
A lelkipásztor és a gyermekek.
Máté 19, 14.

Krisztus Istennek országában helyet biztosít a gyermekek 
részére is (Máté 18. 3—4 ); ennélfogva abba a komoly hivatás
munkába, amely a lelkipásztorra, mint Krisztus szolgájára vár, 
nagy súllyal illeszkedik bele a gyermekek gondozása.

Ha azokat az elveket keressük, amelyeknek követése mellett 
a gyermekgondozás lelkipásztori munkája helyes alakot ölt, 
magánál a főpásztornál: Krisztusnál, kell megállapodnunk. Krisz
tus evangélioma a gyermekgondozás tökéletes pedagógiája, az ö élete 
e pedagógia megtestesülése, megváltói munkája pedig e pedagógia 
örök fundamentoma. Adva van itt a kiindulás, a folyamat, a cél, 
és az akadály. A kiindulás: a Krisztushoz való menetel; a fo
lyamat a Krisztusban való élet; a cél: a Krisztusban való meg
maradás ; s az akadály minden ponton: a bűnös emberi termé
szet, a sátán és e világ. De adva van ennek a növekedő életnek 
teljessége is a Krisztusban (Luk. 2, 40.), és ugyancsak Őbenne: 
a Megváltó, aki az akadályokkal szemben s azok felett diadalra 
segít. Nélküle Isten országába lépni, abban élni s üdvösséget 
nyerni nem lehet. (Ján. 14, 6.)

Már a kiindulás is nehéz, még nehezebb a folytatás és a 
befejezés, mert fél munkának, fél feladatteljesítésnek itt semmi 
értelme nincs. (1. Kor. 9, 24—25.) A gyermek a maga erejéből 
Krisztushoz menni nem tud, még kevésbbé Őbenne élni és 
Őbenne megmaradni. Nemcsak gyengesége és gyarlósága tartja 
vissza, odaáil útjára a sátán is az ő csábító Ígéreteivel, palástolt 
gonoszságával és ellenségei sorába szegődnek a rossz emberek, 
saját társai, sőt — fájdalom — akárhányszor maguk a szülők is. 
A lelkipásztornak kell a gyermekeket az akadályokon keresztül 
odavezetnie Krisztushoz, a szülőktől átvennie a maga ölébe s 
odahelyezni Krisztus ölébe, hogy megáldja s ezzel az áldással 
országának maradandó polgáraivá avassa őket. Minden egyes 
gyermekhez külön kell lehajolnia, mindegyiket külön gondoskodó 
szeretetébe vennie. Ez a munka semmivel sem kisebb, mint a 
a reábizott lelkek bármelyikével szemben tanúsítandó lelkipász
tori tevékenység. Meg kell ismernie a gyermeket úgy, amint 
van, a maga leplezetlenségében, hibáival, gyarlóságaival, eré
nyeivel, képességeivel, életkörülményeivel, környezetével. Fel 
kell ismernie benne az Isten kegyelmére szoruló bűnös embert, 
de egyszersmind Krisztus megváltottját, Istennek gyermekét is. 
Azután törölgetnie kell e világ porától homályossá vált lelkét: 
ezt a drága istenképet, míg újra fényessé nem lesz; faragnia, 
csiszolnia, nemesítenie szívét, akárcsak a szobrászművész keze
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a természetes márványdarabot, hogy abból életszín sugározzák 
szerteszét. Ki kell emelnie a gyermeket a sokaság közül (Márk 
7, 33.), hogy szemtől-szembe álljon vele s belásson szívébe, 
leikébe s megnyithassa látását, felébreszthesse hitét, hogy ami
kor szíve, lelke látásra, hitre tárul fel, ne legyen előtte senki 
más, egyedül a Krisztus, a Megváltó, tehát egyedül csak Őt 
lássa meg s szent elhatározással buzduljon fel az ő követésére 
és dicsőítésére. Igaz, hogy ebben a munkában résztveszneb, 
kell, hogy résztvegyenek, a szülők és tanítók is, mégis a munka 
lényegi része a lelkipásztoré. Mekkora hit és szeretet kell ehhez 1 
Türelem, önmegtagadás, elnézés, megbocsátás, intés, feddés, 
dorgálás, mindenek előtt pedig tiszta, útmutató élet. A példakép 
a Krisztus; az ő nagy hite és szeretete; tiszta, büntelen élete.

A gyermekgondozó lelkipásztori munka középpontjában 
a konfirmációi oktatás áll. Az erre szánt idő a gyermekek elő
készítésének szent ideje a krisztusi életközösségre vonatkozó, 
ünnepélyes hitvallásra és fogadalomra, annsk megbizonyítására, 
hogy a név, amelyet a keresztségben nyertek, valóban az ő 
keresztnevük s hogy ők igaz keresztyének, mert keresztyén 
nevük alatt Krisztus lelkét hordozzák. Nem lehet tehát eléggé 
hangsúlyozni a konfirmációi oktatás jelentőségét. Nem szorítkoz- 
hatik ez csupán vallási ismeretek, vallástörténeti és egyháztör- 
téneti adatok, egyházi, dogmatikai tantételek s ethikai törvények 
és tanítások közlésére, hanem át kell fognia a gyermeki szívet- 
lelkeí, kiformálni azokban a meggyőződéses, élő, öntudatos, 
evangéliomi hit alapján a krisztusi életet. A bibliát kell átadni 
a gyermeknek, a bibliában a Krisztust s Krisztusban az örök 
atyai kegyelmet. Csakis így nevelhetünk a szó nemes értelmében 
vett krisztuskövetőket, evangélikus jellemeket, akik állhatatosan 
megmaradnak Krisztusban akkor is, amikor nem vigyázhat lép
teikre gondos szülői szem s nem foghatja kezüket vezető, lelki
pásztori kéz. így fejlődnek ki a krisztusi gyermektipusok, akik 
példázzák a felnőttek előtt az Istenországába való bejutás szent 
feltételét (Máté 18, 3—4.).

Nagy hibát követ el azért az a lelkipásztor, aki a konfir
mációi oktatás fontosságát — habár öntudatlanul is — lekicsi
nyelve, a konfirmációi oktatás idejét szűk keretek közé szorítja. 
Valakit máról holnapra Krisztus követőjévé tenni épúgy lehe
tetlen, mint máról holnapra Krisztus követőjévé lenni. A krisztusi 
felfogásból sem elvenni, sem ahhoz hozzáteni nem lehet. Krisztus 
építi Isten országát, azaz lassan, fokozatosan emeli tanítványai 
és az emberek lelkében (Ján. 16, 12.). Építenie kell a lelkipász
tornak is a gyermekek lelkében Isten országát: a hitnek, sze
retetnek templomát, hogy ez az építés alatt tényleg megépüljön. 
Sajnos, egyházunknak szinte alig van mostohábban kezelt mun
kája, mint a konfirmációi oktatás, hiszen a legtöbb helyütt alig 
terjed néhány heti órát igénybevevő, 2—3 hónapnál hosszabb 
időre. Egy-egy népesebb gyülekezetben ez az idő még arra sem 
elegendő, hogy a lelkész az ő növendékeit névszerint megismerje,
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hogyan jusson tehát ideje arra, hogy velük Krisztus nevében 
komolyan foglalkozzék s őket keresztyén nevük viselésére mél
tókká tegye! Krisztus minden gyermek nevét feljegyezte az élet 
könyvébe (Luk. 10, 20.); de tudja hitüket, szeretetüket, csele
kedeteiket is (Jel. 2, 19.). Ő, a jó pásztor, ismeri juhait s ő is 
ismertetik azoktól (Ján. 10,14.). Az anyakönyvezés, törzslapozás 
vajmi keveset ér, ha Krisztus kitörli a bejegyzetteket az élet 
könyvéből (Jel. 3, 5 ), mivelhogy nem ismerték és nem követték 
őt. Az a lelkész, aki a konfirmációi oktatásnál hivatásának csak 
a terhét látja s arra törekszik, hogy ezen a terhen az oktatási 
idő minél rövidebbre szabásával is könnyitsen, olyanná válik 
Krisztus szemében, mint a tanítványok voltak Krisztusnak a 
gyermekekre irányuló szeretete árnyékában (Máté 19, 13.); 
ahelyett, hogy Krisztushoz vezetné a gyermekeket, akadályként 
áll oda Krisztushoz vezető utjokra. Ennél szomorúbb szerepe 
igazán nem lehet a lelkipásztornak! Itt volna az ideje, hogy 
anyaszentegyházunk megértse a konfirmációi oktatás felette nagy 
fontosságát s orvosolja a meglevő bajokat úgy, rendeleti intéz
kedéssel gondoskodik annak minél intenzívebbé tételéről, meg
állapítva egyúttal a konf. oktatás idejének minimális terjedelmét 
is, ami semmiesetre sem szorítkozhatik 2 évet érintő, legalább 
is 6—6 hónapra terjedő tanításnál rövidebb időtartamra.

A konfirmációi oktatás fontossága megköveteli e munka 
kellő előkészítését. Az előkészítés egyfelől az iskolában, másfelől 
a templomban történik, amott a vallástanitás, emitt a gyermek- 
istentisztelettartás keretében. Az igazi lelkipásztor pásztora a ser
dülő nyájnak is, aki odaáll már az iskolában a gyermekek elé 
s maga köré gyűjti őket a templomban is az Urnák szent oltára 
előtt, hogy táplálja lelkűket az élet kenyerével és italával. Ez 
a munka megteremti a lelkész és a konfirmálandó gyermek
sereg között a közvetlen lelkikapcsolatot, amely a közös munka 
által egyre erősödik, úgyhogy amikor eljön a konfirmáció ok
tatás ideje, a konfirmandus növendékek egybeolvadnak lelké
szükkel; nem idegen egyént, hanem régi, jó ismerőst látnak 
benne: az ő lelki atyjukat, akit szeretnek s aki szintén ismeri 
és szereti őket. Enélkül az egybeolvadás nélkül áldásos konfirm. 
oktatást végezni nem lehet.

De a konfirmációi oktatásnak folytatást is kell nyernie. 
Ezt a folytatást a vasárnapi iskola munkája biztosítja. Itt ápolja, 
melengeti, öntözgeli, védelmezi a lelkipásztor a gyermekiélekbe 
plántált hitnek hajtását, hogy el ne lankadjon, ki ne száradjon, 
se semmiféle vihar ketté ne törje azt.

Ne gondoljuk azonban, hogy e munkák közé állítva a 
konfirm. oktatás bármit is veszít fontosságából. Minden előké
szítő és folytató munka mellett is a legkomolyabb munka marad 
az egyházunkban a lelkipásztori gyermekgondozás terén. Fun
damentális munka, amelyet semmi más munkával pótolni nem 
lehet. Amit itt elmulasztottunk, örök mulasztás marad, hiába 
állunk fokozott erejű munkába akár a vasárnapi iskolában, akár
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az ifjúsági, vagy egyéb egyesületi élet terén. A konfirmációi 
oktatás az üdvét kereső ember odaállítása az örökkévalóságba 
vezető útra, amely adhat életet, de adhat halált is. Nemcsak az 
egyén életének radikális meghatározója, mélyen belenyúl egy
házunk életébe is.

Egyházunk értékének, életképességének, jövendőjének mér
tékét a konfirm. oktatás adja meg. A konfirmált növendéksereg 
sarjhajtás egyházunk életfáján, amelynek főgyökere a konfirm. 
oktatás. Ebből áramlik egyházunk életébe a legtöbb erő, amely 
építhet, de rombolhat is.

Nehéz az a munka, amely a lelkipásztorra a gyermek- 
gondozással vár. Felette felelősségteljes (Máté 18, 6). De mint 
Krisztus szolgálatában végzett minden munkának, ennek is van 
méltósága. Sőt a lelkipásztori munka méltósága szinte seholsem 
fenségesebb, mint itt (Máté 18, 5). Talán éppen azért, mert ez 
a munka teremti meg Krisztus választottainak típusát.

Szabó István
kemenesmagasii lelkész.

Suspiriumok.
I. Kor. XIII. 1 -1 0 .

Én édes Jézusom!
Lábad elé hullok s úgy sírom el néked :
Hogyan agyonkínzott, összetört az élet.
Amerre csak járok, nincs egyetlen virág . . .
Ezt a  szegény földet temetőnek hívják!

A te szerelmedet tedd gazdaggá köztünk,
Hogy így felszáradjon minden forró könnyünk.
Formálj által minket boldog emberekké,
Akiknek az ajka ezt mondja örökké:
Tetőled tanultuk, — dicsérjük nevedet —,
Legnagyobb a  földön az igaz szeretet!!

11. Kor. VI. 1 -1 0 .
Jóságos Istenem!
Vajha Neked adnám, amit kaptam Tőled, 
Templomoddá tenném ezt az egész földet,
Melyben minden lélek csak Tenéked szolgál,
S minden szív Terólad prédikáló oltár.

Életembe hullass új pünkösdi lelket,
Legyen bennem élő a te nagy kegyelmed.
Bárhová visz sorsom, arra taníts mindJg:
Boldog, aki szolgál, boldog, aki bizik!!



109

I. Tess. IV. 1 -7 .
Lelki tisztaságra hívtál Uram minket.
Hogy mint a  te néped, úgy járjunk a földön.
Te azt nem akartad, hogy a szíveinkben 
Fehér virág helyett csupa dudva nőjjön.

Óh de hová értünk! Milyen lett az élet!
Tenger bűnünk tüze mindig jobban éget.

Segélj kegyelmeddel oda térnünk vissza,
Ahol ez az élet Teelőtted kedves,
Áldásokban gazdag, alázatos, tiszta!

Efez. V. 1—9.
Édes jó Megváltónk!
Földi életünkben történjék is bármi,
Taníts szüntelenül szeretetben járni.
Dicsőítsük mindig a jó Isten nevét,
Ajkunkra ne jöjjön soha gonosz beszéd.
Legyünk új hajnalok tiszta fénysugára,
Áldást imádkozzunk mindenek útjára,
S míg a lelkünk nap lesz, verőfénye szálljon 
Városban, falvakban, országon, határon . . . 
így lesz világosság . . . eltűnik a sötét . . .
Édenkertté tesszük a siralmak völgyét!!

Gat. IV. 21 -31 .
Milyen nagy boldogság én édes Istenem,
Mikor sz nt igédet házadban hirdetem!
Lelkem óímelegszik, szívem Téged érez . . .
Síró emberekből, kik keresztet hordnak,
Hozzád imádkozó, alázatos nép lesz!

Gyermekeid vagyunk, ez a szent Ígéret . . .
Drágább örökséget vájjon ki is kérhet?!
S míg e földi téren minden útunk szabad,
Boldog csak az lehet, aki Hozzád siet,
Aki mindenkoron igaz úton halad!!

