
Első ige.

Megnyílt szemek látása . . .
IV. Mózes 24, 17. , Látom őt, de nem m ost; 

nézem őt, de nem közel.*

Állapodjunk meg abban, hogy közelről nézni valamit, nem 
mindig felemelő látomány... Visszanézek a falumra a távoli 
dombtetőről s íme tiszta, fehér házikók mosolyognak reám; a 
fák májusi lombsátora alól elővillognak a piros zsindely-tetők; 
nagy csendesség, áldott béke takarja be az egész falut. Ha közel 
megyek, látom, hogy a falak kopadozottak, a vakolatot leszítta 
róluk a kemény téli fagy, a tető hullat, a nagy csendességet, 
az áldott békét elveri a szomszédok perpatvara. . .

A Mátyás-templom finom csipkézete is csak bizonyos tá
volságról szép. . .  ha egészen közel hajolok, észreveszem, hogy 
az apró mélyedésekbe, egy-egy finom hajlásba beleült a pesti 
utca szennye, pora, szemete. . .

*  *
*

A testileg és lelkileg lerongyolt Izrael keserves pusztai 
vándorlásának a vége felé közeledik. Ezen a meggyötört népen 
igazán nincs semmi irigylésre méltó. . .  Ügy bolyongott már 40 
esztendeje a végtelen pusztaságban, mint valami számkivetett 
koldus — karaván. Nincs senkije — nincs semmije. Aki közelről 
nézi ezt e népet, csak undorodással tud elfordulni tőle. Aszottá 
faragta őket a sivatag tüzes kemencéje...  Testük tele van for- 
radásos sebhelyekkel, a tüzes kígyók harapásainak borzalmas 
emlékeivel. A lelkűk? ...oh, az még siralmasabb képet mutat... 
Hitetlenség, bizalmatlanság, pogány átkozódás, Isten elleni zú
golódás fekszi meg belső világukat. Jóltevő szabadítójuk ellen 
pártot ütnek, sötét nézéssel kezet emelnek Mózesre. . .  Isten 
hiába hullat csodát valósággal a lábuk elé, hiába fakad forrás 
a sziklából, hiába lesz édessé a keserű — ők az aranyborjúnak 
áldoznak és elpártolnak az ég és föld Istenétől... A lelki le- 
rongyolódás még nagyobb, mint a testi elgyötörtetés. Pusztu
lásra ítélt nép. Igazán megérdemelnék, hogy Isten kitörölje ne
vüket az élet könyvéből. . .

így ítél Izrael népe felől Bálák is, a moabiták királya. 
Nosza, sietve küld Bálámért, hogy eljővén átkozza meg Izrael 
romlott népét. De csodálatosan az történik, hogy az Úr átok 
helyett az áldás szavait adja Bálámnak, ennek a pogány ál
dozópapnak a szájába és . . .  háromszor megáldatja Izraelt. Bá
lák, a király, haraggal és kemény fenyegetéssel vonja felelős
ségre a főpapot: Miért hogy áldást merészeltél mondani átok
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h elyett? ... „Azért hívtalak téged, hogy átkozd meg ellensé
geimet és íme igen megáldottad immár három ízben." (IV, Mózes 
24, 10.)

. . .É s  ekkor mondja Bálám mentségül, magyarázatul: 
„Látom őt, de nem most; nézem őt, de nem közel". . .  Az Úr 
mintha függönyt lebbentett volna fel a pogány főpap szeme 
előtt és a jelenen túl, megmutatta neki a jövendőt, megmutatta 
az eljövendő Izraelt, amelyre csodálatos feladatok várnak, 
amellyel nagy céljai vannak az Úrnak. Bálám látja a népet — 
de nem most, nem a lerongyolt, kárhozatos, Ítéletre méltó álla
potában, hanem látja, hogy „származik egy vesszőszál az Isai 
törzsökéből és gyökereiből egy virágszál nevekedik"; (Ezsaiás 
11, 1.) látja, hogy „csillag származik Jákobból és királyi pálca 
támad Izraelből". .. (IV. Mózes 24, 17.) Bálám nézte a népet, 
de nem közelről s így nem az előtte vergődő karaván-sereget 
látta, mely visszavágyott az egyplomi húsos-fazekakhoz, melyet 
az Istennek valósággal úgy kellett kituszkolni a Fáraó börtö
néből, a szolgaság házából, do nézett Bálám a messziségbe, 
nézte a távoli célt, a kiválasztottságot, nézte Izrael nagy meg
bízatását. . .  Ha földi látása után Ítélt volna és csak a jelent 
nézte volna, akkor feltétlenül megátkozza és elveszettnek Ítéli 
Izraelt... de Bálám a jelenen túl tekintett s nemcsak azt látta 
ami van, hanem azt is észrevette, ami lesz, aminek lenni kell. . .  
„Látom őt, de nem most; nézem őt, de nem közel."

. . .  Evangélikus anyaszentegyházunk, gyülekezeteink mai 
helyzetén végigtekinteni: igazán nem örvendetes látomás. Nem 
lelkipásztor az, akinek a lelkét ma különösen meg nem ülik 
a gondok egyházáért, gyülekezetéért is. Az egyetemes egyháztól 
kezdve, kerületen, egyházmegyén keresztül egészen a legkisebb 
gyülekezetig — mindenfelé aggasztó állapotokat találunk. Sok
szor egyenesen a végromlás csalhatatlan jeleit véljük felfedezni. 
A közismert anyagi nehézségek, a szegénység koldusbotja, sőt 
immár a nélkülözések partmosó haragja egyenesen a a fundá- 
mentum köveket feszegetik... Egyházi alkotmányunkat lassan 
semmibe sem veszi az államhatalom. Törvények, rendeletek 
jelennek meg, amelyeket a manrézás jezsuita szellem diktál és 
persze minket sújtanak a legjobban. . .

Felelős állásban levő vezéregyéniségek féltékenykedése, 
egyetnemértése ott fenn — egymástól izolált, a maguk portáján 
túl nem tekintő őrtállók itt lenn, Mindenre kerülő, feleslegesnek 
ítélt költekezés ott fenn — egymásért felelősséget nem ismerő, 
sőt egymással testvérharcban perlekedő templomtornyok itt 
le n n ... Nézem a statisztika számoszlopait s mindenütt — kár, 
veszteség, erőtlenség, lassú elvérzés a reverzálisok, a kitérések 
révén ... A valamikor templomokat építő ősök ivadékai min
dent elalkuvó gerinctelenséggel, mimóza természettel, álbékes
ségét keresve félreállnak, vagy éppen az alkalmas pillanatot 
várják, hogy az egyházi élet mezejéről feltűnés nélkül távozhas
sanak. Állítólagos „magasabb", politikai opportunitás megtöri a
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gyenge egyházi öntudatot és néma hallgatás ül csendet akkor 
is, amidőn már a puszta életért kellene sikoltva kiáltani. . .  
Sokszor úgy vagyunk, mint rossz álomban: mozdítani kellene 
a kezünket és nem tudjuk. Egyházi sajtónkról nem régen hal
lottuk önmagunk lesújtó kritikáját: jobb volna, ha nem volna!

Belenézünk híveink lelki világába és újra elborul az ar
cunk. Az egyikről kisül, hogy hazug, pedig jót álltunk volna 
minden szaváért; a másik lop, pedig annyira számítottunk rá ; 
a harmadik kétszínű, s mint „agent provokateur" settenkedik 
körülöttünk.

. . .  Kopik az idealizmusunk, női a csalódásunk s fásult lé
lekkel sóhajtunk: bárcsak megsem ismertük volua ők et...

Mi magunk lelkipásztorok is hogyan elhidegültünk egy
mástól. Valami láthatatlan hatalom mindig újabb éket ver kö- 
zibénk. A másik gondja, vergődése, vívódása teljesen kiesett 
érdeklődésünkből. Ki vállalkoznék ma arra, hogy rázós szekerén 
elindul Kemenesalja északi részéről Zala megye legdélibb gyü
lekezetébe, Pusztaszenllászlóra, hogy ott úrvacsorát vegyen és 
körülnézzen a „testvér11 házatájékán?... Pedig még nem is olyan 
igen régen igy volt. Még ránk néznek azok a galambősz fejek, 
amiknek hordozói így is betöltötték a Krisztus törvényét.. .

íme olyan ez a kép, mint a régi Izraelé — ott a pusztá
ban . . .  Lerongyolódott magyar evangélikus egyház! Szomorú 
látomás. Pedig az ember szeme csak a felszínen mozog. Mit 
láthat az Isten, aki a szíveket és a veséket vizsgálja.. Elke
seredünk. Kétségeskedünk. Néha már ajakunkon a végzetes 
szó : itt már minden hiába! . . .  Pedig ez a kijelentés rettene- 
sebb, mint az átok-mondás. Rombolóbb, mini a földindulás. 
Kioltja még az utolsó reménység-sziporkákat is, amelyek hala- 
ványan még csilloglak. . .

Ettől a lelki csüggetegségtől nekünk meg kell szabadulni, 
mert ez a lelki enerváltság gonoszabb hatalom a legkeményebb 
ellenségnél is. Meg kell szabadulni. . .  és éppen erre jó az ige : 
„Látom őt, de nem most; nézem őt de nem közel"... Próbál
junk nézni az Isten szemével; a jelenen túl tekintsünk mesz- 
szebb, magasabbra. Erőt adó, elszántságot acélozó nézés le sz :

Látni a megerőtlenedett evangélikus egyházat megújúlva, 
felébredve...

Látni a békétleneket a békesség kötelékében...
Látni az új statisztikát, mely diadalokról számol b e . . .
Látni a félrehúzódókat megint templomot építő munká

ban . . .
Látni a kuszáit egyházi életet dicsőségesen kiépítve. . .
Látni a meghunyászkodókat keményen síkraszállni. . .
Látni híveinket a megváltottak fehér köntösében az Úr 

orcája előtt.. .
Látni felhőn túl a csillagot. . .  És látni magunkat is — 

m ásnak... közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz.
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...E ttől a nézéstől és ettől a látástól függ Isten után a 
mi jövendőnk. Nézni Isten szemével és dolgozni az Isten ere
jével. ..

„Látom őt, de nem most; nézem őt, de nem közel". . .
Nagy Miklós

zalaegerszegi lelkész.

Tanulmánv»k.

Az igehirdető személyisége.
Korunkat bizonyos forrongás, erjedés, vajúdás jellemzi- 

Nem csoda, ha minden téren válságról beszélnek. Naponként 
hallunk gazdasági, szociális, erkölcsi, szellemi válságról. S ki ne 
tapasztalná, látná a válságnak jeleit az egyházi életben is ? t 
Ennek a válságnak az érzése az egyik szitója és élesztője egye
bek mellett a felekezeti türelmetlenségnek. Mert a válság érzése 
nyugtalanságot szül, a nyugtalanság idegességbe csap át s az 
idegesség türelmetlenségre vezet. Az ellenünk való türelmetlen
ség ezen az alapon lélektanilag érthető, csak észszerűséget nem 
láthatni benne. De hát az ideges ember inkább az érzései, 
indulatai, szenvedélyei, mintsem a gondolkodása által vezetteti 
magát. S idegességéből kifolyólag természetesen igazságtalan
ságra is hajlamos.

Valamely válságnak a velejárója s megnyilatkozási formája 
az elégedetlenség. Elégedetlenség a meglévő állapottal és hely
zettel. Ez az elégedetlenség aztán aszerint, hogy passzivitásban, 
vagy aktivitásban jelentkezik: közönyös fásultságra, lethargiára 
vezethet, vagy pedig új utak és módok keresésére indíthat. Ami 
viszont könnyen ferde irányba tévedhet. Egyházi életünkben az 
elégedetlenségnek mindegyik alakjával találkozunk. A lomha- 
testű közönnyel, mely mitsem törődik vallásával, templomával, 
egyházával; és a nyugtalan megoldás-keresési törekvéssel, mely 
lelki szomjúságától hajtva az útjába akadó pocsolyából is kész 
inni s arrahivatott vezetés és irányítás hiányában nem egyszer 
a szekták karjaiba veti magát. Amazok fonnyadó, száraz ágak, 
emezek pedig fattyu-hajtások az egyház fáján. Ebben a két 
végletben szemlélhetjük az egyházi élet válságát s benne — az 
igehirdetés válságát. Mert az egyház válsága minálunk az ige
hirdetés központi jellegénél és jelentőségénél fogva egyúttal az 
igehirdetés válságát is jelenti.

A kezét az egyházi élet üterén tartó figyelmes néző érzi 
ezt az igehirdetési válságot. Vannak, akik kifejezést is adnak 
neki (Makkai: Aratás 29—38; Warneck—Paulik: Miért nincs 
több eredménye prédikálásunknak ?), s keresik a kivezető uta-
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kát és gyógymódokat. E válság-megoldási eszközök között kétség 
kívül nagy szerep jut a bibliaórának (Zippel: Mehr Bibelstunden!), 
valamint az evangelizációnak (Ferenczy K .: Az evangelizáció 
problémája elvi és gyakorlati vonatkozásaiban). Az egyháznak 
létéért és fennmaradásáért vívott küzdelmében s megújhodásért 
való harcaiban amolyan könnyebb mozgású előőrsök, előcsapa
tok ezek, melyek sok ellenséges támadást kivédtek és sok ütkö
zetet nyertek már az egyház javára. Küzdő egyházunk éppen 
ebből a szempontból nem is nélkülözheti azokat, mintahogy egy 
haderő nem lehet meg gyors átcsoportosításra alkalmas köny- 
nyebb mozgású csapatíestek nélkül. De ezeknek a segédcsapa
toknak hiábavaló a résen-levése s hiábavaló minden nyert 
diadala, ha a főerő — az igehirdetés — életképtelen s nem tud 
megállni a küzdelemben; ha az veszíti el a csatát. Mert vég
eredményben mégis csak a fő haderő magatartásán fordul meg 
a háború sorsa, kimenetele: hasonlóképen az igehirdetésen 
múlik első sorban és kiválóan az egyházi élet válsága s annak 
a megoldása.

Az igehirdetésben már most hol és mely ponton keressük 
a válság megoldásának a lehetőségét, vagy legalább is annak 
fő momentumát ? Erre nézve magából az igehirdetésnek protes
táns értelemben vett mivoltából kelt kiindulnunk. Mi tehát a 
karakterisztikonja a protestáns igehirdetésnek s mi teszi azt 
istentiszteletünknek s benne és általa egész egyházi életünknek 
a középpontjává ? Annak az individualitása, mint amiben a pro
testantizmus a maga igazi lényege szerint jut kifejezésre. A 
protestáns vallás ugyanis az egyéniség vallása. Amikor kinek- 
kinek a saját hite és nem a mások felesleges jócselekedetei 
által való megigazulást tette anyagi alapelvévé, akkor az indivi
dualitás bélyegét ütötte rá egész tanrendszerére s ennek meg
felelően az egyházi életre és annak minden megnyilvánulására. 
Természetesen távolról sem abban az értelemben, mintha ez az 
egyéniség elfajulhatna annyiban, hogy a benne rejlő szabadság 
szabadosságba csapna. Nem. Mert hiszen az emberi szorosan 
és elválaszthatatlanul egyesül benne az istenivel; de viszont az 
örökkévaló isteni lényeg a szükség szerint változó emberi for
mában jelenik meg. így az igehirdetésben is. Maga az ig e : az 
isteni, az örökkévaló; annak hirdetésében, előterjesztésében 
pedig az emberi egyéniség érvényesül. Amaz biztosítja az ige
hirdetésnek örökkévaló-szerűségét, maradandóságát, emez meg 
az adott viszonyokhoz való alkalmazkodását, időszerűségét.

Az igehirdetésnek e kettős jellegéből következik, hogy — 
mivel az ige mint annak örökkévaló isteni része változhatatlan 
— a válság mibenlétét, okát és orvoslását csak annak emberi 
vonatkozásában, vagyis magában a hirdetésben s a hirdetésben 
megnyilvánuló egyéniségben kell keresnünk. Azért oly ered
ménytelen és hatástalan sok igehirdetés, mert annak emberi 
része nem olyan, mint lennie kellene. Mert hiányzik belőle az 
individualitás. Mert az igehirdetés mögött nincs ott a lelkész
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személyisége, ami miatt aztán csak üres szavaknak és monda
toknak egymás mellé sorakoztatása az, mely talán szépen hang
zik, cseng-bong; de — hiányozván belőle a személyes átélés 
lelke, ereje — végeredményben mégis csak zengő érc és pengő 
cimbalom. (I. Kor. 13, 1.). Amelyik igehirdetö abban a Bibliában 
csak textusgyűjteményt lát, melyből prédikációihoz az alapigéket, 
vagy csak a mottókat veszi, de nem tükröt, amelybe maga is 
beletekintene s az életét ahhoz mérné és igazítaná; s követke
zésképen nem tudja belevinni igehirdetésébe a maga személyi
ségét, meggyőződésének a súlyát és hevét: az ne csodálkozzék, 
ha üresre prédikálja a templomát s az istentiszteleten megjele
nők is csupán egy kis pihenőre térnek be a rekkenő nyári hőség 
ellen a templom nűs, csendes falai közé. S riadtan ébrednek fel 
az ámenre és az azt követő csendre, mint az alvó molnár a 
zakatoló malom megállására.

„Vájjon vak vezethet-é világtalant? Avagy nem mindketten 
a verembe esnek-é?“ (Luk. 6, 39). Jézusnak e kérdése komoly 
lelkiismereti kérdés az igehirdeiőre nézve. Autóvezető úgy-e 
nem lehet vak?! Tengerésznek sem vesznek föl rövidlátót, 
gyönge-szeműt. Pedig az az ut, melyen a soffőr azt az autót 
vezeti, vagy amelyen a hajóskapitány azt a hajót kormányozza, 
simább és szélesebb annál a „keskeny utnál“, melyen a lelkész
nek híveit kell vezetnie. S a rájuk bízott emberi életek és 
vagyonok értéke sem ér föl az igehirdetőre bízott lelkekével. 
Valami fenségesen és borzalmasan felelősségteljes is a lelkésznek 
a hivatása I Nemcsak önmagáért, a saját leikéért tartozik egykor 
számadással, hanem sok-sok más örökkévalóságra teremtett 
lélekért is. Egy 40 éves papi pálya alatt — az időközben történő 
számbeli változásokat tekintetbe véve — körülbelül kétszer annyi 
lélek sorsa és sorsának irányítása van rábízva s üdve, vagy 
kárhozata függ tőle, mint ahány lélekből áll a gyülekezete. Egy 
ezer főnyi gyülekezetnek a lelkésze tehát mintegy kétezer léle
kért felelős. Gondoljuk el, hogy mit jelent ez, mikor egyetlen 
lélek is olyan nagy értéket képvisel az égben, hogy az Isten 
angyalai örvendeznek a megmentésén és megtérésén. (Luk. 15, 
10.). Micsoda szomorúságot jelenthet akkor száz meg száz, ezer 
meg ezer léleknek az elveszése?! S mindennek a bánatnak a 
terhe egy ember lelkére nehezül; mindezért a szomorúságért egy 
ember, a lelkész felelős. „Vérét a te kezedből kérem meg“, — azt 
mondja az Úr. (Ezek. 3, 18.). Ennek a felelősségnek az érzeté
ben írja Chrysosthomus: „Mirum, si sacerdos salvetur“. S ennek 
a roppant súlya alatt roskadozva nem kell-e felkiáltanunk Vor- 
werk híressé vált kis könyvével: „Kann auch ein Pastor selig 
werden ?“

Ha nem is helyeselhető, de viszont nem is csodálható, ha 
akadt több olyan lelkész, aki a felelősségtől megrettenve, vagy 
annak érzetében, hogy igehirdetése mellett a maga személyisé
gével bizonyságot tenni nem képes: inkább ott hagyta az állását. 
Nem helyeselhető elvileg azért, mert a keresztyén embernek a
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munka elől kitérni s a felelősség alól magái kivonni sohasem 
szabad. De nem helyeselhető az illetők szempontjából különösen 
azért sem, mert éppen az a lelkiismeretesség, mely az ilyen 
lépés megtételében nyilatkozni szokott, a hivatásukba belevive 
idővel nagyon is alkalmassá tehette volna őket arra, hogy a 
helyükön hűséggel és becsülettel megálljának. (Akiknek tanácsos 
volna pályát változtatni, azokban rendszerint nincs annyi lelki
ismeretesség, hogy azt csakugyan meg is tegyék). Beck Tóbiás 
egy fiatal lelkésztől, aki a pályáját szintén ott akarta hagyni, 
mert az evangélium üdvigazságai felől kételyei támadtak, azt 
kérdezé: „Az evangélium erkölcsi igazságaiban is kételkedik 
ö n ? “ S a nyert tagadó válaszra így folytatta szavait: „Akkor 
igehirdetésében szorítkozzék egyenlőre csak az evangélium 
erkölcsi igazságaira*.

Becknek e szavai két megszívlelendő tanácsot foglalnak 
magukban. 1. Egyrészt, hogy az igehirdető sohase prédikáljon 
olyant, amit maga nem hisz, amiben talán kételkedik. Mert a 
hallgatóságnak valami csodálatos intuitív képessége vau, melynél 
fogva megérzi, hogy az a szó, mely az igehirdető ajkáról elszáll, 
kongó hang, semmit mondó páthosz-e csupán, vagy pedig lelket 
hordoz és élet van mögötte? Azért az igehirdeíőre nézve meg
dönthetetlen igazságnak, veritasnak kell lennie annak, amit pré
dikál. Augustinus is magától értetődőnek tartja ezt, amikor az 
egyházi beszéd célját vázolván az igehirdetésről ismételten is, 
mindig mint igazságról beszél: Ut veritas pateat, veritas placeat, 
veritas moveat. 2. Beck tanácsa — „egyenlőre* — megjelöli 
másrészt az utat, melyen a kételkedés jóakarattal, fokonként 
leküzdhető. Aki ugyanis az evangélium erkölcsi igazságait elfo
gadja, az csakhamar ráébred a maga bűnös voltára, ami aztán 
szükségképenivé teszi előtte a megváltást s megérteti vele Jézus 
áldozati halálát. Amely megint tovább menve Isten előtt való 
elégségességét és annak igazolását, pecsétjét a feltámadásban 
bírja. A Biblia erkölcsi igazságai, ha komolyan vesszük azokat, 
ekként vezetnek logikai utón is el a hitigazságok, üdvtények 
felfogásához. S a róluk való meggyőződésben az igehirdetői 
személyiség kialakításához.

De ebből az is következik, hogy az az igehirdetői szemé
lyiség nem valami készen kapott, hogy úgy mondjuk öröklött 
tulajdonság. Bár az emberrel veleszületett lelki diszpozíció be
folyásolja, kifejlését elősegíti, vagy gátolja; de végeredményben 
mégis kinek-kinek magának kell azt az életben több-kevesebb 
küzdelem árán kiérdemelnie és megszereznie. S ebben van 
annak nagy erkölcsi értéke. Mert minden szerzett tulajdon — 
legyen az anyagi, vagy lelki, erkölcsi — etikai értékre magasan 
felette áll az öröklött képességeknek és javaknak. Ezért nem 
kell és nem szabad elcsüggedni annak, aki keresztyén szemé
lyiségének valamilyen hiányosságát, fogyatékosságát érzi. Kez
dőknél különösen gyakori, hogy igehirdetésüket nem tudják 
fedezni és alátámasztani kiegyensúlyozott, kiforrott személyisé
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gükkel. Amin nincs is csodálkozni való, hiszen az individualitás 
kifejlődéséhez idő kell és sok-sok tapasztalat, élmény szükséges. 
Azonban legyenek legalább szerények és beismerők s óvakod
janak a kenettelies, de tartalmatlan hypokritaságtól. Ami meg 
hiányzik még az életükből s lelkűkből, azt igyekezzenek pótolni. 
Mert igehirdetésük a lelkekre való szuggesztiv hatalmát a saját 
személyes átélésükből és meggyőződésükből nyeri. Élet csak 
életből fakadhat. A szívekben tüzet gerjeszteni csak az képes, 
aki maga is ég, lobog. Éneikül a benső hév nélkül az igehir
detés rendszerint csak mennydörgés, de amelyet nem követ 
nyomon a termékenyítő eső („Wetter ohne Regen44.) ; csak görög
tűz, mely csillog, villog, kápráztat, vakít, de nem melegít.

Az igehirdetésnek mindenkor a személyiség kifejezésének 
kell lennie. A bűnön uralkodó, nemes és tiszta életű személyi
ségének. Mert Guibert-ként „aki sohase harcolt, az nem tud 
másokat harcra tüzelni; csak aki a bűn elleni harcban győzel- 
meskedett, tud eredményesen tanítani.44 S azért kívánja meg 
már Augustinus az igehirdetőtől, hogy példás életet folytasson, 
jóhirére vigyázzon, a rossznak, gonosznak még a látszatát is 
kerülje, mert különben hallgatói nem fognak neki engedelmes
kedni44. — A szavak mögött mindig ott élő s az igehirdetésben 
teljesen felolvadt személyiség követelményét Baumgarten hang
súlyozza a legnyomatékosabban, amikor azt mondja (Predigt- 
probleme 52): „Interessante Predigten sind Ich-Predigten. Zutnal 
dér Anfanger predige sich selbst !44 Ami persze nem jelenti azt, 
hogy önmaga legyen annak a prédikációnak a tárgya; hanem 
csak: hogy forrjon azzal egészen egybe. Hogy az ige a saját 
egyéniségén szűrődjék keresztül s a saját élete tükrözze azt 
vissza. Mintahogyan összeforrott Pál a Krisztus evangéliumával, 
amikor arról úgy beszél, mint „az én evangéliumomról44. (Róm. 
16, 25.). Ily módon és ezáltal válik az igehirdetés azzá, aminek 
igazán lennie kell: személyes, élő bizonyságtétellé.

