
Első ige.

Isten hármas kegyelme.
(Áh itat.)

(A finn-ugor kultúrkongresszus vallásügyi szakosztályának sze- 
retetvendégségén elmondotta E. W. Pakkala, helsinki! lelkész.)

Mi, bár rokonnépek vagyunk, mégis sok tekintetben kü
lönböző keresztyének vagyunk. Van azonban két tényező, 
amely bennünket egyesít: a bűn és a kegyelem. Mondanivalóm 
alapjául három igehely szolgál, amely az Isten sokféle ke
gyelméről szól.

Az el6Ő hely Csel. 5. 12, 14, „Az apostolok kezei által 
sok jel és csoda lön a nép között; és egy akarattal mindnyájan 
a Salamon tornácában valának. Hívők pedig mindinkább csat
lakoztak az Úrhoz, úgy férfiaknak, mint asszonyoknak soka
sága." Ez a szentírási hely az Isten összegyűjtő kegyelméről 
szól. A felolvasott ige szerint a tanítványok pünkösd után: 
„mindannyian egyakarattal együtt valának." Nekünk is, a ma
gyar, észt és finn rokonnépek istenfélő képviselőinek. Isten ke
gyelme adta ezt az alkalmat arra, hogy Isten igéje által közös 
evangélikus hitünkben megerősödjünk. Istentől jött ez és cso
dálatos a mi szemeink előtt. Ebben is van valami tavaszi és 
valami pünkösdi vonás. Még sohasem fordult elő, hogy Hel
sinki templomában egy időben magyar, észt és finn nyelven 
közeledtek volna imádságban a mennyei Atyához, az Űr imád
ságában, a Mi Atyánkban. Ez ma megtörtént. Mi is ott voltunk. 
Az az egység és az együttlétnek az a pillanata nagy isteni 
ajándék volt számunkra. Ugyanilyen ez az este is és.bizonyára 
ennek a vallásügyi szakosztálynak a gyűlései is ilyenek lesz
nek. Minden egyes együttlét nagy isteni kegyelem a számunkra 
ebben a mindjobban istentagadó korszakban.

Az Űr népe egyakaratú együttlétéből, az összegyűjtő ke
gyelem hatásából az az eredmény született meg, hogy „mind 
többen csatlakoztak az Úrhoz, úgy férfiaknak, mint asszo
nyoknak sokasága".

Kedves Testvéreim. Ebben a világban a mi népünk nem 
lehet a maga teljességében Isten népévé. Ez csak eszmény volt 
és az is marad. Csak Krisztus második eljövetele alkalmával 
valósúl majd meg. Azonban a mi népeinknek szüksége van egy 
magra és azt meg is kaphatjuk — egy magra Magyar, Észt és 
Finnországban, amelyet az Úr már most is fel tud használni, de 
különösen az eljövendő idők szorongattatásaiban, az Ő „igéje 
igazságának megfélemlíthetetlen fáklyahordozóiként az Ő or
szága gondolatának megvalósulása számára. Az Isten össze
gyűjtő kegyelme együttjár azokkal, akik az Ő áldásáról bizony-
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ságot tesznek. Akármerre mennek, köröttük mindég emberek 
térnek az Úrhoz és lesznek Krisztushivőkké. Ilyen nagy áldása 
van az egyértelmű együttlétnek. Ez pünkösdi érzés mi közöttünk.

2. Az Isten összegyűjtő kegyelmével együttjár az Isten 
nevelő kegyelme. Erről Tit. 2,11—14.-ben olvasunk. „Mert meg
jelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek, amely 
arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a vi
lági kívánságokat, mértékletesen és igazán és szentül éljünk a 
jelenvaló világon, várván ama boldog reménységet és a nagy 
Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsőséges megje
lenését; aki önmagát adta miérettünk, hogy megváltson minket 
minden hamisságtól és tisztítson önmagának kiváltképen való 
népet, jó cselekedetekre igyekezőt.*

Az idők gonoszak. Épen ezért különösen szükségünk van 
nevelő kegyelemre. Már javában tart a kultúrkongresszus. Mi, 
mint a mai kor gyermekei, részesei vagyunk ennek a kultúrá
nak. De világosan meg kell látnunk, hogy minden emberi kul
túrának veszedelme az öncélúság, az egoizmus, az autonómiára 
való törekvés, az, hogy lényegévé, princípiumává lesz az a 
régi hazugság: olyanok lesztek, mint az Isten, azaz a saját 
istenetekké lesztek. Röviden szólva veszedelme az anlropocen- 
trizmus. Mert az emberiesség, az emberi kultúra, humanizmus, 
Isten és Krisztus nélkül pogányság. A mi huszadik századunk
nak ez a kultúrája a felvilágosodottság gyermeke. Viszont a 
felvilágosodottság a renaissance hozománya. A renaissance pedig 
semmi más, mint az antik pogányság szellemének a felébresztése.

Pál apostol, aki annak a kornak kultúremberét jól ismerte, 
írja a római levél 1. fej.-ben, hogy a teremtett dolgokat tisz
telték és szolgálták a teremtő helyett, annakokáért adta az Isten 
őket tisztátalan indulatokra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. 
Mi mindnyájan nagyon jól ismerjük ennek a hamis szabadság
nak hamis szellemét a mi kultúránkban.

De a testnek ezzel az evangéliumával szemben mi most is 
Pál apostollal együtt bizonyságot teszünk az Isten nevelő ke
gyelméről, amely megtanít minket elhagyni ennek a világnak 
veszendő vágyakozásait és élni mértékletesen, igazán és szentül 
ebben a jelenvaló világban. A nevelő kegyelemnek az az áldása, 
hogy megtanuljuk olyannak látni az időket, amilyennek a Szent 
írás mondja: Isten nélkül gonosznak és önzőnek. Kegyelem az, 
hogy bár a világ önző lelke belénk is kapaszkodik és szenve
délyeinket felébreszti, nekünk mégsem szükséges ezeket a szen
vedélyeket az Igéből igazolnunk, mertha Lélek szerint jártok, a 
testnek kívánságát nem viszitek véghez (Gál. 5, 16). Kegyelem 
az, hogy akkor, amikor e világ szerint önmagunkban Isten nél
kül járunk, akkor nyugtalan és önmagunkat okoló lélekkel és 
dorgáló lelkiismerettel járunk. Másrészről pedig azt mondja az 
Úr: „Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem*. (Jel. 3, 
19.) Kegyelem az, hogy akkor, amikor a lelkiismeretünk min
denért minket okol, a bűn miatt szégyenkezünk és a mi belsőnk
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telve van félelemmel, mégis képesek vagyunk odaállani a szent 
Isten oldalára harcolni saját magunk s a világ kisértései és 
szenvedélyei ellen.

Ennek a két tapasztalati ténynek az alapján, hogy 1. a mi 
lelkiismeretünk feddő munkát végez és 2. hogy mi meg vagyunk 
győződve a biblia beszédének, mint Isten kijelentésének és az 
élet igéjének érvényességéről, bátran állíthatjuk, hogy az Isten 
ebből a mi kultúréletünkből még nem vette ki az ő nevelő 
kegyelmét. És ez a kegyelem — mint olvastuk — olyan nagy, 
hogy az minden ember üdvözítésére irányul. De engedetlenség 
által azt el is lehet veszíteni.

3. így érkeztünk el a harmadik szentirási helyhez, nevezete
sen az ébresztő kegyelemhez. Az idő nemcsak gonosz, hanem 
rövid is. Épen azért vigyáznunk kell, hogy ne múljék el tőlünk 
hiába és ne változzék számunkra ítéletté. Ezért mondja az apos
tol, hogy „áron is megvegyétek az alkalmatosságot* (Efezus 5, 
16.), azaz ügyeljetek reá. Ezért szeretném végül felhívni a figyel
meteket Isten összegyűjtő és nevelő kegyelme mellett az apos
tolnak a felébresztő kegyelemről szóló igéjére. Róma 12, 11-ben 
olvassuk: „Az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók 
legyetek, az Úrnak szolgáljatok.* Az utolsó felszólítás: „az 
Úrnak szolgáljatok*, eredeti nyelvű régi szövegekben így hang
zik : szolgáljátok az időt, az alkalmat, a szempillantást. Ez tehát 
közelebbről azt jelenti, hogy ügyeljetek az időre szolgálva a 
jelenlevő pillanatot, vagyis tegyétek most kötelességteket, legyen 
érzéketek az alkalmak megragadásához, vagy röviden legyetek 
a gyors szófogadás emberei. Nekünk tehát nem szükséges kér
dezgetnünk „mikor* és „hol* kell engedelmeskednünk Istennek, 
szolgálnunk kell őt ép „most*, épen „ezen a helyen*. Isten a 
jelen pillanatban van jelen. Minden egyes pillanatunkba, minden 
egyes életalkalmunkba be akar lépni Isten és az örökkévalóság, 
így támadt ez a szólásmód: „a jelen Őfensége.*

Amikor az élő, rejtekéből minden pillanatban kilépni akaró 
Isten közeledik mihozzánk az ő összegyűjtő és nevelő kegyel
mével, ugyanakkor érezzük a kegyelem elkötelező erejét is a 
mi lelkiismeretünkben. Amikor engedelmeskedünk, lelkiismere
tűnkből jóbarát és szövetséges lesz. Boldogok a gyors engedel
meskedés emberei, akik nem vitatkoznak az Istennel az időt 
pazarolva és kérdezgetve: „Miért kellett ennek így történnie, 
miért nem cselekedett Isten másképen, amikor Ő mindenható?*, 
hanem reménységük s tervezgetésük összetört romjain köteles
ségüknek érzik menni oda, ahova az Úr parancsolja és tenni 
azt, amit az Isten feladatul kitűz. Az igazi hit fél attól, hogy 
a cselekvést máskorra halassza- Az a jelen pillanatban engedel
meskedve él. Az szolgálja az alkalmat, vagyis ügyel a pillanatra, 
rögtön engedelmesen csatlakozik Ábrahámhoz, a hit ősatyjához, 
így válnak a hit engedelmességének gyakorlása által azok a 
gyorsan elsiető pillanatok, melyek különben hiábavalósággal, 
sőt átokkal lehetnének terhesek, az örökkévalóság pillanataivá,
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melyekben felismeri az ember Istent s így szól: „Bizony itt 
van az Úr!“

Az ébresztő kegyelem Istennek a bibliában kijelentett s 
a lelkiismeretben megszólaló hangja iránt engedelmességet éb
reszt az emberben. De ugyanakkor szégyenérzetre is ébreszt 
az engedetlenségünk, a türelmetlenségünk, a mulasztásaink bűnei 
és gonosz indítékai miatt.. Az ébresztő kegyelem megérteni segít 
ezt az Igét: „Ma, ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsé
tek a ti szíveteket* s megérteni segíti ezt a tanácsot: „Intsétek 
egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se ke- 
ményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által.* (Zsidók 3. 15,13.)

Ügyosztályunk ezen közös pillanatai gyorsan elmúlnak, 
aminthogy ez az alkalom is csakhamar emlékké válik. Vajha 
felébrednénk a gyorsan elsiető pillanatok kihasználására s vajha 
kaphatnánk azokból Isten igazi szeretetének és megigazító ke
gyelmének megtelelő belső tartalmat.

Tanulmányok.

Az „Istenországa Mozgalom” 
három fő célja.

