
Első ige.

Eredményes munka.
I. Kor. XV. 58.

Warneck G .: „Miért nincs több eredménye prédikálásunk- 
nak?“ c. több kiadásban megjelent értekezésében meggyőzően 
mutat rá arra a veszedelemre, mely igehirdetői tisztünk munka
terén akkor fenyeget, midőn az általunk hirdetett igének ható, 
elevenítő erejében való hitünk elerőtlenedik, meggyengül. „Azért 
csüggedünk — mondja — mert a hitetlenség lármáját nagyon 
imponálni engedjük magunknak s in praxi az Isten örök igéjé
nek a sötétség erőivel szemben való erejét gyengének tartjuk." 
Kétségtelen az is, hogy igehirdetésünkben is küzdenünk kell 
azzal az itt-ott jelentkező defetizmussal, mely egyházi életünk
ben csak bomlasztó állapotokat vesz szemügyre s a győzelmi 
tért az ősi ellenség birtoklásában látja, — s bizonyságtevően rá 
kell mutatnunk arra, hogy a lutheri lélek jellemvonásai közé 
tartozik a siralmas jelenben is az evangéliom örökifjú erejének 
isteni hatalomként való megismerése s a világot meggyőző hit
nek az a bátorsága, mely ott szólal meg Lutherünk diadaléne
kében, az „Erős várunkéban. A húsvéti győzelem evangélio- 
mának kell mindenkor erőteljessé tenni a mi igehirdető mun
kánkat, hogy ennek eredményességéről bizonyosak legyünk még 
akkor is, ha a világ „a gonosz hatalmában vesztegel". A meg
előző bibliai szakasz (I. Kor. XV. 1—57.) alapozza meg tehát 
Pál apostol ezen intését: „Azért szeretett atyámfiai! erősek le
gyetek, rendületlenek, buzgók az Úr dolgában mindenkor, tud
ván, hogy a ti fáradozástok nem hiábavaló az Urban."

A nagy apostol személyes bizonyságtétele ez a feltámadás 
és élet evangéliomából táplálkozó élő hitnek akadálytgyőző ere
jével végzett munkának arról az eredményéről, melyet úgy 
jellemez, hogy az „nem hiábavaló az Urban". Ugyanaz a Pál 
apostol szól így hozzánk, akinek élesen látó tekintete előtt ese
ményekben s emlékekben gazdag életének tapasztalatai nyomán 
is egész félelmetességében jelenik meg az Isten országával el
lentétes és ellenséges erőknek légió sokasága; de akinek ajkán 
az apostoli szó himnusszá lesz, midőn vallja: „Teljesen diadal
maskodunk azáltal, aki minket szeretett." Aki a bűnnek és ha
lálnak, a halandó embert fenyegető eme két nagy hatalomnak 
legyőzésében a megváltó szeretet legnagyobb diadalmát látja, 
hálatelt szívvel mondván: „Istennek pedig legyen hála, kiadja 
nekünk a diadalmat a mi Urunk Jézus Krisztus által!" — az 
a saját életében oly hatalmasan munkálkodó kegyelemre, apos
toli munkájának eredményeire tekintve joggal intheti az atya
fiakat : Legyetek erősek. . a ti fáradozástok nem hiábavaló az 
Urban. Ebben a tapasztalatban osztoznak az ő apostoltársai,
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akik csudadolgokat cselekedve viszik foglyul a lelkeket a Krisz
tushoz; osztozott Luther, midőn sziklaszilárd fundamentumon 
állva olyannyira bizonyos volt afelől, hogy az ő reformátori 
munkája, az ő Krisztusának ügye, ha e világ ördöggel volna 
is telve, győzni fog.

Isten országa munkaterén az erősnek, a rendületlennek, a 
buzgónak szól az Ígéret. Próféták hitének örökösei, apostolok 
munkájának osztályosai előtt a halotti mezőségeken szétszórva 
heverő csontok megelevenítésének látomása újul fel. Kietlen 
pusztaságok válnak magvetésre s aratásra felhívó munkame
zővé, az Úr kegyelme bőségesen harmatoztatja áldását az áldo
zatos munkára, felderíti jókedve esztendejének napjait az ő 
egyházára, bár történelmének egyes korszakaiban „kívül harcok, 
belül félelmek* próbálják Istennek népét.

Magunkról magunknak szólván, világos, hogy a munka* 
melyre a tisztünkkel járó óriási felelősség tudatában figyelmün
ket ezúttal is összpontosítanunk kell, alapjában véve az ige 
szolgálata. Lelkipásztori s belmissziói tevékenységünkben is a 
legfontosabb szempont és követelmény, hogy az életünkben tetté 
vált igétől — az élet igéjétől s az ige életétől — tegyük függővé 
a hirdetett igének sorsát. A kérdés tehát, melyet lelkiismere
tünkre kell helyeznünk, ez: miképeu sáfárkodunk az igével? 
De nem kevésbbé fontos ez a kérdés is : hiszünk-e a hirdetett 
igének ható erejében kitartóan és állhatatosan, úgy, mint bizony
ságtevőknek hinniök kell mindvégig? — Lehet, hogy midőn 
munkánk eredményét mérlegre állítva látjuk s anyaszentegyhá- 
zunk jelenkori helyzetét ennek hivatásos feladatához mérten 
tekintjük, egy Illés próféta törödelmes vallomása lesz gyenge 
ajkunk beszéde s kétségeskedő lelkünk bizonyságtétele. Isten 
országa munkaterén is vannak sötét éjjeli órák, melyekre gon
dolva a munkának terhét hordozók kénytelenek vallani: „Mes
te r .. .  az egész éjszakán fáradtunk és semmit se fogtunk*... 
Helyes gondolatfüzéssel rájövünk arra, hogy itt nemcsak általá
ban a valláserkölcsi életnek sokféle vonatkozásban felpanaszolt 
hanyatlásával, a rajtunk kívül levő okokkal, hanem egyéb okok
kal is vagyis a saját magunkban rejlőkkel is számolnunk kell; 
különben félő, hogy a bajaink felett való elmélkedésben tett
erőnk elvész. Ha nem egy tekintetben értékesítés nélkül hagytuk 
az evangéliom egyházában adatott sajátos kincsek, alkotó erők 
gazdagságát, ha háttérbe szoríttattunk az érvényesülési harcban, 
ha ma a világválsággal kapcsolatosan terjedő pauperizmus mel
lett megdöbbentő képet mutat a lelki nyomorúság, mialatt az 
ellentábor szervezettségében és aggresszivitásában, úgyszintén 
a szekták terjedésében nyilvánvaló veszedelem nyomon környez, 
ez a tapasztalat is arra int, hogy a komoly önvizsgálat, mulasz
tásbeismerés, feleszmélés, teendőinkre való felkészülés s célki
tűzés egymásutánját egyházi életünk belső megújhodása s az 
aktív keresztyénség szolgálatába állítsuk.

Az evangéliom ügyének hűséges szolgálatában a hirdetett
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igének nem egyszer szemorú sorsa, az idő szerinti eredmény
telenség sem jelenti épen azt, hogy hiábavaló a mi munkánk, 
tékozlás az erre fordított idő. (Egyházi, gyülekezeti életünkben 
vannak látszat-eredmények s vannak látszat-eredménytelenségek.) 
Az ellenséges világ nem csüggeszthet, nem ejthet kétségbe s 
nem is verhet le. Nem emberi Ítélettől ítéltetünk meg. A görön
gyös és tövises utón is teremhet számunkra virág. Virág a ke
reszt tövén. Alázatosságra, türelemre s kitartásra tanít a meg
újuló tapasztalat: a mi munkamezőnkön igen gyakran más a 
magvető s más az arató. A pesszimizmus féligazságainak kísér
téseivel szemben az ige szolgálatában sáfárkodót csak a keresz
tyén világnézettel egybeforrott józan optimizmus menti meg az 
eltévelyedéstől s csatolja az Isten országáért verejtékező mun
kához akaratának teljes odaadását s egész életének odaszente- 
lődését s csak így lesz nyilvánvalóvá, hogy imádság és munka 
mellett Isten ereje a mi erőtlenségünk által végeztetik el.

A mi munkánk nem hiábavaló az Úrban, mert lényegét 
tekintve szolgálat. Szolgálat Annak nyomdokain, Aki azért jött, 
hogy szolgáljon. Hivatásunk az ige szolgálata. „Az ige végez el 
mindent" — mondja Luther. Az ige szüli a hitet, mely a Krisztus 
által megvalósult testvéri közösségben szeretetben munkás. En
nek igazolása, az alapigénk értelmében való aktív keresztyénség, 
az élő és uralkodó Krisztus megláttatása mellett „minden dolgok 
megépítésének" reménye kisér tisztünk igazságának betöltésében 
mindvégig. Tehát: „az élő és éltető hit szent meggyőződésével 
ragaszkodunk az Ágostai Hitvalláshoz azért is, mert az evangé- 
liomhoz híven azt tanítja, hogy az Isten igéje és a Megváltó 
által rendelt két szentség teljesen elegendő arra, hogy az em
bernek lelke Istenhez térjen s nála meg is maradjon az örök 
életre". (MELE jubileumi deklarációja.)

A világválsággal együtt jelentkező egyházi, gyülekezeti 
élet válságának idején az egyház lényeghivatását tükröztető 
munka, a nekünk adatott lelki adományok újraéledéséről tanús
kodó szolgálat mutassa a jobb jövő útjait s hirdesse, hogy nagy 
dolgokat nemcsak várnunk, hanem cselekednünk is kell Istenért, 
ügyünk igazságáért. Mindenre van erőnk a Krisztus által, aki 
minket megerősít.

Takács Elek
esperes.

Konfirmáció után.
Az áldás megtartása mindig nehezebb, mint az áldás el

nyerése. Elnyerésében előtérben van Isten kereső szeretete, 
mely meg akar minket áldani s igazságérzete, mely az üdvözülés 
kérdésében a felelősséget az emberre akarja hárítani s így ke
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resi az alkalmat, hogy megáldhassa az embert s alkalmat nyújt
son néki az üdvösség elfogadására. Az áldás megtartásában 
azonban az ember lép előtérbe.

Az áldás megtartása nehéz, mert elveszíthető. Ezt igazolja 
Jézus tanítása. Csak a magvetőről szóló példázatra utalok, 
amelyik világosan mutatja, hogy az egyformán nyert áldás 
sorsa milyen különböző aszerint, hogy a befogadó talaj milyen.

Ezt igazolja az a sok figyelmeztetés is. mellyel Jézus az 
áldás megtartására hívja fel t a n í t v á n y a i nak a figyelmét. Ezért 
beszél János 15-ben annyit arról, hogy maradjanak meg Őbenne. 
Ezért figyelmezteti a tisztátalan lélekről szóló példázatában az 
embereket arra, hogy az elveszített áldás után a második állapot 
gonoszabb az elsőnél. És ezért olvassuk a Jelenések könyvében 
található levelekben is azt az állandóan visszatérő gondolatot, 
amit akár hűségnek, akár a nálunk levő kincs megtartásának, 
akár győzedelemnek nevez az írás, mindig az áldás megtartását 
érti alatta.

Az áldás elveszthetőségét igazolja maga az élet is. Judás 
otthagyott mindent s követte három éves hű kitartással Jézust, 
mégis áruló lett belőle. Démás Pál apostol szükebb környeze
téhez tartozott, mégis visszament a világba. Ananiás és Safira 
óriási áldozatokkal mutatta meg, hogy komolyan veszi a keresz- 
tyénséget és mégis elvesztette Krisztust.

Az áldás megtartása nehéz, mert van valaki, aki el akarja 
venni tőlünk. Az ős ellenség, a Sátán, mindig több gondot fordít 
azokra, akik áldást nyertek"™mihT~arokra, akik enélkül szűköl
ködnek. Emezek úgyis az övéi. Amazok vitás terület még szá
mára, ezért fordítja minden erejét reájuk. Istennek minden 
áldása egyenes kihívás a Sátán számára támadásokra. Mihelyt 
a tiszta búzát elveti a gazda, még azon éjjel jön az ellenség, 
hogy konkollyal behintse. Ezért van az, hogy egy nap ellen 
sem indít a Sátán olyan támadást, mint ép a vasárnap ellen. 
A  bűn napjává teszi az Isten napját, mert érzi. hogy ezen a 
napon van legtöbb veszteni valója. Ezért érdemes pl. megfigyelni 
a templomból hazafelé menő közönséget. Hogyan támadja meg 
őket a Sátán az emberek társalgási témáiban, a plakátok ordító 
betűiben, az utca forgatagában, a kirakatok káprázatos színei
ben stb.

Nem lehet tehát azon csodálkozni, hogy a konfirmáció után 
is megnróhálkozik a maga machinációival. Ha az ember mérle- 
geíni kezdi’  hogy mindazon áIdások közül, melyeket Istentől 
akár a családi, akár az egyházi életben kapott, melyik volt az, 
amelyik legfelcjthetetlenebb, amelyik legtöbbet jelentett számára, 
mindig a konfirmációhoz jut el. Természetes, hogy ebben sze
repe van annak is, hogy ez a nap a határkő a gyermek és az 
ifjúkor között, de tagadhatatlan, hogy felejthetetlen lelki élmény 
benne az első urvacsorázás is. Ha ez így áll, pedig így áll, akkor 
nem is lehet csodálkozni azon, hogy az ős ellenség mindent
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megpróbál rögtön a konfirmáció után a konfirmáció áldásának 
elvesztésére, a konfirmáció eredménytelenségének biztosítására. 
Ezen nem is lehet csodálkozni. De csodálkozni kell azon, hogy 
mi, emberek, segítünk benne neki.

\ Á konfirmáció eredménytelenségét segítik elő azok az em
berek, akik a gyermekük konfirmációjából semmit sem csinálnak. 
Számukra "nem több~az egész, mint egy ünnepélyes vizsga, 
amelyre talán el sem mennek. Ei lehet azt képzelni, mennyire 
lehűti a gyermek felhevült szívét ennek a közönyösségnek a 
megtapasztalása s mennyire elősegíti annak a meggyőződésnek 
kialakulását, hogy ami a templomban történik, azt nem kell 
olyan nagyon komolyan venni.

A konfirmáció eredménytelenségét segítik elő azok az em
berek is, akik az előbbiekkel ellentétben nagy hűhót csinálnak 
^^gyectnfikbk konfirmációjából. Az „Evangéltsche ArbeHerbote* 
1910. évfolyamában jélénfnieg egy kis híradás arról, hogy egy 
rajnai városnak látványosságait jött megtekinteni egy idegen 
ember. A városi vendéglőben megmutatták neki az ünnepségek 
termeit, de csak az egyik részt. A másik részt vonakodott meg
mutatni a pincér. Azzal indokolta, hogy ott még nem takarítot
tak. Unszolásra azonban mégis megmutatta. Rettenetes kép volt, 
ami a szemlélő elé tárult. Látszott, hogy nagy társaság lumpolt 
előző éjszaka ottan. Arra a kérdésre, kik voltak, azt a feleletet 
kapta, hogy itt tegnap egy konfirmációi utóünnepély volt s a 
hangulat igen magas volt, negyven üveg pezsgőt is megittak. 
A  földön mindenféle nyomtatott lump-versek hirdették az ünnep
ség lelki hangulatát.

Ha talán ennyire nálunk nem is ment soha sem a dolog, 
de azért az bizonyos, hogy sokan voltak és vannak, akik gyer
mekük konfirmációját dúsan megrakott ünnepi asztallal, meg
hívott vendégsereggel és ajándékok tömkelegével akarják em
lékezetesebbé tenni.

Fel kell ébresztenünk a szülők felelősség-§xzgtét. Mindig 
nagy bűn egy megmozdult gyermeki lélek megállítása, Krisztus
felé induló útjába botránykő állítása (Máté 18, 6.), de különös
képen az olyan alkalmakkor, mikor különösen kiváló alkalmat 
készít Isten arra, hogy a gyermek az övé legyen. A szülők fe
lelőssége tehát igen nagy a konfirmáció után. A gyermek meg
van indulva, szívében ott ég a megígért fogadalom becsületes 
megtartásának elhatározása. Jaj nekünk, ha ezt a kedvező al
kalmat nem a jóban való megerősítésére, hanem a jóban való 
megakadályozására használjuk fel.

A  szülők felelősségét növeli még az a körülmény is, hogy 
a konfirmáció után a család hangulata is olyan, hogy a leg
könnyebben nyílnék lehetőség otthoni családi áhitatnak tartá
sára. Akármilyen szívszorongva gondol is máskor akár a 
családapa, akár a családanya arra, hogy elővegye a családkö
rében a Bibliát, vagy az énekeskönyvet és közös áhítatra 
gyűjtse össze a család tagjait, az bizonyos, hogy minden alka
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lom között a konfirmációi ünnepély után találnak ebben az Is- 
tennel nem törődő családtagok is a legkevesebb kifogásolni 
valót.

A szülők felelősségét növeli végül az fa körülmény, hogy 
ugyanazon a napon, amelyen gyermekük azt a fogadalmat tette, 
hogy mindig az Istené lesz, ők maguk szegetik meg gyerme
kükkel ezt a fogadalmat.

Németországban ki is adnak ilyen konfirmációi ünnepély 
utánra való házi áhitatok tartására útmutatást nyújtó füzeteket, 
melyekben a programm énekekből, bibliaolvasásból, a szülők 
szózatából s apró történetek felolvasásából áll, melyek a kon
firmáció áldását és annak maradandó értékét vannak hivatva 
megvilágítani. A család minden gyermeke megtanul 1-1 vallá
sos költeményt és elszavalja ezen az ünnepélyen.

Jó lenne minálunk is egy kis mozgalmat indítani a kon
firmáció utáni konfirmációra.

Tyn.

Verses előfohászok.
Ján. 14, 1 -6-

Uram, Téged követlek és kísérjek:
Te vagy az Ur, Igazság és az Élet!
Vezess, igazolj, hogy ne féljek,
Ha majd Atyámhoz hazaérek!

Ján. 17, 1— 7.
Oh mi Urunk, de boldogok vagyunk,
Hogy megvilágosítod az agyunk!
Minden értelmet Te világítasz:
Láthassa, hogy csak Te vagy az Igaz,
Kinek lényén s keresztcsodáin át 
Megismerhetjük Istent, mint Atyát.
Ez ismeret az örökélet, —
Népedet is erre vezéreljed!

Luk. 24, 46-53 .
Midőn, Uram, a mennybe mentél,
Kiterjesztéd kezed, s a mennynél,
— Míg lényedet csodálva nézik —
Úgy áldottad meg a Tiéid ! . . .
Terjeszd ki ránk is szent kezed,
Minket is áldjon, el ne vedd :
Ha igy felettünk érezzük,
Mi is Feléd emelkedünk!

Ján. 14, 13—18.
Bár az Atya jobbjára ültél,
Te látsz, — és halkan a nevünknél
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Szólítasz minket, —  bár meghallanék 
Szavad, e szentet, e vigasztalót...

Mi is, —  bár néha nehezen —
Szólítunk, Jézus, neveden . . . .
Könyörgünk most is : küld el Ő t :
Szentlelked, ezt az új Erőt,
Amely emelget, támogat,
Ha néped csüggedt, bágyatag;
Ne hagyjad árván népedet,
Míg újra láthat Tégedet!

Ján. 1, 9—14.
„Világosság jött e világba"
Ne éljen az ember hiába:
Újjászülessen nitala,
Szülessen Isten gyermekének,
Milyenné Isten teremté meg,
Amilyen egykor m á r  vala 
Ama nagy, megnevezhetetlen 
Titokzatos Kezdetben ! . . .

Világosságunk, Jézusunk:
Lásd, mily sötétben bukdosunk!
Űzd el a bűnt. e zordon éjünk:
Te bennünk és mi Benned éljünk!

Petrovics Pál
budafoki lelkész.

•J*

János III. 31—36.
Én hiszek Tebenned Megváltó Jézusom.
Bűnöm bilincseit erőddel szétzúzom.
Virág hull a mennyből tövisverte útra . . .
Az leszek, ki voltam, boldog, szabad újra!

Ha Te megsegítesz, enyém lesz az élet . . .
Én Uram, dicsérlek mindörökre Téged!!

Lukács XII. 16-21.
Látod én Jézusom: egész életemben
Nem gyűjtöm a kincset, mit is érne nékem ?!
Istenem az Atyám, én csak bűnös szolga . . .
Az lesz az én lelkem minden vágya, gondja:
A te kegyelmeddel utat készíthessek 
Bűnök hazájából fel az égi honba!

Lukács XV. 12—32.
Tudom én Jésusom, mennyi az én bűnöm!
Tékozlásom utján fáradt már a lélek,
Mégis bizonyos, hogy egykor hazaérek!

Valahol ott távol megnyillott az ajtó,
S míg a lábam tövis, tüske vérzi, marja,
Elém jön, megcsókol éltem áldott Atyja!
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Lukács XVII. 20-24.
Én édes Istenem!
A te szent országod ott van leikeinkben,
Ahol béke honol, ahol Te vagy minden!
Aki magát bűntől, kísértéstől óvja,
Az a te országod boldog hordozója!

Lukács VI. 32—35.
Tudom én Istenem, hogy Te mit vársz tőlem.
Semmi meg nem menti én szegény Ielkemet,
Csak ha munkál benne Krisztusomtól tanult 
Szertesugározó, tiszta, szent szeretet.

Schöck Gyula
pápai lelkész.

Konfirmációi áldások.

Néhai Gyurátz Ferenc püspök irodalmi hagyatékából.

34. Zsolt 16. v.
Ki megőrzi hitét s igaz utón halad,
A jobb részt választá, nyomán áldás fakad,

           Fiam, családodban szép örökség a h it:
            Ez legyen pajzsod, ha majd a sors harcra int;

Kisérjen utadon igazság, szeretet,
Meghallja az /éa, ha ajkad imát rebeg,
Legyen jó^áhyidnak öröme hű szíved,
Isten áldása jár úgy egy utón veled.