Az Ujtestámentom is annak tekinti és nevezi az igehirde
tést. Jézus azt mondja tanítványainak: „Ti is bizonyságot tesz
tek én rólam; mert kezdettől fogva ón velem vagytok44. (Ján. 
15, 27.). A Csel. könyve szerint (1. 8.) mikor mennybe megy, 
akkor is azzal a meghagyással búcsúzik tőlük: „Lesztek nékem 
tanúim44. Tanúsítani, bizonyságot tenni lényegileg egyet jelent, 
mintahogy az eredetiben is ugyanazzal az egy szóval van ki
fejezve: martyrein, martyres. Pál apostolról is azt olvassuk, 
hogy Korinthusban bizonyságot tett a zsidók előtt Jézus Krisz
tusról; s hogy Rómában szintén nagy bizonyságtétellel szóit az 
Isten országáról. (Csel. 18, 5; 28, 23). Tanúságot, bizonyságot 
tenni pedig csak arról tud az ember, amiről megvan győződve, 
amit átélt, megtapasztalt. Jézus szerint: „Amit tudunk, azt 
mondjuk és amit látunk, arról teszünk bizonyságot44; amiképen 
maga is arról tett bizonyságot, „amit látott és hallott44. (Ján. 3, 
11, 32.). S ha ennek ellenére panaszkodik, hogy az Ő bizonyság- 
tételét senki sem fogadja b e : lehet-e csodálkozni és szabad-e
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panaszkodni az olyan igehirdetés eredménytelenségén, amely 
ezekről a látott és hallott, hogy úgy mondjuk az ember érzéki 
tudatába felvett dolgokról való bizonyságtételt teljesen nélkülözi.

Hiszen az igehirdetés, mint bizonyságtétel a maga tartalmát 
és szólásra késztő, impuiziv erejét, a hívekre vonatkozólag pedig 
annak építő hatását az igehirdeíő benső megtapasztalásából, 
élményéből s ezt viszont a Krisztussal való együtt-létbői és 
közösségből nyeri. Pál apostol a főtanács előtt világosan és 
határozottan valija: „Nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hal
lottunk, azokat ne szóljuk." (Csel. 4, 20.}. De levelében is hang
súlyozottan kiemeli: „Nem mesterkélt meséket követve ismer
tettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és 
eljövetelét; hanem mint akik szemlélői voltunk az Ő nagyságá
nak. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget 
nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség ilyen szózata jutott: Ez 
az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm: ezt az égből 
jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévén vele a szent hegyen. 
(II. Pét. 1, 16—18). Az igehirdetői személyiség kialakulásának 
feltétele eszerint a Jézussal való együtt-levés, az Ő dicsőségének 
szemlélésébe való elmerülés. Ebben van a biztosítéka és záloga 
annak, hogy az igehirdetés valóban a Krisztusról való bizony
ságtétel lehessen és legyen. Hogy az ne szavaknak elmondásá
ból, vagy „leprédikálásból" álljon, hanem szinte tetté magasz
tosuljon. Mint Lutherről mondja Kölbing: hogy „sohasem tartott 
egy prédikációt sem, hanem cselekedett".

Ez a Krisztussal való szoros és állandó közösség formálja 
át és fejleszti ki bizonyságtevő személyiséggé az igehirdetőt, 
amely állapotban lesz képessé arra, hogy az isteni igét hamisí
tatlan tisztaságban, a maga egyéniségében megbizonyííva és 
életével megerősítve adhassa tovább. Hogy hallgatóit az általa 
közvetett ige segítségével meg ő formálhassa át az egyháznak 
élő tagjaivá, hívő és öntudatos keresztyén jellemekké. Míg idáig 
el nem jut, addig inkább csak csökkenti az ige erejét és rontja 
hitelét. Mert mint a legtisztább és legegészségesebb viz is szeny- 
nyes csatornán, vagy rozsdás csövön átvezetve ihatatlanná, 
élvezhetetlenné válik: úgy történik az az élet vizével is, ha az 
igehirdető azt felfogó s megposhasztó ciszterna csupán, de nem 
magába befogadó, azzal át meg átitatott „választott edény" 
(Csel. 9, 15.). Amint a föld beissza az esőcseppeket, hogy azután 
megtelitődvén vele forrás alakjában újra felbuzogtassa azt s 
életet keltsen, tápláljon és szornjat oltson ve le: úgy kell az élet 
vizét is magába felvennie és felszívnia az igehirdetőnek, hogy 
aztán az a saját leikéből, egész egyéniségéből eleven, terméke
nyítő s elepedteket üdítő forrásként törjön elő. Minden igehir
detés legszebb és legmegcáfolhatatlanabb apológiája a lelkész 
élete. („Vita eléri evangélium populi"). Az igehirdetőnek magá
nak kell előljárnia azon az utón, amelyen akarja, hogy a hall
gatói, hívei is járjanak. Minden igehirdetőnek arra kell törekednie 
Pál apostollal, hogy amíg másoknak prédikál, maga valami
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módon méltatlan ne legyen. (I. Kor. 9, 27.). Mert Nazianci Ger
gely találó hasonlatával szólva: „Annak a kéznek, mely másokat 
akar mosni, nem szabad piszkosnak lennie". Amit pozitív alak
ban Rittelmeyer (Dér Pfarrer 36.) aforisztikusan így formuláz r 
„Besser predigen hilft dich alies nichts: Du must besser werden".

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.

Verses előfohászok.
János IV. 35—38.

Én Jézusom, megmutattad 
Az igazi, helyes utat ..
Országodat így építem,
Nem tart vissza már semmisem.
Ajkam a te Igéd szólja,
Munkálom a lelkek földjét,
Nem számlálom szemem könnyét,
Csak a termés termés legyen,
S örvendezzen csendes munkán 
Eljövendő Aratója 1

Máté IV. 19—23.
Én Jézusom, e föld kincse 
Nem az élet igaz célja.
Rozsda marja, tolvaj ássa,
Szertehull a boldogsága.

Rendületlen vallom, hiszem :
Te vagy az én drága kincsem !

Máté XIII. 44.
Tudom én Istenem: azt akarod tőlem,
Gazdag legyen éltem örök kincsben bőven.
Engedd, hadd keressem a te szent országod,
Akkor leszek boldog, akkor leszek áldott.

Márk XI. 2 2 -2 5 .
Taníts én Jézusom diadalmas hitre,
Ezt plántáld, erősítsd minden emberszívbe.
Ez a hit, az erő, ez az örökélet,
Általa lesz győztes a te bízó néped !

Schöck Gyula
pápai lelkész.

*
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Luk. 17, 1 -6 .

üram, buzgón kérünk, neveljed hitünket,
Ne szállja meg gyáva csüggedés szívünket, 
Megbántónkat tudjuk igazán szeretni,
A sértést naponta kétszer is feledni.

Ján. 9, 1—7.
Hogy el ne tévedjek e földi téreken,
Jézusom, szent igéd legyen szövétnekem,
Rövid életemet add bölcsen használjam, 
ütolsó órámat nyugodt szívvel várjam.

Luk. 13. 23—27.
Rz örök életre szoros kapu vezet,
Hogy el ne tévedjek, Uram, Te nyújts kezet,
Bűnnek, hamisságnak ösvényén ne járjak,
Előtted egykoron kegyelmet találjak.

Isfván király napi.

Szánd meg nemzetünket, gyógyítgasd sebeit,
Egéről oszlasd el vészek feilegeit,
Béke, egyetértés Lelke közénk szálljon,
Magyarság reménye valósággá váljon.

Márk 7, 31—37.
Rz eget s a földet Isten igazgatja.
Mind jó amit tészen, szent az akaratja,
Igéjét hallgassam, nevét magasztaljam,
Áldása, kegyelme nyugodjon meg rajtam.

Luk. 8, 57—62.
Akármerre vezetsz, kövesselek Uram,
Bár kereszttel legyen megrakva az utam,
Öröm és gyászban hű maradjak Hozzád,
Legfőbb célom legyen az üdv, a mennyország.

Nagy Lajos
szentantalfai lelkész, esperes.
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Vasárnapi és ünnepi beszédek.

Aratás.
Szenthár. u. 5. vas.

János ev. 4. rész, 35—38 v.

„Az Alföld tengersik vidékén", a bérces kárpátok lejtőjén, 
dimbes-dombos Dunántúl lankáin napbarnította férfiak kezében 
csillog a kasza, izmos karok vágják a rendet, szorgos asszony
kezek szedik a markot, „kevés idő" és a magyar föld verej
tékező munkása hálatelt szívvel sóhajthat fe l: megint megáldott 
bennünket Isten és megengedte, hogy fáradalmas munkánk ju
talmát újból betakaríthattuk és ha nem is gond nélkül, mégis 
nagyobb megnyugvással nézhetünk az elkövetkezendő napok 
elé. Milyen felemelő is ilyenkor istennek csodás alkoíású, ha
talmas templomában, a nagy természetben járni és a ringó ka
lásztengeren pihentetve szemeinket, hallani a mezőségnek néma 
és mégis kiáltó prédikációját annak jóvoltáról, aki az ellene 
vétkezett emberiségnek ezt a nagy Ígéretet tette és ezredéveken 
keresztül hűséggel tartja: amíg a föld lészen, vetés és aratás. . .  
meg nem szűnnek.

Amikor Krisztus Urunk Samariának, ennek a zsidóktól 
megvetett országnak földjét járta világmegváltó munkája kez
detén, a kopár Larizim és Ebal hegyekről aláfujó szél még 
nem játszott a hegy lábánál elterülő mezőség kalászaival, hisz 
négy hónap választott még el az aratástól, csak zöldelő pázsit
ként nyújtózkodott el ott a Jákob forrása körül. Bizonyára volt 
oka mégis ezt mondani tanítványainak: emeljétek fel szemeiteket 
és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra! 
Mi késztette erre ?

Sikár városából az a samariai asszony, akinek Jézus ott a 
Jákob kutjánál „élő vizet" adott, boldogságtól sugórzó arccal 
sokaságot vezet Jézushoz, akiben felismerte az Istentől az 
Atyáknak megígért Messiást. A vele történlek elbeszélésével 
felélesztette az élővíz utáni szomjúságot. Ezt a lelki szomjúságtól 
gyötört tömeget látja közeledni Jézus, ez idézi fel benne az 
aratás képét, mert ebben a nyüzsgő emberáradatban lelki mag
vetésének szárba szökkenését látja.

Most, hogy lelkünk ujjong a mezőség nyújtotta áldás felett, 
most amikor a szent Isten ölünkbe hullatja azt, amit szűkebb 
értelemben szent imádságunkban kérünk, a mindennapi kenyeret, 
most így aratás idején érdemes gondolkodni afelett, hogy mi, 
akik az Ő megváltottai vagyunk, szüntelen és megszakítás nélkül 
aratás előtt állunk, aratás előtt akkor, ha megérezzük, hogy 
nemcsak test, de lélek szerint való emberek is vagyunk, ha 
tudjuk, hogy nemcsak a testnek, de léleknek is szüksége van
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táplálékra. És hogy ez, az embernek méltóságot adó lélek el 
ne satnyuljon, oly mezőséget plántált a lélek királya, hogy azon 
a lélek szüntelen arathasson, hogy erősödjék, gazdagodjék, fej
lődjék. Ez a mezőség mindig és minden lelke sorsával törődő- 
nek érett az aratásra, csak munkába kell állni.

Nekünk is szól Krisztusunknak a tanítványokhoz intézett 
szózata: emeljétek fel szemeiteket...

Hallgassunk a mennyei tanító szavára és felemelve sze
meinket nézzük az ő aratásra érett magvetését.

Lenyűgöző hatással van a teremtés koronájának fenségesen 
hangzó címet viselő gondolkodó emberre egy természeti szép
ségekben bővelkedő tájnak látása. Teszem, egy egyszerűségé
ben is nemes vonalú ősi kúriát virágdíszben pompázó, hangu
latot ébresztő fák öveznek. A körülötte elterülő rét és mező 
olyan, mint a mesés szövésű szőnyeg. Az ezüst csikként átsu
hanó patak partján piciny, szerény virágok ezrei emelik illatot 
árasztó kelyheiket ég felé, a felkelő nap sugárözöne a virágok 
égi ajándékát, a harmatcseppeket mindmegannyi tündöklő gyé
mánttá varázsolja. Amott a fenyves zúg rejtelmesen, benne 
madárdal zengi Isten dicsőségét, a közeli sziklás bérc visz- 
hangzik a patak vizének a szikláról-sziklára szökkenésétől, fenn 
a sziklaormon kiterjesztett szárnyú sas mutatja méltóságát.

A csinos lak, az üde táj, a százados fák, a kopár bérc, 
a kristálytiszta vizű patak muzsikáló csobogása, a keblet feszítő 
egészséges levegő mind mind azt mondatják velünk: gyönyörűt 
alkotott itt a nagy természet ura és királya. Nemde, nincs szük
ségünk sok biztatásra ilyen táj megtekintésére?! És jó, hogy 
így van, mert a szépnek látása, bennünket is a szépnek mun
kásaivá tesz.

Krisztus Urunk nem ilyen tájékokat akar nekünk mutatni. 
Ő az Isten mezőségére állít, hogy annak szépségében fürödjék 
meg lelkünk, nemesedjék szívünk, tisztuljon akaratunk. Oda 
állít bennünket felszólításával a törvénynek bércére, de levezet 
bennünket az evangeliomnak életet adó virányaira is.

Megmutatja mindenekelőtt Isten törvényének hegyláncát, 
hol sorban emelkednek az erény-hegyek, a megtántoríthatatlan 
bizakodásé, a makula nélkül való lelki és testi tisztaságé. Meg
láttatja velünk a hegyek közt kanyargó, zúgásával lelkiismere
tünket ébresztő élet-vizet, melynek tükörfénye megmondja mi
lyenek vagyunk, mennyi szakadékon kell még általmennünk, 
mennyi veszedelmet rejtő ösvényen járnunk, hogy elérjük a 
bérctetőket. A törvény terebélyes fái azt zúgják, ember, ismerd 
meg magad, érezd meg, nem átok akarunk lenni számodra, ha
nem áldás, megtartás és erő.

Amíg így a törvény utain vezet, hol mindenütt a nagy 
Isten fensége és a mi gyarlóságunk áll előttünk, szinte észre
vétlenül odaértünk vele, hol nem annyira e mesés mezőség 
urának fensége, mint inkább irgalmassága, kegyelme dobogtatja 
meg keblünket, megpihentet bennünket az isteni irgalom, sze
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retet, jóság lelket a porból emelő kies helyein. Itt egy pompás 
szépségű virágerdő azt prédikálja: úgy szerette Isten ... ott 
azt suttogja egy másik: elég neked az én kegyelmem, emitt 
csendesen int az egyik: legyetek tökéletesek..., amott így 
erősít eg y : bízzál fiam, bízzál leányom! A folyó viz mellé ül
tetett fa (1. zsoltár) lombkoronája azt zizegi: légy olyan mint 
én és megadod idejében gyümölcsödet, a hűvös patak mellé 
kívánkozó szarvasképe hív, jer, igyál az éiő vízből, hogy meg
lásd Istent. Bárhová tekintünk itt, minden-minden a szent Isten 
jóságát hirdeti, ki a legnagyobbat, szent fiát adta értünk.

Keresd ezt az áldott mezőt! Nyisd ki meghitt otthonodban 
a maradandó értéket néked felkínáló szent könyvet, a Bibliát 
s benne állsz, gyönyörködhetsz, szedheted leiketépítő gyümöl
csét, megerősödhatsz életharcod becsületes megharcolására. 
Előtted áll énekeskönyvedben, mely azt kéri tőled zúgd vele: 
mily nagy az Úr kegyelmessége, hogyne dicsérném az Istent.

Ezen az isteni mezőségen nevelkedtek fel azok, akik örök 
példaként állanak az emberiség előtt hűségük, szorgalmuk, be
csületességük, legyőzhetetlen hitük, sziklaszilárd reménységük 
révén. Plántálta pedig az Úristen ezt a kies helyet, az ő szent 
fia. a Krisztus által, aki a magvetést végezte, megöntözte a leg
jobbak vérével, hogy bő gyümölcse vonzza az élőket, ráhuliatja 
ma is még az ő Szent Lelkének a harmatját, hogy' időtlen 
időkig pompázzék és menedéket adjon azoknak, kik nemcsak 
testükkel, de lelkűkkel is törődnek.

Emeljétek azért fel szemeiteket és lássátok meg a tájéko
kat, melyek fehérek az aratásra! Testvérek, legyünk mindnyájan 
Krisztus megvetésének aratói, hogy jutalmat nyerjünk és gyü
mölcsöt gyűjtsünk az örök életre, hisz ki vagyunk küldve mind
nyájan annak aratására, amit nem mi vetettünk el, hanem Ő, 
a nagy Magvető.

Ahol engedelmeskednek Krisztus szavának és nekiállnak 
az aratás munkájának, ott letörnek az élettövisek, mely'ek annyi 
sebet ejtenek, ott a szeretet tüze felperzseli az embereket egy
mástól elválasztó sövényeket, ott Istent dicsérő ének szava, az 
imádság lelke száműzi a civakodás, az egymás becsületében 
tiprás, a rágalmazás lelketölő beszédét. Ahol az Úr mezejének 
munkásai élnek együtt, előttünk áll az, ami után vágyakozik 
az emberiség, de nem éri el, mert nem akarja szemét felemelni 
a tájakra, melyek már fehérek az aratásra.

Ha házastársak azt akarják, hogy az a szövetség, melyet 
egykor az Úr színe előtt kötöttek, ne legyen csak munka kö
zösség, ne legyen csak vagyongyűjtés eszköze, hanem belső, 
őszinte, szívbeli közösség, legyenek aratók az Urnák magveté
sében, arassák ott a szelídség, szeretet, béketűrés, megbocsátás 
erényeit s elveszik jutalmukat.

Ha apák és anyák azt várják, hogy gyermekeik az övéik 
legyrenek akkor is, amikor már azok is apák és anyák, küldjék 
őket zsenge korukban már az Úr mezejére, hogy szedjék ott
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az istenfélelem, szülői tisztelet, becsületesség, józanság, szorga
lom virágait és elnémul az egyre növekvő panasz a háladaílan 
gyermekek miatt.

Ha azt akarjuk, hogy gyülekezetünkben az élet vizei foly
janak, legyünk aratók a gyülekezeti munka mezején, olyanok, 
kik megszentelik az Úrnak napját s szent igéjét s annak hir
detését meg nem vetik, akik nemcsak másoktól várnak sokat, 
de maguk is helyet kérnek az evangélium munkamezején.

Az isteni mezőségen végzett munka áldását érezni fogja 
a község, ezen a munkamezőn ébredünk tudatára annak, hogy 
egy nemzeti közösségnek is tagjai vagyunk, melynek jóléte a mi 
jólétünket is jelenti.

E munkamezőn való aratás lehet, nem jelent kézzel fog
ható hasznot, de feltétlenül növeli azt a hitet, mely az élet vál
tozásai között biztosabb támpont, mint az aranyhegyek. Ez a 
hit kincseket gyűjt az örök életre, melyben együtt örvend mag
vető és arató, mely életnek ura azt készítette el az őt szere
tőknek, amit szem nem látott, fül nem hallott és emberi szív 
meg sem gondolt (I. Kor. 2, 9.).

Az aratókaszák csengésétől hangos táj emlékeztessen az 
Úr mezőségén való aratásra. Mindenkinek szól a felhívás: emel
jétek f e l . . .  Nem kell attól tartanunk, hogy tilosban járunk, 
mivel más vetésében munkálkodunk, nem kell tartanunk pertől, 
nem, örvendezés van a mennyben, ha az aratók száma szapo
rodik, ha mind többen nyernek jutalmat és gyűjtenek gyümöl
csöt az örök életre.

Legyen bár más a magvető, más az arató, biztos, aki a 
Krisztus magvetéséből arat, azt aratott, amiben megtartást je
lentő erő van, azt, ami a lélek szárnyalását segíti elő, azt, amit 
nem kell itt hagynia, de magával vihet ama szebb hazába is.

Az evangélium tája fehér az aratásra. Hív és vár. Ha nem 
volnál még úton, indulj el szívedben a hit kaszájával, hogy 
arathass, nem múló dicsőséget, de az örök élet gyümölcsét. 
Ámen.

Hoffmann Ernő
pusztavámi lelkész.

„Ahol van a ti kincsetek, 
ott van a ti szívetek is.“

Szenth. u. 6. vas.
Máté ev. 6, 19 -23 .

A Hegyi beszéd programmpontjai között igen fontos helyet 
foglal el az a szakasz, ahol Jézus tanítványait az anyagias lel- 
külettől, a vagyon szeretetétől óvja. Szinte paradoxonként hat 
a mai anyagias világban az a követelés, hogy „Ne gyűjtsetek 
magatoknak kincseket a földön.“ Úgy érezzük, mintha ezek a
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szavak nem is erre a földre vonatkoznának, hanem egy rajongó 
képzelet által megálmodott csudálatos világ ideális állapotait 
tételeznék fel, melynek örökkévaló királya a Jézus Krisztus, 
polgárai az Isten akarata szerint élő kegyesek s törvénye a 
szeretet. Isten országa a minden értéket és minden örömöt 
magában foglaló legfőbb jó ; e világ pedig Isten országa előké
szítésének a színhelye s az a rendeltetése, hogy ez is meg- 
dicsőiiljön és a Krisztus uralkodása alá kerüljön. Mégis, a cél 
közössége dacára is oly nagy ellentét van a kettő között, hogy 
azt csak a bűnös emberi természet legyőzésével lehet áthidalni. 
Erre a nehéz, de dicső feladatra szólítja fel Jézus tanítványait, 
midőn lelkűkre köti, hogy ne gyűjtsenek maguknak földi kin
cseket, melyeket a rozsda és a moly megemészt, tolvajok kiás
sák és ellopják.

Első hallásra könnyen félreérthetnénk ezeknek a szavaknak 
a jelentését, mert hiszen az evangéliumok szellemében járatla
nok úgy is magyarázhatnák ezeket, hogy Jézus az élet meg
tagadását, a természetes életösztönök megöldöklését követeli 
tanítványaitól, ami egyértelmű volna az anyagi és kulturális 
fejlődés letörésével, mivel hiányozna szívünkből a nagy alkotá
sokra serkentő ambíció, az akadályokat leküzdő életkedv és 
áldozatkészség. Ki is tudna határt szabni a vagyonszerzésnek, 
melyik kéz tudná lefogni a haszon megsokszorozására törekvő 
vállalkozási kedvet, ki tudná igazságosan elosztani a termelt 
javakat, hogy azokból ne könny, vér és átok, hanem csak áldás, 
békesség és megelégedés fakadjon ? Ki volna képes a hatalomra 
törő osztályokat és foglalkozási ágakat békés megegyezésre 
bírni, a tőkét az igazság, a méltányosság, az önzetlenség szol
gálatába állítani, az emberiség jogosulatlanul felfokozott igényeit 
megrendszabályozni, amikor minden bajnak, minden válságnak 
gyökere az emberi önzés. . .  ? És Jézus mégis azt parancsolja 
tanítványainak, hogy ne gyűjtsenek maguknak földi kincseket, 
nemcsak azért, mert azok mulandók, idővel elenyésznek, vagy 
könnyen ellophatják őket, hanem azért, mert a vagyongyűjtés 
Isten országa munkálásának és az apostoli hivatásnak legfőbb 
akadálya.

Az első apostoli próbautra kiküldött tanítványainak szigo
rúan meghagyja, hogy . . .  „Ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, 
se rézpénzt a ti erszényetekbe, se útitáskát, se két ruhát, se 
sarut, sepáleát; mert méltó a munkás az ő táplálékára." (Máté 
10, 9 —10.) „Valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, 
nem lehet az én tanítványom." (Lukács 14, 33.) S meg is indo
kolja, hogy miért kell kerülnünk az anyagiasságot: „Senki sem 
szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat 
szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. 
Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak." (Máté 6, 24.) 
A kettő között nincs alku, mindegyik teljes odaadást követel; 
százalékszerű munkamegosztás el sem képzelhető e világ és 
Isten országa között. A gazdag ifjúnak azt ajánlja: „Ha töké
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letes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat és oszd ki a sze
gényeknek ; és kincsed lesz a mennyben; és jer és kövess 
engem." (Máté 19, 21.)

Azt szoktuk mondani, hogy minden gazdasági jólétnek, 
ipari, technikai fejlődésnek a vagyon, a tőke az alapja. Ezen 
a ponton tehát látszólag ellentét van e világ gazdasági törvénye 
és a Krisztus követés erkölcsi követelménye és feltétele között 
Jézus azonban nem azt akarja mondani, hogy ne dolgozzatok 
anyagi javakért, hanyagoljátok el földi kötelességeiteket, ne 
munkáljátok meg szántóföldjeiteket, szüntessétek be az ipari 
munkát, a kereskedelmet, — hanem arra figyelmeztet: ne a 
földi vagyongyűjtés legyen célotok, ne ebben merüljön ki min
den földi tevékenységiek, ne a kincshalmozás legyen legfőbb 
örömötök, mert az magában véve nem boldogít, szánalmas rab
szolgákká tesz benneteket. Megrabolja nyugalmatokat, megke
seríti legédesebb perceiteket, eldurvítja, érzéketlenné teszi szíve
teket, nem enged időt lelketek gazdagítására, Isten szolgálatára, 
mert . . .„aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; aki 
pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet." (Gál. 6, 8.) 
Mit használ neked óh ember, ha az egész világot megnyered is, 
de telkedben kárt vallasz? Mit használ, ha bíborba, bársonyba 
öltözködsz, ha naponként az élvezetek mámorában fürösztöd 
lelkedet s végül le kell mondanod mindenről, az aranyról, az 
ezüstről, a földbirtokról, a biztos jövedelmet hozó részvényekről, 
a hatalomról, a kitüntetésekről, melyeket pénzen megvásároltál, 
a csillogó ékszerekről, finom ruhákról, melyekben mások előtt 
tetszelegtél s koldusszegényen térsz vissza a földbe, melyből 
vétettél ? Krisztus nem azt kívánja tőled, hogy kivond magadat 
minden kötelesség alól és belépj a munkanélküliek táborába, 
sőt példaképen hivatkozik önmagára: „Az én Atyám mindez- 
ideig munkálkodik, én is munkálkodom," — (János ev. 5, 17.) 
hanem azt akarja, hogy földi munkáddal, kötelességeid pontos 
teljesítésével, időddel, vagyonoddal, tehetségeddel az Isten orszá
gát szolgáld, lelked örökkévaló kincseit gyarapítsd, a belső 
embert építsd, hogy életed áldás lehessen magadra és másokra 
nézve. Isten országában a gazdagság és szegénység teljesen 
közönbös állapot, mivel a lelki kincsek gyűjtése teljesen függet
len a földi javaktól. Éppen ezért egyik sem lehet cél, hanem 
csak eszköz, hogy általuk Istenhez vezető utunkat egyengessük. 
Vagyonunk kiosztása magában véve még nem erény s a vagyon 
megtartása még nem bűn. De bíínné és akadállyá lehet a földi 
kincs abban a pillanatban, amikor szívünk, lelkünk hozzá tapad, 
amikor nem tudunk bűvköréből kiszabadulni, mikor magasabbra 
értékeljük Isten országa javainál, nem tudunk belőlük áldoza
tokat hozni magasabb, eszményi célok érdekében, amikor élet
céllá lesz a vagyonhalmozás és másodrangu kérdéssé válik az 
Isten országának munkálása, a Jézus követése. Aki nem tud a 
hamis mammonból jóbarátot szerezni magának az örök életre, 
aki nem tudja anyagi érdekeit az Isten országa céljainak alá
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rendelni, aki üzleti elfoglaltságaira, vagy családi körülményeire 
való hivatkozással visszautasítja Isten kegyelmi meghívását, 
annak vagy egyikről, vagy a másikról le kell mondania, mert 
két úrnak nem szolgálhatunk és a Krisztusnak tanítványai nem 
lehetünk.