Schöck Gyula
pápai lelkész.



A szeretet.
Ötvened vasárnapjára.

I. Kor. 13. r. 1—10.

K. T. Titkos kamránk ajtaját magunkra zárva, kezünket 
zavartalan csendben összekulcsolva, áhítattal szent könyvünk 
fölé hajolva, az imént hallott Szent-Igéket olvasva — úgy vélem 
— mindnyájunkat, habár más-más alakban nyer is az kifejezést, 
egy és ugyanazon érzelemhullám tölt el. Egyik arcán boldog 
pir rózsája nyílik ki, a másik a döbbenet sápadtságát ölti feL 
Az ajk emitt beszédessé, amott némává válik. Ez lelkesülten 
újból és újra elolvassa, az lapjait gondosan összecsukja. Min
denkinek, kivétel nélkül, kell valamit éreznie s érez is: szent 
megilletődést, meghatottságot, fenségest, hisz maga a minden
ható Fenséges, az örökké Dicsőséges elé járult, az pedig, mikor 
felhangzik az élet eme öröktőlfogva áhított lelke, a szeretet — 
eléje lép.

A szeretet hiánya kietlenné tette volna magát az Édent is 
de ez képes a sivatagba is Paradicsomot varázsolni. Ősszülőink 
szivét már ez dobogtatta s az utolsó földlakó szívének végső 
vágya ez m arad: szeretni.

A szeretetet, az emberi nem lelki kincstárának ezen fel
becsülhetetlen remekét, igen sok szempontból ismertették. Mi 
kíséreljük meg az Ige fénye mellett annak jelentőségét és ren
deltetését megvilágítani, mivel

A szeretet a) érték; b) mérték.
I.

Pál apostol a szeretet jellegzetességét s így jelentőségét 
is, több, számszerint tizenhat, vonással iparkodik kifejezésre 
juttatni. Teszi ezt igenleges és nemleges megjelölésekkel. A 
nemlegest is igenlegesbe átültetve próbáljuk meg a szeretetet, 
az emberi élet fölé emelkedő, ezen napsütötte, virággal borított, 
méhében üde forrásokat és szinaranyat rejtő bércet úgy bejárni, 
hogy minden pihenőnél egy-egy percre megállva elmerengünk.

A szeretet hosszútürö. Ember! Kér. Testvérem! A kincses
házak kincsesháza előtt állasz. Benne az örökséged. A testá- 
mentom a kezedben. Nem hamisítvány. Nézd, rajta a rendelkező 
piros pecsétje. . .  a saját vére. Örökségedet átveheted. íme, egy 
pagy kulcscsomó, — a lélek felkészültsége. A kincsesházat az 
egyik kulccsal felnyithatod, de a sok közül csak azzal az eggyel. 
Abba hagyod-e a próbálgatást az első eredménytelen kísérletek 
után? Aligha hinném, ha valóban szeretnéd az örökségedet át
venni. Légy hát türelmes, ha kell, légy hosszútürö!

A szeretet kegyes. . .  .Lárma. Átkozódó szitok.. .  s a korcs
maajtón dúlt arcú ifjút röpítenek ki. Röptében egy arrahaladó 
nőnek vágódik. Ez nem szidja, nem átkozza a hirtelen józanodó 
iQút. Szeretettel kérdi: nagyon megütötte-e magát? Az ámulattól
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kidülledő szemét könnyek lepik el, felsír a lelke: .Örökre el
veszve." De biztatón szól az asszony: .Nem örökre." „ . . . S a z  
ifjú kiált: .Az anyám hangja!* ...Ezentúl, vasárnaponként 
boldog örömmel látta az anya a tisztes ruhába öltözött fiút a 
templomban. A kegyes szeretetnek mily nagy megjutalmazása!

A szeretet örvendező, Pál apstol úgy mond: .Nem irigykedő." 
Azt hallottam, hogy az érzékiség az embert állattá, a nagyra- 
vágyás ördöggé, az irigység pedig kővé változtatja. Mind a há
romból van kiút — a szeretet, mely ismét emberré, Isten kép
másává, örvendező szívüvé tesz. örvendezz!

A szeretet szerény, vagyis „nem kérkedő". Gondolj Salamon 
kérésére: Adj istenfélő szívet! Megértheted, mért nem kérkedett 
soha bölcseségével és kincseivel. Azért, mert szeretett, mert 
szerette az Istent.

A szeretet alázatos, u. i. „nem fuvalkodik fel". Alázatos 
nemcsak a nála hatalmasabba], hanem a nálánál gyengébbel 
szemben is. Moody mondja el: Egy új állomáshelyen, szegény 
munkásnegyedben az utcán haladva a lelkipásztor megpillant 
az ablakban egy kis gyermeket. A gyermek édesen mosolyog. 
A komoly férfi megemeli kalapját s barátságosan köszön a 
mosolygónak. Másnap, ugyanazon órában menvén arra, két 
nevető fürtös fejecskét lát az ablakban. Újból megemeli a ka
lapját. Ötödnapon már öt gyermekfejecskét lát. . Hatodnap, a 
szokott órában, a gyermekek anyja is az ablaknál. Mit tegyen? 
Köszönjön ? Köszönhet ? . . .  A gyermekek kacsói integetnek .. 
ő köszön s ennek révén hamarosan módját ejtette, hogy egy 
családdal szaporodjék a templomlátogatók száma, kik eddig — 
talán ép a sok gyermekre hivatkozva — nem látogatták az 
Isten házát. Áldott, szeretetben gazdag alázatosság!

A szeretet ékes, tehát „nem cselekszik éktelenül". Zsémbes 
szomszéd bosszankodva szól Vidám szomszédhoz: „Már igazán 
bosszankodom. Alig szerződtetek magamhoz valakit, — nem 
tudom miért — csakhamar felmond és el is megy. Bosszantó, 
igazán bosszantó."

— Szereti-e Zsémbes szomszéd a nyikorgó ajtót?
„Már hogy szeretném?!"
— Más sem — veti oda Vidám.
Zsémbes okult s kevesebb alkalmat teremtett a bosszan- 

kodásra.
A szeretet önmegtagadó, mert „nem keresi a maga hasznát*.

III. Edward angol király már egy éve fojtogatta ostromgyürü- 
jével körülzárva Calaist. Végre a vár parancsnoka kitüzette a 
fehér zászlót. Edward azzal küldte a kapu elé követeit, hogy, 
hurokkal nyakukon, hat előkelő calaisi hozza táborába a vár 
kulcsait. A hat férfi önként jelentkezett. Végzetük elkerülhetet
lennek látszott, mire a királyné vetette magát értük közbe s 
így Edward nem engedett bosszújának szabad folyási, hanem 
felesége kedvéért — bár immel-ámmal — megkegyelmezett. 
Elismerésre méltó dolog; de mennyivel szebb lett volna, ha ezt
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szeretettel tette volna. Mily más Jézus eljárása, ki önként, kész
ségesen, nemcsak megbocsátott, de szenvedett ellenségeiért i s !

A szeretet béketűrő, mivel „nem gerjed haragra". Nézd lelki 
szemeiddel Jézust, amint a kálváriás úton a Golgothának tart! 
Nézd a Golgothán! Lehet-e a békességesen törő szeretet feje
delmének, kinek légiók állhatták volna rendelkezésére, találóbb 
neve, mint a „Bárány" ?

A szeretet elnéző s így „nem rójja fel a gonoszt". Tékozló 
fiú atyja! Történeted évezredeken által fennmaradhatott volna-e, 
ha nem oly s annyi szeretettel cselekszel, amint tevéd ?!

A szeretet ötül az igazságnak, minthogy „nem örül a ha
misságnak". Hidd meg, nem az szeret téged, aki hizeleg néked, 
hanem az, aki az igazat a szemedbe is megmondja. A hizelgő 
hamis olyan, mint a fecske, addig időzik közeledben, míg verő
fényben fürödhet, azután keres új verőfényes tájat; olyan, mint 
a nadály, elhagy, mikor belőled élt. Nem így az igaz. Arra szá
míthatsz a dermesztő közöny és a nemszeretem napok idején 
is, sőt örül, ha igaz voltát bizonyíthatja szeretete által.

A szeretet mindent elfedez. Themisztokleszt egy bölcs azzal 
kereste fel, hogy az emlékezésre szeretné megtanítani, mire az 
így felelt: „Eredj, szívem-lélkem feledni vágy!"

A szeretet mindent hiszen. Hallgasd a szerelmetes jegyese
ket, mi mindent igernek egymásnak. Itten-otlan talán Tamás 
módjára csóválod fejedet ; de a szeretet mindent hiszen.

A szeretet mindent remél. Mikor Franké az ő árvaházát épí
tette, a pénzkezelő lehangoltan jelenti, hogy elfogyott a pénz, 
mire a nagyszívű férfi így felelt: Ez azért van, mert az úr 
újabbat akar küldeni — s másnap, tényleg, egy nem sejtett, 
nagy adomány futott be távol vidékről a pénztáros kezeihez. 
Óh, csodát tévő szereteti

A szeretet mindent eltűr. Egy ősrégi keleti közmondás: „Idő 
és tűrés képes egyedül arra, hogy az eperlevélből selyem vál
jék." Azóta többet is tudunk! A selymet a moly megemészti, 
de a szeretet erősebb, mint a halál.

A szeretet kifogyhatadan, azaz „soha el nem fogy". Kifogy
hatatlan leleményességben is. Egy atya aggódva tapasztalja, 
hogy fia a jóban hanyatlóban van. Mit tegyen?.. Meg van. 
Egy darab deszkát és szögeket kerít elő s fiának adja. „Fiam! 
Figyeld meg magad! Ha botlást veszel észre magadnál, Ü6S 
egy-egy szöget e deszkába." A fiú még nem jutott oda, hogy 
atyja óhaját mereven visszautasítsa. Néhány nap múlva kéri az 
apa a deszkát. Hét szög volt benne. Most az apa arra kéri a 
fiát, hogy minden nap, amikor nem követ el botlást, húzzon ki 
egy-egy szöget. — Hetek múltak el, de egy este lelkendezve 
örömkönnyes szemmel jő a fiú: „Atyám, most húztam ki az 
utolsó szöget." — Kifogyhatatlan, szeretetben gazdag atyai le
leményesség ! Megmentetted gyermekedet.

Á szeretet teljes. Michel Angelot, midőn egyik szobrával 
már-már elkészült, meglátogatta a barátja. Megcsodálja a szob-
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rőt, majd elköszön. Hetekkel később ismét meglátogatja a mű
vészt s még mindig ugyanazon szobor előtt találja. „Hisz, hogy 
utoljára itt voltam, azóta te nem csináltál semmit.“ „Tévedsz. 
Ezt a részletet átdolgoztam, emezt finomabbra csiszoltam. Ezt 
az arcvonást szelidebbé tettem, azt az izmot kidomborítottam. 
Itt az ajknak kifejezést adtam, ebbe a tagba több energiát ön
töttem." „Jó, jó — szól a vendég — de ezek csak kicsiny rész
letek." „Lehet — mond a mester — de tudd meg: részletek 
képezik a teljességet!"

Nem tökéletes a szeretet, mely nem teljes, a teljes szere- 
teten pedig minden vonás elhanyagolhatatlan érték.

II.
K. T .! Az apostol azonban nem éri be azzal, hogy a sze

retetnek csupán az értékét tárja fel, tovább megy, mértékként 
alkalmazza is. Kezdi magán, hadd folytassa önmagán más.

„ .. .ha szeretet nincs bennem olyanná lettem, mint a zengő 
érc és a pengő cimbalom." Szeretet nélkül tehát megszűntem 
embernek lenni, legfeljebb holt tárgynak tekinthetem magam.

„ . . .  ha hegyeket mozdítok ki helyükről, szeretet pedig 
nincs én bennem, semmi vagyok." Hegyeket mozdíthat el az 
idő, a szél, a csobogó patak, a hömpölygő folyam, a földrengés. 
De mi a hegyet elmozdító idő, a szél, a patak, a folyam, a 
földrengés? Ma már csak legfeljebb emlék, egyébként semmi. 
Fűit. Csak volt. — Ember szeretet nélkül ennél is kevesebb: 
semmi, semmi.

„ . . .  ha vagyonomat mind feléíetem is és ha a testem tűzre 
adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom 
abból." Szeretet nélkül nemcsak az ember, de még a munkája 
is megsemmisül. Színtjátszó szappanbuboréknál is haszontala
nabb, kevesebb.

Szeretetlenséggel bukunk, szeretettel magasztosulunk. A 
szeretet a mindenségbe enged beavatkozást, a mindenségnek 
tesz tényezőjévé, az isteni mindenhatóság egy részét ruházza 
át mireónk. „Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, 
mindent eltűr."

Ehhez viszonyítva mik a hitregék hősei? Törpe korcsok. 
Mik a mesebeli sárkányöiők? Kérész sikerjegyesek. Mi az em
ber, ha szeret? Az örökkévalóság várományosa, mert ami benne 
lényeg, „a szeretet, soha el nem fogy".

S ne hidd, hogy a mindenségben parány, a teremtésben 
atom, az anyagban molekula lész csupán. Azt mondja az írás, 
ha szeretsz, „eltöröltetik a részszerint való és eljő maga a tel
jesség".

Zenitet túlszárnyaló horizont az, ami elénk tárul s amit 
betöltünk szeretetünk révén, csakhogy az — természetesen — 
az előbb felsorolt jellegzetességekkel teljes: tökéletes szeretet 
kell, hogy legyen.
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Mérték ez, melyet megütni — míg szeretet nincs bennünk 
— emberfeletti, lehetetlenség; mérték, melybe beleülünk azon 
pillanatban, mikor — bibliai értelmezésben — szeretünk.

Bámulatos: „A szeretet, mikor keletkezőben van, többet 
érez, mint, amit mond; ha mulóban van többet mond, mint 
amennyit érez.“

Csodálatos: „A szeretet, ha azt mondod neki: írj! — a 
maga nevét írja fe l; Ha azt mondod: Olvass! — a saját nevét 
olvassa ; ha azt mondod : Számolj! — azt feleli: . Ezt nem ta
nultam meg“, mert szeretni annyit tesz, a saját énemet elveszteni, 
hogy egy jobbat találjak helyébe. így érthető, hogy aki senkit 
sem szeret, szerencsétlenebb annál, akit senki sem szeret.

Keresd az okát, hogy miért borúsak a homlokok, sötétek 
a tekintetek, gyászos az élet? Ne csodáld! Az élet napja, a 
szeretet, hunyóban, így hát, mi sem természetesebb, mint az, 
hogy sötétebbek az árnyak.