112. Zsolt. 1. v.
Ha múló örömök rossz útra kisértnek,
Legyen a vallás a világló szövétnek,
Mely Istenhez vezet: ott lelsz boldogságot,
Akit az Úr szeret, csak az leszen áldott.

85. Zsolt 10—11. v.
Megtartsd, mit ma kötél, a szent szövetséget,
Ebben a jó Isten leszen hű vezéred,
Boruljon bár napod, szíved csapás érje,
Bizzál, hő fohászod utat lel az égbe;
Anyád, öreg szülőd, kik híven nevelnek,
Lássák mindenkor az Isten áldást benned.

Tob. 4. r. 6. v.
Fiam legyen mélyen szívedbe bevésve 
S vezessen utadon az Úr szent törvénye,
Valid e jelszót, hívjon bármerre a pálya:
Igazság az élet legszebb koronája;
Szeress testvért és élj anyád örömére,
Legyen áldott benned jó apád emléke.

Péld. 23. r. 24. v.
Őrizd fiam holtig, híven e fogadást,
Ha megtartod, hidd el, a jó Isten megáld,
Járj az utón, melyen az élő hit vezet,
Mutassa a hála szép virágját szíved.
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Míg az élet nehéz harcát vívja apád,
Örüljön, ha a hír említi jó fiát,
Örömkönny rezdüljön hű anyád szemébe’,
Ha rád gondol s érted imát küld az égre.

Tob. 4. r. 6. v.
Ki fogadást tevéi apáid hitére,
Fiam, Jézus legyen lelked hű vezére,
Mint hű, igaz embert ismerjen az élet,
Ha szerencse emel, vagy balsors küzd véled;
Légy jó testvér, rokon, gyászló özvegy anyád 
Leljen jó szívedben reményi, vigasztalást,
Ezt rebeghesse el, ha borul imára 
Jó gyermeket adott, az Űr legyen áldva.

86. Zsolt. 11-12. v.
Szép célhoz csak az jut, ki jól választ utat,
Járj azon ösvényen, melyet a hit mutat,

; Óh legyen a vallás életed világa 
I Fiam és ne hallgass a sátán szavára,
Imával szentelj meg buzgón minden napot,
Megáld a jó Isten, ha Öt el nem hagyod, í 
Szülőid imája leljen meghallgatást, 
örvendjen, amely szült és nevelt: a család.

Páld. 23. r. 17. v.
Ha bűnre kisértné a sátán szívedet,
Ne hajolj szavára, — kárhozatba vezet; 
Őrizd meg a hitet, az Istent féld, imádd,
Ő a bajban feléd nyújtja védő karát;
Anyád búsan említ sok nehéz napokat,
A reménynek nyomán csak romokra mutat/ 
Kérd az Istent érte: jó gyermek imája,
Az égbe az utat, hiddjed, megtalálja; 
Imádkozzál, hogy e sorsüldözött család 
Feltalálja benned egykor hű gyámolát.

Kinek ifjú szívét dobogtatja a hit,
Az boldogan végzi az élet útját itt, 
Legyen a hit, lányom, kebled szép virága 
Ártatlanság lelked, tiszta szent palástja, 
Légy kedveseidnek szeretett reménye,
Úgy áldva léssz s veled az Úr békessége.

119. Zsolt. 1 -2 . v.

Fil. 1. r. 3—6. v.
Az oltár, mely előtt tevéd a fogadást,
Az élet útjára ez intéssel bocsát:
Legyen mind a sírig Jézus hű vezéred,
Úgy földi pályád’ mint jó keresztyén végzed, 
Felhat az egekbe kedvesid imája,
Nem távozik tőled az Isten áldása.

*
Árva gyermekre.

Korán elköltözött édes apád, anyád.
Él az örök Isten, az Ő nevét imádd,
Légy jó s hű gyermeke mennyei Atyádnak, 
Fejedre úgy gazdag áldásai szállnak.

Általános.
Vigyázz, hogy tőrbe ne ejtsen a bűn, világ, 
Ne felejtsd, hogy sokszor mérget rejt a virág, 
Az Isten igéje erősítsen téged,
Az üdv koronája legyen reménységed!
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Hitbuzgó család sarjára.
Kegyességben nevelt hitbuzgó családod, 
Körében a szemed mindig csak jót látott, 
Kövesd példájukat, légy hű mindhalálig, 
Úgy az öröm, bánat mind javadra válik.

Szegény gyermekre.
Nem szegény az, habár itt semmije sincsen, 

-J Kinek szíve tiszta, aki gazdag hitben, 
j Ragaszkodj hitedhez, őrizd meg lelkedet,
/  Az Isten kegyelme legyen mindig veled.

Hibás gyermekre.
Csak hervadó virág az arcnak szépsége, 
Elmúlandó a test ereje, épsége,
Vess te a léleknek, járj az Űr kedvében, 
Gyarapodjál hitben, jámbor kegyességben.

Általános.
Ne feledd e napot, ne az intéseket,
Ne feledd az áldást, a hulló könnyeket, 
Maradjon a szíved mindig nemes, tiszta, 
Gyermekded hitedre emlékezzél vissza!

Nagy Lajos.

I. Zsolt. 17, 8.
(Leánykának.) 

Életed fényljék, — 
Hogy Isten 
Őrizzen,
Mint szemefényét!

Őrizd meg szívedben '
S kövesd mind hivebben 
Az Urnák igéit!

II. Zsolt. 10, 17. 
(Szegénynek.)

Te a szegénynek óbaját 
Mindenkoron meghallgatád,
Ha tiszta az s szívből fakad. — 
Hallgasd meg e szegénynek is, 
Uram, Te rajta mind’ segíts,
Amíg Tőled el nem szakad!. .  .* >

v- Zsolt. 119, 105. 
zt akarod, hogy el ne ess?

Hogy legyen utad egyenes?
S lábad meg se botoljon ?
Hagyd, utadon nappal-éjen 
Égi fény: az Ige égjen —
S csak erre nézz te folyton!

VI.

III. Zsolt. 10. 14, 
(Árvának.)

Te magadra maradt árva,
Életednek nagy az ára:
Apád s anyád élete!
Vajon az Űr egy gyermekre,
Ki úgy áll, mint te, remegve, 
Nagyobb terhet mérhet-e?
Ne félj, megállód e próbát!
Vesd le gondod, ne aggódj hát: 
Hol a gond legnehezebb,
Ott az Úr — s fogja kezed!

Péld. 23, 26, 
* Adjad nekem a szívedet!"
Az Ür, aki így integet,

;  Kegyelmesen, szerelmesén, — 
Fogadj szót engedelmesen.
Add Néki szíved, add oda: 
Meglásd, nem bánod meg soha !

VII. Máté 26, 41.
Gyöngék vagytok, inog még lábatok, — 
Vigyázzatok és imádkozzatok!
Ahol vigyázat és imádkozás:
Az Ür van ott, — s oltalma oly csodás t

VIII.

IV.  Zsolt. 119, 9. 
Tudod, mi a titka,
Hogy életed tiszta 
Maradjon mindvégig?

Róm. 13, 12. 
„Elmúlt az éjszaka!“ — 
így int az Úr Maga. 
Gyermek-lényed körűi 
Fiiss nappalfény derül, — 
Jézusnak fénye e z !
Óh ébredj, ébredezz:
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E fényben megmaradj,
Más fényhez ne szaladj, —
Óh mert rád szakad a 
Szörnyesztö éjszaka ! . . .

IX. I. Kor. 3, 16. 
E naptól kezdve ne feledd 
Soha, hogy mi történt veled: 
Lettél kimondbatlan csoda:
Az Űr szentséges temploma!
Ő munkál itt, 6 van jelen, —
Ne légyen az szentségtelen 1

X- Róm. 1, 16.
Mint a mező az 6 liliomát,
Ne szégyeld az Úr evangéliomát: 
Isten dicsőséges hatalma az,
Ha szívedben is él a nagy tavasz, 
Melyet fel ott a hit ébresztgetett: 
Hatalmat nyertél az élet felett 
És megtaláltad idvességedet!

Petrovics Pél 
budafoki lelkész-

Két kezed imára kulcsolod most szépen . . . 
Úgy érzed: náladnál nem lehet áldottabb, 
Nem lehet boldogabb se földön, se égen!
Maradjon a szíved mindig ilyen tiszta,
Fénylő lapját Isten nagy örömmel írja.
Úgy járj itt a földön, hogy majd eljuss végre 
Sok boldogság után fel a magas égbe !!

Teljesen árva.
Egyik szemed jó Atyádat könnyezi,
Áldott szívét pihentető föld fedi,
A másikkal jó Anyádat siratod, i-
Úgy öntözöd azt a drága sirhantot!
Árva fiam ! Tekints csak az ég felé, \
Mind a kettő jutalmát ott megielé . . . 
Egekből is reád hull a szeretet,
Meggyógyítja szívedben a sebekét!!

Ketten egy házból.
Tavasz verőfény két virágra hullott . .  .
Isten oltárához egy hajlékból jöttek,
S értük két szempárból hullanak a könnyek.

Áldott édes otthon két fehér virága,
Ne hulljon az áldás reátok hiába ! 
Hallgassatok arra, mit az Isten mond m a: 
Drága Őelőtte lelketeknek sorsa.

Őrizzétek híven, vigyázzatok rája,
Tőle függ éltetek minden boldogsága. 
Szívetekbe csengjen, bárhol jártok, mindig: 
Üdvösségre az jut, ki Istenben bízik!!

Világtalan.
Éjszaka sötétlik mind a két szemedben 
Keresztet hordozó én édes gyermekem. 
Virágok pompáját soha meg nem látod, 
Nem tudod, a világ mily gyönyörű, áldott t 
Csak az esthomályán vidul fel a lelked: 
Angyalseieg hozza, mit az élet elvett.
De a hajnalszárnyán, ami tovaszállott,
Sírva siratod a vigasztaló álmot!
Fogadalmad napján mégis arra kérlek 
Igaz híve maradj a menny Istenének. 
Jézus érted is jött! Lelked érzi, látja, 
Ő az életednek szent világossága I !
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Menekült
Éjszaka vertek fel mézédes álmodból,
Azóta nyugalmad nem találod sehol!
Réted virágjait mind-mind letiporták,
Szívtelen, bitorló vadidegen hordák!

Ne sírj azért fiam! Van Isten az égben!
Nem tarthat már soká, Ő mondja ezt nékem.
Felvirul felettünk a szabadság napja,
Ha majd reánktekint éltünk áldott Atyja.

Végeszakad egyszer minden szenvedésnek,
Amerre csak nézel, örömtiizek égnek . . .
Szabadság virága hullik az utadra 
Az lesz hűségednek legdrágább jutalma!!

Schöck Gyula
pápai lelkész.

*

I. Anyát is vesztett hadiárvának.
Példab. 3. r. 11-12.

Valahol, valahol
atyád pora felett a pacsirta dalol . . .

Temetőnk kertjében
frissen hantolt sírra hull harmat az éjben . . .

Kövesd a pacsirtát 
s a dal, ének, ima szívedre is írt ád . .  .

Bár könnyed hullassad, 
ne félj, élted egén rózsás hajnal hasad . . .

II. Gazdag szülők gyermekének.

' E m b e r  m o n d j a :
„Ezüstöd van, aranyod van, 
leélheted élted vígan.
Emelkedhetsz s folyton haladsz 

— óh te boldog, kiválasztott —
. . .  virág int s nem száraz haraszt*.

I s t e n  k é r d i :
„Ezüstödön, aranyodon 
sáfárkodol?.. .  És mi m ódon ?...

Példab. 19. r. 17. v. 
Segítél-e elesettet ? . . .

Volt-e szíved, volt-e lelked ? . .  . 
Más bű-baját átérezted?“

S z ó l h a s s  e g y k o r :
„Ezüstömön, aranyomon 
kellett nékem sáfárkodnom . . .  
Segíték, hol segíthettem 

s jóvoltodból — hála Néked 1 — 
gőgös, önhitt — mégsem lettem.*

III. Menekültek gyermekének.

Példab. 27. r. 8. v.
Mi űzött el, héjjá, kánya, Van, aki szán s veled törődik

menyét vérszomja, kigyósziszegés?... buvó madárka. — Puha fészked vár, 
Egyre m egy... Ezt már ki bánja? bár még borús felhők födik.
Síró hangod mért áll jajjon ? Isten, ’ki szán. Ő jó, igaz.

Itt is van zöld lomb, akad kis étek... Buvó madárnak, bús bujdosónak 
S ki törődnék többel vájjon ? igaz biró. . .  remény. . .  vigasz.

*
Ligeti Ede 

sajókazai lelkész.
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Vasárnapi és ünnepi beszédek.

A cél felé. . .
(Husvét u. 4  vasárnapra.)

János 14, 1—6*
A kereszlyénséget illető sok vád között alig van könnyel

műbb és alaptalanabb, mint az, mely szerint a keresztyénség 
nem életrevaló, nem a földre irányítja az ember figyelmét, ha
nem csupán a mennyre, nem erre a világra, hanem a túlvilágra 
neveli az egyház tagjait.

Méltó a gondolkozásra, hogy a sok-sok égi test közöl, 
melyek sorában a mi Földünk szinte elenyésző, épen a Föld 
az, melyet Isten különösen kitüntetett. Itt járt az Ő fia, a Jézus 
Krisztus. Itt ment végbe a megváltás folyamata. Bár ez a mi 
földgolyónk csillagászati szempontból már régen nem a világ- 
egyetem középpontja, de az isteni kijelentés, a megváltás mégis 
a lelki világ középpontjává teszi. Isten műve e z ! Senki se érté
kelte jobban ezt a földet, mint Jézus Krisztus. Élete és munkája 
mindörökre megszenteltté tette.

Nagy tévedés tehát a földi élet bárminemű lebecsülése, 
mert ez az Isten és az ember számára végzetesen értékes. Bár
milyen kicsi is az örökélethez mérve ez a mi rövid, földi éle
tünk, mégis ennek a keretében dől el a mi sorsunk az örökké
valóság számára.

Ebben a felfogásunkban erősíthet meg Jézus tanításának 
a felolvasott igékben foglalt része is. A Jézus váltságmunkája 
és az ember életének a célja van ezekben az igékben.

Az egyháztörténet bizonysága szerint valóban volt a ke- 
resztyénségben olyan időszak, amikor épen a buzgó hívek be
csülték le a földet, a rajta levő életet. Gyötrelemnek tartották 
a létet, mely ólomsúllyal nehezedett a lélekre, megakadályozta 
annak felfelé váló szabad szárnyalását; büntetni, gyötörni kel
lett tehát a testet, mert akadályozója volt a léleknek. Bámulattal 
olvasunk azokról a vézna, vériggyötört alakokról, akik Istennek 
azt a legdrágább adományát, amit életnek hívunk, undorral 
hordozták és mint kényszerű terhet siránkozva és panaszkodva 
vonszolták. A napsugár nem azért ragyogott rájuk, hogy Isten 
kegyelmét érezve benne, feléje forduljanak, hanem épen azért, 
hogy elforduljanak tőle. A virág nem azért nyílott, hogy gyö
nyörködjenek benne, hanem azért, hogy irtózzanak tőle. A világ 
nem Istentől adott, felséges munkatér volt számukra, hanem 
csupán a bűnök visszataszító tanyája, amelyből irtózattal, vagy 
épen megcsömörlötten kellett menekülniük.

A mennyet kívánták értékelni és kötelességüknek vélték 
a földnek a lebecsülését. Az Istent óhajtották szeretni és azt
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gondolták, meg kell gyűlölniük önmagukban az embert. A ke- 
resztyénségük halvány, üvegházi növöny lett, melyet ellankasz- 
tott az élet levegője.

Alig tudunk sajnálkozás nélkül visszagondolni ezekre a 
szegény, életcélt tévesztett lelkekre. Ne is Ítéljük el könnyel
műen őket a mi korunkat jellemző elbizakodottsággal, hiszen 
a mi időnk keresztyénsége is nagyon-nagyon vérszegény és 
igen-igen sajnálatra méltó. A keresztyén vallásosság elfajulásai
val bizony ma is épen elég gyakran találkozunk. A múltban a 
világnélküli keresztyénséget, ma pedig a keresztyénség nélküli 
világot kell elszomorodva szemlélnünk. Egyik is beteg, a másik 
is. Jézus nincs egyikben se, bár mindegyik szeret reá hivatkozni, 
f ia  nem látjuk Jézust abban a keresztyénségben. amely elzár
kózott, vagy elzárkózik a világtól, hát nem látjuk abban sem, 
amelyik azt mondja magáról, hogy neki van hite, van vallásos 

 élete, de nem kell neki a templom, az egyház, mint testvéri 
közösség, mint az imádságos élet erősítője, amely szárnyakat 
nd a felfelé törekvő életnek. Valami olyan különleges vallásos
ságot találtak fel, mely hasonlít a robbanás nélküli puskaporhoz, 
nincs kiható ereje, nem nyilatkozik meg semmiféle vallásos gya
korlatban. Nem az Isten itt a középpont, hanem az ember, nem 
a Krisztus vallása ez, hanem a mindenek fölé helyezkedő ember 
vallástalansága. Emberi találmány ez is, mint az a középkori.

Akkor a világ fiai fordultak el az élettől menekülő vallá
sosságtól, ma pedig a csak valamennyire is vallásosan érző 
lelkek fordulnak el attól a pogányságtól, mely Isten előtt való 
meghódolás nélkül akar keresztyén lenni, sőt nem egyszer irá
nyító szerepet kíván betölteni azok számára, akiknél a vallásos
ság nem alkalmi valami, hanem életformáló hatalom. Nem egy
szer látjuk ott ezeket a hit nélküli híveket, vallásosság nélküli 
egyházi embereket a vallásos élet szent ügyét tárgyaló tanács
kozó termekben, ahol dönteni akarnak olyan kérdésekben, ame
lyeket a vallási és erkölcsi életükkel teljesen megszégyenítenek, 
vagy legalább is nem szolgálnak.

Bizony Jézus egészen másra tanít minket. Nem akar valami 
elvont igazságot tanítani nekünk, nem életelméletet akar adni, 
hanem önmagát. Ha van valami, ami igazán gyakorlati értékű, 
akkor a Jézus vallása az. Azt mondja magáról: én vagyok az 
út, az igazság, az élet. Tehát a mi számunkra Krisztus az út, 
Krisztus az igazság, Krisztus az élet.

Nagyon fontos a számunkra mindég a módszer. Jézus ezt 
adja nekünk önmagára mutatva. Ezért mondja: én vagyok az 
út. Ő az élet irányítója, vezére, aki előttünk akar haladni. Nézd, 
hogyan élte le az életét, és éld te is úgy. Nézd, miképen mun
kálkodott és munkálkodjál te is aképen. Nézd, mint imádkozott 
és imádkozzál te is úgy. Kutasd, hogyan járt-kelt az emberek 
között és cselekedjél te is hasonlóképen.

Jézus az igazság. Bizonyáré gondolkoztál már afelett, 
mennyire nem egyetemes érvényű az igazság. Mindenki más
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képen értelmezi. Más a gazdagé, más a szegényé, más a győző, 
más a legyőzött igazsága. Más az ifjúé és más az öregé. Jézus 
nem ad egy elméletet az igazságról, hanem odaállítja önmagát: 
én vagyok az igazság. Amiben Jézus van, ami az Ő tanításával 
összhangban van, az az igazság.

Jézus az élet. Itt se ad valami életrendet, nem ad egy kész 
világképet, életszemléletet, mely szavakból áll, amelyek felett 
lehet vitatkozni, hanem önmagára mutat: én vagyok az élet. 
Aki Hozzá hasonlít a cselekedeteiben, abban Ő munkálkodik. 
Nem vitatkozik, nem cáfol, nem bizonyít, hanem magára irá
nyítja a figyelmet: ime az emberi élet. Ezt a célt kell megvaló
sítani, ezt a nagyszerű példát kell követni.

Az életúton nincs sehol megállás. Tovább haladunk, még 
ha nem is akarnánk. A napok mennek és visznek minket 
is magunkkal; nem tartóztathatjuk az időt, nem maraszthatjuk 
se a gyermekkort, se az ifjúságot. De hát hová is vezet ez a 
haladás? Jézus megmondja: az Atyához, de csak Őáltala. íme 
az ember életének az igazi célja! Lehet-e ennél felségesebbet 
csak elgondolni is? Az ember életcélja tehát az Atyához való 
menetel. Jézus megmutatta nekünk ezt a gyönyörű célt és meg
mutatta a hozzá vezető utat is. Sőt még többet is tett: helyet 
készített számunkra az Atya hajlékaiban. Hol vannak azok és 
milyenek, erről már nem szól. Nem színezi ki őket, arról se ad 
felvilágosítást, miképen fogunk ott lakozni. Az ember szeretne 
közelebbről is betekinteni ezekbe a sejtelmekkel teljes, sóvárgott 
mennyei lakásokba, Jézus azonban nem tartja szükségesnek, 
hogy elénk rajzolgassa őket. Azt kívánja, hogy feltétlenül bíz
zunk benne, higyjünk a szavainak. Aki kíváncsiskodik, az bizal
matlan Jézus iránt, mert nem hisz feltétlenül az Ígéreteinek. 
Nem azt akarja, hogy az örökélet szinpompás képeiben gyönyör
ködjünk és talán mindenről elfeledkezve azokra nézzünk. Nem 
azokra mutat Ő, hanem önmagára és azt kívánja, hogy higyjünk 
benne. Különben is csak következmény az örökéletben való 
részesedésünk; ha itt e földön a hitben jártunk, a hit által 
éltünk, akkor az egyetlen közbenjáró, a Krisztus által az örök 
hajlékokban lesz lakóhelyünk.

