
Első ige.

Pál, a fáradhatatlan lelkipásztor.
Aki meg akarja rajzolni Pál apostol lelkipásztori alakját, 

egy örökké siető, fáradhatatlan embert Iát maga előtt. Az életet 
útnak tekintette, amelyet szüntelenül járni kell, versenypályának, 
amelyen futni kell, harcnak, amelyet végtől-végig harcolni kell 
s amelyről csak az élet végén lehet elmondani: „Ama nemes 
harcot megharcoltam. . .  “

I. Pál apostol fáradhatatlansága két irányban mutatkozik 
meg. Az extenzitás és az intenzitás irányában. Mondjuk a föld
rajzi kiterjedettségnek és a munkavégzés belterjességének, sok
oldalúságának irányában.

1. Antiochia volt a főhadiszállása. De ebből a középpontból 
kiindulva szinte szédületes távolságokon járta be az akkor ismert 
világot. Újabban megint erőteljesen bizonyítják, hogy Hispániá
ban is járt. Nem régiben olvastam egy egészen komolynak látszó 
bizonykodást arról, hogy hazánkban is járt. Ám ha ezektől a 
hipotetikus jellegű utaktól eltekintünk is, Pál apostol olyan 
extenziv terrénumon végezte az evangelizálás munkáját, hogy 
ahoz képest a mi sokat emlegetett szórványtérképünk alig na
gyobb tenyérnyinél.

2. De ugyanilyen nyűhetetlen fáradhatatlanságot látunk 
nála a munkavégzés belterjessége, sokoldalúsága irányában.

a) Nem lehetett az olyan egyszerű dolog: prédikálni Cezá- 
reában s közben hallani, hogy Kolosséban hamis tanítók ordasai 
ólálkodnak a nyáj karámja körül s akkor óvintézkedésül meg
írni hamar a kolossei levelet. Hallani, hogy Korintusban viszály
kodás ütötte fel a fejét s akkor felvenni az ellentétek elsimítá
sának szerepét. Hallani, hogy a jeruzsálemi atyafiak nyomorú
ságba jutottak s akkor gyűjtést indítani számukra. Prédikálni, 
dorgálni, tanácsolni, levelet írni, körlevelet szerkeszteni, itt tudó
sokkal, amott babonás varázslókkal vitatkozni, — micsoda sok
oldalúság s éppen ezért mekkora fáradhatatlanság kellett ehez.

b) Gondoljunk arra is, hogy hány gyülekezet gondja nehe
zedett reá. II. Kor. 11, 28.

c) Fáradhatatlan volt az idő kihasználásában. Most arról 
ne is beszéljünk, hogy nappal a Krisztus ügyéért fáradt, éjszaka 
meg a kenyerét kellett keresnie. Ellenben gondoljunk arra, hogy 
hányszor prédikálhatott ő, mondjuk hetente, vagy akár naponta? 
A Cselekedetek könyvében érdekes feljegyzéseket találunk ide 
vonatkozólag. „Egész nap vetekedvén a zsidókkal az ő zsina
gógáikban". „A tanítást megnyujtá éjfélig." S általában a gyü
lekezetek valami áldott szent telhetetlenségnek az erőszakossá
gával marasztalják őt itt is, ott is. S ő maradt mindig, ha tehette.
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Ekkora fáradhatatlanság láttára minden esetre szégyenkezve 
gondolkodhatunk el mi, akik a sátoros ünnepek második napján 
már halálos fáradtságról panaszkodunk és kisegítő után nézünk.

d) Fáradhatatlan volt az alkalom kihasználásában, össze
találkozik egy szökött rabszolgával s meglátja benne a lélek- 
mentés drága alkalmát. (Onesimus.) A börtönben leveleket ír és 
missziónál. (Filippii börtönőr.)

3. Pedig mennyi akadállyal kellett megküzdenie. Ezek a 
gátló momentumok még csodálatosabbá teszik az ő fáradhatat
lanságát.

a) Mennyi nehezítő érzés lehetett az ő számára pl. annak 
a munkának a hatalmas tömegében, amely reá nehezedett. Van 
abban valami nagyon csüggesztő és deprimáló érzés, amikor 
olyan munkába kell az embernek beleállnia, amelynek a vége 
se látszik. Mit szólnánk ahoz, ha valaki azt mondaná nékünk: 
Menj el és tedd keresztyénné Afrikát. Pál apostolnak ennél is 
többet mondott az Úr: menj el és tedd keresztyénné a világot. 
És ő ment.

b) Mennyi gátló érzés lehetett számára abban is, hogy a 
hatalmas munkát úgyszólván egyedül kellett végeznie. Igaz, hogy 
voltak munkatársai, voltak nagyon hűségesek is. Hanem ami a 
gondot, meg a munkavégzésnek is a summáját illeti, Pál apostol 
mégis csak egyedül volt. Már pedig egyedül mindig nehezebb 
dolgozni, mint közösségben. Amikor tiz kaszás kaszál egysorban 
a réten, sokkal vigabban suhog a kaszájuk, szebben dőlnek a 
rendek, könnyebb a tempó: még látványnak is kellemesebb, mint 
mikor egy ember vergődik szólóban a nagy mező közepén.

c) Sokat kellett szenvednie is. A tévtanítók gáncsolták, zsidó 
vérei pedig a renegátot gyűlölték benne. II. Kor. 11-ben egy 
egész hosszú, megrázó szenvedés-lajtromot közöl.

d) Beteg is volt. Ha nem tudjuk is biztosan mi lehetett az 
a betegség, valami nagyon komoly természetű lehetett, mert az 
apostol tövisnek és sátán angyalának nevezi. Egy beteg ember, 
akinek nem volt elég a maga baja, hanem volt kedve fárasztó 
utakon beteg testét hurcolni a Krisztus ügyéért.

II. Amit eddig elmondottunk az jobbára leírás volt és kü
lönböző szempontból való érzékeltetni próbálása annak, hogy 
milyen fáradhatatlan lelkipásztor volt Pál apostol. Most nézzük 
meg, hogy melyek azok a vonások, amelyekből ennek a fárad
hatatlan lelkipásztornak egyénisége összetevődik.

a) A legelső, amit meg kell említeni, az az erkölcsi alap, 
amelyen ez a fáradhatatlan lelkipásztori egyéniség felépül. Mert 
bizonyos, hogy az erkölcsi alap elengedhetetlen feltétele minden 
lelkipásztori munkának. Ha Pál nem állott volna azon az erköl
csi alapon, amelyen nyugodtan mondhatta: „Rám nézve pedig 
csekély dolog, hogy titőletek ítéltessem meg, mert semmit ^em 
tudok magamról,* akkor hiába lett volna minden fáradozása.

Erkölcsi alap nélkül senki se lehet lelkipásztor. Nincs ször
nyűbb fonákság, nyomorultabb torzó, mint a megrendült erköl-
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>csü lelkipásztor. Miért van a lelkész a gyülekezetben ? Hogy egy 
szebb világnak legyen a hívogató szavú heroldja, hogy saját 
odahelyezett élete példájával megérzékeltessen valamit az Isten 
örök, tiszta országából. S most képzeljük el, mit jelent tisztaságot 
prédikálni s közben sárban járni, példának rendeltetni s közben 
mindig rossz példát adni, felfelé mutogatni s közben lefelé 
zuhanni. Ugyan mit ér az ilyen lelkészi munka, ha még oly 
fáradhatatlan is.

b) Pál apostol fáradhatatlan lelkipásztori egyéniségében 
benne van valami szent könnyelműségnek a vonása. „Semmivel 
sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csakhogy 
elvégezhessem az én futásomat öröm m el..." Hogy érezzük 
magunkat ez alatt a lelkipásztori mérték alatt ? Drága ajándéka 
Istennek az élet, egészség, de ha valakinek, hát a lelkésznek 
tudnia kell, hogy a szolgálatunk fontosabb, mint az élet és az 
egészség és nekünk meg kell tanulnunk valamit a Pál apostol 
szent könnyelműségéből. Nekünk semmivel sem szabad gondol
nunk. Nem törődhetünk azzal, hogy idejekorán össze fogunk 
roppanni, nem gondolhatunk egy kis meghűléssel, egészségi 
kockázattal, mert mindennél fontosabb a munka, amelyre elhi
vattunk. Ha pedig valaki úgy érzi, hogy ez túlzás, az legyen 
elég őszinte bevallani, hogy nem hajlandó Pál apostolt lelki
pásztori példaképének elfogadni. Ez a világ tele van emberekkel, 
akik művészetet csinálnak abból, hogyan lehet az életből minél 
több kötelességet kihazudni, De kitől is várjunk munkahűséget, 
szolgálatbeli boldog önodaáldozást, ha a lelkipásztor se hajlandó 
erre.

c) Pál apostol fáradhatatlan lelkipásztori egyéniségében 
benne van az egy célra való beirányozottság vonása. Amikor 
beszél arról, hogy az élet versenypálya, szavaiból kiérzik a nagy 
bajnokok lázas célratekintése, kiket nem érdekel, mi van hátul, 
jobbról és balról, hanem csak az, hogy mi van előttünk. Kolurn- 
busról jegyezték fel, hogy ki szokott menni a tengerpartra s 
mindig nyugat felé nézett. Sokszor azt se vette észre, hogy vihar 
tört ki, vagy beesteledett felette, csak nézett-nézett bűvölten 
nyugat felé. És — felfedezte Amerikát. Igaz, hogy a mai lel
késznek sok felé forgácsolódik az ideje, ereje, ám a lelkészben 
mégis kell lenni bizonyos jó értelemben vett egyoldalúságnak, 
hogy ne mondjam együgyüségnek, (eredeti értelemben véve a 
szót), amellyel mindig egyfelé nézünk: felfelé s csak egy ügyünk 
van: a Krisztusé. Nem tudom nem kell-e féltenünk azt a lelkészt, 
aki méhész, kertész, gazda, Hangya-elnök s aztán — lelkész is.

d) Pál apostol fáradhatatlan lelkipásztori egyéniségében 
benne van a hivatástudat vonása is. Soha, pillanatra sem feledte, 
hogy munkájára úgy hívatott el, „vette" azt az ő Urától. Úgy 
tetszik ez az, ami a ma lelkészeinek legtöbbjéből hiányzik. 
Prédikálunk, keresztelünk, esketünk és temetünk, iktatunk, leve
lezünk és adminisztrálunk, mindezt azért, mert ez a mestersé
günk, de mindezen munkánk mögött nem ég ott elhivatásunk
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érzetének átforrósító tüze. Enélkül pedig a Iegfáradhatatlanabb 
szorgoskodás is lélektelen robot. Ügy kvalitás, mint kvantitás 
tekintetében egészen másként fest a mi munkánk, ha bensőnk
ben csontjainkba rekesztett tűzként ott ég a Krisztustól vett 
hivatás tudata.

e) Pál apostolt ez a nagy hivatástudat képesítette arra, 
hogy olyan örvendező boldogsággal tudja hordozni hivatása 
terheit. Aki azt gondolná, hogy ennyi munkát annyi akadály 
között olyan beteg testtel csak valami fagyott mosolyu robotos 
arccal lehet végezni, olvasgasson egy kicsit az apostol leveleiben 
s meg fogja látni, hogy csak úgy árad azokból az örömmel 
végzett munka boldogsága. Ez is de sokszor hiányzik a mi 
munkánkból!

Tudom, hogy ma sok lelkész élete heroikus küzdelem a 
ninccsel, az anyagi megrendültség szörnyű malomkövei között 
való szörnyű őrlődés. S nekünk mégis örömmel kell hordani a 
szolgálatot. Hiszen ha valakinek, hát a lelkésznek nem szabad 
túlságosan belegyökerezni ebbe az anyagi világba s éppen ezért 
kétségbeesni az anyagi oldalról jövő csapások alatt, ha valakinek,, 
hát a lelkésznek kell ennek a világnak hiányait kipótolni az 
eljövendő világ előre vetítődő örömeivel.

Pál apostolt nem a saját ereje tette ilyen fáradhatatlanná. 
Az emberi erő mindig véges, aki ember, az mind elfárad. Pál 
akkor árulja el titkát, mikor ezt, vagy ehez hasonlót ír: „Isten 
kegyelméből vagyok, ami vagyok", vagy: „Nékem mindenre 
van erőm a Krisztusban." Ezért van, hogy amikor eljő életébe 
a végső nagy elfáradás, akkor is bizakodva tudja mondani: 
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem... 
végezetre eltétetett nékem az igazság koronája..."

Ibsen a Peer Gyntben leír egy embert, akit az élete végén 
vádolóan rajoznak körül elvesztegetett értékek és elmulasztott 
alkalmak. „Mi vagyunk — szólnak — a gondolatok, amelyeket 
gondolnod kellett volna, a könnyek, amelyeket sírnod kellett 
volna, mi vagyunk a cselekedetek, amelyeket cselekedned kel
lett volna".

Az örök élet jelentőségéhez viszonyítva meglehetősen mel
lékes, hogy meddig élünk e földön, hány hold földet, hány ezer 
pengőt szerzünk itt. De attól óvjon meg minden lelkészt a jó 
Isten kegyelme, hogy halálunk óráján előjöjjenek az elmulasztott 
alkalmak s azt mondják: „Mi vagyunk a munka, amelyeket el 
kellett volna végezned, mi vagyunk a könny, amelyeket le kel
lett volna törölnöd, mi vagyunk a lelkek, amelyeket Istenhez 
kellett volna vezetned."

Az evangélikus lelkész legyen fáradhatatlan s az tud lenni, 
ha a Krisztus erejével jár.

Szabó József
győri püspöki másodlelkész.
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Tanulmányok.

Az egyháztagok fegyelmezése.
II. Lehet-e fegyelmezni?

A megelőző részben arra a kérdésre kerestünk feleletet, 
hogy kell-e fegyelmezni, vagyis, hogy olyan üdvmunkáló tevé
kenység-e a fegyelmezés, amelyre az egyháznak, mint a Szent
lélek által éppen az emberiség üdve munkálásának céljából lét
rehozott intézménynek, a Szentlélek számára oda kell magát 
engednie, ha önmagát megtagadni nem akarja. Foglalkoznunk 
kellett ezzel a kérdéssel, mert akadtak egyesek, akik szerint 
ellenkezőleg akkor tagadná meg magát az egyház, ha a fegyel
mezést gyakorolná, s ezért szerintök az egyháznak nem szabad 
fegyelmeznie. Nyilvánvaló, hogy itt a fegyelmezésnek két kü
lönböző fogalmával állunk szemben. Az egyik azt a tevékeny
séget érti fegyelmezésen, amellyel a Szentlélek az embereket 
megtéríteni, ezzel a bocsánat elnyerhetésének feltételét megte
remtve, számukra az Istennél mindig kész megbocsátást s benne 
az ő üdvösségüket puszta lehetőségből valósággá tenni igyek
szik, a másik pedig azt, amellyel a krisztusi megbocsátás lelkét 
nélkülöző, megbocsátani nem tudó, vagy nem akaró emberek 
mellékes célok érdekében, vagy valamely felekezet fenntartása 
és hatalmának növelése, vagy saját Ítélkező, bíráskodó hajlamúk 
kielégítése céljából, embertársaikat megbélyegezni, elitélni, sőt 
esetleg az üdvösségből, tehát az igazi egyházfagságból is kizárni 
törekesznek. A maga szempontjából mind a két tábornak tel
jesen igaza van. Ha fegyelmezésen az előbbi tevékenységet 
értjük, akkor annak elhanyagolása, viszont ha az utóbbit értjük 
fegyelmezésen, akkor annak gyakorlása által vonja ki magát az 
egyház a Szentlélek vezetése alól, mulasztja el Istentől nyert 
feladatának teljesítését, tagadja meg a maga üdvintézmény- 
voltát. Mindkét tábor teljesen konzekvensen jár tehát el, ami
kor a fegyelmezést követeli, illetve mikor azt mindenestül el
utasítja. Lehet, hogy a mi evang. egyházunkban is vannak olya
nok, akik római módra egyházhatalmi célok érdekében, vagy 
kálvinista módra törvénykezési, birói eljárásként akarják gya
korolni a fegyelmezést. Ezek ellen a törekvések ellen minden 
öntudatos, evangélikus embernek a legerélyesebben állást kell 
foglalnia. De emellet nem szabad elfelednünk, hogy van a fe
gyelmezésnek egy másik fogalma is, amely megegyezik az evan- 
geliommal és ev. hitvallási iratainkkal s amelynek gyakorlásáért 
minden öntudatos ev. embernek síkra kell szállnia.

