt nincs rejtett dolog. 
Az is lehet, hogy Isten előtt valamelyik egyszerű, átlag ember 
is kedves, de nem az ő egyszerűsége miatt, hanem szintén lelke 
igaz érzései miatt. Lehet viszont olyan egyszerű ember is, ki 
nem csak a világ előtt haszontalan, hanem Isten előtt is.

Tudod-e testvérem, hogy rádnézve mi következik ebből? 
Az, hogy ha Isten előtt kedves akarsz lenni, ne keress minden 
áron különleges eszközöket. Csak ott állj meg becsülettel, ahová 
az élet, jobban mondva az Isten állított. Gondold, hogy egy 
őrhelyen állasz, ahol Isten számára kell valamit megőrizned. 
Hogy mit? Talán csak épen a becsületedet, a nyugodt lelki
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ismeretedet, talán az egészségedet, a családod testi-lelki jólétét. 
Végezd azt a munkát, amelyet foglalkozásod szerint végezned 
kell, úgy végezd, mintha nem magadnak, hanem Istennek dol
goznál. Aminthogy akár hiszed, akár nem, végeredményben 
igenis Istennek dolgozol. Úgy végezd a munkádat, mintha az 
volna a legfontosabb a világon, öntsd bele a lelkedet, legjobb 
erődet, teljes jóakaratodat. És ne törődj azzal, hogy az emberek 
a te munkádat nem sokra becsülik. Van, aki az emberek helyett 
is megbecsüli. És az se bántson, hogy egyszerű ember vagy, 
hogy nem emelkedhetsz az emberek szemében nagy jelentő
ségre. Ha megteszed becsülettel, ami tőled telik, ha kicsiny 
erődet jóra fordítod, akkor a te kicsi munkád, a te egyszerű
séged nagy jelentőséget nyer Isten előtt. Ha megteszed, ami 
tőled telik, akkor épen olyan értékes munkát végzel, mint az, 
aki ország-világra szóló dolgot vitt véghez. Sőt, ha te becsületes 
szívvel cselekedtél és dolgoztál, míg az ország-világra szóló 
hírű ember alacsony okokból, talán önző érdekből cselekedett, 
akkor csak a te munkád értékes Isten előtt, míg amazé tisztára 
hiábavalóság. Látod, a bibliai szegény asszony igazán jelenték
telen, hétköznapi teremtés volt, Jézus mégis őt vette észre, Isten 
előtt mégis ő lett kedves és nem a gazdagok, az előkelők. Ha 
olyan lélek lakozik benned, mint ebben a szegény asszonyban, 
ne törődj te azzal, hogy az emberek téged talán észre sem 
vesznek, ne törődj te azzal, hogy munkádnak hasznát, vagy 
eredményét két fillérre se becsülik, mert van, aki téged is észre
vesz. Te nem látod Őt, de Ő lát téged és ha emberi módra 
szokta volna magát kifejezni és megmutatni, akkor meleg, biz
tató, kedves mosollyal nézne rád és ezt mondaná: „Jól vagyon, 
jó és hív szolgám, kevéssel voltál hív, sokra bizlak ezután, 
menj be a te uradnak örömébe!" De amint Ő nem emberi 
módon fejezi ki elismerését, vagy rosszalását, úgy a tőle való 
jutalom, vagy büntetés sem emberi, hanem emberfeletti.

Minden attól függ, hogy ki előtt akarsz kedves lenni: 
Isten előtt-e, vagy az emberek előtt? Ha emberek kedvében 
akarsz járni, akkor csak csapj nagy zajt cselekedeteiddel, talán 
észrevesz a világ és kitüntet. De mit használ ez a te telked
nek ? Ha azonban Isten előtt való kedvességre törekszel, lehet, 
hogy az emberek két fillérre sem becsülik, amit csinálsz, de 
Isten úgy veszi, mintha milliárdokat adtál volna és menyország
gal jutalmaz.

Erre tanítson bennünket a bibliai szegény asszony egy
szerűsége.

II. De a szegény asszony félénken csendülő, szerény két 
fillére is megtanít valamire.

A pénz a mai világban igen nagy dolog. Sok mindent, 
ami az emberek előtt kedves, el lehet vele érni. Azt mondják 
pl., hogy nincs az a zár, melyet az arany ki ne nyitna. Azt 
hiszik sokan, hogy a pénzzel magát a boldogságot is meg lehet 
venni. Ügy vágynak rá az emberek, mint a szomjas vándor a
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hűvös érre. De még jobban: mint a menyországra. Sokaknak 
életcélja. Sokaknak tönkretevője, kárhozata. Méreg sokszor, 
mellyel az emberek megrontják a saját és az egész világ életét.