Nem függetlenek tehát ezek a földi életünktől. A kétféle 
élet olyan szorosan összeilleszkedik, hogy tulajdonképen nem 
is kettő az, hanem csak egy, amely itt kezdődik és átnyúlik 
az örökkévalóságba.

íme itt láthatjuk a földi élet kimagasló jelentőségét, mert 
ez az alapja az örökéletnek; itt látjuk azonban földi életünk 
miként való folytatásáért ránk háruló nagy felelősségünket is ! 
Lám, mennyire értékeli Jézus a földi életet.

Nem kell az evangélikus embernek a föld és a menny 
között harcot keresnie, nem szabad azokat a keresztyén világ
nézet alapján szembeállítania, mert Jézus nem erre tanít. Össze
függ szorosan a kettő, hiszen mindkettő az Isten világa. Aki itt 
az Isten akarata szerint él, már itt lett ama másiknak is a pol
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gára. Ezt a polgárjogot egyedül Jézus által szerzi meg az ember; 
senki más nem tudja azt nekünk adni.

Jézus az út, az igazság, az élet, közbenjáró az Atyánál, 
Aki a földi utakon az örökkévaló hajlékok felé vezet minket!

Marcsek János
ózdi lelkész.

Isten dicsőítése által dicsőül meg 
az emberi élet.
Husvét után V. vasárnap.

János ev. 17, 1—7.
A  felolvasott szent igék Jézusnak u. n. főpapi imádságából 

valók. Nagycsütörtök éjtszakáján akkor mondta e szavakat, 
amikor már „eljött az óra". Amikor az élete tulajdonképen már 
be volt fejezve és csak a halál, meg a halál után következen- 
dők voltak már hátra. Amikor — mint egy végrendelkező édes
atya — szétosztotta már az utolsó kincseit is a gyermekei kö
zött: kiadta tanítványainak az utolsó utasításokat, intéseket is. 
Mikor a „Mester" munkája bevégződött már s kezdődött a „Fő
papé" 1 Mikor jött az előkészítés után a befejezés. A műre a 
korona. Jött a legfontosabb, maga a lényeg. Jött az „örök" 
Főpapnak kiengesztelő áldozata. Amely által megdicsőíttetik a 
kiengesztelődött Isten, de megdicsőül a kiengesztelést végző 
örök Főpap is.

S az örök Főpap ezt a munkáját imádsággal kezdi. Mert 
az imádság szerves része a munkának. S minél nagyobb a 
munka, annál inkább.

Imádkozik először magáért s azután azokért, akiket néki 
adott az Atya, de tovább az eljövendő idők minden hívőjéért is.

A felolvasott igékben az önmagáért való könyörgés van.
S mit kér a maga részére? „Atyám, dicsőítsd meg a te 

fiadat!“ Azaz: Atyám, tedd rá a koronát az életem munkájára. 
Először a töviskoronát, — az engedelmesen vállalt önfeláldo
zásnak töviskoronáját, hogy ez azután a dicsőség királyi koro
nájává dicsőülhessen. Mert csak a töviskorona dicsőülhet a fel
támadás után a mennybemenetel és az Atya jobbjára ülés ki
rályi koronájává.

S Jézus kifejezetten ezt a megdicsőítést kéri. Olyan meg- 
dicsőítést, ami az ő lényének megfelel. Azt a dicsőséget, „amely- 
lyel birt az Istennél a világ létele előtt". Vagyis visszanyerését 
a földrejötte előtti dicsőségének.

S mikor így szól az imádságában ! „én dicsőítettelek téged 
a földön", — akkor ez nem érdemekkel előhozakodás az Isten 
előtt, nem holmi jogformálás a megdicsőíttetéshez. Ez egyszerűen 
csak beszámolás a kötelességteljesítésről, a megbízatás elvég
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zéséről. Ezért mondja: „elvégeztem a munkámat, amelyet reám 
bíztál, hogy végezzem azt*.

Ez a munka pedig abból állott, hogy „megjelentette az 
Isten nevét az embereknek, hogy így örök életet adjon min
dennek, ami néki adatott*.

Ezt tartja tehát Jézus az Istentdicsőítés lényegének, ami- 
után jön, mint természetes következmény, az Istentől V8ló meg- 
dicsöítés.

*
Van-e neked imádságod, — még pedig gyakorta való 

imádkozásod — , azért, hogy az Isten téged is „dicsőítsen meg*.
Másért tudom, hogy van! Sőt „megdicsőítés“-ért is van. 

Hisz oly jó  „dicsődnek, nagynak, gazdagnak, hatalmasnak, ün- 
nepeltnek, elismertnek, „beérkezettének lenni! De hát nem 
erről van ám szó! Hisz Jézus is azt a megdicsőítést kérte, 
amellyel birt Istennél a világ létele előtt. Kifejezetten ezt kérte!

Hogy neked nem lehet ilyen fajta megdicsőíttetésed ? 
Hogyne lehetne! Hisz neked is volt már dicsőséged Istennél a 
te Tételed előtt. Hiszen a te lelked is ott élt az Istennél, mielőtt 
elküldte azt Isten erre a földre egy sajátos, csak neked szóló 
külön megbizatással, egy, csak beléd helyezett, speciális cél- 
gondolattaT.

Gondolsz-e erre? Tudod-e ezt? Tudod-e azt, hogy épen 
azért minden emberi élet csak akkor egész és teljes, ha a vé
gén „hazaérkezik* ? ! Ha visszaérkezik oda, ahonnét eredt. Az 
Istentől — az Istenhez! S ha nem sikerül a földi vándorlásod 
után „hazaérkezned*, akkor félbenmaradt existencia vagy. Mert 
ez az igazi félbenmaradt existencia! Aki elindult, de a célba 
nem ért.

Kérd hát csak te is az Istent! Azt mondta Jézus nagy
csütörtök éjtszakáján: „eljött az óra*. Oh! minden éjtszaka, 
minden óra — úgy lehet —■ neked is „az óra* lehet! Mi lesz 
veled, ha az utolsó pillanatban, — már a kétségbeesésben, — 
égnek indított kérésed szava elkésik s te előbb érkezel meg a 
számadásra az örök bírói szék elé, mint felérkezett volna a 
kérésed szava az Atya szerető szívéhez?

Legyen hát gyakorta való imádkozásod a megdicsőítteté- 
sedért. S el fogod azt nyerni! Ha t. i. te is tudsz beszámolni! 
Ha neked is van beszámolni valód arról, hogy mint Jézus, te 
is dicsőíted Istent e földön.

Azonban csak azt ne hidd valahogy, hogy a dicsőítés =  
szájjal magasztalás. Hiszen Isten Izrael népét is mindig amiatt 
korholja, hogy csak szájával közelget hozzá és csak ajkával 
tiszteli őt.

A te Istent dicsőítésednek is ugyanannak kell lennie, mint 
ami a Jézusé volt: elvégezni a munkát, amely reád bízatott s 
megjelenteni az Isten nevét az embereknek.

Vagyis megbízatásnak, küldetésnek tekinteni a legegysze
rűbb életet is. Soha el nem feledkezni arról, hogy az Isten az
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ő  dicsőségéből annyit, amennyi belefért a szívedbe, belehelyezett 
az életedbe azzal a megbízatással, hogy ezt a dicsőséget te ki
bontsad, felragyogtasd az életmunkádban, hogy „megjelentsd* 
az ő nevét az embereknek, kik látván a te „jócselekedeteidet*, 
dicsőítsék a mennyei Atyát; aki ime oly nagy hatalmat tud 
adni a legkisebb embernek is, hogy az, ha Isten dicsősége hor
dozójának s az Isten neve elkötelezett és felelősséggel tartozó 
megjelentjének érzi és viseli magát, — akkor az örök élet vá
gyát és hitét tudja felébreszteni azokban, akik néki adattak.

Ez tehát a te Istent dicsőítésednek útja és módja! S az 
Istennek ilyetén való igaz dicsőítésében megdicsőül maga a te 
emberi életed is.

A megdicsőült élet pedig: az örök élet. Az az élet, mely 
már itt a földön is megvan azok szivében, akik megismerték 
az Atyát, az egyedül igaz Istent, és akit ő elküldött, a Jézus 
Krisztust.

Mert az Istent megismerni annyit jelent, mint érezni, látni, 
tudni, hogy „Ő tőle, Ő általa és Ő reá nézve vannak mindenek. 
Övé a dicsőség mindörökké*.

Vagyis tehát, hogy én csak eszköz vagyok az Isten kezé
ben, hogy általam az Isten dicsősége azon a helyen, ahová 
helyeztettem, megláttassék. Eszköz vagyok, aki ha teljesítem meg
bízatásomat, ez által isten munkatársává diesőülök, mert a 
Krisztus által elnyertem azt a drága kegyelmet, hogy az Isten 
dicsőítője lehetek.

Legyen hát az életed állandó Istent dicsőítés, hogy tud
hassa az Isten is majd egykor az örök dicsőséggel megdicsőíteni 
a te véges és gyarló földi életedet.

Horváth Olivér
nagykanizsai lelkész.

Mennybemenetel ünnepén.
(Vázlat.)

Lukács 24, 50-53.

A mennybemenetel Jézus életének fenséges apotheozísa. 
Karácsonykor, mikor a természet halódott, midőn az emberiség 
lelke fázott és didergett a kétségek és hitetlenség borzalmas 
béklói között érkezett a földre; s midőn a természet ragyogó 
tavaszi pompába öltözött, mikor az emberek szíve túláradott a 
húsvéti örömtől, elszállott a földről. Ma úgy érezzük, mintha 
mi is ott állanánk a tanítványokkal az olajfák hegyén s míg 
szorongó érzéssel és könnyes szemmel nézünk a földről távozó 
Mester után, lelkünk megfürdik az örökkévalóság sugár özö
nében.
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Jézus mennybemenetele
1 . az ég áldása
2. a föld imája.

I.
Még egyszer, de most már utoljára, felvezeti őket az olajfák 

hegyére. Szomorú, fájdalmas emlékei fűződnek ehhez a hely
hez. Innen ment a Golgothára, a legnagyobb megaláztatásba, 
a keresztfára, a halálba s most innen megy az égbe, a dicső
ségbe, az Atyának jobbjára, az örökkévalóságba. Tavasz van, 
napsugaras, illatos a levegő, a föld virágos s Jézus az örökélet 
erejével megy végig az olajfás ösvényeken. Szívében szorongó 
érzések, mert búcsút kell mondania a földnek, melyen annyit 
szenvedett s könnyeivel és vérével megszentelt; búcsút mon
dani a tanítványoknak s itt hagyni őket, mint juhokat a far
kasok között, akikkel annyi boldog órát töltött el. De lelke 
boldog örömben fürdik, hiszen a dicsőségbe megy, az Atyának 
jobbjára. Most mintha szárnya nőne lelkének, felemelkedik s 
ott lebeg fölöttük, kezét áldásra terjeszti ki, akikért imádkozott, 
szenvedett és meghalt. A tanítványokkal együtt mireánk is hull 
az áldás, az ég gazdag áldása. Hangzik a biztatás: „Nem hagy
lak titeket árvákul. . .  “ „Jobb néktek, hogy én elmenjek*. „Csak 
egy kevés idő és újra megláttok engemet.* A  búcsúzásnak 
édes vigasztalása ez. Az ég áldása meg mint langyos májusi 
eső permetez a bánatos szívekre, a szenvedő emberekre, a 
kétségbeesett lelkekre. S míg az áldás hull a tanítványokra: 
„felviteték a mennybe!*

II.
„Ők pedig imádván őt, visszatérőnek nagy öröm m el...*  

A  szemek patakzó könnye megáll, a szomorú tekintet a jövő 
nagy diadalainak örömében ég, nem haboznak, nem késleked
nek, hanem sietve mennek vissza. Valami kimondhatatlan vágy 
él a szívükben, egy szent bizonyosság: nemcsak hogy feltá
madott, de felment a mennybe, hogy üljön az Isten jobbjára, 
hogy elfoglalja országában a királyi trónust és uralkodjék min
denek felett. A mennybemenetel a húsvéti hitnek záró pecsétje. 
Most már nincs kétség, nincs ingadozás a tanítványok szívében, 
most értik meg valóságban Keresztelő János szavait: „íme az 
Istennek báránya, aki elveszi a világ bűneit!* Igen ő az. Az 
én Uram, Megváltóm, szerelmes Krisztusom. E nagy dicsőség 
előtt én is leomlok, leborulok és imádom, dicsérem és áldom 
őt. Most megyek én is az olajfák hegyéről le, vissza az életbe, 
a szürke hétköznapok robotjába, de más szívvel és más lélek
kel. Ma megértettem, hogy az én hazám arra van, merre az 
én Uram a dicsőségbe távozott. Én utánna akarok menni s most 
megyek életen és halálon keresztül, nekem semmi sem drága, 
csakhogy őt követhessem. Megyek nagy örömmel, hogy szívem 
utolsó dobbanásáig, ajkam utolsó leheletéig őt követhessem, 
neki szolgálhassak és egészen az övé lehessek.
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Oh áldott ünnep, tavaszi virágzásnak ragyogó koronája. 
Áldom az Urat, hogy vele lehettem ebben az órában az olajfák 
hegyének csúcsán, hogy rám is hullott gazdag áldása s most 
megyek s viszem egész életemet, mint imádságot eléje, hogy 
vele lehessek egy örökkévalóságig. Ámen.

Kálmán Rezső
orosházi lelkész.

Tegyünk bizonyságot Krisztusról!
(Husvét u. 6. vnapi beszéd anyaga.)

Ján. 17, 26—32.
Isten országa történetében nagy szerepe volt minden idő

ben a bizonyságtevésnek. Nagy tényezőként szerepel Isten or
szága eszméjének megérlelésében, megalakulásában, terjedésé
ben mindaddig, míg mindeu térd meg nem hajol a Jézus krisztus 
előtt s nem vallja hogy Ő Úr az Atyaisten dicsőségére. Ezért 
támaszt Isten az ő országában állandóan bizonyságtevőket. 
Egyik a másik nyomdokába lép. Józsué Mózesébe, Illés palástját 
Elizeusnak adja, Keresztelőt követi Jézus stb. Isten országa a 
bizonyságtevés kíséretében erősödik, tisztul (belmisszió), terjed 
(külm.).

Nagy és nehéz feladat a bizonyságtevés, de Isten hatalma 
emberi erőtlenség által végeztetik el. Nem hagyja választottait 
magukra. A prófétákat maga hívja el s segítségét Ígéri. (Mózes, 
Jeremiás, Ámos stb.) Nagy feladatra hívja el tehát Jézus is az 
Ő tanítványait. Mikor kijelenti (Ján. 15, 5.), akkor e kijelentés
ben megsejteti a bizonyságtevésnek nehézségeit, de megsejteti 
az Ő segítségének Ígéretét is (15, 26.). A Róla való bizonyság- 
tétel egy az Atyáról való bizonyságtétellel (J. 16, 15.). A Szent
lélek munkájának jelenti ki elsősorban a bizonyságtevést (15, 
26.), de vele párhuzamosan halad a tanítványoké is (15, 27.) 
ezzel a megokolással (15, 27.). Megérezzük e kijelentésből s 
főleg annak megokolásából mi is, hogy a megbízás nekünk is 
szól, mert a keresztségben vele eggyé lettünk s mint ev.-ok 
tudjuk, hogy kezdettől fogva vele voltunk és vagyunk. Legyünk 
azért mint keresztyének, mint evangélikusok bizonyságtevők. 
Bizonyságtevők Krisztusról

1 . szívben és 2. cselekedetben.
1.

a) A bizonyságtevés amilyen nagy feladat, ugyanoly erővel 
lüktet benne a Jézusban való hit, az iránta való hűség és sze
retet. Mikor legnagyobb volt a bizonyságtevésre való készség, 
akkor volt legnagyobb a Krisztus híveinek hite, áldozatos hű
sége és szeretete (Példák: az apostoli kor, a megpróbáltatások 
ideje.). A bizonyságtevés először szóban nyilvánul. így kívánja
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Jézus is. (Cs. 1 ,8. Mt. 28, 20. v.) Az apostolok prédikálnak, szólnak 
az Isten nagyságos dolgairól. (Mk. 16, 20.) A reformátorok jár- 
nak-kelnek egyik helyről a másikra, hirdetik az igét, szószólói 
az örökélet forrásához talált ember lelki élményeinek, az apos
tolok új nyelveken szólnak (Cs. 2.), az első keresztyének nyájas, 
szelíd hangja győző erő; a reformáció híveinek gondolkozás
módja, életelve, beszéde, lelkeket meggyőző, megnyerő hatalom. 
Feltűnést keltenek. Úgy érzi a világ, hogy Isten Szentlelke szól 
ki belőlük. Úgy érzik, hogy maga a Vigasztaló velük együtt 
vesz részt a bizonyságtevésben. (Vormsi bir. gy. speyeri b. gy. 
Dévai stb.)

b) Beszédeink szóban, gondolataink a betűben hassanak 
mindenkor a bizonyságtevés erejével. Gondoljunk a jézusi in
telmekre. (Jak. 1, 26. Mt. 12, 37.) A szóval való bizonyságte
vésnek, mennyivel több alkalma van ma s keretei folyton bő
vülnek. Mindenki talál megfelelő helyet gondolatainak közlésére. 
(Sajtó, szabad vallásgyakorlat, egyletek.) Használjuk fel ezeket! 
Legyünk egyháziak, világiak s bármily foglalkozásúak, alkalmat 
találunk a bizonyságtevésre. Vigyünk bele minden beszédünkbe 
olyon gondolatot, mely áthatja azt a bizonyságtevés erejével. 
Ne akarjuk eltakarni közönyünket a hamis világításba állított 
békesség, türelem palástjával. A Krisztusnak meghagyásából 
érezzük ki, hogy az a tanítványok életében nemcsak beteljesülő 
jóslat, hanem reánk nézve feltételt, hátsó gondolatot kizáró 
parancs: Ti is bizonyságot tegyetek!

2.

A szót követte a tett. A tett a bizonyságtevésben hatvá
nya a szónak. Csak gondolatban is a megdöbbenés érzetét 
válthatja ki. Jézus annak elejét akarja venni a tanítványoknál 
(16, 4.). Nekünk is szól. Szomorú időket jósol Jézus. (16, 2.) 
Megrázó módon jöttek ezek. Nem sokáig maradt az ily jövő 
feltárása miatt ámuló tanítványok hogyan, miként, mikor kér
dése homályban. (János száműzetése, a többiek vértanusága.) 
Tragikus sorsunk mellett még megdöbbentőbb, hogy az e felett 
diadallal mosolygó ellenség isteneinek vélt kedves dolgot cse
lekedni. (Kér. üldöztetése.) Ennél ha lehet megrázóbb, úgy az 
a későbbi századok vakító máglyafénye, dohos börtöne, nehéz 
gályái, hátborzongató kínzó kamrái, melyeket azok gyújtanak, 
azok készítenek, kiknél az istenek helyét a lélekben az egy 
Isten foglalta el, kit azonban nem ismerének s Jézus nevében, 
akit szinte nem ismerének (16, 3.). Ilyen próbát korunk a bi
zonyságtevésben nem követel tőlünk. Nem azért, mert ellensé
günk magába szállt s jobb belátásra jutott, hanem azért, mert 
e durva fegyvereit az erőszaknak elvette az örök forrásból táp
lálkozó felvilágosodottság és magasabb műveltség s már maga 
is megbotránkozik azokon a kegyetlenségeken, melyek a borzal
mak hazájában (Szovjeto.) s másutt (Mexikó) magán is meg
történnek. De azért ma is áll a nagy reformátor énekének
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igazsága: Az ős ellenség (stb.). A fegyver más. A cél megma
radt. A Krisztusról való, tettekben nyilvánuló bizonyságtételre 
szükség van. (Reverzális, felek. num. claus. lélekhalászat stb.) 
Következményeit tekintve nem kíván semmivel kisebb erőt 
sokszor ez, mint a gyászos idők bizonyságtevése. Legyen bá- 
torítónk, hogy ama Vigasztaló lesz isteni erővé a mi erötelen- 
ségünkben.

Őt kérjük buzgóságos lélekkel a mai vasárnap jelszavával: 
Hallgasd meg az én szómat én Uram! Az Űr ígérete örök, el
küldi a Vigasztalót, hogy szóval és teltei bizonyságot tehes
sünk Róla.

Kovács Zsigmond
tárnokréti lelkész.

Pünkösdi igazságok.
Pünkösd I. ünnepére.

János XIV. 13-18.
A harangok ércnyeive istenházába hivott bennünket. A 

keresztyén templomok ezreiben, a hívek millióinak ajakéról 
lelkesülten száll ma az Istent dicsőítő ének a magas mennybolt 
felé, annak a nagyjelentőségű eseménynek emlékére, hogy Jézus 
mennybemenetele után leküldte a Szentlélek ajándékát az apos
tolokra s általuk megalapította a keresztyén anyaszentegyházat.