Mindazáltal, Kér. Testvérem! kétségbe ne ess! Biztasson 
az Ige: A szeretet soha el nem fogy. „Könnyes, kesergő éle
tünkben vigasztaljon: Szeretetben az üröm megédesül, az öröm 
megdicsőül. Vondd le bátran a következtetést: A szeretet ereje 
a gyengédség, mely ösztökél, egyben meg is nyugtat. Minden 
időben áldás. Hajnalban vágyott szelíd alkony s fáradt estén, 
éjjen által, csendben jövő pirkadat.

* **
A görög legendák szerint Szaisz egyptomi városban volt 

egy kép, melynek leplét, aki fellebbentette elfelejtett mosolyogni.
Bánat embere! Lebbentsd meg a szeretet fátylát s újból 

megtanulsz, s tanulj is meg, derűsen, boldogan mosolygani! 
Ámen!

Ligeti Ede
sajókazai lelkész.

Az igazi szolgálat.
Böjt I. vasárnapjára.

II. Kor. 6, 1—10.
Szent igénk felolvasásakor Pál apostol életéből sok szép 

színes, felemelő, megrázó és példaadó kép tárul egymásután 
az én lelki szemeim elé. . .

István diakónust a vallási fanatizmus és gyűlölet a vesztő. 
I helyre hurcolja, S mig a felizgatott tömeg vérre szomjuhozik,
\ a hamis tanuknak felsőruháit, akik vállalták a felelősséget a 

szentéletü férfiú ártatlan haláláért, egy fiatal rabbi növendék 
őrzi nagy búzgósággal: e ez 5 Tarsusi Saulus, a Benjámin törzsé
ből származó farizeus.

Változik a kép. Damaskus felé vágtat egy lovas csapat, 
élén egy merész lovas, a parancsnok. Jerusálem börtönei már
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megteltek a keresztyén hitvallókkal, de úgylátszik, hogy még 
mindig volt hely elég. A fiatal parancsnok hivatalos levelekkel 
tarsolyában bosszútól lihegve rohan a nagy város felé, hogy 
az o'tani keresztyéneket is rabszíjra fűzze s pusztítsa a Názá
reti Mester „megtévelyedett* követőit. Ez volt Saulus az üldöző.

Lova azonban hirtelen megbotlik, a bátor lovas a porba 
hull s égi hang hallatszik az égből: Saul, Saul mért kergetsz 
engemet? S Jézus ismételt felvilágosító és intő szavai után 
elmegy ugyan Damaskusba, de már azért, hogy megkeresztel- 
kedjék. Ez volt Pál, most már a Krisztus tanítványa.

Jeruzsálemben nagy zavargás van a templom előtt. A fel
lázadt tömeg egy fiatal embert akar megkövezni, aki azelőtt 
nagyrahivatott vezére volt az Atyák Ígéreteiben felnövekedett 
zsidóságnak s nagy üldözője egy merészen újítani akaró Mester, 
Jézus tanítványainak s most árulóként a legnagyobb híve a 
kereszlrefeszítettnek. Ez a férfiú a fenyegető veszedelmek kö
zött is bátran hirdeti az evangéliumot. Pál volt ő, az apostol!

Rómában vagyunk. A börtönben két őrhöz láncolva per- 
gámen lapjaira hajolva látok egy megtört testű, de törhetetlen ; 
lelkű férfiút, akit a biztos halálnak tudata sem tudott elszakí
tani az Isten szerelmétől, amely vagyon a Jézus Krisztusban. 
Ez volt Pál, a vértanul íme, a megtért és megkeresztelkedetti 
Saulus lemondott gazdag örökségéről, a tekintélyről, atyafiai 
szeretetéről, a reá bizonyosan váró főpapi tisztről s lett a világ 
szemében földönfutó, üldözött, kibeszélhetetlen nyomorúságokat 
elszenvedett s végül is lefejezett bűnös, a valóságban pedig 
Krisztusnak legnagyobb apostola, eszméinek vértanúja, az evan
géliumnak diadalmas zászlóvivője és a mi példaképünk az Úrért 
való szolgálatban. Vajha mi is az 5 nyomdokaiba léphetnénk 
és tudnánk szolgálni az Urnák alázatossággal és szolgálni em
bertársainknak önfeláldozással.

Méltó dolog azért, hogy szent leckénk alapján elmélkedé
sünk tárgya legyen ez ünnepélyes órában: Pál apostol példa
adása a szolgálatban.

1. Mindenről lemondott alázatossággal.
2. Mindeneknek szolgált önfeláldozással az Úrért!

I.
Sz. T. az Úrban!
Pál apostol előkelő tarsusi zsidóesaládból származott. Atyja 

gazdag ember, s ami a legnagyobb dicsőség volt rá nézve, 
mint zsidóemberre: római polgár. Fiát Jeruzsálembe küldi a 
nagyhírű és bölcs Gamálielhez, hogy a vallástudományokban 
tökéletesen kiképezze magát. Apa és fiú egyaránt büszke a 
Benjámin törzséből való származására, — amely soha nem lett 
hütelen Jahvehez — és farizeusi i'endjére. Saul a jövő remény
sége volt Jerusálemben, tudása, éleselméjűsége, hitbuzgósága, 
gazdagsága a legszebb reményekre jogosíthatta. Kétségkívül 
megnyillott volna előtte egykor a főpapi méltóság is. De volt
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egy hibája, a fékezhetetlen szenvedély, a túlbuzgóság, a kimond
hatatlan gyűlölet Jézus követői iránt, amelyet Gamálielnek min
den szelidlelküsége, józan megfontoltsága és bölcseségj sem 
tudott kiirtani szívéből. Ez okozta az ő bukását Izraelben. Mert 
íme az Úr csodát művelt. Nem engedte őt az ösztöke ellen ru- 
gódozni ! Kiválasztotta apostolául s néki engedelmeskednie 
kellett ! A Krisztusnak egyetlen szavára a porba kellett hullania 
a büszke lovasnak a damaskusi utón. Az ö megtérése nem ' 
pillanat műve volt. Régóta viaskodott már az ő leikével attól 
a perctől kezdve, ahogy látta István vértanú megdicsőült halálát, 
látta és hallotta az általa és katonái által megkínzott, rabszíjra 
fűzött Kriszluskövetők boldog lelki békességét, martir készsé
gét és a gyűlöletes kíváncsiság után tőlük halott tanítását a 
keresztre feszítettnek, — a Messiásnak. A mennyei jelenés a da
maskusi utón azután végleg eldöntötte a lelki harcot. Az égi 
fényesség és a sivatagos utat égető napsugár elvette egy időre 
szeme világosságát, hogy tisztán láthasson a megtérés és meg- 
kereszteltetése után.

További pályafutását ismerjük. Ami sok megpróbáltatást 
és nyomorúságot említ szentleckénkben, azt az Űrért cselekedte. 
Mindent semminek állított, mindenről lemondott, az Úrért, aki 
néki még a halálban is csak nyeresége volt. Alázatos volt vele 
szemben még akkor is amikor már többet munkálkodott, mint 
a tizenkettő együtt véve, — mert egykor háborgatta az Urnák 
Anyaszentegyházát.. . Az ő példaadása nyomán százan és ezren 
követték őt az utón, amely a megpróbáltatások sokaságán át a 
hitvalláshoz, sőt a vértanusághoz, a száműzetéshez, gályarab
sághoz, — de a Krisztushoz vezetett.

Nem sorolom fel sem az ó, sem a közép, sem az új kor
ból a hitvailók, vértanuk és reformátorok történetét, hiszen az 
iskolában tanultátok, a templomban hallottátok, vallásos tárgyú 
könyveitekben olvastátok. Engem és mindnyájunkat most az a 
kérdés foglalkoztasson: hát ugyan mit teszünk és miről tudunk 
lemondani az Úrért ? Pál apostol és az ő követői mindent meg
tettek s mindenről lemondottak érette..

Azt mondhatná valaki közületek Sz. T. az Úrban, hogy 
mit adhatunk mi, akik szegények vagyunk s akiktől a mai tör
vényes kor nem kíván martyrságot? De meg nem is vagyunk 
apostolok, az Urnák tudományában járatosak. Azt mondjátok: 
én földműves vagyok, napkeltétől, napnyugtáig fáradozom az 
én földemen, az én szőlőkertemben, én meg iparos vagyok, 
aki a műhelyben végzem fárasztó munkámat, én meg keres
kedő, aki egy percre sem hagyhatom el üzletemet, hiszen ab
ból élek. A tisztviselő így védekezik: idegeimet felőrli a sok 
irodai munka és a sok kellemetlenség, amit nap, nap után le 
kell nyelnem. Örülök ha néhány szabad órámat családom köré
ben tölthetem el. És így tovább.

Sz. T. az Úrban! Mindezek az ellenvetések helytállóknak 
és  megdönthetetleneknek látszanak az első percre. De csak lát
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szanak. Hát te nem tudod, hogy apostol vagy? Akkor nem 
tudod, hogy ember vagy. Hát te nemtudod, hogy gazdag vagy? 
Ha nem, akkor nem tudod, hogy a lelked a koldus szegény. 
Hát te nem érzed, hogy tudós vagy? Ha nem, akkor csak saj
nálni lehet téged. Ha azt mondod, hogy nincs időd az Urnák 
szolgálni, akkor nem érdemelsz egy órát, hogy addig is reád 
süssön a nap.

Igen is apostol vagy. Tégedet is elhívott az Úr a szent 
keresztségben, amikor elhangzottak fölötted a szereztetési igék: 
•Tegyetek tanítványokká minden népeket. . “ Apostol vagy a 
családban, a mezőn, a műhelyben, üzletedben, irodádban és 
mindenütt, ahol embertársaiddal érintkezel. Tudnod kell, mi a 
különbség a jó és rossz között, mi az istenfélelem, mi a be
csületesség, mi a kötelességtudás; ha mind ezeket magad is 
miveled és másokat is erre tanítasz, apostoli munkát végezel.

Gazdag vagy, ha mindjárt száraz kenyér jut is osztály
részedül, ha sok szeretet van benned. Azokat a tálentumokat,. 
amelyeket Isten adott szívedbe és elmédbe a te vagyonodul, 
oszd szét embertársaid között és hidd meg, még több marad 
neked. A sareptai özvegynek kevés olaja és maroknyi lisztje, 
a bibliai szegény asszonynak a perselybe dobott fillérje nagyobb 
érték volt Illés próféta szemében Akhab, Jézus szemében Heró- 
des király minden kincsénél.

Tudós vagy, mert lehetetlen, hogy az iskolának és a temp
lomnak tanítása, mint a hitvány mag kihullott volna lelked 
rostáján. Nem magas iskolai végzettségről, legkevésbbé az em
beri bölcseség hitető beszédeiről van szó, hanem arról, hogy a 
legegyszerűbb és a legnehezebb munkád közben is, sőt éppen 
azzal azokban légy foglalatos, amelyek az Urnák dolgai.

Időd is van szeretett Testvérem az Úrban, legalább annyi, 
hogy minden kelő reggel és hunyó este egy fohászt bocsáss 
fel égfelé és vasárnaponként tölts el egy órát az Istennek há
zában. Aki hét napon keresztül, hétszer huszonnégy órán át 
az Istennek nem tud, vagy nem akar ennyi időt szentelni, an
nak nincs joga panaszkodni. Aki Pál apostol példaadása nyo
mán kényelméről csak pár percre sem tud lemondani, az nem 
lehet a Krisztus tanítványa.

Sz. T. az Úrban! Münchenben az ó-képtárban egy több 
évszázados festményt láttam. A tövissel mekoszorúzott vérző 
Krisztust ábrázolta a festő következő, szinte megrázó felírásával: 

„Hoc feci pro te,
Qiiid fecisti pro me ?„

Magyarul: Ezt tettem én te éretted,
Mit tettél te én érettem?

Erre Pál apostol megfelel mai szent leckénkben. Boldog 
az az ember, aki így felelhet: Uram, akiket nékem adtál, egy 
is azok közül el nem veszett... Én és az én házam tiszteljük 
az U rat...

Cselekedjetek ti is hasonlóképen.
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Sz. T. az Úrban!
Pál apostol nem csak lemondott mindenről alázatossággal, 

hanem mindeneknek szolgált önfeláldozással az Úrért. Nem érdek
ből cselekedte. Ugyan mit is várhatott volna az apostolkodástól 
és a keresztyén hívektől, valamint azoktól, akikot ezután akart 
megnyerni az evangélium ügyének ? Hiszen mindnyájan a sze
gények közül kerültek ki, de valamennyien megértették és érez
ték az Úr Jézus intését: aki nem hordozza az én keresztemet, 
nem lehet az én tanítványom. Mit adhattak volna az apostol
nak? Kincseket? Nem, hiszen maguk is istápolásra szorultak. 
Hírnevet, dicsőséget ? Nem, hiszen keresztyénnek lenni csaknem 
egyenlő volt a lenézéssel, a megvetéssel, úgy a zsidó mint a 
pogány előtt. Ahol pedig a gyűlölködés szelleme ütött tanyát, 
ott a hívek folytonos bántódásnak, vezetőik és apostolaik üldöz
tetéseknek voltak kitéve. Szerotetükön kívül Pálnak mást nem 
adhattak. . .

Az apostol tudta ezt és mégis szolgált önfeláldozással 
mindeneknek az Űrért, — mint annak elhívott szolgája. Szolgált 
a görögnek, amikor a ‘fórumokon és az athéni tudósok között 
megjelent és saját fegyverükkel, a bölcsészet és logika tudo
mányával viaskodott velük, hogy megbizonyítsa előttük, hogy a 
Krisztus keresztjéről szóló tudomány nem bolondság, hanem isteni 
bölcseség. Azt az előttük ismeretlen Istent kívánta megismertetni 
velük üdv határozatával együtt, akit ők szoborba formáltak 
Athénnek piacán. Szolgált a zsidóknak, amikor megértetni kí
vánta velük az atyáknak tett Ígéret beteljesülését, hogy Jézus 
a Krisztusi Szolgált Félixnek, a nagyhatalmú helytartónak és 
Onesimusnak, a megszökött rabszolgának. Szolgált gazdagnak 
és szegénynek, mindeneknek az Űrért, aki őt erre a szolgálatra 
elkötelezte volt. Ez a szolgálat pedig teljes önfeláldozást jelen
tett számára: Tűrést, nyomorúságot, szükséget, vereséget, töm- 
löeöt, félreértettséget és gyalázatot, végül is halált. . .

Annak, amit másokért teszünk, másoknak adunk, csak 
akkor van igazi értéke, ha az magunk megrövidítésével, áldo
zatával sőt szenvedésével jár. Aki egy szavával tesz jót, fölös
legéből ad, jól cselekedett, de érdemül magának fel nem róhatja.