Szemben az eddig említett két tábor konzekvens magatar
tásával, teljesen inkonzekvens annak a nagy többségnek az ál
lásfoglalása, amely a fegyelmezést elvileg szükségesnek, helyes
nek, de gyakorlatilag keresztülvihetetlennek, illetve olyannak
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tartja, amely nemhogy használna, hanem inkább ártalmára lesz 
az egyháznak. Bármilyen tetszetősnek tűnjék is fel az első pil
lanatra a fegyelmezés kérdésének ez az elintézése, mégis foga
lomzavarral és ellenmondással van tele. Mikor elvileg helyesli 
a fegyelmezést, akkor az egyház lényegfogalmát tartja szem 
előtt, mely szerint az a Szentlélek által az emberiség üdvének 
munkálására létrehozott szervezet, a fegyelmezésről pedig ugyan
akkor elismeri, hogy az olyan tevékenység, amely munkálja az 
emberek üdvösségét, tehát elősegíti a lényegegyházának fenn
maradását és szélesebb körben való megvalósulását; amikor 
pedig a fegyelmezést károsnak mondja, akkor az egyház lé
nyegfogalmát elfelejti s tisztán azt érti egyházon, ami abban 
nem lényeges, ami csak azért van, hogy a lényegegyházának 
szolgáljon, vagyis azt, ami az egyházban földi, emberi szerve
zet. s úgy vélvén, hogy a fegyelmezés erre az egyházra bom- 
lasztólag hatna, ezért tiltakozik annak gyakorlása ellen. Tegyük 
fel, hogy a fegyelmezés valóban megbontaná az egyház földi 
szervezetét, a fentebbi okoskodásban akkor is az az abszurd 
következtetés rejlik, hogy az egyház mondjon le a maga lénye
gének fenntartásáról annak a fenntarthatása érdekében, ami 
benne nem lényeges; vonja ki magát a Szentlélek vezetése 
alól, tagadja meg a maga üdvintézmény-voltát csak azért, hogy 
egy emberi szervezet, amely már nem egyház, fennmaradhas
son. Ha ezt tennénk, akkor ugyanabba a végzetes hibába es
nénk. amelyet oly nagyon kárhoztatunk abban a római egy
házban, amely a maga fennmaradását és hatalmának növelését 
mindennél, még Isten országa érdekénél is előbbre helyezi. Sőt 
a mi hibánk még a rómaiakénál is nagyobb lenne, mert azok 
eljárása jóhiszemű, amennyiben ők meg vannak győződve ar
ról, hogy az az emberi szervezet, amelyet r. k. egyháznak ne
veznek, azonos Isten országával, hogy azonkívül üdvösség nin
csen, s így éppen azzal munkálják az emberiség üdvét, ha en
nek az emberi szervezetnek érdekét mindennél előbbre helyezik. 
Mi azonban tudjuk, hogy ev. egyházunk emberi szervezete nem 
azonos Isten országával, hogy annak az emberek üdvösségéhez 
semmi köze, annak fenntartásával tehát nem munkáljuk az em
beriség üdvét, sőt azok, akik elvileg helyeslik a fegyelmezést, 
tudják még azt is, hogy az igazi fegyelmezés megmunkálja az 
emberek üdvét, s így ők az üdv munkálását hátráltatják, amikor 
ennek a fegyelmezésnek a végzését megakadályozzák és mégis 
megteszik ezt az egyház emberi szervezetének fenntartása érde
kében. Nem azok utánozzák a római egyházat, akik az evangéli- 
omszerű, üdvmunkáló fegyelmezést gyakorolják, hanem ellenke
zőleg azok esnek még a római egyházénál is nagyobb tévedésbe, 
akik azt megakadályozni törekesznek, mert „egyházukat* féltik.

A mi számunkra a fegyelmezés keresztülvihetőségének, 
lehetőségének kérdése is eldőlt már az első részben, mert, ha 
a Szentlélek fegyelmezni akar, akkor az igazi egyház számára 
csak egy lehetőség van: alázatosan átengedni magát a Szent-
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léleknek, hogy az felhasználhassa erre a munkára. Itt semmi
féle emberi megfontolásnak és aggodalmaskodásnak helye nincs, 
hanem csak engedelmességnek.

Mindammellett foglalkoznunk kell a fegyelmezés lehető
ségének kérdésével is, de csak azért, mert a legtöbben éppen 
állítólagos lehetetlensége miatt vetik el a fegyelmezést. A fe
gyelmezés lehetetlenségének bizonyítására több okot hoztak fel. 
Ezek közül hárommal akarok a következőkben foglalkozni. A 
többiek részben egészen jelentéktelenek, részben pedig az itt 
elmondottakban szintén megtalálják feleletüket.

1. Az egyetlen komoly számbavehető okot a fegyelmezés 
elleu így fogalmazták meg: nincsenek gyülekezeteink, amelyek a 
fegyelmezést gyakorolhatnák; előbb gyülekezeti életet kell teremteni 
s azután a fegyelmezés már magától jön.*

Ennek az állításnak utolsó mondatát teljes egészében el 
kell fogadnunk. Az üdvmunkáló fegyelmezés csak magától (értsd’: 
a Szentlélektől) jöhet. Igaz, lehet végezni „fegyelmezést" felsőbb 
parancsra, emberalkotta törvények kényszerítésére is, mint aho
gyan pl. lelkipásztorkodást vagy belmissziói tevékenységet is 
lehet folytatni ilyen külső kényszerűségből is. Amint azonban 
az ilyen lelkipásztorkodásban és belmissziói tevékenységben 
nem lesz köszönet, amint ezek nem fogják munkálni az embe
rek üdvösségét, ugyanúgy nem lesz köszönet az ilyen „fegyel
mezésében sem, az sem fogja munkálni az emberek üdvössé
gét. Ha az az ominózus fegyelmi szabályrendelet úgy értendő, 
hogy annak életbelépte után minden egyes egyházközség — 
akár indíttatva érzi magát reá a Szentlélek belső kényszeríté
sétől, akár nem — köteles lesz megalkotni a fegyelmi bizott
ságot és fegyelmi eljárás alá fogni mindazon tagjait, akik az 
ott felsorolt fegyelmi vétségek valamelyikében leledzenek, ak
kor azt feltétlenül elhibázottnak, célját tévesztettnek — sőt, ame- 
nyiben az egyháznak, mint emberi szervezetnek a fenntartását 
tartjuk szem előtt — egyenesen károsnak kell mondanunk, mert 
olyan tevékenységet akar reákényszeríteni az egyházra, amely 
annak tulajdonképeni célját semmivel sem vinné előbbre, de 
zavart, szakadást, kellemetlenséget seregestül idézne fel. Ha 
azonban ez a szabályrendelet nem akar senkit fegyelmezésre 
kényszeríteni, hanem csak azt célozza, hogy ott, ahol a fegyel
mezés magától (értsd: a Szentlélektől) jön, sőt esetleg már jött, 
ott megadja e tevékenység végzéséhez, a meglevő isteni jog 
mellé, az emberi jogot is, vagyis megszüntesse azt az abszurd 
állapotot, hogy amikor az egyház a maga Istentől nyert lényeg
feladatát, az emberiség üdvösségének fegyelmezéssel való mun- 
kálását akarja végezni, ugyanakkor beleütközzék abba az egy
házalkotmányba, amelynek egyetlen célja: az egyház számára 
lehetővé tenni a maga lényegfeladatának elvégzését, akkor azt 
a szabályrendeletet valóban szükségesnek és hézagpótlónak kell 
mondanunk.

*V. Ö. Németh Károly cikkét az E. Lapja, XVII. 11. és 12. sz.
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Másként áll a dolog a fentebbi állítás első részével, amely 
szerint nincsenek gyülekezeteink, amelyek a fegyelmezést gya
korolhatnák, vagyis, amelyekben a fegyelmezés magától (a 
Szentiélektől) jönne. Ez a megállapítás nyilván számol már az
zal, hogy a fegyelmezés tulajdonképen a Szentlélek tidvmunkáló 
tevékenysége s így annak végső alanya nem lehet más. mint 
az igazi egyház, a congregalio sanclorum; de számol azzal a 
tapasztalati ténnyel is, hogy meglevő egyházközségeink nem 
azonosak a hívők közösségével, s ebből vonja azután le azt a 
következtetést, hogy hiányozván az a szerv, amelyen keresztül 
a Szentlélek fegyelmező munkát fejthetne ki, ezért ma nem is 
lehetséges az a fegyelmező munka, amely lehetséges volt pl. az 
apostoli egyházban, ahol az egyházközség, ha nem is volt tel
jesen azonos a congregalio sanctorummal, nagyobb részében 
mégis egybe esett azzal. A premisszák e következtetésben tel
jesen helytállók: a fegyelmezés végző alanya valóban csak a 
congregatio sanctorum lehet, s az egyházközségek ma valóban 
nem azonosak ezzel. De a következtetés mégis hibás, illetve 
csak féligazság, ami sokszor veszedelmesebb a teljes tévedésnél 
is. A prémisszák szerint a fegyelmezés ugyanolyan üdvmunkáló 
tevékenysége a Szentiéleknek, mint pl. a lelkipásztorkodás, a 
belrnissziói munka, vagy akár maga az Igehirdetés (hiszen lát
tuk, hogy a helyesen értelmezett fegyelmezés valóban igehirde
tés), ez esetben azonban végzésének — éppúgy, mint a többi 
üdvmunkáló tevékenység végzésének — lehetősége, nem függ 
attól, hogy valamely egyházközségben mennyi a hívő, hanem 
csak attól, hogy van-e egyáltalán hívő, van-e egyáltalán egyház 
és nem csak a „község* van-e meg. Éppen mivel ezek az iidv- 
munkáló tevékenységek mindenütt lehetségesek, sőt mindenütt 
vannak, ahol egyház van, ezért látja az Ágostai Hitvallás ezek
ben az egyház meglétének ismertető jegyeit. Fegyelmezni tehát, 
a fegyelmező szerv hiánya miatt, csak ott nem lehet, ahol egy
általán nincs egyház, ahol tehát a többi üdvmunkáló tevékeny
ségek sem lehetségesek. Ha mi azért tiltakozunk a fegyelmezés 
ellen, mert nincsenek ennek végzésére alkalmas gyülekezeteink, 
ezzel csak a mi hitetlenségünket valljuk be; nevezetesen azt, 
hogy nem hiszünk a harmadik hitágazatban: az egyháznak, a 
szentek közösségének létezésében; vagy legalább is a magyar 
ev. anyaszentegyházban, s azt, amit ezen a néven szoktunk 
emlegetni, egy vegetáló, üres közjogi szervezetnek tartjuk csu
pán, amely nem zárja magába a szentek közösségét s amelyben 
ezért a fegyelmezés nem is lehetne igehirdetés, üdvmunkálás, 
hanem szükségképen hatalmaskodássá kellene lennie, amely 
hatalmaskodás azután ezt a névleges egyházat végleg szétzül
lesztené. A fegyelmezés gyakorlása azonban még ez esetben is 
áldásos lenne, mert legalább napfényre hozná egyházunkra vo
natkozólag az eddig elrejtett valóságot. Vagy van magyar ev. 
anyaszentegyház, s akkor kell tudnia fegyelmezni is, vagy pedig 
nincs, akkor meg hadd legyen csak nyilvánvalóvá, hogy nincs. 
Ma azonban még nem jutottunk ide! Éppen az a körülmény,
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hogy a lelkészek és gyülekezetek többsége akarja, sőt többen 
gyakorolják is a fegyelmezést, világosan bizonyítja (a többi üdv
munkáló tevékenységgel együtt), hogy magyar ev. egyházunk 
nem üres keret csupán, hanem valóban élő valóság. Bármennyi 
fogyatékosság legyen is a fegyelmi szabályrendelettervezetben, 
és bármi legyen is annak további sorsa, én örülök már annak 
is, hogy ezt a kérdést egyházközségem közgyűlése tárgyalhatta. 
Mivel gyülekezetemben eleddig a hitéletnek nem sok biztató 
jelét tapasztaltam, magam is úgy vélekedtem, hogy ez az egy
házközség nem alkalmas arra, hogy fegyelmező munkát végez
zen. De kishitűségem miatt megszégyenülve és hitemben meg
erősödve jöttem ki a gyűlésről, mert mindenik hozzászólásban 
valósággal a gyülekezet lelkiismerete szólalt meg, s nekem meg 
kellett győződnöm róla, hogy ez az egyházközség is van annyira 
„egyház", hogy tud igazi fegyelmező munka alanyává lenni.

De még ha nem így volna is, még ha maguk az egyház- 
községek, ama sajátosságuknál fogva, hogy nem tisztára egyház- 
községek , hanem a világ is bennük van, nem volnának is alkal
masak aria, hogy üdvmunkáló fegyelmezést végezzenek, ez sem 
tenné a fegyelmezést lehetetlenné. Ha ugyanis komolyan vesz- 
szük azt, hogy a fegyelmezés az egyház üdvmunkáló tevékeny
sége, akkor a fegyelmezés nem is adófizetőkből álló „egyház- 
községinek feladata és joga, hanepi csak a gyülekezeté, mint 
a szentek közösségéé. A hívők közössége pedig az üdvmunkáló 
tevékenységek, tehát a fegyelmezés végzésének a jogát is a 
lelkészi meghívással a lelkészre ruházta át. Hitvallási irataink, 
amelyek — amint láttuk — üdvmurikáló tevékenységként értik 
a  fegyelmezést, határozottan kimondják azt is, hogy a fegyel
mezés közvetlen végzője a lelkész s a fegyelmezés joga minden 
lelkészt megillet. A Schmalkaldeni cikkek: De protestate et 
primatu papae c. szakaszának 60—71. mondata így szól: „Evan
gélium tribuit his, qui praesunt ecclesiis, mandátum docendi 
evangelii, remittendi peccata, administrandi sacramenta, praeterea 
iurisdictionem, videlicet mandátum excommunicandi eos, quorum 
nóta sunt crimina, et resipiscentes rursum absolvendi. Ac omnium 
confessione liquet hanc potestatem iure divino communem esse 
omnibus, qui praesunt ecclesiis, sive vocentur pastores, sive 
presbyteri sive episcopi. A 74. mondat pedig: „Constat iuris
dictionem illám communem excommunicandi reos manifestorum 
criminum pertinere, ad omnes pastores“. Amíg tehát lelkészi hi
vatal van, addig megvan az a szerv is, amelyen keresztül a 
hívők közössége a fegyelmezést végezni tudja. Természetes, 
hogy fennáll itt az a veszedelem, hogy a lelkész visszaél az őt 
isteni jogon megillető fegyelmezéssel, de ugyanez a veszedelem 
fennáll a szorosan vett igehirdetésnél is, és az ezen joggal való 
visszaélés talán még nagyobb károkat okozhat, mint a fegyel
mezés jogával való visszaélés. Ha tehát a szorosan vett igehir
detés gyakorolható a vele való visszaélés lehetőségének fenn
forgása dacára is,_ akkor gyakorolható a fegyelmezés is.
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De talán nem is annyira azért tartják a fegyelmezés vég
zését lehetetlennek, mert meglevő egyházközségeink nem alkal
mas alanyai a fegyelmezésnek, hanem inkább azért, mert nem 
alkalmas tárgyai annak. Ha valóban így értik a fentebbi meg
állapítást, akkor van is abban némi igazság; nevezetesen benne 
van az a felismerés, hogy bármennyire üdvmunkáló tevékeny
ség legyen is a fegyelmezés, mégis különbözik a többi ilynemű 
tevékenységtől abban, hogy az üdv munkálását nem lehet ezzel 
a tevékenységgel kezdeni, hanem az igehirdetésnek ez a módo
sult alakja csak olyanoknál gyakorolható, akiknél a Szentlélek 
az igehirdetés egyéb módjain munkálta már bizonyos mértékben 
az üdvösséget, akik tehát nemcsak névleges, hanem valóságos 
egyháztagok. így azután az a helyzet áll elő szerintük, hogy 
akiket lehetne fegyelmezni, azoknak nincs szükségük fegyelme
zésre ; mert azok úgyis jó egyháztagok; azokat pedig, akiknek 
szükségük lenne a fegyelmezésre, vagyis a tisztán névleges 
egyháztagokat, nem lehet fegyelmezni sem. Erre mindenekelőtt 
azt kell válaszolnunk, hogy már azzal, hogy nem az egész em
beriségnek, hanem csak az egyháztagoknak a fegyelmezéséről 
beszélünk, elismerjük azt, hogy az üdvösséget fegyelmezéssel 
munkálni csak azokban lehet, akikben a Szentlélek bizonyos 
mértékben munkálta már az üdvösséget, akikben tehát megvan 
az igazi egyháztagságnak egy bizonyos minimuma, akik nem 
tisztán névleges keresztyének. Ha azonban ebből azt a követ
keztetést vonjuk le, hogy ennélfogva a mi egyházunkban nem 
lehet fegyelmezni, akkor megint csak a mi hitetlenségünket 
áruljuk e l ; nevezetesen azt, hogy nem hiszünk a keresztség 
szentségében, nem tartjuk igaznak egyházunknak a gyermek- 
keresztségre vonatkozó tanítását, vagyis azt, hogy a keresztség- 
ben valóban Szentlélek adatik a megkereszteltnek s a kér. kör
nyezet és nevelés van annyi befolyással reájuk, hogy nem 
tekinthetők a Szentlelket teljesen nélkülöző, tisztára névleges 
egyháztagoknak. Ha erről meg lennénk győződve, akkor fel 
kellene tételeznünk bennük az egyháztagságnak azt a minimális 
mértékét, amely a fegyelmezés gyakorlását lehetővé teszi reájuk 
vonatkozólag. Ne engedjük magunkat a szekták által megtévesz- 
tetni. A névleges egyháztagságnak s ezzel kapcsolatban a meg
térés és az újjászületés szükségességének túlzott mértékben való- 
hangsúlyozása határozottan szektárius befolyásra vezethető visz- 
sza. Helyén való lehet ez azoknál a baptistáknál, akik gyermek- 
keresztséget nem ismernek, s akik ezért teljes gőzzel arra tör
nek, hogy a felnőttek keresztsége azok teljes megtérése és 
újjászületése is legyen, hogy azok éles határvonallal különülje
nek el a megnemkereszteltektől, a megnemtértektől. A mi egy
házunk munkája éppen a gyermekkeresztség következtében 
egészen más természetű: ez nem annyira a hirtelen megtérés 
kierőszakolásában áll, mint inkább a keresztségben már meg
adatott Szentlélek munkásságának sokszor észrevétlen, de foly
tonos erősítésében. Nekünk tehát nem szabad olyan könnyel
műen tisztára „névleges egyháztag“-nak tekintenünk valakit,.
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mint azt a szekták teszik. Készséggel elismerem, hogy a szek
táktól nagyon sokat tanulhatunk és kell is tanulnunk. Nagy 
értékük különösen az, hogy felelősségérzetük az emberiség üdve 
munkálásának kötelessége iránt, sokkal nagyobb, mint a mienk. 
De vigyázzunk, hogy szektautánzásunkban ne menjünk annyira, 
hogy ev. egyházunk valóságos, nagy értékeit hagyjuk miatta 
veszendőbe menni.