Az apostolok remény és félelem közt ingadozva várták 
ennek a Szentléleknek reájuk való kitöltetését, mert Mesterük 
mennybemenetele alkalmával azt az erejüket messze meghaladó 
feladatot bízta reájuk, hogy „elmenvén széles e világra tanítsanak 
minden népeket." A tanítványok szinte megdöbbentek ennek a 
feladatnak nagyságától, mert érezték, hogy saját erejük oly 
gyenge, a munka pedig, mely reájuk várakozik oly nehéz, hogy 
azt, magasabb isteni segítség nélkül, nem fogják tudni megol
dani. Azért várták remegő szívvel Jézus azon ígéretének betel
jesedését, hogy „nem hagyja őket árván, hanem kérni fogja az 
Atyát és ő más vigasztalót ad nekik, hogy velük maradjon mind
örökké. És akármit kértek majd az én nevemben mondotta nekik 
— megcselekszem, hogy dicső ittessék az Atya a Fiúban

És a tanítványok nem hiába várták az Úr Ígéretének be
teljesedését, mert Jézus mennybemenetele után a tizedik napon 
egyszerre csak „lön az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zen
dülése, mely betölté az egész házat, ahol ültek és láttak kettős tüzes 
nyelveket, amely üle közülök mindenikre, és meglelének mindnyájan 
Szentlélekkel és kezdének más és más nyelveken szólani, amint a 
Lélek adta nekik szólamok“. (Ap. Cselek. II. 2—4.) És az elébb 
még félénk és csüggeteg tanítványok egyszerre megteltek félel
met nem ismerő bátorsággal és' Péter, — aki csak nemrég félel
mében háromszor megtagadta Mesterét, — bátran kiállt Jeru
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zsálem piacára és olyan lelkes beszédet intézett az egybegyiilt 
sokasághoz, hogy annak hatása alatt egyszerre háromezerén 
megkeresztelkedtek és megalapították az első keresztyén anya- 
szentegyházat.

Ennek a nagyjelentőségű eseménynek emlékét ünnepeljük 
ma, a pünkösdi szent ünnepen.

Jertek K. H .! elmélkedjünk ez ünnepi órában arról, hogy:
Milyen igazságokat hirdet nekünk a pünkösd, a Szentlélek 

kitöltetésének magasztos ünnepe ?
1. Hirdeti nekünk először is azt, hogy: valamit kérünk Jézus 

nevében, ö megcselekszi azt.
Ha széttekintünk a mindennapi életben, azt találjuk, hogy 

nincsen ember széles e világon, aki azt mondhatná magáról, 
hogy neki meg van mindene, ami élete boldogságához szükséges 
s azért sohase szorul mások segítségére, sohase jut olyan hely
zetbe, hogy kérnie kellene valamit akár az emberektől, akár 
az Istentől.

Az Úrnak tanítványai folyton együtt voltak szeretett Mes
terükkel. Velük volt mindig az a leghívebb barát, legbölcsebb 
tanító, aki tanáccsal, vigasszal, útbaigazítással nap-nap mellett 
ellátta őket. Ha csüggedeztek, erőt öntött a lelkűkbe, ha bán
kódtak, gyógyító balzsamot csepegtetett a szívükbe, ha a reájuk 
váró feladat miatt aggódtak, megnyugtatta őket, hogy nem hagyja 
őket árvákul, eljön hozzájuk. És mégis, hányszor jutottak olyan 
helyzetbe, hogy kérő szóval kellett fordulniok Jézushoz. Mikor 
a háborgó tengeren a hullámok elbontással fenyegették hajóju
kat, a Mester pedig aludt; milyen rémülten futottak hozzá és 
milyen könyörögve kérték őt: „Uram, ments meg minket, mert 
elveszünk! És ö megdorgálta a szeleket és a tengert és lön nagy 
csendesség. “ (Máté 8, 24—26.) Azok a tanítványok, akik a hús
véti ünnepek elmúltával bánatos lélekkel mentek Jeruzsálemből 
Emmausba, hogy ott hű barátok kebelén sírják el bánatukat, 
mikor a hozzájuk csatlakozott idegen „elkezdve Mózestől és min
den prófétáktól magyarázta nekik, amik felőle megirattak“, milyen 
bizalommal kérték őt: „Maradj velünk, mert immár beestveledik 
és a nap lehanyatlott! “ És mikor Jézus engedett kérésüknek és 
vacsora közben a kenyér megszegésénél megismertette magát 
velük, milyen boldogság töltötte el e felfedezésre szívüket. (Luk. 
24, 13—35.) Óh hányszor érezték a tanítványok szükségét annak, 
hogy esdő szóval forduljanak Jézushoz: „Uram, növeljed a mi 
hitünket. “ (Luk. 17, 5.)

Az a kapernaumi százados, akinek szolgája súlyos beteg 
volt, mint könyörgött annak meggyógyításáért Jézus előtt olyan 
kitartó bizalommal, hogy Jézus maga is elcsodálkozott annak 
erős hite felett és e szavakkal fordult az őt kísérőkhöz: „Bizony 
mondom nektek, hogy még Izraelben sem találtam ilyen hitet." „És 
monda a századosnak: „Eredj el és legyen a te hited szerint. És 
meggyógyult annak szolgája abban az ó r á b a n (Máté 8, 5—13.)
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Az élet minden embernek hitét próbára teszi, mindenkinek 
juttat bőséges osztályrészt a gondokból, küzdelmekből és fájdal
makból, amikor az ember érzi, látja, hogy nehéz helyzetében 
hiába fordul tanácsért, vigaszért, segítségért az emberekhez, 
azok nem tudnak, vagy nem akarnak segíteni rajta. Ilyen nehéz 
helyzetben, ó h ! milyen felemelőleg, milyen vigasztalólag hangzik 
felénk az Úrnak szava: „Ha valamit kértek az én nevemben, én 
megcselekszem azt.u Milyen jól esik tudnunk, hogy van nekünk 
egy hűséges barátunk, egy áldott lelkű segítőnk, aki felemel 
bennünket a gondok és bajok zajgó hullámaiból, amelyek már 
összeakarnak csapni fejünk felett és biztatólag, bátorítólag szól 
hozzánk, hogy vessük belé hitünket, reményünket s ő megsegít 
bennünket. Forduljunk tehát életünk minden körülményei között 
kérésünkkel ő hozzá s ő „teljesíti a mi kérésünket, hogy dicsőit- 
tessék az Atya a Fiúban

2. De a pünkösd, a Szentlélek kitöltetésének ünnepe azt 
az igazságot is hirdeti nekünk, hogy: „aki Jézust szereti, az ö 
parancsolatait megtartja

„Ha engemet szerettek, az én parancsolataimat megtartjáioka 
mondja mai szent leckénkben az Üdvözítő. A  keresztyén em
bernek legfőbb kötelessége az Úr parancsolatainak teljesítése. 
A tanítványok, az egy áruló Judás kivételével, híven teljesítették 
ezt a kötelességüket; földi életében híven kitartottak a szeretett 
Mester mellett, mikor pedig magukra hagyta őket, Uruk meg
hagyása szerint „elmentek széles e világra, tanítottak minden népe
ket" és az általuk hirdetett igazságért készek voltak nemcsak 
fáradni és küzdeni, de vértanúi halált is szenvedni.

Sajnos, a mai korszellem elvonja az emberek szívét Krisz
tus szeretetétől és az ő parancsolatainak teljesítésétől. A mai 
embereknek szívét az önzés annyira elfoglalva tartja, hogy a 
Krisztus és az ő parancsolatai számára már nem marad hely 
bennük. Ma az embereknek minden gondjuk arra irányul, hogy 
minél gondtalanabbul élhessenek, mentül nagyobb jólétre tehes
senek szert, minél több kincset gyűjthessenek össze és a világ 
múló gyönyöreit minél jobban kiélvezhessék, — de hogy lelkűk 
üdvéről is gondoskodniok kellene, _ arra nem gondolnak. Ma 
hiába hangzik az emberek felé az Úrnak szava: „Adjad, jiam, 
a te szivedet nekem és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. “ 
(Példb. 23, 26.) Az emberek csak az élet múló gyönyörei után 
futnak mohó vággyal.

Pedig, aki az Ürat szereti és az ő parancsolatait megtartja, azt 
az Atya is szereti és erőt ad neki az élet minden küzdelmeinek 
és fáradalmainak legyőzésére. Az ilyen ember könnyen emeli 
életének legnehezebb terhét is, mert számára „a Krisztus igéje 
gyönyörűséges és az ő terhe k ö n n y ű (Máté 11, 30.)

Ha tehát azt akarjuk, hogy éltünk küzdelmeiben bátorítást, 
fájdalmunkban vigasztalást, bajainkban orvoslást találjunk, ha 
azt akarjuk, hogy áldás, békesség, megelégedés és boldogság 
töltse be szívünket és hajlékunkat, akkor szeressük Jézust és
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tartsuk meg az 5 parancsolatait, mert csak ahol a pünkösdi 
lélek él és munkálkodik, ott vesz magának állandó lakást a 
boldogság.

3. A pünkösd, a Szentlélek kitöltetésének magasztos ün
nepe végül még azt az igazságot is hirdeti nekünk, hogy „az 
Atya által adott vigasztaló velünk marad mindörökké. “

A tanítványok magától a legbölcsebb tanítótól, a legsze- 
retőbb mestertől hallották az örök igazságnak igéit és mégis 
szükségük volt arra, hogy a Szentlélek eljöjjön és megvilágo
sítsa értelmüket, megerősítse hitüket és képesebbé tegye őket 
annak a nagy feladatnak teljesítésére, amelyet az Úr reájuk 
bízott. Ámde mit ért volna, hacsak a pünkösdi szent ünnepen 
szállta volna meg őket a Szentlélek, s az ünnep elmúltával is
mét a régi tudatlan, kishitű, csüggeteg tanítványokká váltak 
volna. Az a háromezer lélek, akiket Péter apostol lelkesült be
széde megnyert az Úr számára, tétován és tanácstalanul állt 
volna, nem túdva. hogy mihez fogjon, merre induljon, kinek 
higyjen, — s a keresztyén egyház hamarosan megszűnt és 
semmivé lett volna, mint ahogy a hajnali harmat elpárolog a 
felkelő nap sugaraitól.

Szükségük volt az apostoloknak arra, hogy a vigasztaló 
Szentlélek velük maradjon mindörökké.

Óh mennyivel nagyobb szükségünk van nekünk, e mai 
kor gyermekeinek az igazságnak ama lelkére, „akit a világ nem 
akar befogadni, mert nem látja öt és nem ismeri öt. “

Valóban, ha valamikor, úgy ma van szükségünk arra, 
hogy az Úr „kérje az Atyát, hogy más vigasztalót adjon nekünk, 
aki velünk maradjon mindörökké“, mert a mai életnek nehéz, 
emésztő gondjai sokszor nehéz próbára teszik a hitünket. Hitre, 
bizalomra, erőre, vigasztaló Szentiélekre van nekünk mindnyá
junknak szükségünk.

Ez a vigasztaló Szentlélek tanít meg bennünket arra, hogy 
a halandó földi ember számára nincs nagyobb áldás, mint a 
Krisztus anyaszentegyházának tagjává lehetni. Ez a vigasztaló 
Szentlélek tölti be szíveinket Istenben vetett hittel és bizalom
mal, ez deríti fel életünk komor, sötét napjait, mint ahogy a 
felhők közül kibukkanó napsugár fényre deríti az egész termé
szetet. Ez mutatja fel csüggedező lelkünk előtt a teremtett vi
lágnak ezernyi szépségét és benne a jóságos mennyei atyának 
bölcseségét és végtelen szeretetét. Ez emeli fel az élet nehéz 
harcában, vagy a vállaira nehezedő kereszt súlya alatt leroskadt 
embert és egy jobb jövőnek Ígéretével, békességgel és meg
nyugvással tölti el a lelkét. Ez a vigasztaló Szentlélek mutatja 
fel a bűntudat által lesújtott, s a bűnnek bilincseitől szabadulni 
akaró ember előtt a mennyei Atyának végtelen irgalmát, hosszú- 
türő kegyelmét és megbocsátó szeretetét. Ez a vigasztaló Szent
lélek hullatja a fájdalomtól megtört szívre a megnyugvás és 
vigasztalás gyógyító balzsamcseppjét; ez tölti be a kedvesének 
koporsója mellett kesergő bánatos lelket egy jobb életnek és a
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sírontúli boldog viszontlátásnak reményével; ez mutat rá azokra 
a soha el nem múló, örökkévaló kincsekre, amelyek a menny* 
ben várnak reánk.

És ez a vigasztaló Szentlélek, Jézus Ígérete szerint, velünk 
marad mindörökké. Amikor az élet szélvészei zúgnak körülöt
tünk, amikor életünk gyenge sajkáját elborítással fenyegetik a 
feltornyosuló hullámok, amikor a földön már se emberekben, 
se a világ múlandó kincseiben vigasztalást nem találunk, akkor 
megjelenik szívünkben a vigasztaló Szentlélek és felemeli csüg
gedő lelkünket, vigaszt csepegtet szívünk fájó sebére, rámutat 
a mennyei hazára s azzal az édes reménységgel tölti el szí
veinket, hogy egy jobb hazában egyesülünk Urunkkal, Iste
nünkkel és nála élvezni fogjuk az örökélet soha meg nem szűnő 
boldogságát.

O h! kérjük az Urat, hogy miként amaz első pünkösdön 
a tanítványokra, töltse ki reánk is az ő Szendéikének gazdag 
ajándékát, hogy beteljesedjenek rajtunk is mai szent leckénk 
azon szavai: „ Ti ismeritek öt, mert nálatok lakik és bennetek ma
rad m in d örökkéÁmen.

Sárkány Béla
kecskeméti lelkész.

A z Isten fiai. . .
Pünkösd.

János ev. I. 9—14.
A mi áldott vallásunk középponti eszméje: az isten fiuság. 

Csodásán felemelő, méltóságot adó eszme. Egyetlen más val
lásban nem mutatható ki az ember ilyen felemelése, ilyen szent 
méltóságba öltöztetése. A buddhaista szomorúan ténfereg a meg
semmisülés fekete tengere, a Nirvána felé, mert abban a val
lásban az ember semmi egyéb, mint „a természet méla téve
dése*, melyet (nem kit) korrigál a halál, ez a lét táblájáról 
sikerületlen számtani feladványként mindent és mindenkit le- 
törlő fekete szivacs. A zsidó tudja és tudta, hogy ő a „kiválasztott 
nép* egyik tagja, ámde e kiválasztottság csak a faj egyetemes, 
kollektív öntudatában élt és él, az egyén, az egyes ember, a 
nemzetfa kihajtó és elhervadó levele egymásután pereg le a 
Seol, a homályos árnyvilág sötétségébe. A mozlim csak azt 
tudja, hogy felette kimondatott a kismet s a végzet, ez Ítélete 
száll és jár vele, mígnem a széteső teteme felett beteljesedik.

Mi más a mi hitvilágunk. Ragyogás, szépség és melegség. 
Amint Éva felkiáltott, a Madáchálmodta gyönyörű és hatalmas 
színjáték kezdetes jelenetében: „Ah élni mi szép. mi érdemes*; 
ez eszmevilágban szép és érdemes az élet, mert teljes, örök és 
célja van.
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Isten élete az — általunk és bennünk.
A keresztyén élet célja az — istenfiuság.
1. Elindítója ennek a világosság. (12. v.)
2. Ulja az újjászületés. (13. v.)
3. Lényege a szolgálat.
1. Minden élet a szerves világban a világosságból indul* 

„Legyen világosság": monda az Űr a teremtés felséges nyitá
nyában. A szellem élete is a világosságra törekvés. Filozófiai 
rendszereken keresztül halad, mint fellegek között bujdosó hold, 
az értelem, hogy a teljes megértés világosságába jusson.

Jézust keresi tudva, vagy sejtve minden lélek. Ő „a világ 
világossága". Ő nem egy filozófiának a megalapító bölcse, ki
nek lelke úgy világít, mint sötét tárnák összefutásánál a fel
akasztott mécs, hanem a maga csodás, tiszta személyiségével, 
ez örök fényforrással világit.

A tudás törpe, elégtelen. A lét elrejtett titkai fölött sűrű 
fátyol terjeng. De ez a világosság több, mint tudás, több mint 
rész szerint való ismeret, több mint az elme felcsapongó, szi
porkázó csillagszórása; maga az egyetemes, mindent megvilá
gító áldott világosság. A fény erős, de határolt, a világosság 
egyenletes, de végtelen. Ez lehet a tudomány és hit, a bölcsé
szek és Jézus közötti különbség jellemzője.

Minden élet Jézussal kezdődik. Kárpáthy János, az ősz 
aggastyán ezt íratta sírkövére: „K. J., élt egy évet." A többi 
nem számít. A te életedből is annyi a számításba jöhető, tehát 
érték, megmaradó, amennyit a Világosság-ban éltél, Jézusban.

2. Tehát — Jézus. Mindig Ő. Minden élet célja, valaminek 
lenni; a mag célja a virág, a virágé a gyümölcs, a gyümölcsé 
a mag. A gyermek életcélja felnőni, testben, lélekben megiz
mosodni s kifejleni annyira, amennyire lehet. A keresztyén élet 
célja — Jézus. Nemcsak övéivé kell lennünk, hanem övé. Ez a 
keresztyén élet célja.

Hogyan legyek övé? Hogyan válik ez a porszívem, mely 
olyan mint egy hideg és sötét sárrög, sugárzó fényforrássá, 
mely a maga melegítő és világító sugarait árasztja, hinti min
denekre? Úgy, ha Jézussá válik az én portestem és elmúló 
életem. Nagy szó, nagy programra: Jézussá lenni. Imitáció 
Christi — Krisztus ^utánzása a kér. élet célja.

Újjá kell születned. Ez a kér. életparancs. A szemed, a 
szíved, az ajkad, a kezed szülessék ót a Jézus szemévé, szívévé, 
ajkává és kezévé.

Ki teheti ezt? Isten. Ő szül minket újjá, egészen az Ő 
fiaivá.

3. Ez újjászületett élet lényege, ismertetője, szépsége a — 
szolgálat. Minden más élet — érvényesülés. A fák egymás ellen 
élnek, a virágok harcban állanak egymással, mind megakarja 
hódítani a világot, a kér. ember pedig csak magával áll harc
ban, csak szolgálni, szolgálni akarja a világot. Emelni azt, ami
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elesett, emelni az örökké épülő templomát Istennek, emelni az 
Isten dicsőségét, emelni a leroskadtat. emelni az embert feljebb, 
feljebb az Isten sugárzatába s ebben az emelésben önmaga 
mindig meghajlik, meggörnyed, elvész, de úgy szépül, magasul 
és dicsőül.

A Jézus életstílusa: szolgálva uralkodni, meghajolva ma- 
gasulni, arculveretve megszépülni, gyalázatba taszítottan örök 
magasztosságba emelkedni.

Szolgálat az Isten trónjára emelkedés alapja.
„Aki győzedelmes lészen, örökségül nyer mindent; és an

nak Istene leszek és az fiam lesz nékem. “ (Jel. 21, 7.)
Duszik Lajos

miskolci főesperes lekész.

Jézus bizonyságtétele.
Szentháromság vasárnapjára. (Vázlat.)

János III. 31—36.
Az egyházi esztendő ünnepes fele véget ért. A karácsonyi, 

húsvéti és pünkösdi ünnepkör feltárta már előttünk azt a munkát, 
amit az Isten végzett az emberiség megváltása és a keresztyén 
anyaszentegyház megalapítása érdekében. A megváltás nagy 
munkája — miként ezt a kereszten haldokló Jézus bejelentette 
— „Elvégeztetett!" A keresztyén anyaszentegyház a pünkösdi 
lélek hatása alatt már megalakult.

De im e! ez a mai vasárnap, mint egy szülőfalujából tá
vozó vándor, aki nehezen tud megválni attól a földtől, ahol 
életet kapott, ahol járni tanult s ahol megizlelte a boldogság 
nedűjét, mégegyszer visszatekint az Istennek az ember üdvös
ségét szolgáló munkájára, hogy ezzel a visszatekintéssel mint
egy összefoglalja e nagy munka főbb vonásait s mint egy 
összefoglaló képet vetítse rá lelkének fényérzékeny lemezére. 
Ennek a lemeznek az előhívása, a pozitív képeknek a kopíro- 
zása, már az egyházi esztendő ünneptelen felének a feladata. 
Ott, az ünneptelen, a hétköznapi életben kell bizonyságot tenni 
az embernek, hogy megértette az Istennek megváltásunkat célzó 
nagy munkáját.

Ezt az összefoglaló visszapillantást tükrözteti vissza mai 
szent leckénk is, mely visszatekintve az Isten végzett munká
jára úgy látja, hogy annak fő vonása a Jézus bizonyságtétele.

Jézus bizonyságot tett az Istenről s e bizonyságtétellel 
nyilvánvalóvá tette, hogy az Isten

I. az örök kegyelem forrása, kiből minden áldás fakad,
II. az örök szeretet, aki biztosította számukra az örök 

őletet és
III. az örök Lélek, akit mindenütt megtalálhatunk s aki 

minket ma is az ég felé vezet.
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Az Édenből száműzött embernek csakhamar reá kellett 
eszmélnie arra, hogy az Édennel együtt elvesztette nyugalmát, 
békességét és biztonságát is. Reáeszmélt gyarlóságára, az ele
mek hatalmával szemben való tehetetlenségére. Érezte, hogy kell 
lenni egy hatalomnak, akinek sorsára döntő befolyása van s 
akinek a segítsége nélkül nem boldogul. Csak azt nem tudta, 
hogy ezt a hatalmat hol keresse ? így azután kereste a tűzben, 
a vízben, a villámban, a kőszoborban, a bosszúálló bíróban 
sttú De hiába kereste, sehol nem találta.

És jött Jézus és bizonyságot tett: „Minden jó és tökéletes 
adomány és vigasztalás felülről, az Atyától jö n !“ A te Istened 
az Atya, aki szereti a Fiút. Neki adta a maga hatalmát, hogy 
az ember a Fiú hatalmában megismerje az Atyának, a minden
ható Istennek a hatalmát, amely tud haraggal is sújtani, de ki 
tudja árasztani gyermekeire a kegyelemnek azt a csodálatos 
gazdagságú sugárözönét is, amit csak egy igazi Atya tud ki
árasztani gyermekeire.

