
Élővíz forrása, avagy élővíz temetője?
Jeremiás 2, 13.

Mi Urunk, Istenünk mily felséges a te neved az egész 
földön, — mondja a zsoltáros (8 zsolt. 2.). Van-e emberi gon
dolat, mely hívebben kifejezni tudná azt a csudálatot, bámulatot, 
amivel megtelik a lélek, mikor az Élet Urának megteremtett 
világára rátekint. Ahova nézünk : félettünk, közöttünk, magunk
ban a nagy Isten esudái vesznek körül minket. Mikor látom 
egeidet, a te ujjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, 
amelyeket teremtettél: micsoda az ember — mondom — hogy 
megemlékezel róla ? és az embernek fia, hogy gondod van reá ? 
(zsolt. 4— 5.). Hogyan újong az az emberi szív, amely e csudákat 
észreveszi és mégis hogyan megalázkodik? Milyen boldogság 
énekel ezekben az igékben és mégis mennyi megdöbbenés? 
Igen, mert a nagyvilág nagy csudáiban észreveszi a szemlélő a 
porszemet: az embert, mint a legnagyobb csudát.

Akkor énekelt így a zsoltáríró, mikor még nem telt be az 
idők teljessége, mikor az Ige még nem öltött testet, mikor még 
nem találtatott emberi ábrázatban, mikor emberi szem még nem 
láthatta az Ő dicsőségét.

Ha Krisztus nélkül, akiben a világ célt, életet nyert és értel
met talált, úgy tudott újongani a zsoltáros égre tekintő lelke, 
csörgedező patak kristálytiszta vizeként áradó szavai között is 
— melyekben minden érzelem kifejezésre talált — s sokhúrú 
lantján, melyen az Ég titkai formálódtak drága dallamokká, ki 
tudta volna-e fejezni érzelmét, gondolatát, ha megismerheti, meg
láthatja Őt a mindenség örök dicső királyát ? Talán Péter szavát 
veszi ajakára; Eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, 
Uram! (Luk. 5. 8.).

Mi láttuk azt az emberi értelemmel fel nem fogható csudát, 
amellyel a csudálatos világ Ura az emberek szolgájává lett ér
tünk. Mi benne látjuk a Teremtő legnagyobb csudáját s az Atya 
legnagyobb kegyelmét.

De nekünk egyebet is észre kell vennünk. Észre kell ven
nünk azt, hogy az Úr magát nekünk adta. Nekünk adta magát 
teljességgel avval az erővel, hatalommal, kegyelemmel, amelyet 
neki adott az Atya. Aki engem lát, látja az Atyát. Benne tény
leg megláttuk egészen és teljességgel az Atyát. (János 149). Az 
Ő akarata viszont az volt, hogy aki tanítványait látja, rajtuk 
keresztül láthassa, ismerhesse meg Őt. Ján. 8, 31., 13, 35., 15, 8. 
Erre a célra, amint neki teljes hatalom adatott, úgy ő is teljes 
hatalmat adott övéinek. Luk. 91. A tanítványok ezt a hatalmat 
meg is tapasztalják s nyugtázzák is. Luk. 10, 17.
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Mindennek a hatalomnak és erőnek letéteményesei, örö
kösei ma is a Krisztus követői, elsősorban pedig azok a követői, 
akik Isten és a világ előtt is vállalták, hogy az Urnák szolgáivá 
lesznek. Azoknak keresniük kell magukban a Krisztus erejét, 
hatalmát, de azután keresniük kell ugyanazt az ő munkameze
jükön is. A Krisztus teljes erőt, hatalmat ad sáfárságra, de egy 
parányit se ad elásásra.

Ha ezen az alapon nézzük a keresztyénséget, a mai világ 
keresztyénségét, sok megszívlelésre és megalázkodásra valót 
találunk.

Megértjük, hogy egyes örvendetes jelenségekről eltekintve, 
miért oly sivár, szegényes a mai világ keresztyénsége. Téli för
geteg fagyasztó szélvészének a zúgását több helyen halljuk, 
mint a pünkösdi lélek tavaszi suhanásának erejét. A mai világ 
evangélioma nyilván inkább szóban áll, mint isteni erőkben, 
szentiélekben, vagy bizodalomban. Thess. 1, 5. Olyan a mai 
világ keresztyénsége általában a lélek számára, mint ennek a 
szárazságban égő, zörgő, porzó eltikkadt földnek a számára volt 
júliusban az a felhő, amely sokszor befutotta az eget s azután 
dörgött, villámlott, majd a levegőt is enyhítette, de eső csak itt- 
ott hullott belőle.

A szomjuhozó emberi lélek számára az Atya nem ilyen 
esőt szánt (Ezsaiás 443—4.), hanem mindeneket megújító esőt. 
Ennek a megújításnak a számára Ő kegyelem esőt adott és ad 
onnét a magasból, ahonnét alászáll minden jó adomány és tö
kéletes ajándék, itt alant az emberi életben pedig élővizeknek 
kútfejeit akarja fakasztani emberi szívekben. Aki hisz én ben
nem, mint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak 
belsejéből. János 7, 38. Örökké élő kútfővé lett Ő az Ur, aki 
szomjuhozik jöjjön ide, merítsen és igyék — mondja most is. 
Élő kútfővé óhajtja tenni gyermekeinek szívét is.

De még maga az örök kútfő ontja az élet tápláló kristály- 
tiszta vízét, azalatt a szívek közül sokan víz nélkül való kúttá 
lettek, sokszor pedig épen repedezett kúttá.

Itt száz százalékos felelőséggel áll szemben mindenki, aki
nek kezében biblia van, aki odaáll az oltár elé, aki felmegy a 
szószékre. Meg van írva, azonkívül látjuk, érezzük, hogy a 
Krisztusban nemcsak Isten ereje szállt le a földre, hanem Általa 
az az erő itt maradt, nekünk adatott. Hova lett, mivé le tt??

Az oktalan állatok is a forrásokhoz, a kútfőkhöz mennek, 
ha szomjuhoznak. Kút nélkül, élővíz nélkül az emberi lélek se 
élhet. A szomjuhozó lélek elsősorban a kútfőknél, az Ige hir
detőinél keresi az élet vízét, hova menjen, ha azt üresen találja; 
hova menjen, ha ott nem talál szomjúságot csillapító vizet?

Mindig víz nélkül való kút az igehirdető, ha a maga tudo
mányát, bölcseségét adja ott, ahol a lelkek Lelket keresnek. 
Repedezett kút pedig az igehirdető, ha Urának nevében emberi 
hitetésnek szavát szólja.
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Aki a repedezett nádat megerősíti, az a repedezett kútakat 
is élővizek forrásává teszi, ha a repedezett kút ellene nem áll 
kegyelmének. Milyen száraz kút volt Péter, mikor Urát megta
gadta, mikor érte karddal harcolt s pünkösdkor milyen hatalmas 
kútfővé lett 1 Milyen repedezett kút volt Saul s milyen csudálatos 
kútfővé lett Pál, mikor megérezte, mindenek lehetségesek nekem 
a Krisztus által, aki engem megerősít.

Az élővíz hozzád ömlik, beléd ömlik. Mivé lesz nálad? 
Mi leszel Te általa ? Élővíznek forrása, vagy élővíznek temetője, 
koporsója ? I

Fábián Imre
sárszentlőrinci lelkész.

Suspiriumok.
II. Kor. 3, 4 - 9 .

Kegyelmed, Uram, im’ ránk harmatoz! 
Kegyelmedből vagyunk alkalmatos 
Szolgái az új szövetségnek,
Amelyben új, új erők forrnak, égnek 
S ragadnak minket egyre mind Feléd,
Dicsőséges színedhez közelébb!

Óh harmatoztasssad reánk erőd,
— lm’, itt könyörgünk szent Színed előtt —
Veled való szövetség legyen élet,
Melyben a te szent szolgálatod éltet 
Minden lelket, ki Benned él, örül, —
Dicsőséged sugározzon körül!

Gal. 3, 15-22 .
De boldogok az emberek,
Hogy nem bünteted, nem vered, —
Habár könnyelműn, könnyeden 
Tápod tiltó törvényeden;
Te mégis mind, mint gyermeked’ 
ígérettel kecsegteted 
S ígéreted valóra váltod,
Midőn elküldöd a Megváltót!

Óh boldogíts csak, Istenünk,
Ne büntess, bárha vétkezünk;
Ha lábunk törvényen tápod,
Tartsd készen a bocsánatot:
Vezessed arra gyermekid’.
Hol őket várva-várja „Hit“:
Jézus, kiben mint Te sajátod’,
Mind, aki gyermeked, megváltod!
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Gal. 5. 16-24.
Atyánk, de fölmagasztalál,
Hogy el ne érjen a halál:
Mert ahová fölérhetünk,
Országodat adád nekünk!
De ide, föl, erőt ki ad?
Az Úr: keresztfás szent Fiad.

Jézus, mirajtunk könyörülj,
Ha annyi bűn vesz itt körül!
A te erőd nagy, isteni, —
Hogy tudjuk megfeszíteni 
A testet, bűnt, — erődet ad d :
Fölérhessük országodat!

Gál. 6. 1 -1 0 .
Mi csak egy törvényt ismerünk,
Szivünkbe Írtad: szeretet;
Kik ezt követik, Istenünk,
Te csak azokat szereted!
Elő e törvény: szent Fiad,
Ki szívben él, szívből kihat.

Hasson ki hát, — Atyánk segíts —
Szivünkből is a  szeretet;
Mi tör testvérsziveket is,
Hordozzuk el a terheket!
Szeretet légyen életünk: —
„Amig időnk van“, jót tegyünk!

Petrovics Pál
budafoki lelkész.

Kicsiny dolgok — nagy dolgok.
Szentháromság után 12. vasárnap.

János 3, 25. — Galata 2, 11—21.

T. Két történetet olvastam fel előttetek.
A két történet között látszólag semmi összefüggés nincsen. 

Különbözik egymásjói hely, idő és a szereplő személyek tekin
tetében. Az első Enonban, Sálemhez közel, a víz partján, a 
másik Antióchiában történik. Az egyik időpontja Jézus műkö
désének eleje, a másiké Jézus halála után a keresztyén egyház 
történetének első dicsőséges lapjaira esik. Az egyikben Keresz
telő János tanítványai és a judeaiak, a másikban Pál apostol és 
Péter a szereplő személyek.

Bármilyen nagy távolság is van azonban a két történet 
között helyben, időben és a szereplő személyek és azok jelentő
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sége tekintetében, a két történet tartalma, a keretek közé foglalt 
kép, majdnem ugyanaz. Szinte illusztrációul is lehetne használni 
annak megvilágítására, hogy a történelem olyan mint valami 
'óriási színjáték, melyben változnak a szereplő személyek, az 
időpont, melyben a darab játszódik s más és más helyet ábrá
zolnak a sziklafalak, de a darab, ami játszódik, ugyanaz.

Mind a két történet veszekedésről szól. Az egyikben ezzel 
a szóval van jelölve az esemény: „vetekedés támada“. A má
sikban : „szemtől-szemben ellene állottam". A judeabeliek visel
kedését a magyar biblia ugyan vetekedéssel fordítja, pedig az 
inkább veszekedés.

Mind a két veszekedés súlyát növeli az a körülmény, 
hogy olyan személyek között történik a nézeteltérés, akiknek 
társadalmi állása, tekintélye és hivatása kiemeli a veszekedést 
a mindennapos apró kis perpatvarok közül. Az egyikben Ke
resztelő János tanítványai veszekednek, aki bár ebben az idő
ben már nem áll hatalma tetőfokának dicsfényében, de még 
mindig országának leghíresebb prédikátora. A másikban az 
apostolok két legkimagaslóbb alakja, Péter és Pál, mindegyik 
nemcsak önmagában álló kiválóság, hanem egy-egy külön szel
lemi irányzat képviselője is, aki mögött tömegek állanak.

A veszekedés súlyát még jobban növeli az a körülmény, 
hogy olyan emberek különböznek össze mind a kettőben, akiktől 
nem várná az ember.

Mind a kettőben hívők vesznek össze, tehát olyan embe
rek, akik komolyan veszik a vallásukat, a szeretet Istenének 
szolgálatát, akik nemcsak anyakönyvileg tartoznak hozzá az 
Isten gyülekezetéhez, hanem szívük minden idegszálával, gondo
latuk minden öntudatosságával az Istenéi akarnak lenni.

És még hozzá nem olyan hívők, akik magánéletük csendes 
négy fala közé szorítják be hitéletüket, hanem nyíltan tesznek 
vallást meggyőződésükről és arról a törekvésükről, hogy min
denkit ugyanerre a saját meggyőződésükre szeretnének vezetni. 
Exponált hívők, akik benne vannak a vallásos élet kirakatában, 
mindenki látja őket.