A helyesen értelmezett fegyelmezést különben sem lehet 
olyanokkal szemben gyakorolni, akikben semmi sincs a valódi 
egyháztagságból, akiknél tehát a fegyelmezés nem is lehetne 
üdvmunkálás, hanem csak olyanokkal szemben, akik az egyház 
szolgálatait becsülik legalább annyira, hogy nem vetik el azo
kat. hanem óhajtják igénybevenni. Ezekben pedig megvan már 
a Szentlélek munkájának, a valódi egyháztagságnak az a mini
muma, amely lehetővé teszi az üdvmunkáló fegyelmezést.

2. Az egyházalkotmány. Egyesek szerint azért lehetetlen a 
fegyelmezés, mert az beleütközik az egyházalkotmányba. Ezzel 
a kérdéssel nagyon röviden végezhetünk. Tudom, hogy jelenlegi 
egyházalkotmányunknak van egy paragrafusa, amely az egyház
tagságot az adófizetés szerint méri s mindenkinek, aki adóját 
megfizeti, jogot ád az egyház összes szolgálatainak igénybeve- 
telére. Itt azonban az egyházalkotmány olyan területre lép, 
amelyhez a mi ev. egyházunkban semmi köze nincs. Az üdv
munkáló tevékenységek végzése isteni jogon megilleti az egy
házat 3 azt tőle még az egyház saját jogi szervezete sem veheti 
el. Ha az egyházalkotmány mégis ezt akarná tenni, akkor lut
heránus állásponton az egyháznak nem csak joga, hanem egye
nesen lelkiismereti kötelessége ezt az egyházalkotmányt elvetni. 
Ne feledjük, hogy a mi ev. egyházunk létre sem jött volna, ha 
Luther ezen a területen is elismerte volna az egyházi törvény
kezésnek illetékességét. Éppen azért jöhetett létre a mi egyhá
zunk, mert Luther miután lelkiismeretében a Szentirásból meg
győződött arról, hogy Isten a hit által való megigazulás tanának 
hirdetésével akarja munkálni az emberek üdvösségét, nem volt 
•hajlandó az üdvösség munkálásának erről a módjáról az egyházi 
bíróságok parancsára lemondani. Egyházunkban a legfőbb sza
bályozó nem az egyházalkotmány, hanem az írás, utána pedig 
a hitvallási iratok. Ha tehát valamely gyülekezet, vagy akár 
csak lelkész, a Szentirásból és a hitvallási iratokból meggyőződik 
lelkiismeretében arról, hogy neki istenparancsolta kötelessége 
az emberek üdvösségének fegyelmezéssel való munkálása s 
viszont az egyházalkotmány ettől el akarja tiltani, akkor csak 
egy felelete lehet: Istennek kell inkább engedni, hogynem az 
embereknek.

3. Az állami törvények. Akadtak olyanok is, akik az állami 
törvények pallosát suhogtatták meg a fegyelmezni akarók feje 
felett. Erre megint egész röviden felelhetünk. Az állami törvé
nyek azt az embert, aki lelkiismeretében meggyőződött arról, hogy 
neki a fegyelmezés istenparancsolta kötelessége, a fegyelmezés
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gyakorlásától soha visszatartani nem fogják, hanem végezni 
fogja azt azok parancsa ellenére is. Ne feledjük, hogy valamikor 
állami törvények tiltották az emberek üdvösségének evangélikus 
igehirdetéssel való inunkálását is. Ha őseink akkor úgy gondol
kodtak volna, mint ma mi, akkor igehirdetést sem végezhettek 
volna. De végezték azt minden törvény ellenére is, mert volt 
hitük. Ha mi megvagyunk győződve, hogy a fegyelmezés üdv
munkáló tevékenysége az egyháznak, akkor semmiféle állatni 
törvény nem fog visszatartani bennünket annak végzésétől, ha 
pedig nem vagyunk erről meggyőződve, akkor nem is szabad 
belakapnunk a fegyelmezésbe, mert akkor úgyis alkalmatlanok 
vagyunk reá.

Gyarmathy Dénes
rábaszentandrási lelkész.

Vasárnapi és ünnepi beszédeit.

Jézus hivó szava.
Szenthár. u. 2. vas.

Mt. 9, 9—13.

A mai szent igéből egy nyájasan hívogató, de mégis félel
metesen megrendítő és nyomatékosan sürgető szózat hangzik 
felénk. „Kövess engem!* — mondja a mi Urunk Jézus. Mond/'a, — 
nemcsak mondfa, egykor, Kapernaumban, az útkereszteződésnél 
elhelyezett vámháznál, a vámszedő Lévinek —, hanem ma és 
most, itt és minekünk, egyen-egyen mindegyikünknek mondja: 
Kövess, te kövess engem!

Vájjon lesz-e eredménye az Úr hívó szavának? Egykor, 
ott Kapernaumban, Lévivel szemben, nem hiába hangzott ei. 
Hiszen ez a szó Lévit Mátévá, a vámszedőt apostollá és evan
gélistává, a bűn rabját Isten megbékélt gyermekévé, a kárhozat 
fiát az üdvösség boldog osztályosává formálta át, tehát az el
képzelhető legnagyszerűbb eredményt érte el, mert igazán mély
reható és csodálatos változást idézett elő.

Ha mi is óhajtjuk, hogy gyökeres változás menjen végbe 
életünkben s ez által békességesebbek és boldogabbak legyünk, 
akkor engedjünk az Ür felénk hangzó szózatának! Lehet, sőt 
bizonyos, hogy ez a szó minket nem formál át a szó szoros 
értelmében vett „evangélistává és apostollá*, de átformálhat és 
minden bizonnyal át is formál „Máté“-vá, azaz „Isten ajándéká*- 
vá, tehát olyan emberré, akit istentől nyert drága ajándéknak 
érez a család, a gyülekezet, a társadalom, a nemzet, átformál 
Isten gyermekévé és az örök élet részesévé, átformál akkor, ha 
az Úr hívó szavát egész jelentősége szerint hatni engedjük ma
gunkra. Az Úr szózata ugyanis nem valami bűvös varázsige.
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amely hozzájárulásunk nélkül, sőt akaratunk ellenére is érvé
nyesül, hanem „ige", amelynek életformáló és megszentelő ereje 
akkor fejük ki, ha mi azt odaadó bizalommal és készséges en
gedelmességgel fogadjuk be lelkűnkbe.

De vájjon mi a jelentősége az Ür hívó szavának, mi ennek 
a tartalma, mi a hatása?

A felelet röviden így hangzik: Az Úr hívó szava
I. megdöbbent, II. megvigasztal, III. elkötelez.
I. Nem lehet kétséges előttünk, hogy Lévi, a vámszedő, 

lelke mélyéig megrendült, amikor Jézus váratlanul megszólította 
és egyben felhívta, hogy legyen követője. Szívét ugyan már 
egy idő óta, — bizonyára éppen azóta, hogy Jézus belépett az 
életébe, — kínzó nyugtalanság emésztette. Hivatása, életmódja, 
vagyoni helyzete, társasági köre most már nem elégítette ki. 
Titkos, talán még önmaga előtt is rejtegetett sóvárgással vágyott 
egy más, magasabbrendű élet után. Sejtette, hogy Jézus, akit 
ismételten látott és hallott, kielégítheti lelke sóvórgását. De nem 
volt bátorsága ahhoz, hogy Jézus elé álljon és feltárja előtte, 
ami őt zaklatja, epeszti. Hiszen hogyan mondhatja el másnak, 
ami még önmaga előtt is zavaros, de meg különben is, hogyan 
gondolhatna arra, hogy ez a csodálatos Mester őt, a vámszedőt, 
meghallgatja?! De íme, mi történik? Jézus meglátja, Jézus észre
veszi, Jézus megszólítja a vámszedőt, sőt elhívja, hogy követője 
legyen: Kövess engem! Oh, hogyne döbbent volna meg Lévi, 
amikor így a maga életében tapasztalta az isteni Ígéret való
ságát: „mielőtt kiáltanának, én felelek" (És. 65,24.). Mikor még 
ajkán sem volt a beszéd, az Úr már tudta és már cselekedett: 
leereszkedett a sóvárgó lélekhez és nagy irgalmassággal magá
hoz kapcsolta. Lévi megdöbbenése a bűnös riadalma, aki várat
lanul Istenével találkozik és Isten előtt ismeretesnek látja, amit 
öntudatlanul a szívében hordozott és féltve rejtegetett s Lévi 
megdöbbenése a koldus álmélkodása, akinek ölébe egy pazar 
kéz, királyi kincset ejtett!

Jézus hívó szava, az a kegyelmes és mégis felséges „Kö
vess engem!", minket is megdöbbent. Hiszen mi is bűnös, mi 
is sóvárgó, mi is elégedetlen emberek vagyunk. S amikor Jézus 
hívó szava, mint ellenállhatatlan erejű fénycsóva, rávilágít a mi 
belső és külső életünk hiányaira és visszásságaira, amikor Jézus, 
aki után vágyódtunk, de aki elől mégis rejtőzködtünk, hívó sza
vában mellénk lép és elénk áll, akkor bizony döbbenet szállja 
meg szívünket.

Ettől a megdöbbenéstől nem óv meg bennünket az sem, 
hogy mi „keresztyének", vagyis — nevünk szerint legalább — 
Krisztushoz tartozók vagyunk, sőt ez a körülmény még fokozza 
a hívó szónak megdöbbentő hatását. A keresztyén név ugyanis 
akárhányszor megtéveszt bennünket, illetve mi magunk téve
désben ringatjuk magunkat. Mivel nevünk szerint keresztyének 
vagyunk; mivel gyülekezethez és Krisztus anyaszentegyházához
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tartozunk; mivel a templomban közismert helyünk van; mivel 
az Úr asztalának vendégei közt is meg szoktunk fordulni: azt 
véljük, illetve úgy viselkedünk, mintha az Istennel szemben a 
mi dolgunk teljesen rendben volna, mintha nekünk bűnbocsá
natra, naponkénti megtérésre, a megszentelődésben való állandó 
gyarapodásra szükségünk nem volna. Jézus hívó szava, az a 
„Kövess engem!", éppen azért döbbent meg bennünket, mivel 
ráeszméltet arra, hogy ellenünk is van neki panasza. Jézus 
hívó szava azt mutatja, hogy mi sem vagyunk igazán követői. 
Hallgatói, emlegető!, legfeljebb tanítványai vagyunk, de nem 
vagyunk követői. Pedig Jézus követőkre tart számot s ezek 
sorában akar látni minket, azért mondja újra, meg újra, azért 
mondja ma ismét: „Kövess engem!"

Vonatkoztassuk az Úr hívó szavát magunkra. Ha eddig 
nem vettük komolyan Jézus követését, mostantól fogva tüzzük 
ki életünk céljául, hogy az ő közösségében és az ő szíve szerint 
járunk életünk ösvényén. Ha pedig már eddig is követői igye
keztünk lenni, értsük meg a mai szózatból, hogy az Űr még 
nincsen — mert nem is lehet! — megelégedve velünk: Ő több 
hűséget, több odaadást, több önmegtagadást, több munkát és 
több eredményt akar nálunk látni. Nálunk, éppen nálunk! Ne 
gondolja tehát egyikünk se, hogy a „Kövess engem!" csak má
soknak, a többieknek szól. Jézus mindegyikünknek mondja azt, 
mondja nekem, az igehirdetőnek és lelkipásztornak és mondja 
neked, az ige hallgatójának és megváltott juhának; mondja ne
ked, a férfiúnak és neked, a nőnek; mondja neked, a szülőnek 
és neked, a gyermeknek; mondja neked, a munkaadónak és 
neked, a munkásnak; mondja személy válogatás nélkül minden 
egyes léleknek.

Ha így értelmezzük az Úr hívó szavát, akkor bizony érez
zük, hogy a „Kövess engem!“ megdöbbentő szózat.

Megdöbbentő, de nemcsak megdöbbentő, hanem vigasz
taló is.

II. Jézus hívó szavának vigasztaló erejéről boldog örven
dezéssel szerzett tapasztalatot Lévi, a vámszedő. A „Kövess en
gem!" felszólítás reá nézve meggyőző bizonysága volt annak, 
hogy Jézus észrevette és törődik vele, hogy Jézus ugyan őt 
egész belső mivolta és külső viszonyai szerint ismeri, de azért 
mégis értéknek tekinti. Ha még olyan silány és tökéletlen az 
élete, ha Izrael „igazai" még annyira lenézik és megvetik is: 
Jézus nem veti és nem kárhoztatja el. Sőt ellenkezőleg. Éppen 
őt szemeli ki arra, hogy választott bizalmasai sorába iktassa és 
szolgálatára alkalmazza. Oh van-e szó, amely ki tudja fejezni, 
hogy milyen vigasztalás és milyen kitüntetés volt ez az elhi- 
vatás Lévinek?! Aki Jézushoz közeledni sem mert, azt Jézus 
magához hívja; aki arra sem tartotta méltónak magát, hogy 
Jézust megszólítsa és Tőle kérjen, azt Jézus magához kapcsolja 
és drága kiváltsággal ajándékozza meg! Csoda-e, ha ujjongó 
öröm, túláradó boldogság és fogyhatatlan hála töltötte el a ki
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tüntetett szívét, csoda-e, ha nemcsak vendégséget készít Jézus
nak, hanem önmagát is átadja Néki, hogy mint tanítvány, mint 
apostol és mint evangélista, egy életen át szolgáljon annak, aki 
őt a porból magához emelte ?!