Tied a föld és annak kincsei. Tied az élet s annak örömei. 
Szerető szívek vesznek körül, akik megizleltették veled a bol
dogság poharát. Tied a tudás, amelynek birtokában szédítő 
magasságokban tudsz csapongani. Tied az imádság szárnya, 
amely még a tudásnál is magasabbra —  egyenesen az Isten 
trónja elé emel. Hát megérdemelted-e ezeket? Adtál-e valamit 
a gazdag Istennek — te koldus ember — hogy jogot formálhatsz 
mindezekhez ? Ugy-e, hogy semmihez sincsen érdemed ? Ugy-e, 
hogy méltatlan szolga vagy, aki amit kaptál, mindent kegye
lemből kaptál ? Ugy-e, hogy aki így áld, aki így osztogatja ne
ked a ki nem érdemelt áldásokat —  az csak Atya, csakis az 
örök kegyelemnek a forrása lehet!!

II.
„Senkiben sincsen nagyobb szeretet annál, mint aki életét 

adja felebarátjáért.* A  szentirásnak ez a Jézus ajkáról származó 
kijelentése örök időkre szóló bizonyságtevés arról, hogy az Isten 
örök Szeretet Hiszen — ha mutatott valaha valaki szeretetet az 
emberek iránt — úgy azt az Isten mutatta igazán.

Az Isten emberré, az Atya Fiúvá lett, mert úgy szerette 
az embereket, hogy önmagát is odaadta értük, hogy akik hisz
nek Ő benne, el ne vesszenek, hanem örökké éljenek. Az Isten 
mint Fiú magára vette az emberi természettel járó nyomorúsá
gokat, hogy az ember előtt könnyebben érthető emberi nyelven 
beszéljen gyermekeivel s így könnyebben értesse meg velük 
Önmagát és azt az utat, amelyen a halál csak kapu, mely egy 
múlandó életből az örökkévalóságba vezet. S mikor látta, hogy 
az ember, az ember szavából és példájából sem ért, önfeláldo
zásával az ember szívéhez szólt és szeretetének a bizonyítására 
Fia testében a Golgotára ment. Feláldozta magát az emberekért 
mert szeretett.

I.
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De az ember szíve — úgy látszik — megkövesedett! Még 
a Fiú feláldozására sem ismerte fel az Isten végtelen szerelmét. 
S ekkor az Isten az utolsó fegyverhez nyúlt! Széttörte a sírt, 
feltámasztott Fiában kilépett a sírból, hogy abból mindenki meg
értse, hogy az, aki mint Fiú járt e földön, aki az emberekért 
a Golgotára ment — maga az Isten. . .  az Örök Szeretet, aki 
mindenkinek, aki felismeri szerelmét és meghódol előtte — örök 
életet biztosít. (Aki hisz a Fiúban, örökké él.)

Érzed-e — Ember — ennek az Örök Szeretetnek az áldó 
kezét magad felett? Ha igen — jusson eszedbe, hogy valahány
szor csak akaratával szembehelyezkedel, mindig újabb és újabb 
Golgotára küldöd Őt, — s hogy valahányszor csak letér lábad 
arról az útról, amely az örök élet felé vezet — az Isten szenved, 
vércseppeket hullat érted, mert Ő nagyon szeret téged!

Hl.
Az ember gyarlóságának érzetében ragaszkodik ahhoz, 

hogy az Isten mindig közel legyen hozzá. Ezt bizonyítják a 
pogány házi istenek, a különféle csodatévő ereklyék és ainuletek 
megszerzésének a vágya. N os! Jézus bizonyságot tett arról, 
hogy az Isten közel van. „Az Isten Lélek és akik Őt imádják, 
szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják Őt.“ Az Isten 
lélek s minden ember az ő temploma. Minden ember tehát 
csakugyan közel van hozzá, mert minden ember magában hor
dozza az Istent.

Milyen felemelő, vigasztaló és magasztos gondolat! Az 
Isten — anélkül, hogy egységében és szentségében csorbát 
szenvedne — szétosztotta magát, hogy mindenkihez közel le
gyen, hogy senki se érezze magát tőle elhagyatva s hogy még 
az életnek leghangosabb lármájában is mindenki meghallhassa 
szavát.

Az Isten szétosztotta magát, hogy mindenkinek legyen 
egy kalauza az élet ezerfelé ágazó útvesztőiben s hogy min
denkinek legyen vezetője az ég felé. Ó h! szoktál-e figyelni en
nek a Kalauznak, ennek a Vezetőnek a szavára ? Avagy amikor 
életednek egy-egy megfejthetetlennek látszó talányára egyszerre 
csak csodálatos világosság ömlött, nem érezted-e meg még soha, 
hogy ez a világosság Istentől jött, aki mint Lélek, harcba szállt 
a téged körülvevő sötétséggel és legyőzte azt? Óh! miért kés- 
lekedel hát befogadni annak a mennyből Jöttnek a bizonyság- 
tételét s miért nem feleli e bizonyságtételre a te egész életed 
azt, hogy az Isten igaz?

Az Isten szíveden zörgetve befogadást kér! Nem mérték 
szerint akar lakód lenni, hanem egészen s így tőled függ csu
pán, hogy mennyi helyet biztosíts szívedben Neki. És tudod-e, 
mikor leszel igazán boldog? Akkor, ha az Isten, a Szent Lélek 
betölti a te egész szívedet. Ámen.

Irányi Kamill
székesfehérvári lelkész.
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Egy számító ember, aki végzetesen 
elszámította magát.

Szentháromság után I. vasárnap. (Vázlat.)
Luk. 12, 16—21.

Egy gazdag emberről van szó a mai szent igében, még
pedig egy balgatag, sőt „bolond" gazdagról, mert példázatunk 
szerint aifelséges Isten ezt a gazdagot szemtől-szemben „bolondé
nak szólítja. Kétségtelen, hogy a gazdagok az ilyen megszólí
táshoz nincsenek hozzászokva. A gazdagság a világi életben 
hatalom s a hatalmakat az emberek — színből legalább! — 
tisztelik és hódolattal övezik. Lehet, hogy a hátuk mögött el- 
elhangzik egy-egy őszinte és találó — s nem mindig hízelgő! 
— vélemény nyilvánítás, szemtől-szemben azonban nem igen 
hallanak ilyen nyilatkozatot. Az emberek a gazdagokkal szem
ben vajmi ritkán őszinték, Isten azonban és az ő kijelentett 
igéje mindenkivel szemben őszinte, mert Isten előtt ilyen vi
szonylatban sincsen személyválogatás. Szegény, vagy gazdag, 
hatalmas, vagy igénytelen, magasrangú, vagy alacsonysorsú: 
Istentől mindenki és mindenkor igaz beszédet hall. Bölcsen 
cselekszik, aki figyelmez Istenének hozzá intézett szózatára!

Ne gondolja egyikünk sem, hogy Istennek a mai példázat
ban foglalt igéje őreá nem tartozik. Közvetlenül „gazdag" em
berről van ugyan itt szó, s ebből mindazok, akik nem gazdagok, 
s e gyülekezet túlnyomó többsége ilyen! — azt következtethet
nék, hogy nekik nincsen itt megszívlelni valójuk, csakhogy fel
fogásuk egészen téves. Szent igénk utolsó verse a példázatban 
elmondottakat nemcsak a gazdagokra vonatkoztatja, hanem ki
vétel nélkül mindenkire. Hiszen nem azt mondja: „így van 
dolga annak a gazdagnak“, hanem általánosan mondja: „így 
van dolga annak", tehát mindenkinek, „aki kincset takar és nem 
az Istenben gazdag". Avagy mi nem takarunk, vagy legalább 
nem szeretnénk kincset takarni: földi, múlandó kincset? S 
vájjon mi „gazdagok vagyunk Istenben?" A kérdésre adott 
válaszunk megérteti velünk, hogy ez a példázat nem csupán 
egyes kiváltságosakra, —  a gazdagokra, — vonatkozik, hanem 
sokkal tágabb körű érdeklődésre tart számot. Igényli és követeli 
a mi figyelmünket is. Hiszen a példázatban említett gazdagnak 
van egy ilyen jellemvonása, amely feltétlenül illik mi reánk is : 
ez a gazdag elszámítja magát. S vájjon mivelünk ez nem eshetik 
m eg? Nem esett meg még soha? S bizonyos, hogy nem esik 
meg ezután sem? Testvéreim, ha azt akarjuk, hogy ne kelljen 
nekünk magunknak, ne kelljen másoknak, ne kelljen Istennek 
mi rólunk azt megállapítani, hogy: ez az ember elszámította 
magát, nem az egyik, vagy másik számvetésben, hanem az élete 
nagy számadásában: akkor figyelmezzünk Istennek a mai napon 
hozzánk intézett üzenetére és vegyük fontolóra annak a szá
mító, de magát elszámító embernek a sorsát, akit az ige sze
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műnk elé rajzol. Vegyük fontolóra gondosan, hogy mi bölcsebbek 
legyünk, mint amilyen ő volt. Hiszen jót tanulni nemcsak a 
jóból lehet, hanem a rosszból is s a helyes utat nemcsak azok 
mutatják, akik célhoz értek, hanem azok is, akik az útról le
térve a mélységbe zuhantak és ott nyomorultan elpusztultak.

Jer, lássuk meg tehát, ezt a számító embert, aki olyan 
végzetesen elszámította magát, hogy mi az ő esetéből okulva, 
elkerülhessük az ő csalódását és sorsát!

1. Kétségtelen, hogy az az ember eddig nem volt felüle
tesen könnyelmű, vagy tékozló, vagy léha. Biztosra vehetjük, 
hogy „jó gazda® volt, aki törődött földjével s aki a bő termést 
nem hagyta kárba veszni. Jókor gondoskodni akar arról, hogy a 
föld gyümölcse megmaradjon. Nem restelli a gondot és a munkát, 
amivel az építkezés jár. Kész arra, hogy a régi, szűk csűröket 
lebontassa és helyettük új és megfelelő épületeket emeltessen. 
Gondol arra is, hogy más idők is jöhetnek, amikor jól esik 
majd a készlethez hozzányúlni. Éppen azért nem kótyavetyéli 
el gabonáját, hanem gondosan elraktározza. Számító ember tehát, 
aki azt is áttekinti, hogy mennyit ér neki a bőtermése és hogy 
ennek birtokában most már milyen lehetőség nyílik meg szá
mára. Eddig keményen dolgozott, kucorgott, takarékoskodott: 
most azonban — úgy véli! — olyan módba jutott, hogy új 
életet kezdhet. Ez az új élet: a gyönyör, a szórakozás, az élvezet 
élete. Mindez után eddig is mohón vágyakozott, szinte éhezte 
az élvezetek habzsolását, de a számító esze megzabolázta mohó
ságát. Kiszámította, hogy még türtőztetni kell magát, mivel gaz
dasága nem áll arányban azzal a mohósággal és telhetetlen- 
séggel, amely benne lappangott, de amelyet mindaddig megfé
kezett, mások előtt pedig gondosan eltitkolt.

Eddig így volt. Mostantól fogva azonban más üteme lesz 
az életének. A bőséges termés, amely nem fér be a régi csű
rökbe, megnyitja előtte az eddig bezárt kaput. Most már lehet 
úgy élni, ahogyan mindig szeretett volna. A munkát félredobni, 
kényelembe helyezkedni, enni, inni, gyönyörködni — ez az 
életprogramon A bő termés — úgy számítja — azzal együtt, 
amit már előbb összegyűjtött, sok esztendőre, sőt éltefogytáig 
lehetővé teszi számára a dőzsölő életmódot.

Jól számított és mégis elszámította magát. Jól számított 
azért, mert „eltett javai® csakugyan elegendők voltak „élete 
fogytáig®. De elszámította magát, mivel életfogytáig nem „sok 
esztendő® volt hátra, hanem csak egy nap, sőt még annyi sem, 
csak néhány óra, mert: „ez éjjel elkérik te lelkedet te tőled.®

2. A bolond gazdag, az a számító ember rettenetesen el
számította magát. Miért ? Azért, mert önhatalmilag akarta sorsát 
intézni. Nem gondolt arra, hogy az ember — szabad ugyan, 
de nem független, s csak addig szabad, amíg az élő Istentől 
függésben érzi magát s ezért minden gondolatját, minden cél
kitűzését, minden cselekedetét is Istenhez szabja és általában 
minden dolgában Istennél tájékozódik. Éppen ezt mulasztotta el
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az a gazdag. Isten nélkül élt és Isten nélkül tervezte meg élet
programját.

Isten nélkül élt. Bizonysága ennek, hogy a jó termés nem 
irányítja figyelmét arra, akitől az áldás származott. Nem érez 
Isten iránt hálát, egyáltalában eszébe sem jut, hogy van Isten 
és hogy ő tartozik Istennek. Úgy tesz, mintha a jó termés az ő 
munkájának és hozzáértésének szükségképeni eredménye volna. 
Más tényező közreműködését nemcsak hogy el nem ismeri, de 
arra egyáltalában nem is gondol. Pedig a termés, általában min
den jó  eredmény és előmenetel több tényezőnek a közös műkö
désétől függ. Az első és a legfontosabb természetesen az Isten, 
aki adja az életet, a munkaalkalmat, az értelmet, az erőt. az 
esőt. napfényt, az Isten, aki nemcsak áld, hanem meg is óv és 
véd : aszálytól, fagytól, jégveréstől, kártevő féregtől, ártó ember
től, dúló háborútól stb. De fontos tényező az eredmény és elő
menetel szempontjából az ember is, a segítőtárs, a munkatárs. 
Alig van munka, amit egy ember egyedül, mások segítsége 
nélkül eredményesen végezhetne el. Egyik ember a másikra 
rászorul. Nemcsak a szegény a gazdagra, vagy a munkás a 
gazdára, tőkésre, birtokosra, hanem fordítva is. A  példázatbeli 
gazdag ember erre nem gondol. Hogy társainak, munkásainak 
is lekötelezettje, s hogy illenék velők is törődni, fölöslegét velők 
is megosztani — ez éppen úgy nem jut eszébe, mint az, hogy 
Istennek hálával adózzék, vagy hogy a köz számára feleslegéből 
áldozatot ajánljon fel. Úgy viselkedik, mintha minden eredményt 
magának köszönhetne. Ezért is akar mindent maga élvezni. „En 
szereztem — az enyém; az enyém, azt teszek vele, amit akarok" 
— ez a lelkét és magatartását irányító meggyőződés. Felelősség, 
lekötelezettség, tartozás, sáfárság — idegen dolgok reá nézve, ame
lyeket számbavenni nem akar — de éppen azért elszámítja magát.

3. Isten nélkül élt és Isten nélkül tervez. Mivel Istent ki
hagyta számításából, azért önmagával sem számolt helyesen. 
Nem gondolt arra. hogy halandó ember, hogy életének tartalma 
bizonytalan. Másokról tudta ugyan, hiszen tapasztalta, hogy 
meghaltak, akárkányan hirtelen, akárhányan idő előtt, de nem 
gondolt magára, hogy ez ő vele is megtörténhetik. Úgy szövi 
a tervét, mintha neki pecsétes levele volna arról, hogy „sok 
esztendő" van még hátra számára. Annál rettenetesebb a várat
lanul felhangzó szózat: „még az éjjeli" Hiába osztotta be a 
vagyonát sok esztendőre, hiába ringatózott már előre a színes 
gyönyörök csábos hullámain, egyetlenegy szó határt szab a 
számításnak, kiábrándul a reménykedésből: „még az éjjel!" 
S ezen változtatni nem lehet. Isten szólt hozzá, az az Isten, akit 
eddig mellőzött, akiről tudomást sem vett. De most megismeri 
s egyszeriben megérti, hogy itt alkudozásról szó sem lehet. 
„Amit Ő mond, az úgy vanl" Ha neki még olyan irtózatos is 
a vég, a váratlan elmúlás, ha még olyan hihetetlen is, hogy 
holnap is nappal lesz, de számára már nem lesz virradat; tudja, 
érzi, hogy az valóság. Nem kiosztás, nem intés, hanem döntés
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és ítélet, amelyet megfellebbezni, vagy amelynek végrehajtását 
felfüggeszteni nem lehet. Szörnyű, bizony szörnyű csalódás érte 
ezt a gazdagot, mivel csúfosan elszámította magát. Magának és 
csak magának élt, magának gyűjtött, magának épített — felleg
várakat, s ime minden másé lesz! Másé a föld, a csűr, a ga
bona, másé az öröm és másé, óh másé az élet! Egy szó, egyet
lenegy szó milyen változást idéz elő! De igaz, hogy az a szó 
Isten szava, amely nem lehellet, levegőmozgás, hanghullám, 
rezgés, henem tett és cselekedet!

4. A rosszból is lehet jót tanulni — mondottuk előbb. 
Nyilvánvaló, hogy ennek a gazdagnak magatartása, gondolko
dása, életberendezése — rossz. De mégis tanulhatunk és tanul
junk is tőle. Tanuljuk meg azt, hogy minden számításnál minden 
tényezőt figyelembe kell venni, mert különben a számító és a 
számadó — elszámítja magát. Vegyük számításba mindenkor 
Istent! Ő az áldások egyetlen forrása: Ő a jóság! — Ő az Űr; 
övé a hatalom! Ő az élő — kezében vagyunk mi és mindaz, 
amit sajátunknak vallunk, kezében van a mi életünk is. Mi 
előtte csak sáfárok vagyunk. Sáfárai a vagyonnak, sáfárai a 
„termésének (sikernek, eredménynek, előmenetelnek), sáfárai 
az időnek is! Oh sáfárkodjunk gondosan, sáfárkodjunk teljes 
felelősséggel. Amit Isten kezünkre bízott, azt kezeljük akarata 
szerint. A vagyont is, a hivatást is, az embertársakat is, az 
emberszíveket is ! Különösen múlandó voltunkat és a mi életünk 
bizonytalan tartalmát fontoljuk meg jól. Ez a megfontolás indít
son kiváltképpen a hű sáfárkodásra. Akkor nem „bolond" gaz
dagok leszünk, hanem bölcs gazdagok, bölcsek azért, mivel Istent 
féljük, Istent szeretjük, benne bízunk. Neki élünk, Néki szolgá
lunk. Nem a vagyon, vagy annak hiánya, nein a gazdagság és 
nem a szegénység foglalkoztat akkor bennünket, hanem Isten. 
A  gazdagságot az ő kezéből fogadjuk el, mint ránk bízott érté
ket; a szegénységet az Ő bölcs végzéséből eredőnek tudjuk. 
Amaz tehát nem szédít meg és nem ejt rabul. Ez pedig nem 
ijeszt meg és nem keserít el. „Az én szívemnek kősziklája és 
az én reménységem, Te vagy óh Isten, mindörökké!" Azért a 
halál, esetleg a korai halál sem borzalmas: Isten kezéből jön 
Istenhez vezet! Óh boldog, akinek gazdagsága és reménysége, 
bizodalma és élete az Isten!

Akarod ezt a boldogságot? Neked is szánta azt az Isten. 
Nem hiszed ? Tekints vissza az egyházi esztendő ünnepi felére. 
Hallgasd meg figyelő lélekkel, mit mondanak a mögöttünk levő 
ünnepek? Karácsony, nagypéntek, husvét, pünkösd — mind, 
mind arról beszél, hogy Isten gazdag örökséget készített szá
modra. Óh higyj az ő kegyelmes szándékában és fogadd el, amit 
ő kinál teneked. Krisztust ajánlja fel a kegyelmes Isten néked 
és másoknak — akié Krisztus és aki Krisztusé, az gazdag Isten
ben és az boldog is Istenben. Aki Őreá számít, az nem számítja 
el magát soha, semmiképpen!

Balikó Lajos
tábori alesperes.
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Jaj tenéked — jó tenéked.
Szentháromság utáni 2. vasárnapra.

Lukács 6, 26.
Kedves Testvéreim! Mennyi minden elfér, oh mennyi 

minden egyetlen jajszóban! Ha csak úgy leírjuk, három kis 
betű az egész és mégis egy keserű fájdalomtenger háboroghat 
benne. Ha csak elolvassuk, rövid, mint egy szempillantás, pedig 
egy egész élet minden kínja benne zokoghat. Ha csak úgy ki
mondjuk, könnyű, mint egy röpke sóhaj és mégis keserves 
bánatok, nagy haragvások, rettentő Ítéletek kemény sziklái 
meredezhetneli benne.

Valahol a nyomortanyán ez a szó ad szárnyat a nincs- 
telenség panaszának, valahol egy kórházágyon ezzel a szóval 
sóhajtja ki lelkét egy szegény haldokló és valamikor régen 
Jeruzsálem utcáin a farizeusok nyomorult fejére ebben a szóban 
zúgtak el Jézus legkeményebb Ítéletei: „Jaj néktek, képmutató 
Írástudók és farizeusok.“

A legnagyobb kínok és legkeserűbb fájdalmak kifejezője 
mindig a jaj volt. Az igazi nagy fájdalom és igazi nagy harag 
nem ér rá saliangos, hosszú körmondatokba öltözködni, hanem 
mindig csak rövid szaggatott jajszavakban tudja magát kifejezni.

K. T. Talán az egész Ujtestámentomban kevés olyan saját
ságos és megdöbbentő ige van, mint az, amelyiket felolvastam. 
Megdöbbentő azért, mert az elején szerepel az a félelmetes szó, 
hogy jaj. Jaj tinéktek!