És még hozzá olyan hívők, akik a veszekedés kérdésében 
sokszor leszögezték nyilvánosan elitélő álláspontjukat. Az egyik
ben annak a Keresztelő Jánosnak a tanítványai vetekednek, aki 
azt tanította: „Senkit se háborítsatok, se ne patvarkodjatok", 
(Luk. 3, 14.) a másikban az a Pál apostol, aki a korinthusiakhoz 
írott I. levelében a szeretet csodálatos himnuszát írta meg és 
aki a viszálykodó korinthusiakról azt mondotta; „Amikor ver
sengés és visszavonás van köztetek, vájjon nem testiek vagy- 
tok-é.“ (I. Kor. 3, 3.), aki már azt is gyarlóságnak tekintette, 
hogy ha valaki törvénykezett a másikkal s azt kívánta, hogy in
kább szenvedje ela ;hívő a bántalmazást (I. Kor. 5, 7.) s aki 
annyira ismerte a veszekedés következményeit, hogy nem átal- 
lotta a veszekedőket cselekményük következményeire ezzel a



310

kemény szóval figyelmeztetni: „Vigyázzatok, hogy egymást fei 
ne faljátok!"

A veszekedés súlyát még ennél is jobban növeli az a kö
rülmény, hogy mind a kettő nyilvános összetűzés: az egyik 
Énonban akkor történik, mikor Keresztelő Jánoshoz odajönnek 
a judeaiak, hogy megkeresztelkedjenek. A másik Antióchiában 
a keresztyén gyülekezet nagy nyilvánossága előtt, amikor nem
csak az antióchiai keresztyének vannak jelen, hanem a gyüle
kezetnek jeruzsálemi előkelő vendégei is vannak (Gál. 2, 12.), 
Még azt csak megértené az ember, ha elöntené őket az indulat 
négyszem között, vagy szűk körben, de azt nehezen tudja meg
érteni az ember, hogy a nagy nyilvánosság előtt felejtkeznek 
meg magukról. És ha még csak magukról feledkeznének meg! 
Megfelejtkeznek arról, hogy a vallás képviselői ezen a világon 
s így minden napfényre jövő bűnük embereket riaszt el a val
lásos élettől. Elfelejtik azt, hogyha egy zsebóra rosszul já r , 
akkor talán csak egy ember zavarodik meg, de ha a torony
óra elromlik, akkor egy egész község jön zavarba.

A veszekedés súlyát még ennél is jobban növeli a vesze
kedés tárgyának jelentéktelensége. Az egyikben amiatt történik 
nézeteltérés, hogy melyek a kötelező mosakodási szertartások 
és kinek hathatósabb a keresztelése, a másikban: melyek a 
megehető ételek. Megértené az ember, ha nagy dolgokról volna 
szó, ha talán abban a kérdésben különböztek volna össze, hogy 
Krisztus-e az eljövendő Messiás, avagy pedig mást várjanak, 
de kénytelen fejcsóválással olvasni az ember, hogy ezen a kér
désen különböznek össze: mikor mosakodjunk és mit együnk?

De talán legjobban mégis az növeli a veszekedés súlyát, 
hogy mind a két esetben megvannak a szereplők győződve 
arról, hogy joguk van veszekedni. Nem éreznek bűnbánatot! 
A judeaik úgy érzik, hogy a törvényt védik s benne Isten te
kintélyét, mikor a mosakodás mellett törnek lándzsát. János 
tanítványai úgy érzik, hogy az isteni kijelentés lényegét védik 
a formával szemben akkor, mikor hangoztatják, hogy nem a 
kéz, hanem a szív tisztasága fontos. Péter azt hiszi, hogy az 
Isten kijelentésének egyetemességét és következetességét védi 
akkor, midőn az Ótestámentom étkezési törvényeinek kötelező 
voltát hangsúlyozza az Ujtestámentom népére is, viszont Pál 
úgy érzi, hogy a keresztyén szabadságot védelmezi a zsidó 
törvény rabságával szemben. Az igazság mellett mindkét eset
ben a szeretetet is védelmezni akarják. A judeaiak a zsidókat 
akarják megóvni a botránkozástól, melyet a mosakodási szer
tartást pontosan be nem tartó Keresztelő János tanítványaival 
szemben éreznek, Pál pedig a pogányokat akarja megmenteni 
a botránkozástól, melyet Péter eljárása felett éreznek, aki ke
resztyén létére visszatért Antióchiában a kóser kosztra. Azonban 
Péter eljárásában is az az indító ok, hogy megakarja óvni a 
Jeruzsálemből jött és zsidóból lett keresztyén vendégeket attól 
a megbotránkozástól, melyet a pogányokból lett keresztyénekkel
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'együtt való étkezés bennük felébreszt. S közben az igazság 
védelmében történnek igazságtalanságok is s a szeretet ürügye 
alatt szeretetlenségek is.

Ha így a lelki szemeink elé állítjuk mind a két történetet, 
önkéntelenül felmerül az ember lelkében az a gondolat, miért 
is jegyeztette fel Isten ezt a két szomorú történetet? Nem lett 
■volna-e Istennek inkább érdeke az, hogy a feledés jóltevö ho
mályát bocsássa mind a két történetre ? Nem lenne-e könnyebb 
az evangelizálás munkája akkor, ha az Isten emberei eszményi 
■egyéniségeknek látszanának s Isten gondosan eltitkolná minden 
•emberi gyarlóságukat és bűnüket?

Isten feljegyeztette ezt a két történetet, mert a biblia nem 
mesekönyv, mely eszményíti az embereket, hanem az igazság 
könyve, mely a kellemetlen dolgokra is rávilágít. De megíratta 
legfőképen azért, mert mindazok, amik megírattak, a mi tanú
ságunkra írattattak meg, tehát ezekben a történetekben is kell 
lenni valami olyan tanulságnak, amelynek megtanulása fölér 
azzal a tekintélybeli veszteséggel, amit e két történet feljegy
zése a világ számára jelent. Érezzük meg, milyen fontossá teszi 
tehát számunkra ezt a tanulságot az a körülmény, hogy Isten 
ilyen áron is megszerzendőnek tartotta azt számunkra.

A legelső tanúság, ami azonnal kínálkozik e két történet
ből, az a megállapítás, hogy nagy összetűzéseknek is kis dolgok 
az okai. Figyeljük meg a saját magunk életét és kénytelenek 
vagyunk belátni, hogy legélesebb összetűzéseink, leghangosabb 
veszekedéseink is milyen nevetségesen kicsiny okokból születtek 
meg. Akkor, mikor benne voltunk, a felizgulás hevében, persze 
szörnyű nagy sérelemnek éreztük azt, ami történt, vagy pedig 
égbekiáltó igazságtalanságnak, de ha az indulat mámorának el- 
szállása után egy kicsit lehűlve, józan ésszel utána gondoltunk 
az egész sajnálatos eseménynek, hányszor szégyeltük el ma
gunkat és érthetetlenül állottunk, mint egy megfejthetetlen ta
lány előtt, az előtt a kérdés előtt, hogy lehetett ilyen ostoba
ságon összeveszni! Megvagyok arról győződve, hogy igen sok 
ellenségeskedés így indult meg. Lehet, hogy az ellenfelek ma 
már nem is tudják, hogy kezdődött az egész. Ez is csak azt 
mutatja, hogy milyen jelentéktelenségen csúszott el közöttük a 
megértő szeretet öszhangja.

Ez a megállapítás önmagában még nem volna más, mint 
szomorú bizonyítvány az ember gyarlóságáról. Az azonban már 
szomorúbb, hogy az embernek nincs bátorsága ahoz, hogy en
nek belátása után odalépjen az ellenfeléhez és azt mondja néki: 
Sajnálom, hogy gyerekmódra összevesztünk a babaruhán és ilyen 
jelentéktelen kérdésben felborult a békesség. Kicsoda csinálja 
ezt meg a teremtett világban, ha nem az értelemmel megáldott 
ember? Ha a kutyák összemarakodnak a koncon, azoktól nem 
lehet elvárni annyi belátást, hogy megértsék: nem érdemes 
marakodni egy nyomorult csonton. . .  de a gondolkodás képes-
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ségóvel megáldott embertől mégis csak el lehetne már várni 
ennyi belátást.

Teljességgel bizonyos azonban, hogy Isten nem csupán 
azért íratta meg számunkra ezt a két történetet, hogy a jelen
téktelen dolgokon összevesző embereket jobb belátásra bírja és 
kibékítse, hanem azért is, hogy már eleve megóvja az embereket 
attól, hogy kis dolgokon ne vesszenek össze. A második tanul
sága tehát ennek a két történetnek az, hogy ne csináljunk kis 
dolgokból nagy dolgokat. Három szempont áll elibénk különösen 
ennél a tanulságnál: ezt kívánja a mi tekintélyünk, a Krisztus 
tekintélye és a saját lelki érdekünk.

Minden veszekedés tekintélyrontás. Figyeljük csak meg a 
veszekedő embereket: mi mindent vagdosnak egymás fejéhez- 
Baráti őszinte vallomások szemrehányása, eltitkolt dolgok meg
látása, hallomások és gyanúsítások, pletykák és gorombaságok 
röpködnek a levegőben kölcsönösen ott, ahol két ember veszek
szik. Ó bárcsak meglátnák azt, hogy nemcsak egymás tekintélyét 
rontják és nemcsak egymást rántják be a sárba, hanem önön- 
maguk tekintélyét is aláássák. Minden veszekedés visszataszító, 
sőt az érdektelen szemlélődő számára nevetséges látvány. Kép
zeljük el, milyen furcsa kép lenne az, amelyik Keresztelő János 
tanítványait és a judeaiakat, akik a bűnbánat, megtérés és meg- 
keresztelkedés szent cselekményének elvégzésére gyűltek össze, 
ábrázolná ép akkor, amikor a viz partján a bűnbánó lelkek 
arról veszekednek, hogy miképpen kell mosakodni. Az arcok, 
mik pár perccel előbb még a bűntudat szégyenpírjában égtek, 
eltorzulnak s a szemek, melyekből előbb pergett alá a bűnbánat 
könnye, az indulat tüzétől lángolnak.

Vagy képzeljük el az antióchiai jelenetet, amint Pál ha- 
ragvó arccal, talán ép valamelyik étkezés alkalmával odaáll a 
külön kosztot evő Péter asztala elé és szenvedélyes gesztikulá- 
lással vonja felelősségre cselekedetéért. Milyen visszataszító, sőt 
nevetséges látvány lehetett ez annak a számára, aki kívülről 
figyelte őket.

Azt hiszem, hogy sok embernek elmenne a kedve a vesze
kedéstől, ha lefényképeznék őt abban a pillanatban, amikor 
veszekedik. Megborzadva látnánk, milyen torz és nevetséges 
figurák vagyunk, amikor haragszunk. A mi tekintélyünk súlyos 
érdeke fűződik tehát ahhoz, ne csináljunk kis dolgokból nagy 
dolgokat.

Hagyj án volna azonban, ha csak a mi tekintélyünket ás
nánk alá, de aláássuk a Krisztus tekintélyét is. Beszéltünk már 
arról, hogy mind a két történet súlyát mennyire növeli az, hogy 
a szereplő személyek nem ismerik azt a felelősséget, melyet 
jelent számukra az a körülmény, hogy ők az Isten képviselői 
ezen a világon. Nekünk, maroknyi evangélikus népnek, kik 
Krisztus elszórt nyájaként élünk más vallásuak tömegében, nem 
szabad elfelejtenünk, hogy magaviseletünkből Ítéli meg a világ 
Krisztus evangélikus népét s ha mi sérelmi politikát folytatunk
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állandóan személyünket illetőleg s minden kis dolgot naggyá 
fujunk fel, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy Krisztusunknak 
és egyházunknak nincsen elég tekintélye.

Ha mi kis dolgokból nagy dolgokat csinálunk, azzal Krisz
tus tekintélye és a saját tekintélyünk mellett a saját lelki érde
künket is veszélyeztetjük.

Minden indulat leleplezi az embert. Betanulhat valaki akár
milyen szerepet, járhat kiszámított mozdulatokkal, hordhat arcán 
bárminő álarcot, abban a pillanatban, mihelyt lelke felett úrrá 
lesz a harag, leleplezi önmagát. Veszekedés közben ledobja az 
ember az álarcot, kizökken a betanult életmódszerből és meg
mutatja önmagát.