Óh nagyon is szegény gazdag az. aki csak földi javakkal 
rendelkezik, de nincs lelki gazdagsága; minden vagyona dacára 
is szegénynek mondható az az ország, ahol nincs belső, lelki 
kultúra; szegény és sekélyes az a műveltség és civilizáció, amely 
csak technikai értékekre, fényes palotákra, modern szórakozási 
épületekre van alapozva krisztusi lélek és erkölcs nélkül. Fö
venyre épített az az egyház, amelynek csak a gazdagság, a 
földi hatalom, a fény és pompa a fundamentuma, mert ha el
jönnek a változások szelei és viharai, nagy lészen annak a 
háznak romlása. Az ókori Fönicziát, Rómát, Babylont nem tudta 
megmenteni kolosszális vagyona, sőt erkölcsi züllésének és po
litikai összeomlásának lett az okozója. A középkori pápás egy
háznak hiába voltak országokra kiterjedő latifundiumai, a hit
es erkölcsbeli hanyatlást nem tudta elkerülni, sőt éppen az 
elvilágiasodás ásta alá erkölcsi tekintélyét. A nagy világbank
házak, vállalatok hirtelen összeroppanása és az ezeket kisérő 
öngyilkosságok mind azt bizonyítják, hogy a világ gazdasági 
rendje egészségtelen alapokra van építve és hogy az anyag 
mindenhatóságába vetett hit igen szomorúan megboszulja magát. 
Korunk szellemi, erkölcsi és anyagi lezüllésének kórképét az a 
szánalmas vergődés, az a tervszerűtlen kapkodás, az a végső 
bukást cinikus rezignáltsággal váró tespedés jellemzi legjobban, 
amely kénytelen beismerni, hogy az anyagi csődöt pusztán 
anyagi eszközökkel nem lehet megszüntetni, hogy a válságnak 
sokkal mélyrehatóbb okai vannak, melyeket pusztán szociális 
olajcseppekkel meggyógyítani nem lehet.

Ne gyújtsunk hát egyedül és legfőképen anyagi kincseket, 
mert azok között elveszik a lélek, kihűl a szív, elsorvad a sze
retet, sivárrá teszi életünket az önzés fagyos szele; hanem 
gyújtsunk magunknak mennyei kincseket, keressük először és min- 
denekfelett Istennek országát és annak igazságát és mindenek 
megadatnak nékünk.

Krisztus Urunk ezzel az utasítással megjelöli a keresztyén 
ember pozitív célját: a lelki kincsek gyűjtését, melyek túlélik 
az idő korlátáit, mert ezek Isten országának örökkévaló javai. 
Ezek a kincsek függetlenek az anyagi értékeket fenyegető ve
szedelmektől, nincsenek kitéve az enyészetnek, az elveszésnek, 
a halál sem szünteti meg őket, sőt akkor válnak egyedüli tulaj
donainkká. Ezekben a lelki javakban sajnos nagyon szegény a 
világ, ezeknek nincs kelendőségük, nincs árfolyamuk, sőt sok
szor akadályok az élet kenyérharcában, az anyagi előrehaladás
ban, a földi sikerekben. Azért nem értékeli őket a világ, mert 
nem lehet belőlük gyakorlati előnyöket huzni, nem lehet az élet 
zsibvásárénak aprópénzére felváltani. Pedig mennyivel szebb,
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nemesebb, tartalmasabb lenne életünk, ha egyéni, társadalmi, 
és nemzeti közéletünkben ezek az erkölcsi értékek foglalhatnák 
el méltó helyüket. Mily nagy szükségük volna ezekre a kin
csekre főként azoknak a felelős vezető tényezőknek, akik a világ 
gazdasági sorsát intézik, hogy ezeknek áldásaiból az egész 
emberiség részesülhetne! Mennyire nélkülözi ezeket a kincseket 
a mai nemzedék, mely a pénz, a szélsőséges'tulzásokba tévedt 
sport, a betegségszámba menő rekord hóbort, a frivol divat, az 
érzékiség kielégítését szolgáló mozi ünnepelt bálványain kívül 
más eszményekért nem lelkesedik. Az aranyborjú szobra körül 
tomboló őrült táncban éli ki a modern ember a maga lélek- 
nélküli életét, ennek áldozza fel fiatalságát, épségét, egészségét, 
erkölcsét, becsületét. Csak a mának, a jelen percének akar élni, 
lázas sietséggel igyekszik letarolni a földi élet vetését, nem 
törődik senkisem a holnappal és holnaputánnal, mert az úgy is 
bizonytalan. S ebben az ádáz, könyörtelen törtetésben fájdalom 
látni, mint veszik el a lélek, mint devalválódik értéktelen papir- 
ronggyá az erkölcsi érték, mint lazulnak meg a társadalmi rend 
eresztékei, mint hül ki a szívekből a hit s mint süllyed az érzé
kiség porába a magát modernnak és felvilágosodottnak mondó 
emberiség.

Ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Érzés-, 
gondolat- és akaratvilágunk mindig törekvésünk tárgyához iga
zodik s ha testünk lámpása: a szem, magasabb célt és értéket 
nem ismer, mint az anyag kultuszát, ne csudálkozzunk azon, 
ha elveszítjük helyes erkölcsi érzékünket, Ítélőképességünket. 
Ha életünk vezérlő elve: a szellem nem tud a testiség felett 
uralkodni, nem várhatunk erkölcsi megtisztulást és újjászületést.

Keresztyén Testvérem! Jézus nemcsak tanítványait szólí
totta fel az ő követésére, hanem tégedet is felkér országa kin
cseinek gyarapítására. Tested lámpása: a szem, ha nem az élet 
világosságát fogadja be, hanem a bűn sötétségét, így egész 
tested a bűn sötétségében marad; ha lelked nem figyel a Jézus' 
szavára s nem tárul ki a Szentlélek megvilágítása előtt, kiesel 
az Istennel való boldog életközösségből s egész életedre a szel
lemi sötétség éjszakája borul, mely sokkal nagyobb csapás, mint 
a fizikai sötétség.

Érzed-e, hogy neked erre a megvilágításra szükséged van, 
mert e nélkül céltalan bolyongás életed, meddő minden küzdel
med, hiú ábrándozás minden reménykedésed. Érzed-e, hogy 
még nagyon sok lelki kincset kell gyűjtened életutadon, hogy 
Isten országának méltó polgára lehess ? Az élet nem más, mint 
Istentől adott nagy alkalom a mennyei kincsek gyűjtésére, vagy 
annak elmulasztására. Aki csak e világnak él, az csak a testnek 
él, pedig egyedül a lélek az, amely megelevenít, a test nem 
használ semmit.

Ki tudja, mennyi drága alkalmat mulasztottál már el, hogy 
lelked kincses házát gyarapítsad, hogy hitedet erősítsed, isten 
iránti háládat leróhassad, embertársaid iránti szeretetedet bébi-
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zonyítsad, megbocsátó türelmedet gyakoroljad, bűnbánati köny- 
nyeidet elsírjad s Jézusod bűnbocsátó kegyelmét megragadjad? 
Nem tudhatod, meddig tart még a kegyelmi időd, meddig mun* 
kálkodhatsz szeretteid körében s meddig készülhetsz az örök 
hazára? Jézus nem földi javaidat, pénzedet, földedet, üzletedet 
kéri, hanem egyedül a te szívedet, érzelmi és szellemi életed 
középpontját akarja e világtól elvonni, átalakítani, az ő szolgála* 
tába állítani és az Istennel való boldog életközösség számára 
megtartani!

Váljon visszatudnád-e utasítani Testvérem ezt a kitüntető 
meghívást, ellen tudnál-e állni Isten akaratának ? Boldogok, akik 
egész életükben Isten országát keresik és megtalálják azt. Ámen.

Novák Rezső
ajkai lelkész.

Az elrejtett kincs.*)
Szenthár. u. 7. vas.

Máté 13, 44,
Hitünknek egyik sarkalatos alaptétele e z : Hogy Isten van, 

aziránt a keresztyén ember feltétlenül bizonyos. Ennek a bizo
nyítására az emberre nézve egyedül döntő bizonyíték a kije
lentés. Istennek többféle kijelentését ismerjük. Kijelentette magát 
először is a világban. Ezt a kijelentését egy csodálatosan szép 
könyvbe, a természetnek könyvébe irta be és pedig azért, mert 
ebből olvasni tudnak a legegyszerűbb lelkek is, hiszen ennek 
lapjai nem rideg betűkkel vannak tele, hanem ragyogó szép
ségű képekkel vannak díszítve. A kékíő mennyboltozat fejünk 
felett, az áldott termékenységü föld, amely nékünk a kenyeret 
adja, a végtelen tengerek, a messzeségbe kanyargó folyók, a 
felhők közé emelkedő hegyóriások, a parányi kis fűszál, az 
éneklő madár az ágon, mind-mind Istennek nagyságát, dicső
ségét és hozzánk való szeretetét hirdetik minékünk. Pedig né
mák és hallgatagok, mégis azért csöndes hallgatásuk a mi szá
munkra komoly, fenséges prédikációk, amelyek arra tanítanak 
bennünket, hogy nem vagyunk mi egyedül, nem vagyunk el
hagyatva, mert van nekünk egy áldott, szerető mennyei Atyánk, 
aki gondot visel mi rólunk. Áz egek beszélik Isten dicsőségét 
és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond 
beszédet, éj éjnek ad jelentést. . .  Szózatuk kihat az egész földre 
és a világ végére az ő mondásuk. (Zs. 19, 2., 3., 5.)

A mi Megváltónk, az Üdvözítő Jézus Krisztus is legtöbb
ször ebből a könyvből, a természet csodás szépségű könyvéből 
vette a maga tanításait. Ez természetes is, mert ezt a könyvet 
jobban megértették a tanulatlan, egyszerű lelkek. Ő pedig nem

*) Mutató szerzőnek „Jézus én bizodalmám* c. most megjelent egyházi 
boszéd kötetéből.
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Izrael tudós farizeusaihoz küldetett, hanem az elhagyatott, sze
gény tudatlan emberekhez, hogy ezeket vezetgesse az igaz 
Istenismeret gyönyörű ösvényére. Azért jött, hogy megtanítson 
bennünket arra, miszerint ez a föld nekünk csak ideiglenes 
tartózkodási helyünk, mert nincsen itt maradandó városunk, 
hanem jövendőt keresünk. A mi tulajdonképeni hazánk, a mi 
igazi országunk az Isten országa s minden törekvésünknek oda 
kell irányulnia, hogy mi ennek az országnak polgárai legyünk 
már e földi életben.

Mikor erről az országról tanított az Üdvözítő, akkor sze
retett különösen a természet könyvében lapozgatni. Egyszer a 
mezők liliomait szólaltatta meg, melyek nem munkálkodnak és 
nem fonnak s mégis Salamon minden dicsőségében sem öltöz
ködött úgy, mint ezek közül egy. (Mt. 6, 29.) Máskor a mag
vetőt, vagy a szőlőbeli munkásokat állította hallgatóinak lelki 
szemei elé, majd a tenger fenekén rejlő drága gyöngyöt.

A most felolvasott példázatot is a természetnek csodás 
szépségű könyvéből vette az Üdvözítő. E példózatban beszél:

Az elrejtett kincsről.
1. Elénk állítja a szántó-vető embert, aki testvérem te 

vagy!
2. Ez a szántó-vető a földben kincset talált. E rejtett kincs, 

az Isten országa.
3. A szántó-vető elmenvén, eladta minden vagyonát, hogy 

megvehesse a kincset rejtő földet. Ezt kell neked is tenned I
I.

A szántó-vető ember, kora reggeltől késő estig kint dol- 
űolgozott az ő földjén. Ez a szántó-vető ember, testvérem te 
vagy!

Kint dolgozott az ő földjén s a verőfényes tavaszi napsu
gárban jó mélyre nyomta ekéjét a földbe. Gyönyörködött az 
illatos barna barázdákban, amelyek ekéje nyomán szakadtak 
fel s úgy érezte, hogy abban a teremtő munkában, amelyet 
végzett, ő a gyönge ember, a kicsinyke porszem, munkatársa a 
hatalmas erős Istennek, aki megteremtette a világot semmiből, 
— de nem cél nélkül, — mert a végcél az volt, hogy a maga 
fenségét, dicsőségét és szeretetét kinyilatkoztassa.

A föld művelésénél áldottabb, szentebb munka nincs e 
világon, testvéreim! Valami csodálatos és felemelő érzés mű
velni azt a földet, amelyen születtünk, amely hantjaival egykor 
elfog takarni bennünket, életünkben pedig megadja számunkra 
a mindennapi kenyeret. Áldott ez a munka már csak azért is, 
mert minden föld kincseket rejt magában. Hiszen az a széna, 
amit a mező terem, az a búza és egyébb termények, amelyek 
Isten áldása nyomán fejlődnek a szántóföldön, mind-mind kin
cset ér és pedig, hogy milyen nagy kincset* azt csak akkor 
tudjuk igazán értékelni, amikor megtogyatkozik asztalunkon a 
mindennapi kenyér.
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A felolvasott példázatban azonban Jézus nem ilyen, hanem 
elrejtett, kincsről, tehát valószinüleg a földben talált arany, vagy 
ezüst pénzről beszél. Tudvalevő dolog ugyanis, hogy azokban 
az időkben még nem voltak takarékpénztárak, ahová az ember 
megtakarított vagyonát elhelyezte volna, a folytonos népván
dorlások, az irtó véres háborúk pedig akkor még jobban veszé
lyeztették a vagyont, mint ma. Az emberek tehát úgy segítettek 
magukon, hogy megtakarított pénzüket, féltve őrzött ékszereiket 
a földbe ásták. Az ilyen elrejtett kincs tulajdonosa aztán nem 
egyszer elesett a háborúban s mivel a rejtekhelyről senki sem  
tudott, a pénz a földben maradt. (Korén.)

A példázatban említett szántó-vető is valószinüleg ilyen 
kincset talált. És pedig, amint a példázatból kitűnik, nem a 
maga földjén, hanem olyan földön, amit ő csak haszonbérbe bírt, 
különben nem kellett volna arra gondolnia, hogy mindenét eladja  ̂
minden vagyonát értékesítse, csakhogy megvehesse a földet.

Ő tehát, hogy a törvénnyel összeütközésbe ne kerüljön, 
úgy gondolta, hogy leghelyesebben cselekszik, ha a talált kin
cset most ismét elföldeli, nehogy más találja meg azt s ha majd 
összehozza a föld vételárát, — megveszi a földet, hiszen ha 
minden vagyonát rááldozza is ennek az egy darab földnek a 
megvásárlására, akkor is bőségesen kárpótolva lesz, mert általa 
olyan vagyonhoz jut, amiről azelőtt még csak álmodni sem mert.

A véletlen folytán ilyen csodálatos nagy szerencséhez ju
tott a szántó-vető, aki testvérem, — te vagy!

II.
A szántó-vető tehát a földben kincset talált. E rejtett kincs 

az Isten országa. Isten országa ugyan már hegyen épített vá
ros, amelynek világossága szerte árad a világ minden tájára, 
mégis találó a hasonlat, ha azt mondjuk róla, hogy egyben el
rejtett kincs. Ennek pedig két oka van. Az egyik ok az, hogy 
e kincs nem oly csillogó, nem oly szemkápráztató, mint a világ 
kincsei, a másik pedig az, hogy a bűn, ez a kérlelhetetlen ősi 
ellenség megfosztotta szemevilágától az embert és vaksággal 
verte meg s így nem látja azokat a kincseket, azokat a föl- 
becsülhetetlen nagy értékeket, amelyek az egyházban, a vallá
sos életben, a Jézus tanításában rejlenek. Az ember egész éle
tében nem cselekszik mást, mint kincseket keres. Ezért dolgozik, 
küzd és fárad éjjelt nappallá téve. Úgyszólván minden gondolat
megnyilvánulása az arany körül forog. Minden napja őrült haj
sza a vagyonszerzés után. Nincsen egy pillanatnyi ideje sem, 
amit a léleknek szánna. És amíg véres verejtéket izzad a va
gyon után, elmegy az igazi kincs, az Isten országa mellett 
anélkül, hogy csak észre is venné azt. Pedig Jézus mondja: 
Ne gyűjisetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és 
a moly megemészti és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, ha
nem gyüjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem 
a rozsda, sem a moly meg nem emészti és ahol a tolvajok ki
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nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van e li kiucsetek, 
ott van a ti szívetek is. (Mt. 6, 19—21.)

Egy alkalommal két úr sétálgatott egy gyünyörű kastély 
előtt, mely egy park közepén állott s termékeny szántóföldek 
környékezték.

— Mit ér ez a birtok? — kérdezte egyik úr a másikat.
— Nem tudom megmondani, mi az értéke ennek a birtok

nak, de megmondhatom, mi volt az ár, amit tulajdonosa adott érte.
— Hát mibe került?
— A leikébe!
Az ember azt hinné, hogyha közöttünk hire menne egy 

olyan mezőnek, amelyben nagy kincs rejlik, seregestül özönlene 
oda a világ minden népe. Pedig nem úgy áll a dolog, mert ime 
itt van előttünk a gyönyörű mező, a Krisztus által alapított 
Istenországa, gazdag kincseket tartalmaz, amelynek mind birto
kába juthatnánk anélkül, hogy valami nagy áldozatot kellene 
érette hoznunk és mégis igen sokszor még csak észre sem vesz- 
szük azt.

Mi lehet ennek az oka? A legfőbb ok kétségtelenül az, 
hogy bűnösök vagyunk. Bennünket annyira leköt a világ, hogy 
nem érünk rá és nem is akarunk az Isten országának magasz
tos dolgaival foglalkozni. Pedig Jézusunk mondotta: Keressétek 
először Istennek országát és az ő igazságát és ezek mind meg
adatnak néktek. (Mt. 6, 33.) Ennek ellenére mégis volt olyan 
szomorú időszak, amikor a hivatalos egyház vezetői maguk 
elásták a drága kincseket, hogy teljesen el legyenek rejtve az 
emberek szemei elől. Hála azonban a kegyelem Istenének, aki 
nem engedte ezt az áldatlan munkát sikerre juttatni s az ő 
gyönyörűséges mezején támasztott munkásokat, buzgó kincske
resőket, akik az elrejtett kincset ismét felszínre hozták. Luther, 
Kálvin, Zwingli és lelkes társaik voltak a buzgó munkások, akik 
szorgalmasan ástak a kincsek után s miután megtalálták azt, 
nem tartották meg önzőén maguknak, hanem szétosztogatták a 
nép között, mondván: őrizzétek e drága kincseket, mert az 
életnek nyomorúságai, szenvedései, ezerféle megpróbáltatásai 
között ezek adnak a ti háborgó telketeknek vigasztalást és nyu
galmat, mert ezekben van az igazság és az élet.

Ezt a drága kincset, ezt a romolhatatlan értéket napjaink
ban is el akarják temetni a különböző világáramlatok: a kö
zöny, hitetlenség és a megátalkodottság. Mi azonban álljunk 
szembe ezekkel felemelt fővel, bátor, férfias hittel, mint akiknek 
győzhetetlen erőt ád a Jézus biztató szava: Ne félj te kicsiny 
nyáj, mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az orszá
got. (Lk. 12, 32.) És így meglássátok, lehetetlen lesz az, hogy 
korunk álprófétáinak romboló munkájuk sikerrel járjon, mert 
az igazságot sárba taposni, a valódi kincset hamisnak nyilvání
tani, vagy örökre elásni nem lehet. Újra napfényre kerül az, 
mint ahogyan a mezőben elrejtett kincset is megtalálta a szántó
vető. E rejtett kincs, — az Isten országa!
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A szántó-vető elmenvén, eladta minden vagyonát, hogy 
megvehesse a kincset érő földet. Ezt kell neked is tenned!

A példázatban említett embernek, attól kezdve, hogy a 
bérelt földön megtalálta a mesés gazdaságú kincset, nem volt 
nyugodalma egy percig sem. Mindjárt arra gondolt, hogy meg
veszi a mezőt s így a kincsek az ő birtokába mennek át és 
még a világ sem mondhatja majd róla azt, hogy lopott, vagy 
jogtalanul jutott az értékes vagyon birtokába. Ám a mező meg
vételéhez nem volt elég pénze. Ő csak egy szegény bérlő volt, 
aki reggeltől estig a mások földjén verejtékezett, hogy a maga 
és családja számára megszerezhesse valahogy a mindennapi 
kenyeret. Azonban számot vetett azzal is, hogyha pénzzé teszi 
házát, bútorait és egyéb ingóságait, akkor valahogy mégis csak 
elő tudja teremteni a vételárat. Gondolatait tett követte és meg
vásárolta a kincseket rejtő mezőt. Hasonlóképen kell cseleked
nünk nekünk is mindnyájunknak.

Nagy Sándor egyszer egyik igen kedvelt emberének egy 
kitöltetlen utalványt adott, amelyet az tetszése szerinti összegű 
számmal láthatott el. Amikor kifizetés céljából az utalvány a 
kincstárnok kezeihez jutott, igen meglepődött s a magas össze
get nem akarta kifizetni, sőt még az uralkodót is megkérdezte 
a kifizetés ügyében. Fizesd ki, — mondotta Nagy Sándor, — 
hiszen nekem dicsőséget szerez az, ha látják az emberek, hogy 
az én gazdagságom kimeríthetetlen.

Látjátok testvéreim, — ilyen kimeríthetetlen gazdagságú 
mező az Isten országa is, benne a legértékesebb kincsek: a 
bűnbocsánat, Istennek kegyelme, üdvösség, örök élet és a leg
drágább, maga az Űr Jézus Krisztus. Haladéktalanul szerezzük 
meg hát ezeket a magunk számára. Hiszen tulajdonképen csak 
egyet kell elhagynunk: a bűnt. Ugy-e, ez olcsó vételár ? De hát 
az Isten, a mi kegyelmes mennyei Atyánk annyira szeret ben
nünket, hogy csak ilyen csekély áldozatot követei mitőlünk. 
Igaz ugyan, hogy a bűnök elhagyása még nem teljes vételára 
az Isten országának, hanem csak egy részlete, de a másik, a 
nagyobb részt a mi Megváltó Krisztusunk fizette meg helyettünk 
ott a Golgotha keresztfáján, nagy szenvedésével, vére hullásával, 
élete feláldozásával. Ő a mi bűneinket maga vitte fel testében 
a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: 
akinek sebeivel gyógyultunk meg. (I. Pét. 2, 24.)

Haboznál-e ezek után csak egy pillanatig is, az Isten or
szágának. ennek a legfőbb jónak megszerzéséért? Én nem hi
szem! De ha mégis így volna, — figyelmeztetlek, hogy ezt ne 
tedd ! Légy buzgóságos és térj m eg! Mert ha te az Istent buzgón 
keresed és a Mindenhatóhoz bocsánatért könyörögsz. . .  akkor 
legott felserken éretted az Úr és békességessé teszi a te igaz
ságodnak hajlékát. (Jób 8, 56.) Hagyd el a te bűneidet, hiszen 
ezek úgyis csak átkos terhek életedben. Indulj el még ma a

III.
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Krisztus által megjelölt utón, mert csak egyedül ez vezet amaz 
áldott cél: az Isten országa felé.

Lásd, a szántó-vető ember minden vagyonát eladta, csak
hogy a kincseket rejtő mezőt megvehesse.

Te is eképeu cselekedjél!
Bíró László

hosszufalui lelkész.

A keresztyén világszemlélet áldása.
Szenthár. u. 8. vas.

Márk 11, 22—25.

Jézus tanítása, e mennyei reflektor, az élet minden nagy 
kérdésére rávilágít. Majd felfelé vetíti sugarait s az élet magasz
tos célját mutatja m eg: „Legyetek tökéletesek, miként a ti meny- 
nyei Atyátok tökéletes"; majd a tartalmába világít be s a ke
resztyén erkölcsiség legfőbb szabályaként az egymás iránti 
szeretetet állítja oda az ember elé: „Új parancsolatot adok 
néktek, hogy egymást szeressétek"; majd a keresztyénség fenn
tartó alapját, tápláló gyökerét tárja fel, mely nélkül sem a célt 
megközelíteni, sem az életet tartalommal megtölteni nem lehet: 
„Legyen hitetek Istenben". A hit a keresztyén élet alapja, mely 
nélkül sem utnakindulás, sem továbbhaladás, sem célhozérkezés 
nincsen. Hit által fogadjuk el Krisztus érdemét s leszünk igazzá 
Isten előtt, mintha bűn már nem is lenne bennünk s erkölcsi 
tökéletességre jutottunk volna el. Hit által nyerjük meg Isten 
erejét, hogy célegyenest haladhassunk előre a megkezdett utón, 
mely a tökéletességhez vezet. Hit által merítünk a szeretet ős
forrásából, Isten szívéből új meg új erőt az egymás iránti sze- 
retetre. Mindig szükséges volt annak a hangsúlyozása: „Legyen 
hitetek Istenben", de ma, amikor a hitetlenség és erkölcstelen
ség egyre fokozódó erővel ostromolja a Krisztus anyaszentegy- 
házát, különösen időszerű. A keresztyénség nem azért szenved 
vereséget, mert erős az ellenség, hanem mert tagjaiban gyenge 
a hit s a keresztyének nem egyszer kicsinyhitűén feladják a 
harcot s meghátrálnak az ellenség előtt. A hitében maggyengült 
keresztyénség játékszer az ellenség kezében, tanácstalanul, riad
tan, tehetetlenül várja, mikor kapja meg tőle a kegyelemdöfést.