Pál apostol példaadása mutatja meg számunkra, hogyan 
kell szolgálnunk felebarátainknak önfeláldozással az Űrért. Aki
nek jólétet adott az Isten, nem öncélul adta azt neki, hanem 
azért, hogy segítsen azokon, akik rongyoskodnak, éheznek és 
fáznak. Aki maga is nyomorúságra és nélkülözésre hivatott el, 
annak is legyen vigasztaló szava a nála még szerencsétleneb
bekhez. Akinek jó lelkiismeretet és erős hitet adott az Isten, 
az vezesse vissza a jó útra a megtévelyedettet. Akinek ihletett- 
ség, talán prófétai és apostoli elhivatottság jutott osztályrészül, 
az szóljon bátran, tüzesen, mintha parázzsal illette volna az Úr 
az ő ajakát. A költő hirdesse az eszményit, a tudós az Isten
nek bölcseségét, a közélet embere a megbizhatóságot, a hazafi

II.
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a honszerelmet. És hogyha áldozatos munkájukért csak félre
értés, meghurcolás, szenvedés, száműzetés a jutalmuk, akkor is 
tartsanak ki az Űrért való szolgálatban. Az elhintett sok mag 
közül bizonyára esnek a jó földbe is és megtermik ott a maguk 
harmincszoros, hatvanszoros és százszoros gyümölcsüket.

Sz. T. az Úrban! A mai világ el sem tudja képzelni, hogy 
valaki önzetlenül is tehet jót. Az egoista magát veszi mértékül 
és nincsen a szótárában az ilyesféle szó: az énnek a megtaga
dása, másoknak való szolgálat, áldozat. Csak egy eélt ismer s 
ez a mások boldogsága, becsülete, vagyona sőt élete árán is a 
saját érdeke. Ezek nem ismerik Pál apostol példaadását. Rossz 
indulatuk, szívtelenségük, gonoszságuk jutalma a letörés, a meg- 
vetettség és a börtön, . .

Sz. T. az Úrban! Vajha tudnánk mindannyian Pál apostol 
nyomdokain járn i! Mindnyájan elköteleztettünk a lemondásra 
magasabb célok, a család, az egyház, a társadalom és a haza 
érdekében, mindenről, ami kötelességünk teljesítésében meg
gátolhatna minket. S ha mindezeket meg is cselekedtük volna, 
akkor is csak haszontalan szolgák vagyunk, mert csak azt cse
lekedtük, ami kötelességünk.

Jutalmat azért ne várjon senki az ő hűséges szolgálatáért, 
— emberektől. A jutalom a tiszta lelkiismeretben és az Istennél 
van. Boldog ember az, aki hűségesen sáfárkodott a földi élet
ben, mert az ő sok szenvedései, áldozatos szolgálatai után az 
Úrnak jobbkeze felöl állíttatik. Vigasztaljátok egymást e beszé
dekkel. Tudjatok lemondani alázatos lélekkel mindenről és szol
gálni mindeneknek önfeláldozással az Úrért, mert a ti jutalmatok 
bőséges lesz a mennyekben. Ámen.

Törte li Lajos
ceglédi lelkész.

Március 15-én.
János 8, 32.

A velenczei szent Márk templomról beszélik, hogy az va
lami olyan csodálatos alkotás, amelynek pompája egyenesen 
leírhatatlan. Oszlopai között állítólag olyanok is vannak, amelyek 
a régi salamoni templomból származnak. Ezek az oszlopok ala- 
bástromból készültek, amely anyagnak az a tulajdonsága, hogy 
olyan erős és tartós, mint a gránit és emellett olyan át
látszó, mint egy üvegprizma. Úgy, hogy akik ezt nem látták, 
nem is igen tudják elképzelni ezen oszlopok gyönyörű varázsát. 
Ezen tulajdonságuk következtében természetesen két célt is 
szolgálnak ezek az oszlopok, mert egyrészt, dacolva évszázadok 
viharával szilárdan tartják a reájuk nehezedő terheket, másrészt 
pedig tündöklő pompával ragyognak a reájuk eső fénysávok 
sugórözönében úgy, hogy valóságos ámulatba ejtik a szemlélőket. 
Ilyen különös tulajdonságuknál fogva jelképül szolgálnak és azt
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jelentik, hogy mindazoknak, akik valamely szent ügy támaszai 
akarnak lenni, szilárdan és tántoríthatatlanul kell tudni meg- 
állaniok ennek az ügynek szolgálatában, de úgy ám, hogy ke
resztül ragyogjon egész valójukon azért a szent ügyért való 
lelkesedésnek varázslatos fénye. Ami azt jelenti, hogy sz lárd 
hittel és átlátszó tiszta jellemmel kell birniok. Lehetnek az ilye
nek akár legegyszerűbb gyermekei is a népnek, akik előtt az 
élet görbe és szövevényes utjai ismeretlenek, de akiknek lelke 
erős akaraterővel és rendíthetetlen igazságszeretettel van átitatva 
és akik az ilyen lélek irányítása mellett sohasem a magok javát 
és hasznát tekintették, hanem mindig egy cél, egy eszme, egy 
ideál valóraváltásán fáradoztak. Ténykedésükkel néha csak egy 
kisebb közösség, talán csak egy község, vagy város, de nem 
egyszer egy ország, sőt az egész világ boldogságának alapját 
vetették meg. Ilyen úgynevezett alabástrom embereket ismerünk 
mindannyian, hiszen Krisztusunk tanítványaitól kezdve, egészen 
a legutóbbi kor szellemi vezéreiig, nem egyet állít elibénk a 
történelem, akik karjokban az igazság fegyverével, bátran száll
tak síkra az emberi szabadság kivívásáért. Ilyenek voltak, leg
alább is mi magyarok ilyeneknek ismerjük a márciusi ifjakat, 
akik egy borongós, felhős tavaszi napon a szíveket nyitották ki 
Magyarországon. Ez a nap pedig 1848 március idusa volt, ame
lyen Nemzetünk, mint egy ibolyával koszorúzott aranykapun 
belépett a történelem egy új korszakába. Ezeknek a csodás ese
ményeknek az emléke hozott össze ma ide bennünket, hogy 
ezen alabástrom oszlopok szilárdságának és ragyogásának szem
léletében elmélyedve, igazságra épített szabadságunk várásában 
erőt és bizodalmát nyerjünk.

* **
Szabadságról beszél az Üdvözítő a felolvasott szentleckében, 

mint aki ismeri az emberi szíveknek legelrejtettebb vágyait és 
nagyon jól tudja, hogy ezek között éppen a szabadság utáni 
epekedés a legerősebb csaknem minden ember szívében. Taná
csot ad tehát, ennek mennél könnyebb formában való megszer
zésére. Tanácsa rövid, de sokat mondó, könnyűnek látszik és 
mégis nehezen követhető, mivel tanácsában a szabadság dicső
séges épületét egy másik gyönyörű eszmére építi fel, amidőn 
így szól: „Megismeritek az igazságot és az igazság szabadokká 
tesz titeket". Szavai, melyek az igazságnak az Ő beszédében 
rejlő valódi értékét tartalmazzák, világosan reámutatnak a két 
eszme szoros összetartozására, mintha csak azt mondaná bennök, 
hogy az emberiség történetének tanúsága szerint, valamely nép, 
vagy nemzet csak akkor tudta kivívni szabadságát és addig 
tudta azt megtartani, míg birtokában volt a szabadság ezen 
zálogának, amelyet nemzeti igazságnak nevezünk. Ez az igazság 
pedig mindenben a Krisztus igazságának alapján áll. Ezt kell 
megtanulni minden népnek s így nekünk magyaroknak is, mert 
enélkül a mi annyira óhajtott szabadságunk hiú ábránd marad
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csupán, amely teljesedésbe soha sem mehet. Hogy pedig ezt a 
gondolatot mennél mélyebben szívünkbe zárhassuk, ezzel fogunk 
foglalkozni ezen Istennek szentelt órában, amidőn is a felolvasott 
szentigék alapján elmélkedni fogunk erről a magasztos témáról, 
hogy a szabadságnak dicsőséges eszméje az igazságban gyöke
rezik és látni fogjuk, hogy:

Ezt hirdeti nekünk 1848 március 15-ike
És erre tanít minket mostani megpróbáltatásunk is.

I.
Megismeritek az igazságot és az igazság szabadokká tesz 

titeket, mondja Üdvözítőnk a felolvasott szentigékben, amely 
szavai világosan rámutatnak arra, hogy a szabadság valódi ér
tékét csak az igazsággal kapcsolatban ismeri el. Ez az értékelés 
pedig az Ő lelkivilágán át teljesen helytálló is volt. Hiszen ö  
nagyon jól ismerte a szolgaságot, látta azokat a bilincseket, 
melyeket a bűn rakott az emberiség lelkére és ismerte az ezen 
bilincsek által okozott fájdalmakat is, amelyek mögül azonban 
mindenütt kiütött a lelkeknek a szabadulás után való vágyódása. 
Igyekezett azért minden tekintetben a megmentésükre, tanította, 
intette, útbaigazította azokat, akik hozzáfolyamodtak és tanítá
saiban mindig arra törekedett, hogy a szabadulás egyedüli és 
biztos útján vezetve, a szabadság szilárd fundamentumára állítsa 
hallgatóit. Ezért mondja szentigénkben is, hogy megismeritek az 
igazságot és az igazság szabadokká tesz titeket, mintha csak 
azt mondaná, hogy a ti szabadságotok csak akkor valódi, ha 
az igazságból ered, minden más szabadság, mely az igazságot 
nem ismeri, vagy azt egyenesen megtagadja, igazi szabadság 
nem lehet soha.

Szabadságról beszél tehát nekünk az Üdvözítő, de szabad
ságról beszél a mai nap is. Vájjon mit gondoltok szeretteim? 
Kétféle szabadságról beszélnek ezek? Ne higyjétek! Mert az a 
szabadság, amelyet a Krisztus hirdetett, teljesen azonos a sza
bad haza, szabad gyermekeinek szabadságával. Vagyis amint 
ennek a szabadságnak a földrejövetele megdöntött egy bűnös 
világot, hogy romjai felé új, igazabb világot emeljen, xígy egye
dül ez a szabadság lehet vezére az emberiségnek továbbra is 
azon az utón, mely a boldogság felé vezet. Ilyen szabadságnak 
lehellete töltötte be annak a márciusi napnak levegőjét is, csodás 
Ihletet áraszt a márciusi ifjak szívébe, akik ennek hatása folytán, 
aránylag elég rövid idő alatt, olyan nagyszerű, kibeszélhetetlen, 
mondhatnám örökéletü eseményeket visznek véghez, amelyekkel 
örökre naggyá és feledhetetlenné tették ezt a napot a magyar 
nemzet életében.

A magyar nemzet akkor már idestova háromszáz éve volt 
a világtól elzárva és valóságos rabigában élt. Igazsága eltemetve, 
reménye elfojtva, mintha életfogytiglan börtönre lett volna Ítélve 
és ezen börtön előtt a zsarnoki hatalom minden fegyverével 
őrizte lépéseit, figyelte sorvadását és szinte türelmetlenül várta, 
hogy mikor fog már kimerültén karjaiba omlani? Várakozásában
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természetesen csalódni volt kénytelen, mert a magyar sehogysem 
tudott sorsába beletörődni, eleinte csak tűrt és szenvedett, de 
később mindig türelmetlenebb lett, míg végre már egyenesen 
zörgetni kezdte börtönének ajtait, hogy 1848 március 15-én ki- 
döntve azokat, kiléphessen a szabad levegőre. És itt egyszerre 
minden megváltozott. Mintha a szabad levegő kijózanítaná a 
magyart régi bajából, mert ráeszmélt az igazságra és az igazság 
szabaddá tette. Hiszen ennek az igazságnak a világánál veszi 
észre, hogy tulajdonképen ő maga és egyedül csak maga volt 
oka szolgaságának, mert elprédálta lassan a szabadsághoz való 
jogát az áldatlan belviszályokban és testvérharcokban és vissza
vonásokban, melyek örökös átkot lebegtettek élete felett. Az 
igazságnak ilyen felismerése volt. szükséges tehát ahoz, hogy 
egy nemzedék dicső ifjúságában egymásra találjon a magyar 
és az egymásra találásnak eme felséges és örökké emlékezetes 
pillanataiban mindent elkövet, hogy a megtalált igazság birto
kában visszaállítsa elveszített szabadságát.

Ezen ifjak lelkesedése csodával határos [ A szent cél ér
dekében ledöntenek magok között minden válaszfalat és egy 
szívvel, egy lélekkel fognak hozzá a Nemzet feltámasztásához. 
Törekvésüket siker koronázza, amelynek hatása alatt megterem
tik a szabadságot, mely az igazságban gyökerezik és ugyanazt 
műveli mint a Krisztus szabadsága, t. i. a régi helyére uj életet 
teremt és ennek fundamentumát olyan talajra építi, amelyen nem 
tudja azt többé soha semmi megrendíteni. . .  Mert hiába verték le 
azután szabadságharcunkat zsarnokaink, hiába erőlködtek azon, 
hogy ismét bezárják börtönünk ajtaját, tervük meghiúsul, mert 
a márciusi eszméket többé kiirtani nem lehetett, hiszen azok a 
sírból is előtörtek, hogy eget kérjenek. Hatásuk alatt a magyar 
nemzet ismét talpra állott és az akkori nagy idők nagy áldozatai 
meghozták a magyar nép számára a jobbágyság felszabadítását, 
a vallásegyenlőséget, a szó, toll és gondolat szabadságot és 
belevitték nemzetünket az európai kultúra és haladás hatalmas 
folyamatába, ahol alig félszázad leforgása alatt elérte fejlődésének 
azt a fokozatát, ahol bennünket a szerencsétlen világháború talált.