A veszekedés leleplezi lelkünk eltitkolt ellenszenvét. Van
nak emberek, akik igen udvariasak egymással szemben, de ha 
tudnák, megfojtanák egymást egy kanál vízben. Vannak embe
rek, akik úgy járnak itt a földön, mint két ellentétes elektromos 
sarok, amely között a villamossággal telített ideges levegő min
den pillanatban villámokban törhet ki. 1914-ben a legudvaria
sabb diplomáciai formák között érintkeztek még Európa népei 
és játszották a békét egymás között, pedig már a levegő tele 
volt a háború gondolatával. Nem kellett hozzá más, mint egy 
revolvergolyó és lángba borult egész Európa. Egy kis golyó 
hány golyót indított útjára!

Akármennyire akarjuk is szeretni az embereket, hiába, 
vannak emberek, akiket nagyon nehéz szeretni s ha mi az ilye
nekkel szemben nem vigyázunk s a kis dolgokból nagyokat 
csinálunk, azonnal kitör eltitkolt s önmagunk által is elnyomni 
akart ellenszenvünk, s mi megszégyenülve állunk a leleplezés 
pillanatában.

A veszekedés leleplezi farizeusi gőgünket is az emberekkel 
szemben. Minden veszekedésben van valami fölényesség. Az 
ember beleül az erkölcsbiró székébe és dörgedelmes hangon 
ítélkezik elevenek és holtak felett. Nem érezzük-e mennyi ha
sonlóság van az erkölcsbirói székben benne ülő és mások hibáit 
ostorozó ember és a között az öntelt farizeus között, aki így 
imádkozott: Hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb 
emberek!

A veszekedés leleplezi azt, hogy milyen sok hiányossága 
van Istennel szemben a mi bűntudatunknak. Ez ugyanannak az 
érzésnek, amiről az előbb beszéltünk és aminek az emberek 
felé fordult oldalát figyeltük az előbb, az Isten felé fordult ol
dala. Aki tudja, hogy mennyi mindent kell Istennek eltűrni ő 
tőle s hogy mi lenne belőle, ha egyszer Isten számba venné a 
bűnöket, akiben tehát élő és ható a bűntudat, az százszor is 
meggondolja, hogy van-e neki joga kis dolgokból nagy dolgokat 
csinálni.

Minden ilyen leleplezés megerősít bennünket ezekben a 
bűnökben. Már pedig — úgy-e — nem kívánatos, hogy ily 
lelkiség alakuljon ki bennünk?
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Azt hiszem, sok embernek a lelkében felmerül ezek után 
az a gondolat: ejnye-ejnye hát Pál is ilyen volt?! Az a Pál, 
aki a Krisztus mértékével mérte a dolgokat s aki félbenhagyott 
karrierjét is szemétnek Ítélte, tehát a nagy dolgokat is kicsinynek 
látta, mert Krisztus kicsinynek mutatta meg neki s aki a meg
vetett pogány mellé leült, hogy neki a Krisztus evangéliumát 
hirdesse s a jeruzsálemi gyűlésen védelmükre kelt, tehát a kis 
dolgot is nagynak látta, mert Krisztus nagynak mutatta meg1 
néki! Az a Pál apostol, aki mindennél többre becsülte a szere- 
tetet és egyedül azt tartotta megmaradó örök értéknek, akiben 
Istennel szemben annyi bűntudat, az emberekkel szemben annyi 
alázatosság volt s a Krisztus ügyét olyan felelősségérzettel kép
viselte ezen a világon! Hogyan tudott ez a Pál apostol így 
belevágni a szeretet pengő cimbalmába!

Van egy latin közmondás, amely magyarul így hangzik t 
Ha ketten csinálják ugyanazt, az még nem ugyanaz. Pál apos
tolra is ez áll.

Pál nem a mások érzékenységének védelme miatt csinálja 
ezt a nyilt perbeszállást Péterrel. Pedig nagyon szereti a pogá- 
nyokból lett keresztyéneket. Az életét teszi fel az ő szolgála
tukra, de ha csak arról volna szó, hogy a Péter magaviselet© 
sérti a pogányokból lett keresztyének érzékenységét, mert le
kicsinylésüket látják benne, azért aligha vette volna a lelkér© 
ilyen nyilvános botrány csinálását.

Pál nem a maga igazságának megvédése érdekében száll 
szembe Péterrel. Pálnak ugyanis az volt a meggyőződése, hogy 
Krisztus fölszabadított minket az Ótestamentom törvénye alól s 
így annak étkezési előírásai nem kötelezők reánk nézve. Vele 
szemben a keresztyének egy tekintélyes része azt az álláspontot 
foglalta el, hogy a keresztyének is kötelesek zsidó módra élni 
s ezért azt kívánták, hogy a pogányok először zsidók legyenek, 
hogy azután keresztyének lehessenek. Ezt a kérdést Jeruzsálem
ben egy zsinaton letárgyalták, amely kimondotta, hogy nem kell 
háborgatni azokat, akik a pogányok közül térnek meg az Isten
hez (Ap. csel. 15. 18.). Péter apostol is ehez tartotta magát az. 
antióchiai pogány keresztyén gyülekezetben és együtt evett a 
pogányokkal. Mikor azonban jeruzsálemi zsidó keresztyének 
jöttek fel a városba, azok rábeszélésére elkülönítette magát a 
pogányoktól s kóser kosztra tért. Pálnak minden joga megvolt 
ahoz, hogy szóvá tegye ezt a viselkedést, de ha csak arról lett 
volna szó, hogy az ő meggyőződésének igazsága napvilágra 
jötjön, önigazolásáért sohse tette volna azt, amit megtett.

Amit tett, azért tette, hogy ne neki, hanem Krisztusnak 
legyen igaza. Pál jól látja, hogy ennek a jelentéktelen kis do
lognak: szabad- e mindent enni, vagy nem, igen súlyos követ
kezményei vannak. Ha elismerjük azt, hogy az ételekben való 
válogatás által kedvesebbek lehetünk Isten előtt, bizonyos törvé
nyek megtartása által érdemeket szerezhetünk a menyországba, 
akkor Pál apostol szerint Krisztus ok nélkül halt meg. Mert ha
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egyáltalában megvan a lehetősége annak, hogy az ember a 
maga cselekedetei által a törvény betartása révén igazuljon meg, 
akkor teljesen fölösleges volt Krisztusnak szenvednie és meg
halni. De hogy Krisztus bűneinkért meghalt, ez örök bizonyí
téka annak, hogy semmiféle emberi erőfeszítés által mi a bűntől 
meg nem szabadulhatunk, csak egyedül a Bárány vére által. 
Pál tehát a Krisztus keresztje védelmére kelt. Ez a Krisztus 
legnagyobb tette, ez Pál életének egyetlen boldogsága, ezt nem 
hajlandó semmi által ezen a világon beárnyékolni engedni. Sze
mélyes, becsületbeli ügyének érzi a Krisztus igazságának meg- 
védelmezését.

Van még egy szempont, amelyik vezeti Pál apostolt. Az 
ő szemében a Krisztus keresztje nemcsak valami elméleti igaz
ság, hanem a leggyakorlatibb valami: üdvdöntő igazság. Nincs 
más ut az üdvösségre csak a Krisztus váltsága. Minden emberi 
erőlködés, mely a maga erejéből akar Bábel tornyot építeni, 
hamvába hull vissza. Pál meg van arról győződve, hogy ha az 
antióchiaiak — Pétert sem kivéve, — megmaradnak az érdem
szerző cselekedetek által való megigazulás utján, menthetetlenül 
elkárhoznak. Ezt Pál szó nélkül elnézni, emellett hidegen el
menni, lehetetlennek tartotta.

Imé így lett az étkezés kicsiny dolga Pál számára nagy 
■dologgá.

Ebben van a két történet harmadik tanulsága: Ne engedj 
nagy dologból kis dolgot csinálni.

Sajnos a mai emberek fordítva cselekesznek. Jelentéktelen 
kis dolgokból nagy dolgokat csinálnak s kicsinynek látszó, de 
üdvdöntő jelentőségű nagy dolgokból kis dolgokat csinálnak. 
Gondoljunk csak arra, hogy milyen könnyen kezelik az emberek 
hitük kérdéseit! Milyen jelentéktelennek tartják sokan azt, hogy 
bizonyságot tesznek-e Krisztusról vagy hallgatnak, hogy elmen- 
nek-e az urnapi körmenetre, vagy nem, hogy a mi templomunk
ban esküdnek-e, vagy pedig ott, ahol csak hitük megtagadása 
által vehetik az egyház áldását, hogy gyermekeik az ő hitük 
követői-e, vagy pedig nem?

Értsd meg hát: nagy dolgok, sokszor igen kicsiny dolgok, 
ne csinálj tehát kis dolgokból nagy dolgokat. És kis dolgok, 
néha igen nagy, üdvdöntő dolgok, ne csinálj tehát nagy dol
gokból kis dolgokat.

A judeabeliek kis dologból csináltak nagy dolgot, ne kö
vesd őket.

Pál nem engedte, hogy a nagy dologból kicsit csináljanak. 
Kövesd hát őt.

A judeabeliek útja a felekezeti villongás útja.
Pál apostolé a hithűség útja.
Kitől várja Pál apostol, hogy legyenek az ő követői, ha 

nem annak az evangélikus egyháznak tagjaitól, melynek ő a 
Krisztushoz vezérlő tanító mestere? Ámen.

Bytumen.
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Ingyen — kegyelemből.
Szentháromság után 13. vasárnap.

Gál. 3, 15—22.

Mindazokkal szemben, a kik az Ó-testamentumot elavult
nak tartják, értékét lekicsinylik, fontosságát kétségbevonják s 
az ószövetségi történeteket még az iskolából is kizárnák, ele
gendő a galáciai levélre, a mai epistolára hivatkozunk. Ennek 
világossága beragyogja és tökéletes egységbe foglalja össze az 
egész szentírást. Reámutat az Ábrahámnak adott kegyelmi Ígé
retre és a Krisztusban megjelent üdvözítő kegyelemre, a betelje
sülésre. Az Ígéret és a beteljesülés között adatott a törvény, a 
mely nem a bűntől megváltó erő, hanem a bűnnek tükre, ve
zérlő mesterünk a Krisztusra.

A 400 éves ágostai hitvallásnak egyik legfontosabb cik
kelye (I, 4.), a megigazulásról szóló tan is a galáciai levélen 
alapszik. E szerint Isten a bűnös embert, a ki a Krisztus érde
mét hit által elsajátította, igaznak nyilvánítja, bűneit megbocsátja 
és vele kibékül.

A mit Rom. I. 17.-ben olvasunk: „Az igaz ember hitből ól," 
ezt Pál Gál. II., 16.-ban így állítja elénk: „Nem igazul meg az. 
ember a törvénynek cselekedetiből, hanem a Jézus Krisztusban 
való hit által," s a miként az ágostai hitvallás magyarázza: 
„ingyen, ha hiszi, hogy kegyelembe fogadtatik s bűnei megbo
csáttatnak a Krisztusért, a ki halála által eleget tett a mi bű
neinkért."

Evangélikus egyházunknak ezen sarkalatos tanát Ábrahám 
példájából kiindulva magyarázza az apostol mai epistolánkban,. 
a melynek megértése nélkül homályban való tapogatózás egész 
hitéletünk.

Röviden így foglalhatjuk össze Pál apostol tanítását:
Ingyen való kegyelemből üdvözül az ember.

I. Minden, a mi jó mi bennünk, kegyelemnek ajándéka.
II. A mit teszünk, bármi jó is, nem elég az üdvösségre.

III. Egyedül a Krisztus által jutunk el a boldogságra.
I.

Minden, a mi jó mi bennünk, kegyelemnek ajándéka. — 
Olyan tétel ez, a mely sehogyse tetszik a mai embernek, a ki, 
mert madárszárnyakkal szeli a levegőt és száz meg száz mér
földről felfogja a hangot és sok más, csodával határos talál
mánnyal gazdagodott, úgy érzi, hogy Isten mindenhatóságának 
egy részét sajátította ki magának. Az eszes, ügyes, szorgalmas 
embernek sérti hiúságát a kegyelem szónak még említése is. 
Mennyivel inkább annak leszögezése, hogy minden a mi jó mi 
bennünk, körülöttünk és felettünk, kegyelemnek ajándéka.

Mindez az emberben lakó hiúság mellett főkép abban leli 
magyarázatát, hogy kevesen forgatják az üdvtörténet lapjait, a
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ha forgatják is, kitérnek az azokon található igazságok megis
merése elöl, szemet hunynak az emberiség boldogulására, meg
váltására vonatkozó kegyelmi ígéretek és azok beteljesülése előtt.