íme, akit Jézus hívó szava megdöbbent, azt ez a szó meg 
is vigasztalja. Bizonysága ennek Lévi, de bizonysága lehetsz te 
magad is. Jézus hívó szava reádnézve nemcsak azt jelenti, hogy 
még nem vagy az ő követője, illetve, hogy nem vagy még 
eléggé, hanem azt is jelenti, hogy Ő tud rólad, ismer téged és 
számot tart reád. Hiszen éppen azért hív az ő közösségébe és 
az ő szolgálatára, mivel számára érték vagy. Ha mások úgy 
ítélnek is rólad, hogy cserép és törmelék vagy csupán, ha néha 
te magad is azt gondolod magadról, hogy porba hulltál és szenny 
borít e l : Jézus gyöngynek tekint és a szenny alatt is meglátja 
az Isten képének halvány sugárzását rajtad. Ne fogjon el azért 
csüggedés, ne nyűgözzön le a kétségbeesés 1 Bármily gyarló és 
tökéletlen vagy, bármennyire kicsinylőleg Ítéljenek is rólad az 
emberek: amíg Jézus hívó szavát hallod, amíg ez a szó éb- 
resztget és sürget, addig van reménység és van számodra me
nedék. Akiben érték nincs, aki mindenestül fogva pozdorja és 
polyva, azt Jézus nem hívhatja, mert azon már az ő szabadító 
és újjáteremtő ereje sem fog. De akit Jézus hív és ameddig Jé
zus hív, annak és addig van reménység. Legyen hát vigaszta
lásod és boldog bizodalmád Jézus hívó szava és Jézus biztatása, 
hogy ő nem az igazakhoz, hanem a bűnösökhöz jött és hogy 
az orvos nem az egészségeseknek, hanem a betegeknek kell. 
Ha a világ szemében még olyan jelentéktelen vagy is, hidd el, 
hogy Jézus azért hív, mivel ő téged is tud, téged is akar, téged 
is fog az ő szolgálatára alkalmazni. Te magad talán nem sejted, 
sőt el sem tudod gondolni, hogy miképpen tudna ő téged fel
használni, de ha te nem sejted is, Ő tudja. Oh bizz hát az ő 
tudásában és örülj hálás örvendezéssel annak, hogy Jézus hívo
gató szavával kegyelmesen hozzád fordul, mondván: „Kövess 
engem!"

Örvendezésedről és háládról tégy bizonyságot azzal, hogy 
engedelmeskedsz Urad hívó szavának, amely megdöbbent, meg
vigasztal, végezetül pedig, s ez éppen a fődolog! — elkötelez, 
elkötelez arra, hogy Uradat valósággal kövesd.

III. Lévi, mint Jézus elhívott tanítványa, szó szerinti érte
lemben is követte Jézust. Hiszen elhivatása után a tizenkettő 
egyike lett s mint ilyen állandóan az Úrral együtt járt. Bárhova 
vitte Jézust hivatása: Galileába, vagy Júdeába, emberek közé, 
vagy meghitt magányba: Lévi, azaz most már Máté, híven kí
sérte Urát. De követte Urát lélek szerint is. Az az indulat lako
zott benne, amely Jézusban volt. Miként a nap a harmatcsepp- 
ben, úgy tükröződött Jézus lelke Máté életében. Elhivatásával 
beoltatott az igaz szőlőtőbe s ettőlfogva benne és általa é lt: 
egész életével ennak nagyságos dolgait hirdette, aki őt a sötét
ségből a csodálatos világosságra elhívta. Jézusról való bizony-
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ságíételének áldott és örök emléke az az „evangyéliom*, amely- 
jézus életéről és működéséről a legkimentőbben számol be.

Jézus szó szerinti követése reánk nézve lehetetlen. Mi test 
szerint nem ismerhetjük Jézust. A mi Urunk a dicsőségbe öltözött 
király. De éppen azért tartozó kötelességünk, hogy őt lélek szerint 
kövessük és szolgáljuk: kerüljük, amit ő kárhoztat és cseleked- 
jük, amiben az ő lelke gyönyörködik, cselekedjük, ne csak szín
ből, hanem szívből, cselekedjük hűségesen, cselekedjük mindig.

Bármennyire nehezünkre esik is, hogy Jézushoz szabjuk 
magunkat, bármennyire lázadozik is ellene a test és vér, hogy
legyőzzük és megtagadjuk a szívnek önző és dacos indulatát: 
Jézus akarata legyen életünk lüktető szívverése. Lehetetlen 
egyenként felsorolni és mindenkinek külön-külön megszabni, 
hogy mit jelent éppen reá nézve Jézus követése. De nincs is 
erre szükség. Aki Jézus szolgálatába szegődik és mintegy fel- 
öltözi őt, az minden esetben felismeri, hogy mi a teendője. Lehet 
az beszéd, de lehet hallgatás; lehet küzdés, de lehet tűrés; lehet 
feddőzés, de lehet szent tékozlás. A fődolog az, hogy mindenkor 
és mindenben azt tudakoljuk: mit tenne Jézus és mit szól az 
én magatartásomhoz Jézus? Amit ő kárhoztat, attól őrizkedjünk, 
amit ő helyesel, azt bízvást és buzgón cselekedjük!

Cselekedjük! — ezen van a nyomaték. Nem elég a jót és 
helyeset tudni, hanem azt véghez is kell vinni: Jézust követni 
kell! A keresztyénség sokak szemében azért vesztette el hitelét, 
azért gyalázzák oly sokan Krisztus áldott nevét és azért bot- 
ránkoznak meg az evangyéliomban oly számosán, mivel a ke
resztyének mellőzik a fődolgot: Jézus követését. Éneklés, ige
hirdetés, imádkozás, ünneplés van, de felette csekély a bizony
ságtévő és szolgálatot végző keresztyének száma. Talán azért 
is olyan csekély, mivel a lajstromból az én nevem és a te ne
ved is hiányzik. Lásd, Jézus letelepedik a bűnösök közé, asz
talhoz ül a vámszedőkkel: felkeressük-e az elhanyatlottakat és 
a megtévelyedetteket mi is? Példávál teszünk-e bizonyságot 
arról, hogy a mi Urunk a bűnösöket magához fogadja? Ment
jük-e, amit menteni és megmenteni lehet? Jézus világosan 
mondja, hogy irgalmasságot vár övéitől, mivel ő maga irgalmas 
és irántuk is irgalmasságot tanúsít: van-e bizonysága annak, 
hogy mibennünk az irgalmasság lelke lakozik? Az idők gono
szak, a szeretet sokakban meghidegült: előállanak — és elő/- 
állanak-e Jézus követői, hogy az irgalmas szeretet balzsamát 
hintsék a fájó sebekre? Testvérek kiáltnak hozzátok: halljátok-e, 
meghallgatjátok-e kiáltó szavukat ? Sokan némán, elkeseredetten 
vonszolják terhüket: meglátjátok-e a roskadozókat és irgalmas 
lélekkel testvérkezet nyujtotok-e nékik? Ne másoktól várjátok 
a megmozdulást, mozduljatok ti magatok. Hiszen Jézus nemcsak 
a többieknek mondja: „Kövess engem!*, hanem tinektek is, 
minekünk is. Ne halogasd Jézus követését későbbre, „alkal
matos időre*! Most és ma van az alkalmatos idő, azért ha az 
ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a ti szíveteket!
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Jézus hívó szava csendült fülünkbe a mai szent igéből. Ez 
a szó megdöbbent, megvigasztal és kötelez. Téged, de engem 
is. mindazokat, akik Jézust „Úr“-nak vallják. Oh bizonyítsuk 
meg, hogy ő csakugyan Urunk, akit szolgálunk és — követünk! 
Lévi igazi élete akkor kezdődött, amikor „felkelvén, követé őt.“ 
Vajha ez az igazi élet minekünk is osztátyrészünk lenne! Áldott 
és boldog ember az, akinek élettörténetét így lehet összefog
lalni: Jézus hívta őt és íme ő „felkelvén, követte Őt“. Ámen.

Balikó Lajos
tábori alesperes.

Az Atya vár!. . .
Szenthár. u. 3. vas.

Luk. 15, 11 -32 .
Mi, emberek, igen sokszor elfogultan alkotjuk meg erkölcsi 

véleményünket. Magunkkal szemben kíméletesek vagyunk, má
sokkal szemben kíméletlenek.

Ha valamely nemes tettről hallunk, vagy olvasunk, rend
szerint beleképzeljük magunkat a cselekvő hős szerepébe; el
lenben a rossz cselekedetek elkövetőivel megtagadunk minden 
kapcsolatot és szívesebben ismerjük fel bennük egyik-másik 
embertársunkat.

Vigyázzunk! Erkölcsi felületességünkre nagyon könnyen 
ráfizethetünk.

Ügy járhatunk, mint Dávid, Izrael királya, aki sajátmaga 
felett tör pálcát, amikor a Náthán próféta által elébe tárt, ször
nyű bűnön felháborodva, halált kiált annak elkövetőjére: arc
pirulva kell meghallania a próféta lesújtó kijelentését: Te vagy 
az az ember! Mi sem kerülhetjük el lelkiismeretünk megrázó 
figyelmeztetését botlásaink, vétkeink nyomán, amely figyelmez
tetés tulajdonképpen az Isten szava, sőt közbe-közbe nyomaté
kosabban is felénk fordul az Ítélkező Úr; az örök ítélet napján 
pedig szemtől-szembe áll velünk, reánk olvassa bűneinket s ar
cunkba mondja a megmásíthatatlan igazságot: Te vagy az az 
ember! s akkor a mienk lesz az a szomorú sors, amit vétkes, 
emberi könnyelműséggel másoknak szántunk.

A példázatbeli tékozló fiúban is oly kevés ember akar 
önmagára ismerni, pedig ez a tékozló fiú nem sajátszerű, el
különülten álló emberi egyed, nem is egy emberi töredéknek, 
nemzetnek, vagy népcsoportnak képviselője, hanem az egész 
emberiség megszemélyesítője.

Benne példázva van részben, vagy egészben minden egyes 
ember élete.

Krisztus mondja el a tékozló fiú történetét és azért mondja 
el, hogy példáját hasznunkra fordítsuk, hogy a mi mennyei 
Atyánknak a megváltó Jézus Krisztusban megjelent kegyelme
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alatt megtérjünk Őhozzá s mint az Ő örök megváltottál éljünk 
Őbennne és Őáltala örök életet.

A tékozló fiú története két részre oszlik.
1. A történet első fele az Istentől elpártolt, az Isten nélkül 

élő ember szomorú története. Megrázó kép: csupa sötét szín, csupa 
sötét vonás, nincsen rajta egyetlen fénylő pont!

A példázatbeli fiú boldog lehetne, hiszen mindene megvan, 
ami szükséges a boldogsághoz. Életére gondviselő atyai szeretet 
ragyogása borul, utján atyai kéz vezeti, álmát atyai szemek 
vigyázzák. Mégis elégedetlen sorsával. Teher neki az atyai gyám
kodás, korlát az atyai akarat, önálló, független, szabad akar 
lenni, a maga útján akar járni, atyja akarata helyett a maga 
akaratát akarja cselekedni.

Ez az elégedetlenség, ez a függetlenségre való vágyako- 
kozás, ez a saját akaratának biztonságába, túlértékébe helyezett 
elbizakodás sodorja vesztébe. Lázas lelke egy új világ káprá
zatos színeit látja meg, egy világét, amelyet atyja óvatos keze 
eddig eltakart előle, s az atyai akarat gátat emelt az elé. De 
most már nincs ott az atyai kéz, nincs ott az atyai akarat: 
vagyának ereje túlemelte azokon. Most már látja e világot s e 
világ kisértésének ellenállni nem túd. Fellázad atyja ellen, oda
áll eléje, kiköveteli örökségét s a kikövetelt örökséggel búcsú
csók nélkül, ölelés nélkül, köszönés nélkül rohan ki az apai 
hajlékból ebbe a világba, amelyben — balgatagul azt hiszi — 
több az öröm, több a fény, több a boldogság. Nem áll meg egy 
pillanatra sem, nem fordul vissza, hogy megsimogassa tekinte
tével az apai házat, az udvart, a kertet, ahol mint gondtalan

f gyermek és serdülő ifjú élt, örült, játszadozott, álmodott, remélt.A 
múltnak minden emlékét pillanat alatt lefosztja leikéről az 

új világ csábos csillogásához tapadó vágya. Mindent felejt, csak 
a jelent látja, csak a jelennek, a mának él. Mohó kézzel tépi 
az útjába eső örömvirágokat, önfeledt mámorral üríti az élve
zetek serlegét. Hogy milyen magas árat fizet mindezért, arra 
nem gondol. Pedig fizet, egyre fizet minden üres csillogásért 
értékeket drága apai örökségéből; mert ott, ahol ő jár, nem 
adnak ingyen semmitse. Hogy minő esztelen cserét csinált, csak 
akkor eszmél reá, amikor ékes öltözete koldusfoszlányú, tépett 
ruhává válik lesoványodott testén, amikor élete az állati élet
mód alacsony szintjére sülyed alá. Csak most látja, hogy amit 
ez az új világ adott neki, csak hitvány koldusfalat az érette 
követelt királyi kincsekért. Csak most látja, hogy idegen világ 
ez, amelyben él, ahol nincsen senki, aki egy jó szót szólna 
hozzá, aki vigasztalná, segítené, szeretné, most, amikor min
denki és minden elhagyta őt. Most már bánja, amit cselekedett, 
de ez már: késő bánat.

Az az út, amely a tékozló fiút elvezette az apai ház kü
szöbéről a nyomorúság fertőjéig: a bűnnek útja, a feneketlen 
fertő pedig a Sátán birodalma, a bűnnek sötét világa. Ide jut 
mindenki, erre az útra, ebbe a világba, akit a bűn elválaszt
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Istentől. S ezt az utat nyomorúságossá, ezt a világot sötétté 
nem az anyagi romlás teszi csupán, hanem a lelki- testi tönkre- 
jutás is. Hiszen épen a lelki-testi javak a mi apai örökségünk. 
Ezeket is eltékozoljuk itt. S ha ezeket eltékozoltuk, hiába ma
radnak meg anyagi javaink, semmivel sem lesz vigasztalóbb a 
mi sorsunk annak a tékozló fiúnak a sorsánál, aki mindenéből 
kifosztottan, kétségbeesve roskad össze az idegen világ idegen 
földjén. Mit ér az állás, a fizetés, a rang, az emelkedés, a kin
csek halmaza, ha a Sátán nyújtja azt felénk, ha bűn tapad 
azokhoz s ha lelkünk fázik a bűntámasztotta napsütésben?! Ne 
feledjük azt, hogy minden bűnös örömnek fénye tűzcsóva, amely 
rút sebet ejt lelkűnkön. Minden bűnös élvezet önként bevett 
méreg, melynek minden cseppje öl. Őrli agyunkat, idegzetünket, 
megfoszt a tisztánlátástól, megzavarja érzésünket, megbénítja 
akaratunkat, sorvasztja egész szervezetünket. A bűnnek szol
gálatában, emberi méltóságunkat, becsületünket, jellemünket téko- 
zoljuk el; lelkünk hamvát, ezt a drága apai csókot, szent isten
képet ejtjük a földnek sarába.

Oly szomorú volna, ha csak eddig tartana a történet, a 
tékozló fiú, a bűnös ember története 1 Ha az embernek nyomo
rultul el kellene pusztulnia a bűn szövevényes fertőjében l

2. A történetnek azonban van folytatása, felemelő folyta
tása. Van szabadulás a bűn sötét, romboló világában szenvedő 
ember számára. Ez a megtérés útja Isten kegyelme alatt.