íme mindezek az események világos bizonyítékai annak a 
magasztos fénynek, hogy a szabadság diadalmas eszménye az 
igazságban gyökerezik, amint azt Krisztus is mondja a mai 
szent igénkben: Megismeritek az igazságot és az igazság sza
badokká tesz titeket. Ezt hirdeti nekünk 1848 március 15-ike, de

II.
erre tanít bennünket mostani megpróbáltatásunk is.

82 esztendő telt már el azóta. 82-szer virradt a magyar 
erre az ünnepre, hogy újból és újból emlékezetébe vésődjék a 

' dicső szabadságharc, az összedobbanó magyar szív és az össz- 
pontosúló magyar erő minden hatalmával. 82 esztendő! Egy 
röpke pillanat csupán a nemzetek életében, a magyar nemzet 
számára azonban nagyon hosszú, könnyel és vérrel megszentelt 
idő v o lt... Hiszen alig csapott fel az örömünnep hangja, már
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is megirigyelték odaát és összegyűltek, hogy kiterveljék módját 
egy vakmerő nemzet megsemmisítésének, amelynek volt bátor
sága életet, levegőt, napot követelni és merészelt jogról és sza
badságról álmodozni. Tervük sikerülni látszott. Megöltek min
dent ami e nap vivmányai közé tartozott, de emlékét kitörülni 
nem tudták soha. Ott élt az minden igaz magyar szívében, 
amelyek március 15-én valahogy jobban dobogtak és titkos 
fogadalommá avattak minden kézszorítást, szent elkötelezéssé 
minden tekintetet és égbeszálló fohásszá minden sóhajtást, amely 
fogadalom, amely elkötelezés, amely fohász csak erősítette a 
keresztre-feszített igazság feltámadásában bizó magyarok hitét 
mindaddig, amig a haza bölcse meg nem találta az utat a ki
egyezésben megtörtént feltámadás felé.

Azután visszaesés következett. Az eszmék megvalósulásá
nak és az idők haladásának hatása alatt sokat vesztett hatásá
ból, varázsából és erejéből március idusa, amelyet még a világ
háború sem tudott hatásában felfokozni, ami nem is csoda, 
hiszen akkor mindenkit eltöltött az életnek gondja-baja. Távol
levő szerettei, a háborús megélhetés gondjai és a békés kibon
takozás nehéz kérdései képezték inkább a márciusi ünnepek 
középpontját is.

A háború után pedig olyan március 15-énk is volt, amelyen 
nem volt szabad Magyarországon magyarnak lenni, nem volt 
szabad nemzeti zászló alá gyülekezni, nem volt szabad igazság
ban gyökerező szabadságunknak még kifejezést sem adni, mert 
egy idegen világból átplántált mérges áramlat fuvallata meg- 
inérgezte igen sok magyar szívét és lelkét, akik a vörös szin 
hatása alatt felültek a hazudott szabadságnak és a hirdetett 
egyenlőségnek, mely végre is a szolgaság igájához és az ön
kényuralom jármához vezetett. Eltévelyedéséért ismét megverte 
az Isten a magyart, Trianont állítva Árad helyébe.

Trianon! Micsoda átkos és gyűlölt fogalom ez a magyar 
ember lelkében 1 Benne van egy nemzet minden gyásza, minden 
fájdalma! Összpontosul benne elnyomatásunk, leigáztatásunk, 
kifosztottságunk, szegénységünk és nyomorúságunk minden ke
serűsége. Pedig ez a kies fekvésű, elragadó szépségű pompás 
kastély nem oka semminek sem. A mi nyomorúságunk oka 
másban keresendő, amit röviden igy tudnánk kifejezni: „Elfe
ledkezett a magyar ismét az igazságról!" Valóban elfelejtette a 
háború után a magyar ismét azt, hogy magyar! Kiejtette kezé
ből az örök igazság tündöklő pallosát és különösen elfelejtette 
azt, hogy a szabadságnak diadalmas eszméje ebben az igazság
ban gyökeredzik.

De mintha megbűnliödte volna már ismét a múltat jöven
dőt. Mintha kezdene már újra felocsúdni tévelygéséből és kez
dené belátni, hogy a szabadság dicsőséges eszméje az igazság
ban gyökerezik, mert mindent elkövet ezen igazságnak fel
ismerése és felismertetése érdekében. Igazságának azonban most 
két oldala van és pedig, egy pozitív és egy negatív. Pozitív
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oldala a bibliában tárul elibénk, ahol is Üdvözítőnk a mai szent
igék után következő második versben ezt mondja: „Aki bűnt 
cselekszik szolgája a bűnnek". Negatív oldala pedig amit mi 
mindnyájan vágyó szívvel látunk, hogy Magyarország kárpátok 
koszoruzta területe, hegy, víz és néprajzi szempontból teljes 
egész, amely Istenünk bölcs rendelése folytán is egybe tartozik, 
így azt végérvényesen semmiféle erő szét nem tagolhatja. Az 
igazságnak ez a két oldala azonban csak együtt lehet alapja a 
szabadságnak, amint pl. a villanyáram két pólusa csak együtt 
szolgáltatja a világosságot. Ezen állításom teljes megvilágítására 
szolgáljon az alábbi kis történet: Utazók beszélik, hogy Dél- 
amerika Tandil nevű városánál van egy magas hegy, amelynek 
teteje egy hatalmas kúpban végződik. Ez a kúp, mely 12 .000 
métermázsa súlyúnak van becsülve, világ csodájára, egy kis 
szellő egyszerű érintésétől is elbillen jobbra, vagy balra, asze
rint, hogy mely oldalról kapja az áramlatot, nagyobb légáram
lat hatása alatt pedig teljesen kilendül, de le még sem esik 
soha. Az ország vezetősége megpróbálta egyszer lehúzatni ezt 
a kúpot a hegy tetetéről. Erős kötelekkel kötötték azt körül és 
kb. 1000 ló erejével akarták helyéről leszakítani . de hiába, 
minden fáradságuk céltalannak bizonyult, mert nemhogy lesza
kítani, de még megmozdítani sem voltak képesek a hegynek 
tetejét. (Ekert.)

Testvérem! Éhez a csodálatos hegyhez hasonlítanám én 
Nagymagyarországot, melynek a széthúzásban megrendült szikla
darabjait önhibája következtében mozdította el a minden oldal
ról reátámadó ellenség, amint belső erejének csodálatos gyengü
lése folytán egy kis szellő is megtudja mozdítani Tandil hegyé
nek csodálatos csúcsát ..  de amint az emberi erőszak minden 
erejét latbavetve sem volt képes Tandil sziklájának csúcsát le
feszíteni, úgy nincs olyan emberi erőszak sem, mely végérvé
nyesen le tudná szakítani hazánk testének csak egyetlen talp- 
aiattnyi darabkáját is. Ez az az igazság, amelynek megismerése, 
amelynek ápolása szabadokká tehet bennünket s amely 82 esz
tendő távlatából is arra serkent, hogy a mai napon magunkba 
szállva a múlt emlékeiben megedződött lelkünk minden bátor
ságával, Istenbe vetett rendíthetetlen bizodalommal és még na
gyobb lelkesedéssel és odaadással dolgozzunk egyértelműen 
Nagymagyarorszúg feltámasztásán.

Szeretteim! Ezzel végére is jutottunk elmélkedésünknek, 
amelynek folyamán tisztán láthattuk, hogy a szabadságnak dia
dalmas eszméje az igazságben gyökerezik. Ezt hirdeti nekünk 
1848 március. 15-ike, de erre tanít bennünket mostani megpró
báltatásunk is. Tanításuk egy nagyon komoly kötelességet ró 
mindnyájunkra, ez pedig ennek az igazságnak állandó ápolása 
és diadalrajuttatása, mert ezáltal lehet egyedül valósággá közöt
tünk a márciusi eszmék dicsőséges szentháromsága a szabadság, 
egyenlőség és testvériség. Ámen. Varga László

abaujszántói lelkész.
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Mi lenne, ha megvalósítanák a mai 
epistola intelmeit...?

Böjt 3. vasárnapjára.
Ef. 5, 1 - 9 .

Keresztyén Hívek!
Nincs szó, mellyel hívebben lehetne jellemezni bennünket, 

embereket, mint azzal, hogy mi kincskeresők vagyunk. Bölcsőnk
től a koporsónkig csalóka csillagot üldözünk, bölcsőnktől a 
sírunkig íidércfényt kergetünk, égig emelkedve a reménység 
szárnyain egyszer, porig sújtva a kétségbeesés éjszakáján más
szor. Ez a csalóka csillag, ez az űzött kincs: a boldogság. Aligha 
van még egy szó a világ minden szótárában, aligha egy fogalom 
az emberiség életében, melyhez annyi vágy, annyi küzdelem, 
annyi vér és annyi könny fűződnék, mint ez a szó: boldogság. 
Mikor a népek dúló csatákba indulnak s holttest-hegyek árán 
elvesznek egymástól egy darab földet, vagy egy marék aranyat, 
boldogságukat vélik növelni a kihullott vérrel, de boldogságát 
vélte munkálni az a rab is, aki mögött becsapja a börtönajtót 
a világi igazságszolgáltatás keze. Boldogságot keres a gyermek, 
mikor anyja ölébe hajtja fáradt fejét, vagy amikor vágyó szem
mel nézi a játékosbolt ólomkatonáját. Az ifjú meg a jövendő 
színes térképét teregeti lelki szeme elé, őt boldoggá teszik az 
álmok, a megálmodott jövendő. S hogy küzd, hogy aggodalmas
kodik a férfi annak a kis családnak üdvéért, melyet Isten gond
jaira bízott! Neki az a boldogság, ha övéit tudja boldogoknak. 
Az aggastyán a csendes nyugodalomban, a szegény a bőségben, 
a hiú a dicsőségben, a fösvény a csengő aranyakban, a beteg 
az egészségben, a tudatlan a bölcseségben látja a boldogságot. 
De abban mind megegyezünk, hogy kincset keresünk, a boldog
ság kincsét, lakjunk bár márványpalotában, vagy szalmafedelü 
kunyhóban. S megegyezünk életünknek abban a közös tragiku
mában is, hogy a legtöbbször kincskeresők maradunk s csak 
ritkán leszünk kincs-lelök. Szállnak az évek s velük száll bol
dogságunk egy-egy darabja. Szállnak az évek s nekünk meg 
kell értenünk, hogy nincsen édesanyánk, kinek ölében megke
reshetnénk gyermeklelkünk boldogságát. Szállnak az évek s a 
kegyetlen sors megtanít bennünket arra a szomorú igazságra, 
hogy az ólomkatona sem tehet boldoggá örökre, hogy hazudott 
az ifjúság színes álma, hogy csalódások világa ez s nem tündér
ország, hogy a gazdag de szívesen megvásárolná boldogságát 
minden vagyona árán s a tudós de szívesen odaadná minden 
bölcseségét egy parányi boldogságért. A tovatűnő esztendők 
mindinkább megerősítenek bennünket abban a szomorú tudat
ban, hogy lidércfény a boldogság, hol itt gyűl ki, hol amott egy 
pillanatra, hogy kialudtakor annál sűrűbb sötétség támadjon a 
nyomán.
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így hát nincs is boldogság s nem is élhet boldog ember 
a földön? Hazugság az, hogy Isten az embert boldogságra te
remtette ? Hiábavaló itt minden vágy, törekvés, küzdelem ? Min
den ut megcsal, amelyről azt hittük, hogy célhoz vezet? Nem 
abban van-e a hiba, hogy nem jártunk az igazi utón, hogy réz- 
pénzt kínáltunk csupán, holott aranypénz a boldogság ára? Mi 
lenne, ha megszívlelnénk a fogoly Apostol intelmét az efezusi 
gyülekezethez? Mi lenne, ha szeretet, tisztaság, világosság lenne 
az ember életideálja és élettarlalma? Nyugodt lélekkel állítom, 
hogy boldog lenne a világ, mert

A szeretet által békességünk lenne az emberekkel. Ez a 
békesség most hiányzik életünkből, mert hiányzik a szeretet 
melege. A békesség, különösen napjainkban divatos jelszó* 
melytől visszhangzik a világ. De a háttérben dúl a harc, a gyű
lölet harca. Távoli országok politikusai, államférfiai gyűlnek 
össze, hogy megalapozzák a békét. De azért a békéért akkora 
árt fizetnek a gyengék, hogy utána csak égő gyűlölet maradhat 
a lelkűkben. Mindenki érzi, hogy milyen kívánatos a békesség 
a társadalmi osztályok között. De a széttagolt társadalmat a 
gyűlölet alig áthidalható szakadékai választják el egymástól. 
Hiányzik a béke egyazon község lakosaiból, egyazon egyház 
híveiből, egyazon család tagjaiból. Az egyes keresztyén feleke
zetek gyűlöletes harca pedig sokszor minden képzeletet felülmúl. 
Egy vértelen írtó-háború a mai élet, melyben udvarias mosoly- 
lyal igyekeznek kivégezni egymást az emberek.

Mindez milyen másként lenne, ha — mint az Apostol 
mondja — szeretetben járnánk. Ha követői lennénk Istennek, 
kinek „szeretett gyermekei* vagyunk. Annak az Istennek, ki 
ellen évezredeken át olyan végtelenül sokat vétkezett a világ, 
de ki ma is felhozza napját jókra és gonoszokra egyaránt. An
nak az Istennek, aki egyszülött szent Fiát küldte el a bűnös 
emberi nem váltságául akkor, amikor már-már összecsaptak a 
hullámok felettünk. S annak a Krisztusnak, aki „adta önmagát 
miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves, jó illatul*. 
Szeretet mentette meg egyszer a már menthetetlennek látszó 
világot, szeretet menthet meg csak most is és örökre. Nem lesz 
békessége és nem lesz boldogsága addig a világnak, míg több, 
nagyobb nem lesz itt a szeretet. Hiábavalók a szavak, a külön
féle gazdasági rendszerek, az intézményes szocializmus, a meg
elégedettség áldott kenyerét a szeretet adhatja egyedül. Szinte 
káprázatos elgondolni, mi lenne ez a világ, ha a szeretet lenne 
uralkodó törvénye az emberi szívnek 1 Bizony, akkor nem volna 
szükség sem jóvátételi, sem leszerelési konferenciákra! Nem 
volna, mit jóvátenni és kit leszerelni, mert minden vétket jóvá- 

*** tenne és minden gyűlöletet leszerelne a szeretet. Jót tudom én, 
hogy messze, nagyon messze vagyunk attól a boldog állapottól, 
amikor az ember testvérét látja az emberben, de mégis ideje 
volna már, ha belátná a világ, hogy azért dúl a harc Isten és 
ember, ember és ember között, mert nem járunk szeretetben*
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azért hull a vér a gyilkos fegyverek nyomán, mert nem járunk 
szeretetben, azért kiált a nyomor, mert nem járunk szeretetben, 
azért patakzik a könny, mert nem járunk szeretetben s azért 
nő a gyűlölet, mert nem járunk szeretetben. A keresztyén világ
nak sötét szégyene, hogy a szeretet vallásának megjelenése 
után 2000 esztendővel sem jár szeretetben. Egy híres német 
egyházi szónok mondotta egy prédikációjában, hogy milyen jó, 
hogy azok a pogányok, akiket meg akarunk téríteni, nem ismer
nek bennünket! S én is elhiszem, hogyha ismernék a keresztyén 
nemzetek és a keresztyén társadalmi osztályok egymáshoz való 
viszonyát, aligha kérnének ezek vallásából. Pedig nem a „szeretet 
vallásában," hanem a „szeretett gyermekekben" van a hiba.