A keresztyénség számára ma egyenesen létkérdés, hogy 
képes-e hittel Istenre tekinteni és minden körülmények között 
Ővele számolni. A keresztyéneknek ma az az első feladatuk, 
hogy a hit szemeivel nézzék az életet s ezáltal más világszem
lélet és életfelfogás birtokába jussanak, mint a világi ember. Ha 
á hit szemeivel tekintünk felfelé és magunk körül, Istent nagy
nak fogjuk látni s ebből a nézőpontból az akadályok eltörpülnek, 
imádságunk határozottá lesz, Isten parancsainak a teljesítését köny- 
nyűnek találjuk.
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I. A sátánnpk nagyon ügyes fogása, hogy rémképekkel 
igyekszik megfélemlíteni az embereket. Nagyoknak, félelmesek
nek és legyőzhetetlennek tünteti fel az akadályokat, melyek 
útjukban állanak. Ha Istenről levesszük a tekintetünket, sikerül 
is célját elérnie, de ha szemeinket hittel felemeljük a hegyekre, 
ahonnan a mi segítségünk jön, az akadályok nyomban eltörpül
nek. Valamely hegy csak addig tűnik fel nagynak a hegymászó 
előtt, míg egy még magasabb hegyre nem kapaszkodott fel. A 
pilóta előtt, mikor repülőgépjével a felsőbb légrétegekbe emel
kedik, mind kisebbek lesznek, végre egészen eltűnnek azok a 
hegyek, melyeket mi innen alulról olyan óriási nagyoknak lá
tunk. A déli tengerek szigetlakói csak addig tekintik mozdítha- 
tatlanoknak a tengerből kiemelkedő hegyóriásokat, míg távoli 
szemtanúi nem voltak annak, hogy egy láthatatlan erő hogyan 
süllyeszti azokat a tengerbe. így tűnnek el előlünk is az aka
dályok, ha a hit merészségével Istenhez emelkedünk fel s a 
hit szemeivel tekintünk alá onnan felülről az élet gondjaira, 
nehézségeire. Csodálkozva látjuk ekkor, hogyan merül el a 
keresztyén élet és munka minden belső és külső akadálya az 
isteni kegyelem és gondviselés tengerében.

Szép példát nyújt erre Luther élete. Midőn a sátán azzal 
akarta őt megfélemlíteni, hogy bűneinek nagyságát tárta eléje, 
az isteni kegyelem magas hegyére, a Golgotára emelte fel tekin
tetét és Krisztus váltsághalálában bízva nyugodtan mondta: 
„Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket min
den bűntől". Mikor pedig az ellenség a császári és pápai hatal
mat mozgósította ellene, hogy megrettentse és a harc feladására 
kényszerítse, a császári és pápai trónnál magasabb helyre, a 
gondviselő Isten királyi székéhez tekintett fel s bátran folytatta 
tovább a megkezdett munkát abban a meggyőződésben: „Ha 
Isten velünk, kicsoda ellenünk". Mivel Luther Istennel számolt, 
azért nem tudta útjáról letériteni sem belső, sem külső akadály.

Nagy veszedelem van abban, ha a keresztyén ember ma
gára, vagy a világra néz és Isten kegyelmét, gondviselését szá
mításon kívül hagyja. Ha sok gyarlóság van is bennUnk, ez 
nem lehet ok arra, hogy meghátráljunk. „A mi alkalmatos vol
tunk az Istentől van" és nem magunktól. Ha napjainkban nyo
masztó is a gazdasági helyzet, nagy a közönyösség, erős a 
vallásellenes áramlat, ez nem jogosít fel arra, hogy munkaked
vünket elveszítsük és csüggedt lélekkel, ölhetett kezekkel várjuk 
a viszonyok változását. Annak, hogy a mai helyzetet olyan 
nyomasztónak érezzük, "nem annyira külső," mint inkább belső-  
okai vannak. Mikor lelkünket megbénítja a kishitűség s nem 
mérünk Istennel számolni, akkor érezzük a helyzetet oly nyo
masztónak. akkor látunk magunk előtt elháríthatatlan akadályo
kat. Ahol az Istennel számláló hit megvan, ott a nehéz viszonyok 
ellenére is szép eredménnyel folyik a munka s a lelki kincsek 
mellett még anyagi javakban is gyarapodnak a családok, egy
házak, intézmények.
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A Brit és Külföldi Bibliatársulat történetéből tudjuk, hogy 
e társulat a legnehezebb viszonyok között alakult meg s mégis 
mindjárt kezdetben szép fejlődésnek indult. Isten nem engedte 
megszégyenülni az alapítók merész bitét. A mai időkben ugyan
ezt láthatjuk, hisz Isten tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. 
Akik a hit bátorságával fognak munkához, azoknak az életében 
Isten csodákat tesz; az akadályok magas hegyeit eltünteti s ami 
a legnagyobb lehetetlenségnek látszott, megvalósuláshoz segíti.

Ne mérlegeljük tehát kicsinyhitűén az akadályokat, melyek 
elénk tornyosulnak, Istennel számoló hittel fogjunk munkához, 
amíg nem késő. Sok fontos feladat vár a mai kor embereire,, 
melyek nem a holnapnak, hanem a mának feladatai. Ha ma 
nem végezzük ezeket el, talán soha nem tudjuk helyrehozni 
mulasztásunkat.

II. Amíg kicsinyhitűén csak a földre tekintünk, ködbe vesz
nek előttünk a mennyei magaslatok, homályba borul Isten alakja. 
Ilyen lelkiállapotban az imádságunk is bizonytalan és határo
zatlan lesz, hisz nem is tudjuk, kmezlmádkozunk, nem vagyunk 
bizonyosak afelől, hogy figyel-e valaki reánk. Mikor az ember 
látogatóba megy valahová s nincs tisztában azzal, hogy jó helyre 
érkezett-e, látogatását szívesen fogadják-e. félve kopogtat az 
ajtón s ha nem kap feleletet, hamarosan abbahagyja a kopog
tatást. Mennyire más a zörgetése annak, aki bizonyosan tudja, 
hogy jó helyen jár. a ház lakói otthon tartózkodnak, várnak rá 
és szeretettel fogadják. Ha lelkűnkből hiányzik a mindenható 
és kegyelmes Istenben való hit. az ö közelségének tudata, imád
ságunk szánalmas kísérletezéssé válik, melyet mihamar abba 
hagyunk, mert fárasztónak, terhesnek és hiábavalónak találjuk.

De az még nem elég, hogy hiszünk Isten jelenlétében s 
az imádság a vele való beszélgetést, boldogító és felüdítő együtt- 
létet jelenti számunkra. Kéréseink teljesítésére, csak akkor szá
míthatunk, ha a meghallgatás iránt sem táplálunk szívünkben 
kétségeket. Nagyon elszomorító lenne, ha egy gyermek ilyen 
szavakkal állana oda az édesatyja e lé : Atyám, szeretnélek meg
kérni valamire, de nem hiszem, hogy kérésemet teljesíteni tu
dod. Ha nem hisszük, hogy Isten kéréseinket teljesítheti, semmi 
értelme nincs annak, hogy kérjünk Tőle valamit. Ha egyszer 
már kérésekkel keressük fel Őt, a meghallgatásban is hinnünk 
kell.

Természetesen sok függ a kérés mineműségétől. Aki úgy 
bocsátja Isten elé a kéréseit, mintha egy tőle távol élő, hatal
mas urat keresne fel protekcióért, akinél csak olyankor tesz 
látogatást, mikor valamire szüksége van, annak bizonyára na
gyon furcsa kérései lesznek, melyeket Isten épen az iránta 
való szeretetből nem fog teljesíteni. Aki azonban hit által Isten 
állandó jelenlétében él; az ő  Lelkének a vezetése és megszentelő 
hatása alatt ál), nem fordul Istenhez olyan kívánságokkal, me
lyek az ő  akaratával ellenkeznének és teljesítésüket kénytelen 
lenne megtagadni.

f
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A legdrágább kincs.
Máté 13, 4 5 -4 6 .

Egy képről olvastam. A szerencsevadászától állítja a sze
münk elé. Lovas embert ábrázol, aki sebes vágtában halad az 
előtte tovauszó szappanbuborék után. Mögötte pedig ott lohol 
már a halál is, minden pillanatban készen arra, hogy rátegye 
a maga hideg, csontos kezét áldozata vállára és fülébe súgja

Legyen hitünk Istenben, hogy képesek legyünk helyesen 
imádkozni.

III. Ha a hit szemeivel nézzük az életet, nem csupán imád- 
Ságunk lesz határozottá, a hit áldása abban is mutatkozni fog, 
hogy Isten parancsainak a teljesítését, embertársaink bűnének 
a megbocsátását könnyűnek találjuk.

Jézus a  m egbocsátást nem azoknak köti a lelkére, akik
Istentől távol á llanak, ezektől hiába is kívánná meg, nem tud
nák teljesíteni. Azokhoz fordul kéréseivel és parancsaival, akik 
eljutottak már az Istenben való hitre, Isten jelenlétében élnek 
s naponként imádkozva állanak meg az Ő szent színe előtt. 
Nem úgy állanak meg, mint a farizeus, aki azt gondolja, hogy 
Isten tartozik ezért néki köszönettel, hanem mint a publikánus, 
aki kegyelemnek tartja, hogy Isten színe előtt megállhat, nagy
nak látja bűneit, nagynak a bűnbocsánatot s épen ezért köny- 
nyűnek érzi a megbocsátást.

Amíg az ember mások ellene elkövetett vétkeit látja csak 
maga előtt, nehezére esik a megbocsátás, mihelyt azonban hit 
által közösségbe jutott Istennel, az Ige fényénél meglátta Isten 
szentségét és szeretetét, valamint saját szívének a romlottságát 
s eljutott arra a felismerésre, hogy Ő napról napra kegyelemből 
él, mindjárt nem tűnik fel előtte nehéznek, hogy megbocsásson 
felebarátjának. Ha Isten színe előtt naponként bűnbánó lélek
kel, hívó szívvel állunk meg imádságainkban, állandóan hatal
mas indításokat nyerünk Tőle a megbocsátásra. A mai kor em
bereinek a lelkében azért találunk olyan sok engesztelhetetlen 
gyűlöletet és bosszúvágyat, mert csak névleges keresztyének 
és nem élnek Isten jelenlétében.

Legyen hitünk Istenben, hogy képesek legyünk megbo
csátani.

Jézus nem a hitetlen világhoz, tanítványaihoz fordult e 
nagy felhívással: Legyen hitetek Istenben. Mindenekelőtt a ke
resztyéneknek kell megszívlelniük az Ő szavait; különben 
gyökérnélküli fa lesz az életük, melyet könnyűszerrel dönt ki 
a vihar, gyümölcstelen fa lesz a keresztyénségük, melyet teljes 
joggal kárhoztat a világ és vág ki az isteni Ítélet éles fejszéje.

Bélák Sándor
tokaji lelkész.
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ezt az ijesztő szót: „Kövess engem!* Találó képe ez annak, 
hogy az ember lelkét mennyire áthatja a boldogság után való 
vágy, de ugyanakkor egy hangos mementó is : ember, vigyázz, 
meg ne csald magad! Mert mi történik? Ha végigtekintünk az 
életen, azt látjuk, hogy sokan vannak olyanok, akiknek életét 
kitölti, egész vágyódását kielégíti ez a föld, ez a világ, amelynek 
rögeit tapossák. Veszendő arany, múló élvezet, csalfa hírnév, 
hervadó szépség — a legfőbb jó, amit csak ismernek. És ha 
elérik, azt hiszik boldogok is. Feledik: „Mi az, mi embert bol
doggá tehetne, Kincs, hír, gyönyör, Legyen bár mint özön; A 
telhetetlen elmerülhet benne, S nem fogja tudni, hogy van 
szívöröm*.

Ezeknek szól a krisztusi példázat. Az ő szívükbe akarja 
belevésni azt az igazságot: csak egy, ami szükséges, egy, ami 
üdvösséges.

Korunk a lázas keresés, kutatás korszaka. Új meg új célo
kat tűz benne maga elé folytonosan az emberi elme. Mindent 
meg akar ismerni, mindent el akar érni. És ha az egyik kiejti 
kezéből a lobogó fáklyát, nyomban felragadja azt a másik, hogy 
tovább vigye a megismerés határkövét. Hát csak a hit világában 
lenne ez máskép ? Egyedül ezen a téren nem érne el az ember 
soha semmi eredményt? A sok kutatás, keresés, a lázas tépe- 
lődés eredménye nem volna más, mint keserű csalódás? Egy 
híres író egy kis történetet beszél el a három kis gyűrűről, 
amelyek közül csak egy a valódi. A másik kettő csak utánzat, 
de olyan ügyes utánzat, hogy senki sem tudja megkülönböztetni 
az igazitól. A három gyűrű három vallást jelképez: a keresztyén, 
a zsidó és a mohamedán vallást. A történet tanúsága pedig az, 
hogy senki sem tudja megmondani, hogy a három vallás közül 
melyik az igazi, melyik a legjobb ? Ha ez így volna, akkor csak
ugyan nem volna érdemes keresni, valóban kár volna fáradni. De 
nem! A Szentírás csak egy igazságot ismer és ez az igazság maga 
a Krisztus. Csak egy istenországa van, azoknak közössége, akik 
a Jézusban igazán hisznek. Ez az ország a kincsek-kincse, a leg
értékesebb drágagyöngy. Isten országát keresni, az után ku
tatni, érte harcolni, azért mindent feláldozni, sorsát folytonosan 
szívünkön-lelkünkön hordozni: keresztyéni szent kötelesség.

Ó hadd írom hát azért a mai ünnepszentelő óra fölé cím 
gyanánt:

Isten országa a keresztyén ember legdrágább kincse.
Keresd, akkor te is megtalálhated.
Találd meg, akkor te is megveheted.
Vedd meg, akkor te is magadénak mondhatod.

I.
Keresd az Isten országát embertársam, akkor te is meg

találhatod. K. T .! „Hasonlatos a mennyeknek országa a keres
kedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres.* A világ nagy vásárterén 
sok a hamis árú, az értéktelen üveggyöngy, — de őt meg nem
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tévesztheti egyik sem. Éles szeme, kifejlődött érzéke mindjárt 
észreveszi a rosszat — ő csak drágagyöngyöt keres. Ezért hagyja 
el otthonát, hordozza a messze útnak fáradalmait, szenvedi a 
napnak hőségét és viseli türelmesen az álmatlan éjszakák terhét.

Nem mondom, nem is szabad azt mondanom, hogy az élet 
piacán nincs, nem volna ma is drágagyöngy. Hiszen, ha ezt 
mondanám, maga az élet cáfolna meg. Egész sereg szép és 
értékes dolgot találhatunk itt, amelyeknek mindegyike érdemes 
arra, hogy megszerezzük. A munka, a tudomány, a művészet, 
a barátság és az áldozatkészség, a szorgalom és a hivatáshűség, 
mind-mind igaz gyöngy, mert mindegyiknek az a rendeltetése, 
hogy értékessé tegyék életünket. Csak azt ne feledjük, hogy 
egyik sem maga az élet. Sőt, ha egész halmazával rendelkeznél 
ezeknek a drága gyöngyöknek, még mindig azt mondanám 
néked: egy most is hiányzik belőled. Sok kincsed van, de a 
legdrágább még mindig nem a tied. „Ha kívánod ezt megnyerni, 
Hagyd el, mit e világ ád; Más örömöd lesz ezernyi. Keresd 
Isten országát. Égiekre törekedjél, Örök kincsed lesz Istennél. 
Hogyha Jézust követed. Nyugalmadat megleled 1“ Nézzétek csak 
Mártát és Máriát. Kincskeresők ők is. Márta a szorgalom meg
testesítője. Ki tagadhatná, hogy drága kincs az, amely őt ékesíti
— hiszen szinte etemészti magát a szolgálatban. Mégis-mégis 
azok az imára kulcsolt kezek, az az áhítatos tekintet, amely az 
egész mennyországot sugározza felénk; arról beszélnek, hogy 
a legdrágább kincset Mária találta meg ott az Úr lábainál. Márta, 
Márta szorgalmatos vagy, de egy ami szükséges. Mária a jobb 
részt választotta, amely nem vétetik el tőle soha. Gondoljatok 
csak Pál apostolra, kincseket, drága kincseket keresett, amikor 
ott ült tudós mesterének Gamálielnek iskolájában és mint a 
tikkadt föld a termékenyítő erőt, úgy szívta ő is magába a tör
vénynek tudományát. De a legdrágább kincset mégis csak a 
damaskusi utón találta meg, amikor porba sújtva, szeme vilá
gától megfosztva, megzendül lelkében az a Krisztust megragadó 
szó: Kicsoda vagy te Uram?!

De ki tudná felsorolni valamennyit? Tele van a világ 
Krisztus után vágyódó, Krisztust kereső lelkekkel. Állj be a 
sorba te is, csak Őt keresd Testvérem! Mert a Krisztust ke
resni annyit tesz, mint a legdrágább kincset — Isten országát
— keresni. Ha Őt keresed, akkor Őt meg is találhatod. Hiszen 
Jézus maga biztat meg bennünket azzal: keressetek és találtok, 
zörgessetek és megnyittatik néktek. Keresd, ó keresd hát ember
társam Isten országát, akkor te is megtalálhatod.

II.
K. T .! Azt mondja tovább az írás a kereskedőről: „És 

találván egy drága gyöngyre." A kitartó keresés elnyerte hát 
jutalmát. Az igaz gyöngy a tenger mélyén rejtőzik és a gyöngy
halásznak a vizek mélységét kell felkutatnia, hogy kemény 
munka és nehéz küzdelem árán hozzájuthasson. Á léleknek
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gyöngyét, legdrágább kincsét is csak a mélységben találhatjuk 
meg. Az isteni könyörületesség legmélyébe kell leszállani, 
mert csak onnan hozhatjuk fel a kegyelmet, a bünbocsánatot. 
Alá-felé hát embertársam! Az út, amely oda levezet, a bűn
bánat útja. Megtérés nélkül nincs kegyelem. Csak az igaz bűn
bánat fájdalma árán születhetik meg az új ember. Amíg meg 
hallod azt a felhívást: térjetek meg, míg oda nem állsz az Isten 
elé, hogy mint az a publikánus bűnbánólag megverve a mel
ledet elmondjad: Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek: addig 
nem találhatod meg testvérem, az Istennek országát. A publi
kánus megigazultan hagyta el a templomot. Ó. ragadd föl az 
ige szövétnekét és annak világa mellett vizsgáld meg érzéseidet, 
gondolataidat, szavaidat, cselekedeteidet és nem kérdezve a 
szívet, nem tudakolva a világ itétetét, vegyed ajkadra a zsoltár
költő bűnvalló imádságát: „Vizsgálj meg engem ó Isten és is
merd meg szívemet. Próbálj meg engem és ismerd meg gon
dolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak va
lamilyen útja. És vezérelj engem az örökkévalóság útján 1“ 
Akkor lehull a telkedről mindaz a teher, amit a világ rakott 
rá, leszállhatsz a mélybe, hogy feltaláljad a legnagyobb kincset: 
a lélek nyugalmát, békességét. Kleopátra királynő egy alka
lommal azon versengett Antoniussal, hogy melyikük tud a má
sik számára értékesebb lakomát készíteni. Antonius összehordta 
a föld legritkább terméseit. A királynő pedig poharába egy 
drága gyöngyöt vetett és azt olvasztotta fel. A fogadást ő nyerte 
meg. Egy ilyen pohárral kínállak én is Testvér. Fel van abban 
olvasztva Isten országa legdrágább kincse: az örök Szeretet 
végtelen irgalma a Jézus Krisztusban. Ó, halld meg a hívó — 
hívogató szót! Jöjj, csak jöjj, mert minden el van készítve. És 
— ha igaz bűnbánattal jössz — boldogan távozhatsz, mert meg
találtad bűneidnek bocsánatát.

III.
És ha megtaláltad, vedd meg, akkor te is magadénak 

mondhatod. Isten országát meg lehet venni. Erre tanít bennün
ket a példázat. Csakhogy a vételár nagyon nagy. Erre figyel
meztet, bennünket a gyöngykereskedö példája. Ő mindenét el
adta. És ez a történelem folyamán sokszor bebizonyult igazság. 
Az a Péter ott hagyta atyáitól öröklött hálóját; az a Máté ott 
hagyta vámszedői asztalát. Megszámlálhatatlan azoknak a száma, 
akik odaadták mindenüket, feláldozták még az életüket is a 
Krisztusért. Isten országáért mindent áldozatul kell adnunk. Csak 
ha lemondasz mindarról, ami a lélek ellen hadakozik, akkor 
gyönyörködhetik lelked a mennyei kincsekben. Ha odateszed az 
áldozat oltárára a világ javait, akkor juthatsz csak az örök ja
vak birtokába. Mindent! Tudod mit jelent ez a szó ? Egészséget 
és becsületet, szeretetet és barátságot, sőt — ha kell — még 
a családi nyugalmat, boldogságot is.
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Aki követni akar engem, tagadja meg magát, — mondja 
az Ür — vegye fel az ő keresztjét és úgy kövessen. Az igaz 
keresztyén lélek megalázza magát mindenkor Isten hatalmas 
karja alatt és ha könnyes szemmel, ha a fájdalomtól meg-meg- 
csukló ajakkal is — de mégis csak elmondja: „az Úr adta, az 
Űr elvette, áldott legyen az Úr szent neve.“ Az Úr adta! „Va
lamim van, mindenem Tetőled van, Istenem, Atyai kezedből, 
Te adtad nagy kegyelmedből." így zeng az énekköltő. Lehet-e 
panaszkodnod, Ó, szabad-e hát zúgolódnod, ha mindazt vissza 
kell adnod Istennek. Nem kívánja ingyen. Jutalmad megleled. 
Ágoston, a nagy egyházi -tanító mondja önvallomásaiban, hogy 
amikor nyugtalan vére kiüldözte otthonából, édesanyjának gond
viselése — ölelő karjaiból, hogy egy nagy, romlott városba 
vigye el, akkor az térdrevetve magát az üresen, árván maradt 
kicsi szobában, így panaszolta fel a maga nagy keservét: Uram, 
hát hiába kértelek, hiába imádkoztam Hozzád; fiam mégis itt 
hagyott, elment vesztébe. S amikor Ágostont éppen annak a 
nagy városnak romlott levegője gyógyította ki bajából és tette 
azzá, amivé lett — sokaknak üdvre vezetőjévé; akkor ismét 
leborult anyja és hálatelten imádkozott: Uram, nem teljesítetted 
azt, amit akkor kértem, hogy teljesítsd azt. amit mindig kértem. 
Te veled is így tesz testvérem az Úr. Elszed tőled mindent, — 
hogy kárpótlásul megadjon néked mindent. Amaz a földi kincs 
— ez az égi kincs. Amaz múlandó, — ez pedig örökké való. 
Amaz csak a legjobb esetben tesz szerencséssé — de emez 
mindenkor boldogságodat eszközli. Jó csere ez testvérem, hidd 
el, nagyon jó csere. Áldassék érette Istennek szent neve!

K. T .! Az ünnepi csöndben újra itt van a Krisztus közöt
tünk. Odaáll melléd, akinek a lelke most is az élet javain édeleg. 
Odaáll elibéd is, aki elvesztett szerencséd, megsemmisült bol
dogságod romhalmazán keseregsz, hogy szemeteket a földről 
fölfelé irányítsa. Azt mondja: „íme ajtód előtt állok és zörgetekl! 
Világosságod akarok lenni az élet utain, hogy el ne tévedjél, 
forrása a tiszta örömnek, vigasz a szomorúságban, táplálód az 
éhségben, üdvösséged a kárhoztatás ellen." És te Testvérem, 
vájjon mit felelsz Néki? El tudod-e mondani: Jöjj be, ó mért 
állasz ott künn Isten áldott embere; nyitva házam, nyitva szí
vem, szállj bele, hogy aztán hited karjaival magadhoz ölelve, 
boldogan vallhasd: Csak — ha Téged bírlak — nem kell nékem 
sem az ég, sem a föld. Ha igen, te is meghallod azt a felső 
világból alácsendülő jutalmazó isteni szózatot: Jól vagyon, jó 
és hű szolgám; jól vagyon, jó és hű szolgálóleányom, magadé
nak mondhatod már a legdrágább kincset, tiéd az Istennek 
országa.

Bachát István
örimagyarósdi lelkész.
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Gyógyulásunk útja.
Szenthár. u. 10. vas.

Ján, IX. 1—7.
Amilyen régi az ember ezen a vén földön, olyan régi a 

kérdés is, mellyel a szenvedés és nyomorúság végső oka felől 
tudakozódik. Az írásnak első lapján teremtése története olvas
ható, a másodikon már arra keres feleletet, hogy honnan van 
küzködése, szenvedése, nyomorúsága, miért kell orcája veríté
kével ennie mindennapi kenyerét s miért kell asszonyának fáj
dalommal szülnie gyermekeit. Az Éden-kerttől messzeszakad- 
hatott az ember, szerteszóródhatott a világ 4 tája felé, ez a 
kérdés jött vele, mint vándorral az árnyéka és békét nem 
hagyva neki, kinozta és gyötörte. Ki tudná elmondani, hány 
éjszaka volt álmatlanul eltöltött, kinosan hosszú, végetérni soha
sem akaró e miatt a kérdés miatt, mennyi sóhaj szállott, mennyi 
könny hullott miatta ? Évezredek óta költők ajkán mennyi vers 
fakadt, művészek szívéből mennyi dal született, hívő lélek 
mennyi szent imádságot rebegett, tudós keze mennyi könyvet 
írt, Jóbtól a görög tragédiákon át Chopinig és Beethovenig 
mennyi értékes alkotás látott napvilágot, amelyet egy gondolat 
sugallt, egy gondolat hívott életre: miért van a szenvedés?

Jézus is találkozott ezzel a kérdéssel nem egyszer. Nem 
tért ki előle. Mint mindennek a világon, bátran a szeme közé 
nézett és felelt reá. Evangéliumunkban is végeredményben erről 
van szó. Távozóban a helyről, ahol a farizeusokkal vitatkozott, 
meglát egy születéstől fogva vak embert. A vele lévő tanítvá
nyoknak ez jó alkalom arra, hogy felvessék az ősi kérdést: 
honnan ennek az embernek a szenvedése? Ki vétkezett, ő-e, 
vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus nem tér ki a felelet 
elől, de olyan rendkívüli, amit mond: „Sem ez nem vétkezett, 
sem az ő szülei, hanem azért történt ez, hogy az Istennek dol
gai kinyilvánuljanak őbenne."