Irta: Toyohiko Kagawa. (Japán.)
Megjelent a „The International Review of Missions"

1931. évfolyamának júliusi számában.
Külföldön sokan azt hiszik, hogy az itteni Istenországa 

Mozgalom, egy időleges evangélizáló törekvés, amelynek az a 
célja, hogy három év alatt egymillió áttérőt szerezzen. Bár nem 
alaptalan, de mégis téves ez a feltevés. Az én tervezetem erre 
a Mozgalomra vonatkozólag egy társadalmi organizáció-lajstrom, 
amelynek célja Istenországának itt e földön való megerősítése.

Ennek a Mozgalomnak három vonatkozása van, amelyek 
közül a három első év mindegyikében megkezdendő, egy-egy: 
1930-ban az evangelizáció, 1931-ben az oktatás, 1932-ben pedig 
a gazdasági életnek keresztyén kooperatív szövetkezetek útján 
leendő kristianizálása. A Mozgalomnak ezek a munkaágai 
azonban addig folytatják munkájukat, míg csak mindegyik el 
nem éri a maga speciális célját. Az evangelizáció addig fog 
folyni, míg egymillió lelket nem nyertünk az egyház számára, 
az oktatás addig fog folyni, míg ötezer laikus-prédikátort ki nem 
képeztünk, a gazdasági programm első célja pedig az, hogy 
megnyerjük Japán 1800 meglévő gyülekezetét egy, az egész 
országra kiterjedő betegsegítő egyesületi rendszerbe leendő 
aktív bekapcsolódásra, míg azután az egyes egyháztagok is 
belenevelődnek az egész kooperatív rendszerbe. Idővel azután
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a Mozgalom állandó szervezetté lesz, amely a munkáját mind
végig folytatni fogja. A három fő programmrész rövid kivonata 
a következő.

Az evangelizáció új módszerei. 1930-ban egy új módszerű 
evangeíizáló szervezkedés indult meg, amelynek az a célja, 
hogy egymillió újonnan megkeresztelt keresztyént nyerjen meg 
az egyház számára. Ez az új evangeíizáló mozgalom 85 kerü
leti bizottságban és egy központi nemzeti bizottságban munkálja 
a felekezetközi kooperációt. Másodsorban pedig arra törekszik, 
hogy olcsó keresztyén sajtótermékeket adjon a legszegényebbek 
kezébe is. Van a Mozgalomnak egy heti lapja, főként fiatal 
gyári munkások számára, 31,000 előfizetővel. Egy-egy szám 
ára egy sen (3 fillér). Az u. n. „milliós kiadású 10 sen-es 
könyvek* is nagyon jól beválnak. Az egyikből (New Life through 
God: Új élet Isten által), több mind negyedmilliót adtunk el, 
aminek eredményét mutatja az, hogy 1930-ban kétezer levelet 
kaptam olyanoktól, akiket ez a könyv indított el a Krisztus 
felé. Áldom az Istent, hogy imádságomat itt is meghallgatta.

Az Istenországa Mozgalom 1930. évi hivatalos statisztikája 
a következő: 630 különböző alkalommal 12,278 összejövetelt 
tartottunk, amelyeken 50 különböző szónok tartott előadást és 
amelyeken kbelül 262,344 hallgató vett részt. Közülük én ma
gam 11,500-tól kaptam fogadalmi lapot arról, hogy keresni fogják 
a Krisztust. A fődolog természetesen nem a statisztika, amint
hogy a Mozgalom főcélja is nem quantitatív eredmények fel
mutatása. Az a fontos, hogy az első esztendőben megindult a 
szervezett evangelizáció.

Ötezer laikuspredikátor kiképzése. 1931-ben ez a Mozgalom 
közvetlen célja. A Krisztus-keresők fogadalom-lapjainak puszta 
összegyűjtése magábanvéve nem sokat ér, különösen ott, ahol 
nincs egyház és nincs lelkész a konvertiták gondozására. Az 
elért eredményeket meg is kell őriznünk. Arra a konklúzióra 
jutottam, hogy 5000 laikusprédikátorra [világi lelkész] van szük
ség, akiket ki kell képeznünk, kér. szervezőkké, evangélistákká 
és ügyes vezetőkké az ő saját, akár mezőgazdasági, akár más
fajta foglalkozásukban. 1931-ben ezeknek a kiképzési ügyét kell 
megszerveznünk.

Ennek a programmnak első lépcsőfoka az a tokyói kon
ferencia volt, amelyet április 8—9-ig tartottunk, hogy ott ter
vezetet dolgozzunk ki ilyen paraszt biblia-iskolák számára. Ezek 
az iskolák rövid ideig, de mégis legalább egy hónapig tartanak 
és pedig a mezőgazdasági munka szüneteiben. Alapul a dán 
nép-főiskolák tervezete szolgált; ebből dolgoztam ki már öt 
évvel ezelőtt egy saját ilyen irányú iskolatípust. 1930-ban 15 
ilyen iskola működött.

Én magam régóta tartok már ilyen iskolákat. 21 évvel 
ezelőtt felszoktam kelni 5-kor, vagy korábban és tanítottam egy 
fiút négy óra hosszáig egyfolytában. Később egy másik tanulóm 
is lett. Az első egy neves laikus prédikátor lett, aki egyszer
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smind a köbei munkaközvetítő hivatal főnöke, a másik pedig 
a feleségem lett. Tanítottam este is, 6 —8-ig. Az iskola nőtt és 
előkészítője lett a köbei Kooperatív Mozgalom sikerének.

Tíz évvel ezelőtt munkaiskolát is kezdtem. A tanítás három 
hónapon keresztül, minden hét három estéjén két óra hosszáig 
tartott. Öt éve újra megkezdtem a fent említett iskolát mező- 
gazdasági munkások számára. Egyszerre csak 15 tanulót veszek 
fel, hogy a kiképzést minél intimebbé és intenzivebbé tehessem. 
Az iskola ugyan csak egy hónapig tart, de ezalatt az idő alatt 
együtt élek növendékeimmel, első naptól az utolsóig. Minden 
reggel négy tárggyal foglalkozunk. Első a Biblia-tanulmányozás, 
amely tárgynál, hol a biblia könyveinek általános szempontú 
ismertetését adom, egy-egy könyvet véve naponként, hol pedig 
a hegyi beszéd tárgyalására fordítom az egész hónapot. Második 
tárgyunk a mezőgazdaságtan, amelynek előadására a Japán 
Mezőgazdák Szövétségének elnökét kértem fel. Harmadik tár
gyunk a falu-sociologia és falu-pszihologia. Ezeknek célja kér. 
szempontok szerint megvalósítandó falureform. Negyedik tárgy
ként a kér. egyház történetével foglalkozunk. Délután kézügye- 
sítő gyakorlati foglalkozást, este különböző felolvasásokat tar
tunk. Ezek a növendékek aztán mikor kikerülnek kooperatív 
szövetkezeteket és Biblia köröket szerveznek és nem egyszer 
egészséges fejlődési irányt adnak egy-egy romlott életű falunak.

Egy ilyen iskolának a költsége 300 yen (kb. 900 pengő). 
Ennek felét és az útiköltséget a tanulók maguk fizetik, a többit 
pedig az iskola pártfogói adják össze. Remélhetőleg lesz majd 
egyéves paraszt Biblia-iskolánk is.

Keresztyén kooperatív szövetkezetek. 1932-ben kell megvalósíta- 
nunk  programmunk harmadik pontját, a kölcsönös segítségen 
alapuló betegbiztosítási szövetkezeteket. A tervezetek kidolgozása 
céljából már négy konferenciát tartottunk. A negyediken (a 
tokyói templomban 1930. okt. 31-én) elhatároztuk egy végre
hajtó bizottság kiküldését. Elhatároztuk azt is, hogy 1931-ben 
egész éven át folytatni fogjuk az előzetes tájékozódást és a 
megalapozást, hogy azután 1932-ben maga a segítő munka is 
megindulhasson.

Ez a munka az egyháztagokat aktív, meggyőződéses tár
sadalmi kooperatív rendszerbe akarja belevezetni. A munka 
meg fog indulni Japán mind az 1800 meglévő egyházközégében 
és pedig a Vasárnapi Iskolai Szövetség szervezetéhez hasonlóan. 
Csak így lehet biztosítani azt a taglétszámot, amely szükséges 
az eredményes működéshez. A munka aktív ügyvivői a lelké
szek lesznek, kooperálva a kerületi bizottságokkal, ezek pedig 
a nemzeti bizottsággal. Tag lehet az a keresztyén (de csak 
keresztyén lehet tag), aki havi 30 sen (90 fillér) tagsági díjat 
fizet s aki viszont betegség esetén 40 yent (120 pengő) kap ha
vonként. Ez az összeg jórészt fedezni fogja egy átlagos betegség 
költségeit. Különben is az a szándékom, hogy megalapítom az; 
orvosok kooperatív szövetségét azokból az orvosokból, akik a szol
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gálát és nem a profit-keresés alapján állanak, hogy így a betegek 
szenvedő nagy csapata méltányosan kaphasson orvosi kezelést.

Az egyháztagoknak ilyen kooperatív szövetkezetekbe való 
szervezése (fogyasztási és hitelszövetkezetek) természetesen ne
héz dolog és sok bölcseséget kíván. Mégis a Szentirásban is, 
meg az egyháztörténelemben is találunk példákat a hívek kölcsö
nösen segítő irányzatú társulására. A mai keresztyénség is áldoz 
a szeretetmunkára, csakhogy sporadikusan és szervezetlenül.

Amiközben az egyháztagokat szeretném belenevelni egy 
ilyen kooperatív szisztémába, ugyanakkor szerveztem kooperatív 
szövetkezeteket egyéb jelentős társadalmi osztályok számára is. 
Fogyasztási szövetkezetét a tokyoi egyetemi hallgatók számára; 
fogyasztási és hitelszövetkezeteket a tokyoi, osakai és köbei 
munkások számára. Az osakai kooperatív szövetkezet minden hó
napban kiad több mint tízezer példányszámban egy ingyenes 
folyóiratot, vidéki kerületek hasonló irányú megszervezése cél
jából. Ez sikerült is már több mint 30 helyen.

Hogy a Mozgalomnak ez a gazdasági programmja meny
nyire időszerű, arra nézve hadd idézzem a japáni KIÉ titkár 
egyik cikkrészletét:

„Minden gondolkodó embernek éreznie kell, hogy az utóbbi 
két-három év alatt milyen nagyra nőtt a szociális nyugtalanság 
és hogy Marx tana hogyan hódít a diákság között. Ehhez járul 
a minden formájú proletármozgalom gyors növekedése. Az állam 
azonban csak az utolsó hónapokban eszmélt rá a helyzet ko
molyságára. Mintha valóban közelednék a kapitalista éra vége, 
ahogyan a marxista közgazdászok jósolják: városainkban egyre , 
nő a munkanélküliek serege, vidéken éhínség, egész országunk- f 
bán gazdasági depresszió, amellyel sem a kormány sem a lég- * 
jobb közgazdászok nem tudnak mit csinálni."

A mi főiskolás-, munkás- és mezőgazda társaink éppen 
arra törekesznek, hogy segítsenek ezen a bajon, azzal, hogy 
mind jobban és jobban beledolgozzák ezt a kooperatív rendszert 
a nemzet életébe. Ez a mi rendszerünk a hivatalos helyeslést 
is bírja abban a tényben, hogy 1900-ban maga a kormány is 
létesített mindenütt az országban ilyen kooperatív társaságokat 
— hitelszövetkezeteket. Ezeknek az állami kooperatív szövetke
zeteknek csak arra van szükségük, hogy megtisztuljanak az önző 
vezetéstől és keresztyén vezetőket kapjanak, akiknek a szíve 
lángragyulladt az önfeláldozó szeretet tüzétőí. Az Istenországa 
Mozgalom evangelizáló összejövetelein naponként ezerek szívét 
fogja meg ez a láng. így lassanként eljön majd az idő, hogy 
megvalósulhat ebben az országban a kooperatív rendszer teljes 
programmja. — S ha majd eljön az az idő, akkor, reméljük, 
meg lehet alapozni a Keresztyén Nemzetközi Kooperációt is, 
kiindulva innét Keletről, a missziói mezőkről, ahol most leg
nagyobb a gazdasági depresszió.