De nem beszélek csak általánosságban a világ szeretetlen- 
gégéről, mert attól félek, hogy az elmondott igazságoknak min
denki helyesel, de a hibát mindenki másban keresi. Pedig óit 
van az mindnyájunkban. Az a kihulló vér, az az alápergő 
könnycsepp, az a kiáltó nyomor nemcsak azt mondja el, hogy 
a világ nem jár szeretetben, hanem azt is, hogy te sem jársz 
szeretetben. Sohasem hallottad még önzésednek, könyörtelensé
gednek vádoló szavát? Sohasem érezted még, hogy a szükség 
órájában ott maradt a segítő fillér a pénztárcádban, a vigasztaló 
szó az ajkadon, a simogató tekintet a szemedben? Sohasem 
gondoltad meg, hogy a példázatbeli gazdag nem azért gyötret- 
tetett, niert gazdag volt itt a földön, az adós szolga nem azért 
vettetett a külső sötétségre, mert nem tudta megfizetni tartozását, 
hanem amaz azért, mert szeretetlen volt Lázár, emez azért, 
mert szeretetlen volt szolgatársa iránt. S jaj minékünk is, ha a 
szeretet Istene előtt ama nagy napon azzal vádoltatunk, hogy 
nem volt a szívünkben szeretet! Jaj minékünk, ha elfogadtuk, 
de tovább nem adtuk a szívünk szeretetét!

Járjatok azért szeretetben, hogy sem Isten, sem ember 
szeretetlenséggel ne vádolhasson benneteket! De járjatok azért 
is szeretetben, hogy a szeretet adta békesség által boldogság 
költözzék éltetekbe. Kiket az Isten gazdagon megáldott földi 
javakkal, járjatok szeretetben, hadd érezze a szűkölködő a sze
retet áldott melegét s hadd töltse el szívét a szeretet békessége. 
S kiknek fukar kezekkel mért a sors, járjatok szeretetben, hadd 
lássa meg mindenki, hogy szeretettel fizettek a könyörülő sze- 
retetért. Járjatok szeretetben mindnyájan, ifjak és öregek, ör- 
vendezők és szomorkodók, szegények és gazdagok, sohasem 
feledve, hogy ti „szeretett gyermekei" vagytok Istennek s hogy 
a Krisztus szeretetből „Önmagát adta miérettünk ajándékul és 
áldozatul az Istennek, kedves, jó illatul".

2. De ha azt akatjótok, hogy éltetek boldog legyen, járjatok 
tisztaságban is. A tisztaság által békesscgtek lesz Istennel. Most ez 
a békesség is hiányzik életünkből, mert hiányzik a szív tiszta
sága. Isten és ember között ott áll, mint egy sötét tilalomfa, a, 
bűn. A bűnökbe merült embernek pedig nem lehet békessége 
a bűntelen Istennel.
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Ez az áldatlan állapot addig csak elviselhető, míg távol 
érezzük magunkat attól az órától, amelyben meg kell jelennünk 
a mennyei Biró itélőszéke előtt. De minél inkább távolodunk a 
bölcsőtől és minél inkább közeledünk a koporsóhoz, annál söté- 
tebb fenyegetéssé válik számunkra az apostoli intelem: „Mert 
jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy 
fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és 
istennek országában*. Pedig minekünk azért kellene élnünk és 
azért kellene küzdenüuk ebben a földi életben, hogy ama menv- 
nyei életnek legyünk örökösei. S ezt a küzdelmet idejében ti 
kellene kezdenünk, mert minél későbben kezdjük el, annál ne
hezebb és annál bizonytalanabb. De már csak azért is botor 
dolog halogatni, mert mit tudod te azt, hogy van-e időd még 
és ha van, mennyi van a harcra? Ki biztosít róla, hogy 10 év 
múlva, 5 év múlva, egy év múlva, vagy akár csak holnap is 
harcolhatsz még? Milyen végzetes lenne, ha készületlenül találna 
az utolsó óra!

Járjatok azért tisztaságban! Mert Krisztus ugyan meghalt 
értünk s mi most már megigazíttatunk ingyen kegyelemből, de 
„a Krisztus Jézusban való hit által.* Krisztus pedig nem azért 
váltott meg, hogy továbbra is a bűné. a világé maradjunk, ha
nem azért, hogy sajátja legyünk, az Ó országában Őalatta él
jünk igazságban és ártatlanságban. Akarsz-e az övé lenni? 
Akarod-e üdvösségedet? Akarod-e örökéletedet? Ha akarod, 
járj tisztaságban. Éppen most közeledik feléd az áldozati kereszt, 
éppen most az alkalom, amikor a Krisztus megváltottja lehetsz. 
Most lesz alkalmad odavinni bűnös szívedet a golgothai kereszt 
alá, hogy reáhuiljon és tisztára mossa az ártatlan vér. S ha az 
mossa tisztára, fehér lesz akkor, mint a hó. De neked magad
nak kell odavinned a szívedet. Senki más nem teheti meg he
lyetted. Ne légy rest Testvérem, hanem menj, vidd a szívedet, 
hadd tisztuljon meg, hogy járhass tisztaságban és élhess Isten
nel békességben. Ez nagy, igen nagy boldogság lesz. Mert lásd, 
milyen kétségbeejtő az a helyzet, amikor minden elhagy e vilá
gon, amikor hull reád a sorscsapás, amikor körülvesz a sötétség 
s nincs, ki vigasztaljon, nincs, ki segítsen, nincs, ki felemeljen, 
nincs, ki letörülje szemed könnyét, nincs, ki írt csepegtessen 
vérző szívedre s te nem menekülhetsz a megsegítő, megvigasz
taló és megtartó Isten atyai kebelére, mert nem jársz tisztaság
ban. S milyen boldogság, ha hozzá mehetsz, ha az ő  kezébe 
hajthatod fejedet, ha az Ő bátorító, vigasztaló tekintetét érezheted 
magadon, ha Előtte sírhatod el könnyeidet, ha Neki mondhatod 
el panaszodat. Ez a legnagyobb boldogság, de ehhez az szük
séges, hogy te is meggyőződéssel tudd vallani az énekköltővel:

„Akkor leszek boldog,
Hogyha tisztán, híven 
Egyedül csak téged 
Szeret az én szívem,
És magát egészen 
Tenéked átadja,
Mindeneknek Atyja*.
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3. Végül, ha az apostoli intelmet megszívlelnénk és a sze
retet és tisztaság mellett világosságban is járnánk, boldog lenne 
életünk azért is, mert megbékélnénk önsorsunkkal. Ez a békesség 
is hiányzik életünkből, mert hiányzik az Urban való világosság. 
Pedig egyébb téren ugyancsak felvilágosult a világ. Az emberi 
elme felszárnyal a csillagokig, hatalmába ejti a földet, a vizet 
és a levegőt. Ellesi a természetben uralkodó örök törvényeket, 
engedelmes eszközévé teszi a cikkázó villámot, az élettelen 
anyagot. Leküzdi a tért, fellebbenti a természet titkainak fátyolét. 
De ez a világosság boldoggá, nemcsak kényelmesebbé teszi az 
életet. Az élet legnagyobb, legfontosabb kérdéseire nem ád 
feleletet. Igen szép dolog az, ha tudom, hogy hány millió kilo
méterre van tőlem a nap és a hold, igen elismerésre méltó, ha 
feltudok röppenni a szelek szárnyán, vagy megtudom nyergein! 
a tenger hullámait. Ez is azt bizonyítja, hogy több vagyok, mint 
porszülötte. De nekünk mégsem az főfontosságú, hogy át tu
dunk-e repülni az óceánokon, vagy, hogy micsoda erők működ
nek közre a technikai vívmányokban, hanem az, hogy micsoda 
erő irányítja a mi életünket s hogy mi vár reánk aztán, ha 
megfutottuk a földi pályatért?

Erre a kérdésre pedig semmi más nem tud feleletet adni, 
mint a hit világossága. Az megtanít bennünket arra a nagy 
bölcseségre, hogy itt minden az örök Isten akaratából történik 
s hogy ezen akarat nélkül hajunknak egy szála sem görbülhet 
meg. Megtanít bennünket arra is, hogy minden szeretetből tör
ténik s életünk minden változása, mint Isten akarata, javunkra 
szolgál. Hogy nemcsak az örömmel és a boldogsággal, de a 
szomorúsággal és könnyekkel is örök boldogságunkat építgeti 
Isten. Ez a világosság hint fényt a sír sötét mélyébe is, a halál 
félelmetes éjszakájába is, mert átvilágítja azt a nehéz kárpitot, 
amely elválasztja a jelenvalókat az eljövendőktől. S így nem 
rettent többé a legádázabb ellenségünk közeledte sem, mert 
bizonyosakká lettünk a hit világossága által, hogy a Krisztus 
minden megváltottja számára eltétetett kegyelemből az örökélet 
koronája.

íme, ez a legteljesebb békesség és ez a legfőbb boldogság 
is, amely jó- és balsorsban egyforma megnyugvással tudja val
lani :

„Mind jó, amit Isten tészen,
Szent az Ő akaratja", s amely még a legnehezebb órán, 

az élet utolsó óráján is szent bizodalommal tudja elrebegni a 
költő szavát:

„Bizton tekintem mély sírom éjjelét 
Zordon, de ó nem, nem lehet az gonosz,
Mert a te munkád: ott is elszórt 
Csontjaimat kezeid takarják”. —

Szeretet, tisztaság, világosság: ez a boldogság útja, mert 
ez a békesség útja ember és ember, Isten és ember, ember és 
emberi sors között.
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Atya Isten, szeretet példád által töltsdd meg életünket sze
retettel, hogy járjunk szeretetben. Fiú Isten, ártatlanul kihullt 
véred által tisztítsd meg szívünket, hogy járjunk tisztaságban! 
Szentlélek Isten, csodás erőddel világositsdd meg elménket, 
hogy járjunk világosságban! Ámen.

vitéz Balogh Ernő
nagygeresdi lelkész.

„Mint világosságnak fiai úgy járjatok!“
Böjt 3. vasárnapjára.

Etezus 5, 1—9.
Kér. Gyülekezet! Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 

„Valáiok régen sötétség, most pedig világosság az Urban.“ Ami
kor ezek a szavak ezen a böjti vasárnapon ebben a templomi 
gyülekezetben elhangzanak, külsőleg láthatatlanul és észrevét
lenül, de mégis határozottan és kérlelhetetlenül megosztják ezt 
a gyülekezetei. Az egyik oldalra állítják azokat, akiket gyémánt
nál drágább koronával koronáznak meg, mert fejük köré vonják 
a világosság fiainak glóriáját; a másik oldalra kényszerítik 
azokat, akik a megállapítást, hogy régen sötétség voltak, most 
pedig világosság az Urban, magukra nem vehetik, akis — még 
ha a lelkiismeretnek csak egy halódó szikrája él is már csak 
bennük, — csak keserű gűnyt, rettenetes vádat olvashatnak ki 
belőle. Talán keménynek és kíméletlennek tetszik ez az Ítélet, 
T., mégis ki kell mondani ma, amikor olyan lesújtóan gyakori 
a látszatkeresztyénség, a névleges keresztyénség; és kinek-kinek 
önámítás nélkül magára kell szabni ezt az ítéletet, ennek az 
ítéletnek vagy a mélységesen boldogító, vagy a szívet-lelket 
megrázó részét, különösen ebben a böjti időszakban. Hiszen ez 
az időszak újra arra az ádáz küzdelemre emlékeztet bennünket, 
amely kétezer évvel ezelőtt á zsidók országában dúlt a bűn és 
halál sötétsége és a tisztaság és az élet világossága között. 
Tudjuk mindannyian, hogy ez a harc a világosságot hozó Jézus 
Krisztus látszólagos elbukása után mégis annak ragyogó diada
lával végződött és tudjuk azt is, hogy ennek a diadalnak az 
Ő igazi híveinek életében félreismerhetetlenül meg kell nyilvá
nulnia, Azért a böjtnek ideje különösen alkalmas arra, hogy 
megpróbálja mindazok lelkiismeretét, akik az Ő nevét viselik 
és különösen alkalmas erre mai szentigénk. Ne térjen tehát ki 
ez elől a próba elől közülünk senki sem és ismerje meg ki-ki 
közülünk, milyen mértékben űr rajta a világosság. Az áldás 
egyikünknél sem maradhat el, mert az ige megítél és porba 
sújt ugyan, de a javulásra való ösztönzésével és biztatásával 
fel is emeli azokat, akik nem állanak neki ellen. Azért, T ! ke- 
resztyénségtek mértékéül és igaz keresztyénségre való biztatásul 
hadd szóljon mindannyitokhoz az apostol imigyen:



131

„Mint világosságnak fiai ügy járjatok!" :
1. jóságban,
2. igazságban,
3. valóságban.
1. A világosságnak gyümölcse szentigénk szerint mindenek

előtt a jóság. Mi emberek nem tudunk embertársunkról szebbet 
és nagyobbat mondani, nem tudunk neki nagyobb elismeréssel 
adózni, mint amikor azt mondjuk róla, hogy „jó ember". Te is, 
T., tudatosan és öntudatlanul is igen sokszor arra törekszel, 
hogy jónak tartsanak és semmi sem esik jobban a lelkednek, 
a lelked hiúságának, mint ha akár hizelgésképen szemtől-szembe 
mondják néked, akár kerülő utakon szerzel tudomást arról, hogy 
ez is, az is, amaz is úgy nyilatkozott rólad, hogy jó ember 
vagy. Talán sokszor mondották is már, talán mondják rólad 
most is, nos, T., adj számot magadnak róla, hogy megérdemel
ted-e, hogy megérdemled-e? Miben áll tehát a jóság? A világ 
is azt mondja, hogy jó ember az, akinek szíve van és mindenki 
tudja, hogy ez nem jelent mást, mint hogy jó az, akinek szívé
ben szeretet van. Nem is illethető ebben az életben joggal más 
a jóság nevével, mint a szeretet. Amikor azért az ige a világos
ság fiaihoz illő életet a jóságban is összefoglalja, nem tesz mást, 
mint hogy megismétli szózatát: Járjatok szeretetben! És ha 
mint keresztyén megfogadod ezt a szózatot, akkor ebben nem 
vezethet az emberek elismerése után való vágy, hanem egyedül 
az a tudat, hogy mint Isten gyermekének követőjének kell len
ned a szeretetben is. Az Ö különbséget nem ismerő, megbocsátó, 
áldozatos szeretettben!