Nem maga a pénz teszi ezt. Hiszen az nem más, mint egy 
ártatlan csereeszköz. Nekem van pl. kenyerem, annyi, hogy 
belőle még te is jóllakhatnál. Neked pedig házad van, mely
ben még én is tágasan elférnék. És szükségünk van egymás 
holmijának a fölöslegére. Most mennyit adjak én, hogy meg ne 
rövidüljek és te is ki légy elégítve? És te a kenyeremnek 
mekkora darabjáért eresztesz be a házadba? Hogyan egyez
zünk meg ? Erre való a pénz. Csereeszköz. Én tudom, hogy a 
kenyerem hány darab pénzt ér. Te tudod, hogy a fölösleges 
lakásod hány darab pénzt ér. És így megegyezhetünk.

Tehát a pénz magábanvéve szükséges dolog és ártatlan 
valami. De az emberek gonosszá tették a pénzt. Belebujtatták 
az önzésüket, a kapzsiságukat, a tisztátalan vágyaikat, az irigy
ségüket, a kép mutatásukat. Egyszóval a bűneiket. És ma a bűn 
uralkodik a világon. A pénzt is uralma alá hajtotta és szolgá
jává tette. Csak a mindentudó Isten a megmondhatója, mennyi 
borzasztó bűnt követtek el az emberek a pénzzel és a pénzért. 
Magát az Üdvözítő Jézus Krisztust is a pénzzel, az áruló judás- 
pénzzel veszítették el. Családok, nemzetek lettek kárhozottak a 
pénz miatt. Becsület, ártatlanság, lelkinyugalom cserélődött ki 
a pénz miatt becstelenségre, bűnre, kétségbeesésre. Mert az 
emberek nemcsak kenyeret és az élet fenntartására szükséges 
dolgokat csereberélnek a pénzen, hanem lelkeket, életeket, örök 
üdvösségeket. Úgyhogy ma már azt mondhatjuk, hogy a világ 
átka lett a pénz, hogy az ördög költözött be vele az emberek 
közé. Az az ártatlannak látszó pénzdarab, amely a kezembe 
kerül, melyet munkámért kaptam, melyet ajándék fejében ár
tatlan gyermekkezekbe adok, ki tudja, milyen borzalmakról, 
elképesztő és hihetetlen szörnyűségekről tudna beszélni, ha 
megszólalhatna!

Sajnos, ezen se én, se te nem tudunk változtatni. De eny
híteni igen. Hogyan? Úgy, hogy azt a pénzt, ami birtokomba 
jut, igyekszem a lehető legjobb dolgokra felhasználni. Úgy, hogy 
a pénznek tisztátalanságát, mely láthatatlanul rátapad, jótékony 
cselekedetekkel igyekszem róla lecsiszolni.

Igaz, hogy a pénz elsősorban földi életünk megkönnyeb
bítésére szolgáló csereeszköz, de ha ismerem Jézus mondását, 
mely mintha egyenesen a pénzre vonatkoznék: „mit használ 
valakinek, ha az egész világot megnyeri is, lelkében pedig 
kárt vall“, akkor a pénzemmel úgy igyekszem bánni, hogy az 
ne csak csereeszköz legyen, hanem földieken felül álló célok 
eszközévé teszem. Nem a világ értékeit és élvezeteit törekszem 
vele minden áron megszerezni, hanem a lelkemet igyekszem 
megóvni a kárvallástól.

Hogyan? Úgy, hogy pénzemet elhelyezem Istennél.
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De hát lehet ez? Kell az Istennek az én pénzem? Maga 
a pénz nem kell neki, hiszen minden az övé, hanem kell neki 
az az érzés, amit a pénzed által kifejezésre tudsz juttatni, 
olyankor például, mikor pénzeddel Istennek tetsző célokat moz
dítasz elő. Ilyenkor bizony Istennél helyezed el pénzedet. A 
szegény asszony ott helyezte el.

Aztán, minden fillér, mit jó szívvel szűkölködő felebará
todnak adsz, Istennél helyeződik el. „Amit cselekedtetek egy- 
gyel az én kicsiny atyámfiai közül, — mondotta az Úr Jézus, 
én magammal cselekedtétek.* Az irgalmas samaritánus, ki 
felszedte az országúton a kirabolt és félholt utast, azután pénzt 
adott a vendégfogadósnak, hogy ellássa, Istennél helyezte el 
pénzét. Aki a haza oltárára áldoz, aki egyházát segíti, szintén 
Istennek adja pénzét.

Sajnos, e tekintetben sok a mulasztás. Az emberek nem 
igen szokták pénzüket ilyen módon Istennél elhelyezni. Azt 
mondják, hogy a mai szűk világban elég, ha maguk megélnek. 
Erről sokat tudna beszélni a mi egyházunk, mely beszedi ugyan 
a kivetett pénzeket: az adót, melyet mindenki fizetni köteles, 
de önkéntes adományokról, Istennek felajánlott. Istennél elhe
lyezett pénzekről ritkán tud beszámolni. Kedvesek szeretnének 
lenni a mi híveink Isten előtt, de legfeljebb egy két ima árán, 
a templomban való megjelenés árán, úgy hogy pénzbe ne ke
rüljön. Mintha csak azt akarnák mondani: „Vasárnapjaink egy 
óráját, imáinkat Istennek, de pénzünket nem!“