Pedig bizony az isteni kegyelem napjának sugarai ragyog
nak ránk az üdvtörténetnek már első lapjairól is, a hol a bű
nesetből kifolyólag a kígyóra kiszabott Ítélettel kapcsolatban ezt 
mondja az U r: „ellenkezést szerzek te közötted és az asszony 
között, a te magod között és az ő magva között: az megrontja 
tenéked fe jed et... „Hasonlóképen a kegyelem Ígérete vigasz
talja meg Noét és házanépét, a mikor megszűnt az özönvíz és 
megszáradt a föld. De különösen nagy és erőteljes a kegyelem
nek napja, a mikor Abrahámot aranyozzák be sugarai, és szól 
az ígéret: „Nagy nemzetségnek atyjává teszlek tégedet és . . .  e 
földnek minden nemzetségei megáldatnak te benned.* S nem 
ugyanez az isteni kegyelem őrködött-e Mózes élete felett s ve
zérelte vissza Izrael népét a szolgaság földéről Kanaánba ? Ké
sőbb a megátolkodott nemzetség Babylonba hurcoltatott. Az 
isteni kegyelem azonban véget vetett ennek a száműzetésnek is. 
A mint azután az idők teljessége mindinkább közeledett, kegye
lemből választá ki Isten Máriát az asszonyok közűi és tévé Jé 
zusnak anyjává. És Péter, János, Pál apostol, meg a többiek, 
nem valamennyien az isteni kegyelemnek eszközei voltak-e? 
És az egyházi atyák, élükön Augustinussal, nem vallják-e a nagy 
apostol szavaival úgy alkalmatos, mint alkalmatlan időben: ke
gyelemből vagyok, a mi vagyok? S nem volna-e hálátlanság 
és tévedés, ha már elfeledtük volna, mi volt a reformáció zász
lajára írva: sola fide ?

Valóban, az emberiségnek, nemzetünknek s az egyes em
bernek története is nagyon sok kegyelemről beszél. Arról a 
kegyelemről, a mely Ábrahámnak megigértetett s az ő magvának. 
S valamint „az embernek elvégezett testamentomát senki erőt
lenné nem teszi és ahoz semmit nem ad,“ ugyanúgy, de bizony
nyal még sokkal inkább megáll, változatlan marad Istennek 
kegyelmi Ígérete. Boldog, a kinek szemei vannak a látásra, a 
ki meglátja, belátja, tapasztalja s e tapasztalatból eredő bizo
nyosságban magát megingatni nem engedi, mert tudja és alá
zatosan vallja : minden, a mi jó mi bennünk, ennek a megígért 
és soha meg nem szűnő, el nem múló, isteni kegyelemnek aján
déka.

A kik tapasztalataikban eddig jutottak, ennél meg nem 
állnak; belátják azt is, hogy

II.

a mit teszünk, bármi jó is, nem elég az üdvösségre.
Azóta, hogy Saulból Pál lett, senki se szögezte még le oly 

határozottsággal, mint ő, hogy a törvény cselekedeteiből nem, 
egyedül a hit által igazulunk meg.

Már az ószövetségi próféták is óvnak a törvény külső meg
tartásában való bizakodástól. Az apostol pedig nyomatékkai



318

hangsúlyozza a kegyelmi ígéret komolyságát, mondván: „hogy 
a kötést, melyet Isten először megerősített a Krisztusra nézve, 
a  törvény, mely 430 esztendővel kezdetett azután, nem teszi 
erőtlenné, hogy az ígéretet eltörlené.“

A kegyelem Ígérete mindenkinek szól. A törvényé csak 
annak, a ki a törvényt megtartja. De hol van az az ember, a 
ki erre képes volna? „Nincsen a ki jót cselekedjék, nincsen 
csak egy is,“ — mondja a zsoltáríró. —

A törvény nem ad erőt annak betöltésére. A törvény a 
mi bűneinknek tükre és az a zár, a mely & bűnben elesetteket 
Istentől elválasztja. Épen ezért mondja az Úr a hegyibeszédben, 
hogy ő a szívek érzületét vizsgálja, nem a cselekedeteket. A 
törvény csak a bűn megismerésére vezet, nem az isteni akarat 
betöltésére.

Avagy nem ebben leli-e magyarázatát az a szorongó érzés, 
amellyel az apostol felkiált: „oh én szegény emberi Kicsoda 
szabadít meg engemet a halálnak testéből ? . . .  Akaratom vagyon 
a jóra, de hogy azt elvégezzem, nem tehetem." Augustinus, mi
után megismerte a bűn mélységét és a kegyelem gazdagságát, 
nem egyedül a megigazulásban rejlő kegyelemért imádkozik-e ? 
Luther sokáig járt a római egyház által felállított törvény járma 
alatt. Nyugalom, béke azonban csak akkor szállt szívébe, a mikor 
zárdafőnöke rámutatott a hit által való megigazulásra („az igaz 
ember hitből él“). Csak akkor szűntek meg gyötrő kételyei, 
belső küzdelme, a mikor ezen útmutatás szerint Isten kegyel
mének nagyságát megismerte és minden bizodalmát abba he
lyezte.

Ki akarna, merészelne még arra, amit tesz, jó-cselekede
teire, vélt kiválóságára, erényeire, képzelt nagyságára építeni? 
Istennek kegyelme minden emberi nagyságnál nagyobb, minden 
emberi értéknél értékesebb. Forrása tiszta és örök. Az ember 
cselekedetei azonban többé-kevésbé mindig önzésből erednek, 
fényüket elhomályosítják a hibák, a vétkek.

Ha egy Ezsajás próféta az angyalok seregének, az Úr di
csőséges méltóságának láttán keserves panaszba kezd, mondván: 
„megfertéztetett ajaku vagyok; el kell vesznem, mivelhogy a 
Királyt, a Seregeknek Urát látták az én szemeim" ; ha egy Simon 
Péter a csodálatos halfogás után az Úrnak lábai elé esik és így 
kiált fel: „Eredj el én tőlem, Uram, mert én bűnös ember va
gyok," : mennyivel inkább kell, hogy érezzük tisztátalanságunkat, 
elégtelenségünket, igaztalanságunkat mi, a kik távolról sem di
csekedhetünk a hitnek, a reménységnek, a szeretetnek, az eré
nyeknek olyan mértékével, aminő akár a prófétákat, akár az 
apostolokat, a többi emberek fölé emelte! Valóban: amit teszünk, 
bármi jó is, nem elég az üdvösségre.

III.
Egyedül a Krisztus által jutunk el a boldogságra.
Azt mondja az apostol: „Ha a törvény adatott volna, hogy 

megelevenítené, bizony a törvényből volna az igazulás. De re
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kesztett az írás mindeneket a bűn alá, hogy az Ígéret adatnék 
a Jézus Krisztusban való hit által a hívőknek."

Semmi és senki se biztosítja tehát részünkre a kegyelmet, 
egyedül a „mag", akire az Ígéret vonatkozik, a Krisztus, akit 
Isten feláldoz, hogy „minden, valaki hiszen ő benne, el ne 
vesszen,, hanem örök élete legyen". Isten kegyelmét Krisztusban 
bírjuk, ő  benne áldjuk.

Egy ember által jött a bűn e világra, a bűn által a halál 
s e halálnak mindenek alávettettek, mert mindnyájan vétkeztek. 
Épen így, egy igaz ember által jött a megigazulás is e világra. 
Amint a bűn uralma halált eredményezett, éppen úgy eredmé
nyezett a kegyelem a megigazulás utján örök életet a Jézus 
Krisztus által.

örvendj azért, keresztyén testvérem! Azáltal, hogy Krisztus 
bűneidért megáldoztatott, Isten bűneidet eltörölte. A te érdemed 
mit se számít. Kegyelemből, ingyen történt mindez.

Reád csak egy fontos, elengedhetetlen kötelesség vár: 
ragadd meg Istennek, a Jézus Krisztusban megjelent üdvözítő 
kegyelmét hitednek karjaival. Legyen neked elég az ő kegyelme. 
Nincs ennél jobb, bőségesebb, erőteljesebb táplálék itt alant. 
És ha a halál árnyékának völgyében jársz is, bízzál: Istennek 
kegyelme kivezet az életre.

Egy indianus így mondta el, illetve mutatta be megtérése 
történetét. Barátját, aki nagyon érdeklődött a történet iránt, 
mindenekelőtt egy erdei tisztásra vezette s ott száraz ágakat rakott 
körbe, amelynek közepére egy hernyót helyezett el s az ágakat 
meggyújtotta. A hernyó a meleg gyűrűtől szabadulni igyekezett. 
De akármerre akart menekülni, mindig tűz állta útját. A hiába
való menekülési kísérletek után, visszatért a kör közepére, ki- 
nyujtózott és kétségbeesetten várta a halált. A következő pilla
natban az indianus kiragadta a kis hernyót a lángok közül, 
letette egy szabad helyre s így szólt: Ugyanez volt az én ese
tem is. Megismertem bűnös voltomat. Istennek haragvó tekintete 
lángolt körülöttem és felettem. Minden irányban megpróbáltam 
a menekülést. De mindenütt a kárhozat fenyegető tűzpokla álta 
el a szabadulás útját. Kétségbe voltam esve. Szomjuhoztam a 
halált. — S ekkor Jézus Krisztus nyújtotta ki érettem kezét s 
megvigasztalt, megmentett kegyelmének ajándékival: szabadu
lást szerzett, új életet adott nékem.

Legyen tenéked is elég az ő kegyelme!
Ingyen, kegyelemből üdvözül az ember.

Gyalog István
kétyi lelkész.
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Békesség.
Szentháromság után 14. vasárnapra.

„Mert Ö a mi békességünk* . . .  Ef. 2, 14a.

A mai kor embere hatalmas világkatasztrófa idejét éli. 
A szellemi, erkölcsi, politikai, gazdasági élet terén egyaránt 
nagy ingadozásoknak, megrázkódtatásoknak s bizonytalan pró
bálgatásoknak vagyunk tanúi. Eszméket, elveket, melyek a há
ború előtti világ szellemi életének jellemzői voltak, feltörő új, 
vagy már korábban is meglevő, de most erőrekapott irányzatok, 
elméletek akarják elsöpörni. Örökkévaló erkölcsi értékeket sza
bados, sok tekintetben erkölcstelen életfelfogás támad meg. A 
politikai élet terén éppen az a sok megkötött biztonsági szer
ződés világít rá arra a sötét bizonytalanságra, amelyben ezen 
a téren vagyunk. Szinte felesleges utalnom a gazdasági válságra, 
hiszen oly szembeötlően mered elénk a maga különféle alak
jaiban. Valami kísérteties kéz akasztja meg a gazdasági élet 
vérkeringését és taszít embermilliókat a nincstelenség kétségbe
ejtő állapotába. Zúg, hullámzik, tajtékzik körülöttünk minden, 
mint az óceánnak a vihar szörnyű ereje által felkavart víztö
mege. S ebben a háborgó világban felénkhangzik az apostol 
szava, amely békességet hirdet. Békesség! . . .  ez az, ami után 
sóvárgunk, amire szükségünk lenne, de amit hiába keresünk a 
világban, mert nincs e világon békesség, hanem háborúság. 
Háború nincs most a szó szoros értelmében; nem okádnak életet 
öldöklő, gyilkos gránátokat ágyuknak torkai, nem fojtják meg 
alattomosan terjedő mérgesgázok emberek sokaságát; úgy ne
vezett béke-állapot van s ezt békeszerződések biztosítják, de 
békesség nincsen. Az apostol mégis nekünk is, békétlenségek 
közepette élő mai embereknek, békességről beszél. De lehet-é 
a mi számunkra egyáltalán bókessség?

I.
Az embernek akkor van békessége, ha mind belső, mind 

külső életében harmónia uralkodik. A békesség ott valósul meg, 
ahol az egymással szembenálló ellentétek kiegyenlítődnek és 
egyenetlenséget keltő különbségek megszűnnek. A békesség 
feltétele egység és egyetértés. A békesség a lélek összhangja 
és megnyugvása. Azt mondottam, hogy a békesség ellentétek 
és különbségek megszűnése, egység, egyetértés, harmónia, meg
nyugvás. De éppen ezek azok, melyeket hiába keresünk e vi
lágban. Egyének, pártok, osztályok, felekezetek, népek, fajok 
között fennálló ellentétek és különbségek lehetetlenné teszik az 
egységet s egyetértést. Az embert nyugtalanítják a külső anyagi 
világ terén tapasztalt körülmények s a szellemi élet jelenségei
ben is alig találhat megnyugvást háborgó lelkének. Lehet, hogy 
erőtvesz rajta valami fásultság, valami közönyösség s stoikus 
megadással fogad mindent, de ez nem jelent számára valódi
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békességet. Lehet, hogy visszavonul, elzárkózik ettől a világtól 
s a magány csendjében remél nyugalmat találni, de ez sem 
sikerül neki. Vagy talán éppen ellenkezőleg cselekszik s bele
veti magát az életbe, mindenütt igyekszik ottlenni, működni, 
szerepelni s mégsem lesz osztályrészévé a békesség. Lehet, 
hogy az élvezetek karjai közt elkábítja magát, de a mámornak, 
egyszercsak végeszakad s csábító karok hideg kigyóöleléssé 
válnak, melyek megborzasztják, összeroppantják az embert. 
Vannak, akik a nagy világégésben mások romlása árán is va
gyonokat igyekeznek összeharácsolni; de vigyázzanak, mert 
még itt e földi életben, vagy ennek végeztével, úgy fognak 
járni, mint a sivatagnak ama vándora, aki a nap hevétől s kinzó 
szomjúságtól gyötörve leroskad a végtelen homoktengerben s 
nincs számára szabadulás, mert a békességnek életadó vize he
lyett a békételenség aranyait hozta magával.