Testvéreim! Ennek a feleletnek vallás-erkölcsi szempontból 
való nagyszerűségére akkor eszmélünk rá, ha próbáljuk elkép
zelni, hogy mit felelt volna más valaki a Jézus helyén. Ha tör
ténetesen egy pogány sámánhoz intézték volna ezt a kérdést, 
vagy intéznék ma, tanácstalanul állana vele szemben. Annyit 
mondana talán, hogy a szenvedés a földi élet adottsága. Annak 
szeszélye hozza azt magával, úgy mintahogy görbén nő néme
lyik fa, vagy korcsnak születik némely állat. Hozzátenné ta
nácsképen : hogy ezt a terhet hordozni kell, ha sóhajtások és 
könnyek között is addig, amíg az a titokzatos akarat, amelyik 
ezzel a teherrel ideküldött, egyszer vissza nem hív majd. Ha 
ezzel a kérdéssel odafordultak volna egy bölcs zsidó írástudó
hoz, válaszul azt kapták volna: ő vétkezett-e avagy szülei, nem 
tudom. Az azonban bizonyos, hogy valamelyikük vétkezett, 
mert ahol szenvedés van, ott bűnnek is kellett lennie. Lehet,
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hogy valamely őse bűnét szenvedi a szerencsétlen, mert Isten 
szigorúan ítél és megbünteti az atyáknak vétkét a fiákban har
mad- és negyedizigien. Tanácsképen hozzátette volna: csak 
hordozza tovább béketűréssel szenvedése terhét, így kívánja a 
megsértett isteni igazság.

Ha megkérdezték volna keletnek sáppadt arcú szomorú 
királyfiát, Buddhát a dolog felől, annyit mondott volna, hogy 
ez az ember előbbi bűnös léte következményét és büntetését 
szenvedi most. Azért csak hordozza tovább! Nyomorúsága és 
szenvedése fűzében hadd tisztuljon, hadd tökéletesedjék a 
lelke! A szerencsétlent körülálló embereknek pedig beszélt 
volna arról: íme egy újabb, szemmel látható bizonysága annak, 
hogy ez a világ szenvedéssel és nyomorúsággal van tele. Nem 
is érdemli meg, hogy szeressük és ragaszkodjunk hozzá. Szá
nakozzunk azért minden szerencsétlenen, járjunk halkan és 
szomorú ábrázattal a világon. Forduljunk el tőle, legyünk rajta, 
hogy elhagyhassuk minél előbb!

Ha Mohamed állott volna ott Jézus helyén, azt mondotta 
volna: Istennek, az egyedül bölcsnek és igaznak akarata ez a 
szenvedés. Ő rendelte így még a világ fundamentumának vette- 
tése előtt. Ő tudja, miért. Nyugodjon meg akaratán a szeren
csétlen, hordozza terhét türelemmel, zokszó nélkül. Ezzel dicsőíti 
Istent, a mindeneket bölcsen cselekvőt.

Milyen egészen más Jézus válasza! „Sem ez nem vétke
zett, sem az ő szülei, hanem azért történt ez, hogy az Istennek 
dolgai kinyilvánuljanak őbenne.“ Tovább azután nem is böi- 
cselkedik. Okoskodás helyett munkához lát s tettel magyarázza 
meg szavait, földre köp, a nyálból sarat csinál, a vaknak a 
szemére keni és elküldi a Sziloám tavához. Az elmegy, meg
mosdik és boldogan jő vissza mint látó.

íme a világ világosságából így esik egy hatalmas sugár
kéve a földi élet legnehezebb kérdésére és egyszerre mintha 
kezdene megoldódni. Mintha tűnne körülötte a sötétség s egy
szerre fölragyog a hatalmas jézusi igazság: minden szenvedés 
Istentől adott alkalom arra, hogy szeretetet hívjon életre, meg
bocsátó, könyörülő, segíteni kész szeretetet.

Tudom, testvéreim, hogy Jézusnak e felelete után is ma
rad még sok emberi szívben egész sereg feleletre váró aggo
dalmas kérdés. Hogyan? kérdezik sokan, csak nem azt akarja 
Jézus mondani, hogy Isten ezt az embert egyenesen azért en
gedte vaknak születni s hagyta ebben a szánandó nyomorult 
állapotban, hogy később ez a csoda megtörténhessék rajta. És 
ha ő egyetlen boldog kivétel volt is, vájjon rajta kívül nem 
tengette-e nyomorult életét Palesztina városaiban és falvaiban 
hozzá hasonló száz meg száz szerencsétlen vak, akik sohasem 
gyógyultak meg? Nincssnek-e ma és nem lesznek-e a jövőben 
betegek, nyomorultak és szerencsétlenek, akiknek hasonló cso
dás gyógyulásban sohasem lesz részük ? Nincsen-e a vakságon 
kívül ezerfajta más testi és lelki betegség a világon, melyre az
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5 felelete egyáltalában nem talál? Pedig ez a világ épen erre 
a legnagyobb, legégetőbb kérdésre vár tőle és az ő tanítvá
nyaitól kielégítő feleletet.

Engedjétek megmondanom, hogy Jézus feleletének meg
kapó volta abban áll, hogy nem tér ki a bölcselkedésnek ezekre 
a játékaira, hanem a kérdést gyakorlati oldaláról fogja meg. 
Az ő számára nem az a fontos, hogy a szenvedés kérdését 
elméletileg oldja meg, hogy ezt az előadódott esetet világnézeti 
rendszerében megfelelően elhelyezze, hanem az, hogy gyakor
latilag oldja meg. Azt mondja ezzel tanítványainak és nekünk: 
ne azt kérdezgessétek, miért van olyan sok szenvedés és nyo
morúság ezen a világon? Hogyan tűrheti el mindezt a jóságnak 
és a szeretetnek az Istene? Hogyan egyeztethető össze bölcse- 
ségével és igazságosságával? Meddő bölcselkedés helyett az 
élet minden egyes esetével, mely bajt és szenvedést hoz elétek, 
nézzetek bátran szembe s az legyen az első kérdéstek: mi itt 
a tennivaló? Mit kíván tőlem Isten akarata éppen itt, éppen 
most, ebben a pillanatban ? Mit tehetek én, hogy munkám által 
is Istennek dolgai nyilvánuljanak ki?

Testvér! Hogy megszépülne ez a mi csúnya életünk, egyéni 
családi és társadalmi életünk, betegségéből hogy gyógyulna ez 
a gyomorúlt világ, ha ezernyi bajunkat ezzel a jézusi módszerrel 
igyekeznénk gyógyítani.

Betegágyadon hosszú álmatlan éjszakákon nem azzal epesz- 
tenéd a szívedet, hogy mivel érdemeltem ezt, de azt mondo
gatnád : alkalmat adott nekem az Isten arra, hogy megmutassam, 
mennyi hit, bizodalom van elrejtve a szívemben. Azért hordom 
a terhein béketűréssel. Alázatosságommal és csöndességemmel 
példát adok másoknak i$. Isten dicsőségét így sugároztatom 
ebbe a világba.

Gondnak és szegénységnek elbirhatatlan terhét hordozva 
nem azzal gyötörnéd magad, miért mindez, miért épen én va
gyok ilyen szerencsétlen, inkább azt mondanád: megpróbáltatom, 
vájjon hiszem-e, hogy hű az Isten, aki nem enged feljebb kisér
tetni annál, mintsem elviselhetném. És megbiztatnád magad, 
most fogom megmutatni, milyen erős, teherbíró az én hitem.

Végig vezet egyszer utad egy szomorú kórházon, össze
szorul a szíved arra a gondolatra, mennyi sóhajtozás, mennyi 
szenvedés és könny van itt. Szeretnél perbeszállva az Istennel 
felkiáltani: miért van mindez? De azután mégis elnémítod ma
gadban a kérdést. Arra gondolsz: nap nap után mennyi drága 
alkalmat ad itt az Isten a betegnek és egészségesnek, ápoltnak 
és ápolónak, hozzátartozóknak és orvosoknak arra, hogy meg
mutassák, mennyi gyöngédség, hűség, részvét, segítő felebaráti 
szeretet lakik a szívükben. S mindezek által mennyi isteni dicső
ség válik itt nyilvánvalóvá.

Békételenség, viszálykodás ördöge ptötte fel tanyáját a 
házadban? Férj és feleség, szülők és gyermekek, testvérek és 
atyafiak élete valóságos pokol benne? Tudod-e, hogy ez a nyo
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morúság nem azért van, hogy most egymást keserítsétek azzal, 
hogy ki miben hibás, ki minek az oka, s ezzel még jobban 
fájjanak a sebek, még jobban vérezzenek a szívek, de azért, 
hogy ebből is Isten dolgai legyenek nyilvánvalóvá. Hogy lássá
tok meg mindannyian, tudtok-e hántást feledve békejobbot 
nyújtani egymásnak, tudjátok-e megbocsátó szeretettel elfedezni 
vétkek sokaságát s ezzel szomorú állapototokat alkalomnak 
tekinteni arra, hogy általatok Isten dicsősége sugározzon a 
világba.

Nem okoskodni, szüntelen bűnbakot keresni, de az adott 
helyzetben szeretettel enyhíteni a bajokat, megtenni orvoslásukra 
azt, ami tőlünk telik, világ, ha ezt a jézusi tanácsot követnéd, 
mennyivel hamarább jönne el gyógyulásod mostan való nagy 
nyomorúságodból. Bölcseid, orvosaid, vagy tán inkább kuruzs- 
lóid most egyebet sem tesznek, mint szüntelen tanácskoznak, 
konferenciáznak fölötted. Jobb ügyhöz méltó nagy igyekezettel 
arra pazarolnak rengeteg időt, pénzt és lelki energiát, hogy 
részletesen kimutassák, ki mennyire hibás abban, hogy a világ 
most ebben a gyógyíthatatlannak látszó nagy betegségben szen
ved. Kölcsönösen mennyi szemrehányással illeti egymást egyház 
és társadalom, politika és tudomány, tőke és munka, kapitaliz
mus és a proletár pauperizmus. Ó ha eljutna hozzájuk a beteg 
világ mellett álló Krisztusnak szava, ó ha megértenék, hogy a 
beteg világnak ma olyan mellékes az, hogy ki miatt beteg, ki 
mennyire bűnös mostani szenvedése és nyomorúsága előidézé
sében. A beteg világnak egy a fontos, hogy siessetek segíteni 
neki. Siessetek talpra állítani az eddiginél több megértéssel, 
több szívvel, több hittel, több testvéri szeretettel. Okoskodásaitok 
mellett, akármennyi is bennük az elméleti igazság, elpusztulhat, 
gyakorlati segítő szeretetek által meggyógyulhat, boldogabb új 
élete lehet.

*
Testvéreim! Ma Szentháromság után való 10. vasárnap 

van. Ezen a vasárnapon az anyaszentegyház minden esztendő
ben megjelenteti előttünk a lelkekbe markoló képet: Jézus sír 
Jeruzsálem fölött. Siratja vaksággal megvert nemzetét, amelyik 
nem ismerte föl idejében azokat, melyek az ő békességére valók. 
Ma nem kegyes szólam, nem papos siránkozás, de komoly lel
kek komoly megállapítása, hogy a mi világunk siratni való 
beteg világ, ó  ha meglátnánk fölötte a könnyező Krisztust, amint 
ma egy pillanatra letörli könnyét és gyógyulásunk útját mutatva 
azt mondja nekünk: Ez a nagy betegség is arra való, hogy 
Isten dolgai nyilvánuljanak ki általa. Munkához azért mindenki, 
a segítő szeretet munkáihoz. Addig, míg nappal vagyon ! Addig, 
míg nem késő! Ámen.

Magócs Károly
püspöki másodlelkész.
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Üdvösségünk keresése.
Szenthár. u. II. vas.

Lukács 13, 23—27.
Nagy Istenünk, Téged kérünk:
Szentlelkedet küldd el nékünk.
Szívből-szívhez beszélhessünk,
Erőt, vigaszt Te adj nekünk. Ámen.

Az etnber kicsiny gyermekkora óta tapasztalatokat gyűjtö
get. Lát, hall, figyel. Ezen tevékenysége által gyűjtögeti a 
tapasztalatokat, melyeket saját hasznára igyekszik fordítani. Az 
ember még akkor is végzi ezen tevékenységét, ha tudja, hogy 
tapasztalatait csak a jövendőben fogja tudni felhasználni. Ta
pasztalatokat gyűjthetünk nemcsak a magunk élete által a ma
gunk számára, de mások jóakaratu intése és tanítása által mások 
számára is.

Jézus éppen abban volt a legnagyobb az emberek között, 
hogy tapasztalatainak gazdag tárházát állandóan embertársai 
rendelkezésére bocsátotta, mintha csak azt mondta volna: em
berek, vigyetek az én tapasztalataimból, boldoguljatok és bol
dogítsatok !

Felolvasott bibliai igék Jézus tapasztalatainak mélységéből 
tárnak elénk igazságokat. Ezek az emberre nem kedvezők. Az 
első hallásra megdöbbenünk a beszéd keménysége miatt. Ügy 
hangzik, mintha dorgálás lenne. Ha azonban jobban belemélye
dünk a kifejezések megett rejtőző gondolatokba, megnyugszik 
a lelkünk, mert érthetővé válik előttünk, hogy Üdvözítőnk e 
kemény beszéd által is javunkat akarja.

Előttünk a kép a mindennapi életből. Az az édesapa, aki 
csak dicsérni tudja gyermekeit, bizony könnyen elhibázza a 
jónevelés legfontosabb eszközét. Hogy társadalmi életünk le- 
sülyedt oda, ahol vagyunk, egyik előidézője volt az a tény is, 
hogy ma mindenki csak dicséretet és elismerést vár. Ez nem 
keresztyéni gondolkozás. Még kevésbé az, hogy dicséretet és 
elismerést nyújtanak sokszor olyannak is, aki még csak a kö
telességét sem teljesítette. Sokszor elismerést és dicséretet nyúj
tanak udvariasságból olyannak, aki hozzánemértéssel, sőt rossz
akarattal egyenesen megakadályozója lett a jó ügy megvalósu
lásának. De erről ne beszéljen senki,. . .  mert megharagszunk 
és soha többé rá nem vesznek, hogy bármilyen társadalmi, 
emberbaráti közös ügynek a munkáiéi legyünk.

A Budapesti iparosképző Protestáns Egyletben mondotta 
el egy alkalommal az egyik mester, aki már 40 esztendeje nevel 
hasznos polgárokat a hazának, becsületes iparosokat az asztalos 
szakmában, hogy a sok tanonc között, akiket felnevelt, volt egy, 
aki különösen vásott, kimondottan rossz gyermek volt. Szép 
szóval nem birt sehogysem vele boldogulni. Kemény házifenyi- 
téket használt tehát, azonban olyan szigorral, hogy már maga 
is megelégelte. Ez minden időkre elvette a kedvét a haszonta-
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lanságoktól. A megfenyített egyik legjobb segédévé, majd önálló 
mesterré nevelődött. Azonban ma is vallja, hogy a kemény 
eljárás volt életének az igazi, helyes irányadója. Ma is vallja, 
hogy enélkül értéktelen naplopóvá, vagy még ennél is haszon
talanabbá : a társadalmi életre is veszélyes egyénné fejlődhetett 
volna.

Ne féljünk a kemény beszédtől, különösen attól ne, ame
lyikről meg vagyunk győződve, hogy javunkat szolgálja.

Jézus minden cselekedetében, melyeket megláttatott, min
den tanításában, melyről csak tudunk, a javunkat szolgálta!

A felolvasott szentírási helyből, keresztyén Testvéreim, 
nem könnyű kihozni a tanításokat. De általában is, Jézus minden 
tanításáról elmondhatjuk, hogy csak komoly tanulmányozás által 
tudjuk teljesen világossá, a magunk és mások számára érthetővé 
tenni. Ev. egyházunk az egyetemes papság elvének hangozta
tása mellett is szükségesnek tartja a lelkészi hivatást, éppen 
azért, mert Krisztus Urunk tanítását komoly, sok időt és fárad
ságot kívánó tanulmányok nélkül megismerni, mások részére 
közölni, teljesen lehetetlenség.

Bár általánosságban Jézus alkalmazkodott hallgatóságának 
értelmességéhez, mégis legtöbbször nem mondotta meg tanítá
sának a célját, hanem arra törekedett, hogy hallgatóságát is 
mintegy kényszerítse a gondolkozásra. A hallgatóság által jól 
ismert eredményből, történetből indul ki s fűzi hozzá tapaszta
latait, mint mondanivalóját. Azonban ezt úgy teszi, hogy hall
gatóságának a hallottakon legyen még gondolkodni valója is. 
Aki gondolkodni nem tudott, hacsak mások meg nem magya
rázták neki a Jézustól hallottakat, bizonyosan meg sem értette. 
A gondolkodni tudók azonban Jézus beszédei által a boldog 
étet Ígéretét valósíthatták meg a maguk számára.

Az üdvösség minden időben nagyfontosságu kérdése volt 
az emberiségnek. Kifejezhetem így is: az üdvösség kérdése 
mindig izgatta az emberiséget! Jézus korában éppen úgy, mint 
a mai időben. De tudják-e azt az emberek, hogy bűnbánat és 
megtérés nélkül üdvösségről beszélni sem lehet?

Az üdvösség után való vágy hozzájárul az egyháziatlanság 
csökkenéséhez. Az orosz állapotok, bár sokáig tarthatnak még, 
állandóak nem lehetnek. Emberektől azt a jogot elvenni, hogy 
amikor üdvösségüket keresik, az égre ne tekinthessenek, amikor 
bánatuk van, Istenhez ne imádkozhassanak, megakadályozni egy 
darabig lehet, de később annál nagyobb erővel tör elő a minden 
akadályt leküzdő vágy: Isten közelébe juthatni.

Ezt a tapasztalatunkat igazolja a magyar kommunizmus 
utáni állapot is. Mennyire tele voltunk keresztyén-keresztény 
jelszavakkal, milyen örömmel áldoztunk legmesszebbmenő mó
don anyagiakkal is egyházainknak — úgyannyira, hogy azok, 
akik ezen időknek nem voltak tanúi, kételkedtek tapasztalataink 
elmondása alkalmával. Hogy csak egyet említsek: sok millió 
pengő értékben vásárolt harangok beszédes tanúi lesznek ennek
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az időnek. Kicsiny és erőielen egyházközségek hívei vetélkedtek 
a harangokra való adakozásban I Ma pedig már azt kell látnunk, 
hogy minél jobban távolodik az idő a kommunizmustól, annál 
inkább emelkedik az egyházi ügyek iránt való közömbösség, 
nemtörődömség, az egyházi vezetők teljes magárahagyatottsága. 
Hiábavaló a lelkész és presbiterek ügybuzgósága, nemes lelke
sedése, ha minden ügy kivihetetlenné válik a hívek nemtörő
dömsége miatt.

Az üdvösség kérdése, kell, hogy állandóan érdekeljen 
mindnyájunkat. Gondoljuk meg: élet és halál határmesgyéjén 
állunk állandóan. Szerető szívek szakadnak széjjel, frissen hán
tolt sírokat hagyunk a temetőben, majd ismét újabb nyitott sírnál 
jelenünk meg. Hiába próbálunk szabadulni a gondolattól, amikor 
kezét tördelő, a belső fájdalmat palástolni nem tudó édesanya 
sikongó hangját halljuk: Én vagyok a legárvább, a legelhagya- 
tottabb. Egyedül maradtam. Nincs már gyermekem se, pedig 
ő volt az én mindenem, életem jobbik része, reményeim meg
testesítője. íme, nincs többé! Az fáj, hogy helyette nem engem 
temettek e l . ..

Ha az üdvösségre nem tudnánk rámutatni, vájjon az ilyen 
fájdalmat mivel tudnánk enyhíteni?

Nézzük a hitvest, aki úgy indult el fehérfalu templomunk
ból, hogy mindig vele együtt lesz élete párja, és ma.. . sírhelyét 
sem tudja. Pedig csak néhány napra bocsátotta el s egész életén 
át hiába várja vissza. Az iránta való megingathatatlan hűség 
és elfogyhatatlan szeretet hullatja érte a fájó könnyet. Csendes 
vasárnap délutánonként előveszi a reá emlékeztető tárgyakat: 
egy egy ruhadarabot, melyet átszellemülve, szeretettel simogat 
meg, mintha annak egykori viselője is jelen volna; egy tábori 
levelezőlapot, melyről ugyan a sok könnytől elmosódtak már a 
sorok, de mégis olyan jó legalább látni azt, melyet a szerető 
kéz írt meg, a szerető szív indított el.

A viszontlátást az üdvösség reménye nélkül az ilyen sze
rető szív vájjon hogyan találná meg?

És a gyermekek, akik szüleik iránt mély hálával és kibe- 
szélhetetlen szeretettel vannak eltelve, bárha meglett korúak is, 
mi mindenről mondanának le életükben, ha csak egyszer is 
odaborulhatnának még arra a meleg, érettük dobogó édesanyai 
kebelre s kisírhatnák magukat a világ sok keserűsége miatt?

„Uram, avagy kevesen vannak-e, akik üdvözölnek ?“ — 
tesszük fel mi is a kérdést. Hát az, akit már többé nem látha
tok, akinek hangját nem hallhatom, akiről azt kell szomorú 
szívvel kijelentenem, hogy többé már nem az enyém, aki pedig 
ezen a földön mindenkinél különb volt, kedvesebb és jobb, akit 
ha mégegyszer megcsókolhatnék, újjászületne megroskadt életem, 
Uram, kiáltok Hozzád, ott van-e az vájjon a kevesek között? 
akinek elmenetele miatt lelkem megvigasztalódni nem tud, mert 
bármerre járjak is, követ a bánatos érzés, hogy földi életemben 
bizony én mindazt elveszítettem, Uram, csak Benned bízom,
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hogy nem hagyod el halottamat és nem hagysz el engem sem. 
Fátyolos szemekkel, fuldokló szavakkal, megtépázottan és ösz- 
szerongyoltan, Uram, csak Tebenned bízom.. .

Az üdvösség, az örökéletbe való jutás, a mennyország 
kérdése, mint homályos sejtés meg volt minden népeknél már 
Jézus előtt is, valósággá azonban csak Üdvözítőnk váltságmű- 
vében lett.

Üdvözítőnk utolérhetetlenül tökéletes tanítása alapján mond
hatnám megbéküiésnek. Istennel való együttélésnek is — nem
csak az örökéletben, hanem már itt a földön i s !

Az üdvösség boldogító kincséhez eljuthatunk mindnyájan: 
nemzetiség, faj, felekezetre való tekintet nélkül. „És így az 
egész Izrael megtartatik, amint megvan írva: Eljő Sionból a 
Szabadító és elfordítja Jákobtól a gonoszságokat: és ez nékik az 
én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket* (Róm. 11, 26—27).

Az üdvösség birtokosai, hogy mégis kik lehetnek, Jézus 
a hozzáintézett kérdésre csak általánosságban felel: „Igyekez
zetek bemenni a szoros kapun, mert sokan, mondom nektek, 
igyekeznek bemenni és nem mehetnek.* A szoros kapun való 
bejutás nagyon nehéz, de megérdemel minden fáradságot. Ha
misság által, igaztalan ember azon be nem juthat.

Jézus korában úgy építkeztek, hogy a rendes kapu mellett 
a családtagok, jóbarátok és más közelebb állók részére volt a 
házhoz közelebbeső kapu is. Ez volt a szoros kapu. Az ezen 
járók ielkiközösségben éltek. Aki ezen a kapun akart a házba 
bejutni, nem érvelhetett azzal, hogy ő különböző alkalmakkor 
együtt evett, avagy ivott a ház gazdájával és hallgata annak 
bölcseségét. A szoros kapun hiábavaló minden zörgetés, hiába
való az átkiabálás, sőt rimánkodás is, ha a lelki atyafiság nincs 
meg, a ház gazdája nem hallja meg a szomszédokat is felverő 
kéredzkedésüuket sem.

A szoros kapun csak azok juthatnak be, akik lelki és er
kölcsi javakkal bírnak! „Annak okáért mindent elszenvedek a 
választottakért, hogy ők is elnyerték a Krisztus Jézasban való 
üdvösséget örök dicsőséggel egyben.* (II. Tim. 2, 10.)

Vájjon mi szeretjük-e, ha mieink rossz társaságba kerülnek; 
szeretjük-e, ha ártatlanságban nevelt drága gyermekeink ósdi 
felfogásnak nevezik a szülök értük való aggódását ? Nem kény
telen-e sok szülő nagy lelki gyötrődések közben a fenyegetéssel: 
gyermekem, ne kerülj a szemem elé, ha nem akarsz megja
vulni, inkább hagyd el a szülői házat. Javulj meg, különben 
nem ismerlek gyermekemül! Igen, mondjuk mi i s : „Távozzatok 
el én tőlem mindnyájan, kik hamisságot cselekesztek !* A ha
misságot cselekvők: ismerősök, vagy ismeretlenek; rokonok, 
vagy ellenségek, — nem tetszenek nekünk sem. Nemcsak há
zunk kapuját zárjuk be előttük, de szívünk-Ielkünk ajtaját is. 
Akik egyszer már becsaptak, azokat mégegyszer szeretetünkben 
részegíteni nem igen tudjuk. Múltbeli barátságunkra, vele való 
együttélésünkre való hivatkozása dacára is visszautasítjuk:
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„Nem tudom honnéc valók vagytok!" A jóságos Isten kegyel
mében való részesedésünk, az üdvösség elnyerése is általunk 
csak akkor lehetséges, ha mindenben igyekszünk az ő törvénye 
és akarata szerint élni.

Isten ingyen kegyelméből. Jézus Krisztus kínszenvedései
nek és halálának érdemei által elnyerhető üdvösség az ember 
számára a lagfőhb jó. Az üdvösség kérdésével tehát állandóan 
és komolyan kell foglalkoznunk. „Mimódon menekedünk meg 
mi, hogyha nem törődünk ily nagy üdvösséggel, amelyet miu
tán kezdetben hirdetett az Űr, azok, akik hallották, biztosítottak 
számunkra." (Zsid. 2, 3.)

Tengernyi megpróbáltatásunkban is újból meg újból tesz- 
szük fel a nekünk legfontosabb kérdést: „Uram, avagy kevesen 
vannak-e, akik üdvözülnek?"