Van, aki így gondolkodik: sokat nem adhatok, mert ma
gamnak sincs, keveset adni pedig röstellek. De hát testvéreim, 
a bibliai szegény asszony példája épen azt bizonyítja, hogy az 
adomány értéke sohasem a gazdagságtól függ, hanem az érzü
lettől. Nem gazdagság kell az adakozáshoz, hanem adakozó 
kedv és az a szándék, hogy pénzemből egy részt Istennél 
akarok elhelyezni. Látod, a bibliai szegény asszony két fillére 
kedvesebb volt Jézus előtt, mint a gazdagok aranyai. Két fillér 
is kedves Isten előtt, ha jó szívvel adod, de milliárdok is érték
telenek, ha adakozó kezedet önző, vagy alacsony indulat vezeti.

Ám akár sokat, akár keveset, még ha jó szívből adod is, 
ne véld, hogy ezzel Istent megvesztegetted. Ha pénzeddel akarsz 
Isten előtt kedvességet szerezni, ha azért adod csak, hogy Isten 
téged jobban szeressen, mint mást, akkor adományod célt té
vesztett. Mert Istentől semmit meg nem vásárolhatunk, semmit 
ki nem kényszeríthetünk. Sem kedvességet, sem bűnbocsánatot 
nála pénzen nem válthatunk. Megadja ő nekünk ingyen, ke
gyelemből mindazt, amire szükségünk van és „feltámasztja az 
ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra és esőt ád mind az 
igazaknak, mind a hamisaknak*. Felhozza ránk az üdvösség 
napját is, de nem pénzért, hanem az Üdvözítő Jézus Krisztus 
érdeméért, aki „megváltott minket a bűnnek, az ördögnek és 
a halálnak hatalmából, nem arannyal, sem ezüsttel, hanem az 
ő drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálával.* Úgyhogy
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egyedül az Üdvözítő drága vére, áldozatos halála és a mi benne 
való hitünk, őszinte bünbánatunk, ennek megfelelő életünk és 
érzületünk az, ami megszerzi számunkra Istennek kegyelmét.

De hát akkor — gondolhatná valaki — miért beszélt a 
mi lelkészünk a jó szívvel adott pénzről, miért mondta az imént, 
hogy Isten kedvesen fogadta a bibliai szegény asszony két 
fillérét ?

Nem a pénzről beszéltem én, testvéreim, hanem arról az 
érzületről, amelyet bizonyos esetekben a pénzzel is ki lehet 
fejezni. És ha a te adományod jó érzületből, vallásos érzésből 
fakad, ha vele felebarátod javát, egyházad előmenetelét. Isten 
dicsőségét akarod szolgálni, azonban anélkül a mellékgondolat 
nélkül, hogy ez által majd befurakodhatsz Isten szeretetébe, 
akkor bizonyos, hogy Isten szeretettel tekint rád.

A bibliai szegény asszony is ilyen érzülettel adta oda 
pénzét és ezért lett két fűjére drágább Isten előtt, mint a gaz
dagok bőkezű ajándéka. Árva két fillérét valósággal a szájától 
vonta meg, csakhogy ő is tehessen valamit azért a szent haj
lékért, mely Isten dicsőségére épült, melynek szent falai között 
annyiszor vigasztalódott meg, buzgó imába merülve. Ezért a 
tiszta, jámbor érzületért lett kedves az Isten előtt.

Olvastam valahol egy szegény vándor muzsikusnak a tör
ténetét, aki valamiért hálát akart adni Istennek. De hálája ki
fejezéséül adni is akart neki valamit. De szegény ember volt 
Mit adjon? Odaállt egy utszéli feszület elé, elővette a hegedű
jét és eljátszotta rajt a legszebb dalt, amit csak tudott és olyan 
szépen játszotta, ahogyan csak tellett tőle. Ügye, furcsa dolog 
és szokatlan? De Isten bizonyára kedvesen vette tőle, mert 
annak a hegedűnek a hangjaiban a lelkét, a legőszintébb ér
zéseit nyújtotta a Mindenhatónak.

Testvéreim, tanuljátok meg mai elmélkedésemből, hogy ti 
is kedvesek lesztek Isten előtt, ha amit tesztek vagy amit ad
tok, a legtisztább érzülettel teszitek és adjátok. Ámen!

Hering János
veszprémi lelkész.

Készület az ítéletre.
Szentháromság után 25. vasárnap.