1. És ha ez a szó már magában véve is megdöbbentő, még 
inkább megdöbbentő, ha Jézus mondja azt. K. T. Vannak a 
földön olyan emberek, akik igen hamar tudnak, — minden 
kicsiségért tudnak, — egyebet sem tudnak, mint fenyegetőzni. 
De Jézus nem tartozott ezek közé. Senkinek sem volt annyi 
oka és joga megharagudni az emberekre és a fenyegetések 
villámait szórni a világra és mégis senki sem vott, aki olyon 
ritkán vett az ajkára fenyegető szavakat, mint Jézus. Az evan- 
géliomokban vannak ugyan olyan jelenetek, amelyekből látjuk, 
hogy a türelmét hányszor fokozták a végletekig és ilyenkor 
egy-egy hatalmas haragkitörés alkalmával megjelent az Ő aj
kán is a fenyegető jaj-szó (ktil. Máté 23.), de ezek az esetek 
aránylag mégis olyan ritkák, hogy éppen ezért mi valahogy 
nem szoktuk meg az Úr Jézustól az ilyen fenyegető jaj-sza
vakat. Hát nem megdöbbentő, hogy az Úr Jézus, aki olyan 
csendes derűvel tudott járni Galilea liliomai között reggeli nap
sütésben, akinek a szava úgy tudott simogatni olyan lágyan, mint 
a halk esti szellő, mint az édesanyánk vigasztalása, az az Úr 
Jézus tudott lenni zúgó vihar is, a szavai túdtak úgy dörögni 
is, mintha rettentő sziklák iszonyatos robajlással szakadnának 
le a völgybe, hogy elborítsák azokat, akik ellenmondotta, hogy 
jaj tinéktek.
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2. Megdöbbentő ez a szó Jézus ajkáról azért is, mert mi 
tudjuk, hogy akire Ő jajt mondott, annak valóban jaj lett. Oh 
nézzétek meg hova lettek, mivé lettek azok a büszke szép vá
rosok, amelyek felett elhangzott egykor az ő jajszava. Lapoz
zátok fel Máté evangéliomából azt a részt, amelyben szó van 
arról, hogy „ekkor elkezdő szemökre hányni azoknak a váro
soknak, amelyekben legfőbb csodái lőnek, hogy nem tértek 
meg. Jaj néked Korazin, jaj néked Bethsaida, jaj néked Kaper- 
naum; az egekig magasztaltattál, a poklokig fogsz megaláztatok* 
És nézzétek Korazin, Bethsaida, Kapernaum, a Genezáret három 
szép gyöngyszeme hova lett, mivé lett?! Megfogta őket a Jézus 
átka, beteljesedett rajtuk a jajszó. Bethsaida eltűnt, Korazin 
romokban, Kapernaumnak ma a helye is vitás és csak a si
vatag homokját, meg a sakálok éjszakai panaszát hajtja ott a 
a szél, ahol állott egyszer az égig magasztaltatott Kaperneum. 
Egyszer egy tanítványa felett is elhangzott az Ő jajszava. 
Judásnak azt mondotta: „Az embernek fia ugyan elmegyen, 
amint megvan írva felőle, de jaj annak az embernek, aki el
árulja, jobb volna annak az embernek, ha nem született volna!* 
És nézzétek Judáson hogyan beteljesedett a jajszó! Amikor 
elárulta a Mestert és másnap rádöbbent, hogy mit is tett 
tulajdonképen, nem találta többé helyét a földön: eszelős 
őrültként járt sikátorról-sikátorra, elment a templomba őrjöngve 
szétszórta azt a szörnyű vérdíjat és másnap mire leszállt az 
est a Géhinnom bokrai közt egy akasztott ember hulláját lóbálta 
ott a szél: Iskariotes Judás volt az, akin betelt a jajszó,akinek 
jobb lett volna, ha nem született volna.

3. De ennek az igének akkor tűnik ki igazán a döbbe
netes volta, ha megnézzük, hogy kiknek mondta és miért mon
dotta az Úr Jézus Krisztus. „Jaj néktek, mikor minden ember 
jót mond felőletek.* Hallottad, ha minden ember jót mond fe
leled, jaj tenéked. Hát nem különös, megdöbbentő dolog ez K. 
T. ? Hát bűn az, rossz az, káros és veszedelmes az, ha minden 
ember jót mond felőlünk, annyira rossz, hogy ennek a ve
szedelmére Jézus azt a kifejezést használta, hogy jaj tinéktek?

Csoda-e, ha különösnek, megdöbbentőnek találjuk ezt az 
igét. Hadd hozzak fel néhány egészen közelfekvő érvet, ame
lyek ellen mondani látszanak ennek az igének.

1. Ellentmondani látszik ennek az igének mindenek előtt 
a mi saját szívünk érzése. Hát ki ne szeretné, ha jót mondanak 
felőle. Ahogyan fáj nekünk, ha megmar bennünket az emberi 
rosszatmondás mérges fullánkja, éppen olyan jól esik az, ha 
minden ember jót mond felőlünk. És nem lehet azt mondani, 
hogy ez hiúság. Még olyan ember is, mint Pál apostol azt mon
dotta, hogy „gondunk van a tisztességre, nemcsak az Úr előtt, 
hanem az emberek előtt is.“ Nekünk nagyon fáj az, mi sértést 
látunk abban, ha valaki nem mond jót felőlünk.

2. De ellentmondani látszik ennek az igének az általános 
emberi tapasztalás is. Azért már sok tőr villant a sötétben, sok
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gyilkos husáng zuhant, hogy valakiről rosszat mondtak az embe
rek, de vájjon mondhatná-e azt valaki, hogy csinált már egyál
talán bajt valakinek, ha jót mondottak róla. Oh, a tapasztalás 
inkább úgy szeretné megfogalmaztatni ezt az igét, hogy: Jaj 
tinéktek, ha rosszat mondanak rólatok és jó tinéktek, csak ak
kor jó  tinéktek, ha minden ember jót mond felőletek.

3. Még egy harmadik érv is van — és ez a legsúlyosabb 
—  amely ellentmondani látszik ennek az Igének. A Szentírás
ban is találunk olyan kijelentéseket, amelyek mintha nem vol
nának összhangban ezzel az igével. A Példabeszédek könyve 
azt mondja: „Kívánatosabb a jó  hírnév nagy gazdagságnál.® 
Mi más ez, mint arra való buzdítás, hogy igyekezzünk úgy 
élni, hogy jó hírnevünk legyen, hogy minden ember jót mondjon 
felölünk. És hogyha megnézzük az Úr Jézus életét, ott is azt 
látjuk, hogy néki is fájt az, ha rosszat mondtak róla, Ő is vissza
utasította az alaptalan vádakat. Egyszer mégkérdezte tanítvá
nyaitól : „Minek mondanak engem az emberek ? “ Tehát őt se 
hagyta közöribösen, hogy mit gondolnak, tartanak és mondanak 
róla az emberek.

De akármilyen megdöbbentő is ez az ige, akármennyire 
ellentmondani látszik is néki sok minden, ez az ige mégis benne 
van a Szentírásban, Jézus mégis mondotta ezt az igét s ha Ő 
mondotta, akkor ez az ige igaz is, ha Ő mondotta, akkor oka 
is volt rá, hogy mondja. Figyeljük meg a formát, ahogyan ő 
mondja. Nem azt mondja, hogy „ne pályázzatok ti olyan nagyon 
arra, hogy minden ember jót mondjon felőletek, hiszen nem 
olyan kívánatos dolog az, hanem a legélesebb formát használja: 
jaj néktek, ha minden ember jót mond felőletek. Gondold csak 
meg, hogy mit jelent e z? ! Hány bűnössel találkozott és azok
nak nem mondotta, hogy jaj tinéktek, hányán ott hagyták és 
azoknak nem mondotta, hogy jaj tinéktek, a parázna asszony
nak nem mondotta, hogy jaj tenéked, mikor testén a korbács 
nyomán alápergett a vér, megkorbácsolóinak, keresztrehurcolói- 
nak nem mondotta, hogy jaj tinéktek, annak a tömegnek, amely 
hahotázott a halálkínján, nem mondotta, hogy jaj tinéktek, el
lenben mondotta azt, hogy jaj tinéktek, ha minden ember jót 
mond felőletek.

Hát hol itt a kibontakozás ? Mindenek előtt hadd mutassak 
rá néhány következtetésre, amelyet nem lehet, nem szabad le
vonni ebből az igéből s az eddig elmondottakból. Ezt az igét 
nem lehet megfordítani, mert a fordítottja nem áll. Ennek az 
igének az alapján nem lehet úgy okoskodni, hogyha egyszer 
annyira rossz az, ha valakire minden ember jót mond, akkor 
jó  az, ha valakire minden ember rosszat mond. Aki eljátszotta 
a becsületét, akiről kénytelen mindenki rosszat mondani, az 
ne gondolja azt, hogy ebben az igében tetszetős védőpalástot 
teríthet magára, mintha itt Jézus felmagasztalta volna a rossz- 
hírüséget és boldogoknak mondaná a kétes hírüeket. Az pedig 
egyenesen veszedelmes okoskodás volna, ha valaki ebből az
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igéből azt a következtetést vonná le, hogy ha egyszer olyan 
nagy baj az, ha valakire minden ember jót mond, akkor hát mi 
használunk embertársainknak, ha rosszat mondunk róluk. Mind
erről itt egy szó sincs és csak a helytelen logika juthat el 
ezekhez a következtetésekhez.

Ezen ige vonatkozásainak nehéz szövevényéből akkor ta
láljuk meg a kibontakozást, ha észrevesszük először is azt, hogy 
mennyi keserűség van ebben az igében. Ez az ige Jézusnak 
egy nagyon keserű kijelentése, amely elé nyugodtan oda lehet 
tenni gondolatban azt, h ogy : „Sajnos azt kell mondanom, ez a 
világ olyan gonosz, hogy itt jaj annak, akiről minden ember jót 
mond." Jézus itt egy ténylegesen meglévő állapotból von le 
következtetést, ez a következtetés igaz, de azt Jézus nem mondja, 
hogy helyes az a helyzet és állapot is, amelyből kénytelen volt 
levonni ezt a következtetést. Szeretnék egy megvilágosító példát 
felhozni Jézus életéből. Ha nézzük az Ő élete végét, azt látjuk, 
hogy a szavai, a viselkedése mintha azt mondanák tanítványai
nak : „Meg fogok halni, jaj volna iinéktek, ha meg nem halnék, 
ha nem vállalkoznék a kereszthalálra. Jézus itt is levon egy 
következtetést, hogy meg kell halnia, de nyilvánvaló,„hogy azt 
az állapotot, amely miatt néki meg kell halnia, a bűnt Ő nem he
lyesli. így vagyunk ezzel az igével is. Jézus megállapítja, hogy 
jaj annak, aki felől mindenki jót mond, de hogy ennek így kell 
lennie, az Őnéki magának is fáj. őnéki fájt az, hogy tanítványait 
irtózásra kellett tanítani olyas valamitől, ami iránt inkább kiván- 
kozniok kellene. De nem tehetett mást: ő  látta, hogy ezen a 
bűnös földön a közszeretetnek olyan ára van, amelyet ha valaki 
lefizet, jaj néki. Próbáljunk összeszedni néhány gondolatot, ame
lyek mutatják, hogy Jézusnak igaza volt, mikor ezt a keserű 
megállapítást tette.

1. Elképzelhető-e valaki, aki olyan szent volt, olyan igaz 
és olyan jó, mint ö  s akinek ennélfogva annyi joga lett volna 
elvárni, hogy vele minden ember jóba legyen, róla mindenki 
jót mondjon. Nem. Senki sem volt szent, jó és igaz, csak Ő. 
És mégsem sikerült néki mindenkivel jóba lennie, mégis voltak, 
akik rosszat mondtak róla. Szent volt, mégis vádak özönét hány
ták rá, igaz volt, mégis, vagy talán épen azért gyűlölték, jó  volt 
és mégis keresztre hurcolták. Jézus saját magán tapasztalta, 
hogy ezen a földön nem lehet mindenkivel jóba lenni, mert ez 
elveiből való lealkuvást, megalkuvást jelentene, ez pedig olyan 
ár, amelyet Ő a közszeretetért, a mindenki részéről való jóhir- 
névért nem fizethetett le soha se. Mi árt kellett volna őnéki 
fizetni azért, hogy a farizeusok ne mondjanak rosszat róla. Nem 
kevesebbet, mint azt, hogy legyen hűtlen Istentől kijelölt Mes
siási hivatásához, Érzed-e, hogy Őnéki nem volt szabad azzal 
törődni, hogy a farizeusok rosszat mondtak róla, vállalnia kellett 
a rágalom vádját, ha hű akart maradni elveihez. Jaj lett volna 
néki, ha minden ember jót mondott volna felőle, mert ez azt 
jelentette volna, hogy nem volt hű az elveihez. A tanítvány
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nem nagyobb a Mesternél. Ha néki nem sikerült minden em
berrel jóba lennie, neked sem fog sikerülni, rólad is csak akkor 
mondhatna minden ember jót, ha megtagadnád elveidet s úgy-e 
arról nem kell beszélnem, hogy jaj annak, aki elárulja elveit. 
Érzed-e, hogy Jézusnak igaza van, mikor azt mondja, hogy jaj 
tinéktek, ha minden ember jót mond felőletek, jaj volna, mert 
az azt jelentené, hogy nem vagy hű az elveidhez.

2. Az is bizonyos, hogy aki szókimondó, arról nem fog 
minden ember jót mondani. Jézus szókimondó, igazmondó volt, 
azért lettek ellenségei a farizeusok. Nem kellett volna Őnéki 
mást tennie, mint egy kicsit szemet hunyni, egy kicsit hallgatni 
és nem megmondani az igazat olyan kíméletlen keménységgel 
s akkor mindjárt nem lett volna a farizeusoknak bajuk ővele. 
De ez megint olyan ár lett volna, amelyet Jézus csak azért, 
hogy minden ember jót mondjon felőle, nem fizethetett meg. 
Inkább állott a rágalmak elé, de megmaradt igazmondónak. 
Testvér, ha szereted az igazságot s meg mered mondani ha kell 
az igazat másoknak is, akkor mindig lesznek, akiknek nem 
fogsz tetszeni, akik egyszer-másszor sértve érzik magukat álta
lad, akik tehát nem fognak mindig jót mondani felőled. Érzed-e, 
hogy Jézusnak igaza volt, mikor azt mondotta, hogy jaj tinéktek, 
ha minden ember jót mond felölelek, jaj volna, mert az azt 
jelentené, hogy nem meritek megmondani, ha kell az igazat.

3. Aki gerinces, arról sem fog minden ember jót mondani. 
Oh ha Jézus ingadozni, kétfelé sántikálni tudott volna, akkor 
nem lettek volna ellenségei. A szélkakasnak nincs baja a széllel, 
mert tud ide-oda forogni, legfeljebb csikordul egyet, ha oldalba- 
vágja egy más irányú szél, de aztán rögtön egy síkba kerül a 
széllel és jól érzi magát. De a vártörony, amely szilárdan áll 
a hegytetőn szenvedni fogja a szelek tépázó haragját. A  nád
szálnak nincs baja a széllel, mert tud hajlongni, ha kell a földig 
is, de a tölgyfának, amelynek a törzse inkább elroppan, de meg 
nem hajol, minden szélvész ellensége lesz. Szélkakasjellemek, 
forgatag nádszálemberek nektek nem sok bajotok lesz az emberi 
rosszatmondással, lirátok nem sok rosszat fognak mondani, de 
ennek gerinctelenség az ára. De aki vártorony akar lenni ostrom
lott hegytetőn, tölgyfa a kisértések viharában, annak meggyűlik 
az emberekkel a baja, arról nem fog minden ember jót mondani. 
Aki nem hajlandó közösséget vállalni a bűnnel, arról nem fog 
minden ember jót mondani. Hogy Jézusra annyi mindent mond
tak, annyi ellensége volt, azt mind meg lehet magyarázni azzal, 
hogy nem volt hajlandó közösséget vállalni a bűnnel. Hogy 
neki semmi köze nem volt Beliállal.

K. T. Ha ez a föld mennyország volna, ha nem volna itt 
bűn, gonoszság, akkor igenis az az ember volna boldog, akire 
mindenki jót mond, de mert itt van bűn, istentelenség, hitetlen
ség, amellyel mi felemás igában soha nem járhatunk, hanem 
amellyel nékünk szembe kell helyezhednünk, itt jaj annak, 
akiről minden ember csak jót mond. Itt nekünk le kell tudni



236

mondani holmi hamis békességről, áljóhirről s osztozni kell 
tudni a Krisztus gyalázatában.

Oh nem jó nékem, dehogy jó nékem, ha rosszat mondanak 
rólam az emberek, fáj énnékem, ha ellenségem van, de még 
sokkal inkább rossz volna ha mindenki jót mondana rólam, 
mert az azt jelentené, hogy nem vagyok hű az elveimhez, nem 
vagyok mindig bátor igazmondó, nem vagyok gerinces, nem 
vagyok a Krisztusé s ha nem vagyok az övé, akkor jaj énnékem.

Ám igyekezz közszeretetben élni, de ne feledd: az a leg
fontosabb, hogy a Krisztus szeressen; inkább senkise csak ő. 
Ám légy feddhetetlen az emberek előtt, csak el ne feledd, az 
a legfontosabb, hogy a Krisztusnak ne legyen rád panasza. 
Inkább mindenkinek, csak Neki ne. Ám igyekezzél, amennyiben 
rajtad áll, békességben élni mindenkivel, de az a legfontosabb, 
hogy a Krisztussal legyen békességed. Inkább senkivel se csak 
vele. Mert ha mindenki jót mond is rólad, de Ő elitéi, jaj tené- 
ked, de ha mindenki rosszat mondana is rólad, de Ó felment, 
jó tenéked. Ámen.

Szabó József
győri püspöki másodlelkész.

A z  elfelejtett valóság.
Szentháromság u. 3. vasárnapra.

II. Kor. 5, 10.
Azok között a tehetségek között, melyek az embert minden 

más élőlénytől megkülönböztetik és azoknak föléjük helyezik, 
melyek a teremtés koronájává avatják és nagy, hatalmas dolgok 
véghezvitelére képesítik, első helyen áll a gondolkodnitúdás. 
Ennek a birtokában vagyunk képesek arra, hogy cselekvéseink 
végrehajtása előtt számot vessünk a különböző eshetőségekkel 
és a jobbnak, helyesebbnek véghezvitelére vállalkozzunk, hogy 
a kedvező vagy kedvezőtlen jelenben a jövőre irányítsuk fi
gyelmünket és ügyesen használjuk fel a kinálkezó alkalmakat, 
hogy adott esetekből következtetéseket vonjunk le és hiábavaló 
fárodozástól megkiméljük magunkat. A  gondolkodás segítségével 
jutott az emberiség azoknak a vívmányoknak a birtokába, me
lyekre századunk nemzedéke méltán nemes büszkeséggel te
kinthet vissza. Kétségtelen tény, hogy a gondolkodás nekünk 
is, akik itt megjelentünk, akik lelki éhséget érezve, az Ürnak 
templomába igyekeztünk és azoknak is, akik távol vannak, akik
nek idejéből nem jut az Istennek, egyik jellegzetes sajátossá
gunk. Gondolunk erre is, gondolunk arra is, csak arra nem, 
amit a felolvasott szentlecke e szavakkal ád tudtunkra: 
Mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus itélőszéke előtt.

1. Mindnyájunk életében vannak derűsebb és borúsabb 
órák. Van idő, amikor jókedv uralja egész lényünket, vidámság
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olvasható le az arcunkról, öröm sugárzik ki a szemünkből, 
amikor nincs az a kérés, melyet megtagadnánk, ha körülöttünk 
mindenki örvendeznék s a mi lelkiállapotunkba belekapcsolód
nék. Viszont előfordul életünk folyamán az is, hogy valami 
nyomasztó érzés ül a lelkünkre, veszteségeket fájlalunk, köze
ledő bajoktól félünk, sötét lehelőségek miatt lépelődünk, a szo
morúságokra, válásra, elszakadásra gondolunk. Ilyenkor meg 
aztán levertek, szótlanok vagyunk, környezetünkkel keveset tö
rődünk, fájdalomteli az arcunk, könnycseppektől csillog a sze
münk. lemondó a kézlegyintésünk. Mikor Pál apostol a második 
korinthusi levél ötödik fejezetének megírásához eljutott, mintha 
ez az utóbbi eset forgott vón fenn nála, mintha a földrőltávo- 
zás, a szeretteitől való elválás fájdalma ült volna a lelkére. De 
az ő lelkének nagysága ezúttal is kitűnt: nem engedte, hogy 
sok keserű tapasztalata, szenvedése és nyomorúsága teljesen 
lehangolja, hogy kebléből a reménység ragyogó sugarát kioltsa, 
hogy hivatásának végzésében károsan befolyásolja. Sőt tovább 
ment ennél és a legsúlyosabb körülmények között is szólásra, 
vigasztalásra nyitotta fel ajakát, a tűzpróba kiállása közben is 
azzal vigasztalta övéit, hogyha ez a mi földi sátorházunk el
bomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökkévaló 
házunk a mennyben. Vigasztalta magát és híveit azzal, hogy 
bár „mindenütt nyomorgattatunk, de megnem szoríttatunk; két- 
ségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldöztetünk. de el nem 
hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk." És bátorító, föl
emelni akaró szavai után megírja a tévelyegni kezdő, pártos
kodásra hajló, bűnökre kacsingató, a hálállanság vétkébe eső 
korinthusiaknak azt a szent meggyőződését, hogy nekünk mind
nyájunknak meg kell jelennünk a Kr. itélőszéke előtt. Ezzel a 
hatalmas érvvel támasztja alá mindazokat a kéréséket, tanítá
sokat, élőszóval is többször elmondott, levelében is megismételt 
intelmeket, melyeket a korinthusiak egyszer már szíveikbe vés
tek, de azután feledésbe menni engedtek. Mintha csak azt akarta 
volna nekik más szavakkal mondani: Nem tértek vissza a meg
mutatott keskeny ösvényre? Nem hallgattok pásztori intéseimre? 
Nem szakítotok teljes mértékben a pogány múlttal? Nem üzen
tek hadat a gonosz kívánságoknak, melyek a lélek ellen vitéz
kednek? Nem ragadjátok meg minden erőtökkel a Jézusban 
megjelent isteni kegyelmet? Nem indít benneteket vezeklésre 
a nagypénteki áldozat, dicsőítő himnuszéneklésre a húsvéti 
örömhír? Hiábavalóvá akárjátok tenni 18 hónapi munkám 
nehéz gyümölcsét? Versengtek az egyetértés helyett, gyűlöl
ködtök szeretet helyett, dölyfös daccal fogadjátok a jórakérő 
szót hálás köszönet helyetti Rendben van, ám tegyétek! De 
tudjátok meg korinthusiak, hogy akarva vagy nem akarva ne
künk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Kr. itélőszéke 
előtt. Ott kell feleletet adnunk az örök Bírónak hozzánk inté
zendő kérdéseire, ott kell beszámolni az elhibázott vagy helye
sen értelmezett életről, hogy ki-ki megjutalmaztassék aszerint,
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amiket, e testben cselekedett, vagy jót vagy gonoszt. Majd akkor 
látják be a kér. vallás mellett pogány szokásaikat is megőrizni 
akarók, hogy nem mindenki, aki ezt kiáltja: Uram, Uram, me
gyen be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi a meny- 
nyei Atya akaratát.