Az idegen országban mindenki magára hagyja a tékozló 
fiút. Nem törődik ott vele senki. De a messze távolból gondol 
reá valaki: az édesapa ez, akit hűtlenül elhagyott. Atyja várja 
őt a régi otthon régi melegségével, szeretetével. A családi asztal 
meg van terítve az ő számára is, ágya puhára vetve minden 
este készen áll. Mert atyja várja őt. Ki-kiáll az ámbitusra és — 
vár. . .  Tekintetével megkémlelgeti a távol láthatár homályba- 
vesző tájait és — v á r .. .  Vár reggel, délben, e s te ..., vár az 
éjszaka álmatlan ó rá in ... Vár mosolygós napsütésben. . . ,  szél- 
zúgásos zivatarban. . .  Sok esztendő telik el hiábavaló várako
zásban, mégis vár, mert tudja, hogy visszatér elveszett gyer
meke. Mekkora lehetett a fájdalma, amikor egymásra halmo
zódtak az eredménytelen várakozások, amikor az, akit várt, az 
elveszett tiú, nem jö tt! . . .

Óh, minő végetlen atyai kegyelem, amely ekkora türelemmel 
várja elveszett gyermekét!

Egy napon mégis útra kél régi otthona felé a tékozló fiú. 
Akkor, amikor megbánja tettét s reáeszmél elvesztett boldogsá
gára. Ez a bánat indítja el elhagyott otthona felé. Hosszú az 
út, amely előtte áll, heteket, hónapokat vesz igénybe, de mind
ezzel nem törődik. Alig hajtja le fejét pihenésre az éjszaka 
csendjében néhány órára, meg újra talpra áll és tovább indul. 
De nehéz is ez út, az éles kövek, szúrós tövisek véresre tépik 
lábait, azonban mindez nem tartja vissza. A fáradalmak, szen
vedések közt szárnyat köt lelkére, erejére, régi otthonának feléje
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szálló melegsége, öröme, boldogsága... Végre feltűnik falujá
nak templomtornya. . .  Hirtelen egy nyomasztó gondolat remeg- 
teti meg lelkét: Áll-e még az apai ház?! Él e még a jó édes
a p a ? ! .. .  De íme, most megpillantja az apai házat. A tornácon 
áll valaki...,  felismeri: az édesapja. Lesüti szemeit, támolyogva 
lépked arra felé, ahonnét egykor rohanva futott el. Egyszerre 
csak ölelő karok fonódnak nyaka köré s arcát csókoló ajak 
érinti. Az édesapa ölelése, csókja ez, aki, amikor még távol 
volna, meglátja, megszánja őt és hozzáfutván, esék az ő nya
kára és megcsókolgatá őt.

Óh minő végetlen atyai kegyelem, amely eléje siet elveszett, 
de visszatérő gyermekének s atyai öleléssel, atyai csókkal fo
gadja őt!

Nincsen megírva a történetben, de bizonyára megerednek 
a tékozló fiú könnyei, amikor ott áll remegve az ölelő atyai 
karok közt. És bizonyára nem először sírja ezeket a könnyeket! 
Mikor az idegen földön mindenéből kifosztottan nem talál se- 
holse nyugalmat, nem talál otthont s reáeszmél könnyelműsé
gére, bűnös életére, de reáeszmél arra is, mit dobott el magától 
ezért a nyomorúságos életért és megbánja, ami cselekedett: 
akkor bizonyára kicsordulnak leikéből a könnyek, a bűnbánatnak 
őszinte könnyei; — szakít bűnös múltjával s elvesztett otthonába 
visszavágyó lelkének elhatározottságával új élet útjára lép. 
Azok a szavak, amiket az elhagyott, elvesztett, de felkeresett és 
megtalált apai hajlék küszöbe előtt édesapja karjai közt remegve 
rebegnek el ajkai: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, 
nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak hivattassam“ — ezek a 
szavak nem az édesapa láttán hirtelen fellobbanó bűnbánatnak 
s bocsánatkérésnak szavai, hanem magáé egy új életre elkötele
zett, bűneit sirató, bünbocsánatért könyörgő gyermeké. Bizonyára 
sokszor elmondta, sokszor elismételte magában ezt s amidőn 
most mondja el, olyan az, mint egy Ámen, amit odahelyez elte
metett bűnös múltja sirhalmára. Nem az átalakulás előtt álló, 
megtérni akaró embernek a vallomása ez, hanem a teljesen át
alakult, megtért emberé.

Ezért fogadja őt megbocsátó csók és ölelés az apai ház 
küszöbe előtt. De az apai szeretetnek nincs határa. A saját leg
szebb ruhájába öltözteti megtért gyermekét, gyűrűt huzat ujj ára, 
lakomát rendeztet számára s nagy örömmel örvendez egész ház
népével együtt. Ez a cselekvő visszhangja az édesapa gyermeke 
bocsánatkérő szavára adott válaszának: Az én fiam meghalt 
és feltámadott; elveszett és megtaláltatott! Szent bizonyíték a 
megtért fiú számára, hogy ő szeretett fia volt mindig, szeretett 
fia maradhat atyjának ezután is.

Óh, minő végetlen atyai kegyelem, amely az apai hajlék 
minden gazdagságával telehinti megtért gyermeke életét!

És minő boldog isteni kegyelem, amely örülni tud egy 
megtért emberen inkább, hogysem 99 igazakon, akik nem szű
kölködnek megtérés nélkül!
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A kegyelem örök Istene: az Atya, minket is vár, minde
neket vár. Türelemmel vár. Fájdalommal vár, ha késünk, bűn
bocsánattal, szeretettel fogad s kimondhatatlanul örül, amikor 
megtérünk, azaz töredelmes bűnbánattal s Krisztusba vetett hittel 
odamegyünk Őhozzá, egyesülünk Ővele és élünk Őbenne és 
őáltala új életet. Mienk lesz az apai hajlék minden gazdagsága: 
Isten országának minden kincse: a lélek öröme, békessége, 
egyszóval az elvesztett régi boldog élet teljessége.

Ha még nem volna meg, avagy meg volt, de újra elve
szett a te boldogsággal teljes életed; menj, siess, térj meg. . . ,  
— az Atya. . .  vár!.

A tékozló fiú történetének első fele: az ember tragédiája; 
a történet másik fele: az ember tragédiájának megnyugtató, 
isteni megoldása. Ennek a példázati történetnek láthatatlan alap- 
építménye: a krisztusi tragédia; égbenyúló épülete: Isten országa. 
A két tragédiát egybekapcsoló s Isten országába vezető arany- 
híd: a mennyei atya kegyelme. Az ember útja ezen az arany
tűdön keresztül az emberi golgothától a krisztusi goldothán át 
Isten országa: a megtérés.

*

A tékozló fiú története két részre oszlik. Első része azt 
az embert példázza, aki a bűnnek útjára lépve, eltékozolja drága 
apai örökségét:

Vigyázz, nem te vagy-e ez az ember!
A történet második része a bűnéből Isten kegyelme alatt 

felemelkedő, megtért embert mutatja be.
Bárcsak te volnál ez az emberi Ámen.

Szabó István
kemenestnagasi-i lelkész.

Kincskeresés.
Évzáró gyermekistentiszteleti beszéd.

Máté 13, 44—46.
Mi mindnyájan kincskeresők vagyunk. A jó Isten csodála

tos vágyat és ösztönt oltott belénk az ismeretlen kincs után. 
Nagy igyekezettel és fáradságos akarással keressük az elrejtett 
kincseket mindenütt és mindenben, mert ha rájuk akadunk, 
nagy örömet és nagy boldogságot érzünk a szívünkben. Sokszor 
úgy érezzük, hogy ez a kincs egészen közel van hozzánk, csak 
ki kell nyújtanunk a kezünket utána, sokszor meg azt gondoljuk, 
hogy a kincs mélyen van elrejtve a föld alatt, tengernyi mély 
vízben, vagy szúrós tövisek között, vagy mázsás súlyú kövek 
alatt, melyeket nem könnyű elmozdítani.

A mi Urunk Jézus Krisztus csodálatos dolgokat mondott 
a kincsekről, azt mondotta, hogy a mennyeknek országa is 
hasonló a kincsekhez, melyeket az emberek nagy fáradsággal 
keresnek. Lám az Istennek országa is kincshez hasonló! Az
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Istennek országáról pedig olyan sokat és olyan sokfélét hallotok f 
Jézus azt is mondotta, hogy az Isten országa tibennetek vagyoni 
Tehát bennetek is drága, végtelenül drága kincs van! Vájjon 
gondoltatok-e erre már: Hasonló az Istennek országa a drága 
elrejtett kincshez és ez a kincs tibennetek van! Milyen döbbe
netesen nagy megállapítás ez!

Ékszereket, drágagyöngyöket szeretetből szoktak ajándé
kozni. Ti is kaptatok szeretetből ilyen ékköveket: adott a jó 
Isten belétek sokat és sokfélét. Most úgy ültök itt előttem, mint 
egy csodálatosan sokat Ígérő drágagyöngysor. Úgy látom, mintha 
tiszta, ártatlan szemetekből gyémántok sugárzanának s mintha 
szép ünneplő ruhátok volna az aranyfoglalat, melybe a ti lelke- 
tek tükre, a szemetek gyémántja van beleágyazva! Nemcsak 
én látom így, hanem a ti tanítóitok és a ti édes, jó szülőitek is r 
az ő számukra ti vagytok a legfelelősségteljesebb, legdrágább 
igazgyöngyök, melyeket a jó Isten reájuk bízott! Ők keresik 
bennetek az örökkévalót, az igazit, a maradandót, keresik ben
netek az Isten országának egy darabkáját, keresik azt a különös 
fényt, amelyet ti a ti zárt egységetekben, egyéniségetekben életté 
alakítotok: az örökkévaló lelket. Tanítóitok hitet, szeretetet, tu
dást, megismerni akarást, azokat a mozgató erőket keresik, me
lyek lelketek gyémántjának azon fénylapjait képezik ki, amelyre 
a mai emberiségnek, a magyar jövendőnek a legnagyobb szük
sége van. Jó szülőitek az örökkévalót, maradandót keresik ben
netek s azt akarják, hogy bennetek éljen tovább és jusson tel
jességre mindaz a jóság és tökéletesség, ami bennük jó és szép 
és amely az örök emberi rendeltetésnek az a darabja, melyet 
ők drága kincsként vettek át továbbítás céljából az ősöktől, 
atyáik hitéből, bizalmából és buzgóságából és tökéletességre 
törekvéséből s amelyet az örök Isten oltott az emberbe kezdettől 
fogva. Ők azt akarják, hogy ti különbek legyetek, mint ők, hogy 
a ti ragyogástok jobban fényljék, mint az övék. Talán még be
fejezetlen a lelketek csiszoltsága, még egyoldalú a képzettségiek 
és tudástok és még nem látszanak bennetek a legszentebb gyé
mántoknak, az égő és élő léleknek és értelemnek a szent lángjai, 
de tanítóitok és szülőitek fáradhatatlanok azoknak a kutatásában 
és keresésében.

De felelősek vagytok a bennetek rejlő kincsekért önmaga
tok is. Tudjátok ügye, hogy a drágagyöngyök sokszor nagy 
szenvedések árán jönnek létre verejtékes munkával! Azt mond
ják, hogy a kagyló hosszú ideig hordja magában azt a piciny 
porszemet, amelyből az ő szenvedéseinek drágagyöngye képző
dik. Verejtéket, fáradságot jelent az ember számára minden 
életalakítás, élet-kiképzés, de benne van minden emberben az 
ő szíve-lelke mélyén az életalakításnak, az Isten országa kikép
zésének és építésének a nagyszerű lehetősége. A gyémánt sem 
úgy születik készen, hanem azt is hosszú ideig csiszolják, dör
zsölik és fáradságos munkával készítik ki olyanná, hogy ragyogni 
tudjon és szertedobálja az ő szivárvánnyal vetekedő sugárkévéit.
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A szivárvány is a napsugár és az ég pergő könnyeinek a fel
hőiből születik! Ügye milyen szép az igazgyöngy, a gyémánt 
és a szivárvány!

Most felvetődik a lelkemben egy nagy számonkérő kérdés: 
mit éreztél a mindennapi élet szürke és sokszor nem kellemes 
kötelességei, fárasztó leckei közepette ? Semmi mást, mint bosz- 
szúságot, undorodást? Akkor nem voltál igazi kincskereső és 
nem is akadtál még igazi kincsedre, a lelked legszentebb érté
keire és lehet, hogy elrejtve, eltemetve marad az ott a lelked 
mélyén és sohasem fogsz ráakadni többé, mert csak egyetlen egy
szer, talán éppen ebben az esztendőben adta meg számodra Isten 
valamelyik lelki kincsed felfedezésének a nagyszerű alkalmát.

Vagy felleltél már sok kincset önmagadban, de eltitkolod 
és elrejted azt mások elől, mert lustaságod, kényelemszereteted 
visszatartott attól, hogy kincsed kereséséért kicsinyes önzésedet, 
apró, játékos örömeidet, léhaságodat feláldozd és feladd ? Vagy 
nem volt erőd ahhoz, hogy megvehesd és megszerezhesd a 
tudásnak azt a szántóföldjét, amelybe kincskereső eszközeid 
rejtve vannak ? Gyenge, erőtelen voltál ahoz, hogy az élet isko
lája nehéz rögeit feltörd, hogy az igazi kincs birtokába juss? 
Azt mondom: rossz helyen kerested a kincseidet! Álmodozó 
voltál, aki talán a sorsjegyjátékos együgyű bizalmával remélted, 
hogy a kincs birtokába jutásának a vakszerencse az alapja?! 
Vigyázz! Ahol van a kincsed, ott a szíved is s ahol keresed a 
kincsedet, odairányul a szíved is. Amilyen lelkiismerettel fára
dozol kincseid keresésén most, olyan lelkiismerettel fog találni 
munkában az élet nagy gazdája: a számadásra hívó Isten.

A gyermeki vakmerőség nem számol a lehetetlenségekkel! 
Az Isten országa kincskeresőinek a homlokára verejtékezés 
közben ül ki a célfelé való tusakodás drágagyöngyökkel kirakott 
diadémja. Ragyogott-e, világolt-e a te homlokodon ez a tündöklő 
égi fény? Felfedezted-e ennek az iskolai évnek a folyamán a 
benned rejlő igazgyöngyöt? Feltudtad-e azt hozni a mélyről, a 
szikla alól, a tövisek közül ? Csiszolódott-e a lelked ? Lekopott-e 
róla az a hályog, mely a hit és a tudás világát takarta? Fel
tárult-e benned mindaz a szépség, jóság, szeretet, nemesség, 
türelem, amely a lelked mélyén kincsesbányád fenekén hevert ? 
Fénylik-e a te világosságod az emberek előtt úgy, hogy mások 
lássák rajtad a világosságot és dicsőíthessék a te mennyei Atyá
dat ? Avagy igazgyöngyök helyett csak ócska kavicsokat találtál, 
a lustaság, az önzés, a hiúság, büszkeség, indulatosság, vagy 
hazugság kavicsait?

Ez az iskolai esztendő és annak vége egy nagy számon
kérés a számodra! Bizonyítványod az az értékmérő, mely meg
mutatja, hogy milyen kincskereső voltál.

Aki megtalálta kincsét vagy legalább is annak néhány 
gyémántját, annak a számára a jó lelkiismeret lesz az a jutalom, 
mely békés pihenést ad számára. A vakáció testi-lelki felkészü
lés a következő esztendőre, nem pedig gyötrő bizonytalanságok
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nyugtalanító lelkiismeretlépése. Mózes arca sugárzott mikor jól 
végzett munka után lejött a hegyről. Jézus imádságos életének 
szent titka és rugója az Istennel való imádságos közösség volt. 
A jól végzett munkának felemelő tudatában olyan pihenése van 
a kincskereső léleknek, mint a rádiumos képnek, amely önma
gába gyűjti a nap éltető, tündöklő sugárszálait, hogy világíthas
son az éjszakában is, a sötétben is. A mostani sötét magyar 
éjszakának sok ilyen világító sugárra van szüksége!

Jó szülőitek, tanítóitok nagy türelemmel, kitartással, buzgó- 
sággal és szeretettel keresik bennetek a kincseket, az örökké
valót ! Mennyi önfeláldozás, mennyi lemondás és mennyi gondok 
közt átvirrasztott éjszaka kell sokszor ahoz, hogy belőletek ki
termelődjék a bennetek élő drágaköveknek ragyogó sugárkévéje! 
Az élet nyomorúságos viszonyai között és nehéz napjaiban is 
ezer meg ezer lehetőségeken keresztül is fáradhatatlanul sietnek 
az igazi kincs felkutatására. Ők nem adják fel a harcot, hanem 
keményen kitartanak.