Az emberek különféle utakon próbálkoznak megszerezni 
a békességet, de ezen törekvésükben annyiszor kudarcot valla
nak. Pedig a békesség az igazi élet feltétele s addig nem ta
láljuk meg az élet valódi boldogságát, mely után vágyakozunk, 
amíg békességünk nincsen. Orvosszerek nem hiányoznak, me
lyekkel kísérleteznek, hogy a békétlenség betegségében szen
vedő emberiségnek gyógyulást szerezzenek. Egymásután lépnek 
fel próféták, akik fennenhirdetik, ha az ő elméletük, Útmu
tatásuk szerint rendezkedik be a világ, akkor meg fogja találni 
a békességnek kutatott területét. De a békesség prófétái egy
másután hamis prófétáknak bizonyulnak, kinálgatott orvossze
reik hatástalanok maradnak, az Ígért gyógyulás nem következik 
be. Az emberek elveszítik bizalmukat és nemcsoda, ha már 
mindent gyanakodással fogadnak. Vajon nem ilyen hamis pró
féta-e Pál is, mikor békességről szól nékünk? Vajon ne le
gyünk-e az apostol békesség üzenetével szemben is bizalmat
lanok? Nem. Pál apostol békességet hirdető szava a béke mai 
hírnökeinek üzenetétől gyökeresen különbözik. Mert a békesség 
modern prófétáinak üzenetébe valamiképen mindig belejátszik 
a békességnek legnagyobb akadálya az önzés, egyéni, családi, 
párt, osztály, felekezeti, nemzeti és faji érdekek alakjában. Pál 
apostol békességüzenetében azonban nincs meg az önzésnek 
legkisebb molekulája sem, radikálisan eltekint saját személyétől 
s mindattól, ami vele kapcsolatos érdek s reámutat a Krisztusra: 
, 0  a mi békességünk!“

II.
A világ békételensége nem újkeletű dolog, nemcsak a 

mai embert jellemző sajátosság. Attól a pillanattól fogva, amikor 
az embernek Istenben való bizodalma, gyermeki hite megingott 
és így Istennel való közössége meglazult, beköltözött ebbe a 
világba a békételenség, mert az ember tiszta ártatlanságát elve
szítve bűnbeesett. Az ember Istentől elszakadva bűnössé lett s 
ezzel lelkének békességét elveszítette, mert a bűn és békesség
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egymást kizáró ellentét; ahol a bűn szállást nyer, onnan az 
igazi békesség kiköltözik. Az ember azért teremtetett, hogy a 
többi földi teremtményeken uralkodjon, de Istennek szolgáljon, 
parancsolatát teljesítse, akarata szerint éljen. Az ember csak 
akkor nyer békességet, ha teremtéskor kapott ezen életfeladatát, 
életcélját teljesíti. De, amikor Isten akaratát megszegte, ezen 
életfeladata teljesítésének lehetőségét eldobta magától, mert 
bűnbeesve helyetengedett magában a Sátánnak és ez a leg
változatosabb alakban, a legkülönfélébb eszközökkel mindig 
módot talál arra, hogy az embernek igazi életfeladata teljesítése 
elé akadályokat gördítsen. Ebben rejlik az emberiség életének 
nagy tragédiája. A bűn az oka már régen elporladt emberek 
békételenségének, a bűnnek a következménye a mai ember 
békótelensége s korunknak aggasztó jelenségei egyaránt. A bűn 
megrontotta az embernek Istennel való békés viszonyát, meg
rontotta az embereknek egymással szemben való békés közös
ségét, mert kiszabadította az életbe az önzés fenevadjait s azóta 
nincsen békesség ebben a világban.

Az istenfélő ember azonban békességet akar Istennel. A 
történelem folyamán különböző uton-módon igyekezett arra, 
hogy az Istennel való közösséget megtalálja. Áldozatok füstje 
szállott az ég felé, hogy a haragvó Istent kiengesztelje; kinozta, 
gyötörte magát, hogy Isten előtt kedvettaláljon; törvények pa
ragrafusai által megszabta életének minden mozzanatát s törte, 
hajszolta magát, hogy azoktól, egy hajszálnyira soha el ne 
térjen. De hasztalan volt minden törekvése. Vagy képmutatóvá 
lett, hamis hittel elámítottá önmagát, vagy a kétségbeesés szíri
jein zátonyra futott élete hajója. Az embernek Istennel való 
békessége helyreállítására vonatkozó minden vállalkozása csődöt- 
mondott, minden próbálkozása hiábavalónak bizonyult. Igen, 
mert a bűnös, gyarló ember és a bűnt gyűlölő, szent Isten 
között mindig ott állott a nagy akadály, a bűn. Ezt az akadályt 
emberi erő elvenni nem képes, csak Istennek könyörülő sze
retető ̂ háríthatta el azt, csak Ő szabadíthatta fel a feléje vezető 
utat. Ő adhat megnyugvást a békességét eljátszó, elvesztő em
bernek azon kegyelmi ténye által, hogy elküldötte hozzánk 
Szent Fiát, a Jézus Krisztust. Jézus az Istennel való békesség 
hozója, ő  a mi békességünk. Már születésekor, azon a bethle- 
hemi éjtszakán, angyalsereg ajakéról Istent dicsőítő, békességet 
hirdető himnusz száll az ég felé: „Dicsőség a magasságos 
mennyekben az Istennek és e földön békesség és az emberek
hez jóakarat!" Amikor járja Palesztina falvait, városait, békes
ségnek igéjét szólja ajaka. A hegyi beszédnek csodálatosan 
fenséges tanításában boldogoknak mondja a békességre igye- 
kezőket, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Tanítványainak 
meghagyja, ha valamely házba bemennek, úgy köszöntsenek: 
„Békesség e háznak!" Hívja magához mindazokat, akik szen
vednek a békesség, a megnyugvás hiányában: „Jöjjetek én 
hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek
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és én megnyugosztlak titeket!" A Golgotha előestéjén aggódó 
tanítványai háborgó szívébe a megnyugvás balzsamcseppjeit 
csepegteti: „Békességet hagyok néktek, az én békességemet 
adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. 
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek és ne féljen!* Ugyanezen 
alkalomkor így fejezi be tanítványaihoz intézett beszédét: 
„Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én 
bennem. E világon nyomoruságtok lészen, de bízzatok én meg
győztem a világot." Feltámadása után tanítványaihoz a békes
ség szavával tér vissza: „Békesség néktek!“ Jézus tanításának 
azonban van olyan jellege is, amely úgy látszik, homlokegye
nesen ellenkezik békesség hirdetésével. Azt mondja egyszer 
tanítványainak: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy bé
kességet bocsássák e földre; nem azért jöttem, hogy békességet 
bocsássák, hanem hogy fegyvert." Az ellentmondás azonban 
csak látszólagos; valójában éppen ez adja meg a kulcsot Jézus 
által hirdetett békesség igazi megértéséhez. Mert a jézusi békes
ség nem a merev nyugalom, a megkövesedett semmittevés 
állapota, hanem a legnagyobb fokú aktivitás az igazság érde
kében és a szeretet szolgálatában, állandó küzdelem a rossz 
ellen a jóért. Fegyvert ad az ember kezébe s harcbaszólítja a 
bűn ellen. Jézus békességethirdető szavával nem altatóport ad 
be az embernek, mely a háborgó idegeket elzsibbasztja, erő
szakos nyugalmi állapotot idéz elő, elkábítja az embert, de 
használni nem használ semmit. Jézus, az Örök Orvos, a bajt 
a maga gyökerében ismeri fel, amikor reámutat a bűnre és 
badatindít a Sátán hatalma ellen.

A békételenség fejedelme, a Sátán ellen folytatott küzdel
mét az Ige szóval való hirdetése mellett tettek által is vívja. 
A benne hívőket kiszabadítja a bűn hatalmából, az elesetteket 
felemeli, a megtérőket újéletre segíti, az erőteleneket megerősíti, 
a betegeket meggyógyítja. Békességet szerez mindazoknak, kik 
bűnbánó, megtérő szívvel, hívő lélekkel fordulnak hozzá: 
„Megbocsáttattak néked a te bűneid. A te hited megtartott téged. 
Eredj el békességgel!" Megváltói életműködése azon cél szol
gálatában állott, hogy kiengesztelje, megbékéltesse Istent az 
emberrel. Hogy a szent Isten elé, akitől távol van mindaz, ami 
bűnös, a gyarló, bűnös ember mégis odaborulhasson, saját 
életét áldozza fel a Golgothán. Magára veszi a világ bűnének 
büntetését, elviseli a kínos kereszthalált, hogy ezáltal a bűn 
hatalmát megtörje, elvegye azt Istennel való közösség kialaku
lásának utjából, hogy így mi az Ő megváltói érdeme által 
Istennél kegyelmet, bünbocsánatot találjunk, ha igazán hiszünk 
Ö benne és ezen hitünket életünk, cselekedeteink által meg
bizonyítjuk. Csak ez a hit adhatja meg lelkűnknek a békes
séget. Nem miáltalunk, nem a mi érdemeinkért, hanem egyedül 
Jézus Krisztus által, az Ő megváltói érdeméért, Isten ingyen
való kegyelméből nyerjük bűneink bocsánatát, megigazíttatá- 
sunkat; megnyugvásunkat az Istenben, békességünket az Isten
nel. ö , Krisztus a mi békességünk!



324

m.
Alapigénknek, mely rövidsége ellenére is oly kimeríthetet

lenül sokatmondó és mélyértelmü, eddig két szaváról elmél
kedtünk. Az egyik békesség, a másik Krisztusra vonatkozó „ő“ 
volt. Alapigénkben van még egy szó, melyről röviden meg kell 
emlékeznünk, még pedig ez: „mi*. „Ő a mi békességünk.* 
Nem egyesszámban mondja az apostol, hogy Krisztus csak az 
én számomra jelent békességet, hanem többesszámban: a mi 
békességünk. A békesség nemcsak az egyén dolga, hanem a 
közösségé, melybe az egyén beletartozik. A vallásban az egyén 
a közösségtől elválaszthatatlan. A hit megszabadít bennünket 
az ént mindig középpontba állító egoizmustól. Az igazi vallásos
ság nem tűri meg az én előtt való áldozást, ledönti az énkul
tusz oltárait és összetöri bálványait. Milyen más lenne az em
beriség élete, ha a hit szabályai szerint építené fel azt. Akkor 
az ember nem ütközne minduntalan az önérdek érdes, sebző 
szikláiba. Vájjon nem figyelmeztet-e bennünket éppen a mi 
korunk a maga véres komolyságában azon igazságra, hogy 
addig nem lesz békesség, nem valósulhat meg a békesség az 
emberiség életében, amig az ember az önzés által vezérelteti 
magát s nem a szeretet és igazságosság által. Tanuljunk önzet
lenséget az önzetlenség örök Eszményétől, a megváltó Krisztus
tól, hogy lehessen számunkra a mi békességünk.

*

K. T. Békesség-e a te számodra is Krisztus ? Megtaláltad-e 
Krisztusban a le békességed Fejedelmét? Ha igen akkor e 
világ békételensége, háborúságai közepette is mindenkor meg
nyugvást lelhetsz Istenben. Nézd bárhogyan tépdesi, szaggatja 
a szélvihar a tölgy leveleit, ágait s megremegtetheti még a 
törzsét is, de gyökerei erősen tartják az anyaföldben. Ha 
Krisztus a te békességed, zughat körülötted az élet vihara, 
megtépdeshet, megverhet, de Istenben való bizodalmadat, meg
nyugvásodat meg nem ingathatja.