2. Amit már most az apostolok apostola a korinthusiaknak 
írt, ugyanazt nekünk is írja és én egyenesen reám és e gyüleke
zetre vonatkoztatom, először a saját szívemnek, aztán a heteké
nek szegezem Pálnak ezt az érvelését: „Nekünk mindnyájunk
nak meg kell jelennünk a Krisztus itélőszéke előtt.“ A hangsúly 
a „ mindnyájunk“ szóra esik, tehát kivételt egyetlen porszülötte 
sem képezhet. Meg kell jelennem nekem a pásztornak és számot 
adnom arról, megérdemeltem-e vagy csak bitoroltam ezt a szent 
nevet? Pásztor voltam-e olyan értelemben, hogy a gondjaimra 
bízott nyájat féltő szeretettel őrizni, gonosz behatásoktól meg
védeni, a csüggedőt gyámolítani, az elesettet felemelni, a nélkü
lözőt segíteni, a betegeket felkeresni, a halál harcát vívót erő
síteni igyekeztem? A nyájról való gondoskodást tartottam-e 
legelső kötelességemnek és elmélyedtem-e az Igének tartalmába, 
hogy minden lélek számára táplálékot találjak abban? Lelki- 
ismeretes munka, komoly elmélyedés, alapos elkészülés előzte-e 
meg mindenkor e szent helyre lépésemet, avagy könnyelmű 
módra, elbizakodott lélekkel jelentem meg itt? Az isteni üze
netnek voltam-e, vagyok-e mindenkor tolmácsolója, avagy üres 
emberi beszédek szószólójának bizonyultam? Volt-e bátorságom 
a különböző vétkeket felfedni, következményeikre rávilágítani, 
a másé után nyúlót tolvajnak, a feslettéletüt erkölcstelennek, a 
hitehagyót áruló Judásnaíc bélyegezni, avagy mindezeket szót
lanul elnéztem, hogy a bűnösök villogó tekintetét kikerüljem? 
Következetes voltam e beszédeimben, cselekedeteimben és nem 
estem-e komoly férfihoz sohasem illő következetlenségbe, ha 
kellemetlenség fenyegetett? És amit első helyen kellett vón 
említenem: felelnem a Kr. itélőszéke előtt arra is, hogy alázatos 
szívvel, imádságos lélekkel odaborultam-e lélekben napról-napra 
Megváltóm keresztjének lábához és imádkoztam-e a nyájért, 
imádkoztam-e az isteni kegyelemért? De nemcsak nekem, ha
nem e gyülekezet minden tagjának, e község minden polgárának 
oda kell állni a Kr. itélőszéke elé. A templomot e földön el 
lehet kerülni, a pásztor elől ki lehet térni, a Kr. itélőszéke elől 
azonban nem! Ott kell majd számot adnotok arról, hogy nem 
öltétek-e meg a pásztornak nem a testét, hanem a lelkét rész- 
vétlenségtekkel, nem törtétek-e le nemes szándékainak szárnyát 
közömbösségtekkel és nem döftetek-e tőrt a szívébe, mikor 
tndásának legértékesebb gyöngyszemeit igyekezett nyújtani és 
a híveknek 30—30 százalékát sem látta maga előtt? Számolni 
kell az apáknak és anyáknak arról, hogy megőrizték-e kezdettől 
fogva mindvégig a családi élet tisztaságát, betartották-e utolsó 
lehelletükig az Urnák jelenlétében tett hűségfogadósukat? A 
békesség angyala lakott-e velük egy fedél alatt vagy a civako-
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dás ördöge és cselekedeteikkel, viselkedésükkel jó  példát mutat
tak-e mindenkor rájuk figyelő magzataiknak ? Számot kell adni 
a fiáknak, a leányoknak arról, hogy milyen volt a szülőkhöz 
való viszonyuk földi életük folyamán? Szem előtt tartották-e 
mindenkor a negyedik parancsolatot, tisztelték-e, becsülték-e, 
szerették-e a lelkiismeretes munkától, az esztendők terhétől 
összerokkant szülőket és nem sajnálták-e tőlük utolsó napjaikban 
még a betevő falatot is? Felelni kell az örökké sietőknek, a 
soha ránemérőknek, hogy mire fordították az Isten adta időt és 
mit hoztak magukkal a múló létből az örök Biró elé? Felelni 
kell a haragtartóknak arra, hogy miért jártak el hónapokon, 
éveken keresztül szótlanul egymás mellett, az ócsárlóknak, a 
mindenkit megszólóknak arra, hogy mennyivel különbek azok
nál, akiket lenéztek, megvetettek? Felelni kell a megrögzött 
bűnösnek arra, miért nem ismerte be súlyos eltévelyedését, 
miért nem vallotta be az Úrnak színe előtt elkövetett vétkét s 
miért nem keresett a szent vacsorában kegyelmet és könnyeb
bülést? És ha egyszer ott állunk a Kr. itélőszéke előtt, milyen 
lesz az Ítélet? Felmentő vagy marasztaló, jutalmazó, vagy bün
tető? Annyi bizonyos, hogy a Kr. jutalmazni szeretne mindenkit 
és ha mégis büntetni lesz kénytelen, annak mi magunk leszünk 
az oka. Testvéreim, még nincsen késő. még nem ütött a tizen
kettedik óra, adjunk hát olyan irányt életünknek, hogy az ítélet 
felmentő lehessen ránk nézve.

Horváth Sándor
csabdi-i lelkész.

Ismerd meg tenmagadat!
Szentháromság utáni 4 . vasárnapra.

Luk. ev. VI. 3 6 -4 2 .
Sok keresztyén templom főbejárata fölött mély értelmű 

felirat köszönti a belépni szándékozó híveket. (Itt néhány ilyen 
feliratot felsorolni: „Erős vár a mi Istenünk!", „Verbum Dei 
Manet In Eternum!“ „Jobb egy nap a te tornáczaidban, hogy- 
sem ezer másutt!" stb.) — A híres delfii hellén templom hom
lokzatán is ragyogott messzevilágító aranybetűkkel egy felirat, 
mely — bár pogány bölcs mondása volt — mégis igen nagy 
horderejű intelmet foglalt magában s méltán sorolható a kér. 
templomokon olvasható feliratok mellé. „Ismerd meg tenmaga
dat !* Ez volt a delfii pogány templom portáléjának sokatmondó 
felirata. Komoly intelem, mely máma is olyan aktuális, mint 
volt a derűs, boldog hellén világ idején. Szent indítás, mely — 
mint akkor — ma is a legszebb erények útjára lendítheti az 
embert. Átmélyítve megtaláljuk ezt a bibliában is. Erre hívja 
fel az apostol a keresztyéneket, amikor így szól: „próbálja meg 
azért az ember magát". . .  Sőt erre figyelmeztet maga az Úr is
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a mai ev.-ban, amikor dorgáló hangon inti a másokat megítélni 
«s  kárhoztatni szerető embert: „miért nézed stb." (textus 41. v.).

Vésd hát mélyen a szívedbe, testvérem, ezt az áldásokat 
fakasztó komoly intelmet:

Ismerd meg tenmagadat! 
s akkor

I. tartózkodóbb leszel az ítélkezésben,
II. bőkezűbb az adakozásban,

III. őszintébb a megbocsátásban.
I.

Az Űr látja maga körül a sok képmutató farizeust, aki 
azzal akarja eltéríteni a figyelmet a saját elitélendő vétkeiről, 
hogy a legélesebben birálgat másokat. Az önző Judásokat, akik 
csak azért kárhoztatják a gyöngédlelkű Máriák áldozatos csele
kedetét, mert saját érdekük szenved kárt azáltal. A kegyetlen 
Írástudókat, akik lépten-nyomon megtapossák a törvényt, de 
készek megkövezni a bűnös nőt, csak azért, hogy a törvény 
szigorú őreinek láttassanak. A kegyeskedő szemforgatókat, akik 
„belül minden undokságokkal rakvák", de magát az Urat is 
megvádolják és elitélik, amikor bűnösöket fogad magához és 
eszik velők, hogy így megtépázzák növekvő népszerűségét és 
megvédjék saját hanyatló tekintélyüket. Az Űr látja azt a lelki 
tisztátlanságot, amelyből az emberi Ítélkezés fakad s táplálkozik 
és dörgő hangon kiáltja oda a jogtalanul, rosszakarattal, idő 
előtt és irgalom nélkül Ítélkezőknek: „ne Ítéljetek,. . .  ne kár
hoztassatok ! “

Testvér! Lásd meg előbb te is a saját hibáidat, ismerd 
meg önmagadat s akkor elnézőbb leszel a mások hibáival szem
ben is. „Vesd ki először a gerendát a te szemedből és azután 
gondolj arra, hogy kivesd a szálkát, amely a te atyádfia sze
mében van !“ Máma is ugyanazokat az embertypusokat láthatja 
az Úr (itt felemlíteni a mai kor elbizakodott Ítélkezőinek nehány 
fajtáját). Azért ma is időszerű az intelem: „ismerd meg tenma
gadat", mert ha felfuvalkodva ülsz a bírói székbe és szeretetlenül 
ítélkezel s kárhoztatsz majd, könnyen reád hullhat vissza a te 
ítéleted és kárhoztatásod.

II.

Az önvizsgálat a könyörületességben, az adakozásban is 
tökéletesebbé, bőkezűbbé teszi a keresztyént, úgy hogy — he
lyesen felismerve önmagát, helyzeté^ és saját élete eshetőségeit 
— készségesen fogja teljesíteni az Úr parancsát: „Adjatok... 
jó  mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet. . .  s 
ugyanilyet adnak a ti öletekbe is". — Ismerd meg tenmagadat! 
Mennyi jótéteményre van naponként neked szükséged az Isten 
részéről is? (Néhányat itt elsorolni!) Gondold meg, milyen ször
nyű állapotba jutnál, ha Isten csak olyan fukar adományokat
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juttatna neked, mint amilyet te akarsz juttatni az ő szent céljaira, 
melyekre talán éppen most kérik a szószékről, vagy gyűjtők 
és kérő szózatok utján a te adakozásodat. Gondold meg, hogy 
mennyire fájna az neked, ha felebarátod hozzád hasonlóan kel
letlenül, zúgolódva és szinte bántón szűk mértékkel mérné ne
ked a szükség idején az adományt, a segítséget, a részvétet, a 
támogató szeretetet. Ha tehát adakozol, képzeld magadat bele 
nélkülöző embertársad helyzetébe és a te adakozásod mértékéül 
tedd azt a kérdést, mit vagy mennyit várnék én abban a hely
zetben az én felebarátomtól ? És ismerd meg igazságosan a saját 
helyzetedet is s vess számot őszintén azzal, hogy nem adhatnál-e 
többet nyomorgó testvérednek, mint amennyit adni szándékozol ?
— Könyörtelenségedet és szükkeblüségedet ne takargasd azok
kal az önző mentegetésekkel: „nem adhatok, mert magamnak 
sincs sok !“ „nem adhatok többet, mert akkor megrövidíteném 
saját családomat" stb.

Ismerd meg tenmagadat s készségesebb és bőkezűbb leszel 
az adakozásban!

III.
Krisztus Urunk bűnt nem cselekedett, sem a szájában 

álnokság nem találtatott és mégis megbocsátott ellenségeinek. 
Mennyivel inkább kell megbocsátanunk az elszenvedett bántal- 
makat nekünk, akik magunk is olyan sokszor sebezzük meg 
felebarátaink lelkét! — Ismerd meg hát tenmagadat, érezd a 
magad bocsánatra szoruló bűnösségedet és akkor harag, gyűlölet, 
megtorlás és bosszúvágy helyett a hetvenhétszer is megbocsátó 
szeretet fog szívedbe költözni. Mi volna az emberiségből, ha a 
gonoszért mindenki gonosszal fizetne? Bellum omnium contra 
omnes! — Egy nagy gondolkozó mondta egyszer: jóért gonosz- 
szál fizetni — ördögi, gonoszért gonosszal fizetni — állati, jóért 
jóval fizetni — emberi, gonoszért is jóval fizetni — keresztyéni!
— Nem halálos Ítéletet mondunk-e ki magunk fölött akkor, 
amikor mindennapi imánkban azt kérjük, hogy úgy bocsásson 
meg nekünk az Isten, miképpen mi bocsátunk meg az ellenünk 
vétkezőknek!? Sokszor nehéz és lealázó feltételekhez kötjük a 
mi bocsánatunkat. „Ő bántott meg, jöjjön és kövessen meg", 
„Úgy megsértett, hogy első kérésére nem is tudok neki meg
bocsátani, majd előbb Canossát járatok vele" stb. Krisztus pedig 
anélkül, hogy megvárta volna ellenségei bocsánatkérését, imád
kozott értök. Sokszor meg nem teljes a bocsánatunk. „Megbo
csátok, de nem felejtem el", „Nem haragszom reá, de nem tudok 
már olyan jó lenni hozzá, mint azelőtt" stb. Isten pedig „háta 
mögé veti minden bűneimet" (Ezs. XXXVIII. 17.), hogy soha 
többé meg se emlékezzék róluk! Ismerd meg hát tenmagadat, 
lásd be, milyen elnéző és felejtő bocsánatra van neked szüksé
ged úgy Istened, mint felebarátaid részéről és akkor bizonyosan 
te is készségesebb leszel a teljes szívből való, őszinte meg
bocsátásra.
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íme, milyen könnyűvé teszi az ember részére az igaz ön
vizsgálat és önmegismerés a legnehezebb keresztyén kötelessége
ket, a tartózkodást az Ítélkezéstől, a bőkezűséget az adakozásban 
és a készséget a megbocsátáshoz. Azért már „szent önzésbőr 
is, — hogy magunk ne ítéltessünk, hogy nekünk is adjanak jó 
mértékkel és hogy nekünk is megbocsáttassék, — kövessük 
komoly igyekezettel a bölcs intelmet: Ismerd meg tenmagadat! 
Ámen.

Kello Gusztáv
 szarvasi lelkész.

Illusztrációk.

Ján. 14, 2 :  „Bár sok kastélyom van, — mondta egy hal
dokló herceg, — de hogy a mai éjjeli szállásom hol lesz, azt 
nem tudom." — A hívő keresztyén azonban Jézus Ígéretével 
biztatja és vigasztalhatja magát: „Az én Atyám házában sok 
hajlékok vannak . .

*

Ján. 14, 6 :  Egy ismeretes szólásmód szerint „minden út 
Rómába vezet". A mennybe azonban csak egy út vezet. A régi 
Trójába — mint mondják — csak egy kapun át lehetett be
jutni. Bárhonnan jöttek is az utasok, csak azon bizonyos egy 
kapun találtak bemenetelt a városba. A mennyországba vezető 
egyetlen út: Jézus; csak Ö általa mehet ki-ki az Atyához.

*

Ján■ 17, 3 :  Manapság gyakran hallunk sikeresnek hirde
tett életifjító, élethosszabbító orvosi kisérletekről. Mintahogy a 
középkori alchimistákat is sokat foglalkoztatta egy olyan csoda
szernek, „életelixirnek" a feltalálása, melytől az élet örökkévaló 
tartamot nyerne. Ilyen italt keresett egy kínai császár is. Aki 
bölcseinek a tanácsára egy magas tornyot építtetett, a tetejében 
arany csészével, amelybe az ég harmatát öszegyűjtette, hogy 
porrátört drágagyöngyökkel keverve megigya. Természetesen 
nem ért vele célt. Jézus milyen egyszerűen megoldja a nehéz 
problémát: „Az pedig az örök élet stb.“

*

Ján. 17, 4 :  Hány kiváló költő, író, festő és szobrász van, 
aki bevégezetlen művet hagy maga után hátra. Sokat Ígérő 
volta mellett is milyen fájdalmas az ilyen torzó-alkotás! Nem 
így Jézus. 0  elvégezte a rábízott munkát. Ezért joggal kiáltha
tott fel a keresztfán is eképen: „Elvégeztetett!"

*
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Luk. 24 , 4 7 :  Keresztelő János azzal kezdi pusztai prédi
kációját : „Térjetek meg“ (Máté 3, 2.); Jézus is mikor nyilvá
nosan fellép és prédikálni kezd, szószerint megismétli Keresz
telő Jánosnak a megtérésre vonatkozó követelését. (Máté 4, 17.) 
S életének végén, amikor tanítványaitól búcsúzik, ugyancsak a 
megtérés prédikálásának a kötelezettségével küldi őket orszá
gának továbbépítésére. Luther is 95 tételét Jézus megtérésére 
intő szavainak az idézésével kezdi. — Az evangélikus keresz
tyén ember élete a megtéréssel kezdődik s egész tartalmát a 
megtérés képezi; boldog teljességét és betetőzését pedig a 
bűnbocsánatban éri el.

*
Luk. 24 , 4 7 :  „Mikor térjek meg?“ — kérdezte egy vilá

gias gondolkozású tanítvány a mesterétől. — „Elég halálod 
előtt egy nappal“, — válaszol az neki. — „De nem,tudom, 
hogy mikor halok meg“, — felel vissza az ifjú. — „Úgy hát 
térj meg még ma", — szól a bölcs tanító; „íme itt az üdvös
ség napja" (II. Kor. 6, 2.). — Azért mondja Augusztinusz is : 
„Isten megígérte a megtérőnek bűnei bocsánatát, de a holnapi 
napot nem ígérte meg". — „Reggel ragyog a rózsa fériVe, Este 
gyakran elharvad már; Ilyen szívünk földi reménye, Ma viga
dunk, Holnap sír zár".

*

Járt. 14, 1 3 :  A régi népmesék gyakran beszélnek valami 
csodagyökérről, melyet aki megtalál, azzal minden ajtót megtúd 
nyitni. A Iegtündöklőbb paloták ajtai maguktól tárulnak fel, ha 
a mese hőse megérinti vele azok zárait. A mesék képzelete 
Jézus Krisztusban valósággá lett. Ő, akit az írás Jesse gyöke
rének (Róm. 15, 12.), máskor Dávid gyökerének (Jel. 5, 5.) 
mond: ilyen csodagyökér. Aki ezt a gyökeret hitben megtalálja 
s vele kopogtat Istennél, az előtt megnyílik az Isten Atyai szíve 
és feltárulnak gazdag kincstárának összes ajtai.

*

Ján. 14, 1 4 : Egy keresztyénné lett afrikai becsuána nő 
Knothe misszionáriusnak ama kérdésére, hogy mit tesz a Jézus 
nevében kérni, azt felelte: „Nem tudom, jól fejezem-e ki ma
gamat, de elmondom amint azt én gondolom. Ha vala kére
lemmel kellene egy nagy király elé járulnom, bizony félnék. 
De keresnék valakit és megkérdezném tőle, hogy mit szól a 
kérelmemhez: oda mehetek-e vele a király elé. Legszívesebben 
pedig magához a király fiához fordulnék, akit az ismer és sze
ret. S ha ő azt mondaná: „Igen, a kérésed meghallgatást fog 
nyerni", akkor még arra kérném, hogy jöjjön velem a király
hoz. Ha a királyfi erre hajlandó, akkor már nincs mitől tarta
nom és félnem; bátran lépek a király elé. Csak oda húzódom 
a királyfi mögé; az majd szót emel mellettem. Az ő kérésére 
ne mondana-e a király igent? A Jézus nevében való kérésem
mel is ily bizalommal és bátorsággal mehetek az Isten elé.
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Mellettem áll az Isten fia, eggyé olvadok vele, akkor az Isten 
nem taszíthat el magától."

*

Ján. 1, 9  ' Az ókori görög monda szerint Prométheusz 
tűzet lopott az égből, hogy az embereket gazdagítsa és boldo
gítsa. Merészségéért az istenek atyja, Zeusz, egy sziklához lán- 
coltatta, ahol egy keselyű tépte állandóan a kebelét. — Mikor 
Isten egyszülött Fiában az igazi Világosságot küldte erre a 
földre, akkor meg az emberek fordultak el tőle; be sem fogad
ták s a keselyű örökös marcangolásánál is nagyobb, kínosabb 
fájdalmat készítettek és okoztak neki.