Nehemiás korában Izrael népe ellenségei ellen csak úgy 
védekezhetett, hogy egyik kezével építette Jeruzsálem falait, a 
másikkal pedig hadakozott. Nehéz küzdelmes napjainkban mi is 
csak úgy állhatunk meg, ha lelkűnknek igazi, féltett kincsei köré 
a hit és a jellem falát építjük és értelmünkkel szakadatlanul 
kutatjuk a lelkünk mélyén élő hit és tudás, élet és szellem, 
becsület és jellem kimeríthetetlen kincseit!

A számonkérés ideje itt van! Szemetekben, szívetekben 
ott tündöklenek a számotadás lelkiismereti gyémántjai! Ragyog
janak azok úgy és olyan maradandóan, hogy elsősorban a ti 
kincskereső lelketek érezze a kincsbirtoklás fenséges élményét, 
azután jó szülőitek számára legyetek a homlokukon ragyogó 
drága diadém, életkincs, tanítóitok pedig éljék át azt a kettős 
boldogságot, melyet a bennetek feltalált kincs fellelése és szülői
teknek való átadása az ő lelkűk számára jelent. Istennek és a 
Jézus Krisztusnak pedig az legyen az öröme, hogy neveitek 
felírva tündököljenek a hűségesek között a mennyben! Ámen.

Fuchs János
ráckozári lelkész.

Só és világosság.
Szenthár. u. 4. vas.

Máté 5, 13—16.
Só és világosság: két olyan ajándéka Istennek, melyek 

hiánya kezdete volna a lassú sorvadásnak.
Mert egy darabig talán megélhetnénk nélkülök. De micsoda 

élet lenne az ! Bűzös mocsárrá válnék a kristályforrás, szörnyű 
éjszakává a nappal. Elepednénk a szomjúságtól s jéggé fagyna 
a szívünk a természet haldoklásának a láttán. Vágynánk egy
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korty ital, egy falat étel után és undorodva kellene kiköpnünk 
az Ízetlen táplálékot. Vágynánk egy parányi fényre és dideregve 
botorkálnánk az örök éjszakában.

Persze, ez a gondolat most mosolyogni való. Mert hát 
millió forrásból buzog a kristály ital és mindennap megcsókolgat 
bennünket az éltető napsugár. Titkos erőikkel szüntelenül mű
ködnek a föld savai, hullámzik felettük a buzatenger s napról- 
napra megújul általuk életerőnk. Ugyan ki gondolna arra, hogy 
jöhet idő, amikor a világ összes sóhegyeinek és tengereinek 
minden izetlen sava kevés lesz egy pohár víz megízesítésére ? 
Vagy ki gondol arra, hogy egyszer elmaradhat a reggel, a ta
vasz, hogy a virág nem nyit színes kelyhet, a szántóföld nem 
érlel búzát, a fa nem ölt lombkoronát, mert a szemünk nem lát 
többé napot ? Ki gondolna arra, hogy jöhet idő, amikor életünk
kel lennénk készek fizetni egy grammnyi sóért, vagy egy röpke 
napsugárért ?

Jól végiggondolva ezt. nem üt-e szíven a Jézus szava: 
„Ti vagytok a földnek savai... Ti vagytok a világ világossá
g a . . .  ?“ Kik azok a „ti"? Azt a gyönyörű beszédet, melyből a 
mostani szentigéket idéztük, ott a „Boldogság hegyének" örökre 
megszentelt, áldott oldalán mondta el a mi Urunk, körülfogva 
egy élő, az igazságot szomjuhozó emberkoszorútól, amelyből 
természetesen nem hiányozhattak a mindig oldalán járó tanít
ványok sem. Hát kinek mondhatta Jézus ezeket a szavakat? 
Értette-e alatta mindnyájukat, vagy csak a tanítványokat?

Ezen a kérdésen nem érdemes töprengni. Mert bizonyos? 
hogy abban az időben és önmagunkban sem a tanítványok, 
sem a sokaság nem voltak méltók erre a nagy kitüntetésre. 
Bizony azok is mind csak olyan gyarló, Isten dicsőségét nélkülöző 
emberek voltak, mint mi s dehogyis voltak alkalmasak arra, 
hogy a világ életében a só és a világosság szerepét betölthes
sék. Aminthogy soha nem is lesz ember, aki ezt önmagában, 
a maga emberi képességeivel betölthesse. Erre csak az a Szent
lélek ereje által az egész földön elterjesztett Krisztusi szellem 
képes, amely évezredeken át valósággal sava és világossága lett 
a világnak. Jézus a világ világossága, az örök nap, a kiapad
hatatlan fényforrás, mi csak ablakok vagyunk a világ óriási 
épületén, akiken át a sötét zúgokba is beáramlik a fény és a 
meleg. Mi csak szétosztogatjuk, a világ kenyerét, megizesítjük 
azzal a sóval, amelyet' az Ő örökkévaló leikéből, mint egy ki
fogyhatatlan tárnából felszínre hozunk. Jézus ezt bizonyosan 
jobban tudta, mint mi és mégis azt mondta a sokaságnak: „Ti 
vagytok a földnek savai... Ti vagytok azok, akikben minden 
feltétel megvan arra, hogy a krisztusi szellem hordozói, a föld
nek savai, a világ világossága legyetek. És ha egyszer meg
ismeritek ennek a szellemnek minden áldását, nem lesz akadály 
ezen a világon, amely meggátolhatna benneteket, hogy ti a só 
és a világosság szerepét betöltsétek, ha egyébként akarjátok 
betölteni".
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Lásd testvérem, így válik számodra személyessé ez a szent
ige. Már nem általánosságban szól, már nemcsak a tanítványokra 
és a sokaságra vonatkozik csupán, hanem mindenkire, akinek 
csak valamelyes köze van Jézushoz. Neked is van közöd Hozzá, 
hiszen keresztyén vagy, Krisztusé vagy, fogadást tettél, hogy az 
Övé akarsz maradni, az Ő szellemét akarod ápolni a magad és 
a mások életében s így kell, hogy mint az Ő része a földnek 
sava és a világ világossága légy. Aziránt nem lehet kétséged, 
hogy Ő maga valóban a világ világossága, mert, ha más nem, 
beszél róla a mögötted álló két ezer esztendő története. Mi volt 
a zsidóság lelki és vallásos élete? Szakadatlan bukdácsolás a 
kegyetlen törvény-labirintusban, amelynek a végén mindig ott 
állt a bosszúálló Jehova, aki megbünteti az apák vétkeit a fiakon 
harmad- és negyediziglen. Áldozati oltár, amelyről maguk az 
áldozok is tudták, hogy Isten nem áldozatot akar, hanem irgal
masságot. Ital, amely a lélek szomjúságát megoltani nem tudta, 
nap, amely mellett fázósan didergett a lélek. Az az egy, igaz 
Isten, akit kisajátítottak maguknak olyan elérhetetlen magasság
ban trónolt felettük, olyan kegyetlen igazsággal Ítélkezett, hogy 
a bűnös embert egy életen át gyötörte a gondolat, hogy egykor 
Eléje kell majd állania, hiszen hol az az ember, aki maradék 
nélkül betölthetné a törvényt és hol az az ember, aki a múltak bű
neit meg nem történtté tehetné ? Ennél az életnél Ízetlenebb csak 
azé a római patríciusé lehetett, akinek a lelke a teljes céltalanság, 
a köröskörül terjengő „semmi" leroskasztó súlya alatt nyögött.

Jézus volt az, aki az emberi életnek tartalmat, ízt, a sötét
ben botorkáló léleknek világosságot hozott. Áldott ajakán evan- 
géliommá, szent örömhírré lett a törvény. Tőle tudtuk meg, hogy 
Isten nem kegyetlen biró, hanem kegyelmes Atya, aki nem 
akarja a bűnös vesztét, hanem, hogy megtérjen, éljen és üdvö
zöljön. Benne és általa láttuk meg örök célunkat, a tökéletese
dést, az isteni képmás minél teljesebb kiformálását. Üj szavakat, 
új fogalmakat adott a világnak s azok tartalmát ki is élte, mert 
nemcsak prédikálta, de életével valósággá tette az irgalmasságot, 
a békességet és a szeretetek Mint mikor a hosszú téli éjjel után 
szétárad a napsugár, úgy áradt szét a világon szelleme, s akik 
hinni sem tudták, hogy lesz még életüknek ragyogó reggele, 
boldogan eszméltek rá, hogy Benne máris elérkezett a nappal. 
Órák hosszat lehetne beszélni róla, hogy ez a krisztusi szellem 
mint szülte újjá a világot, mint lett a keresztyénség valóban 
a földnek sava, a világ világossága, minden jónak, nemesnek 
és üdvösségesnek kezdeményezője és munkálója.

Ha hivatását be akarja tölteni, ma sem lehet más a keresz
tyénség, mint a földnek sava és a világ világossága. És ennek 
a mi korunknak igen nagy szüksége van a sóra és a világos
ságra. Senki előtt sem kell elismételnünk a szomorú igazságot, 
hogy a jelenünk sivár, kietlen, a jövőnk sötét, reménytelen. Az 
kapkodás, az a sok kísérletezés, amelynek napról-napra tanúi 
vagyunk, mind azt bizonyítják, hogy kátyúba jutott a világ
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nebb és sötétebb lesz az élet. Az a sok tétlenségre kárhoztatott 
munkás kéz, az a sok kisírt szemű családanya, az éhező, ron- 
gyoskodó gyermeksereg, a nagy városok nyomortanyái, a lelkek 
tátongó üressége, mind egy-egy szörnyű vád, egy-egy kegyetlen 
ostorcsapás, egy-egy fekete kérdőjel a világ lelkiismeretéhez: 
ki szabadít meg minket abból a nyomorúságból, amely megőrli 
a testünket és ellopja a lelkünket ? Ki hozza el a reggelt, amely 
felváltja a rémekkel teli éjszakát?

K icsoda?... Hát hiszen „ti vagytok a földnek savai, ti 
vagytok a világ világossága." Ti, keresztyének, a krisztusi szel
lem hordozói, ti vagytok hivatva arra, hogy a megizetlenült 
világnak ízt adjatok, a sötétben botorkálok előtt világoskodjatok. 
Ti vagytok hivatva arra, hogy az evangéliumot életté tegyétek. 
Tinektek látnotok kell a világ igazi baját, mindazt, ami nélkül 
szűkölködve sorvad, tinektek tudnotok kell, hogy ha a só meg- 
izetlenül, önmagával nem sózattathatik meg. Tudnotok kell, hogy 
a világ nem gyógyíthatja meg magát ugyanazzal az orvossággal, 
amellyel a betegség csiráit magába oltotta. Ez a világ, hol a 
háborúval, hol a békével akarja munkálni jobblétét, ami pedig 
lehetetlen. A kenyérért nem volna szabad tusakodnunk, mert 
többet adott belőle Isten jósága, mint amennyire feltétlenül 
szükségünk van. S hogy itt mégis milliók éheznek, megdönthe
tetlen bizonysága annak, hogy a kenyér bősége nem oldja fel 
a nyomorúságot. Jézus egykor 7 árpakenyerecskével 4000 embert 
megelégített, ez a világ semmiféle mennyiséggel nem tudja meg
elégíteni az éhező és zúgolódó szájakat, mert ez a világ képtelen 
arra, hogy fénnyel és melegséggel töltse meg életét. Mindez tireá- 
tok vár, mert „ti vagytok a földnek savai és a világ világossága"..

Ti vagytok... De hát vagyunk-e? Vagyunk-e tényezők, 
vagyunk-e áldás, vagyunk é nélkülözhetetlen érték a világ éle
tében, mint a só és a világosság? Vagyunk-e kovász, mely meg- 
poshasztja a világ tésztáját és titkos erőivel elkészíti a test és 
a lélek kenyerét? Teszünk-e valamit a krisztusi szellem diadalá
ért ? Igyekszünk-e rákényszeríteni a világot, hogy krisztusi élet
törvények szerint intézze dolgait, vezesse útját ? Nem szavakkal,, 
hanem élettel, mert a szavakra a világ is csak szavakkal vála
szol és nem tettekkel. Ezért van, hogy közéletünk a keresztyén 
jelszavaktól hangos és nem a keresztyén élet jeleivel ékes. Ke
resztyén országok gyűlölködve állanak egymással szemben. Hol 
a keresztyénség, amely minden érdek felett szemébe mondja a 
gyűlölködőknek, hogy ostobák, mert a békességet, amelyre pe
dig látszólag vágyik a világ, nem gyűlölettel, hanem szeretettel 
kell munkálni ? Országokat rabolnak meg, népeket szórnak szét. 
Hol a kereiiztyénség, amely megértetné a világgal, hogy ugyan
azzal a kézvonással, amellyel aláírja a rablási engedélyt, ön
sorsát is megpecsételi? Milliók éheznek, rongyoskodnak. Hol a 
keresztyénség, mely diadalmasan meglobogtatja a testvériség 
zászlaját? Soha nem látott mértéket öltött a bűn. Harcol-e ellene
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a keresztyén világ a templomon kívül is ? Nem felejti-e el, hogy 
minden értékei között legértékesebb a lélek ? Él-e benne a tudat, 
hogy egykor komolyan számot kell adnia mindenről ? Isten úgy 
látta, hogy a világot csak Jézus mentheti meg. Látjuk-e ezt mi 
is? Az a gondolat, „ha a só megizetlenül, mivel sózzuk meg", 
azt jelenti a mi számunkra, hogy ha a keresztyénség elveszti 
azokat az örök értékeket, melyeket Krisztus bizolt rá, akkor 
sótalan sóvá lesz és hiába vár olyan elemekre, amelyek vissza
adják izét és értékét és még kevésbbé lesz alkalmas arra, hogy 
a világ életében betöltse a só szerepét.

Azért mi nem hallgathatunk, nem bujkálhatunk és nem 
alkudozhatunk. Jézus odahelyezett bennünket az üdvösség he
gyére s „nem rejtethetik el a hegyen épített város". Nem azért 
gyújtotta meg bennünk szellemének lángját, hogy elzárjuk, ha
liéin azért, hogy általa magunknak és másoknak világoskodjunk, 
aminthogy „gyertyát sem azért gyújtanak, hogy véka alá, hanem 
hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik 
a házban vannak". A keresztyénség nem lehet a világ szemében 
bizonytalan érték, amely, ha megvan, jó, de, ha meg nincs, az 
sem baj, hanem számottevő és figyelmen kívül nem hagyható 
értékké kell lennie, amelyet a maga munkájában semmiféle 
érdek sem meg nem gátolhat, sem nem akadályozhat.

A keresztyénség nagy feladatait keresztyének valósítják 
meg. Ha hibákért, mulasztásokért vádoljuk, magunkat kell első
sorban vád alá helyeznünk. Krisztus ereje ma is ugyanaz, ami 
volt 2000 esztendővel ezelőtt. A csodák kora sem tűnt le, csak 
éppen olyanokra van szükség, akik a krisztusi erők birtokában 
képesek bámulatba ejteni ezt a világot. Keresztyénekre van 
szüksége a keresztyénségnek s lát ez a világ olyan csodát, 
amilyet keveset látott.

Vizsgáld meg az életedet s állapítsd meg, hogy Reád meny
nyiben találó Jézus szava: „Ti vagytok a földnek savai.. . Ti 
vagytok a világ világossága"? Mit tettél a krisztusi szellem 
diadala érdekében?

Menj át gondolatban a szomszédodhoz, járd végig a köz
ségedet, a gyülekezetedet, a barátaidat, az ismerőseidet Van
nak-e,köztük Krisztusnak katonái?

Úgy-e kevesen vannak?
Mit gondolsz, mi lenne, ha sokan volnának?
Megmondom Testvérem! Fénylenék, tündökölne, elhozná 

a várva-várt reggelt a világosság s az emberek ajka káromlás 
helyett dicsőítené a mennyei Atyát. Ez nem ábránd, nem utópia, 
hiszen Krisztus által „ti vagytok a földnek savai, ti vagytok a 
világ világossága". Krisztus által mindenre van erőtök. Akarja
tok, merjetek keresztyének lenni, a világ ezt várja tőletek s 
áldani fog érte benneteket.