Fordította: Szabó József.
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Vasárnapi és ünnepi beszédek.

Krisztus követése.
S zen th ár. u. 2 2 . vas.

Mt. 8, 18-22 .
A mai estét mindenfelé kedves halottaink emlékének szen

telik. Ma este búsongó lélekkel a temetőket fogják járni az em
berek. Lelki életünk éber őre, a szív megzendít az emberek 
bensejében egy húrt s reá, mint egy vezényszóra, városon és 
falun megmozdulnak ezrek, százezrek és milliók s mint egy 
végeláthatatlan processzió hullámzanak a halottak csöndes bi
rodalma, a temető felé. Nem mennek üres kézzel. Viszik a ke- 
gyeletes emlékezés kedves jeleit, a halódó ősz sápadt virágait. 
Lehet ennek a mi jelenvaló világunknak kibeszélhetetlenül nagy 
a testi nyomorúsága és szegénysége, ma a nyomorúság és sze
génység is pazarlóvá válik. Ma nem egy helyen a kenyér is 
illatos virággá változik, hogy odahulljon a sírra s haljon meg 
ott, mint egy fájó sóhajtás.

Ma este búsongó lélekkel a temetőket fogják járni az em
berek. Hiszen mindenkinek van halottja, akinek pihenőhelyét 
felkeresse, akire emlékezzen. Ha nem is itt, a főváros gondozott 
temetőiben, talán akáclombos falusi temetőkben, talán még 
messzebb, a világ négy táján, a világháború elcsöndesedett 
harcterein. Ezeket a sírokat... milyen kevés közülök a gon
dozott, milyen sok a behorp'adt, a földdel egyenlővé lett, a fel 
sem ism erhető... nem tudjuk felkeresni mi magunk, felkeresi 
őket legalább a gondolatunk. Mi magunk itt járunk édes honi 
földön, itteni sírhalomra ejtünk egy-egy könnyet, de hisszük, 
hogy valamiképen odahull idegen földek ismeretlen, jeltelen sir- 
halmára, ha másként nem, mint Istennek áldott harmata. Mi 
itteni sírokra teszünk le virágot, de hisszük, hogy legalább 
illata elszáll és körüllengi a messzeségben domboruló sírt. Azt 
mondotta valaki, hogy a mai este a halottak karácsonya, az 
emlékező szeretet ünnepe. Ködös esti alkonyatban sírok ezrein 
fényesség gyúl ki s virágok illata száll. Mintha emlékező szívek 
szeretete égne, mintha a kegyeletes érzések illata szállna. S 
valóban, ha a halottak érezni tudnak, ilyennek érezhetik. Áldott 
napnak, mely arról beszél, hogy nincsenek elfeledve. Testük a 
múlandóság örök törvénye szerint megsemmisül, egykor érező 
meleg szívük elvegyülhet az anyaföld porával, de az emlékező 
szeretet ott virraszt felettük.

Ma este búsongó lélekkel a temetőket fogják járni az em
berek, de a temetőjárás hangulata mintha már most itt boron- 
gana a szíveken. Egy-egy halovány arc, egy-egy könnyben ázó 
szem, mintha erről tanúskodna.
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Ebbe a csöndes emlékező hangulatba, mint egy kirívó hang 
zendül bele az elmélkedésünk alapjául választott, imént hallott 
evangélium. Az élet parancsaként dübörög benne az Úr szava: 
„Jer, kövess engem!" Kövess minden gyarló emberi, anyagi 
megfontolást félretéve! Kövess még a halottakkal sem törődve, 
még azokat is temetetlenül hagyva. A halottak majd eltemetik 
az ő halottaikat.

Indulásra készen állott a hajó. A Mester féllábával ott állt 
már benne. Hívó szava zengett: „Jer, kövess engem!" Hallga
tóinak határozni kellett. Szavára jön is visszhang. Egy írástudó 
és egy tanítvány szíve felől. Különböző a kettő, de a forrásuk 
egy. Az emberi szívnek az a fala adja őket, melyet úgy hív
hatnánk: utólagos meggondolások. Ki az közülünk, aki saját 
lelki tapasztalásából ne ismerné ezeket a meggondolásokat, aki 
ne tudná, hogy akadályok ezek, melyeken hajótörést szenved 
ezernyi ezer jószándék, szomorú sírvermek, mikbe szárnyasze- 
getten hull annyi sok szent föltétel, fojtogató karok, miknek 
kegyetlen szorítása közben élete vész annyi drága, annyi ko
moly fogadkozásnak. Én azt hiszem, hogy nincs lélek, amelyet 
az ihlet egy Istenáldotta pillanatában el ne bűvölne a krisztusi 
élet szépsége. . .  mely előtt igéző fényességgel föl ne ragyogna 
az az életideál, mely az evangéliom követelménye. . .  nincs lé
lek, amelyet legalább egyszer meg ne fogna a vágy: „Mester, 
én követlek, akárhová mégy." Ám a fellobbanó vágy után 
mindig jön az utólagos meggondolás. Következik egy szomorú 
„de“ . . .  egy gyászos „azonban".

Ilyen meggondolások szánandó hőse az evangéliumbeli 
írástudó és a tanítvány. Az írástudó kifogásait nem ismerjük, 
csak következtetni tudunk rájuk, az Úr feleletéből: „A rókáknak 
van barlangjuk és az ég madarainak van fészkük, de az ember 
fiának nincs, hová lehajtsa fejét." Ez a felelet rést nyit, melyen 
keresztül meglátjuk az embert, aki szeretné megosztani szívét 
Isten és a világ, Krisztus és a Mammon között, az embert, aki 
szeretne keresztyén, szeretne a Krisztus követője lenni, de úgy, 
hogy mellette megmaradjon azért szépen kitervelt önös világa. 
Testvér, ráismersz-e ebben az írástudóban önmagadra? Érezted-e 
már, hogy rabul ejtett téged is a vágy, élni Isten közelében, 
élni a krisztusi életet, szépségben, tisztaságban, jóságban, sze- 
retetben és szentségben ? És azután jött egy szomorú „de", egy 
gyászos „azonban". Előálltál kifogásaiddal: Uram, én szeretnék 
a Tied lenni, de úgy, hogy azért ne kelljen lemondanom sem
miről. Uram, én örömmel követnélek, de úgy, hogy azért meg
maradhassanak továbbra is szórakozásaim, ártatlan vagy bűnös 
élvezeteim. Uram, én e múlandó világnak semmiféle kincséért 
nem akarok lemondani arról az erőről, melyet az élet küzdel
mében a vallás nyújt nekem, arról a vigasztalásról, mely a 
megpróbáltatások nehéz óráin balzsamként hull szívemnek se
bére, arról a reménységről, mely mint égi fény világít át ko
porsók gyászán, síroknak sötétjén, csak ne lenne követésednek
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olyan nagy az ára, csak ne kellene azért mégsem odaadni 
mindazt, amiben gyönyörködik a szívem.

íme így vagy rajta te magad az írástudó útján, így rovod 
az emberi meggondolások és kifogások szomorú ösvényét. S itt 
ér az Úr szava: „Jer, kövess engem*, mert országom mindenek 
felett való érték! Követésem elsőbbrendű a te számodra, mint 
az élet kényelme, mint az anyagi javakhoz való mohó ragasz
kodás. Mit felelsz neki ? Azt mondod talán: Uram, én az evan
géliumi ideált nem a remeték s a pusztába vonuló barátok 
életében látom. Nem tudok s nem is akarok modern Assisi 
Ferenc lenni, hogy elosztogatván minden vagyonomat, éljek 
szent szegénységben csilingelő harangvirágok és daloló madarak 
minden igény nélkül való boldog közösségében. Egy új Tolsztoj 
sem tudok lenni, az abszolút igénytelenséget, a romlatlan boldog 
szegénységet hirdető és élő.

Hadd mondjam el, testvéreim, hogy ez valóban nem a mi 
korunk evangéliumi ideálja. Nem kívánja az Úr sem, hogy osz- 
szad szét minden aranyadat, ékszeredet, de várja, hogy az arany 
tudjon kenyérré válni a kezed között, ha nyúlnak feléd kenye
ret esdő, ványadt remegő karok s néznek feléd sápadt arcok, 
miket eltorzított az éhség és a gond. Nem kívánja az Úr sem, 
hogy omló selyemruhád cseréld föl durva daróccal, de várja, 
hogy a suhogó selyem tudjon kezedben az irgalmasság fehér 
keszkenője lenni, amikor sebeket kell bekötözni, könnyeket kell 
szárítani.

Ne akarja itt senki azt az ellenvetést tenni, hogy ez a 
lemondás megszegényítése az életnek. Fordítva: nemesedése a 
szívnek s az életnek nem sejtett értékekkel való gazdagodása. 
Avagy nem akkor emelkedik-e előttünk glóriás magasságba az 
édesanyánk vagy az édesapánk, amikor érettünk mindent fel
áldozni kész, nem az-e az eszményi mátkaság, mely szíve sze
relméért le tud mondani mindenről, nem az-e a katonahűség, 
mely áldozatnak tudja odaszánni az életet, nem abban van-e 
a vértanuság hódító ereje, hogy az eszményt, melyhez életét 
kötötte oda, szolgálni tudja szenvedés és halál ellenére is? 
Félre azért az emberi meggondolásokkal! A Krisztus hívó sza
vára : „Jer, kövess engem* tudjunk felelni habozás nélkül: 
„Szólj Űram, mert hallja a te szolgád*.

A tanítvány az evangéliumban az Úr követésének kötele
zettségével szemben egy másik, nagyon is érthető emberi ki
fogást állít: Uram, én követlek, de engedd meg, hogy előbb 
elmenjek és eltemessem az én atyámat. Milyen természetes, 
milyen emberi kívánság. Szinte várjuk, hogy az Úr szelíden 
megveregeti a vállát, maga küldi: menj, utolérsz azután is, 
megtalálsz később is. De nem ! Mindennek ellenkezője történik. 
Kemény parancsoló szó zendüi Jézus ajkán: Kövess engem és 
hagyd, hogy a halottak temessék el halottaikat!

Kemény, látszólag szívtelen szavak és mégis örök igazság 
van mögöttük. Az az igazság, hogy az élet szolgálata előbbvaló
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a halál szolgálatánál, hogy a hivatásunk betöltése előbbre he
lyezendő, mint a legszebb emberi társas viszonyunkból folyó 
cselekedet. Amikor az orvost betege várja, a tűzoltót hívja a 
lángban álló ház, a papot egy vigasztalásra váró meggyötört 
szív, amikor a katonát szólítja a harci riadó, nem hagy-e el 
mindent, nem hagyja-e el még holtan fekvő szülőjét is? Érzi, 
hogy ő az életnek adósa, és tudja, hogy a halottat majd csak 
eltemetik valahogy. És addig jó, míg el tudja hagyni, addig 
rabja, addig szerelmese a hivatásának, addig jár a Krisztus 
nyomdokain.