Mint a hegytetőn épült kápolna^ kis harangjának csengése 
száll felénk az apostol üzenete: „Ő a mi békességünk*, de 
aztán, mint az óriásharang zúgása, túlharsogja az életnek min
den zaját s belekiáltja ennek a békesség nélküli világnak lelki
ismeretébe: „Egyedül Krisztusban lehet számodra békesség I 
Ő a békesség Fejedelme, Ő maga a békesség!* A golgothai 
kereszt a békesség örök, isteni jelképe, melynek tövében meg
szűnik minden békétlenséget keltő különbség és ellentét, hol 
mindenkinek egyforma a neve: „bűnös ember* és mindenki, 
aki megteszi az utat a Golgotha halmán felfelé Krisztus kereszt
jéhez az békességet talál és ha az egész emberiség összetalál
kozna Krisztus keresztje alatt, akkor békesség lenne e földön, 
mert a békesség útja a kereszt útja. Ámen.

Balázs Béla*
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Egymás terhét hordozzátok!
Szentháromság után 15. vasárnap.

Gál. 5, 2 5 - 6 ,  10..

A lelki élet tapasztalataiból szűrte le Pál apostol ezt a mély 
értelmű igazságot: „Jobb adni, mint venni.“ (Csel. 20,35). Boldog 
volt valahányszor híveinek jóságát, áldozatkész segítségét tapasz
talta, mikor könyöradományaikkal az élet gondját enyhítették, 
mikor fogságában meglátogatták, s a gondoskodó szeretet jeleivel 
elhalmozták. Igazán boldog azonban akkor volt, mikor ő nyújt
hatott segítséget s a szűkölködő gyülekezetek között szétoszto
gatta a gyűjtött alamizsnát. Ügy érezte, hogy az igaz boldogságot 
másnak boldogságában találja meg a krisztusi lélek s kimondta 
igazságként: „Jobb adni, mint venni." Saját lelki élménye volt 
ez. De tapasztalta azt is, hogy az igazság az önzésre hajlandó 
embernél megvalósításra csak úgy számíthat, ha arra gyakorlati 
tanácsokat ád. Hogyan is érthetné meg az önző, hogy jobb adni, 
irgalmasságot gyakorolni, áldozni, mint elfogadni s élvezni a 
könyörületesség cselekedeteit s megszabadúlni mások jósága által 
az élet aggasztó gondjaitól? Az önzőnek meg kell változni, le 
kell vetkőznie ama régi élet szerint való embert, újjá kell szü
letnie. Csak az újjá született ember tud lélek szerinti életet élni 
s lélek szerint járni. Ezt követeli az apostol azért mindenek 
előtt (5, 25) Úgy számíthatnak arra, hogy útmutatása meghall
gatásra, tanácsa követésre talál. Az ő tanácsának központja, 
útmutatásának összefoglalása ez a rövid kijelentés:

Egymás terhét hordozzátok!
Nem bölcsészeti, hanem nagyon is a mindennapi életből 

vett s annak megfelelő parancsokban részletezi követelését. De 
vájjon nincsen-e ellentétben az ő követelése a részletezésben 
foglalt eme parancsával: „Kiki a maga terhét hordozza"? (6, 5).. 
Nincs. A keresztyén embernél magától értedődö, hogy más terhét 
a magáénak ismerje és érezze. Nem könnyű dolog ez. Nem 
könnyű felemelkedni az áldozatkész szeretetnek arra a magas
latára, hol átérzi a szív, hogy mind az a teher, mely az embe
riség vállát nyomja, az ő terhe is, mert egy tagja az emberi
ségnek. Talán éppen azért, mert oly magasságra kell emelkedni, 
hol az önzésnek körvonalai teljesen eltűnnek, mutat oly nagy 
hiányokat az apostol követelésének betöltése. Egymásnak terhét 
hordozzátok! Gyönyörű követelés. Ha valaki az emberi társa
dalom szociális bajait orvosolni akarná, szebb követeléssel nem 
léphetne elő. És mégis mennyi és mennyi hiányra bukkanunk 
s mennyi ok szinte kényszerít bennünket, a hiányok megszün
tetésére.

1.
„Egymásnak terhét hordozzátok! Milyen természetes köve

telés. Ember embertársának segítségére reászorul. Társas lény 
vagyunk, egymásnak segítsége nélkül nem élhetünk. Mi lenne
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a világból, ha vadidegenül járnánk — kelnénk egymás mellett 
s hiányozna bajt meglátó szemünk, ja jt meghalló fülünk, más
nak jó-balsorsát átérző szívünk! Mi lenne az élet hajótöröttjeivel, 
sorsüldözöttjeivel, könnyhullatókkal, bánkódókkal, reményvesz
tettekkel? Nem természetes-e az apostoli követelés: „Egymás 
terhét hordozzátok" ? Hányszor rakunk tudva vagy tudatlan 
terhet azoknak vállaira, kikkel együtt élünk! Hányszor sóhajtunk 
nehéz teher alatt, mit embertársainknak köszönhetünk! Hány
szor roskadnánk össze nehéz kereszt alatt, ha magunkra volnánk 
hagyatva! A kis gyermek ápolásra, a kereszthordozó támogatásra, 
a bűnös, a tanácstalan útbaigazításra szorul. Nem jogos, nem 
természetes-e hát az apostol felszólítása: „Egymás terhét hor
dozzátok" ? Ezt akarja Isten, ezt parancsolja az ő szent igéje.

S bármily természetes, jogos is ez az apostoli követelés, 
mégis mennyi hiányt kell tapasztalnunk annak betöltésében. 
De hiába részletezi azt az apostol s mondja sok keresztyénnek: 
„Jót tegyetek mindenekkel" (6, 10). De nem hallja s nem akarja 
megérteni sok keresztyén: „A ki pedig az igére taníttatik, kö
zölje minden javát tanítójával." (6, 6.) Szolgálatot vár az önzés, 
de azt viszonozni nem tartja kötelességének. Lelki jókat követel, 
de csak kénytelen-kelletlen áldoz anyagi javaiból. Az egyházi 
járulékok birói behajtása sorvasztóbb betegsége egyházunknak, 
mint szegénységünk. Az egyház jogos követeléséhez jut. De 
sokszor lelkeket veszít, üdvre, örök boldogságra, hivatott lelkeket. 
Kielégíthetetlen molockká válik az önzés s a feledés homályába 
sülyed az a tény, hogy vannak hitünknek szegény cselédei, 
kiket az apostol elsősorban ajánl a jóltevő szeretet irgalmába: " . . .  
kiváltképen a mi hitünk cselédeivel." (6, 10).

Bizony az apostoli követelés betöltésénél sok a hiány, sok 
a fogyatkozás bennünk: „Nem vagyunk azok, amivé lennünk 
kellene.“(I. 7, 32).

2.
Pótoljuk mulasztásainkat. Vizsgáljuk csak meg magunkat. 

Terhel-e mulasztás bennünket. Ha igen, úgy vizsgáljuk az okokat, 
melyek szinte kényszerítenek bennünket az apostoli követelés 
megvalósítására. Mit mond az apostol az első vershen? „Atyám
fiái még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek igazít
sátok útba az olyant szelídségnek leikével, ügyelvén magadra, 
hogy meg ne kisértessél te magad is." (6, 1.) Tesszük-e ezt? 
Nem. Másoknak szemében meglátjuk a szálkát, de a magunké- 
a gerendát nem. Nagyon, de nagyon megszívlelendő az apos
tolnak erre vonatkozó intése: „Minden ember a maga cseleke
deteit vizsgálja meg!" Ha Isten olyan utakat jelölne ki szá
munkra, melyen csak mások segítségével járhatnánk, érezzük át 
akkor is a másokon való segítségnek reánk háramló kötelességét. 
Ha nem nyilvánulhat az másban, mint puszta részvétben, legyen 
szívünkben arra mindig hely. Isten előtt is kedves. Előtte tudva 
vannak gondolataink. Ő bele lát szívünknek rejtőkébe.
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Továbbá még egy hathatós ok buzdít bennünket az apostoli 
meghagyás teljesítésére: „Míg időnk vagyon cselekedjünk jót.“‘ 
(6, 10.) Időnk lassanként eljár. Elmaradnak melőlünk a mi ván
dortársaink, akik nélkülözték a mi terhet könnyítő könyörüle- 
tességünket. Megszűnik az alkalom, a mikor jót tehettünk volna 
velük. Vagy mi megyünk el előbb. „Elvégeztetett dolog, hogy 
az emberek meghaljanak.* A nappalt sötétség, éjszaka váltja 
fel, a mikor senkisem munkálkodhatik. Mily rettenetes, ha a 
lelkiismeret vádló szava fojtja el utolsó gondolatainkat. Mily 
komolyan szól hozzánk az intés: „Mig időnk van — Isten 
nem hagy senkit figyelmeztetés nélkül. Minden őszülő hajszál 
fejünkön, fogyatkozás testi és lelki erőnkben, minden múló perc 
Isten intése: Időd lejár s jön a halál!

Ne tévelyegjünk, ki mint vet úgy arat. Örök megváltoztat
hatatlan törvény. „Az Isten nem csúfoltatik meg mert a mit vet 
az ember, azt aratándja is ; mert aki vet a testnek, a testből 
arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekböl arat 
örök életet.* Vetni a léleknek, a Krisztus törvénye. Ő magára 
vette a mi bűneinknek terhét példát hagyott mi nékünk, hogy 
az ő nyomdokait követnénk. Az ő követése vetés az örök életre.. 
A vetés után következik ama boldogító Ígéret megvalósulása,, 
hogy a maga idejében aratunk, ha meg nem restülünk egymás 
terhének a hordozásában.

Testvéri szeretetben nem szolgálhatja senki az ő Urát 
szebben, mintha holtig tartó hűséggel követi az ő apostolának 
parancsát:

„Egymásnak terhét hordozzátok!. Ámen.
Kovács Zsigmond

tárnokréti lelkész.

Van-e becsületed Isten előtt?
Aratási hálaünnepre.

I. Mézes 8, 22.
Nem tudora, ki van-e nyitva előtted földmíves Testvérem, 

máskor is a biblia, mint vasárnap a templomban a szószéken?' 
Nem tudom, hogy a pirkadó hajnal első világossága az istálló
ban talál-e, vagy asztalod mellett összekulcsolt kézzel bibliád 
fölé hajolva ? Nem tudom, szereted-e a szent könyvet annyira, 
mint a „bibliás paraszt“-ok? Nem tudom, hogy délben, amikor 
kifogsz s leheveredve az árnyékba előveszed tarisznyádat, elő- 
kerül-e onnan a kenyér mellől az Isten igéje is telkednek 
táplálására ? Nem tudom, hogy este mécsesed utolsó sugarai 
úgy vílágítanak-e rá családodra, mint Isten igéjét olvasó és 
fölötte imádkozó közösségre? Nem tudom, hogy a magyar föld
mívesnek a fekete betűktől való iszonyata nem tartja-e zárva 
a mester-gerendán bibliádat ? . . .
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De azt tudom, hogy Istennek másik, nem kézzel írt kije
lentése, másik, nem betűkből álló bibliája, a természet nagy 
könyve nyitva áll előtted. Benne jársz, dolgozol, élsz napkeltétől 
csillagtámadásig. Tudsz-e olvasni benne?

Jézus Krisztus olyan csodaszép dolgokot olvasott ki belőle! 
Amikor a mezőn keresztül vitt útja s meglátta a mezei virá
gokat, Istennek ezt az üzenetét látta rájuk írva: Vegyétek 
eszetekbe. . .  ezek. . .  nem munkálkodnak és nem fonnak, mégis 
Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek 
közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét így ruházza az Isten, 
nem sokkal inkább-e titeket? Ne aggodalmaskodjatok tehát: 
mivel ruházkodjunk?.. .  Amikor madarakat látott szemet sze
degetni az úton, azt látta rájuk írva, hogy imé ezek nem vet
nek, nem arainak, sem csűrbe nem takarnak, mégis az Isten 
eltartja őket. Nem sokkal különbek vagytok-e ti azoknál? Ne 
aggodalmaskodjatok tehát; mit együnk? Bízzatok Istenben! . .  
Amikor a határban magvetővel találkozott, úgy elnézegette, 
mint hinti az válogatás nélkül a magot a szántóföld minden 
részére s bizonnyal valahányszor arra ment, sohse mulasztotta 
el megnézni a vetést. Miért? Mert a magvető munkájában a 
maga munkáját látta s a foltos vetésből vigasztalást olvasott ki, 
ha kevés eredményt látott a munkája nyomán. Hisz Ő is mag
vető volt, Isten igéjének magvát szórta az emberi lelkek szántó
földjébe s neki is szomorúan kellett tapasztalnia, hogy sokszor 
hiába fáradozik. Ilyenkor úgy vigasztalhatta őt a foltos vetés, 
mely azt hirdette neki, hogy az eredmény hiánya nem a mag
vető hűtlenségén, hanem a szántóföld rossz voltán alapszik... 
Még a vetés között levő konkolyról is tudott olvasni. Ott látta 
rajta Isten intését: Vigyázz ember, a Sátán a legtisztább búza 
közé is elvetheti konkolyát! . . .  Neki Isten üzenetét hirdette az 
aratásra váró fehér határ, susogta a fák lombkoronája, csicse
regte az azon fészketrakó madár, zúgta az éjszakai szél.