De az izetlen só „nem jó semmire, hanem hogy kidobják 
-és eltapossák". — Ámen. —

vitéz Balogh Ernő
nagygeresdi lelkész.
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A kenyér.
Szenthár. u. 5. vas.

Máté 6. 11.
Mi Atyánk. Mindenható Isten. Akinek szemöldöke ronthat 

és teremthet száz világot s a nagy idők folyamit kiméri, add 
meg minékünk porszemeknek, aki ma vagyunk s holnap már 
eltűnünk, akik még az ember millióinak tömegeiben is apró, 
eltűnő buborékok vagyunk, hát még a világ csillagai között; 
add meg nekünk a mi mindennapi kenyerünket! . . .  A minden
napi kenyeret, mert ez az egyetemes emberi élet alapja. Tudjuk, 
hogy az. Tudjuk azóta, hogy Jézus Urunk imájába bele foglalta 
a kenyeret. Nem a ruhát, nem a kincset, nem a palotát, nem 
is az értelem fényét és a  szívnek nemességét, — nem azt, hogy 
nyomor ne lepjen meg, mert akkor jön a  lesülyedés, nem azt, 
hogy a  nagy gazdagságtól óvassunk meg, mert akkor jön a  
keményszívűség. . .  Nem ezt mondta. És mégis mindezt mondta 
egyetlen egy mondatba belefoglalva. Egyszerűen, amily egy
szerűen fönséges ő maga volt: a mi mindennapi kenyerünket 
add meg nékünk mai . . . S ezzel az Úr a kenyeret szinte 
trónusra ültette, mint egy hatalmat, amelyik nagyobb hatalom, 
mint egy király, amelyik szükséges, mint a  levegő és erőtadóbb, 
mint a kard. Ebben az egyszerű kérésben benne van létünknek 
egyik leghatalmasabb alaptörvénye, amelyik oly méltósággal 
uralkodik a földön, mint a  nap az égen, vagy a vonzás — 
taszítás törvénye a világmindenségben. A Miatyánk kérései 
egyenkint szent hatalmak, de egymás között testvérek, amelyek 
kart karba öltve rendesen csak együtt jelenhetnek meg. Avagy 
meg tudjuk-e szentelni az Isten nevét, közelebb engedni hoz
zánk az Ő országát és akaratát, tudunk-e vétek nélkül lenni, 
kisértést kikerülni, gonosztól szabadulni, ha nincs kenyér, ha 
nincs meg a mindennapi kenyér, amelyik életet ad, táplál, erőt 
ajándékoz, gondolatot sugároztat, amelyikből nyerem szemem 
fényét, karom izmát, elmém gondolotát, szívem vérét?... Jézus 
ajka hordozá először a kenyér szent kérését s hogy az ő ajka 
hordozá és tanított meg minket e kérésre: szentebb lett e kérés, 
imává lön e kérés általa. Ez az ima mindennapi emlékezés 
Jézusra és meg nem szűnő alázatos hódolat marad mindörökké 
Isten e lő tt. . .

S ha jönne közénk valaki, valaki egy ismeretlen szellem
világból, akinek nincs teste, akinek ahhoz, hogy éljen nem kell 
kenyér, egy szellem-lény, értelem-lény, merő intellektus s meg
figyelne minket 1 ... Hallaná milliók imáját, mely minden reggel 
az eget ostromolja és minden este egy falat kenyérért fohász
kodik . . .  És megtudná, hogy az ember-milliók, a büszke, a 
hatalmas emberek, a  teremtés koronái évszázadok, sőt évezre
dek óta nem szűnő reménykedéssel, könnyel és jajongással, 
állandó aggodalommal, örömmel és diadallal, kimondhatatlan 
alázkodások között kenyérért imádkoznak 1 Megtudná, hogy ezt
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az imát tanítják meg Iegelsőbb a koldusok, az elesettek a  gyer
mekeiknek és ugyanezt tanulják meg legelőször a királyfiak is, 
akik egy világra kiterjedő birodalomnak lesznek az örökösei, 
s hogy a bölcsek is lényegében ezt az imát tanulják és tanítják 
száz és száz rendszerben, s hogy ők világraszóló bölcseségük- 
kel sem tudják kifejteni, hogy az embernek valami másra ége
tőbben szüksége volna. . .  S akkor megkérné az embert: adja 
hát eléje a  kenyeret! Mi voltakép a kenyér, ami nélkül min
denki sír, s amivel mindenki kacag, ami nélkül elhal az emberi 
élet, s amivel megmarad és megújul az emberi élet? S eléje 
tennének egy darab kenyeret. És ő látná, hogy ez egy formátlan 
barnás, meghatározhatatlan színű ragadós valami. Mit szólna 
ez a csupa észlény, ez a  szellem-szférákból hozzánk érkezett 
intellektus? Mit szólna ehhez a  kenyér-darabhoz, amelyik nem 
csillog, mint a gyémánt, amelyik nem ad tüzet, mint a kőszén, 
s amelyik mégis értékesebb gyémántnál és kőszénnél. Mit szólna 
a  kenyérhez, amelyik alig különbözik valamit a kavicstól, 
amelyre rátaposunk s amelyet a lábunkkal félre rugunk ? . . .

Ez az észlény, ez az intellektus talán ezt mondaná . . . 
Hát ilyen Isten a ti mindenható Istentek ? Hát ilyen az ő tökéle
tes teremtménye, a teremtés koronája: az em ber?... Piramisokat 
és felhőkarcolókat tudtok építeni és nem vagytok képesek fel
emelni egy téglát — ha hiányzik a kenyér. A levegő-égen ezer 
és ezer méter magasságban tudtok keringeni, Iemerűltök a ten
ger mélységeibe, — de a magasságból aláhulltok holtan és a 
mélység halottan veti fel a testeiteket, — ha nincs kenyeretek. 
Gondolat-rendszereket alkottok, fénylik a  gondolat, mint a csil
lag, de kialszik minden gondolat és összedőlnek a  rendszerek, 
ha hiányzik a kenyér . . .  S ez az intellektus talán fellázadna 
s lázítana Isten ellen, hogy a teremtés koronájának minden 
büszkeségét megtöri és megalázkodássá sülyeszti egy darab 
kenyéren, hogy Ő ezen a barna anyagon megtöri a  maga isteni 
mindenhatóságát is 1 . . .

Ne lázadj fel, te földöntúli szellem, te észlény, te intellek
tus. Az Isten mindenható és az ember hatalmas, s ez a hatalmas 
ember ezt mondja: A mi mindennapi kenyerünket add meg 
nékünk ma . . . Ézt mondja. Ezt kell mondania. Mert éppen a 
kenyérrel biztosította az emberrel szemben az Alkotó a maga 
mindenhatóságát. A kenyér lett az összekötő kapocs az ember 
és az Isten, a véges és a végtelen között. Az arany és a gyé
mánt az embert mindig csak elvitte Alkotójától, — egy mindig 
visszavitte és vissza is fogja vinni Hozzá: a kenyér . . .

Isten a  kincseket a föld belsejébe rejtette el, mert nem 
ezeken fordul meg az élet, az élet a kenyéren fordul meg, 
amelyik itt a  föld színén terem. A kincs csak keveseké lehet, 
— a kenyér mindenkié. A boldogság nem a kincsben van, ha 
abban volna, akkor csak a gazdagok lehetnének boldogok. 
Pedig vannak mérhetetlenül boldogtalan Krőzusok és vannak 
boldog Lázárok. A kenyérrel jegyezte el magát az Isten az 
emberekkel örökre.



223

A kenyérben nemcsak anyag van, de szellem is. Nem 
rejlik benne kisebb erő, mint a napban. Királyok, tudósok fö
lött egyaránt úr a kenyér. A kenyér filozófiája ment meg sok 
balga tudósnak afféle babonájától, hogy hit nélkül is lehet élni. 
A kenyér adja meg azt a bizodalmát, hogy bár nagy boldogság 
elérni azt amit kívánunk, de nagyobb boldogság semmit sem 
kívánnunk azon kívül, ami nékünk a mindennapi kenyérben 
adatik. A kenyér tanít meg arra a legnagyobb gyakorlati böl- 
cseségre, hogy: minél jobban igyekezünk magunkat hozzá
szoktatni a  mindennapi kenyér igényeihez, annál kevesebb nél
külözés fenyeget bennünket.

Uram, add meg nekünk a mi mindennapi kenyerünket s 
ennél soha ne adj kevesebbet 1 Ne engedd, hogy amikor a föl
dön mindannyiunk számára elegendő kenyeret terítesz, legyen 
olyan akitől megvonjuk azt! Soha ne legyen kevesebb, mert 
ez adja meg az emberi élet egyensúlyát. Ahol nincs meg, ott 
a  világharmónia is megbomlik, a legfegyelmezettebb hadsereg 
is szétoszlik, a  legtermékenyebb agyvelő is kiszikkad, a leg
nagyobb egészség is elsorvad, — ha nincs elegendő kenyér. 
A társadalmakban addig van rend, amíg nem hiányzik a min
dennapi kenyér. A mindennapi kenyérrel békesség ül a szalma
viskóban is, de lázadás indul el a palotákból és trónokról is, 
ha jön az éhség. Nézzétek azokat, akik rabolni és gyilkolni 
indulnak, akikben elhalványodik az Istenhez való hasonlatos
ság, akiknek nincsen kenyerük! Az árulás, a lázítás, a becsület 
és a tisztesség áruba bocsátása, a férfiatlanság ott indul el, 
ahol nincsen kenyér . . . Uram, add meg a mindennapi kenye
rünket, mert különben sárba tiporjuk legszebb belső értékeinket 
a  Hozzád való hasonlatosságot, elveszítjük a hitet Benned, 
nagyrahivatottságunkban, képességeinkben, — egy másik hitet 
alkotunk: hitét a hitetlenségnek, megtagadjuk azt, amit eddig 
szentnek tartottunk s oly életet kezdünk, aminőt eddig elát
koztunk : ha nincs meg a  mi mindennapi kenyerünk 1 . . .

De ne is adj többet, ne adj sokkal többet, mint a minden
napi kenyér! Mert ha sokkal többet adsz, nem értjük meg a 
szegénység szavát, nem halljuk meg a nyomor kiáltását, pa
lotát építünk magunknak, amikor más hajléktalan, az ég felé 
a  gőg egetostromló Bábel-tornyát építjük, amelynek magassá
gából alázuhanunk, — kívánságainkat határtalan arányban nö
veljük meg, előjönnek az élvezet bálványimádói s a kéjnek 
emelnek hajlékot, amíg a Te hajlékaid elnéptelenednek, a tu
domány kigúnyolja a hitet s megindítja a  hatalom a csúszó
mászók seregét, az erkölcsi eresztékek megroppannak, az érték
mérő a becsületrabló arany lészen, undorodására leszünk a 
romlatlanoknak, betegségére a  hit útjait keresőknek, megzava
rodik az emberek közötti atyafiságos viszony, a tiszteletet nem a 
becsülettel mérjük, eltűnik az ember és az ember helyén meg
jelenik a kényúr és ennek árnyéka: a  rabszolga, — ha te többet, 
ha Te sokkal többet adsz a mindennapra szükségeseknél!
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Azért add meg a mi mindennapi kenyerünket! Add meg 
ezt, s akkor szellem, fönség sugárzik szét a végtelenbe belő
lünk, akkor meglelkesedünk s az ember a lehetetlenségnek is 
nekilendülve alkotni fog, akkor békesség ül a hajlékokban, 
egészség a tudományban, harmónia a világban és szerte fog 
sugározni belőlünk mindaz az erő, amelyet a halhatatlan lé
lekkel belénk leheltél: az anyagban rejlő szellem, a szívjóság, 
az intelligencia, az erkölcsi tisztaság és a hit alázatos fönsége!... 
Ne adj kevesebbet, hogy ne fájjon az élet s el ne torzuljon a 
Hozzád való hasonlatosságunk s ne adj többet, hogy a mély
ségbe ne merüljön el az, ami magasságokra hivatott. . .

S még azt mondanám annak a földöntúli lénynek, s mon
dom minden, a kenyérrel táplálkozó embereknek: a minden
napi kenyér nemcsak anyag. Abban élet, egy napi élet van. 
Egy napi ,élet, amelyik csírájában megvolt már millió és millió 
év előtt. Évmilliók tovább adták az életet, egyik év a másiknak. 
Évmilliók óta halálos pontossággal a mag önmagát újra és meg 
újra szüli, sokasítja. A kenyér büszkélkedhet a  legnemesebb 
és legősibb családfával, oly ősökkel, amelyek az Isten által 
adott erőket híven adták tovább nemzedékről nemzedékre, ő s 
termések alázatos és mégis büszke utódjaként jelenik meg a 
kenyér. A kenyér, amely mielőtt megszületik, a föld belsejében 
nevelődik. Mielőtt kezünkbe vesszük, annakelőtte egy eszten
deig izmosodott viharos szelekben, éledt meg lágy májusi fu
vallat lehelletében. Az ellenállás erejével növekedett perzselő 
hőségben és rettentő zivatarokban. S mikor megnövekedett és 
minden anyagból magába szívta azt, ami az anyagban nem 
anyag, hanem szellemi valóság: a hó hidegéből az edzettséget, 
a kemény rögök között a hitet, a megmaradás hitét, s a re
ménységet, az elérkező meleg tavasz reményét, a májusi napból 
az éltető erőt és a növekedés erejét, a mezők virágaiból a 
szenvedélyt lehellő illatot, a pacsirta dalából a  szeretet zengő 
ritmusát, a vészesen cikkázó villámból a rettenthetetlenséget 
és a szinte erkölcsi ellentálló erőt, a búgó dörgésből a szembe
néző merészséget, s a  csillagos égből mindazt a mámoritó fön- 
séget, amelyet az magából kilehel — : akkor terem meg az a 
szent, az a mindennapi kenyér, amiért naponként esedezni 
fogunk az egek Urához, hogy adja meg nekünk, mert benne, 
ebben a megvetett, barna, közönségesnek látszó anyagban 
vesszük mindazt az erőt, szellemiséget, amelyet az magába 
szívott. Ezt mondom neked te földöntúli lény. Ki vagy békülvel?

S ezt mondom néktek, akiknek az Isten nem adta meg 
a mindennapi kenyeret, ezt azoknak, akiknek bőségben mérte 
ki a mindennapi kenyeret. . .

*

„Ki kenyerét nem sózta még könnyekkel,
Ki éjeken át nem ült sírva még 
Az ágya szélén, míg feljött a reggel 
Nem ismer téged, ó, hatalmas Ég 1“

*
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Uram! a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk 
m a! . . .

Kutas Kálmán
szombathelyi lelkész.

A sorrend.
Szenthár. u. 6. vas.

Máté ev. 21, 28—32.
Üdvözítő Jézusunk felolvasott példázatában két fiúról van 

szó: egy engedelmesről és egy engedetlenről. Ez a kettő azon
ban nem mindig engedelmes és nem mindig engedetlen, hanem 
így van összegyúrva engedelmességből és engedetlenségből, 
mint ahogy minden ember és minden élet jóból és rosszból, 
szeretetből és haragoskodásból, becsületes szándékokból és gyar
lóságokból áll s ezért néha jó példát ad, néha pedig gonoszát.

Éppen ezért ez a két fiú kétfajta embert példáz, akikben 
szintén végbemegy ez a küzdelem, akik tehát sokszorosan is
métlődnek újból és újból az emberek között, akikre hol önma
gunk, hol a körülöttünk lévő emberekben rá-ráismerhetünk, 
akiktől ezért azután sokat tanulhatunk is.