Máté 24, 15—28.
„A mit vet az ember, azt aratja is; a ki vet a testnek, a 

testből arat veszedelmet, a ki vet a léleknek, a lélekből arat 
örök életet." (Gál. 6, 7—8.) A nagy apostol által a tapasztalatból 
leszűrt ez az igazság sokszor beteljesedett már nemcsak egyesek, 
hanem nemzetek s az egész emberiség történetében. Derűre 
ború, dinom-dánomra szánom-bánom következik. A jövőnek 
magvát a jelen hinti el az élet barázdáiba. A vetés eredménye
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már a földi élet határain belül, de igazán csak a nagy aratás 
idején az örök Ítéletkor lesz nyilvánvalóvá, amikor az Űr elő
hozza az emberek cselekedeteit s megfizet mindenkinek aszerint, 
amint cselekedett jót avagy gonoszt. Mi sem természetesebb, 
hogy a keresztyénnek erre gondolni, ezzel számolni kell. Hiszen 
elvégeztetett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak s 
azután Ítélet lészen. Az ítélet váratlanul jön s azért arra min
denkor készen kell lenni. Nem tudjátok sem a napját, sem az 
óráját, mondja Jézus. Az örök Szeretet azonban nem hagyta 
teljes tájékozatlanságban az embert. Miként a kitörni készülő 
vihart villámlás, menydörgés előzi meg, úgy az Ítélet jöttét is 
bizonyos előjelek, melyekből következtethetünk, hogy immár 
elközeledett a mi váltságunk. Az Ítélet eljövetelében a hívő nem 
kételkedik s nem is kételkedhetik. Az írás több helyen szól 
róla, hogy meggyőződjék mindenki annak bizonyosságáról. Maga 
a keresztyén egyház is kezdettől fogva vallja: „onnan lészen 
eljövendő ítélni eleveneket és holtakat . “ Készülni kell tehát 
rá. De mikép? Szentleckénkből kettős feladatot adhatunk erre 
a kérdésre. A keresztyén úgy készül az Ítéletre,

ha nyitott szemmel nézi az élet eseményeit,
ha hallgat Jézus tanácsára.

I.
Jeruzsálem borzalmas sorsát megelőző jeleket, mint a 

közeledő édeni megitéltetésnek hírnökét, így jelenti be Jézus 
tanítványainak: „Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító 
utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent he
lyen (aki olvassa, értse meg)*. A pusztító utálatosság a szent 
helyen lesz a jel, mely megelőzi a szent városnak pusztulását, 
borzalmas végzetét. Céloz itt Jézus azokra az eseményekre, 
melyek 70-ben következtek be, mikor a római hadak bevették 
a várost s mint másutt megjövendölte, nem maradt egy kő a 
másikon. Különösen céloz pedig a templom megszentségtelení- 
tésére. Az előjelek szemmel láthatók voltak, csak Izraelnél 
hiányzott a nyitott szem, hogy eszébe véste volna azokat a na
pokat, melyek az ő békességére szolgáltak volna. A templomot 
pénzváltók és latrok barlangjává tette; a vallást a farizeusi 
betüimádás üres ceremóniává sülyesztette, az erkölcsi érzék 
teljesen kialudt. Akik a nép vezetésére voltak hivatva, elfeled
keztek magasztos hivatásukról. Lábrakapott az önzés minden 
téren, politikai s társadalmi téren egyaránt. Izrael népe egy 
holttetemhez vált hasonlóvá. „Ahol van a dög, oda gyűlnek a 
keselyük.*

Az Úr azt akarta, hogy tanítványai mindezeket meglássák. 
Nyitott szemmel kellett figyelniük a körülöttük hullámzó esemé
nyeket, hogy lássák tisztán az elkövetkezendő jövőt.

Jeruzsálem sorsát megelőző jelek egészben vonatkoznak 
az utolsó Ítéletre is. Azt mondja Jézus: „íme én eleve megmon
dottam néktek, mert miként a villámlás napkeletről támad és
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ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember Fiának eljöve
tele is". (25, 27.)

Miként a tanítványoknak, úgy nekünk is nyitott szemmel 
kell figyelnünk az utolsó Ítéletet megelőző eseményeket. Vészes 
jövőre nyílik kilátás, ha vizsgáljuk jelenünk jövőt előkészítő 
jelenségeit. Más időben, más korban élünk, de az események 
alapmotívumai ma is ugyanazok. Vallástalanság, hitközöny a 
külső biztató látszat ellenére is, terpeszkedik a lelkekre, önzés, 
pártoskodás tépi a békesség kötelékeit; irigység, gyűlölség, 
szeretetlenség akadályozza az egyházi s nemzeti életben a szebb 
jövőt óhajtó együttes munkálkodást; könnyelműség, ledérség 
sorvasztja nagy feladatok végzésére hivatott erőket. Mit mond 
az apostol ezekről? A végük veszedelem.

Amint nyitott szemmel kell figyelnünk a körülöttünk végbe
menő eseményeket, úgy irányítsuk figyelmünket saját magunkra 
is. Az utolsó ítéletre hívó előjelek itt sem hiányoznak. Minden 
őszülő hajszál tejünkön, erőnk gyengülése, betegség s bármi 
nemű megpróbáltatás hangtalan szóval int, hogy foglalkozzunk 
a halál s az örök Ítélet gondolatával.