Tehát Jézus úgy tekintette a természetet, mint egy nagy 
könyvet, amelyben minden teremtmény Isten egy-egy üzenete. 
És Jézus tudott olvasni ebben a könyvben. Hát mi?!  Ha nem 
tudunk, nem sokkal állunk fölötte igás jószágunknak, mely Ie- 
tapodja a mezei virágot, rá se hederít az élelmet keresgélő ma
darakra, a szántóföldön is csak a munkát látja, amit végezni 
kell. Ne járjunk úgy, mint az állat a természetben, hisz azt 
mondják a természetről is, hogy Isten temploma az! Tanuld 
meg olvasni annak prédikációját. Nem történt-e meg még veled, 
hogy amikor valami szép történetet olvastál fel, hallgatóid kö
zül felsóhajtott valaki: Miért is nem tudok én olvasni? Látod 
az megértette, mit vesztett el azzal, hogy nem tanult meg ol
vasni. És Te nem érzed, amikor Jézusnak példázatait hallod, 
hogy mennyit veszít az az ember, aki becsukott szemmel jár 
ezen a világon, már tudniillik úgy, hogy csak azt látja meg 
benne, ami pénz, vagyon, de becsukja szemét az elől, ami Isten 
üzenete benne?
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Jer, nyissuk ki a szemünket s olvassuk le, mit üzent Isten 
az aratásra váró fehér határral, a szekerekre váró keresztek
kel, a féltett asztagokkal, a teli zsákokkal? Le van az írva 
Mózes első könyvének 8. részében, a 22. versben is : „Ennek 
utána míg a  fö ld  lészen, vetés és a ra tá s ... meg nem szűnnek. “ 
Akkor mondta ezeket a szavakat Isten, amikor a vízözön pusz
títása először látszott meg a maga rettenetességében. Amikor 
az iszappal borított hegyek kidugták a fejüket s a fák sáros, 
csapzott lombjaikat, lenn a völgyben pedig ott feküdött a földön 
sárban, rothadásban a vetés, akkor ébredt az Isten szívének 
szánakozásában ez az Ígéret: ezentúl mindig lesz aratás.

És tényleg! Azóta volt is aratás mindég. Lehetett akár
milyen bűnös a nép, Isten nem adott többé vizözönt a földre. 
Adott vérözönt, ha jónak látta. . . ,  de aratás volt, van és lesz.

Miért van tehát esztendőről esztendőre aratás? Nem azért, 
mert a „természeti törvények* így hozzák magukkal. Az aratás 
nem a természeti törvényektől, hanem az Isten kezétől függ- 
Azért van aratás, mert Isten megígérte és Ö megtartja szavát.

Amikor kimégy a határba, hogy megnézd, érett-e már a 
a vetés a kaszára, vagy amikor kezed nyomán dűl a rend, sora
koznak a keresztek, vagy amikor ömlik a szem a zsákba, mit 
látsz akkor? A pénzt, a vagyont, amit mindez jelent? Vagy azt 
is, amit Isten üzen bennök; Istennek van becsülete, Isten meg
tartja szavát, megadja amit Ígért!? Miért hálálkodsz Istennek 
aratáskor? Azért-e, hogy sok értéket adott Neked? Vagy azért 
mert Ígérete örökké szilárd?

Látod! Ez az Isten egyik üzenete az aratásban: Neki van 
becsülete!

És n ekü n k? ... És neked van-e becsületed? Ne fortyanj fel 
erre a kérdésre! Csak lassan a testtel! Gondolj csak vissza a 
megkeresztelésed napjára. Ott Istennek ajánlották fel az életedet 
s Isten elfogadta azt. Te pedig a konfirmációban megerősíted azt 
az Ígéretet, hogy Isten nralma alá helyezed az életedet? Meg
tartod ezt az ígéretedet? Tényleg Isten rendelkezett Veled min
dég és Te készséggel engedtél rendelkezéseinek? Isten rendel
kezik a búzáddal, a pénzeddel is ?

Gondolj csak vissza életed sok-sok úrvacsorájára! Hányszor 
ígérted benne, hogy utána igyekezni fogsz minden bűnös szo
kásaidat elhagyni, szentül és jámborul élni s mindazoknak, akik 
Téged megbántottak szíved szerint megbocsátani! Megtartottad 
ezt az Ígéretedet? Más lett az életed az úrvacsora után, mint 
volt előtte? Igyekeztél-e tényleg bűnös szokásaidat elhagyni? 
Nem csak úgy tessék-lássék, de komoly igyekezettel?! Azzal, 
amelyiknek „akarom “ a jelszava!

Azután csak gondolj arra, hogy odakünn a harctéren, csata 
közben, roham előtt, veszedelmek között hányszor ígérted meg 
az Úrnak: Uram, csak most segíts, sohse foglak többet meg
haragítani, a Te akaratod szerint fogok élni! Vagy itthon —
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édesanya, feleség — amikor elmaradt a tábori lap s helyette 
nagy csatákról jöttek riasztó hírek, hányszor fogadtad nagy 
kéztördeléssel: Uram segítsd haza, egész életemmel hálálni fo
gom jóságodat! Testvér! Az Úr szavadon fog ott! Hazajöttél, mert 
hazasegített. Mondd, meglátszik az életeden, hogy fogadásaitokat 
megadjátok az Úrnak?

Azután gondolj a bűntudat keserű perceire, amikor nyakad 
közé húzott fejjel remegve vártad, hogyan sújt le Rád Isten 
ostora! Oh, hogyan tartottad fejed fölé védő pajzsul az örök 
hűség, a megtért, kegyes élet Ígéretét! S mondd, ha elvonult 
a vihar, megtért, kegyes lett az életed s örök a hűséged?

Amikor kudarc ért az életedben és tudtad, hogy a kudarc 
oka az, hogy nem hallgattál az Isten igéjének intésére, hányszor 
Ígérted meg, hogy az ige jó magja nem fog hiába hullani lel
ked szántóföldjébe, követni fogod azt, lesz Istennek aratása 
rajtad! És [ . . .  lett aratása ? ! Minden ige megteremte gyümölcsét?!

Nem tudom, mit felelsz ezekre a kérdésekre. Mindenki csak 
magáért felelhet. . .  Én kénytelen vagyok azt felelni: nekem 
nincs becsületem Isten előtt. És te mered azt mondani, hogy 
neked v an !?  Mikor én a határban a keresztjeimet számlálom, 
nem a mázsákat számlálgatom, amiket kapni fogok belőlök, nem 
a  jövőről tervezgetek, hogy ezt veszem, vagy azt veszem meg 
az árukon, hanem az Ígéreteimet számlálgatom, amiket az Úrnak 
tettem. S mig látok embereket, kiknek a keresztek sokaságának 
látásakor megcsillan a szemök s vagyonok gyarapodásának el
képzelésekor egy fokkal magasabbra emelkedik a fejők, én Isten 
-szótartó becsületessége előtt lehorgasztott fővel kérdem: Uram, 
hiszel-e még, hihetsz-e még nekem?

Ne kicsinyeid le az Ígéreteidet! Vedd komolyan! Gondolj 
arra, hogy mi lenne, ha egyszer Isten sem venné komolyan az ara
tási Ígéretet? Ha egyszer így szólna: ha ti úgy, én is ú g y ... 
és nem érezné velünk szemben többé magára nézve kötelezőnek 
az Ígéretét! Mi lenne, ha egyszer hiába szántanánk, hiába vet
nénk. . .  nem lenne aratás? Most nyomorog ez az ország.. .  de 
ez még semmi lenne ahoz képest!

Hála legyen az Istennek, aki hozzánk, hazug ígérőkhöz 
leküldte legnagyobb Ígéretét, azt, akinek szájában álnokság nem 
találtatik, az Ó szent fiát, hogy levegye mirólunk bűneinket, 
tehát be nem váltott Ígéreteinknek is a terhét és a keresztfán 
érettünk kiontott vére által megszerettesse velünk magát úgy, 
hogy felébredjen szívünkben ez a szent vágy: Krisztus segít
ségével visszaszerzem elvesztett becsületemet az Isten előtt! 
ígéreteim et mától kezdve megadom az Úrnak l

Túróczy Z.
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Képmutatás nélkül való hit.*
II. Tim. 1, 3 - 8 .

A világon minden magasztos és szent eszmének megvolt 
a maga ellensége. Az emberek lelkében még nem született olyan 
nemes gondolat, amelynek megvalósulása elé gátat ne emelt 
volna az irigységnek hatalmas tábora. A mezőknek dalos ma
dara alig kezd bűbájos énekébe, odújában már neszei a bagoly, 
hogy alkalmas időben lecsapjon az áldozatra. A pacsirta ajkáról 
égnek szárnyaló fenséges himnuszt a vércse vijjogása igyekszik 
elnémítani. A prófétáknak, az apostoloknak s általában az em
beri szellem és világosság fáklyahordozóinak Golgotha és kereszt 
volt mindig osztályrészük.

A legmagasztosabb eszme, a keresztyénség sem kerülhette 
ki a tövissel rakott útat. Hódító útján nem haladhatott zavarta
lanul előre. Diadalmas előretörésében már kezdetben el akarták 
gáncsolni. Jézust, alighogy megszületett, halálra kerestette He- 
ródes. A szalmával bélelt jászolbölcső felett megvillant a kés, 
hogy átalszúrja a legnemesebb szívet. S amint megkezdette 
tanítását, ellene támadtak a nép vénei, Jeruzsálem hatalmasságai 
és nem nyugodtak addig, míg csak el nem vérzett a Golgothán. 
És amiképen kereszt lett sorsa az Üdvözítőnek, úgy kellett 
szenvedniök a Megváltó első követőinek is. Az első pünkösd 
utáni kicsiny, de lelkes sereg szemben találta magát a régi világ 
hitéhez ragaszkodó emberek hatalmas tömegével s egy küzdel
mes élet martiromságával kellett fizetniük azért, hogy ők egy 
új eszmének leitek a zászlóvivői. Törvényszékre adattak, a gyü
lekezetekben megostoroztattak s helytartók és királyok elé vitték 
őket a Krisztus nevéért.

A vezér ezekben a küzdelmes harcokban Pál apostol volt, 
akinél erősebb jellemet, harcosabb, hatalmasabb egyéniséget 
nem szült ez a korszak. Sasszemekkel tekintett végig a küzdő
téren s a veszélyes pontokra odaállította a maga hű embereit, 
lelkes hadsegédeit, akiknek napi parancsaiban, örök értékű leve
leiben szabta meg tennivalóikat. Egy ilyen napi parancsát hall
juk a Timótheushoz intézett levelében i s : Eszembe jut a benned 
levő, képmutatás nélkül való hit, mely lakozik először a te 
nagyanyádban Lóisban és anyádban Ennikában, megvagyok 
azonban győződve, hogy benned is. Minekokáért emlékeztetlek 
téged, hogy gerjeszd fel az Istennek kegyelmi ajándékát, amely 
benned van az én kezeimnek reád tétele által. Mert nem féle
lemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek 
és józanságnak lelkét.

Szent kötelességeket rónak ezek az igék reánk is. kik 
egyházunk sorsának hordozói vagyunk, mert Áron ékesszólásá-

* Mutató Bíró Lajos satulung-hosszufalui ev. lelkész „Jézus én bizo
dalmánk című egy kötetes, 20 ívre terjedő s az egész egyházi évkört felölelő 
egyházi beszéd-gyűjteményéből, melynek ára 7 P lesz. Megrendelhető a szer
zőnél Satulung-Hosszufaluban (Brasov, Románia).
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nál szebben, meggyőzőbben hirdetik minékünk, hogy anyaszent- 
egyházunk a mai nehéz viszonyok között csak úgy fogja helyét 
megállani, ha a mi lelkűnkben is él a hit, mely atyáink szívé
ben szent tűzként lobogott egykoron s erőnek, szeretetnek és 
józanságnak lelke vezérel bennünket.