*

Ján. 1, 1 1 :  Egy orosz hadifogságban levő fiatal férj, aki 
fogságba esése óta semmi életjelt nem tudott magáról adni s 
akit a hozzátartozói már holttá is nyilvánítottak, évek hosszú 
sora után haza szabadult. Boldog vágyakozással és remény
kedéssel siet szeretteihez. A vonat zakatolásánál is jobban za
katol, dobog mellében a szív, amint közelebb és közelebb jut 
a falujához. Végre beér az állomásra. S gyors-iramú léptekkel 
neki vág a több kilométernyi útnak. Micsoda boldogság lesz, 
amikor majd betoppan kis házikójába s a felesége örömsikol
tással omlik a karjai közé. Közben rá esteledik. De hiszen is
meri ő az utat. Öreg este lesz, mire beér a faluba. Néptelen 
az utca, csendesek a házak; csak itt-ott szűrődik ki egy hal
vány lámpafény az éjszakába. A sötétben is megismeri a há
zukat. Még ég bent a lámpa. Bizonyára amellett virasztva várja 
a felesége. Szeretne berohanni; de előbb mégis betekint a le- 
függönyözetlen ablakon. Gyökeret ver a lába attól, amit lát. 
Az asztalfőn egy idegen férfi, mellette az ő felesége; ölében 
egy kis gyermekkel. Egy percre ökölbe szorul a keze, ütésre 
készen. De azután elernyednek a karjai. Fájdalmasan nyilai a 
szívébe a tudat, hogy itt őrá már nem várnak. S a lelkében 
sötét, kétségbeejtő bánattal tovább megy a fekete éjszakába.. .  
Ilyen fájdalom lehetett Jézusra is, mikor az övéi közé jött s az 
övéi nem várták, nem fogadták be!

*

Ján. 3, 31 : Egy keleti legenda egy csodálatos Krisztus
képről beszél. Minden néző, aki a képre feltekint, egy fejjel 
nagyobbnak látja azt magánál. Ha egy gyermek vagy egy töpö
rödött anyóka áll meg a kép előtt, az kisebbé válik, szinte 
lehajol hozzá; de úgy, hogy egy fejjel azért magasabb marad. 
Ha valami magas termetű, vagy éppen óriás járul a kép elé, 
akkor viszont felmagasodik, megnő, hogy egy fejjel ismét ma
gasabb legyen. — Krisztus bár „felebb való mindenkinél", de 
azért nem trónol elérhetetlen magasságban a legkisebb, leg
igénytelenebb és legszegényebb számára sem.

*
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Ján. 3, 36: A Niagara-vizesés Amerikában amilyen fensé
ges látvány, olyan veszedelmes is arra nézve, aki a sodrába 
kerül. Egy alkalommal két ember csónakázott a Niagarán. 
Közben, kissé lejebb és tovább merészkedtek, mint szabad lett 
volna. Észbe kapván erejük teljes megfeszítésével igyekeznek 
szembe evezni a viz folyásával. De hiába minden fáradságuk, 
az ár mind közelebb és közelebb viszi, sodorja őket a szaka
dékhoz. Az elkerülhetetlen véghez. A kétségbeesett evezésben 
egyensúlyt veszítenek s felfordul velük a csónak. A parton 
állók látva rémes küzdelmüket, veszedelmes helyzetüket egy 
kötelet dobnak nekik a vízbe. Az egyik elkapja, a másik azon
ban egy éppen arra hömpölygetett fatörzsbe kapaszkodik. Ame
lyikük a kötelet ragadta meg, azt szerencsésen kihúzták, a 
másikat azonban a fatörzs vitte magával és soha többé nem 
tudtak róla. — így sodor minket is az élet folyama, a kisértések 
és bűnök áradata ellenállhatatlanul magával a veszedelembe. 
De Krisztus ott áll a parton a mentő kötéllel, értünk hozott 
váltságával. Aki hittel megragadja, mentve van; aki nem enged 
neki, romlás és pusztulás fia.

*

Luk. 12, 1 9 : Xerxesz perzsa király az élet minden elkép
zelhető kényelmében és gyönyörében duskálkodott. De meg
elégedett és boldog mégsem volt. Ekkor nagy birodalmában 
kihirdette, hogy aki valami új fajta élvezetet talál ki a számára, 
azt gazdagon megjutalmazza. — E világ örömeivel, kéjhajhá- 
szásával olyan formán van az ember, mint aki a tenger sós 
vizével akarja szomjúságát csillapítani: minél többet iszik belőle, 
csak annál szomjasabb lesz tőle.

♦

Luk. 12, 2 0 :  Henry Fülöphöz nagy örömmel állított be 
egy épen érettségizett unokaöccse s boldogságtól ragyogó arccal 
újságolja neki, hogy elérte vágyainak a teljesedését: nincs már 
semmi akadálya annak, hogy a jogi pályára lépjen. Az aggas
tyán nyugodtan hallgatja végig az ifjú áradozó beszédét s sza
vainak a befejeztével így szól hozzá: „És ha elvégzed az 
egyetemet, mi,lesz aztán?" „Hát leteszem a doktorátust", — 
válaszol az. „És aztán?" — kérdi megint Henry. „Állást válla
lok s azon leszek, _ hogy hírnevet, becsületet szerezzek magam
nak." „És aztán?" .„Takarékos, munkás életet folytatok, hogy 
vagyont gyűjtsék." „És aztán?" „Aztán ha megöregszem, boldog 
családi körben élvezem munkámnak a gyümölcsét." „És aztán?"
— ismétli váltig Henry.( „Aztán, aztán; — egyszer aztán majd 
meghalok." „És aztán?" — hangzik újból is az örökös kérdés. 
Az ifjú nem tud a kérdésre felelni; lecsüggesztett fővel távozik.
— „Aztán?" Tudod-e te, hogy aztán „elkérik a te lelkedet te 
tőled?"

*
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Luk. 15, 2 1 :  Egy falusi lány a nagyvárosba került. Az ott 
látott fény és pompa megszédítotte. Elragadta a hiú, a csábító 
világ. Csak a szórakozásban, mulatozásban, táncban találta 
örömét. De a könnyelmű életmód lassan aláásta az egészségét: 
köhögni kezdett s betegsége miatt végül is elbocsátották a szol
gálatból. Hova, merre menjen most? Leverten csatangolt az 
utcákon, majd holtra fáradtan leült egy kórház lépcsőjére. El
szunnyadt. Közben egy úri asszony jött valami hozzátartozójá
nak a látogatására. Á kezében orgonavirággal. Amint megpil
lantja az alvó halovány arcú lánykát, megesik rajt a szíve. De 
nem kelti föl, hanem egy orgonaszálat tesz az ölébe. Amikor 
a lány felébred, megtalálja a virágot. Nem tudja elképzelni, 
hogyan került az ölébe. De a virág láttára eszébe jut a szülői 
ház. Az ő kertjükben is van otthon egy orgonabokor, amelynek 
a tövében mint gyermek olyan szívesen játszadozott. Elmúlt 
boldog idők! És most? Egyszerre megerednek a könnyei. De 
a kezében tartott orgona biztatva mosolyog reá s bódító illata 
otthonról szóló hivogatásképen csap feléje: Jöjj haza te elve
szett lélek! És fölkerekedik, mint a tékozló fiú, hogy remegő, 
bűnbánó lélekkel beállítson: „Apám, anyám, vétkeztem ellene
tek; nem vagyok méltó, hogy gyermeketeknek hivattassam." Meg
maradt pénzéből még futotta hazáig a vonatra. Otthon szívesen 
fogadták, megbocsátottak neki s édesanyja ápolása mellett 
visszanyerte egészségét. Rajta is beteljesült: „Meghalt és fel
támadott: elveszett és megtaláltatott“.

*

Luk. 15, 2 2 :  Egy festő a hazatérő tékozló fiút akarta meg
festeni. Sokáig hiába keresett megfelelő modellt. Egy nap aztán 
egy lerongyolódott csavargóval találkozott az utcán, akit a 
tékozló fiú megrajzolásához alkalmas mintának gondolt. Meg
szólítja. Szép jutalmat igér neki, ha másnap a műtermében 
felkeresi, hogy lefesthesse. A csavargó rááll az alkura s másnap 
kiöltözve megjelenik a kitűzött időben. Benyit a festőhöz: „El
jöttem, uram, a tegnapi megbeszélésünk szerint". „Maga téved; 
bizonyára valaki más festő rendelte magához. Én egy koldust 
várok ebben az órában". „Én vagyok az a koldus", — felel 
az érkező. „Maga? Lehetetlen". „De igen". „Hát mit csinált 
maga?" „No gondoltam, ha már lefestenek, egy kicsit össze
szedem magamat és megtisztálkodom". „De hiszen én így magát 
nem használhatom, — felel a festő. Nekem éppen úgy lett volna 
magára szükségem, ahogy volt. így egyáltalában nem tudom 
használni"...  A  te mennyei Atyád is úgy vár téged a te leron
gyolt, kifosztott, koldus-bűnös voltodban, ahogy vagy. Minden 
cicoma, önszépítés nélkül. Majd a rongyaidat felváltó s tested 
mezítelenségét eltakaró ruháról és ékességről Ő fog gondoskodni 
számodra.

*
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Luk. 17, 2 4  : A hires csillagász, Laplace mondotta, hogy 
ő messzelátójával át- meg átvizsgálta az eget, de az Istent 
sehol nem találta. Erre jegyzi meg Rückert nagyon szépen: 
„Istent a nagy mindenségben hiába is kutatod, hogyha képét 
önmagadban, a szívedben nem hordod". Istennek és az ö  
országának ti bennetek kell lenni!

*

Luk. 17, 2 4 :  Pompéji utolsó borzalmas óráiban a pék 
bevetette a kenyeret a kemencébe, de kiszedni már nem tudta; 
a hús ott főtt a fazékban, de megevésére már nem került idő; 
a szolga hajtotta a kézi malmot, a rab ott ült börtönében, az 
utas a szállodában, a bankár a pénzes szekrénye mellett: de 
munkájának, szenvedésének, fáradságának és számításának az 
eredményét, gyümölcsét egyik sem látta. Az izzó hamu rájuk 
hullott, a mérges gázok betódultak minden repedésen és az 
égő láva eltemette a házakat és lakókat, a templomot és imád- 
kozókat, a műhelyeket és munkásaikat s mindent, amit csinál
tak. Készen vagyunk-e arra az esetre, ha az Isten ítélete — az 
az utolsó nap — reánk is ilyen hirtelen jönne?!

*

Luk. 6, 3 5  : Ziethent, Poroszország hajdani hires huszár
generálisát fiatal korában a feljebbvalója nem szívelhette. Ellene 
való áskálódásaival annyira vitte, hogy Ziethen egy évi várfog
ságot kapott s a tiszti kardbojtjától is megfosztották. Később, 
midőn az első sziléziai háborúból már ezredesi rangban tért 
haza, egy alkalommal egy lerongyolódott férfi lép a szobájába 
s a lábai elé veti magát irgalomért és segítségért könyörög. 
Ziethen egykori feljebbvalójára ismert benne; de feledve min
den sérelmet, meghurcoltatást, megbocsátott neki s pártfogá
sába vette.

*

Luk. 6, 3 5 :  Egy édesapának három fia volt, akik közt 
felosztotta a vagyonát. Csak egy értékes gyűrűt tartott vissza 
magánál, hogy azt majd annak adja, amelyikük a legnemesebb 
tettet viszi véghez. Fél év múlva megjelennek a fiai. S az első 
elmondja, hogy egy kereskedő nagy összegű pénzt bízott reá, 
amit ő hiánytalanul vissza adott neki. „Az a kötelességed volt",
— felel az apa. Előáll e második: „Én egy gyermeket mentet
tem ki életem kockáztatásával a vízből". „Szép és derék dolog",
— mondja az apa. Jön a harmadik: „Én a legnagyobb ellen
ségemet egy mély szakadék szélén alva találtam; fölkeltettem 
s ez által megmentettem a haláltól". Erre az édesapa átnyúj
totta neki a drága gyűrűt: „Te vitted véghez a legnemesebb 
tettet". — „A ti jutalmatok sok lesz“.

*
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M á té  28 , 1 8 : Nagy Kanut angol és dán királyt hízelgő 
udvaroncai a félvilág és a tenger urának nevezték el. Egy alka
lommal, dagály idején a király egész udvarával kivonult a ten
gerpartra s a hullámoknak parancsolólag szólt oda: „Ne mer
jétek a ti uralkodótoknak a királyi lábait megnedvesíteni". Alig 
mondja ki e szavakat, egy erősebb hullám csap a partra, ke
resztül a király lábain, iszappal és sárral borítván el a csizmáit. 
Mire a király hízelgő udvaroncaihoz fordul és azt mondja nekik: 
„Most magatok is láthatjátok, hogy én nem vagyok ura a ten
gernek és nincs nekem felette hatalmam". — Egyedül Jézus az. 
akinek a szél és a tenger is engednek, mert neki adatott min
den hatalom mennyen és földön.

*

Ján. 20 , 2 7 :  Augusztinusz, a kiváló egyházi atya, egy 
alkalommal azt álmodta, hogy a tengerparton sétált, miközben 
a Szentháromság mibenlétén töprengett, tépelődött; hogyan le
het az egy három és a három egy ? Amikor egy kis gyermeket 
pillant meg a parton, amint a homokba egy kis lyukat vájt s 
egy kagylóval meri bele a tengerből a vizet. Augusztinusz cso
dálkozva kérdi tőle, hogy mit csinál ? A gyermek azt mondja: 
„A tengernek a vizét akarom kimerni ebbe a kis gödörbe". 
Augusztinusz mosolyogva felel vissza neki: „De hiszen ez teljes 
képtelenség". „Úgy, — válaszol a hirtelen angyallá vált gyer
mek: hát nem ilyen képtelenség, amikor te az istenség titkait 
gyarló emberi ésszel fürkészed és azoknak a mélyébe véges 
értelemmel akarsz behatolni?" A hit tárgya az érzéki világ 
körén kívül esik. (Zsid. 11, 1.).

*

Ján. 10, 2 8 :  Nagy Frigyes egyszer Voltairt, az istentagadó 
filozófust ebéden látta megánál. Voltair itt sem tagadta meg 
csípős, gúnyolódó természetét, mellyel annyira szererette az 
isteni dolgokat élcelődések tárgyává tenni. Többek között azt 
mondja: „Én a menyországbeli helyemet kész vagyok eladni 
egy porosz tallérért." Az asztalnál ült a királynak egy istenfélő 
tanácsosa, akit nagyon bántott Voltair nyeglesége. Odamegy 
hozzá és így szól neki: „Uram, ön most Poroszországban van, 
ahol mielőtt valaki valamit áruba bocsátaná, előbb az ahhoz 
való tulajdonjogát kell igazolnia. Bizonyítsa be nekem a menny
országbeli jussát és én készséggel megadom önnek a kívánt 
összeget". A gúnyolódónak erre a torkán akadt a szó. Frigyes 
pedig barátságos tekintettel jutalmazta bátor tanácsosát. — Az 
örökélet, üdvösség nem vehető meg pénzen; de u. n. jócsele
kedettel sem érdemelhető ki. Jézusnak az adománya az.

*

Ján. 14, 2 1 :  Krummacher Frigyes néhai brémai lelkészt 
egy hatásos prédikációja után, melyet Jézusnak Péterhez inté
zett ama kérdése felett tartott: „Szeretsz-e engem?" — valaki
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azzal a vallomással kereste fel, hogy ő úgy érzi, hogy nem 
szereti az ő Urát és Megváltóját úgy, amint kellene és maga 
óhajtaná. A szíve rendszerint hideg, az imája erőtelen és az 
élete telve hibával, fogyatkozással. Krummacherra a látogató 
jóakaratú, de gyönge, ingadozó keresztyén benyomását tette s 
azt a tanácsot edta neki: „Fordítsd meg az Üdvözítő kérdését 
s kérdezd meg viszont te tőle: Szeretsz-e engem? És ő  min
den bizonnyal igennel fog neked felelni. S ez a felelet, Jézus 
szeretetének a megérzése és megértése majd a te szívedben 
is fölkelti a viszontszeretetet." A látogató nyugtalan lelkére 
balzsamként hullott ez a tanács s megvigasztalódva távozott. 
— Jézus szeretete kell, hogy a mi szívünkben is lángra lob- 
bantsa az iránta való szeretet tüzét. Mint János apostol mondja: 
„Szeressük őt, mert ő  előbb szeretett minket (I. Ján. 4, 11.).

Kiss Samu.
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Könyvismertetés.

Zeitwende. Megjelenik havonta, kiadja Tim Klein, Ottó Griindler és 
Friedrich Langenfass. München, C. H. Beck kiadása. Előfizetési ára negyed
évenként 5 márka (póstai előfizetésnél =  7 pengő).

Ezidén már a 7. évfolyamába lép ezen, a német protestantantizmusnak 
egyik legmagasabbrendű szellemi megnyilatkozása. Nem theologiai szakfolyó
irat, de mégis olyan havi szemle, amelynek minden lelkész asztalán ott kel
lene feküdnie. A szerkesztők széleskörű programmja felöleli a szellemi életnek 
minden területét és napjaink problémáit minden irányban elsőrendű szak
férfiak hozzászólásaival, ügyes összefoglaló tájékoztatásokkal világítják meg. 
Alig van még egy folyóirat, amely alkalmasabb volna arra, hogy a gyakor
lati munka mezején álló lelkész látókörét állandóan tágítsa, érdeklődését a 
szellemi élet problémái iránt ébrentartsa, mint ez. Legtöbb lelkészünk sajnos, 
még ahhoz is ritkán jut hozzá, hogy egy-egy terjedelmesebb theológiai munkát 
áttanulmányozzon. Még kevésbbé tud aktuális tudományos és világnézeti 
problémákkal foglalkozni, — ami elég nagy baj és sokszor súlyos hátrány 
munkája számára különösen városi gyülekezetekben, ahol szellemi érdeklő
dési körrel bíró hívek vannak. Ilyen körülmények közt a Zeitwende felbe
csülhetetlen szolgálatokat tehet és pedig annál inkább, mert nem mások 
tudományos munkáit ismerteti — ez is értékés volna, — hanem azért, mert 
elsőrendű cikkekben szólaltatja meg a kutatókat és problémáikat. Csak rövid 
főbb vonásokban kell magunk elé állítani pl. az 1930.-Í évfolyam tartalmát. 
A cikkeknek egész sorozata foglalkozott az Augustana-jubileummal és igye
kezett azt a legkülönfélébb oldalakról megvilágítani; így Althaus : Das leben- 
dige Bekenntnis; Elért: Dér Weg zum kirchlichen Bekenntnis: Walter : 
Bekkenntnis und Religionskrieg, stb. Emellett ugyanezen témakörbe tartoztak 
még olyan cikkek, mint Nygren: Die Kopernikanische Umwálzung Luthers; 
Wiegand : Philipp von Hessen; Brandi: Katholizismus und Protestantismus 
im 16. Jahrhundert; stb. De tévedés volna azt hinni, hogy ezen folyóirat 
talán egyoldalúan történeti orientációt, képvisel. Nem, belenyúl a legaktu
álisabb jelenkori problémákba: megvilágítja a szociális kérdést, foglalkozik 
a jelenkor szellemi és társadalmi válságával, a házasság problémájával, nem 
riad vissza attól, hogy ismételt vizsgálódás tárgyává tegye az egyház szociális 
feladatát és hogy az evangéliom erejével világítson rá a technikai kultúra 
és a gazdasági élet problémáira. Emellett magas nézőpontból teszi vizsgálódás 
tárgyává a közvetlenül elmúlt évtizedek történetét, a háború szerzőségének 
bonyolult problémáját, a világháborúban bekövetkezett nagy összeomlás elő
idéző okait és nagy látókörű összefoglaló szempontok segítségével igyekezik 
megvilágítani a jelenlegi világpolitikai helyzetet. Éppen a lelkész számára 
is rendkívül értékesek és fontosak pl. azok a cikkek, amelyek a modem 
pszichotherápiával és charakterologiával foglalkoznak : gyakorló lelkészeknek, 
akik lelkipásztori munkát akarnak végezni, nem lehet eléggé ajánlani, hogy 
a modern pszichológiai kutatásnak ezen irányait kisérjék figyelemmel. Más 
cikkek aktuális filozófiai, paedagógiai, irodalmi kérdéseket világítanak meg 
stb. Ezen rövid ismertetés során a folyóirat gazdagságát alig lehet csak va
lamennyire is megvilágítani. De talán így is sikerűit felkelteni iránta az ér
deklődést. Nem sokat nyernénk a cikkek tartalmának a felsorakoztatásával. 
Magát a folyóiratot kell figyelemmel kísérni

Die Furche. Szerkeszti Ottó Schmitz, kiadja a „Furche*1, Berlinben. 
Előfizetési ára egy évre 8 márka (12 P), megjelenik negyedévenként.

Ha a Zeitwende a német protestantizmus összes építő erőit igyekezik 
egybegyűjteni nagy közös világnézeti építő munkára, úgy a Furche a maga
sabb műveltséggel bíró középosztály evangelizálását tűzi ki célul maga elé. 
így a két folyóirat közt van némi rokonság. De mégis az eltérés jellegzetes: 
a Zeitwendeben a protestantizmus széles skálájú szellemének különféle hangjai
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szólalnak meg. A Furche köre egységesebb. Ez teszi némely tekintetben szinte 
még a Zeitwendénél is vonzóbbá, bár az utóbbi kétségtelenül gazdagabb tar
talmú, — nemcsak nagyobb terjedelmű. A Furche célkitűzéséből folyik, hogy 
élénk figyelmet szentel a jelenkor nagy szellemi válságának, elsősorban ezt 
igyekezik az evangeliom segítségével megvilágítani és reámutatni a kibonta
kozás útjaira. Ide utalnak pl. az 1930.-Í évfolyamban egyebek mellett Heim: 
„Dér Kampf gégén den Sákularismus* és Müíler: „Die materialistische Welt- 
kultur“ c. cikkei. Más cikkek az irodalmi és művészeti élet aktuális meg
nyilatkozásainak a vizsgálatával és boncolgatásával igyekeznek a fentebb 
említett célt szolgálni. Különösen figyeli ez a folyóirat az ifjúsági mozgalma
kat. Nincs helyünk arra, hogy minden cikket felsoroljunk. Bizonyos, hogy 
senki sem teszi le ezen folyóiratnak egyik számát sem, ha annak tartalmába 
belemélyed, anélkül, hogy sok lelki gazdagodásban ne lett volna része.

K.