Nyitott szemmel figyeljük hát körülöttünk az életet, vizs
gáljuk önmagunkat. A szeretet Istene készíteni akar bennünket 
az örök ítéletre, hogy az váltságot jelentsen számunkra s ezért 
hallgassunk az Ö Szentfiának a

II.
Jézusnak tanácsára. Azt mondja az Úr az ő tanítványainak: 
„Imádkozzatok" (20). Nagyon jól tudja az Úr, hogy mily hathatós 
ereje van az imádságnak a megpróbáltatások nehéz idejében. 
Ezek a napok pedig bekövetkeznek nemcsak Jeruzsálemre, ha
nem a tanítványokra is. „Mert akkor nagy nyomorúság lészen, 
amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig s nem is 
lesz soha és ha azok a napok meg nem rövidittetnének, egyet
len ember se menekülne meg, de a választottakért megrövidít- 
tetnek majd azok a napok." (2—22.) Arra, mikor ezek a napok 
bekövetkeznek, az Úr azt a tanácsot adja: „A kik Júdeábán 
lesznek fussanak a hegyekre". (18.) A hegy rejtekhelyeivel 
biztosabb menedéket nyújt, mint a nyílt síkság. „A ház tetején 
levő ne szálljon alá, hogy házából valamit vigyen és a mezőn 
levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye". (17 — 18.) 
Halogatás nélküli sietséget kíván és ajánl az Úr eme szavaival. 
Legyen minden perc drága. A földiekhez való ragaszkodás azért 
senkit ne késleltessen a menekülésben. Mindenki csak puszta 
életére gondoljon. Célnélküli kapkodás veszedelmes s lehetet
lenné teszi a menekülést. Ez az Úrnak a tanácsa s meghagyja 
a tanítványoknak, hogy senkire másra ne hallgassanak: „Mert 
hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak és nagy jeleket 
és csodákat tesznek, úgyannyira, hogy a választottakat is elhi
tessék, ha lehet, de ne higyjetek" (23—24). Azokban a rettenetes 
napokban lesznek, kik a zavarosban akarnak halászni s a mások
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szorult helyzetét kihasználni. A megpróbáltatásban ez a legna
gyobb szerencsétlenség. Ettől akarja az Úr övéit, megóvni.

Jézus tanácsa mindnyájunk szívéhez szól. Óh hallgassunk 
Ő re á ! Legyen életünk imádságos élet. Járjunk imádkozó lélek
kel a hitnek magaslatain. Megtérésünket a földi gondok ne 
akadályozzák és ne hátráztassák, mert hirtelen jöhet a mi meg- 
itéltetésünk napja. Gonosz lelkek vetik ki ránk hálóikat e nehéz 
időben, hogy a Krisztustól eltávolítsanak s a vallásnak elhagyott 
oltáraira égő üszköt vessenek. Ne hallgassunk rájuk. Atkos mun
kájuknak keserves terhét hordozza egyházunk és hazánk. „Más 
fundamentomot senki nem vethet, mely egyszer vettetett.®

Az isteni kegyelem jelzi az Ítélet közeledtét. Figyeljük a 
jeleket s kövessük Jézus tanácsát, hogy egész,életünk az utolsó 
ítéletre való készületet mutassa és hirdesse. Ámen.

Kovács Zsigmond
tárnokréti lelkész.

Az utolsó nap.
Egyházi esztendő utolsó vasárnapján.

Máté ev. 25, 31—46.

Megrázó kép az, melyet az evangéliom elénk rajzol. Az 
utolsó napon megnyílik az ég és eljön a felhőkön az embernek 
Fia. Ragyogó dicsőség veszi körül fényes alakját. Feltárulnak 
a boltíves palota hatalmas szárnyas ajtai, ahol beleül dicsősé
gének királyi székébe. Fehér ruhába öltözött angyalok követik 
és megállanak körülötte. A népek hatalmas tömege seregük 
eléje, az egész világ minden nemzetsége. Jönnek a szegények 
és gazdagok, a boldogok és boldogtalanok, királyok és koldusok, 
mosolygók és sírók, bölcsek és tudatlanok, élők és régen meg
haltak. Mind ott szorongnak a hatalmas tárgyaló teremben. 
Lesütött szemmel, néma ajakkal, visszafojtott lélekzettel várják 
sorsukat. S ime megtörik a csend, egymásután olvassák a ne
veket s állítják őket kit jobb, kit bal oldalra. Megkezdődött az 
utolsó ítélet.

Figyeljünk, hogy megértsük, mi az utolsó nap 1. vádja, 2. 
védelme, 3. Ítélete.