*
K. T .! Életünknek legszebb, legboldogabb percei közé 

tartoznak az emlékezésnek áldott pillanatai. Azok a magános, 
meghitt, csöndes órák, amikor az emlékezés szárnyára kapja 
lelkünket s mint a mesebeli madár, elröpűl vele a múltnak 
végtelen birodalmába, hogy azt újra elénk varázsolja. Nemzetet, 
hittelekezetet, vagy családot semmi sem lelkesíthet jobban, mint 
a múltak szép emlékei, a letűnt időknek szent hagyományai. 
A múlt aranyszálakkal átszőtt csodaszép álom, melyet szebb 
jövőnkről álmodunk.

Ezért emlékezteti Pál apostol is az ő hűséges munkatár
sát Timótheust, szüleinek és nagyszüleinek hitére. Eszembe jut 
a benned levő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott elő
ször a te nagyanyádban, Lóisban és anyádban Ennikában; meg 
vagyok azonban győződve, hogy benned is. Figyelmeztetés ez 
Timótheus számára, hogy amiképen az ő ősei a legsúlyosabb 
időkben hívek maradtak a keresztyénséghez, olyan hűséggel 
és áldozatos kitartással kell neki is munkálkodnia a Krisztus 
eszméinek diadaláért.

Ha párhuzamot vonunk a Pál korabeli keresztyénség hely
zete és anyaszentegyházunk mai sorsa között, meggyőződhetünk, 
hogy a kettő között nagy a hasonlóság. Valósággal élet-halál- 
harc volt az a magasztos küzdelem, amelyet Pálnak és kortár
sainak kellett megvívniok az evangéliom diadaláért. A pogány 
és zsidó világ hívei ellen szellemi és anyagi fegyverekkel folyt 
a küzdelem, melynek kimenetelét mindnyájan nagyon jól is
merjük. Isten nem hagyta magára a maga küzdő és vitézkedő 
anyaszentegyházát; lassanként omladozni kezdtek a régi hitnek 
oltárai, hogy teljesedésbe menjen a boldog krisztusi Ígéret: 
Ne félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy 
néktek adja az országot. (Lk. 12, 32.)

Kisebbségi sorsba jutott anyaszentegyházunk osztályrésze 
is harc és küzdelem. Több mint tiz esztendő óta kell harcol
nunk létünkért, megmaradásunkért, az életünkért. A fejünk 
felett átviharzott küzdelmes esztendők alatt, melyek annyi sok 
magyar bánatot, eltaposott reményt s hamvába holt álmot jut
tatnak eszünkbe, megtanúltuk, hogy Istenen s magunkon kívül 
már senkiben sem bizhatunk, s ez a küzdelmes korszak kell, 
hogy reáeszméltessen minden egyháztagot annak az igazságnak 
átérzésére, hogy ma százszor inkább kell ragaszkodnunk anya- 
szentegyházunkhoz, mint a múltban, mert ma már ősi hitünk 
ápolója, fajunk és nyelvünk egyedüli megtartója az anyaszent- 
egyház. Ennek védő falain belül ápolhatjuk azt a nemzeti kul
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túrát, amelyhez bennünket ezer esztendőnek sokszor dicsőséges 
múltja, de még többször fájó szenvedése, könnyel harmatozott 
útja fűz.

Elszorúló szívvel kell hát látnunk, hogy mégis, amikor 
egyházunk nemcsak örökéletű lelki kincseket osztogat, hanem 
ezeknek fejében kötelességeket is ró tagjaira, amikor nem kö
veteli, hanem könyörögve kéri, hogy gyermekei vegyenek részt 
a teherhordozásban, akadnak emberek, akik ellene fordúlnak, 
akik elfeledkeznek arról, hogy az egyház nevelte fel őket s 
megtagadják a hitet, amelyet szüleiktől, nagyszüleiktől örököltek. 
Nem akarom képtelen vádakkal illetni gyülekezeteinket, de kér
dem, hogy igazán megtettek-e mindent, amikor egyes kultúr
intézményeink léte fölött meghúzták a halálharangot? Aztán 
ki gondolt itt a népnevelők kálváriáé sorsára, akik a keresztre 
feszített Megváltó minden gyötrelmét kénytelenek voltak sok
szor átszenvedni? Azoknak, akik dúsan megterített asztalok 
mellett ültek és ürítgették a jólét és gondtalanság poharát, 
jutott-e eszükbe, hogy száraz kenyerük is alig van azoknak, 
akik nevelték őket s akiknek köszönni lehet azt a sokat és 
büszkén emlegetett faji életrevalóságot. Amikor egy-egy apostoli 
lelkületű munkás, belefáradva a harcba s az örökös nincstelen- 
ségbe elindult közülünk, jutott-e eszünkbe, hogy megfogjuk a 
kezét s maradásra bírjuk: Testvér ne hagyj el bennünket!

Meggyújtom azért az emlékezés fáklyáját s fellobogó láng
jával belevilágítok a múltba. Eszembe jut a képmutatás nélkül 
való hit, amely lakozott a mi apáinkban és nagyapáinkban. 
Négyszáz esztendőnek messze távolából kiemelkednek előttem 
az ágostai birodalmi gyűlésnek legendás hősei, akik minden 
szenvedésre kész hősi elszántsággal szállnak síkra a lelkiisme
reti szabadság védelmezéséért s megacélozott energiával mondják 
ki határozatukat: azokban a dolgokban, amelyek az Isten tisz
teletére, mindenek üdvére és boldogúlására tartoznak, Isten 
parancsolatától és lelkiismeretünk miatt Istenre vagyunk köte
lesek tekinteni.

Az ágostai birodalmi gyűlés eltelte után kevés idő múlva 
látok egy hatalmas erős magyar protestáns egyházat. Acólozott 
hitű, tiszta erkölcsű, minden áldozatra kész és semmi szenve
déstől vissza nem riadó erdélyi magyar népet. Látom, amint e 
népnek gyermekei protestáns hitükhöz és magyar fajiságukhoz 
törhetetlenül ragaszkodva, itt az erdőkoszorúzta kárpátok ölén 
egymásután építik fel templomaikat, hogy a késő évszázadok 
múltán élő unokák is dicsérhessék a minden jóknak kiapadha
tatlan örök kútforrását: Istent. A gazdagok örömmel adják ara
nyaikat, a szegények filléreiket, hogy a templomok mellett ol
tásai legyenek a magyar kultúrának is.

A puszta emlékezés azonban egymagában még nem elég.
Valamikor egy néger csapat fehér emberek által gyújtott 

tüzet talált egy rengeteg erdőben. Azelőtt ők soha nem láttak 
olyan szép fényes és meleg lángokat. Nagyon megtetszett hát
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nekik a tűz. Melléje telepedtek s boldogan sütkéreztek melegé
nél, míg nem mély álomba szenderűltek. Egyszercsak arra éb
redtek, hogy fáznak. A tűznek akkor már utolsó szikrája is 
kialúdt, mert ők a nagy boldogságban elfeledkeztek arról, hogy 
a tüzet táplálni is kellene.

Hasonló sorsra jutnánk mi is, ha folyton csak a múlt di
csőségéről álmodoznánk. A jövő nem azoké, akik tétlenül me
rengenek a múltak emlékein, sütkéreznek a régi dicsőség fényé
ben, hanem azoké, akik a múlton lelkesedve munkálkodni 
tudnak a jövőért is. Ébredjünk hát, rakjunk a tűzre, mert az 
kialuszik. Pedig én egész hitemmel megvagyok győződve arról, 
hogy az a szent tűz, amely atyáink lelkében élt, megvan mi- 
bennünk is. Senyved, pislákol a közönyösség, a nemtörődömség 
hamva alatt, de megvan!

*
Gerjesszétek fel hát Istennek ajándékát, mely bennetek 

van. A közönyösség, — ha továbbra is így tart, — halált jelent. 
Mi pedig élni akarunk! Élni, Istennek örömére és határtalan 
nyönyörűségére. Istennek kegyelmi ajándéka azért raagasratörő 
lángokkal lobogjon fel keblünkben, hogy egy új, szebb bol
dogabb élet reményét táplálják mindenfelé a csüggedő bús 
magyar szívekben.

Egyházunk sorsa a mi kezünkbe van letéve. Isten helyezte 
azt kezünkbe és egykor sorsáért ő fog bennünket felelőssé 
tenni. Ja j volna hát nekünk, ha haszontalan szolgáknak bizo- 
nyúlnánk. Megdöbbentő volna felettünk az élet, ha a tékozló 
fiúhoz lennénk hasonlók, kik az atyáktól kapott drága örökséget 
nem gyümölcsöztettük, nem gyarapítottuk, hanem csak élősköd- 
tünk rajta, úgyannyira, hogy az utódokat koldusbotra juttattuk.

Gerjesszétek hát fel Istennek kegyelmi ajándékát, amely 
bennetek van, hiszen nem félelemnek, nem a gyáva lemon
dásnak lelkét adta nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek 
és józanságnak lelkét. Ez a lélek tette erősé atyáinkat és ez a 
lélek fog bennünket is diadalra juttatni. Ámen.

Bíró László
ev. lelkész.



C ZIPOTT GÉZA

Kidőlt mint villámsujtotta cser az erdő mélyén. Halála 
hire váratlanul zúgott át egyházunk testén, mint egy égető, 
döbbenetes fájdalom.

Czipott Géza szombathelyi lelkész, lelkészi karunk 
értékes, munkás, rokonszenves tagja immár a szombat- 
helyi temető árnyas fái között pihen. Halála váratlanul 
jött. Az az nem is egészen váratlanul, mert a hozzá 
közelállók egy évtized óta szemlélték betegeskedését s 
aggódva látták egy nehéz kórral folytatott néma tusako
dását. De ő töretlenül folytatta munkálkodását s azok a 
távolállók, kik nem látták arcának beteges elszíntelene
dését, szemeinek fáradt megtörtségét, sudár termetének 
lassú meghajolását, nem sejtették tragikus életének gyors 
elmúlását.

Czipott Géza nemes veretű papi egyéniség volt. 
Benne gyönyörű összhangba csendült az igehirdető és a 
pásztor szolgálata. A pozitív theologusok hívő gárdájához 
tartozott, de telve volt irói érzékkel, formaszépséggel s a 
modern ember lelki problémáinak megértésével. Ez tette 
igehirdető munkáját építővé, meleggé és vonzóvá.

Pásztori egyéniségének megfelelően édesatyja volt 
gyülekezetének. A kis szentgotthárdi gyülekezetei úgy 
pásztorolta, hogy annak minden családjában otthon volt 
s mindenütt mint hű barátot szeretettel várták és soha se 
várták hiába. Papi képének értékes vonásait ismerjük fel 
a szentgotthárdi gyülekezet statisztikájában. Érdemes lenne 
utánaszámitgatni, hogy ez a maroknyi evangélikusságból 
álló gyülekezet Czipott Géza pásztorolása mellett mennyit
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áldozott önmagáért, iskolájáért, évenként a sajtóért és 
egyéb egyházi célokért. Az áldozatos gyülekezet arcáról 
meglátjuk Czipott Géza pásztori lelkének hűséges meleg
ségét.

A szombathelyi gyülekezetben is ezen irányban indí
totta el lelkészi tevékenységét. Első feladatai közé sorolta 
a hívek meglátogatását. Állandó munkaprogrammjába ik
tatta a kórházak sűrű látogatását. Lelkiismeretes igehir
dető munkáját kiegészítette meleg egyéniségével s rövid 
néhány hónap alatt meghódította a maga számára hívei 
összeségének szívét.

Ha mindéhez hozzávesszük missziói szolgálatát, me
lyet egyházunk szolgálatában kifejtett, akkor előttünk áll 
Czipott Géza egyéniségének teljessége. Istentől küldött 
missziói ember volt. Ezt a missziói lelket érvényesítette 
egyházunk sajtójában. Hallgassunk most arról, hogy mit 
jelentett Czipott Géza a Harangszónak és hogy mit jelent 
a Harangszó evangélikus egyházunknak. De emlékezzünk 
meg hálás szívvel, sirhalmára tett babérággal arról a 
hűséges munkáról, melyet a mi Lelkipásztorunk szolgála
tában kifejtett. Mert mi is közvetlen munkatársunkat, 
kiadóhivatalunk fáradhatatlan vezetőjét siratjuk benne.

De missziói munkássá vált Gyámintézetünk szolgá
latában is. A dunántúli egyházkerület Gyámintézetének 
pénztárosa, a vasi közép egyházmegye Gyámintézetének 
pedig egyházi elnöke volt. Missziói gyülekezetben mele
gedett fel szíve a misszió ügye iránt. Saját élettapaszta
lásából tudta, hogy egyházunk missziói egyház s annyi 
jövendőt hódítunk meg egyházunk számára, amennyi 
misszió-pontot megerősítünk a jelenkor nehéz küzdelmei 
között.

Legyen áldott Czipott Géza emlékezete!