„A halottak hadd temessék el az ő halottaikat". Van 
ebben az igében még valami, ami különösen ma, a halottakra 
való emlékezés napján fájdalmasan időszerű üzenet sokaknak 
miközöttünk.

Ha nem is evangéliumszerű, ha nem is egyházunk tanítá
sának szellemében való, emberileg szép, ha kimegyünk kedve
seink sírjához, virággal szórjuk tele s gyertyáknak imbolygó 
fénye mellett kegyeletesen emlékezünk. Csak ne legyen ez 
képmutatás s ne akarjon helyettesítése lenni annak a szeretet
nek, amit akkor kellett volna kedvesünknek megmutatni, amikor 
még velünk volt, érző szívvel velünk élt. Ne higyje senki, hogy 
egy elhibázott, szeretetlen élet minden fájó emlékét jóvá lehet 
tenni gyertyák gyújtásával, síroknak virágba borításával. Ha 
jól esik szívednek s megnyugtatja a lelked, ám gyújts világos
ságot a sírokon, csak arra vigyázz, hogy ez ne akarjon pótléka 
lenni annak a sötétségnek, a békétlenség, a meg nem értés, a 
szeretetlenség sötétségének, amelyben gyötrődtetek, míg együtt 
éltetek. Ki venné zokon, hogy halottaid sírhalmára virágot te
szel, halódó őszben az élet jelképét, a tavasznak, a feltámadás
nak beszédes szimbólumát, csak azt ne hidd, hogy ez jóvátétel 
lehet azért, hogy életutjukra valamikor virág helyett tövist 
szórtál, az irigység, a gyűlölködés, a megbántás és a szeretet
lenség tövisét.

Én azt hiszem, gyertyafényes temetők virágos sírhalmai 
alatt a halottak között nagy csodálkozás lehet ma este s még 
fájóbb sóhajtozás, hogy ez az áldozatos szeretet mért maradt 
ilyen későre, miért nem jutott nekik belőle több akkor, amikor 
még idefenn jártak Isten napsütéses áldott ege alatt.

így üzen nekünk az Úr a holtak csöndes birodalma, a 
virágos temetők felől. Az élet üzenetét küldi: Jer, kövess en
gem ! Tudj értem odahagyni mindent, szeress addig, míg él az, 
akit szeretsz, míg érezni tudja jóságodat. A holtakat hagyd, 
azokra majd gondot viselnek a halottak. Ámen.

Magócs Károly
püspöki m. lelkész.
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Légy hű!
Szenthár. u. 23. vas.

I. Kir. 21, 1—4. 13 vége.

I. Kemény, nehéz próbákat állíthat elénk sokszor az élet.
Keserves és kemény lehet sokszor a munkabírás próbája:

vagyunk-e, leszünk-e elég erősek ahhoz, hogy a zsugori élet 
összeszorított markából kenyeret csikarjunk a mieink számára?

Keserves és nehéz sokszor az értelem és Ítélőképesség 
próbája: előttünk az élet, ez az ezerágú, kusza labarint; merre 
induljunk, hogy el ne tévedjünk és jó helyre érjünk?

Nehéz, oh de nehéz sokszor a szív próbája. Marakodó, 
feketenyelvű emberek vesznek körül, ártó rosszakaratuk ful- 
lánkos nyilait sokszor ránk zúgatják, tudjuk-e őket szeretni 
mégis ?

Nagyon nehéz sokszor a hit próbája. Amikor véresre kar
mol az élet, csupa sötét felhő, nehéz akadály körülöttünk min
den, milyen nehéz hinni, hogy küzdelmeken, sötét felhőn, aka
dályon túl is egy hatalmas kéz irgalmas kegyelemmel igazgatja 
életünket.

De a nehéz próbák között is talán a jellem próbája a 
legnehezebb. Talán azért, mert a jellem életünk közepe, lényege, 
tehát minden jellemkísértés gyökerében támadja meg az éle
tünket. De azért is, mert a jellem vereségeit nem lehet kihe
verni. A jellemhibát, a becsület foltját az emberek nem tudják 
se megbocsátani, se elfelejteni, úgy kell azt az illetőnek hur
colni egész életében, mint egy átkos kainbélyeget.

Annál nagyobb csodálattal szokott az ember felnézni 
azokra, akik győzelmesen tudtak kiállani egy-egy kemény jel
lempróbát. Akik inkább odaadták az életüket, de eszményeiket, 
meggyőződésüket el nem adták.

* *
*

II. Neve, rangja, születése szerint földhözragadt szegény 
ember volt ez a Nábót; kis századrendű, epizódalakja a Bib
liának. De jelleme szerint egyik hőse az Ótestamentomnak.

Volt egy kis szőlője. Kicsi kis hasáb föld, ott húzódott meg 
szerényen a hatalmas kirányi táblák lábainál. De a szíve lelke 
minden odakötöző idegszálával ragaszkodott ehhez a tenyérnyi 
földhöz, azzal a ragaszkodással, amellyel a szegény ember 
szokott ragaszkodni az apja barázdáihoz, az örökölt ősi röghöz. 
Kérték: nem adta; fenyegették: mindhiába; megölték, de a 
szőlőt nem adta. Csak holttestén keresztül tudott hozzájutni 
ahhoz a szőlőhöz Acháb, a rablógyilkos tirannus. — Hadd mu
tassak rá néhány dologra, amelyekből kitűnik, hogy Nábót itt 
egy kemény jellempróbán ment keresztül, amelynek a vérta
núja is lett.
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1. Amit itt Nábót tett, annak a lényege egészen röviden 
az, hogy tudott nemet mondani. „Nem adom oda a szőlőmet.* 
Nemet mondani pedig mindig nagyon nehéz. Az emberek min
dig jobban tudnak és inkább szeretnek alkalmazkodni, igenelni, 
mint ellenállni, nemet mondani. Miért van olyan sok bűn és 
elbukás ezen a világon ? Azért, mert az emberek nem tudnak 
nemet mondani. Amikor az ezeralakú és ezerajkú kísértő el
eljön hozzánk és a kísértése nyomán felkavarognak bennünk 
bűnös törekvések, mikor egy-egv sértés nyomán a harag tüzes 
lávája forr bennünk és kitörni készül, de nehéz akkor kimon
dani azt az egyetlen, rövid, döntő szót, hogy nem! Nem lesz 
kitörés, nem lesz veszekedés, nem lesz elbukás! Nábótnak se 
volt könnyű azt a kellemetlen nehéz nemet kimondani és mégis 
kimondta.

2. Pedig ő egy királynak mondott ellent. Minél inkább 
felettünk áll az, aki kér tőlünk valamit, annál nehezebb a ké
rését megtagadni. Hát ha még egy király kér valamit, aki meg
szokta, hogy az óhaja parancs, a parancsa törvény, aki sohasem 
tapasztalt mást, mint szolgai igenlést, fejhajtó engedelmességet. 
A Sátán sokszor előkelőén és hatalommal jön felénk, fellépé
sében annyi a tartás, kérésében annyi a parancs, tudunk-e mi 
akkor nemet mondani?

3. Acháb nemcsak király volt, hanem egy véres kezű 
kegyetlen ember, akit örökké uszított gonosz felesége s akinek 
a kezéhez próféta vér tapadt. Olyan király volt ő s egész ural
kodásának olyan volt a szelleme, hogy Illés a menekülő próféta 
azt mondotta: „Nagy az én busulásom Uram, mert oltárodat 
lerombolták, prófétáidat fegyverrel megölték, csak én egyedül 
maradtam s engem is halálra keresnek.* Micsoda veszedelmes 
és kockázatos dolog lehetett egy ilyen véres kezű, erőszakos 
kényúr előtt megállani egy szegény embernek és bátran azt 
mondani, hogy nem adom oda a szőlőmet. Micsoda jellempróba: 
tudni, hogy keservesen meglakolok a szavamért, tudni, hogy 
halál lesz a jutalom és mégis megállani, nemet mondani.

4. Még valami nehézzé tette Nábót számára azt, hogy 
nemet mondjon Acháb kérésére. Az, hogy voltaképpen egy 
előnyös ajánlatot utasított vissza. A király néki egy gavalléros 
cserét ajánl fel. „Add nékem a te szőlődet, én néked érette 
jobb szőlőt adok annál, vagy ha néked tetszik, pénzül adom 
meg az árát.* Oh bizonnyal megdobbant erre a Nábót szíve. 
Hiszen ő érezte, hogy ez a csere mindenképpen kifizetné magát 
reá nézve. Szívességet tehetne vele a királynak s az mindig jó 
befektetés, ha valaki szolgálatot tesz a hatalmasoknak. Nagyobb 
darab földhöz, jobb termőhöz jutna és óh egy kis vagyongya
rapodás bizony ráférne egy ilyen szegény emberre. Vagy ha 
néki úgy tetszik, pénzt kérhetne érte s bizonyos, hogy a király 
nem lenne szűkmarkú, busásan fizetne s ő azzal a pénzzel talán 
sokkal jövedelmezőbb foglalkozást kezdhetne. S Nábót mégis 
visszautasította ezt a kedvező ajánlatot.
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III. Miért ? Miért, hogy ez a szegény ember lemond királyi 
kegyről, előnyös cseréről, felkínált pénzről és Istenhez kiáltó 
szörnytiködéssel mondja: „Isten őrizzen, hogy neked adjam az 
én atyáimtól maradt örökséget." Miért nem tud megválni ez az 
ember attól a nyomorult darab szőlőtől?

Vannak dolgok, amelyeket nem lehet eladni, amelyektől 
csak a hitvány ember tud megválni. Amelyekhez csak ragasz
kodni lehet, amelyekért meg lehet halni, de amelyeket eladni, 
pénzzel, cserével megfizettetni soha nem lehet. De mi az, ami 
bizonyos dolgokat ilyen megfizethetetlen értékké tesz a szá
munkra.

Nem a pénzbeli érték. Ha valaki pénzbeli értékben akarta 
volna felbecsülni Nábót szőlőjét, azt az összeget a király a leg
kisebb zsebéből is kifizethette volna. S ha az a szőlő Nábót 
számára csak pénzértéket képviselt volna, akkor elfogadta volna 
a király ajánlatát.

Azt se lehet mondani, hogy valamit valaki számára ilyen 
megfizethetetlenné az a dicsőség tesz, amely háramlik belőle 
az illetőre. Mi dicsősége volt Pál apostolnak abból, hogy orszá
gokat gyalogolt be az evangéliom érdekében. Csak gyalázata 
volt belőle s mégis el tudnád-e képzelni, hogy Pál apostolt 
pénzzel el lehetett volna hallgattatni.

De nem is a belőle származó haszon tesz valamit ilyen 
drágává az ember számára. Mi haszna volt Luthernek abból, 
hogy olyan bátran szembeszállt a hatalom büszke uraival. Két 
kéz nyúlt feléje, az egyik bibornoki kalapot kínált, a másik 
átkokkal fenyegetett, s Luther mégis azt mondta: „Itt állok, 
másként nem tehetek." — Petőfinek a hazája alig tudott mást 
adni, mint koldusbotot és nyomorgást s mégis azt ír ta : „Szere
tem, hőn szeretem, imádom gyalázatában is nemzetemet."

Arról nem tud lemondani az ember, ami hozzá nőtt a 
szívéhez, ami életének értéke, lényege, legdrágább kincs lett, 
amivel szegénységében is gazdag s ami nélkül gazdagságában 
is szegény volna.