L
Aki a királyi székben ül, most felemelkedik, hangja fáj

dalmas, nézése szomorú, nehéz szívvel mondja el vádjait: nem 
adtatok ennem, nem adtatok innom, nem fogadtatok be, nem 
ruháztatok, nem látogattatok meg engem. . .  nem. . .  ismét nem 
cselekedtétek. Minden „nem® erős vád ellenünk. Mi az örök 
tagadás emberei. Igen, mi nem akarunk, nem cselekszünk, mi 
szemben állunk, mi tiltakozunk, mi tagadunk. Egész életünk 
tagadás. Életünk hibái, mulasztásai mint súlyos vádak hangzanak
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felénk az utolsó napon. Mint nyitott könyv az örök biró előtt 
egénz életünk. Halljuk a magunk nevét is olvasni, halljuk egy 
elhibázott életnek minden vádját. Nem adtatok!. . Hányszor 
engedtük el ajtónk elől a szegényt, mi a terített asztalnál ültünk 
s nem volt egy morzsa sem, amit odavetettünk volna. Hányszor 
nyújtotta ki felénk kezét a szenvedő s nem volt részvét, nem 
volt könyörtilet számára szívünkben. Csak magunknak éltünk. 
Részvét, irgalom, könyörület ismeretlenek voltak előttünk. S ha 
néha napján meglágyult is a szívünk, ha egyszer-egyszer meg
nyílt is a kezünk, csak azért segítettünk, hogy hangosan hirdes
sék a mi jóságunkat. Nehéz, súlyos vádaK ezek, melyek az 
utolsó napon hangzanak felénk. Mi most szégyenkezünk. Hány
szor szólt a harang, kihallatszott az ének az utcára s mi nem 
mentünk be, hogy leboruljunk, hogy hálát adjunk, hogy imád
kozzunk. Mentünk sietve a mi szórakozásainkba, hajszoltuk az 
élet piacán az anyagi előnyöket, verekedtünk a rangért, bele
merültünk az élvezetek gyönyörébe. S ime most az utolsó napon 
mindezt a szemünkre vetik, vádol bennünket a biró, a rni életünk 
cselekedeteiért. Óh, nemcsak hogy ezeket nem cselekedtük, de 
pártjára állottunk a gonosznak, hagytuk elbukni az igazságot, 
hízelegtünk a mi és a világ hiúságának, palástoltuk a bűnt, 
segítettünk rombolni és nem építeni, bíráltuk és ócsároltuk a 
világ alkotóját, hintettük a hitetlenség magvait, óh, borzalom, 
megtagadtuk az Istent is . . .

Súlyos vádak, melyek alatt roskadozik a lélek az utolsó 
napon. Vájjon ki szabadít meg engem az örök haláltól?

II.
Nem azért vagyunk mi emberek, hogy ne tucfnánk véde

kezni a reánk zuduló vádak ellen. Mi magunk vagyunk a ma
gunk legjobb védő ügyvédjei. Tudunk mi kifogást, tudunk ment
séget felhozni. Az utolsó napon is felszólalunk. Nem láttuk, 
nem hallottuk, nem emlékezünk., ezek a mi mentségeink. 
Arra hivatkozunk, hogy mi szegények vagyunk, miből adjunk? 
Nem szeretjük látni a nyomort, nem tudjuk nézni és hallani 
a sírást. A betegségtől félünk, hátha mireánk is átragad, elhur
coljuk családunk körébe. Ezek az okok, hogy mi ezt avagy azt 
nem cselekedtük. Miért éppen mi, miért éppen én segítsek, 
hiszen ott vannak a gazdagok, a hatalmon ülők, ott az állam, 
a társadalom, azoknak lett volna kötelességük a nyomort eny
híteni, az elhagyottat istápolni, a szenvedést megszüntetni. Nem 
vagyunk mi hibásak, de mostoha volt a sors, az életkörülmé
nyek, a nehéz viszonyok. Óh, Uram mi ártatlanok vagyunk!

De ha tudtuk volna, hogy te Uram az utolsó napon min- 
ezt számom kéred tőlünk, ha sejtettük volna, hogy ilyen szigorú 
biró vagy, ha meg lettünk volna győződve, hogy te mindent 
tudsz és mindent látsz, akkor bármennyire is nehezünkre esett 
volna, megtettük volna. Igaz, hogy sokszor hallottuk a te igédet, 

4 amely minket komolyan figyelmeztetett, hallottuk a te profé-
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iáidat, apostolaidat, szolgáidat, de nem vettük komolyan, nem 
akartuk elhinni, hogy te eljössz s megítéled a világot és az 
embereket.

Kétségbeesve rimánkodunk majd az utolsó napon s mint 
a hajótörött a szalmaszálba is belefogodznánk. . jaj de akkor 
már késő lesz. Siránkozásunk, könyörgésünk, nem indítják meg 
a Bírót, mert ellenünk tanúskodnak a mi cselekedeteink. El
mondhatjuk a legszebb védőbeszédet, meghallgatják, de men- 
tegetődzésünk sikertelen marad. Vájjon ki szabadít meg engem 
az örök haláltól!

III.
Elhangzott a vád, el a védekezés s most következik az 

Ítélet. Aki a királyi székben ül, az embernek Fia szól a jobb 
oldalon állókhoz: „Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek 
ezt az országot, amely számotokra készíttetett a világ megala
pítása óta.“ Óh, milyen boldog lelkek azok, akiknek ilyen Ítélet 
hangzik. Feltárul előttük az örökélet kapuja, belépnek a bol
dogok országába, megjelenhetnek az Isten előtt és szinről-szinre 
láthatják Őt.