Ha tehát jó akarsz lenni, és nemcsak annak látszani, akkor 
a te szereteted nem érhet véget a rokonoknál, a szomszédoknál 
és azoknál, akikkel szorosabb kapcsolatba hozott az élet; nem 
kutathatja, a te megítélésed szerint megérdemli-e valaki, hogy 
jó szívvel légy iránta, még csak nem is lehet igazabb és bő
kezűbb olyanok iránt, akikhez vonzódsz, mint azok iránt, akik
től valami megmagyarázhatatlan érzés visszatart és távoltart. 
Ha mégis ilyen különbséget tesz szereteted, nem vagy követője 
Istennek, aki nem személyválogató, mert ha az volna, taián- 
talán te sem részesülhettél volna annyi jótéteményben, annyi 
boldog órában, amelyekről magadnak is be kell ismerned, hogy 
nem a magad ügyességének, nem is emberek szeretetének kö
szönhetted őket, hanem egyedül a szerető Istennek. Ebben már 
benne rejlik az is, hogy az Ő szeretete megbocsátó szeretet, és 
hogy ilyennek kell lennie a te szeretetednek is. Talán kevés 
szereteíet kaptál eddig, neked mégis pazarul kell azt osztogat
nod, mert nem szeretet az, amely jól vigyáz arra, hogy ne 
lépje túl a viszonzás mértékét. És ha szeretetre szorul, aki ne
ked gyűlöletet adott, nem vagy követője Istennek, ha kéjesen 
téped tel a sebeket, amelyeket a másik valamikor a szíveden 
ütött és uj sajgásukban dacosan fordulsz el tőle, vagy pedig 
most te forgatod meg a lihegő boszu éles tőrét a másik meg-
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alázott lelkében, jól ügyelve arra, hogy most ne csak viszonozz, 
hanem busásan megfizess neki. Ilyen szeretettel nem követed, 
hanem megtagadod Istent, megtagadod az Ő megbocsátó és 
áldozatos szeretetét. Ő szeretettől feláldozta érted és minden 
gonoszokért egyszülött Fiát és Krisztus is úgy szeretett minket, 
hogy nem kímélte magát és „adta önmagát miérettünk aján
dékul és áldozatul" — mondd, T., számot tarthatsz te arra, 
hogy ez az áldozat a te megmentésedre is szolgáljon, ha te 
még csak a boszut sem tudod feláldozni a szeretetnek? Ha 
mégsem tudod, szereteted már csak azért is értéktelen, mert 
akkor mindig is ismeretlen marad előtte az áldozathozatal. 
Pedig a szeretet, amely a világosságban való élet nyomában jár, 
nem keresi sohasem, mi lesz érte a jutalma, nem mérlegeli, 
van-e feleslege, amiből adhat, hanem csak ad és osztogat, ha 
kell, anyagi javakat, ha kell, önzetlen jótanácsot, ha kell, a két 
kéznek fáradságot nem ismerő segítő munkáját. Az ösztönt kö
vető és az Istent követő szeretet között épen az a különbség, 
hogy az előbbi sorvad és veszti a tűzét, amikor terhet és ál
dozatot kell vállalnia, az utóbbi pedig erősödik és új lángra 
lobban, amikor nehéz próbát kell megállania. Ilyen áldozatos, 
a szenvedett sérelmet és megbántást elfelejtő szeretettel szeress 
és boldogíts hát, T., mindenkit, aki csak utadba kerül, akkor, 
de csakis akkor, úgy jársz, ahogyan az a világosság fiaihoz 
illik: jóságban.

2. De mást is kíván a világosságban való élet: kívánja 
azt, hogy igazság ékesítse. Ez a szó az Újszövetség nyelvhasz
nálatában az ellentétjét jelenti a hamisságnak, a romlottságnak, 
a bűnösségnek, tehát jelent tisztaságot és biintelenséget. Mint
hogy pedig a bűnnek olyan ijesztően sok a faja és változata, 
az apostol megelégszik azzal, hogy felsorolja azokat a jelen
ségeit, amelyek Efezusban talán a leggyakrabban állottak köz
vetlen olvasói szeme előtt, és mint ilyeneket megemlíti a 6. 
parancsolat ellen szóban vagy cselekedetben való vétket és a 
fösvénységet, amelyet egyenesen a bálványimádással azonosít.

Azóta nagyot változtak az idők, régen porlad az apostol 
és porladnak efezusi olvasói is, de nem változott és nem lett 
semmivé a bűn. Sőt mintha a mi időnkben épen ennek a vész
kiáltásnak volna legnagyobb időszerűsége: „Paráznaság pedig 
és akármely tisztátalanság, vagy fösvénység ne is neveztessék 
közöttetek." — T., nagyon nehéz erről a tárgyról, a 6. paran
csolat ellen való vétkezésről, ezen a szent helyen beszélni, de 
ezerszer nem igaz, hogy erről beszélni felesleges. Tudjátok na
gyon jól, mennyi testi-lelki nyomorúság szakad napjainkban 
városra-falura egyaránt, mennyi családi tűzhely dől romba, 
mennyi boldogtalanság sorvasztja a lelkeket, csak azért, mert 
százan és ezren vakon, vagy gúnyosan-tudatosan lábbal tiporják 
a 6. parancsolatot és Luthernek a Kis kátéban hozzáfűzött ma
gyarázatát: „Tiszták és szemérmesek legyünk mind szavainkban, 
való szilárd ragaszkodást és jelenti ennek az életben tettetés
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mind cselekedeteinkben és ki-ki az ő hitvesét szeresse és meg
becsüljél" Jól tudjátok, mert lépten-nyomon tapasztalhatjátok, 
milyen fertő poshasztja az ifjúságot, amikor gyermekajkak 
szennyes szavakat hajtogatnak, sokszor, még mielőtt imádkozni 
tanultak volna. Jól tudjátok, milyen dúsan arat a sátán, amikor 
a Biblia és más, nemes tartalmú könyvek elfeledten, portól 
lepetten, hányódnak padláson, szekrények tetején, de égő arccal 
szívják magukba a mérget fiaink-leányaink romlott lelkek rom
lást terjesztő írásaiból. Testvéreim, hadd tegye fel valami szent 
jóhiszeműség, hogy mindebben közületek, akik ma itt vagytok, 
egyikteknek sincsen semmi része. De ne hagyjon nyugtot néktek 
mégsem lelkiismeretetek mindaddig, amíg minden erőtök meg
feszítésével nem igyekeztek visszarántani az örvény széléről 
családtagjaitokat, barátaitokat, mindazokat, akiknek sorsáért 
majdan titeket is felelősségre von az Isten! Mert amilyen igaz, 
hogy „egy paráznának is vagy tisztátalannak nincs öröksége 
a Krisztusnak és Istennek országában", épen olyan igaz az is, 
hogy eljátsszák azt azok is, akik nem nyújtottak segítséget és 
támogatást annak megszerzésére és megtartására másoknak sein.

A másik bűn, amelyet az apostol megnevez, talán kisebb
nek tűnik fel az erkölcsi tisztátalanságnál és különben is jelen
téktelennek, ha más nagy bűnökkel hasonlítod össze. De téves 
ez az Ítéleted, mert épen a fösvénység a melegágya megszám
lálhatatlan más véteknek. Amikor ezt a szót hallod, ne gondolj 
csak ennek a bűnnek szinte közmondásszerű rabjára, aki lebc- 
csátott redőnyök mögött a gyertya fényénél mohó szemmel és 
reszkető ujjakkal olvassa aranyait; ne gondolj csak az uzso
rásra, akinek pénzeszsákjaihoz halálba kergetett áldozatainak 
vére tapad; ne gondolj csak az éhen halt koldusra, akinek 
rongyai közé rejtve vagyont érő értékeket találnak; hanem 
gondolj azokra is, akiket nem kisér általános megvetés, pedig 
csak azért dolgoznak és fáradoznak, hogy fillért fillérhez rak
janak, akiknek barátjuk az, akinek ebben a törekvésükben 
hasznát látják, ellenségük az, aki abban hátrányukra van, akik 
nem gondolnak az égre és elhanyagolják a lelkűket, mert ennek 
egykori sorsa homályba van burkolva, itt a földön pedig ismerik 
az élvezeteket és azért jó itt a testüknek. És T., ha talán egy
ben vagy másban reád illenék, amit hallottál, a fösvény szónál 
gondolj önmagadra is ..  De akkor ismerd fel azt is, hogy bál
ványnak vagy a rabja és markoljon lelkedbe a fenyegetés, hogy 
egy fösvény sem számíthat Isten kegyelmére és az Ő országának 
örökségére, ha egyszer mégis jajszó és panaszos vergődés köze
pette el kell hagynia mindent, amihez itt lent görcsösen ragasz
kodott. Különben a világossághoz nincsen közöd, mert annak 
fiai igazságban járnak, azaz tisztaságban és ellene állanak a 
világ és a gonoszság csábításainak.

3. A világosságban való élet azért, szentigénk kifejezését 
használva, valóságban való élet is. Mert ez a szó a görög nyelv
ben, amelyen az apostol levelét megírta, jelenti az igazsághoz
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nélkül való megvalósítását. Az Igazság, amelyről itt szó vau, 
egyszerű. Iskolásgyermek-korod óta ismered. Összefoglalható 
ebben a néhány szóban: „Úgy szerette Isten e világot, hogy 
az ő  egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen benne, el ne vesz- 
szen, hanem örök élete legyen." Röviden megmagyarázható 
pedig ilyenképen: Az emberek mind-mind veszendők voltak, 
mert tehetetlenül vergődtek a bűn karmai között. Amióta azon
ban Isten tiszta szeretedében megkönyörült rajtuk, megmene
külhetnek mind a bűntől és az örök haláltól, ha egész szívük- 
kel-lelkükkel Jézus Krisztus karjaiba vetik magukat.

Neked, T., nincs más dolgod, mint hogy ehhez az igazság
hoz ragaszkodjál mindhalálig. Akadnak bőven, akik szeretnének 
tőle eltántorítani, üres beszédekkel megcsalni. Közelednek hoz
zád szánalmas emberi bölcseséggel, amely mindent jobban akar 
tudni. ígérnek neked az égi helyett földi paradicsomot, ha nem 
a Názáretire hallgatsz, hanem józan, önző eszedre és csillogó 
jelszavaikra. Ne higyj nekik, — ne higyj önmagadnak, ha 
földhöz ragadt önzéseddel magad is lelked csábítói közé állasz. 
Megvan írva, hogy Isten haragja lesújt a hiletőre és óvakodjál 
tőle, hogy önmagadon próbáld ki, igazat mond-e az írás.

De hűségednek Jézushoz és az Ő igazságához valónak, 
őszintének kell lenni. Megteheted mindazt, amit a mai szentige 
követel, kerülheted mindazt, amit tilt, — embertársaid el fogják 
ismerni kiválóságodat, a kegyesek tisztelni fognak érte. De Isten 
szemében a sötétség és nem a világosság fia vagy mégis, ha 
számításból tettél mindent, külső kellemetlenségek elkerülésére, 
emberi dicséret elnyerése végett, vagy akár Isten megsegítő 
jóindulatának életedben való biztosítására, vagyis, ha önző ma
radt a lelked és nem nőtt ki benne minden szeretet, a nagyobb 
bűnöktől való minden óvakodásod és az apáidtól örökölt keresz
tyén légkörben való megmaradásod abból a ragyogó világos
ságban, amellyel Jézus tölti el a lelket, ha teljesen és végle
gesen meghódol előtte. Mert végső sorban ezt a teljes meg
hódolást jelenti az, hogy a világosságban járni annyi, mint 
„valóságban" járni.

Mindezek után pedig, T. halld meg ú jra : az Igének ez a 
megállapítása: „Valótok régen sötétség, most pedig világosság" 
— kérlelhetetlenül megosztja ezt a gyülekezetei. Az egyik ol
dalon állanak azok, akikre reáillik, a másikon azok, akiknek 
nincsen joguk hozzá, hogy magukra vegyék. Hogy a meg
oszlás aránya milyen lehet, affelől az elmondottak után talán 
nem vagy kétségben. Még fontosabb azonban az, hogy ne légy 
kétségben affelől, melyik csoportba tartozol te. A következtetést 
azután vond le, legyen ez akár a szent igyekezet az eddigi 
állapotban való megmaradásra, akár a lelkedet féltő riadt me
nekülés abból. Evangéliumunkban ma már hallottad, most még 
egyszer vésd szívedbe és vidd ki magaddal a mindennapi életbe: 
„Boldogok, akik hallgatják az Istennek beszédjét és megtartják 
azt!" — Ámen! Budaker Oszkár

soproni lelkész.



Rz igazi szabadság.
Böjt 4. vasárnapjára.

Galátz 4, 21—31.
K. T .! Van-e még egy oly nép széles e világon, amely 

ezredéves történelme dúló csatáiban, nagy vértanúi vérehullá- 
sában, ezer keserves elnyomatás és szenvedés közepette jobban 
megtanulta volna azt, hogy mi a szabadság egy nemzet életé
ben, mint épen a szabadságszerető, büszke magyar nemzet ?! Mi 
érezzük azt a legjobban, balsors tépte magyarok, hogy nemze
tünk boldogabb jövőjének az első és az utolsó feltétele a sza
badság, mert csak a teljes szabadság mellett érvényesülhet a 
nemzet teremtő ereje s bonthatja ki szárnyát az éltető, nemzeti 
géniusz. Ez a mi nemzeti szabadságunk azonban még ma is 
hiányzik! Bár a triánoni szerződés szerint független most már 
a mi csonka hazánk, de mily maró gúny és istentelen hazug
ság ez a függetlenség?! Nemzetünk egyre nagyobb kegyelettel 
körülvett, nagy vértanúja Tisza István azt mondta, hogy „az 
ország függetlensége mit sem ér a nemzet anyagi, szellemi és 
erkölcsi erőinek a teljessége nélkül." És hol vannak ezek a mi 
erőink? A holdban! A messze jövőben! Micsoda függetlenség 
az, mikor a nemzeti társadalom keserves munkájának a gyü
mölcsét kényteteh kamat és sarc fejében átadni folyton idegen 
államoknak, mi közben a munkanélküliek ezrei közül seregesen 
rohannak az öngyilkosságba családapák és ifjak, — micsoda 
függetlenség az, mikor a népinüveltség siralmasan alacsony 
színvonalon van és az ósdi tudatlanság, babona és maradiság, 
a tanulni, haladni nem akarás átkos mérge emészti, tékozolja 
a nemzeti vagyont és életórtékeinket! ? — micsoda független
ség az, mikor nemzetrolhasztó bűnök gyilkolják a nemzet élet
erőit s bomlasztják, züliesztik a nemzeti társadalmat! ? Minden 
az, csak függetlenség és szabadság nem! Anyagi, szellemi és 
erkölcsi rabszolgaság ez testvéreim! Rabszolga népnek pedig 
nincs jövője, csak a szabad nemzetnek! Ne mondja azt senki, 
hogy a vesztett háború miatt beállott gazdasági nyomor az oka 
annak, hogy aprópénzre lehet ma váltani a piacra került ma
gyar becsületet, a hitvesi tisztességet, hogy égő pokol ma anny i 
házasság s annyi családi élet van feldúlva s annyi gyermek
ököl emelkedik fel szülő anyja ellen a mi szerencsétlen hazánk
ban ! Fordítva van a dolog épen, testvéreim! Minden bajnak a 
mi bününk az oka! Ez az igazság! Hogy csak egyet mondjak: 
folyton halljuk a siránkozó panaszt a gazdasági nyomorról s 
mi történik közben? Évente kidobunk bűnös könnyelműséggel 
600 millió pengőt külföldi selyemrongyért, fényüzési cikkekért 
és olyan közfogyasztási árukért, amiket itthon is meg bírnának 
termelni a munka és kenyér nélkül lévő, magyar munkáskezek! 
Az a 600 millió pengős külkereskedelmi veszteségünk megrázó 
vád ellenünk, ami azt bizonyítja, hogy mi nekünk még nem 
volt elég az Isten verése, mi még most sem okultunk, mi még



136

most sem szálltunk magunkba, hanem járjuk a biztos halál 
őrjöngő, farsangi táncát! Minden bajunknak legelső sorban a 
mi sok, nagy bűnünk az oka és mindaddig, amig ezekből a 
bűneinkből meg nem térünk, addig itt nem lesz kikelet és nem 
lesz feltámadás, hanem lesz lassú sorvadás és gyászos vég!