A megpróbáltatástól ne féljünk, még akkor sem, ha köny- 
nyeink árját kellene is kiöntenünk. Próbáltatásunk Isten kezé
ben üdvösségünk eszköze. Az apostolok, mártírok, reformátorok, 
sőt még az Üdvözítő is csak a megpróbáltatás súlyos kereszt
jének hordozása után nyerhette el teljes üdvösségét és ül Is
tennek jobbján; kell tehát tudnunk a magunk számára is, hogy 
„az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánha- 
tatlan megtérést szerez" (II. Kor. 7, 10.).

Nekünk, hívő keresztyének, azokon az ösvényeken kell 
haladnunk, melyet Jézus, a mi Megváltónk mutatott. Nekünk, 
akik vágyakozunk az üdvösség után, minden veszedelemmel 
szembe kell néznünk, minden akadályt le keil küzdenünk, hogy 
a Krisztus által mutatott úton megmaradhassunk. Ha megma
radunk, bizonyos, hogy az üdvösség elnyerése által diadalra 
jutunk!

Szuchovszky Gyula
valiástanár.

H ála és könyörgés István király 
ünnepén.

Zsoltár 108, 2 -14 .
Isten választott népének, Izraelnek, volt hajdan egy ked

velt és dicső királya: Dávid. („Dávid“ annyit jelent, mint: 
„kedvelt**, „szeretett**). Egyszerű pásztorfiúból küzdötte fel magát 
a trónig. Kr. e. úgy az 1000-ik év körül, vagy 40 esztendeig 
(kb. 1012—972.) uralkodott. A biblia Dávidot „Isten szíve szerint 
való uralkodónak“ mondja (I. Sám. 13, 14.). Fő jellemvonása 
volt: erős nemzeti érzése és mély valásossága. Nemzeti érzése, 
faja, hazája iránti nagy szeretete abban nyilvánult meg, hogy 
„felismerte Előázsia világpolitikai helyzetét" s akkor, midőn a 
többi népek politikailag megvoltak bénítva, ő a részekre tépett 
Izrael törzseit egyesítette. Először Júdát, azután a többi törzseket 
hódította meg. A belső egység és megerősödés után, legyőzte
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Izrael halálos ellenségeit: a filiszteusokat, ammonitákat, edo- 
mitákat; országa határait délen Élátig, nyugaton a tengerig, 
északon egészen a Libanonig kiterjesztette, az ország főváro
sává Jeruzsálemet tette s a frigyládát is ide vitette. Mély vallá
sossága, Isten iránti törhetetlen bizalomban és hódolatban jutott 
kifejezésre. E mellett emberi gyarlóságait alázattal elismeri, 
bűnei miatt őszintén kesereg s az Ur kegyelméért mindig hálát 
rebeg. Meg volt győződve arról, hogy országának hatalma és 
nagysága csak akkor lesz maradandó, ha népe a pogány szo
kásokkal, bálványimádással szakít s honfitársai lelkét, az egy 
igaz Isten : a Jehova tisztelete és imádása tölti el. Nemes szívét 
egy nagyobbszabású templom felépítésének gondolata is fog
lalkoztatja, melyet később fia Salamon valósított meg. Mint 
nemzetének Istentől ihletett költője, leggyönyörűbb alkotásában, 
a zsoltárokban fejezte ki vallásos érzelmeit.

A mai ünnepi elmélkedésem alapigéjéül szolgáló zsoltár 
is, Dávid király zsoltára. Dávid ebben, korán, már hajnal- 
hasadtakor, lanttal és hárfával kezében hálát ad Istennek az 
ő drága kegyeimért, hogy népét annyi veszedelem közepette 
mindeddig megsegítette. Mindjárt a zsoltár elején így szó l: 
„Serkenj fel te lant és hárfa, hadd keltsem fel a hajnalt! Hálát 
adok a népek között Uram . . . mert nagy, egek felett való a 
te kegyelmed és a felhőkig ér a te hűséges voltod!“ (2—4. v.) 
Majd észrevéve a jelen hiányait és bajait, valamint a körülötte 
levő még mindig tengernyi ellenséget s tudva azt, hogy emberi 
segítség hiába való volna, alázattal könyörög az Úrhoz : „Hogy 
megszabaduljanak a te szeretteid, segíts a te jobb kezeddel; 
. . . adj szabadulást nékünk az ellenségtől, mert hiábavaló az 
emberi segítség f“ (7. és 13. v.) Könyörgésében édes remény
séggel hivatkozik Isten szent Ígéretére, melyet az Úr az ő 
szentélyében neki megígért, mondván: eljő az az örvendetes 
idő, midőn „eloszthatom Sikhemet és felmérhetem Sukkothnak 
völgyét, enyém Gileád, enyém Manassé, Efraim az én fejemnek 
védelme, Juda az én töfvényrendelőm, Moáb az én mosóme
dencém, Edomra az én saruimat vetem, Filistea felett kacagok.“ 
(8—10, v.) S valóban könyörgése nem volt hiábavaló, mert 
Sikhem és Sukkoth Jákobnak s az ősapáknak régi otthona, 
továbbá Efraim termékeny vidéke, a Jordánon túli Gileád és 
Manassé ismét visszakerült az anyaországhoz és a törvény- 
tisztelő Juda uralkodott felettük. Az ősi pogány ellenség: a 
tengermelléki Moáb, Edom és Filistea is legyőzetett és Dávid 
király adófizetőjévé lett.

Dávid királyhoz hasonlóan „Isten szíve szerint való ural
kodó" volt, sok szenvedésen keresztül ment s most is ezer 
sebből vérző drága magyar nemzetünknek első megkoronázott 
királya: Első, vagy Szent István. Amint Dávid, úgy István ki
rály is az 1000-ik év körül, csakhogy nem Kr. e., hanem Kr. 
u. és ugyancsak közel 40 évig uralkodott (1001— 1038.). Fő jel
lemvonása néki is erős nemzeti érzése és mély vallásossága
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volt. Mint már keresztyén szülők gyermeke a még körülötte 
levő jobbára pogány világban, a Krisztus evangéliuma szerinti 
keresztyén vallásban nevelkedett s korának egyik legképzettebb 
és legműveltebb tudósa volt. Korán felismerte a Duna és Tisza- 
menti Magyarországnak, az európai nemzetek között fontos 
történeti hivatását. Honfoglaló Árpád idejéből visszamaradt kü
lönböző magyar törzseket egyesítette. Dávidnál Juda, itt „Ma- 
gor“ =  Magyar törzs lett az uralkodó. A külellenséget, így a 
besenyőket döntő ütközetben megverte s az egész birodalmat, 
mely már akkor — Dalmácia és Fiume kivételével — a világ
háború előtti Nagymagyarország területével volt azonos, köz
igazgatási és honvédelmi szempontbői vármegyékre osztotta. 
Amint egykor Dávid, István király is megérezte nemes lelkében 
azt, hogy egy ország támasza és talpköve az Istenfélelem s 
tiszta valláserkölcsi élet. Vallási felfogása azonban fejlettebb 
volt. mint Dávidé, mert míg Dávid és kora az egy igaz Istent, 
a Jehovát csak a zsidók Istenének tartotta, addig a magyarok 
első nagy királya tudta, hogy Isten, minden népnek Istene és 
mennyei Atyja a Jézus által és az Űr Isten előtt minden nem
zet kedves, „ki őt féli és igazságot cselekszik“. István király 
magyar hazája és magyar faja iránti szeretete nem párosult 
más nemzetek gyűlöletével; megadta másoknak is a köteles 
liszteletet, de megkívánta, hogy a magyart is megbecsüljék. 
Szomszédaival, így a német császárral kibékült s a keresztyén 
bajor királyi házból nősülésével, sok előkelő külföldi barátot 
szerzett. Uralkodásának első nemes tette volt. hogy a rabszol
gákat szabadonbocsátotfa s hozzálátott legszebb feladatának 
megvalósításához, hogy a még pogány magyarokat a keresz
tyén vallásra térítse. E célból keresztyén papokat hívott be az 
országba, püspökségeket alapított, templomokat, iskolákat épít
tetett s ellátta ezeket gazdag javadalmakkal, sőt ő maga is 
mint egy misszionárius, mint egy apostol, gyalog járta be az 
országot s nemzetét jó szóval, ha kellett szigorral a keresztség 
felvételére s a vasárnap megszentelésére buzdította s kénysze
rítette. A keresztyénség felvételével, a kalandos és kockázatos 
háborúskodások megszűntek, az erkölcsök szelídültek s miután 
a magántulajdonjog is meghonosodott, a kiosztott területeken 
hozzáláttak a magyarok a békés földműveléshez.

István király nagy érdeme, hogy nem az elszlávosítani 
kész keletű hanem a nemzet függetlenségének kedvezőbbé'nyu
gati kultúrába kapcsalódoft vele. A magyar nemzet független- 
ségeT, a' magyar egységet és magyar nyelvet, a pápa által ado
mányozott korona és kettős kereszt, valamint egyes idegen 
nemzetiségű hittérítők miatt, fel nem áldozta, sőt inkább a ma
gyar jellem: vitézség, nagylelkűség, baráti hűség, kitündöklé
sével s a magyar nyelv varázsával, úgy a hittérítőket, mint 
nejének, a bajor Gizellának révén az országba költöző idegen 
főurakat is jórészt megmagyarosította. — István királynak — 
egyetlen fiához, a korán elhunyt Imre herceghez intézett —  
bölcs tanácsai, jóságos atyai szívre vallanak.
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Magyarország, a keresztyénség felvételével az európai 
déli végeken a nyugati kultúra védőbástyája lett s a világtör
ténet bizonysága szerint, a barbár népek számtalan támadá
saitól, saját vére árán védte meg a nyugati országokat, így pl. 
Ausztriát és Németországot is. A nem rég lefolyt világháború
ba is, akaratán kívül, mások érdekében sodródott bele s óh, 
mily borzalmasan, mily igazságtalanul megcsonkították ezt az 
Isten adta, természetes határokkal övezett, gazdaságilag egybe
tartozó, több mint ezer éves, a kultúra megvédésében oly sok 
vért áldozó Szent István birodalmát 1 . . .

Augusztus 20., István király neve napja van ma. Mint 
nemzeti ünnep megünneplését már az 1222-ben kiadott arany
bulla is elrendeli. Hogy egyházi ünnep jellege is van. az is 
kétségtelen, mert hisz a nagy király nevéhez, éppen a Krisztus 
evangéliomának, a keresztyénségnek a magyarok között elter
jedése fűződik. S tudjuk azt, hogy mit jelentett ez éppen a 
barbár népek által elnyeléssel fenyegetett magyarokra nézve. 
A lét és nem lét kérdése volt ez. Az is tény, hogy a francia 
római katholikusok, a hittérítő Klodvig frank király (496), a 
protestáns svédek, dánok Ansgár ( t  865), a németek Bonifa- 
ciusz (718), a gör. keletiek Cyrill és Meíhodiusz (f  890) emlé
kére évenkint nagy egyházi és nemzeti ünnepet rendeznek. 
Miképpen kapcsolódjunk be mi evangélikus magyarok „Szent" 
István király ünnepébe, melyet a nagy többségben levő r. kat- 
holikus honfitársaink szinte kisajátítanak maguknak. Nekünk 
szentté avatott embereink, kiket imáinkban segítségül hívhat
nánk, csakugyan nincsenek, mert hiszen a mi egyedüli köz
benjárónk Istennél, a Krisztus, csodatevő ereklyében sem hi
szünk s így István király „jobbjával“ sem járhatunk körmenetet. 
Ámde a nagy hittérítő király emlékünnepén mi is szót kérünk, 
nekünk is van mondanivalónk híveinkhez, ifjúságunkhoz, ka
tonáinkhoz, mert mi is magyaroknak és keresztyéneknek tartjuk 
magunkat, mint r. kath. polgártársaink s mi is éppen olyan 
tisztelettel, joggal és kötelezettséggel tekintünk a „szentéletű" 
hittérítő első magyar apostoli királyunkra, Szent István biro
dalmára s eme korban élt őseinkre, mert hiszen a keresztyén
ség akkor egy és egységes volt a Krisztusi hitben és „római", 
vagy „görög katholikus", „Ág. h. ev.“ elnevezés abban az 
időben még ismeretlen volt.

E nagy nemzeti és egyházi ünnep, méltó megünneplésé
nek célja, evangeliomi keresztyén hitünk egyedüli szabályozója 
a biblia alapján, nem lehet más, mint amit a felolvasott Dávid 
király zsoltára is kifejez, a Mindenható Isten, a mi jóságos 
mennyei Atyánk iránti hála és könyörgés szava. Hálát és kö
szönetét mondunk ma István király ünnepén „a népek és nem
zetek között", nyíltan, ország-világ előtt, Istennek, kit egyedül 
illet ,.dicsérei“ és „magasztalás“ ama „kegyelméért", hogy a 
magyart annyi vész közepette megőrizte, hogy erős akaratú, 
vallásos lelkű, bölcs királyt adott, ki az egyházak s iskolák
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fontos, kultúrális feladatát felismerve, azokat segélyezte s ebben 
a mindenkori államfőknek példát mutatott és aki birodalmát 
naggyá, népét egységessé és keresztyénné tette. — A zsoltár- 
íróval fohászkodunk mi i s : „Serkenj fel te lant és hárfa, hadd 
keltsem fel a hajnalt! Hálát adok a népek között Uram és 
zengedezek néked a nemzetek között! Mert nagy, egek felett 
való a te kegyelmed és a felhőkig ér a te hűséges voltod I 
Magasztaltassál fel, oh Isten, az egek felett és dicsőséged le
gyen az egész földön ! “

Ezt az Isten iránti hálát és dicséretet zengi, nagy evan
gélikus, magyar egyházi ének költőnk Sántha Károly is, midőn 
azt mondja:

„Zengjen minden ajkon ének. 
Magyarok és keresztyének I 
Szárnyét a lélek kibontva, 
Szálljon a magas mennyt oltra ! 
Áldjuk a mi Istenünket,
Ki megáidé nemzetünket;
Őt illeti csak a hála.
Millióknak egy az im ája: 
Dicsőség légyen Istennek!

Századoknak éjjelében,
Mi tündöklik tündérfényben ? 
István király koronája,
Világ szeme tapad rája.
Drága gyöngye könny, dicsőség, 
És gyémántja magyar hűség :
A királyért, a hazáért
És az áldott szent szabadságért!
Dicsőség légyen Istennek!

Isten fénylett réges-régen 
Ős apáinknak szívében.
Kigyult a hit, e tűzoszlop,
S a pogány sötétség oszlott. 
Krisztus Urunknak vallása 
Lön hazánknak ujulósa ;
Ez mivelte, hogy még élünk,
Erőnk ez, megtartónk és vezérünk. 
Dicsőség légyen Istennek 1“

A hála mellett azonban, látva jelen nyomorúságunkat, 
könyörgésre is nyillnak meg ajkaink s a zsoltáríróval kérve 
kérjük az Urat: „Hogy megszabaduljanak a te szeretteid, segíts 
a te jobb kezeddel, adj szabadulást nékünk az ellenségtől\“. .. 
Mert oh jajj, hova lett Sikhem és Sukkoth, a mi felvidékünk, 
Efraim, vagyis erdély, a mi örökségünk. Gileád és Manassé, 
az az Bácska, Bánát — Délbaranyával, hova lett Moáb, a ten
gerpart s az ősellenség Filisztea, az osztrák is de belevágott 
haldokló testünkbe! . . . Oh, hova lett Szent István dicső biro
dalma ! . . . Régi magyar ének nyomán száll a sóhaj:

„Hol vagy István király 
Téged magyar kíván, 
Mély sötét vizeknek 
Zúgó partjainál 1 . . .

Ah, hol vagy magyarok 
Tündöklő csillaga, 
Nélküled oly sötét 
A ködlő éjszaka . . .

Megvetetted ágyát 
Évezres álmoknak,
S e szép magyar álmok 
Szerteszét foszoltak.

Reményünk, hogy legyen 
Régi . . ., nagy erődben.
Bizzunk a jobbodban,
Bizzunk jövendőnkben."

(Nagy Lajos; Magyar Zsoltárok-ból.)
Mi ugyan nem — amint e népdalocska mon,dja — István 

király, hanem a felolvasott szentige szerint, az „Ür jobbjában ‘ 
és kegyelmében bízunk, mert tudjuk, hogy „hiábavaló az em



béri segítség!“ Istennel azonban hatalmasan cselekedhetünk, 
„és ő megtapodja ellenségeinket!“ (14. v.) Már is, sok volt el
lenségünk haragja lelohadt s megismerve a „magyar igazsá
g o t barátunkká szegődött.

Ne csüggedjünk tehát, bizzunk Istenben s az ő egyszülött 
Fia, a Jézus Krisztus által győzzük le mindenekelőtt legvesze
delmesebb ellenségünket a bűnt, az önzést, a féltékenységet és 
irigységet, hogy tudjuk ebben a porba sújtott szerencsétlen ha
zában egymást tisztelni és megbecsülni s ha különböző temp
lomokban imádjuk is az Istent, tudjunk a haza közös oltáránál, 
különböző felekezethez tartozásunk dacara is, S  ha2a jobb’ 
jövőjéérti könyörgésben testvériesen összeforradni s akkor az 
Úr ígérete rajtunk is beteljesedik, birtokunkba kerül ismét 
Sikhem és Sukkoth, Filistea felett kacagunk, mienk lesz Giíeád 
és Manassé, Efraim és Juda, vagyis az ezeréves magyar haza, 
Szent István birodalma 1 Úgy legyen !

Vértesi Zoltán
magyarboiyi lelkész.

/

m  *

„En vagyok az Úr, a  te gyógyítód!"
Szenthár. u. 12. vas.

Márk ev. 7, 31—37
Midőn az Úr Máráh pusztájában a zsidóknak az ihatatlan, 

keserű vizet iható édes vízzé változtatta át, Mózes által ezt az 
ígéretet adta tudtokra: „Ha a te Uradnak Istenednek szavára 
hűségesen hallgatsz és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei 
előtt és figyelmezel az ő parancsára és megtartod minden ren
delését: egyet sem bocsátók reád ama betegségek közül, ame
lyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Ur, a te 
gyógyítód.“ (II. Mózes 15, 26.)

Nem ugyanezen felséges ígéret csendül-e meg újból mai 
evangéliomunkban ? Hiszen semmi más célból hozzák a nehe
zen szóló siketet Jézushoz, minthogy így szóljon hozzá: „Én 
vagyok az Ur, a te gyógyítód“.

Senki sincs közöttünk, akinek orvosra ne lenne szüksége. 
Testünk por és hamu, lelkünk pedig a bűnnek járma alatt 
sóhajtozik. Testünknek és lelkűnknek szüksége van tehát Jézusra 
és az ő ígéretére:

„Én vagyok az Úr, a te gyógyítód."
Elmélkedjünk:

1. betegségünkről és
2. gyógyulásunkról.

1. Az evangéliomunkban említett beteg, aki valószínűleg 
régóta szenved, a süketség és némaság folytán a világtól el
zárva, teljesen tehetetlenné és gyámoltalanná vált. Nem is tudta 
magát elhatározni arra, hogy Jézushoz menjen. Barátai viszik
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-őt az Úrhoz. Süket, ami azért oly rettenetes, mert nem hallhatja 
az igazság szavát az Úrnak ajkairól. Néma; ez pedig azért oly 
rettenetes, mert benső nyomorúságáról, üdvösség után epedő 
vágyódásáról nem tud vallomást tenni. „Tanulj meg panasz 
nélkül szenvedni!" ez az ő jelszava. így tornyosulnak közé és 
üdvössége közé az akadályok hegyei, amiket senki sem tud 
előle útjából elhengeríteni. Jgy teszi betegsége epedően szomju- 
hozóvá az ígéret után: „Én vagyok az Ur, a te gyógyítód".

Ha egy madárka gyönge és fáradt, szárnyait lecsüggeszti 
és vergődik a földön. Mi is sokszor vagyunk hasonló helyzet
ben. Sokszor a mi lelkünk is oly gyönge és fáradt, hogy nem 
tudjuk elhatározni magunkat az imádkozásra, a templomba- 
menetelre, az Úr szent asztalához vajó járulásra. Vágyódunk 
ugyan Jézus után, de oly erőtelenek vagyunk az elhatározásra, 
hogy felkeljünk és hozzá menjünk. — Néha testi szenvedések 
azok, melyek lelkünket leverik; igen, van a betegeknek egész 
osztálya, akik nem tudnak felemelkedni Jézushoz, ezek a lelki
leg betegek, az idióták, kiknek Ielkök beteg, testüknek kötelé
keiben szenved. A süketnémák száma sem kevés és az ő szá
nalmas helyzetök, különösen a menthetetleneké, akik gyermek
koruktól fogva süketnémák, a kiírthatlan bizalmatlanság, mely 
a szegény nyomorékok lelkét uralja, — mindez még ma is oly 
szomjuhozóvá teszi őket, mint az evangéliomi beteget az Úr 
ajkáról elhangzó szó után : „Effata /“ — És végül mindegyikünk 
életében is nem volt-e olyan idő, midőn süketek valánk az 
igazság szavai iránt? Igen, vannak emberek, talán gyülekeze
tünkben is, akik teljesen süketek az Isten igéjével szemben. 
Nem óhajtják hallgatni, nem óhajtják hallani, szándékosan be
zárják füleiket, kerülve kerülik mindazon helyeket, ahol az 
életnek beszédét hallgatnák. Természetesen az ilyenek azután 
némák i s : ajkikrói nem hangzik ének, ima, sóhaj a megváltás 
után és boldog hitvallomás. A lelkinémaság e betegségében 
szenved a keresztyénség nagyrésze, olyanok is, akik még hal
lanak, de beszélni nem akarnak s nem tudnak. Óh mert hiszen 
máskülönben mennyivel több zsoltárnak és dicséretnek, meny
nyivel töob dicsőítő és hálaimának, mennyivel több Hozsanná
nak és Hallelujának, mennyivel több hitvallomásnak kellene 
édes tömjénillatként ég felé emelkedni! . . .

Mindezek a testi és lelki szenvedések állanak közöttünk 
és az ég között mint sűrű sötét fellegek és megtörténik bizony 
az is, hogy nem tudnak meghalni sem tőlük, miként az, ki 
halálos ágyán így kiáltott fel: „Az én bűneim körülvesznek 
engem, mint a hegyek". És ki érinti meg kezével a fellegeket, 
hogy eloszoljanak; ki hengeríti el a sziklákat, melvek mennybe 
vezető utunkat elzárják ? , Csak az, egyedül csak ő , aki így 
szólott„: „Én vagyok az Ur, a te gyógyítód !“

Ö reá, a segítőre fordítsuk tehát tekintetünket!
2. Jézus megszakította munkáját a zsidók között és a 

határokon túl a szomszédos pogányföldre terjesztette ki. Tírus
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es Sídon környékén, e két föníciai tengerparti város tájékán, 
nyugatra Galileától, gyógyította meg a kananeai asszony leá
nyát. (Máté 15, 21—28.) Nagy ívaiakban vándorolt mindig po- 
gányföldön a Jordán folyónak és a Genezáret tavának keleti 
partvidékén. Mit jelent e vándorlása a pogányföldön ? Boldog 
örömhírt a pogányok számára, hogy elérkezett számukra is az 
óra, amikor a Jákob házából származó csillag nekik is felra
gyog ; hogy feléjök is hangozik minden bűneik dacára: „Én 
vagyok az Úr, a te gyógyítód !"

, Innen hozták a siketnémát. Félénken és vonakodva áll 
az Úr előtt; feszült várakozással a barátok; kíváncsian és 
tolakodón a tömeg. Jézus megfogja a siketnéma kezét és ki
vezeti a sokaság közül, ahol azután az nem lát mást, egyedül 
csak Jézust. Bölcsebben és figyelmesebben a mai modern orvos 
sem tud eljárni, miként most az Űr. Nem szabad, hogy a be
teget bármi is zavarja, nyugtalanítsa s bizalmatlanná tegye. 
Jézus szemei egyedül csak ő rajta nyugodjanak és a beteg 
tekintete Jézus üdvözítő tekintetében békét találjon. Ekkor Jézus 
„az ujjait annak fülébe bocsátó", a külső hallóutba annak je
léül, hogy fülei most meggyógyíttatnak s talán azért is, hogy 
az ő kimeríthetetlen egészségosztó erejéből valamit a betegbe 
bocsásson. Ezután az Úr megnedvesíti ajkával ujjának hegyét 
és megérinti vele a köteléket, mely a betegnek nyelvét fogva 
tartotta. Ez is jel a betegnek arra, hogy Jézus ajkáról jön a 
gyógyítás, amit a betegnek meg kell figyelnie. Mindez csak elő
készület a gyógyításra, úgy a beteg testre, mint a beteg lélekre. 
Most a beteg elől eltűnt a világ, ő valóban egyedül csak Jézust 
látja. Látja, hogy „föltekintvén az égre, fohászkodik érte"; egy 
sóhaj száll fel az Úr kebléből a beteg által is láthatóan és 
hallhatóan, és e mindenható szavával: „Effata, azaz: nyilat
kozzál m eg !“ a beteg visszanyerte hallását és beszélőképessé
gét. Nemde, Testvéreim, felségesebben nem valósulhatott volna 
meg az Ígéret: „Én vogyok az Úr, a te gyógyítód!“?

Ha a mi híres orvosainknál a beteg elhagyja a rendelő
szobát, odakünn már más beteg várakozik. Ama siketnéma 
már meggyógyujt, — most te vagy a sorban barátom, testvérem. 
Menj te is az Úrhoz és engedd, hogy téged is meggyógyítson. 
Mi ismerjük úgy-e bár a mi betegünket? Hiszen többször el
mondottuk már a gyónáskor a mi szívünk betegségének szomorú 
történetét. Most már következzék a gyógyulás — az Úr szava 
által. Óh jöjjetek örvendező szívvel és engedjétek, hogy meg
gyógyuljatok bűneitekből. Ti, kik ma hallottátok, hogy mily 
gyöngéden, finoman, bölcsen és biztosan gyógyít Jézus, jöjjetek 
hozzá betegségeitekkel és szenvedéseitekkel. Bár a mostani 
időszakban sürgős a munkátok, minden percet fel kell hasz
nálnotok — mégis annál szükségesebb, hogy, ha csak néhány 
percig is, együtt legyetek Jézussal. Keressétek fel őt otthon 
házatok csendjében vagy künn a mezőn, mindenütt feltaláljátok 
őt készen a gyógyításra. Legyetek bizonyosak: Ő meggyógyít
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benneteket, amint arra szükségetek van; ez ő gyógyításának 
eszköze és módja végtelen. A legfontosabb azonban az ő sza
va, igéje, a mindenható: r„Effata /“ Ha beesendő! a szívedbe, 
akkor egészséges leszel. Úr leszel testi szenvedéseiden és győ
zedelmes bűneid felett, megtanulod hallgatni az életnek igéjét 
s megtanulsz imádkozni!