Az a kérdés, mi az a te életedben, amiért mindent, de 
amit semmiért nem adnál oda. Nábót számára a szőlője volt 
ilyen drága kincs. Az a föld, amelyen megkérgesedett az apja 
tenyere, amelyre rápergett a nagyapja verítéke, az a föld, ame
lyet megszentelt a százados munka és családi tradíció, amely 
felett századokon át a Nábót-nemzetségnek dalolt a pacsirta.

Mi az, amihez te ilyen szeretettel ragaszkodói? Talán az 
ősi barázda? Szeresd is az őseid földjét. Örökölted az apádtól, 
add tovább a gyermekednek. Talán a meggyőződésed ? Jól van, 
ne is bocsásd azt áruba soha. Talán a becsületed? Vigyázz is 
a becsületedre, mert jobb meghalni a becsület vértanújaként, 
mint élni becstelenül.

De ne feledd, hogy van valami, ami meggyőződést, elvet,, 
becsületet magába foglal és megkoronáz, azért ezt szeretném
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legjobban a lelkedre kötni: ne hagyd el, ne add el a hitedet, 
egyházad szeretetét!

Van egy kis szőlőnk. Kicsi, de drága örökség. Ott húzódik 
meg pompás nagy királyi kertek alján. Ha megkívánják királyi 
nagy urak, ne hagyd el a kis örökséget, ne add el a régi szőlőt, 
amelynek sorai közt apáid jártak, ahol kötözgetett az édesanyád, 
amelynek gyümölcse táplált, árnya betakart s amelynek venyi
géje csendesen ráhajol majd a sírhalmodra.

Kicsi szőlőnk, drága egyházunk: ragaszkodunk hozzád, 
szeretünk. Soha más szőlőre mi szemet nem vetünk, de téged 
nem hagyunk. Hívek maradunk hozzád életben, halálban, mind 
a sírig. Ámen.

Szabó József
püspöki másodlelkész.

A szegény asszony két fillérje.
Szenthár. u. 24. vas.

Márk 12. r. 41 -4 4 .

Sok ember abban keresi örömét, hogy másoktól kapjon. 
A gyermek jutalmat, ajándékot vár. Vannak emberek, akik 
mindig várnak valamit s örülnek, ha kapnak. Csak lassan jö
vünk rá arra, hogy sokkal nagyobb öröm adni, mint kapni, 
hogy életünk legnagyobb örömei a másoknak tett szolgálathoz, 
vagy jótethez fűződnek. Ha valaha valakivel, aki ezt tőlünk 
egyáltalán nem várta, minden érdek nélkül igazán jót tettünk, 
ez a cselekedetünk el nem felejthető örömöt váltott ki szí
vünkből s szinte keressük az alkalmat, hogy újra valami igazi 
szívességet tehessünk s újra érezhessük ugyanazt az örömöt. 
A jó szívvel adott adomány nemcsak annak válik javára, aki 
kapja, hanem annak is, aki adja, mert szíve gazdagabb lett 
egy igazi örömmel, mintegy hallja az Isten helyeslő szavát lel
kiismeretében és erőt, képességet nyer a jövőben hasonló cse
lekedethez. Az erőnek és örömnek ez a forrása mindenki előtt 
nyitva áll, mégsem merít belőle mindenki, mert sokan akarnak 
jóknak, bőkezűeknek, adakozóknak látszani anélkül, hogy meg
fizetnék az igazi jóság árát. Vágyakozunk az után, hogy az 
emberek magasabbra értékeljenek és észrevesszük, hogy az 
emberek dicséretét és elismerését ideig-óráig sikerül ilyen lát
szólagos jósággal is megszerezni. Az embereket talán sikerül 
félrevezetni, de az Istent nem. Az emberek dicsérhetnek lát
szólagos jóságunkért is, de a lelkünk nem érzi azt a kielégítő, 
mély örömöt, mely az igazi jócselekedetet szokta nyomon kö
vetni. Az igazi jótetteí az adakozó is nyer, sokszor többet kap, 
mint amennyit adott, a látszólagos jócselekedettel szegényíti 
magát anélkül, hogy valaha valami hasznát látná tettének; cse
lekedete képmutatás.
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Alapigénk szerint Jézus a „templomperselynek átellenében* 
ül és nézi, hogy az emberek miként vetnek pénzt a perselybe. 
Odajönnek a gazdagok és sok pénzt vetnek bele. Odaér egy 
szegény özvegy asszony és két fillért tesz a perselybe. Erre 
Jézus odahívja tanítványait és ezt mondja nekik: „Ez a szegény 
özvegy asszony többet vetett, hogynem mind a többi." Mért 
becsülte Jézus a gazdagok sok adományát olyan kevésre és a 
szegény özvegy asszony két fillérét olyan sokra?

1. Jézus a gazdagságot nem tekintette bűnnek és a sze
génységet erénynek. Ismerte a vagyon előnyeit és veszedelmeit 
és a szegénység lenyűgöző hatását és kísértését. Fenti ítéletének 
megalkotásában nem vezette őt ellenszenv a gazdagsággal szem
ben, sem rokonszenv a szegénységgel szemben. Ő nemcsak a 
perselybe dobott pénzt figyelte, hanem sokkal inkább a szívet. 
És látott ott a gazdagok közt olyanokat, akik nagy pénzt ve
tettek a perselybe úgy, hogy az emberek láthassák és dicsérjék 
őket. Másokat, akik adtak, mert szerették mutogatni vagyonos 
voltukat. Ismét mások adtak, hogy az emberek meg ne szólják 
őket. És hullottak a drachmák és siklusok a perselybe, adtak, 
mert gazdagok voltak s könnyű volt adni. Adtak a feleslegük
ből, vagyonuknak talán csak ezred, vagy milliomod részét. Az 
ő adományuk vagyonukhoz viszonyítva jelentéktelen kis összeg 
volt. S ha azt keressük, hogy mi indította őket adakozásra, 
akkor szívjóság helyett találunk képmutatást, hazugságot, nép
szerűség hajhászást. A zsebükből adhattak, mert az tele volt, 
de a szívük üres. Gazdagságukból odavetett adományokkal 
akarták takargatni belső életük hiányosságát, amelyben nem 
volt egy szemernyi érzés, odaadás, szeretet az iránt az ügy 
iránt, amelyre adakoztak. Adtak, mert szerették, ha az emberek 
dicsérik őket. Adtak, mert az adakozás népszerűségüket emelte. 
Az ő adományuk nagyságát a szegény özvegy adományával 
szemben leszállítja az, hogy a feleslegükből adtak vagyonukhoz 
viszonyítva keveset, adományuk erkölcsi értékét pedig a nullára 
szállítja le a belső jóság hiánya. Ezért nem becsülte Jézus a 
gazdagok perselybe vetett sok pénzét két fillérre sem.

Ha kérnek tőlünk, tanakodunk magunkban, hogy adjunk-e 
és mennyit? Megnézzük, hogy mennyit adott a szomszédunk, 
ismerősünk, hogy ahhoz szabjuk a magunk adományát. Arra 
is gondolunk, hogy érdemes-e, lesz-e abból valami hasznunk, 
visszakapjuk-e jó kamattal. Pedig mi is mindent úgy kaptunk. 
S amit kaptunk, nem örökre kaptuk, csak rövid időre.

2. A szegény özvegy asszony két filléres adománya min
den tekintetben nagyobb és értékesebb. Nagyobb összeg tekin
tetében, mert amíg azok a feleslegükből, vagy a vagyonukból 
adtak egy ezreléket, vagy talán csak milliomod részt, addig ez 
a szegény asszony minden vagyonát, 100%>-ot adott. De azt 
mondhatná valaki, hogy 2 fillér nagyon kicsi összeg. Kicsi, de 
csak a gazdagok szemében. A szegény asszonynak azonban 
ez volt minden vagyona. Ő bizonyosan ezért a pénzért is meg
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dolgozott s szegénységét tekintve lett volna hova, mire fordíta
nia, mondhatta volna ő is, mint a gazdagok, hogy száz féle 
kiadása van. De ő ezt nem teszi, szerényen, szinte szégyenkezve, 
észrevétlenül akarja betenni a perselybe. Mért is csinálná fel
tűnő módon, mikor ő nem vágyik dicséretre, nem keresi a 
népszerűséget, nem akar feltűnni. A jósága viszi oda a persely
hez és adatja vele oda kis pénzét. S ez a belső jóság sokszo
rozza meg az ő két fillérét úgy, hogy most már nemcsak meny- 
nyiségileg, hanem minőségileg is nagyobb, legnagyobb az ő 
adománya. Az ő adománya nemcsak alig hallhatóan megcsendült 
2 fillér a perselyben, hanem egy darab a jóságából, a szent 
ügy iránti odaadásból; nem hideg kis pénz darab, hanem egy 
darab szeretet. Odaadta volna akkor is, ha senki se látja, amit 
a gazdagok sok adományáról nem lehet mindig elmondani. Egy 
szeretetteljes tekintet, néhány vigasztaló, biztató szó, sokszor 
több, mint egy jelentékenyebb pénzösszeg. Dosztojevszkyről 
beszélik, hogy egy kemény téli estén didergő koldussal találko
zott az utcán, akin megesett a szíve. Belenyúlt a zsebébe, hogy 
valamit adjon neki, de egy árva fillérje sem volt. Egy pillanatig 
küzködött, hogy mivel segíthetne a kolduson, de csakhamar 
belátta, hogy nincs nála semmi, amit a koldusnak adhatna. Erre 
beletekint a koldus arcába, szeméből sugárzik a segíteni akarás 
vágya, megragadja a kezét és szeretettel, melegen megszorítja. 
S ime a koldus szeme megtelik könnyel és megindultan kiáltja: 
„Uram, ez királyi ajándék volt.“

A jó szívvel adott ajándékkal együtt az adakozó lelkének 
az üzenete is eljut a segítségre szorulóhoz, hogy nincs egyedül. 
S nincs nagyobb szegénység, mint egyedül, elhagyatva lenni 
mindenkitől. Ezt a szegénységet hideg pénzzel megszüntetni 
nem lehet, csak jóság, a segélyt nyújtó szívből feléje sugárzó 
melegség szüntetheti meg. A szegény özvegy asszony tudta mi 
az igazi szegénység, ezért telt meg a szíve igazi jósággal, segí
teni akarással a perselynél. S aki nem csak a perselybe aláhulló 
pénzt, hanem a szíveket is nézte, többre becsülte az ő két fil
léres adományát a többiek sok nagy adományánál.

Az életben sok minden azon múlik, hogy miben keresed 
az örömödet, abban-e, hogy kapj, vagy abban, hogy adj. Azok 
a források, ahonnan vársz valamit, kiapadhatnak, ki vagy téve 
annak, hogy csalódás ér. Az élet legnagyobb öröme a szolgá
latban van, nagyobb öröm adni, mint kapni. Az örömnek ez a 
forrása kiapadhatatlan: „szegények mindig lesznek tiveletek“. 
Gondold meg, hogy Jézus mindig adott s végül önmagát adta. 
Életed tartalmasabb lesz, örömöd állandóbb, ha abban keresed 
az örömödet, hogy adj. Ámen.

Rohály Mihály
csorvási lelkész.



A lélek számadása.
Az egyházi év utolsó vasárnapján.

II. Kor. 5, 10.
Valaminek a vége csak földi értelemben véve Ítélhető 

szomorúnak, lehangolónak; az örökkévaló lélek szempontjából 
határozottan jó alkalom és értéket jelent az.

Az elmúlás számadásra, elmélyedésre készti a lelket, mely 
ilyenkor vizsgálódva tekint önmagába, visszaidézi a múltat és 
ítéletet tart tulajdon élete és cselekedetei felett.