Azután a bal keze felől állókhoz fordul s így hangzik 
szigorú ítélete: „Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, 
amely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.* Rette
netes ítélet, megfelebbezhetetlen határozat. Örökre eltaszítva, 
megátkozva, a gyötrelem és örök szenvedés tüzében égni. 
Remény nélkül, társ nélkül, elhagyatva bolyongani, soha nem 
pihenni, csak egy örökkévalóságig szenvedni, óh, rettenetes 
ítélet! Kicsoda ment meg engem az örök kárhozattól?

Mint valami nehéz álomból, úgy riadunk fel most. S bol
dogan tapasztaljuk, hogy még élünk, hogy még nem érkezett 
el az utolsó nap. Hála néked Istenem, hála a te egyszülöttedért, 
a Krisztusért, hogy e mai napra, elvezettél, hogy megcsendít- 
tetted szívemben az utolsó nap emlékére a te igédnek figyel
meztető szavát. Az egyházi esztendő utolsó vasárnapján meg
értettem, hogy sietve kell mennem hozzád, hogy nálad, veled, 
általad megnyerjem az örökéletet. Óh azért buzgón éneklem:

Ments meg engem, Uram,
Az őrök haláltól,
Ama végső napon 
Minden kintől, bajtól.
Midőn az ég s föld 
Megfognak rendülni 
S eljösz a világot
Lángokban Ítélni. (D. t. é. 593.)

Kálmán Rezső
orosházai lelkész.



Síri-beszéd.
Elmondatott rudnói és divékujfalusi őzv. Rudnay Józsefné szül. 

farádi Veres Szilárda temetésén.

Gyászoló Testvéreim! Az a bibliai igazság, hogy „nincsen 
semmiben állandóság a nap alatt" — úgy a természetben, mint 
az emberi életben naponként tapasztalható. Az évszakok vál
tozása : a tavaszi ébredés, a nyári pompa, az őszi hervadás és a 
tél fehérleplü pihentető álma ép úgy váltogatják egymást, mint az 
emberi életben az öröm napsugara és a bánat fellegei, mint 
az egészség és a betegség, mint az élet és a halál.

De ez az örökös változás mégis örökös állandóságot mutat. 
Minden év megismétli a maga évszakait, — minden örömben- 
bánatban megfutott földi életre bizonyosan elkövetkezik a halál.

Mikor az ember a világra születik, két jegy van a hom
lokára írva: az élet és a halál jegye. Két felirat olvasható 
rajta. Az egyiken ez olvasható: Ember küzdj és bízva bízzál, 
— a másikon ez áll: Por vagy és porrá kell lenned! És bár 
tudjuk, hogy a természet rendje ez: életre halál, bár tudjuk, 
hogy utunk előbb-utóbb ide vezet a temető megható csendjébe, 
mégis mindannyiszor megdöbbent szívvel, megrendült lélekkel 
állunk meg, valahányszor ravatal elé állít a kegyelet, vagy 
kötelesség. Örök emberi sorsunk tudatában is temérdek szen
vedés, tengernyi könny kell ahhoz, hogy meg tudjuk érteni: 
„nincsen itten maradandó városunk...", hogy igazat tudjunk 
adni az írás szavainak: „A halandó embernek napjai hasonla
tosak a fűhöz és mint a mezőnek virága úgy virul, de mikor 
a szél általmegyen rajta, nem lészen többé. . . "

Most is a bánat, a gyász, a fájdalom viharzó érzéseivel 
állunk meg e sír előtt, amikor egy csodálatos széppé kikristá
lyosodott emberi lélektől kívánunk búcsút venni.

Pedig, Testvéreim, ez az örök emberi sors talán kevésbbé 
volna ijesztő, ha a sir kapuján át be tudnánk tekinteni abba 
a másik, ismeretlen világba; az elmúlás, a szeretteinktől való 
elválás gondolata talán kevésbbé rendítene meg, ha a halál el- 
rómítő alakja helyett folytonosan a tovább élés vigasztaló képe 
lebegne szemünk előtt; az utolsó óra kondulása talán békét 
és megnyugvást varázsolna zaklatott lelkűnkbe, ha az arasz
nyi létet csak egy lépésnek tekintenők az örök cél felé, ha 
az örök élet hitét megdönthetetlen bizonyossággá tudnánk ed
zeni szíveinkben.

És nincs-e rá okunk, hogy ez a hit dagassza kebleinket, 
hogy ez a meggyőződés emelje fel a porbasujtottakat ? Nincs-e
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rá okunk, hogy épen egy ilyen gyászos ravatal, ilyen távolba 
meredő könnyes szemek hívják fel figyelmünket az élet meg
újulására ?