Hát testvéreim, ezért véreztek, küzdöttek, áldoztak becsü
lettel a mi apáink és anyáink ezer éven át. hogy a mi bűnünk 
miatt elpusztuljon az ősi, szent örökség? Hát annyira elfásul
tunk, annyira megkövesedtünk már, hogy a szégyenpir nem 
égeti az arcunkat, ha őseink ragyogó erényei mellett a mi 
bűneinket látjuk, amik miatt annyi baj és nyomor zudult már 
reánk? Ez nem lehet! Én hiszem, hogy a nemzet jobbjaiban 
megvan a belátás, a bűntudat és érzik, látják, tudják azt sokan, 
hogy ez így nem mehet tovább, mert akkor menthetetlenül, 
csúfosan elpusztulunk! Igaz, hogy a bűnös ember olyan, mint 
a tüdővészes beteg, aki maga sem érzi, hogy a gyilkos kór 
napról napra emészti az életerejét s nemcsak nem érzi, de ki
tűnő közérzettel abban a csalóka hiedelemben ringatja magat, 
hogy neki semmi baja sincs és az orvosok tévednek, mert ő 
oly jól érzi magát! Sokan nem érzik, nem sejtik, hogy mily 
leláncolt, nyomorúságos rabszolgái vagyunk istentelen bűnök
nek s hogy e miatt jön reánk a biztos halál! De még nem 
késő, még van idő, még van erő arra, hogy meggyógyuljunk, 
hogy talpra álljunk, hogy minden megváltozzék s eljöjjön hoz
zánk a bűbájos, epedve várt, napsugaras, virágos magyar ki
kelet! Ennek azonban egy nagy, kemény feltétele van! Boldog 
hazája csak szabad népnek lehet. Szabadságra van nekünk 
szükségünk, igazi, hamisítatlan, diadalmas erejű szabadságra. 
Olyan szabadságra, olyan független, szabad, makulátlan jellemű 
férfiakra és nőkre van nekünk szükségünk, amilyen a mi 
Luther Mártonunk volt, aki félelmetesen nagy szabadságában 
az Isten igéjével, az Isten erejével kimozgatta a sarkaiból a 
középkori világot s megindította a történelmet az új kor utjain: 
a világosság, a szabadság, az emberi művelődés utján. Az ő 
igazi, nagy szabadságára van nekünk szükségünk, mert ebből 
a szabadságból kicsirázna, kibontakozna diadalmasan egy új, 
egy más, egy kívánatos élet. Luther Márton azért volt szabad, 
mert az Isten rabja volt. Eszköz az Isten kezében. Istennek 
szócsöve, Istennek az ökle. Mi is szert tehetünk arra a szabad
ságra, amilyen az övé volt, de csak egy, egyetlen egy utón, 
csak egyetlen egyféle módon : a feltétlen, teljes, becsületes meg
térés és újjászületés, belső megváltozás utján, egyedül a mi 
Urunk a Jézus Krisztusban való hit által, aki a mi szabadság
hősünk, szabadítónk, Messiásunk s az ő evangéliuma a mi fel
séges szabadságlevelünk.

Igazi szabadság csak az evangéliumi élet! Mert „akit a Fiú 
megszabadít, az valósággal szabaddá lesz!“ .. „Az Úr ugyanis 
lélek és ahol az Úrnak a lelke, ott a szabadság!" Hiába dühön- 
genek Krisztus Urunk ellen az égő, vörös Oroszországban, hiába
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hirdetik, hogy a keresztyónség a rabság vallása és a szabadság 
megélője, az oroszországi tények: az elzüllött gyermekek, az 
inségterületen emberhúst evő emberek, a gazdasági nyomor és 
általános züllöitség azt bizonyítják, hogy elpusztul az ország, 
elpusztul a nemzet a keresztyénség erkölcse, evangéliuma nél
kül. A viruló és tudományban, műveltségben, társadalmi életben, 
közjóléiben az első sorokban lévő protestáns államok pedig azt 
bizonyítják, hogy az evangélium minden nemzet felvirulásának, 
szabadságának, erősségének, boldogságának a fundamentuma. 
Erre a fundamentumra van a magyar nemzetnek is szüksége. 
Igazi evangéliumi szabadságra, arra a szabadságra, amelyről 
himnuszt írt Pál apostol az ő galátziabeli híveihez írt levelében. 
Pál azért írta ezt a levelet az ő ellenállhatatlan hitvallástételé
vel, bizonyságtevésével megtérített galátziabeli híveinek, mert 
arról értesült, hogy konkolyhintők azt hirdetik a galátziai hívek 
körében, hogy nekik, a pogányból lett keresztyéneknek előbb 
a mózesi törvényeknek is alá kell vetniök magukat s csak úgy 
lehetnek keresztyének. Erre kikel magából az apostol s megírja 
híveinek, hogy abban a szabadságban, amelyre Krisztus meg
szabadította őket, álljanak meg szilárdan és ne kötelezzék le 
magukat ismét a szolgaság igájával! Ő, a volt kiváló rabbi, az 
előbb ízig-vérig ótestámentumi szellemben gondolkozó írástudós, 
most a mózesi törvények szolgálatát, amitől pedig sokan a Mes
siás eljövetelét várták, szolgaságnak s a keresztyénséget, az 
evangéliumot igazi szabadságnak nevezi. Ez az ő levele volt a 
mi Lutherünk legkedvesebb bibliai olvasmánya s az ő refor
mációjában sok van a galatziai levél szelleméből, a lelki sza
badság eme felséges védő iratából. Kemény megállapítással azt 
mondja Pál apostol, hogy az ótestámentumi vallás a szolgaság 
vallása, az újtestámentumi vallás, az evangéliumi vallás pedig 
a szabadság vallása. Miért? Két anyához hasonlítja a két val
lást. Az ótestámentumi vallás, a mózesi törvények vallása sze
rinte Hágár, az egyiptomi rabszolganő, akit elűzött gyermekével 
együtt Abrahám, az evangéliumi vallás pedig a másik anya: 
Sára, aki fiával örököse lett Ábrahámnak. Miért ez a hasonlat? 
Mély oka van ennek! A mózesi törvényekben, az ótestámentumi 
ezer és ezer vallási és erkölcsi parancsban nemcsak a zsidókra 
kötelező erkölcsi életszabályok, törvények vannak megörökítve, 
hanem egyetemes emberi, erkölcsi életszabályok, isteni paran
csok is. Az a törvény, hogy „egyedül a Te uradat Istenedet 
imádd és csak ő  neki szolgálj!“, a „szombatnapot megszentel
jed !“ „hamis tanúságot ne mondj!“ „tiszteld apádat és anyádat!" 
„ne ö lj!“, „ne paráználkodj!", „ne bántsd a másét!", „szeresd 
felebarátodat!", „irgalmasságot akarok és nem áldozatotI" stb. 
minden emberre egyformán érvényes, az emberi élet belső vi
lágrendjéből merített, isteni kijelentésü, erkölcsi törvények. Az 
isteni világrend erkölcsi törvényei ezek, amelyektől feltétlenül 
függ a lelkiismerete révén minden ember. Ez a világrend a mi 
lelkiismeretünkben elénk szabja életünk minden kötelességét,
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amelyet ha akarunk, ha nem, teljesítenünk kell, különben hadi 
állapotba kerülünk Istennel és a magunk leikével. A mi végtelen 
nagy gyarlóságunk miatt azonban épen ezért börtön számunkra 
ez a minket ezerféle kötelesség elé állító világrend, mert érez
zük, tudjuk jól, hogy kötelességeinknek ezred részét sem bírjuk 
teljesíteni. S mi lesz akkor? Mi lesz odafönt a számadáskor? 
Ki mer megállni a mindent látó és tudó szent Isten emésztő 
tűzü színe előtt ? Senki! . . .  Senki! . . .  Az isteni világrend pedig 
kiveti magából a bűnös lelkek seregét az Istentől való elszaki- 
tottság, kitaszítottság gyötrelmes, pokoli életébe. Örökre! . . .  
Ezért szolgaság, a bűntudat gyötrelmes szolgasága, erkölcsi 
rabság a mózesi törvények vallásával együtt minden vallás, 
amely azt hiszi és hirdeti, hogy az ember önmagát üdvözítheti 
a saját erejéből.

Pál apostol felséges érveléssel, lángoló hitvallástétellel 
meggyőz bennünket arról, hogy az evangélium vallása az igazi, 
teljes, felséges szabadság vallása, mert Krisztus örökre meg
szabadított minden kárhozatra váró bűnös emberi lelket ebből 
a rabságból az által, hogy Ő a szent, ártatlan, bűntelen Isten
ember önmagát feláldozta a golgotái véres keresztfán minden 
bűnös lélekért, hogy az ő igazságát tudja be a mi javunkra az 
örök szent Isten és az ő kedvéért, az ő érdeméért nekünk Isten 
az ő szent Lelke által ingyen kegyelmet, üdvösséget, örök életet 
adjon. Ingyen. . .  Krisztus Urunk a mi Megváltónk, aki nem 
aranyon, nem ezüstön, hanem az ő szent és drága kihullott 
vérével, ártatlan életével és halálával váltott meg minket a kár
hozattól. Krisztus Urunk révén mienk az Isten szent kegyelme, 
teljes bűnbocsánata, üdve, szeretete, örök élete. A mienk, igen 
a m ienk... az enyém, a tiéd, az övé, mindnyájunké örökre. 
Testvérem, ha hiszel a Te Megváltódban, aki Te érted meghalt, 
aki Te helyetted szenvedett ártatlanul, ha hiszed azt, hogy az 
5 érdeméért Neked, a bűnös léleknek a tékozló fiák édesatyja, 
a szent Isten megbocsátja minden bűnödet, ha könyhullató bűn
bánattal átöleled a Te áldott Megváltódat és hálás szeretettel 
Neki adod a Te bűnös szívedet, hogy az övé légy örökre bol
dog üdvösségben, akkor szeretett Testvérem, csodás érzéseket 
érzel a lelkedben. Azt érzed, amit a súlyos betegségből lassan 
meggyógyuló beteg érez. Visszatér a lelked, a Te fáradt, ver
gődő lelked édes, áldott gyermeki nyugalma, üdvössége, békes
sége, visszatér az életörömöd, az erőd, az akaratod s érzed, 
hogy valami vaskéreg lassan leolvad a lelkedről, a bűntudat 
fojtogató, sorvasztó, dermesztő vaskérge s Te boldogan, szaba
don fellólegzel! Érzed, hogy szabad vagy, szabad, mint a pacsirta 
az égen s nem függsz senkitől, semmitől, csak a Téged végtelen 
kegyelemmel szerető áldott jó Istenedtől. Szabaddá leszel, mint 
ahogy ugyanezen az utón szabaddá lett a mi Lutherünk s csak 
egy törvény köti meg a lelked szabadságát, az önként, hálából 
vállalt tiszta Isten- és emberszeretet! Ezé a szabadságé a jövő, 
©zé a szereteti az élet! Ez az élet, az üdv, a szabadság vallása.
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A Krisztus evangéliuma. Ezt a vallást kell nekünk a szívünkbe 
fogadnunk, a lelkűnkbe zárnunk! Akkor mássá leszünk majd 
mi is és mássá lesz minden körülöttünk! Akkor tavasz fuvalma 
simogatja majd az arcunkat: a közelgő magyar tavasz régvárt, 
szívdobogtató csókos szellője.

Ez mind szép és mély gondolat, úgy-e Testvérem? Jaj 
azonban Neked, ezerszer is jaj, ha ez számodra nem több, mint 
egy finomabb fajta élvezet tárgya! Orvosság, keserű orvosság 
legyen ez számodra, amelyet nem öntesz ki, nem hagysz az 
üvegjében, hanem kiiszod fenékig, hogy meggyógyulj! Te beteg 
vagy Testvérem, beteg, mert bűnös vagy velem együtt! Nekünk 
ki kell innunk az evangélium keserű orvosságát, hogy meggyó
gyuljunk, én is. Te is, hogy szabadok legyünk, ón is, Te is és 
mindnyájan, akik e hazában azzal a kötelességgel élünk ma
napság, hogy jóvátegyük minden hibánkat, mulasztás által új 
emberré, jó emberré, szabad, erős, nagy lólekké váljunk s álta
lunk gyógyuljon, erősödjék, viruljon a mi nemzetünk, a mi 
örökségbe kapott szent hazánk. Megvetik azt, aki eltékozolja az 
apái, ükéi által becsülettel, áldozattal fentartott s reá hagyott 
ősi just, ősi birtokot! Vigyázzunk, hogy minket nehogy idegen 
népek ilyen megvetése kisérjen a sírunkba! Rabszolga népnek 
nincs hazája! A bűnös pedig rabszolga. A bűnnek a rabja. Le
gyünk szabadok, legyünk emberek, hogy legyen hazánk, legyen 
becsületünk az egész világon! Azzá lehetünk az evangélium 
utjain! A megtérés és újjászületés által 1 Legyen hát ez a mai 
szent nap a mi lelki szabadságunk, a mi üdvösségünk születés
napja Isten kegyelméből! Ámen.

Pass László
kötesdi lelkész.