Az egyházi esztendőnek elmúlása kiváitképen kedvező 
alkalom bensőnk megvizsgálására, lelki életünk komoly és igaz
ságos megítélésére, valamint azoknak a feladatoknak mérlege
lésére, amelyeknek betöltését egyházunk mitőlünk várja.

A polgári esztendő eseményeinek megítélésébe mindig 
vegyül valami földi, az anyagi világ értékeinek számbavétele, 
az egyházi esztendő eltűnése pedig arra int, hogy vegyük 
számba lelki értékeinket és vizsgáljuk meg, tettünk-e csak egy 
lépést is annak folyama alatt az örökkévalóság felé.

És ilyenkor válik főképen láthatóvá emberi természetünk 
tehetetlen gyarlósága. Ilyenkor látjuk, milyen sok jó feltétel, 
szent elhatározás ment veszendőbe, mielőtt megvalósulhatott 
volna; milyen sok vágy, szent reménység hullott alá szárnya 
szegetten a porba; mennyi drága érték, jócselekedetekre és 
megjavulásra kínálkozó alkalom tűnt el húnyó napsugárként a 
múlandóság ködébe anélkül, hogy azt megragadtuk és valósággá 
tettük volna.

De ugyanez az alkalom eme leverő, fájó érzések mellett 
arra a szüntelen felettünk őrködő isteni szeretetre is emlékeztet, 
amely a letűnt egyházi esztendő folyamán mindig ott virrasztott 
felettünk, ha gond, bánat terhe alatt roskadozott az életünk, 
sőt amikor az egyenes utat hütlenül elhagyva a bűn csalóka 
ösvényeire tévedtünk, akkor is felénk nyúlt és az igaz útra 
visszavezetett bennünket.

I. Azért ha valaha, ilyenkor kell hálatelt szívvel gondolni 
azokra az elvett lelki áldásokra, amelyekben az elmúlt egyházi 
év folyamán a kegyelem Atyja részesített minket. S hogy van 
okunk Istennek hálákat adni, arról mindegyikünk élete eleget 
beszél.

Hiszen a mi lelkünk volt az a szántóföld, melynek baráz
dáiba az isteni kéz állandóan hintegette a jó magot; a mi lel
künk volt az a drága érték, az a felbecsülhetetlen értékű kincs, 
melyet minden áron megszerezni és magánál megtartani akart 
a mi mennyei Atyánk; mi voltunk az a vendég, akit szent 
hajlékának falai közé, kegyelmének dúsan terített asztalához, 
szeretettel hívogatott; mi voltunk, akik éhezve és szomjuhozva 
oly sokszor megelégíttettünk mennyei eledelekkel; mi voltunk 
azok a szegény szenvedők, akiket halálos nagy lelki betegsó-
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günkből meggyógyított és az életnek újra visszaadott; mi vol
tunk, akik aggódva és bánkódva sorsunk mostohasága felett 
könnyeket hullattunk, kétségbeesetten kiáltottunk segítségért és 
ő letörölte könnyeinket, meggyógyította fájdalmunkat. És mi 
voltunk, akik az atyai háznak hűtlen elhagyása után nyomorul
tan, árván vergődtünk a porban, Ő pedig szent Fiának elküldése 
és odaáldozása árán megmentette az örök kárhozat gyötrelmeitől 
lelkünket.

Adjunk hálát a jó Istennek, hogy kegyelmének és szere- 
tetének ekkora gazdagságát közölte velünk. Adjunk hálát, hogy 
hitet, vallásos érzést oltott lelkűnkbe, ami által az élet szövevé
nyes ösvényei között az ég felé vezető utat megmutatja nekünk.

De mást is adott minékünk a mi mennyei Atyánk. Oda
állította lelkünk mellé hűséges gondozóul evangélikus anyaszent- 
egyházunkat, azt élni, fejlődni és értünk munkálkodni engedte.

Érezd és lásd meg Testvérem te is, milyen nagy és értékes 
kitüntetést jelent, hogy az evangélikus egyház tagja lehetsz; azé 
az egyházé, amely tisztult világnézetével minden idők gondol
kozásának és vallásos életének kovászává vált és amely az 
evangéliom fényével örökkévalóságot kereső lelked számára 
biztos utat mutat.

Adjunk hálát mindannyian, hogy az Úr kegyelme a mi 
lelkünket az evangélikus egyház gondjaira bizta. Adjunk hálát 
az ünnepekért, egyházunk munkájáért, az ünnepeken felénk 
hangzó szent igékért, a hétköznapok erőt adó csendes imádko
zásaiért, a lelki békéért, mely az imádságból felénk áradt.

És ha ma, a számadás napján azt tapasztaljuk, hogy sok 
szó, sok üzenet hangzott el, melyre nem kelt viszhang lelkűnk
ben, sokszor nyúlt felénk mentő kar, melyet észre nem vettünk 
és meg nem ragadtunk, akkor amíg időnk van, ne halogassuk 
az Úr keze alá helyezni lelkünket, életünket, egész valónkat.

II. Mert az egyházi esztendő elmúlása is hangos szóval 
hirdeti minékünk, hogy múlandó itt minden, tova tűnik, eliram- 
lik az élet. Nagy felelősség terhel egyénenként bennünket azért 
a sok és nagy áldásért, amit Isten keze a lelkűnkbe hullatott. 
Számadásra kötelezett sáfárai vagyunk mindnyájan Istennek. 
A kegyelemből nyert áldásokat sem elfecsérelnünk, sem elha
nyagolnunk végzetes, nagy károk nélkül nem lehet.

És itt fájdalmas szívvel állapíthatjuk meg, hogy egyéni és 
társadalmi életünknek nem utolsó sorban nagy baja az, hogy 
az Isten előtti felelősség gondolata, a sáfárság tudata sok-sok 
lélekből kiveszett. Néked is tudomásul kell venned Testvérem, 
hogy addig nem lesz békessége a íelkednek, a sóhaj, a panasz 
addig nem fog elhallgatni az ajkadon, amíg meg nem látod és 
észre nem veszed, hogy Isten számon kér tőled mindent, nem
csak a megtörténteket, hanem az elmulasztottakat is.

Ma még jóvá teheted, helyre hozhatod hibádat, ma még 
meggyógyulhat a lelked sebe, amit bűnös kézzel te magad 
ütöttél ra jta ; holnap lehet már minden késő. Lehet, hogy a
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holnap már nem lesz a tiéd és mindent visszakér tőled az Úr, 
amit tenéked adott.

A lelki számadás napján egyházad is kérdez tőled valamit. 
Isten kegyelme evangélikus anyaszentegyházunk tagjává nevelt; 
hát te tettél-e érte valamit ? Nem mentél-e el közönyösen, váll- 
vonogatva mellette, ha a munkádat, az erődet, a buzgóságodat, 
az áldozatkészségedet, a hűségedet igényelte?

Lehet, hogy bírálattal, sőt Ítélettel illetted egyházad mun
káját, — amihez feltétlen jogod volt, — de tettél-e jószándékú 
kísérletet a tapasztalt hiányok kiküszöbölésére? Ne feledd el, 
hogy egyházad munkájának eredménye a te munkádtól is függ, 
lásd meg, hogy egyházad feladatainak nagy halmazából téged 
is illet egy rész s abban a világító fényben, amit mindnyájunk 
életében evangélikus egyházunk képvisel, a te lelked sugár
zásának is ott kell ragyognia.

Igyekeztél-e azoknak az isteni törvényeknek, melyeket 
egyházad munkája lelkedbe írt, a testvérszeretetnek, a békesség 
akarásának, a másikon segíteni akaró áldozatkészségnek éle
tedben is érvényt szerezni és azokat megvalósítani?

Súlyos kérdések ezek, amelyekre csak szemlesütve ad
hatjuk meg az őszinte választ. Azért én szeretettel intelek és 
kérlek Testvérem: a megújuló egyházi esztendőben ne legyen 
többé üres a helyed az Űr szent hajlékában, ahol lelkedbe 
csendes béke és égi világosság árad. Ne legyen üres a helyed 
a kegyelem dúsan terített asztalánál, ahol bűneid bocsánatát 
nyerheted.

Engedd, hogy munkába vegye lelkedet az egyház, az 
imádság, a hit.

Az elmúlás szorongó érzését csak az Úr parancsainak hű
séges teljesítése, csak az Isten országának odaadó munkássága 
enyhítheti meg.

III. Mi az életnek vándorai, nap-nap után látjuk a halál
nak mindeneket legyőző hatalmát; látjuk mily sokan voltak az 
elmúlt egyházi év folyamán is hozzánktartozóink és ismerőseink 
közül, kiü reáléptek a halál útjára és eltávoztak azon a mi nagy 
szomorúságunkra. Bizony sokszor álltunk koporsók mellett, 
nyitott sír szélén sokszor hullatott könnyet a szemünk.

De a kegyelem Atyja akkor sem volt távol tőlünk; min
den mi szomorúságunkra elküldötte vigasztalását, sebet ütött 
szívünkön, de gyógyírt is adott, megkeserítette, de meg is bé
kéltette a lelkünket.

Van azonban minékünk még egyébb siratni valónk is. 
Elszorul a szívünk, ha azokra a veszteségekre gondolunk, me
lyeket lelkűnkben a bűn miatt szenvedtünk. Hányszor ölte meg 
lelkűnkben e világ szelleme a hitet; hányszor engedte közö
nyösségünk eltemetni a Krisztust; gyűlölködés, bosszúállás go
nosz ösztöne, e világ múló értékű kincseinek csábítása hány
szor fosztott meg bennünket életünk legdrágább javától, a lelki 
tisztaságtól és a lelki békességtől?
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Ezek mind fájdalmas veszteségek, temetők, melyek lelkünk 
fényét elhomályosítják, lelkünk szárnyát megtépdesik, az örök
kévalóság útjáról letérítik, szégyen és szomorúság fájó érzését 
váltják ki szívünkből. Ma az egyházi esztendő utolsó napján, 
kiváltképen megremeg a lelkünk a számadás és felelősségre- 
vonás súlya alatt.

Az Úr kegyelme azonban itt is mellénk áll. Bűntől meg
rabolt életünket, lelki vergődésünket látva, nem enged minket 
a kárhozat mélységébe zuhanni, hanem szent Fiának elküldése 
által az üdvösség útjára akar visszavinni bennünket.

Ma is, míg az eltűnő egyházi esztendő számonkérőleg szól 
hozzánk: adj számot a te sáfárságodról, máris ide hallik az 
adventi harang biztató csendülése: úgy szerette Isten e világot, 
hogy az ő egyszülött Fiát adta váltságul érette.

Erre a feléd ragyogó Krisztusarcra tekints te is Testvérem! 
Ahogyan a Krisztus keres, hív és vár téged, te is menj feléje, 
ragadd meg a feléd nyújtott kezet s míg a mai nap felelős- 
ségrevonásának komolyságát érezve bűnbánatod könnyei csen
desen végigfolydogálnak orcádon, Krisztusra, az Úr ádventi 
küldöttére tekintve teljék meg a lelked bizakodó hittel, remény
séggel, szent elhatározással s karjaid feléje tárva a lelked uj
jongó örömmel kiáltsa: Jövel Uram Jézus! S ha lelkedbe Öt 
befogadod, vele és benne élsz és Ő is tebenned, úgy egy újabb 
lelki számadásod napja könnyebb lészen a mostaninál. Ámen.

Nagy István
zalaistvándi lelkész.

Alkalmi beszédek.

Özvegy édesanya koporsójánál.
I. Mózes 12, 2. És megáldalak téged és fel

magasztalom a te nevedet: és áldás leszesz.