Oh, tekintsetek csak látó szemekkel a nagy természet titok
zatos műhelyébe! A most még virágzó, pompába öltözött ha
tárok nemsokára díszüket vesztik; a fák lerázzák lombkoronái
kat, a természet ereiben megszűnik a vérkeringés s néhány 
hét múlva egy nagy halottként fekszik majd a föld, ha a tél 
ráborítja fehér szemfedőjét. És még sem kesergünk effölött, 
mert tudjuk, hogy jön majd egy nap, amikor egy láthatatlan 
kéz intésére, egy hallhatatlan hang szavára, egy csodálatos 
isteni parancsszóra lerázza kopott, szürke köntösét a föld, új 
élet zsendül erdőn-mezőn, virágdíszt ölt a határ, daltól lesz 
hangos a mező, öröm pezsdül a szívekben s az érkező tavasz 
mindennél hangosabban, mindennél meggyőzőbben hirdeti, hogy 
a természetben nincsen elmúlás, csak átalakulás, nincsen halál, 
csak pihentető, új életre erősítő álom!

Testvéreim! Ha figyelmeteket nem tudja lekötni ez a kép, 
ha könnyben ázó szemeteket nem tudjátok elfordítani e gyászos 
koporsóról, akkor csak nézzétek azt, mert a halál e komor 
szimbóluma is fellobogtathatja telketekben az örökélet boldo
gító hitét!

Avagy elképzelhető-e, hogy az a hatalmas isteni kéz, amely 
megindította a világegyetem csodás, tökéletes és örök gépezetét, 
— ilyen tökéletlennek, mulandónak teremtette volna épen az 
embert, a teremtés koronáját? Elképzelhető-e, hogy az a teremtő 
hang, mely életre hívta teremtmények millióit, — néhány múló 
esztendő után a teljes megsemmisülésbe döntse a legéletreva
lóbbat? Hihető-e, hogy pár évnyi földi bujdosás alatt betölt
hesse hivatását az Isten képére alkotott emberi lélek?

Nézzetek csak e koporsóra s a körülöttünk sorakozó sir- 
halmokra! Mindenikben egy-egy megfáradt embertársunk alusz- 
sza örökösnek látszó álmát. Mindenik hosszabb-rövidebb ideig 
élt és küzdött, szeretett és munkálkodott, örült és szenvedett. 
Életüknek munkájában, szeretetében, örömében és bánatában 
résztvettek a családjaik, barátaik, munkatársaik. S amikor az élet, 
vagy a kor súlya alatt összeomlott a romlandó test, akkor egy 
szűk koporsóban, a reáboruló sirhalomban lezárulna-e e munkás 
életeknek minden küzdelme, szeretete, öröme és szenvedése? 
Vájjon hiheljük-e, hogy életüknek minden megnyilvánulása 
elintézhető ezzel a koporsóra irt rövid mondattal: „Élt ennyi 
meg ennyi évet“ ? Vájjon a teremtő isteni kéz csodálatos 
alkotásából ne maradna más, mint egy maréknyi por, az Isten 
képére teremtett lélekből csak egy elszálló sóhaj s egyéb 
semmi, semmi ? Életüknek szeretetéből, öröméből nem ma
radna más, csak egy család bánata, kétségbeesése, gyásza, 
sajgó sebei, hulló könnyei?

Nem, testvéreim! Ha az emberi élet csak ennyiből állana, 
ha a koporsóban csak az enyészetet, elmúlást látná a könnyben



456

úszó szem, ha sírhalmainkon nem nyílnának a tovább élés hité
nek virágai, — akkor valóban ránk illene az apostol szava: 
„Ha csak e világon reménykedünk a Krisztusban, szánandóbbak 
vagyunk minden teremtményeknél." De Istennek hála, van ne
künk egy drága ajándékunk: a hit. Ez a hit állítja elénk a 
feltámadott Üdvözítőnek felmagasztosult alakját s ez a hit hal
latja meg velünk e szomorú órában az ő lelkek viharát lecsil
lapító szavát: „Ne félj, csak higyj, mert aki hiszen, örökélete 
van annak!"

Oh, higyjetek hát testvéreim! Higyjetek a Krisztus tudo
mányában, mert egyedül ez képes arra, amire emberi tudomány 
soha: visszaadni elveszettnek hitt kedveseinket. Higyjétek, hogy 
a sír sötét boltja nem zárja el örökre tőletek az eltávozottat. 
Higyjétek, hogy a földi élet vége nem egyéb, mint kezdete egy 
szebb, jobb, örökkétartó életnek. Higyjétek, hogy jön majd egy 
nap, amikor egy láthatatlan kéz intésére, egy nem hallható 
hang szavára, egy csodálatos isteni parancsszóra felpattannak 
a koporsók zárai s boldog öröklétben egyesülnek azok, kiket 
az Űr egymás szeretésére rendelt.

Apadjon hát el könnyetek patakja; halkuljon suttogó imád
sággá ajkatokon a panaszos jajjszó, hiszen szívetek viharát túl
harsogva száll felétek az Üdvözítő diadalmas, biztató, felemelő 
szózata: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki bennem hiszen, 
ha meghal is él! Ámen.

Szeberényi Zoltán
fóti lelkész.