Jézust a nép lelkesen dicsőíti, ezt mondván: „Mindent jól 
cselekedett, a siketeket is hallókká teszi, a némákat is beszé
lőkké", Mi sem óhajtunk a sokaság mögött maradni. Áldassék 
örökké Az, aki ekként szólott: „Én vagyok az Ur, a te gyó
gyítód!" Ámen.

Lic. A. Eckert után: Rédei KároIy
nagykórolyi (Románia) lelkész.

A Krisztus követése.
Szenthár. u. 13. vas.

Lukács 9, 57—62.
A múlt és a jelen emberének szívéből egyaránt fölfakadt 

s fölfakad még ma is ez a vesék megoszlásáig ható kérdés: 
Mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Erre Isten 
országának történetében számtalan példát találunk. Emberek, 
kik önmagukban, embertársaikban, az élet körülményeiben 
csalódtak, utat, módot keresnek arra, miként szabadulhatnának? 
A mai, kételkedésekkel telt világban, itt is, ott is felhangzik a 
jajkiáltás: Hol van az erős kezű ember? Ki legyen a fővezér? 
Ki legyen az élet útvesztőjében az útmutató, kihez járuljunk 
segedelemért ? Abban a pillanatban, amint ez a lelki vágy föl
ébredt az emberben, megkezdődött a harc, melynek kimenete
létől függ életsorsa. Küzdelmünkben sokszor keresztuton állunk. 
Amikor a keresztutat emlegetjük, önkénytelenül is eszünkbe jut 
a régi hellén mondakörből Prodikos bölcsész allegorikus költe
ménye „Heraklész a keresztúton“. Ebben a költő az ifjú He- 
raklészt, mielőtt a győzelem pálmaágát odanyújtaná neki, mielőtt 
homlokát a győzelem koronájával övezné, odaállitja a bűn és 
az erény keresztútjára, felszólítja, válassz: a bűn, avagy az 
erény útjára lépsz-e? Tudsz-e különbséget tenni a jó és a rossz 
között? Az ókor bölcs élettapasztalata áll előttünk. Tanúságot 
meríthet belőle a mai nemzedék is. Okulásul szolgálhat. Kiki 
kezében tartja sorsát! Mindenki saját szerencséjének kovácsa I 

Mai egyházi beszédünk alapját képező szent leckénkben 
is, három szerencséjét, boldogságát, életüdvét kereső emberrel 
találkozunk. Első pillanatra úgy tetszik, mintha komoly, elszánt 
küzdelemtől vissza nem riadó emberekkel volna dolgunk. Az 
élet folyamán meggyőződtek arról, hogy nem csupán az ember
ben, nem is a világ tudományában található fel a keskeny, de 
a boldoguláshoz vezető út, hanem valahol másutt, valakiben 
másban.
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Mindegyikük érzi, hogy az a pillanat, amelyben állanak, 
forduló pontot jelent életükben. Ha célhoz akarnak jutni, hatá- 
rozniok kell, hogy jobbra avagy balra kanyarog-e utuk ? 1 Erez
ték, hogy eljött az idők teljessége, az Úr megszánta népét s 
nekik áron is meg kell venniök az alkalmatosságot

Ebben a belső szükségérzetben odajárulnak ahhoz, akiről 
megvannak győződve, hogy nem azért jött, hogy elveszítse, 
hanem, hogy az embereknek lelkét megtartsa. Úgy látszik, hogy 
el vannak szánva Jézus követésére s általa, vele Isten orszá
gának s benne lelkűk üdvének megszerzésére. Érzik azonban, 
hogy magukban nem eléggé alkalmasak ők erre. Mind a hár
man hasonlítanak ahhoz a szántó-vető emberhez, aki kezét az 
ekeszarvára helyezte s minduntalan vissza, visszanézett. Sok 
másodpéldányuk van manapság is. Sok az ingadozó, ide-oda 
hajladozó nádszál. Hányán álldogálnak tétovázva az üdvösség 
kapuja előtt! Nem tudják magukat elhatározni arra, hogy vájjon 
napestig álljanak-e tétlenül, avagy bekopogtassanak-e az élet 
ajtaján?! A tétovázók közé odaáll a fővezér s odakiáltja:

kövessetek engem !
Aki engem követni akar: Nézzen előre, bízzék az Isten

ben, építse az Ő országát.
I. Jézus megy az élet országútján. Jár városról-városra, 

faluról-falura, nem feledkezik meg a legkisebb helyről sem. 
Menetközben közeledik az emberekhez s az emberek Őhozzá. 
Testben való megjelenésének célja, hogy teljesítse annak aka
ratát, aki őt elküldötte, hogy közel legyen azokhoz, akiket a 
mennyei Atya reábízott, hogy végtelen szeretetével megkeresse 
mindazt, ami elveszett vala. Mint a jó pásztor, keresi az ő 
juhait. Megkeresi Fülöpöt, Mátét, Zacheust, meg a gazdag ifjút, 
megkeresi mindazokat, akik megakarják s meg is tudják ta
gadni önmagukat csak azért, hogy felvevén az élet keresztjét, 
kövessék nyomdokait s evvel az örök szeretet honába jussanak.

A végtelen szeretet sugarai bevilágítottak a szent leckénk
ben szereplő ember szívébe is, komoly elhatározásra bírták, 
amit kifejezésre is juttat abban, hogy az úton haladó Jézusnak 
odasúgja: „Követlek Téged Uram, valahová menendesz“ !

Ki volt az az ember, mi volt a neve, származása, nem 
tudjuk. Azonban nem hiszem, hogy tévednék, ha benne az 
idealizmusnak ama képviselőjét látom, aki lelkesedni tud min
den szépért, nemesért, jóért, nagyért, amit a föld nyújtani tud. 
Jézusban életeszményének felszentelt előharcosát látja, vezérét 
véli feltalálni s lángoló hévvel odaáll követőinek sorába mond
ván : „Követlek Tégedet Uram.“

Amikor halljuk embertársunk eme elhatározását, szeretnők 
odakiáltani a Mesternek: Uram! Szorítsd kebledre, tedd fejére 
áldást osztó kezedet! Azt vámok, hogy a Mester, dicsérőleg 
szól hozzá: végtelenül örülök elhatározásodnak. Üdvözöllek, 
köszöntlek azzal, maradj mellettem s velem együtt mégy be a
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paradicsomba. S e helyett mit tapasztalunk? Az Úr komolyan 
tekint maga elé s ezt mondja: „A rókáknak vagyon barlangjok 
és az égi madaraknak fészkök, de nincsen az emberfiának 
holott lehajtaná fejét." Mit akar ezzel az Úr? Figyelmezteti, 
tudtára adja az őt követni akarónak: Jól gondold meg, mit 
cselekszel. Előtted az élet, annak minden öröme, már pedig 
ha engem követni akarsz, sok mindenről le kell mondanod. 
Nézd csak: Még a rókáknak, az ég madarainak is jobb dolguk 
van, mint az én követőimnek. A róka veszély idején barlang
jába húzódik, a madár, a magas fa ágai között lévő fészkében 
várja a vihar elmúltát, de az ember fiának sehol sincs biztos 
menedéke, nyugalma, hazája. Reggel nem tudja, hogy lesz-e 
este hová lehajtania fáradt fejét, minden óra új gondot, küz
delmet hoz, béke, nyugalom sohol. Ez nem az az élet, melyet 
te keresel, mely után te vágyakozol. Gondold meg jól, mit cse
lekszel, kit kívánsz te követni.

Nem érthetetlen, nem csodálatos dolog-e ez Jézus részéről? 
Nem remeg bele egész valónk? Mi e jelenetnek egészen más 
kifejlődését vártuk. Mi az ifjú hős számára, komoly elhatáro
zásának jutalmául szívesen odanyújtanók a dicséret babér ko
szorúját. Evvel szemben mit látunk ? Szerepe — szomorú! 
Ostromolja az eget s mégis a földön marad. Új barázdát akar 
huzni és mégis hátranéz. Jézus keresztül lát rajta. Földi ideáljai, 
a mennyei kegyelmi ajándékok fölött állanak. Ezért nem tartja 
alkalmasnak az Isten országa számára. Jézus követőinek útja 
a szelídségen, alázatosságon, szegénységen, őnmegtagadáson, a 
sóhajok hidján a Golgotán vezet keresztül. Ezért mondja az 
Úr: „A rókáknak barlangjok s az égi madaraknak fészkök 
vagyon etc . . .

Jézus tudomására adja az őt követni akarónak, hogy a 
hozzávezető út az önmegtagadáson vezet keresztül. Boldogok, 
akik erre az útra lépnek. Fénylő, ragyogó, vágyódó szemmel, 
lélekkel tekintenek reá s átölelve tartják mindaddig, amíg meg 
áldja őket.

Egy a szükséges dolog! Jézus megtalálása, megismerése 
és követése! Ő a fővezér! A mi békességünknek veresége va
gyon őrajta, mondja az Ó-testamentom prófétája, az újtestá- 
mentom pedig hirdeti: Keresztje szerzi meg számunkra a békét. 
Szeretetének országában van a mi nyugodalmunk. Az ő se
beinek mélye, a mi üdv és életjáradékunk. A megtestesült Is- 
tenfiúság eszméjét ott látjuk a kereszten. Aki ennek tövében 
könyörögve tekint fel az Égre, alkalmas és méltó arra, hogy 
Isten országának tagjává avattassák. Azért testvérem! Nézz 
előre! Az előrenézés elengedhetetlen feltétele, hogy

II. Bizzá! az Istenben!
Erős vár a mi Istenünk! így kezdődik Lutherünk diadal

éneke ! Édes jó Istenem! Mennyi küzdelem, mennyi akadály 
bennünk és körülöttünk, mennyi önmegtagadás után és árán 
jut az ember ennek az igazságnak nemcsak szóval, hanem
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tettel való teljesítéséhez 1 Mennyi pessimismust, nehézséget, 
félénkséget kell leküzdenünk, ha eleget kívánunk tenni a mi 
Urunk Jézusunknak, evangéliumunkban szereplő ama második 
embernek mondott kívánságának „Kövess engemet". K. Gy. f 
Úgy látszik, hogy a mi drága Mesterünk már régebben ismer
hette ezt az embert. Szíve rejtekibe bepillantva, látta, hogy 
szeretné őt követni, de észrevette rajta azt is, hogy habozik, 
tétováz, azért segítségére siet, barátságosan megszólítja: „Kö
vess engemet“ ! Megörül ennek nagyon. Napok óta várta szíve 
ezen vágyának teljesülését. Örömébe azonban csakhamar üröm 
vegyül, szomorú kötelességet kell teljesítenie, édesapját kell 
eltemetnie. Ez csak érthető, ezt a gyermeki kötelességet minden 
körülmények között végre kell hajtania. Valóban K. T. ? Há
nyán vannak közöttetek is olyanak, akik a harctéren a legne
hezebb rohamra készülés pillanatában kaptátok a szomorú* 
hírt: Apád meghalt, holnap temetjük, jöjj! Meglehettétek, tel
jesíthettétek kötelességteket avval szemben, aki fáradságos 
munka, sok küzdelem árán nevelt? Nem, nem bizony, köte
lesség összeütközés közben hallottátok, éreztétek a parancsot 
„a haza mindenek előtt“, ott a sötét, nyirkos, földalatti árkok
ban is hallottátok hazáját mindenkor szerető, haldokló, halál
tusaközben hörgő édesapátok üzenetét: Édes fiam csak előre !

Ha a haza iránti hű kötelesség teljesítése megelőzte ama 
fontos tennivalótokat, nem kell-e előbbrevalónak tartanunk 
minden körülmények, minden kötelesség között azt, amit a mi 
Urunk, Megváltónk követel mitőlünk ? Ezt kívánja Krisztus lel
kére kötni ama második embernek, amikor azt válászolja néki: 
„Hadd temessék el a halottak az ő halottjukat. Te pedig él
ményén, hirdesd az Isten országát. “ Hirdesd, hogy más fun- 
dámentomot senki sem vethet, mint amely egyszer vettetett s 
amely maga a Jézus Krisztus. Öl hallgassátok, őt kövessétek 
fel a hegyre, le a völgybe, városról-városra, faluról-falura. Bíz
zatok őbenne, mert az Atya és Ö egy! „Hadd temessék el a 
halottak az ő halottaikat.*' Halott ember nemcsak apád, hanem 
hozzátartozói is, mert nem keresik mindenekelőtt az isten or
szágát s annak igazságát. Elpártoltak Jézustól, nem követték 
őt fel a hegyre, lent maradtak a völgyben s ott lézengtek, ki
szakadtak az imádkozó életből, elhagyták az örök szeretetek 
Halott a lelkűk. Ha ilyen lelki halottak temetik az ő halottaikat, 
abból nem fakad áldás. Ezt saját tapasztalatunkkal is meg
tudjuk erősíteni. Ugyan mondd — mondd felebarátom: mit 
tartottál meg a nyitott sír mellett hirdetett reményből, mi hasz
nod maradt az Úr pitvariban hirdetett vigaszul szolgáló igéből? 
Gazdagabb lett a te belső embered? Nagyon félek, hogyha 
megméretnél, könnyűnek találtatnál.

A lelki halottak száma nagy a mi környezetünkben is. 
Szívünkhöz vannak nőve. Nagyon nehezen tudjuk magunkat 
elhatározni arra, hogy elhagyjuk őket s nélkülök is kövessük 
a Mestert. S mégis meg kell tennünk, ha igazi követői akarunk
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'lenni Jézusnak. Legyen az hitvestársad, legyen az férj, feleség, 
legyen az jó barát, ha nem akar tudni Megváltódról, nem akar 
veled együtt haladni az imádság útján, — menj magad, ha
ladj egyedül, de menj Istenbe vetett hittel, bizalommal. Ha el
lened támad a hitetlenek csapata, ha ott áll utadon a gúnyo
lódok tömege s méltatlan eljárásuk könnyet csal ki szemedből, 
ne csüggedj, hanem küzdve-küzdj és bizva-bizzái abban, aki 
övéit így bátorítja: Hívj engem segítségül s én megszabadítiak, 
így vigasztal: „Ha mindenek elhagynának is, én nem hagylak 
el, veled vagyok a világ végezetéig,“ sőt azontúl is, mert én 
azt akarom, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek." Óh, ne 
csüggedj el kicsiny sereg, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy 
adjon tinéktek országot.

III. Építsd Isten országát!
Monda pedig más is: „Követlek Tégedet Uram! de en

gedd meg nekem először, hogy vegyek búcsút azoktól, akik az 
én házamban vágynak". Annyi bizonyos, amikor mi e kérést 
halljuk, megértéssel vagyunk felebarátunkkal szemben. Nála, 
Jézus követése, övéinek elhagyását jelenti. Érthetetlennek talál
nék, ha ő szó nélkül távoznék hazulról, elhatározásának min
den magyarázata nélkül hagyná el hozzátartozóit, meleg kéz
szorítás nélkül barátait, ismerőseit.

De én úgy látom, hogy itt egy más szempont is közre
játszik. A Jézushoz harmadiknak közeledő embert az emberiség 
földi boldogulását célzó eszmék is foglalkoztatják. Ez az ember 
őszinte, meleg érzéssel viseltetik embertársai, barátai, rokonai, 
ismerősei iránt. Sírni a sírokkal, örülni az örülőkkel, egymás 
terhét hordozni, készen állani mindenkor a másokon való se
gítés érzésével, élni abban a tudatban, hogy jobb adni, mint 
venni.

Nemes lélek! Az engedelmesség példányképe 1 Ilyen mun
kásokra, harcosokra van szüksége Isten országának. Az ilyen 
munkások száma kevés ! Ez a nemes, jellemes, szociális érzék
kel megáldott ember, kiváló erényei birtokában sem képes a 
keresztyénség eszméinek az életben érvényt szerezni. Kérditek 
úgy-e bár, hogy miért ? Azért K. T .! mert lehurogja, kizárja, 
számításon kívül hagyja azt a lelket, amely egyedül képes a 
szociális eszmék megvalósítására, — „a Jézus lelkét". Ezért 
mondja neki Jézus: „Valaki az ő kezét az eke szarvára veti s 
azokra néz, amelyek ő utánna vágynak, nem alkalmas az Isten 
országára".

Csak annak van szociális jelentősége és erénye, ami a 
keresztyénség leikéből születik. Egyedül belőle árad az a sze
retet, amely nem keresi a maga hasznát, amely mindeneket 
eltűr, mindeneket remél, mindeneket hisz. Ez a szeretet önfel
áldozást kíván. Nem gondol csupán a test szükségleteire, hanem 
inkább szem előtt tartja a lélek szükségleteit. A lelket hozzá
segíteni az ő szerencséjéhez, boldogságához, ez a krisztusi 
szeretet lelkének a vágya és a törekvése. Isten országa minden
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szociális gondolatnak a legtökéletesebb teljesülése, megvalósu
lása. Azért itt csak egy komoly, elszánt elhatározásról lehet 
sz ó : Építsük fel magunkban, körülöttünk és felettünk is Isten
nek országát.

Hogy mai szent leckénkben szereplő három ember miként 
felelt meg, Jézus által, az eléjük tűzött feladatnak, nem tudjuk. 
Az ige egyikről sem emlékezik meg, nem mondja meg, elment-e, 
visszajött-e, követte-e Jézust? Mi nem is időzünk tovább e  
kérdésnél. Reánk nézve az a fontos, hogy milyen a mi elhatá
rozásunk ?! Ha igazán követni akarjuk a mi Mesterünket, nem 
tehetünk mást és egyebet, minthogy: Előre 1 Előre hittel, biza
lommal, férfias elszántsággal, női kitartással, gyermeki szere
tettel. Nem adatott nekünk más név, mint a Jézus neve. Benne, 
általa szerezhető meg a földi boldogság, a mennyei üdvösség. 
Mester! Mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Jer 
és kövess engemet! A mindennapi élet ködös völgyéből jer 
velem a hegyre s onnét a Nebo hegyéről tekintsük át az Ígéret 
földjét. Ámen.

Jakabfi György
békéscsabai lelkész.

Alkalmi beszédek.

A hű sáfár jutalma.
Temetési beszéd G. F. gyűl. felügyelő felett.

Luk. 16. 9. 11. 12.
Nekem már nem adatott meg, hogy vele karöltve mun- 

kálkodhassam. Mert, amikor az ő egyhózfeiügyelőségével di
csekvő egyház lelkésze lettem, akkor érte el az emberi kornak 
azt a határát, melyre a zsoltánró is azt mondja: „A mi esz- 
tendeink napjai hetven esztendő..." Akkor érte e! a kegyelmi 
időt és úgy érezte, hogy minden megért nap, de különösen 
esztendő. Istennek kölönös kegyelme számára.

Az én időmben már olyan volt, mint a hosszú pályát 
megfutott, termékenyítő nyári nap, mely derekasan megtette a 
magáét; éltető erejével nem fukarkodva, jótékonyan, áldóan 
hinti sugarait, de mielőtt aíáhanyatlanék, felhő mögé bukik s 
csak azután áldozik le.

Rám csak az a szent kötelesség várt, hogy a saját „visz- 
szavon hatatlan" óhajlására távozót, — egyházam agg Simeonát 
megáldjam.

Én csak a munkást nem ismertem, de annál inkább a 
munkát, amit végzett. Csak a jótékonyságot gyakorlót, az ada
kozót nem ismertem, de a jótékonyság fogalmává tisztultat és.
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váltat igen. Nem láttam a vetését, de a nyomában járó aratást 
és áldásait most is élvezem.

M i ............ iák bárhová tekintünk csendes kis falunkban, 
ott találhatjuk nevét mindenütt: kőben, márványban, élőfában, 
ércben, aranyban, üvegen, papíron és ezek után nem csoda, 
ha a szívekben is. Az ő nevét susogják az Endre kert tere
bélyes fái. Férfikorának legszebb 30 esztendején át ezer és ezer 
szállal fűződött kicsiny falunkhoz s egyházunkhoz, de az is 
hozzá. Ezek a körülmények választották velem az elhangzott 
evangéliumi helyet, melyből a Kr. evangéliumának az egész 
világot átalakító, ujjáteremthető örök igazsága ragyog ki, amely
ről azonban mindig, de ma különösen nagy mértékben meg
feledkezett a világ, hogy mi csak sáfárok vagyunk, megbízottak. 
Bizományba kaptuk mindenünket, még életünket is, annál in
kább az életnek minden néven nevezhető javait: a mammont. 
Erről egyszer mindnyájan külön külön számot fogunk adni, ha 
a nagy gazda, az örök Tulajdonos magaelé idéz: „Adj számot 
a te sáfárkodásodról. “

G. F. is sáfár volt. Tekintélyes erkölcsi és anyagi javak 
sáfára és ami a fő, ő magát sáfárnak is tudta. Ez a titka mind
annak, amit tett és ahogyan élt.

Csak a magát sáfárnak tudó ember tekinti javait, mam- 
monját eszköznek és nem célnak, melyekkel egyebeket, örök 
értékeket, kincseket szerezhet meg. Istennek sem célja az, amit 
nekünk sáfárkodásra ad, hanem eszköze, mellyel lelkünket, 
mint kristályt csiszolja, tökéletesíti a maga képére és hasonla
tosságára. — Kr. is ezt az eszköz-jelleget domborítja ki a mám-, 
monnál, amikor azt mondja: „ . . . szerezzetek magatoknak 
barátokat a hamis mammonból“. A barát és barátság pedig 
olyan érték és eszményi állapota az életnek, hogy aki ilyenek
kel állhat az Isten elé, annak bemenetele van az örök hajlé
kokba is. — Kr. is, amikor nagyon megakarta tisztelni tanítvá
nyait, barátainak nevezte őket. Akinek barátja van, mindene 
van nemcsak e világon, de még a másvilágon is.

G. F. pedig egyenesen erre használta fel minden tehetségét 
és javát, hogy örök értékeket, Isten előtt is igaz valutát: bará
tokat szerezzen. Könnyű volt neki barátokat szereznie azért, 
mert őbenne minden igaz ügy és arra való ember, társadalmi 
különbség nélkül a legőszintébb, a legodaadóbb, a legáldozat- 
rakészebb barátját láthatta.

Ez a barátság szelleme nemesítette meg és tette oly gyen
géddé, finommá, meghitté családi körét. A hitvesi szív meleg 
vonzalma ép úgy, mint a gyermeki szeretet rajongása mind a 
barátság eszményi körébe emelkedett fel, tisztult meg és állan
dósult. Benne nemcsak a gyöngéd hitvest, a jó édesapát, de a 
legönzetlenebb barátot is siratják övéi. Ilyen légkörből nyerhet 
csak az ember olyan nemes indításokat, mint amilyenek mind
végig irányították. Ilyen légkör biztosíthatja csak azt a magas 
erkölcsi szintet, amilyenen ő állandóan, mindhalálig zökkenés 
nélkül mozgott.
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Az a puritán, patriarchális szellem, melyet jellemző epi
zódokból ismertem meg, mely tágabb családi körében, személy
zete és a közte való viszonyt jellemezte, szintén csak a barátság 
tiszta légkörében leli magyarázatát. Nemcsak kenyeréért, de 
barátságáért is szolgálták. Kenyeret sok helyen találhat és ke
reshet az ember, de barátságot is mellette, ritkán. Hozzá bejutni 
s különösen nála éveket eltölteni kész erkölcsi bizonyítvány 
volt. Személyzete is a minden áldozatra kész barátot látta benne, 
aki ma a gazdasági válság idején egyenesen áldozatok, a mam- 
mon, a maga polgári hasznának feláldozása árán is ragaszko
dott minden alkalmazottjához. Nem volt szíve és lelki ereje 
ahhoz, hogy csak a maga hasznára és érdekeire tekintő hideg, 
rideg arccal tudassa akármelyikkel is alkalmazottai közül a 
szomorú tényt, hogy a nehéz viszonyok nála is szükségessé 
tennék a létszám-apasztást.

G. Frigyesekkel meg lehetne oldani a világot súlyos Iidérc- 
ként megülő munkanélküliség világproblémáját. G. Frigyesek 
lelkének melegével fel lehetne olvasztani azt a rettenetes jég
kérget, mely az önző emberi szíveket fenékig eltölti, a szeretetet 
szánalmas jégvirággá teszi, amely, mint szörnyű gát, megakasztja 
az élet erőinek egészséges áramlását és elosztódását és meg
bénítja, megdermeszti az életet, mint ahogy a Golf-áramot is 
végül lehűti az északi sarkkör hidege, jeges, fagyos tája. Ennek 
legtorzabb képe az, hogy míg a világ egyik felén millió méter- 
mázsaszámra semmisítik meg a kenyérmag-felesleget, addig a 
másik felén ugyanannyi embermilliók esnek az éhségnek áldo
zatul és még többen éheznek.

G. F. élő példa volt arra, hogy az ember barátokat is 
szerezhet a mammonból, ha azt eszköznek tekinti és magát 
sáfárnak, — nemcsak halálos, gyűlölködő, irigy ellenségeket, 
ha a mammont célnak s magát mammonja egyedül jogos, ki
zárólagos tulajdonosának és élvezőjének tartja.

Mivel a világ hűtlen a mammon, az Istentől nyert javak 
kezelésében, azért nem kap, nem élvez igazi kincseket, örömöket, 
mint amilyeneket G. F. élvezett és kapott az igaz barátságban, 
barátaiban, az igazi hűségben és mindnyájunk szeretetében.

Istentől nyert javaid hűséges sáfárja, igazi barát s jó akartál 
lenni; szereztél is barátokat annyira, hogy egyik megdicsőült 
halhatatlan barátodnak, Sipulusznak sorai csak fokozottabban 
érvényesek és találnak rád most: „. . .  barátod tenger, óh te 
boldog ember“. Isten adományán, a másén hű voltál; ezért 
megadja neked az Isten, ami már a tied, ami már nem eszköz, 
de c é l: az örök élelet. Neked is nyit helyet az örök hajlékok
ban. Menj be a te Uradnak örömébe. Ámen.