Egy külső méreteiben egyszerű, de tartalom tekintetében 
szép es áldásos élet jutott alkonyához ebben a virágokkal fel
ékesített "koporsóban.

Miként az égen járó nap, megfutván pályáját, lehanyatlik 
a horizont alá, de áldott hatásai itt maradnak: azonképen itt 
maradnak boldogult nővérünk életének is a nyomai, azokban 
az áldásokban, melyeket ő arra a családikörre árasztott, amely
nek őrangyalául őt a Gondviselés rendelte. S amikor én most 
koporsójánál megállók, hogy hivatásomnál fogva búcsút mondjak 
néki, a bibliának ama szavai tolulnak lelkem elé, amelyeket 
hajdan az Ür mondott volt az Ótestamentom egy kegyes alak-



396

jának, mondván: Es megáldalak téged: és áldás leszesz! — amely- 
szavak boldogult nővérünkre is annyira ráillenek s találóan fe
jezik ki az ő élete tartalmát

És Megáldalak téged! Az Isten valóban megáldotta ezt a 
nővérünket' i s ! Megáldotta mindenekelőtt mély érzésű szívvel s az 
élet lényegét megérteni képes intelligens lélekkel, amely nagy
becsű istenadományok aztán olyan kedvessé és vonzóvá tették 
egyéniségét. Aki közelébe került, úgy érezte magáig mint .aki 
verőfényben virágos mezőn jár#,ahonnan tiszta levegő s lel
ketmelengető langy fuvallat áramlik feléje.

És megáldalak téged! Megáldotta Isten szép családi élettel 
is, egy gyöngédlelkű férj ■ oldalán, akivel 45 éven át járhatta 
együtt az életútját, igaz szeretetben s az élet örömeit és bajait, 
híven megosztó hitvesi együttérzésben. Érthető aztán, hogy en
nek a* családi hajléknak a falai között szépen virágzott a béke 
és boldogság virága.

És megáldalak téged! Megáldotta az Úr ezt a nővérünket 
az istenáldások legnagyobbikával: a jó gyermekekben való öröm
mel. Ő e tekintetben igazán szerencsés volt. Akiket hajdan a 
szíve alatt hordott, azokat mind felnőni látta j az Isten semmit 
sem kívánt vissza abból, amit anyai szívének adott. Láthatta 
nemcsak gyermekeit növekedni Isten és emberek előtt való 
kedvességben. s válni a társadalomnak művelt, hasznos s köz- 
becsülésnek örvendő tagjaivá, hanem láthatta gyermekeinek a 
gyermekeit is, üde hajtásokként kizöldelni élete fáján. S anyai 
örömét csak fokozhatta az a tapasztalat, hogy a gyermekei és 
unokái épen olyan szeretettel csüngtek őrajta, mint aminővel 
ő csüngött azokon.

íme, néhány vonás boldogult nővérünk életéből, szeretteim, 
amelyek r szemmellátható bizonyságai rajta az Úr ama mondá
sának: És én megáldalak téged!

Az ne tévesszen meg senkit, hogy az ő életében talán gon
dot és megpróbáltatást is lát, sőt életének végefelé lát vállain 
nehéz keresztet is, amelyet ő halála napjáig viselt: mert hiszen 
mindezek is csak arra valók voltak, hogy kiemeljék életének 
a fényes oldalát: a szeretetet, amely körülvette s a hitet, amely 
lelkét felfelé irányította. — A fájdalom és a megpróbáltatás az 
életnek nagybecsű járuléka mindenütt ottan, ahol a szív gazdag
szik s az Ég felé emeltetik általa. — S miután boldogult nő
vérünknél is így volt, azért az ő hosszabb betegeskedését is 
Isten áldásának kell tekintenünk őrajta.

És megáldalak téged: és áldás leszesz! — mondja az Űr. 
S áldás lett valóban ez a keresztyén nővérünk is.

Mert hiszen kérdezzétek meg csak az ő közvetlen környe
zetét, fiait és leányait és azoknak gyermekeit, hogy mi volt 
nékiek e nő? Kérdezzétek meg csak, hogy mivolt az, ami ke
belükben a nemes hajlamokat táplálta? Mi volt az, ami őket 
a jóban való kitartásra serkentette? És ők egyértelműen azt
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fogják mondani, hogy ennek az itt nyugvó nővérünknek tiszta 
s nemes szíve volt az, mely állandóan tiszta, emelkedett szelle
met sugárzott feléjük, amely szelleme az édesanyáknak a leg
jótékonyabb hatalma a világnak, mivel az nemcsak a közvetlen 
környezetüket boldogítja, hanem a társadalmat is építi, a belőle 
táplálkozó erények által.

Szeretteim! Nincsen szó, amely fényesebb betűkkel lenne 
beírva az emberiség történetébe, mint ez a szó: édesanya ; 
aminthogy forrás sincsen, amelyből több jó áramlanék a világra, 
mint áramlik az édesanyai szívekből. Nagy Istenáldás az, ha 
valakinek hosszabb ideig volt alkalma élveznie az édesanyai 
szív melengető és boldogító varázsát s az ilyen embernek a 
földi szerencsék legnagyobbika jutott osztályrészül. S épen azért 
azt mondom Tinektek is, drága Gyermekei, hogy amikor ti 
most könnyes szemekkel borultok le édesanyátok koporsójára, 
ne mulasszátok el azokat a könnyes szemeket egyúttal az Égre 
is felemelni, hálát adván a jóságos Istennek, hogy néktek ilyen 
anyát adott s hogy őt számotokra olyan soká itt tartotta.

Áz Isten megáldotta őt, mikor a világra küldte s én, sze
rény szolgája az Istennek, megáldom őt most, mikor a világból 
kimegy. Megáldom családja nevében, melynek őrangyala volt; 
megáldom embertársai nevében, akiknek melegszívű barátjuk 
volt; s megáldom Egyházunk nevében, amelynek kiválóan hit
buzgó leánya volt. Nagyon szerette a templomot s míg ereje 
engedte, oda nagyon sűrűn ellátogatott, hogy ottan az Úr evan- 
géliomában gyönyörködjék. — S imé, a- titka, életének, élete 
sikereinek! Imé, a forrás, amelyből életének nemes, önmagát is, 
másokat is boldogító tartalma táplálkozott! S épen azért semmit 
sem óhajtanék annyira, mint azt, hogy Ti, -asszonytársai, szíve
tekbe véssétek az ő életének ezt a tanulságát Ha boldogok 
akartok lenni, mint hitvesek és anyák, nyúljatok Ti is az Evan- 
géliom után s annak szellemével igyekezzetek kebleteket s. 
otthontokat megtölteni! A vallásosság volt mindig a szív leg
édesebb örömeinek forrása s az ma is. A vallásosság volt min
dig a női lélek legszebb ékszere s az ma is, A vallásosság volt 
mindig a gyönge s törékeny női léleknek a támasza, az asszonyi 
hivatás sokféle nehézségei között s az ma is. — Amely percben 
ez az égi erő a női szívben megcsappant, attól a perctől kezdve 
megerőtlenül a női szívnek istenadta világboldogító varázs
ereje is!

Ez a nővérünk a hitet megtartotta s a hit meg fogja őt is 
tartani odafent, abban a mennyei hazában, ahol halhatatlan 
lelke immáron révpartrá ért. Ámen.

Paulik János
nyíregyházai lelkész.
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Gyászbeszéd
91 esztendős matróna, lelkész leánya fölött.

Lukács 2, 36—38.

Egy szerény, csöndes falusi papiakban látta meg a nap
világot. Magam is jártam abban a faluban. Istenfélő, dolgos nép 
lakik ott. Ebben a környezetben indult meg testben, lélekben 
növekedése. És itt szívódott föl a leikébe az a halk, bocsánat
kérő élet. az az evangéliumi, bibliai keresztyénség, amely egész 
életén elkísérte és amelyet annyi gonddal és oly gazdag ered
ménnyel plántált tovább gyermekei és unokái életében. Úgy 
látszik, az Isten fölötte nagyra értékelte ezt a csöndes, tanu- 
bizonyságtevő életet, mert sokáig hagyta őt itt közöttünk élni, 
hogy örök, áldott mosolyával is élő tilalomfa legyen közöttünk, 
amely arra figyelmeztet, hogy az emberek valamikor másként 
éltek, mint ma. Krisztusibb és imádságosabb volt a lelkűk, 
gyakoribb a felgondolásuk az Istenhez, gazdagabban buzogó 
a hitük, zöldelőbb a reménységük, termékenyebb a szeretetük 
és ennek folyományaként boldogabb és melegebb az együttélé
sük. Én valahogy ezt olvastam le arcáról, amikor szemtől- 
szemben ültem vele és csodáltam az emberi életkor legmagasabb 
határáig eljutott matróna frisseségét, nagy emlékezőtehetségét 
és bölcs feleleteit. Valahogy nem is gyász és fájdalom az, ami 
most szívemet mozgatja, hanem valami nemes hevület, öröm és 
boldogság, hogy ennek a nagyasszonynak a koporsójánál el
hirdethetem azt, hogy az igaz embernek örök élete van.

Olyan volt ő is, mint Anna próféta asszony, aki Simeonnal 
együtt nem tudott meghalni, míg szemei az Üdvözítőt nem látták, 
aki az embersors szenvedésein, keserű özvegységen át is imád- 
sággal és lelki böjtöléssel kereste a Krisztussal való találkozást. 
Óh micsoda boldogság a Krisztus felől szólhatni és látni, hogy 
ez a magvetés környezetünkben, különösképpen családunkban 
jó földbe esik. Mi halandó emberek csak gyöngeségünkkel di
csekedhetünk. Mégis azt hiszem megállapíthatom, hogy ennek 
az asszonynak élete és háza fölött őrt állt a hit. Én a fának az 
értékeire gyümölcseiből következtethetek. Már pedig ez asszony 
gyerm ekeinek az élete annyi alázatos biblicitással itatódott át, 
hogy azt már a gyermekszobában kellett magukba szívniok. 
Az anya látta szemeivel Krisztust és a minden magasabb élet 
csodálatos Istenfiának lábaihoz vezette gyermekeit is. Anna 
próféta asszanynak hosszú életet adott az Úr, hogy még földi 
szemeivel láthassa az Üdvözítőt. Ugyanilyen magas kort adott 
drága halottunknak is. Isten kegyeltje volt, mert csak kegyelt
jeinek adhat ilyen hosszú életet. Csak kegyeltjeinek engedi 
meglátni a messze jövendőt és vezeti őket végig a gyermekek
ben, majd az unokában egész ifjúságukon. Ám a hosszú élet 
nemcsak kiváltság, hanem próbatétel is. Hosszú harc az élet 
nélkülözései ellen, hosszú küzdelem a bűn ellen, a nyugtalan
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nappaloknak és könnyterhes éjszakáknak gigászi heggyé növe
kedése. Ő Krisztusát megismervén a maga életét élte ugyan, 
de bármennyire befelé fordul az ember, lehetetlen elzárkózni 
a külső világtól. Lehetetlen volt neki is meg nem látnia, hogy 
egy új világ alakult ki körülötte, amelyben bűn és erkölcstelen
ség fényes nappal jár az utcán és az emberek nem kérnek 
többé egymás örömeiből és bajaiból. Régi álmok és eszmények 
omladékán micsoda tragikus hangulat töltötte volna el fehér 
asszonyleikét, ha Krisztusa nem élt volna mellette, ha Anna 
asszonyhoz hasonlóan nem szólhatott volna róla. Áldottak, akik 
ma lelkűk töretlen erejét el nem vesztik, mivelhogy az Üdvözítő 
világot meggyőző erejében bíznak.

Aki 90 esztendeig él, annak az élete, bármilyen szerényen 
és halkan járjon is a földön, tele van tanulságokkal. Mi tanulni 
jöttünk ennek az asszonynak a koporsójához. Megtanulni azt, 
hogy aki Istenben bizik, a legnagyobb kereszteket is el tudja 
hordani. Megtanulni azt, hogy Krisztusát meglátja az, aki meg
akarja látni. Megtanulni azt, hogy aki tudva, szándékosan soha 
nem ártott embertársainak, az nemesi levelet kapott, amely a 
menyország kapuit megnyitja előtte. Megtanulni, hogy az anya
ság a legnagyobb dolog a világon és aki ezen a munkamezőn 
híven sáfárkodik, annak nem lesz alkalma gyermeki hálátlan
ságról panaszkodni. Drága asszonyi lélek! Te aki az özvegység 
és az anyaság leghősibb csatáit megvívtad, akinek a hite ve
tekedett Anna próféta asszony Krisztus várásával, akit a remélt 
dolgoknak a látása fűtött és lelkesített, akiben nagyobb volt a 
szeretet, mint sok-sok gyarló, halandó vándortársában, akit a 
keresztnek beszéde békességes tűrésre és alázatosságra nevelt, 
ciprusoknál és márványköveknél maradandóbb emléket állítottál 
magadnak azok szívében, akik hozzád tartoznak, vagy akik 
ismertek. Amilyen csöndes és halk volt az életed, olyan feltű
nés nélkül és békességben feküdtél le és aludtál el. Hosszú, 
gonosz betegség nem sorvasztott és nem fakasztott jajszavakat 
ajkadon. Te annyira a kereszt és a benne rejlő üdvösség gon
dolata alá állítottad házad népét, a húsvéti feltámadás gondo
lata annyira át meg áthatotta azokat, akik hatásod alá kerültek, 
hogy nincs, aki elsírasson. Egy újongó győzelmi tábor vesz 
körül, diadalmenet kísér a sírhoz, amely látja a te egekbe szár
nyalásodat és alázatos szívvel megállásodat az örök biró tró
nusa előtt. A biró előtt! Tudom, hogy minden kegyességed 
mellett is voltak neked is emberi gyöngeségeid és te is rászo
rultál arra, hogy az Isten az ő ingyenvaló kegyelméből üdvö
zítsen. A te szeretteidnek az imái zörgetnek ma a kegyelem 
kapujánál és tudom, nem zörgetnek hiába. A tehozzád annyira 
hasonló halkszavú és halkéletű gyermekeid — egész bizonyosan 
tudom — vigasztalást találnak és megnyugvást abban a gon
dolatban, hogy „aki hiszen én bennem, ha meghal is él.“

Az ő életének esztendei emberi számítás szerint beteltek 
és újra mondom, hogy nincs semmi gyászos és semmi kétség-
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beejtő az ilyen meghalásban. Újra mondom, hogy ez a gyász
ünnep inkább győzelmi ünnephez, lakodalmi menethez hason
latos. Ő levetette a halálban az öregség bilincseit és mint 
örökifjú menyasszony, akinek olaj van a lámpásában, siet a 
nagy vőlegény, Krisztus elé. Ti keresztyén emberek csak így 
gondolkodhattok, csak ezzel vigasztalódhattok. A Mindenható 
legyen irgalmas hozzá és a gyászolókat nyugtassa meg a vi
szontlátás reményével. Ámen.

Szántó Róbert
budapesti lelkész.

Illuszi r á c i ók.

Máté 8, 20: Egy kis fiúcska, midőn édesanyja a téli esté
ken az Ujtestámentomból felolvasva ehhez a vershez ért, egy
szerre csak felsóhajtott és könny lepte el a két szemét. Édesanyja 
gyöngéden kérdezvén tőle elérzékenyülésének okát, egy ideig 
szóhoz sem tudott jutni. Majd erőt véve könnyein azt mondja: 
„Ha én ott lettem volna, okvetlenül neki adtam volna az Úr 
Jézusnak a vánkosomat". Megvan-e benned ennek a gyermek
nek a buzgalma és készsége? S tudod-e, hogy Jézus ma is 
hajléktalanul járja sokszor ezt a világot? Vánkosodnál többet 
adhatsz neki és többet kíván Ő tőled, hova lehajthassa fejét: 
a szívedet. „Adjad fiam, leányom, a te szívedet nékem 1“ (Péld. 
23, 26).

*

Máté 8, 21: Archiasnak, egy előkelő görög államférfinak 
az élete ellen összeesküvést szőttek az ellenségei. Meggyilkolását 
egy ünnepélyre tervezték. Egy barátja azonban a kitűzött napon 
értesülvén a készülő merényletről, azonnal követet küldött 
Archiashoz sürgős levéllel, melyben óvta az ünnepélyre valá 
elmeneteltől. A hírnök megjelenve ezekkel a szavakkal adta át 
a levelet: „Uram, aki ezt a levelet írta, kérve kér, hogy hala
déktalanul olvasd el azt; nagyon komoly dolgot tartalmaz". De 
Archias, aki már éppen indulóban volt az ünnepélyre, nevetve 
mondá: „Komoly dolgok ? Azok ráérnek holnap is". S olvasat
iamé félre tette a levelet. Szórakozást keresve elment az ünne
pélyre ; egyenesen bele a számára készített veszedelembe. Más
nap, amikorra az életét megmenthető levél olvasását halasztotta, 
már halott volt. — Jézusnak hozzád intézett felhívása, üzenete 
is halálosan komoly: életed, üdvöd függ tőle. Ne legyen azért 
annak teljesítésénél és megfogadásánál rád nézve semmi 
„előbb“-re való!

*



I. Kir. 21, 3: Megható Nábótnak a ragaszkodása ősei örök
ségéhez! Tanulhatnának tőle azok, akik olyan könnyelműen 
bánnak az apák verejtékes keresményével s olyan meggondo
latlanul pazarolják el azoknak takarékossággal és hangya-szor
galommal szerzett vagyonát, birtokát. „El ne add az ősi házat, 
El ne add az ősi telket, Hol a csűrön késő őszig Gólyamadár 
kelepelget". (Pósa Lajos: Anyám intése).

*

I. Kir. 21, 13: De van nekünk anyagi javainkon kívül 
apáinktól ránk hagyott más örökségünk, más szőlőnk is, melyért 
— mint Nábót a szőlőjéért — őseink is áldoztak életet. Ez a mi 
vallásunk, hitünk, melyhez a szenvedések között is mindenkor 
hívek maradtak. — Carpentárius Györgytől, midőn evangéliumi 
hitéért a vesztőhelyre vitték, valaki azt kérdezte: „György, 
nem félsz a haláltól? A feleséged és gyermekeid érdekéért 
miért nem tagadod meg a hitedet?" Ő azt felelte vissza: „Bár 
a feleségemet és gyermekeimet úgy szeretem, hogy a bajor 
herceg minden kincséért, vagyonáért és koronájáért nem adnám. 
De az Isten igéje még drágább rám nézve". S mikor a máglyára 
fellépett, azt mondta a körülötte álló barátaihoz: „Amíg ajkamat 
s nyelvemet mozgatni tudom. Jézus nevét fogja az vallani". 
A hóhér meggyújtotta alatta a tüzet; s a lángok közül is tisztán, 
érthetően hallatszott ki többször a hangja: „Jézus! Jézus!" 
Ajkán ezzel a névvel halt meg 1527. febr. 8-án. S a magyar 
protestáns gályarabok is mennyit nélkülöztek, szenvedtek val
lásukért. Az apák e drága örökségében megállasz-e Nábótnak 
szőlőjéhez való ragaszkodásával és hűségével! ?

*

Márk 12, 42: Egy olaszországi evangélikus gyülekezetben 
minden vasárnap önkéntes egyházi adózás folyt. Egy szegény 
mosónő rendszeresen 25 centesimót adott. Egy gazdag úr, aki 
25 lírát szokott adni, megkérte a lelkészt, hogy a jövőben a 
szegény asszonytól ne fogadjon el semmit. Mikor a lelkész a 
legközelebbi vasárnapon közölte ezt a mosónővel, az könnyek 
között viszonzá: „Tisztelendő uram, hagyja meg nekem ezt az 
egész heti legszebb és legnagyobb örömömet, hogy adhassak 
valamit az én Uram Jézusomnak a céljaira is. Hiszen egészsé
ges vagyok, a gyermekeim jók és megvan a mindennapi ke
nyerünk". S továbbra is meghozta rendszeresen a maga szívből 
jövő önkéntes adományát. — Ilyen buzgó lelkekre volna szük
ség közöttünk is, akik az egyházi adózásban s általában az 
adakozásban nem terhet, kötelességet látnak, hanem jogot és 
boldog örömöt (Csel. 20, 35 b.). Különösen nem volna szabad 
megrestülni az adakozásban napjainkban, mikor szinte jajgat, 
kiált segítség után a nyomor. (ínség akció.)
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Márk 12, 42: Rockefeller, a híres amerikai milliárdos 
Newyorkban egyszer az ifjúság előtt előadást tartott, amelyben 
elbeszélte, hogy mennyi nélkülözésen, nehézségen küzdötte 
magát keresztül. Közben felmutatta az ő „első főkönyvét", egy 
kis zsebnoteszt, amelybe pontosan bejegyezte bevételeit és ki
adásait. Volt idő, amikor csak 50 dollár volt a negyedévi ke
resete s vasárnapi iskolára, külmisszióra, szegények támogatá
sára mégis 5 dollár szerepelt a kiadásai között. „Tévedés azt 
hinni, fiatal barátaim, — fűzte hozzá magyarázatul — mintha 
szűkös anyagi viszonyok közt jótékonycélú áldozatot nem le
hetne hozni s ön áltató, üres mentség az adakozással akkorra 
várni, amikor majd meggazdagszik az ember*.

*

Az egyházi év utolsó vasárnapja a ránk váró számadásra, 
az elkövetkezendő ítéletre emlékeztet. Advent I. vasárnapja, 
mint az egyházi év első vasárnapja azt hirdeti: Jön Jézus meg
váltani az emberiséget; fogadd örömmel. Az utolsó vasárnap 
arra figyelmeztet: Jön az Úr megítélni a világot; légy készen! 
— A híres görög törvényhozóról, Lykurgusról beszéli a monda, 
hogy miután törvényeit kidolgozta és hazájába bevezette, el
utazott s a búcsúzáskor megeskette a népet és vezetőit, hogy 
visszatértéig sértetlenül megtartják a törvényeit. De Lykurgus 
többé nem tért vissza. Elutazása csak jámbor csel volt, hogy 
Spárta népét örökre megkösse törvényeivel. Jézus Ígérete az 
Ő eljövetelére nézve nem ilyen megtévesztő, gyermekded csalás, 
hanem komoly, számadásra hívó és felelősségre vonó valóság.

♦

Henry Fülöp, midőn egy tímár hívét meglátogatta, az 
annyira el volt merülve egy irha-darabnak a kikészítésében, 
hogy jövetelét észre sem vette. Mikor felpillant s maga mellett 
látja lelkészét, mentegetődzni kezd. hogy ilyen munkában érte. 
Henry azt felelte neki: „Bárcsak a Krisztus, midőn visszajön, 
az én hivatásomnak ilyen odaadó, szorgalmas elfoglaltságában 
találna engem is*.

Kiss Samu
nagy barátfalui lelkész.