Torda Gyula
domonyi lelkész.
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Illusztrációk.

Ján. 4, 3 7 A wittenbergi városi templomban egy festmény 
van, mely az Úr szőlőjét ábrázolja. A képen Melanchton Fülöp 
egy másik lelkésszel vizet merít egy kutból. Luther Márton 
kapával a kezében írtja a gazt és porhanyítja a talajt. Bugen- 
hagen és Kruziger karót vernek a szőlőtőkék mellé. Egy más 
a venyigéket kötözi és kacsozza. Odább valaki az érett szőlő
fürtöket metszi le s rakja kosárba, hogy egy másik puttonnal 
a présházba hordja. Éber Pál, a kép festője, pedig családjával 
együtt a szőlőskert bejáratánál látható, amint eppen befelé 
igyekeznek. Ez a reformációra emlékeztető kép az Ur szőlőjében 
való soknemű munka mellett találóan jellemzi azt i s : „hogy 
más a vető, más az arató*.

*
Máté 6, 20: Egy lelkész egy vasárnap a mennyországról 

prédikált. Másnap reggel egyik gazdag hívével találkozván azt 
mondja az neki: „Tisztelendő uram nagyon szépen beszélt teg
nap a mennyországról, csak azt nem mondotta meg, hogy vol- 
taképen hol van az?“ „Úgy? — válaszol a lelkész, azt is mind
járt megmondom. Nézze ott abban a házban lakik egy szegény 
özvegy asszony. A szobácskájábán csak két ágy van. Az egyik
ben ő fekszik betegen, a másikban két gyermeke. Nincs betevő 
falatjuk, nincs pénzük orvosra és gyógyszerre. A legnagyobb 
nyomorban vannak. Vegyen nekik élelmet és küldje fel hozzá
juk; s gondoskodjék a számukra orvosságról. Azután menjen 
fel maga is a szegény asszonyhoz és mondja neki: Kedves 
asszonyom mindezt a mi Urunk, a Jézus nevében tettem; s 
fogjon egy Bibliát és olvassa fel neki a 23. zsoltárt. Majd imád
kozzék együtt az asszonnyal és a gyermekekkel. Ha akkor sem 
tudja, hogy hol keresse s találja meg a mennyországot, minden 
költségét megtérítem Önnek*. Erre azonban nem volt szükség. 
A gazdag megfogadta a tanácsot s egy boldog tapasztalattal 
lett gazdagabb.

*

Márk 11, 24: V. Károlynak egy kedves szolgája, aki az 
ura iránti engedelmességet és hűséget vallási kötelességeinél is 
előbbre valónak tartotta, halálán feküdt. A császár felkereste 
betegágyán s megkérdezte, hogy nem volna-e a maga, vagy 
gyermekei részére valami kérése. A beteg azzal felelt: „Gyer
mekeim részére nem, hiszen azok még nem szereztek semmi 
érdemet Felségednek a kegyeire, hanem igenis a magam ré
szére.* A kérdésre, hogy mit akar hát? azt válaszolta, hogy a 
császár hosszabbítsa meg néhány nappal az életét. S Károlynak 
azon mondására, hogy az nem áll őneki hatalmában, így só
hajtott fe l: „Óh én szerencsétlen ember; akit oly sokáig annyi 
hűséggel szolgáltam, csak néhány nappal sem tudja megnyujtan
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az életemet!" — Macedóniai Sándor egy alkalommal megen
gedte udvari embereinek, hogy kérjenek tőle, amit csak akarnak. 
Sok mindenfélét kértek azok. Mikor udvarának a bölcseire ke
rült a sor, azok semmit sem akartak. Az uralkodó unszolására 
aztán halhatatlanságot, örökéletet kértek. De a gazdag és hatal
mas országok birtokosának be kellett vallania, hogy azt már 
mégsem adhat. . .  Egyedül Isten az, aki minden kérést teljesít
het; aki a halál óráját is kitolhatja; s aki örökkévaló lévén 
örökélettel ajándékozhatja meg övéit.

*
Márk 11, 25: Londonban egy 16 éves szolgáló leány a 

gazdasszonyától 2—3 pengő értékű selyemzsebkendőt lopott,, 
mely miatt a bíróság elé került. A biró nem akarta a szeren
csétlen fiatal teremtest börtönbe csukatni s ezáltal egész életére 
megbélyegezni; de a vádlott hajthatatlan volt s ragaszkodott a 
törvényes Ítélethez. Erre a biró azt kérdezi az asszonytól: 
„Szokta ön a Miatyánkot imádkozni?" „Igen", — hangzott a 
felelet. „Ügy a jövőben az ötödik kérést el kell hagynia", — 
felelt neki a biró. Mire a panaszos magábaszállt s visszavonta 
följelentését.

*
Jén. 9, 4: Egy városi belmissziói lelkész beszélte egy tár

saságban a saját élményéből a következőket: „A múlt télen 
havas esőben jártam be egy este a kerületemet. A zord időjárás 
és az emberek kelletlen fogadtatása elbágyasztott testben-lélek- 
ben teljesen. Átázva-fázva, csüggedten tértem be egy ismerős 
házba, hogy kissé kipihenjem magamat. Egy szegény varrónű 
lakott ott, aki az asztalnál gyertya világa mellett éppen dolgozott. 
Oly gyorsan járt kezében a tű, hogy alig lehetett látni. Amint 
beléptem, egy futó pillantást vet rám, barátságosan köszönt; 
majd az egyre rövidebbé váló gyertyára tekintve kétszeres 
buzgósággal folytatja munkáját. „Sietnem kell, — mondja, mert 
a gyertyám nem sokára leég s nincs helyette más." Szavai a 
szívemen találtak s felráztak fásultságomból. Úgy éreztem, hogy 
a fiatal varrónő által Isten szól hozzám, hogy: nekem is dol
goznom, cselekednem kell, míg nappal van; mert eijő az éjszaka, 
amikor senki nem munkálkodhatik".

He

Luk. 13, 24: Egy világi szórakozásoknak, élvezeteknek 
hódoló hölgy a lelke üdvössége miatti szorongó érzéseitől nyug
talanítva álmatlanul hánykódott az ágyában. Lámpát gyújtott 
és a naplójába azt írja: „Mához egy évre teljesen az Urnák 
szentelem magamat". De csak nem tudott nyugodni, újra felkelt 
és írja: „Mához egy hónapra." Lelkének a nyugtalansága azon
ban csak nem csillapult; újabb dátumot ír: „Mához egy hétre." 
Másnap aztán az egész úgy tűnt fel előtte, mint valami rossz 
álom. Este mulatságba ment, ahol meghűlt, tüdőgyulladás lett 
belőle s egy héten belül meghalt. Utolsó szavai ezek voltak:
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„Késő!" — Óh vannak sokan, akik a szoros kapun igyekeznek, 
szeretnének bemenni, de nem mehetnek, mert az elhatározd 
lépést folyton halogatják s nem tudják magukat arra elszánnia

*
Luk. 13, 25: Egy fiatal leány a városba kerülvén tapasz

talatlanságában és hiszékenységében lelketlen csábítónak lett 
az áldozata. Szégyenében nem mert haza menni; még hírt sem 
adott magáról. Édesanyja azonban nem szűnt meg érte könyö
rögni az Istenhez. Az anyai imádság a lejtőre tévedt gyermek 
útját egy erkölcsileg veszélyeztetett lányok Otthonába irányította 
s vezette. Ott a megbocsátó Jézus szeretetéről hallva bátorságot 
nyert a szülői házba való visszatérésre. Késő este éjfél tájon 
éri be a vonattal az állomásra, ahol édesanyja lakott. Gyors 
léptekkel vette útját az otthon felé s bűnbánó és örömkönnyek 
közt veti magát édesanyja keblére. Megindulása enyhülvén így 
szól az anyjához: „Édesanyám, ma elfeledte bezárni az ajtót." 
„Nem gyermekem, — felel a könnyező anya, nem feledtem el; 
sőt mióta elmentél, egyszer sem zártam be. Tudtam, hogy a jó 
Isten meghallgatja kérésemet és visszahoz még hozzám; s nem 
akartam, hogy a zárt ajtó miatt a hozzám való jutásban csak 
egy percet is elveszíts." — A mi mennyei Atyánk ajtaja is 
állandóan nyitva van minden bűnös, minden megtérő számára. 
De egyszer majd eljön mégis az idő, mikor bezárul az az ajtó 
s akkor aztán niábavaló lesz minden kérés és zÖrgetés.

*
Márk 7, 33: Egy húsz év körüli ifjú komoly tüdőbajba 

esett. Úgy szeretett volna társaival együtt dolgozni, szórakozni; 
de nem lehetett. Az életet élvező sokaság közül ki volt zárva. 
Türelmetlenül nézte betegágyán, amint a többi fiatal emberek 
egészségesen, jókedvvel végzik teendőiket. „Miért kell éppen 
nekem nyomorultul itt sínylődnöm?" — szakadt fel kebléből 
gyakran a zúgolódó panasz. Egyszer aztán, mikor jómódú szülei 
Svájcba, egy magaslati üdülőhelyre vitték, ott egy keresztyén 
összejövetelen vett részt. Egy egyszerű földmíves tartott beszé
det. Többek közt azt mondta, hogy a pásztor nyugtalan termé
szetű állatát úgy szokta nyugalomra kényszeríteni, hogy a nya
kába egy kölöncöt akaszt, mely a lábait veri, amikor nagyot 
lépni, futni, vagy ugrani akar. így tesz az a „jó pásztor" is 
némely embernél, — fűzi hozzá, csak azért, hogy annál köny- 
nyebben vezethesse és megszelídíthesse azt." Ezek a szavak 
világosságot derítettek a beteg ifjú lelkének a sötétségébe, s 
attól fogva felhagyott a türelmetlen zúgolódással.

*
Márk 7, 37: Funcke beszéli, hogy egy siketnéma egy ha

sonló bajban szenvedő társának azt írta: „Sok-sok bűntől őriz 
meg minket az Isten az által, hogy majd csak ott a mennyekben 
fogunk beszélni tudni és hallani, amikor csupa szépet, jót és 
kedveset hallhatunk, és ahol a nyelvünk mini a Szentlélek
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eszköze egyedül az Istent dicsőit! és magasztalják — A hívő 
délek nemcsak a siketeket hallókká s a némákat beszélőkké tevő 
csodás szeretetben és hatalomban ismeri fel az Úr jóságát, ha
nem a csapásban és szenvedésben is.

#

Luk. 9, 5 9 : Lajos francia hercegnek, III. Napóleon császár 
egyetlen fiának az volt a szava járása, ha valamire kérték: 
„Encore dix minutes =  még csak liz percet." Ez a szokás ké
sőbb az életébe került. Mint ifjú ugyanis részt vett a zuluk 
elleni afrikai hadjáratban. Közben fárasztó menetelés után csa
patával egy erdőben ütött tábort, amikor egyszerre csak jelentik 
a felderítő szolgálatot teljesítő előőrsök, hogy a zuluk túlnyomó 
erővel közelednek; azonnal odább vonulni! Rögtön fel is kere
kedett az egész csapat, csak a fiatal herceg késedelmeskedett, 
vázlatkönyvébe rajzolgatva s szokott szavait hajtogatva: „Encore 
dix minutes." ö t perccel később az ellenség dárdája kioltotta 
az életét.

Kiss Samu
nagy barátfalui lelkész.

Törvények,  rendeletek, elvi jelentőségű határozatok.
Közli: Vértesi Zoltán.

Mindenekelőtt pár régebbi, de most is aktuális törvényeket 
s  rendeleteket közlünk és azután folytatólagosan a  legujabbat. 
Helyszűke miatt, a minket érdeklő törvénynek csak a lé
nyegét közöljük, esetleg, hogy címét, számát megjegyezzük, 

csak hivatkozunk reá.

1. Népjólétimin. 4600—1928 sz. r. A háborús magyar ál
lamadóssági címletek egyes kisjövedelmű tulajdonosainak támo
gatása. Támogatásban részesülhet az, aki legalább 5000 Kor. 
névértékű nosztrifikált eredeti címletek tulajdonosa, egyeneságú 
•örökös és akinek a címletek állandó tulajdonában voltak s bár
mely forrásból származó összjövödelme az évi 1500 pengőt 
meg nem haladja. Űrlapokkal s részletes felvilágosítással a 
községi elöljáróság szolgál.

2. 5710—1929 M. E. A hadikölcsön károsultak támogatása. 
1. Ha a támogatást kérőnek vele közös háztartásban élő há
zastársa van, az 1500 P jöv. határ évi 700 pengővel, ha önálló 
keresettel nem bíró gyermeke van, e jövedelmi határ minden 
ily gyermek után évi 300—300 P-vel növekszik. A támogatást 
kérő jövedelméhez a most említett családtagok bármely forrás
tól eredő jövedelmét hozzá kell számítani. Az önálló keresettel 
nem biró oly gyermek, ki szülőjével közös háztartásban él, tá-
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mogatásban csak akkor részesülhet, ha a vele közös háztar
tásban élő szülőjének jövödelme az említett jöv. határt nem 
haladja meg. A gyermekkel egy tekintet alá esik a kormány
hatósági megerősítéssel örökbefogadott gyermek, a mostoha- 
gyermek és az unoka. 2. Az 1928 33 t.-c. 14. §-ának (6) be
kezdése helyébe jön: A támogatás összege, ha a megállapítá
sának alapjául szolgáló címletek névértéke összesen 5000 K 
vagy ennél több, de 10.000 K-t meg nem halad, legfeljebb évi 
100 P, ha 10.000 K-nál több, de 20.000 K-t meg nem halad, 
legf. évi 200 P stb.

3. 257.910— 1929 B. M. Tűzkárnál ártatlansági bizonyít
ványok kiutalására a községi elöljáróság jogosult, főbíró látta- 
mozásával.

4. 865—1/50— 1930 V. K. M. A  nem áll. elemi isk. tanító, 
óvónők javadalma felemeltetett minden egyes százalék után. 
havi 1 P 40 fillérrel, vagyis évi 16 P 80 fillérrel, menházveze- 
tőknél 1 P, illetve 12 pengővel. A fenntartó 1930 júl. 1-étől tar
tozik ezt kiszolgáltatni.

5. 1922. 12. t.-c. 84. §. Kiegészítésül a V. K. M. az ipar- 
okt. kir. főigazgatósághoz beiratot intézett, hogy tanoncul al
kalmazandó azt az ifjút, ki az elemi iskola IV- o. nem végezte 
el, az igazgatóság megvizsgálás végett a tanonciskola tanító
jához, ill. az elemi iskola igazgatóságához küldi. A z  igazgató 
és a tanító az ifjút az írás, olvasás és számolásbeli készségé
ről megvizsgálja s erről bizonyítványt állít ki. Ha az ifjú nem 
felelt meg, lakóhelyén volt népiskola, analfabéta tanfolyamra 
utasítandó. A miniszter a vizsgálat díját 5 pengőben állapította 
meg.

6. 157.523—1930. B. M. A férjhez ment 24 éven aluli ön
álló ipart űző nőt a szenvedő váltóképesség szempontjából 
továbbra is kiskorúnak kell tekinteni, (tehát váltót nem írhat 
alá).

7. 121.316—1930. B. M. Egyetemi hallgatók tandíjmentes
sége elnyerésére a hatóságok, ha a szülő jövedelme a közönsé
ges napszámot nem haladja meg, állíthatnak ki szegény
ségi, máskülönben vagyoni állapotot feltüntető bizonyítványt. 
(Lásd részletesen a mintákat Belügyi Közlöny 1930. 32. szám.)

8. 97.000—1928. B M. A halva született magzatot s elve
téléseket a bába köteles az állami anyakönyvvezetőnek beje
lenteni.

9. 83.050—1929. B. M. Szobafűtési célra kölföldi árukkal 
vetekedő kitünű magyar szén beszerzését ajánlja. Első Duna 
Gőzhajózási Társaság pécsvidéki bányatelepén (tojásbrikett). 
Központi fűtésre alkalmas szárított szén Unió bányászati és 
ipari r. t. Várpalotán kapható.

10. 99.516. K. M. A hátralékos kéményseprési dij besze
dése iránt közigazgatási úton csak az épület tulajdonosa ellen 
lehet fordulni.
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11. 3842. B. M. Levenlegyakorlaton a levente által elkö
vetett bármely rendetlenség nem kihágás, hanem fegyelmi 
vétség.

12. 95.957. B. M. Kateszteri térképek másolataiba bete-
k in t i t

13. 865-0/666.' V. K. M. Államsegélyes nem állami elemi 
népiskolai tanító és óvónői állások betöltése előtt a miniszter 
jóváhagyása kikérendő.

14. 700. M. E. 1928. Március 15-ének nemzeti ünneppé 
nyilvánításáról szóló 1927. 31. t.-c. végrehajtása. Istentisztelet 
tartandó, zászló középületekre s házakra kitűzendő, iskolai ün
nepély tartandó stb. (Lásd 1928. évi Belügyi Közlöny 158, 219 
oldal.)

15. Bélyegilletékekről: Elemi és ismétlő iskolai bizonyít
vány, egyházi adóelleni fellebezés bélyegmentes, iparos tanonc 
iskolai 2 fillér.

16. 1926. VII. t. c. és Vall. min. 24.000—1926. sz. körren
deleté az érdekeltségi népiskolákra vonatkozó törvény végre
hajtásáról. Legalább másfél, legfeljebb 4 kilométer sugaru, 20 
család és 40 tankötelessel biró területen, hol iskola nincsen, nép
iskola állítható fel.

17. 43.702—1926. K. M. Belső vagy külső antenna építé
sére, kihorgonyozására, légürben elvezetésére csak azok az 
ingatlanok vehetők igénybe, amelyeknek a rádióberendezés 
engedélyese a tulajdonosuk, vagy amelyekre az engedélyesnek 
mint főbérlőnek bérleti joga egészben vagy részben kiterjed. 
Egyéb ingatlant csak az ingatlan tulajdonosának (birtokosának) 
előzetes írásbeli beleegyezésével és az általa megállapított fel
tételek mellett szabad antenna építésére igénybe venni. Többi 
fontos szabályt lásd Belügyi Közlöny 1926. 8^6. oldal.

18. 4348. B. M. Mem követ el kihágást az, aki a baptista, 
mint törvényesen elismert vallásfelekezetnek áhítatos összejöve
telein részt vesz, mert ezeknek az összejöveteleknek még akkor 
sem kell rendőrhatósági engedély, ha azokon esetleg más fele- 
kezetüek is megjelennek.

19. 12.233. V. A nem állami iskolai tanítói állásnak állam
segéllyel való szervezése, illetőleg már meglevő ilyen állásnak 
segélyezése iránti előterjesztés alkalmával követendő eljárás 
szabályozása. (Bel. Köz. 1924. 401. oldal.)

20. 99.500. Vall. Elemi népiskolák részére [andijkárpótlás 
címén aranykoronában folyósított eddigi államsegélyek meg
szűnnek, érte az anyagi erők teljes kiapadása esetén a fenntartó 
külön az adott feltételekkel folyamodhat.

21. 1056—1928. B. M. sz. „ A z  ideális családi ház“ c. munka 
ajánlása. A munka célja a magyar viszonyoknak leginkább 
megfelelő kisvárosi és falusi családi házak építése ct.jából új- 
divatu és ízléses tervek bemutatása. A mű ára, 6 füzet, 7 P. 
Megrendelhető „Arhitektura“ építészeti vállalat IV., Király Pál 
u. 4. I.



315

22. 2445. B. M. Dr. Helle László „A tagosítás“ c. szak
munkájának ajánlása.

23. 87.681 B. M. A tankötelesek nyilvántartására szolgáló 
törzskönyvek vezetésével megbízott tanílók külön díjazása.

24. 90.343. B. M. Kislakások építésénél az épületszilárd
sági és egészségügyi követelmények betartása.

25. 67.9u9—926. B. M. Anyakönyvi kivonat díját 2 P. 
családi értesítőjét tekintet nélkül a bejegyzettek számára 5 P-ben 
állapítja meg. Családi értesítőre (akár felekezeti, akár állami) 
rávezetett záradékért 1 P jár.

26. 60.439. B. M. A házasulok gyermekeik vallására nézve 
a  polgármesterhelyettes v. szolgabiró előtt is érvényesen meg
egyezhetnek.

27. 15.000—1927. B. M. Közerkölcsiség védelméről. A rendőr- 
hatóságok úgy városban, mint községben kötelesek mindennemű 
nyilvános szinielőadást, mutatványt, mulatságot az eddiginél 
fokozottabb mértékben ellenőrizni, a közerkölcsökbe ütköző 
táncokat, színdarabokat eltiltani. Az utcán, nyilvános helyeken 
a káromkodás, trágár beszéd, szeméremsértő magatartás, tola
kodó magatartás, illetlen taglejtés büntetendő cselekmény.

28. 130.700—1922. Vall. min. r. A z iskoláztatási kötelesség 
teljesítésének biztosításáról szóló 1921. XXX. t. c. végrehajtása. 
Az iskolai gondnokság, iskolaszék hassanak oda, hogy jó szó
val, türelemmel e nehéz szociális viszonyok között is a szülők 
gyermekeiket ne csak kényszerből, de önként, közérdekből 
szívesen járassák iskolába. Ahol a felvilágosító szó nem hasz
nál, a törvény szigora alkalmazandó. A születési anyakönyvek 
alapján évenkint törzskönyv készítendő a tankötelesekről. Min
den háztartás feje a háztartásában élő tanköteles (elemi és 
ismétlő) személyi adetait máj. 15-ig beszolgáltatni köteles. Tan
köteles az, aki az év szept. 1-ig 6. életévét betölti és 15. évét 
meg nem haladta. Minden élő tankötelesről az egyéni lapot 
a községi elöljáróság kiállítja s aki elköltözött, az illető községi 
elöljáróságnak az egyéni lapot megküldi. A törzskönyvvezető 
kijelölendő. A kötelező oktatás egy vagy két évvel meghosz- 
szabbítható. — A vall. min. 107.961. sz. a. a szorgelmi idő 
megrövidítésére is intézkedett. 3. §. Minden tanköteles saját 
vallása ünnepnapi és vasárnapi istentiszteletén résztvenni kö
teles. A tankötelest más vallás istentiszteletén való részvételre 
kötelezni nem lehet (1868. 53. t. c. 19. §.). Az iskolafenntartó 
a tanítók közül kijelöl egyet, ki a tanulókat az istentiszteletre 
vezeti s ott reájuk felügyel. — Ahol csak kántor van, alkalmas 
felügyelőről a lelkész gondoskodik. — 4. §. Az iskoláztatási 
kötelesség teljesítéséért felelős: az atya, anya, nagyszülő vagy 
gyám, munkaadó, szállásadó, nevelőintézet igazgatója. A mun
kaadóm ’ levő tanoncért felelősséget az 1922. 12. t. c. szabá
lyozza. — 5. §. A tanköteleseket a községi elöljáróság tartja 
nyilván. 13. §. A kinevezett tanító az iskolafenntartó hozzájá
rulásával a törzskönyvvezető tisztet elfogadni köteles, melyért
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a községtől (várostól) külön díjazásban részesül. 16. §. Beiratás 
legkésőbb július 15-ig történik. Pótbeírás a tanév kezdetén. — 
17. §. A gondviselő jogosult a tankötelest akár lakóhelyén, akár 
más községben, bármily jellegű nyilv. elemi népiskolába be
íratni. 3 km.-nél messzebbre azonban csak akkor, ha lakásáról 
élelmezéséről ott gondoskodik. A beírásnál kívánatra be kell 
mutatni a gyermek szül. kivonatát (beírás célra ingyen kapja 
az anyakönyvvezetőtől), oltási bizonyítványt, esetleg előző tan
évi bizonyítványát (értesítőkönyvét). 20. §. Az állami és községi 
iskolák valamennyi beírásra jelentkezett tanulót kötelesek fel
venni, a hitfelekezetiek is kötelesek más felekezetüeket is fel
venni, ha a községben állami v. községi iskola nincsen, vagy 
ahol .az állami, vagy községi elemi iskola távolsága miatt a 
tankötelesek — hatósági megállapítás szerint — a hitfelekezeti 
iskolára vannak utalva (számuk a 30-at el nem éri). Az 1868. 
38. t. c. 45. §. így szó l: „Ott Dedig. ahol a más hitfetekezethez 
tartozó gyermekek száma a 30-at el nem éri, ezen gyermekek 
is, amennyiben szülőik oktatásukról más utón nem gondoskod
nának, a létező felekezeti iskolába fognak járni s szüleik ezen 
iskola költségeihez ugyanazon módon és arányban fognak já
rulni, mint azon hitfelekezet tagjai, mely az iskolát fenntartja." 
Ugyanez áll a felek, jellegű urodalmi iskolákra is. Ha az iskola 
ezáltal túlzsúfolt, akkor sem tagadható meg a felvétel (az álla
minál és községinél egyáltalán nem, a felekezetinél is csak az 
előbbiek korlátozásával). 21. §. Ha hely van, az a gyermek is 
felvehető az első osztályba, ki a hatodik életévét ugyanazon 
naptári év végéig eléri s testileg és szellemileg fejlettsége a 
hatósági óiVos és az iskola igazgatójának (tanítójának) egybe
hangzó megállapítása szerint olyan, hogy taníttatása veszély 
nélkül megkezdhető. 41. §. Azon tanuló iskoláztatása, ki a 
kitűzött ismereteket nem sajátította el, 1—2 évvel meghosszab
bítható. Az iskolaszék e jkvi határozatát a kir. tanfelügyelőhöz 
kell felterjeszteni jóváhagyás végett. Az ilyen tanuló az ismétlő 
iskolát ettől számított további 3 évig köteles járni. 43. §. A 
tanév végén ünnepélyes és hazafias záróünnepely tartandó. A 
magántanulók magánvizsgát tesznek. 44. §. A tanév 10 hónap, 
szept. 1-től jún, 3ü-ig tart. (Újabban szept. 9—jún. 20). A tanév 
megrövidítését a többséget alkotó gazdasági szülők a helyi 
hatóság utján a közig, bizottságtól kérhetik. (A kérvény legké
sőbb márc. végéig terjeszthető fel.) 47. §. Az általános (ismétlő) 
továbbképző iskolában a téli hónapokban nov.—márc. heti 7, 
többi hónapokban heti 4 óra a tanítási idő. — Az önálló gazd. 
népiskolában a téli hónapokban hetenkint három félnapon át 
7, a többi hónapokban egy fél napon át 4 óra az oktatási idő.