Hányszor történt meg velünk gyermekkorunkban és hány
szor történik meg most is, felnőtt korunkban az, hogy valame
lyik elénk álló kötelességünkkel szemben egészen röviden és 
hirtelen azt feleljük: „Nem megyek!* Mintahogy gyermekko
runkban megzavarhatott minket játékainkban szüléinknek vagy 
másoknak a szava és figyelmeztetése, úgy jönnek most is gya
korta Istentől vagy emberektől jövő kívánságok és figyelmez
tetések életünkbe, melyek megzavarják szándékainkat, szépen 
elgondolt terveinket, jól eső életbeosztásunkat, kényelmünket, 
néha-néha pedig örömeinket és boldogságunkat is és kívánnak 
tőlünk olyan dolgokat, melyeket nem akarunk, melyeket sze
retnénk kikerülni. Nem természetes-e, ha az első fiú hangján 
így felelünk: „Nem megyek!* Olykor a kötelesség szólal meg 
és azt mondja: vedd magadra még ezt a munkát, tegyél többet, 
mint eddig. — mondj le megint valami kedvtelésedről, hogy 
kiegyenlítsed megélhetési gondjaidat, áldozz többet a tieidért, 
törődj és foglalkozzál velük többet és szorítsd hátrább még egy 
kicsit az önzésedet. Ilyenkor te gyakran azt mondod magadban: 
ugyan miért törjem én magamat még jobban, hát érdemes? 
hát nem látom-e, hogy a haszontalan emberek között ma is 
mennyi van, aki még mindig könnyebben él, mint én? Miért 
legyek mindig én az, aki mindenben megnyugszik, minden terhet 
hordoz és mégis soha sem látja a gyümölcsöt ? Családom sem 
kívánhat tőlem többet. Mondjanak le egyről-másról ők is az én 
kedvemért és ne nehezítsék még jobban az én terheimet. Ilyen 
újabb terhekre és munkákra joggal felelhetem azt, hogy nem 
megyek.
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Máskor a lelkiismereted szólal meg és azt mondja egy-egy 
csendes órán, egy-egy álmatlan éjszakán, vagy itt a temlomban 
azt súgja neked: Nézzed csak, fordíts egy kis gondot magasabb- 
rendű kötelességeidre is. Lássad meg a nálad is szegényebbeket, 
a nálad is jobban megterhelteket, gondolj velük is egy keveset, 
adj nekik jó szót vagy segítő fillért. Ne csak arra gondolj, hogy 
hány éves vagy, hány év kellene még itt a földön, hogy gyer
mekeidet a maguk erejére bizhassad, hanem törődj valamit 
örökéleteddel is. Miért nem jössz ide sűrűbben? Miért felejted 
el sokszor az imakönyvedet és a bibliádat elővenni? Hiszen a 
lelkedet is táplálni kellene. Hiszen erőidet így tudnád igazán 
erősíteni. Nemcsak a magad házával szemben van kötelességed, 
hanem Isten házával szemben, egyházaddal szemben is. Nem
csak a magad földjén és a magad szőlőjében kell munkálkod
nod, hanem az Ür szőlőjében is. Ott is ültetni, kapálni, gyom
lálni, öntözni, hernyózni kell. A terméketlen fákat ott is éppen 
úgy kivágják, mint a te kertedben. A termő fákat ott is éppen 
úgy megbecsülik, mint a te szőlődben. A magad szívében, a 
tieid szívében, örökéleted számára keress és teljesíts munkát 
Isten országa földjén...

Milyen csendes, szelíd szavak ezek! Mintha csak a mi 
Üdvözítőnk mondaná! Mintha csak szüléinknek a kérő sóhaj
tása volna benne, amely annyiszor szállt el a szívünkből, mikor 
minket néztek és jövendőnkről gondolkoztak. . .  Ezeknek a csen
des és szelíd szavaknak olyan édes erejük van. Olyan jól esik 
átadni magunkat nekik. És mennél jobban átadjuk magunkat, 
annál inkább elhallgat a szívünkben az ellenkezés szava: nem 
megyek! Kezdjük magunkat elszégyenleni s rájönni, hogy csak
ugyan még mindig van annyi időnk, hogy a templomba is el
menjünk, annyi fillérünk, hogy a koldusnak adhassunk belőle, 
annyi szeretetünk, hogy még valamiről megint önként lemond
junk, annyi hitünk, hogy kinyissuk otthon is a szent könyvet, 
megkeressük a szívünkben annak az éneknek a dallamát: Mind 
jó, amit Isten tészen. . .  és lassanként szent kötelesség és szent 
vágyakozás legyen a szívünkben minden magasabbrendű élet
törvény teljesítésére és meghajtsuk a vállunkat Krisztus felhí
vása előtt: vegyétek fel magatokra az én igámat. . .  mert az 
én igám gyönyörűséges és az én terhem könnyű... mikor ide
jutottál testvérem, akkor megint az első fiúhoz lettél hasonla
tossá, aki azt felelte ugyan először, hogy nem megyek, — de 
azután meggondolta magát és mégis elment munkálkodni az ő 
Atyja szőlőjébe.

Ha mindenki ezen az úton menne végig íöldi életében, 
akkor ez azt jelentené, hogy meghiggadtan, megkomolyodva, a 
földi élet és az örökélet kincseit gondosan összehasonlítva a 
maga idejében mindenki megtérne, vagy amint a most felolva
sott példázat mondja: meggondolná magát és hívő szívvel, en
gedelmes lélekkel végezné minden munkáját és hordozná min
den megpróbáltatását. Azt jelentené, hogy a tékozló fiuk útján



227

előbb-utóbb mindenki visszafordulna és odafutna Atyja elé és 
elmondaná a megmentő vallomást: Atyám, vétkeztem ellened... 
Ha ez így volna, akkor sokkal kevesebb sírás volna a földön, 
sokkal kevesebb boldogtalanság és sokkal kevesebb bűn. Ak
kor a szülők szívében kevesebb aggodalom lenne, a hitvesek 
szívében több megértés, a börtönökben kevesebb lakó és a 
lelkipásztorok nem látnának annyi szánalomraméltó félelmet a 
halál küszöbe előtt állók szemében. . .  De a másik fiú, akiről 
a példázatban Üdvözítőnk szól, egészen más, mint az első. Ez 
azoknak az embereknek az örök példája, akiktől nem lehet 
megtagadni a jószándékot, de akikben nincsen erő annak vég
hezvitelére. Ha megmagyarázod nekik, hogy valamit helyes és 
jó volna megtenni, vagy okos és célszerű volna elkerülni, azon
nal belátják, beleegyeznek és megígérik, de ne légy nyugodt 
abban, hogy teljesíteni is fogják. Nehezebb őket a teljesítésre 
szorítani, mint az Ígéretre. Azok közé tartoznak, akiknek a szí
véből a gonosz kikapja a jó magot, azok közé a szerencsétlenek 
közé, akikről az van írva: hogy ne higyjenek és ne üdvözöl
je n ek ... Bizonnyal ismersz ilyeneket magad körül. Ilyen az a 
gyermek, akinek mindjárt könnybelábad a szeme és elkeseredik 
a szíve, ha szülői korholás éri, egy pillanatra még bűnösebbnek 
érzi magát rossz cselekedete miatt, mint amilyen valójában, de 
azután ugyanolyan kisértés másodszor és harmadszor is bele
viszi ugyanabba a bűnbe. Ilyen az a házastárs, aki azzal az 
elhatározással indult a házaséletnek, hogy minden rosszat ma
gára vállal majd az életből házastársa helyett és minden jót, 
szeretetet és gyöngédséget bőségesen fog juttatni neki, — azután 
ő lesz a zsörtölődő, elégedetlen, elhidegülő, de ezt belátni még 
sem fogja soha. Ilyen az a keresztyén, aki a szülői otthonban 
tanult imádságnak az oltalmával indult az életbe, de elfelejtette 
lassanként, majd az ő családi életében megint megtanította gyer
mekeit, de arra azután megint nem vigyázott, hogy azok el ne 
felejtsék. Ilyen az a keresztyén, aki a konfirmációi fogadalmat 
és áldást hagyta elrepülni a szívéből, mint a költöző madarat, 
amelyik már nem is fog visszatérni a fészkébe. Ilyen az a ke
resztyén, aki hordozza a nevet, mutatja az engedelmes fiú t: 
én elmegyek Uram, én dolgozni fogok a szőlődben, de nem 
megy el, nem végez tisztességes munkát a saját szívében, sze
rettei szívében, Krisztus anyaszentegyházában, hiába Ígér, fo- 
gadkozik, vasárnapi ruhába öltözködik: csak embereket téveszt
het meg, de nem az örökkévaló Atyát és nem a Megváltó Fiút, 
akik igazán Ítélik őket, földi életüket, kötelességeiket, munká
jukat és akikre ítélet gyanánt illik az írás szava: Ez a nem
zetség csak szájával tisztel engem ...

Ha a te életedben, testvérem, az a sorrend, ami a példá
zatban, akkor földi életed elrontottad. Ha úgy kezded, mint az 
első fiú, ellenkezéssel, de azután meggondolva magadat, enge
delmes leszel és megtérsz, Isten neked is kegyelmes Atyád a 
Krisztusért és megbocsát, megerősít és megtart a jó úton. De
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hogyha úgy leszel a második fiúvá, hogy az elsőnek az enge
delmes munkálkodása ígéretté fejlődik vissza az életedben, ha 
megtérésed után megint engedetlenné válsz újból, ha imádsá
god, templomjárásod megint külsőséggé lesz, ha ismét kiesik a 
szívedből a vágyakozás és kötelesség szent érzése, hogy Isten 
munkásai közé tartozzál, a tökéletesedés, a jobbítás küzdő har
cosai közé számíttassál, ha tehát úgy lettél a második fiúvá, 
hogy már előbb voltál első, — akkor rajtad is teljesedésbe fog 
menni Krisztus Jézus félelmetes példázata a visszaeső bűnösről, 
akinek megtisztított házába a régi bűn hét más gonosz lelkekkel’ 
együtt tér vissza és annak az embernek az állapota gonoszabb 
lesz, mint volt azelőtt. Vigyázz, vigyázz nagyon, hogy ebben a pél
dázatban lévő hatalmas figyelmeztetést és vigasztalást megtaláljad 
és megfogadjad: nincsen még mindig elveszítve a te mennyei 
Atyád szeretető és kegyelme, bármilyen engedetlen is voltál eddig, 
ha megtérsz, engedelmes, szolgálatban hűséges gyermeke leszel. 
Ebben a példázatban is bennt ragyog az evangélium drága kincsé
nek minden fényessége és áldása: Isten nem akarja a bűnösnek 
a halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen.

De ebben a példázatban ott van az a szent Ítélet is, hogy 
minden vámszedők és minden bűnösök megelőzik az Isten or
szágában, ha hisznek és megtérnek, azokat, akik magukat fe
lettébb sokra becsülik a bűnösöknél, de maguk meg nem térnek. 
Nincsen hit, nincsen bűnbocsánat és nincsen üdvösség megtérés 
nélkül. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, — térjetek meg 
és higyjetek az evangéliumnak...

Ebben a példázatban azonban nemcsak egy engedetlen és 
mégis engedelmeskedő és egy engedelmesnek látszó, de mégis 
engedetlen fiú van, hanem nekünk ott kell látnunk a példázatot 
elmondó fiú t: magát a Krisztus Jézust, a mi Megváltónkat is. 
Ő példát adott arra, hogy mit kell felelni és hogyan kell cse
lekedni, ha a mennyei Atya az ő szőlőjébe, Isten országa szerint 
való életre és munkára hív minket. Ő azt felelte: Elmegyek 
Uram, — és eljött hozzánk és értünk. Ő megmutatta, hogyan 
lehet Istennek engedelmeskedni, kötelességeinket teljesíteni és 
önmagunk feláldozásakor is önmagunkat megtartani. Földi bé
kesség és boldogság éppen úgy van ebben, mint Isten kegyel
méből való üdvösség reménysége. Óh figyelj a Krisztusra: ta
nuld meg tőle ezt a feleletet és ezt az engedelmességet. Ámen.

Kemény Lajos
budapesti esperes.

Emberé a munka, Istené az áldás.
Szenthár. u. 7. vas.

Márk. 4, 26—29.
Pár év előtt a Duna felett szállott Budapest felé Bécsből 

jövet egy diadalmas repülőgép. Már kikötni készült a gép, ami
kor hirtelen félrebillent, levált az egyik szárnya s az egész’gép
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a Duna hullámaiba zuhant. Amint utóbb kiderült, az történt, 
bogy a szárny tartó csavarok meglazultak... így esett le a 
szárny... így zuhant a mélybe a diadalmasan repülő gép. Min
den érezzük, hogy az a fél szárnya vesztett repülőgép a mi 
számunkra többet jelent szomorú balesetnél, egy pilóta szeren
csétlen lebukásánál. Példázza és tükörben megmutatja szomorú 
emberi életünk folyását. Magasba törő életünk egyik évtizedről 
a másikra megingott, megbillent s a mélybe zuhant. Diadalmas 
repülőgépen keltünk át az évszázad határain s most földre zuhanva, 
sárba ragadva vergődünk az év század közepe felé. Ha nézzük 
a lezuhant életet, nem történt más, csak az, hogy külön váltak 
az emberi élet szárnyai. Talán épen is maradtak azok, de mivel 
leváltak az emberi életről, nem bírják többé az életet a magasba 
emelni. A legtökéletesebb szárnyak is addig emelik, akár a 
madarat, akár a repülőgépet a magasba, míg a madárral, míg 
a géppel szervesen össze vannak nőve. A ma emberének jel
képe nem a szárnyas ember, hanem szárnyait fáradtan vállán 
hurcoló ember. Felolvasott szent igénk arra tanít, hogy amit 
Isten egybe szerkesztett, azt ember el ne válassza. A Teremtő 
akarata volt az ember életében, hogy emberé a munka, Istené 
az áldás legyen.

I. A munka áldás nélkül, rabszolgaság. A Teremtő keze a 
világot tökéletessé, széppé teremtette. Beleteremtette a tavasz 
napsugarát, a kikelet verőfényét, a tavasz Ígéretét, a nyár ara
tását, az ősz édes gyümölcsét. Beleteremtette a rét zöld pázsit
ját, virágszőnyegét, zúgó erdők lombsátorát, tengerek zúgását, 
csörgedező patak csobogását. Beleteremtett mindent mi virul, 
mindent mi mosolyog, mindent mi szép, mindent mi örvendeztet, 
de beleteremtette a munkát is. Úgyis mondhatjuk, hogy az élet 
szépségeit ráteremtette alkotó keze a munkára; a munkából fa
kasztotta és sarjasztotta ki az élet gyönyörűségét. Ő maga a 
világot a teremtés munkája által hozta létre. E munka láttán 
érezte, hogy mindez jól van így. A teremtés nagy művébe a 
munka annyira bele volt teremtve, építve, hogy hat napi te
remtő munka után az Alkotó megpihent munkájától.

Mikor pedig végig nézett az elvégzett munkán, látta, hogy 
minden jól van, beleteremtette az embert a világba, beleállította 
a saját munkájának folytatásába. A Teremtő volt a világnak 
első munkása s Isten részéről az ember megbecsülésének jele, 
az ember méltóságának bizonysága, az ember arcán Isten ké
pének megmutatása, hogy a saját munkájába állította bele, 
munkatársává tette. Az ember és pedig az Isten képére terem
tett ember, Isten lelkét hordozó ember nemeslevele a parancs: 
hajtsátok a földet uralmatok alá. A Teremtő így akarta meg
dicsőíteni az Isten munkáját folytató emberrel a földet. Évezre
dek munkaverejtékében, testi töredelmében, küzdelmében az 
ember is úgy érezte, hogy a munka nemesít.

És a munka mégis átokká lett. Az ember pillanatnyilag 
úgy érzi, hogy a munka — legalább ma — nemcsak nem ne
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mesít, de lealacsonyít. A munka nemcsak nem isteni méltóság,, 
de rabszolgateher, rabszolgasors fátuma az ember életében.

Két tapasztalati valóság között vergődik ma az emberszív. 
Isten a munkát belealkotta az ember életébe, mint ajándékot 
Viszont a munka — ha van — terhénél fogva, — ha nincs — 
az élet nyomorúságánál fogva szégyenfája és kinzó kamrája az 
ember életének. A munka szent joga száll szállóigeként a leve
gőben — a munka gyűlölete, a tőle való irtózás csikorog ke
serű haraggal az ember lelke mélyén. Az ajándékból keserű 
átok lett, kifosztott valóság.

Csak az történt, hogy az ember munkájából levált, lema
radt valami, amit a Teremtő hozzáteremtett ahoz. Levált az 
ember munkájáról az áldás, ami nélkül a munka céltalan robot, 
keserű erőemésztés, kétségbeejtő elitéltetés. Látja az ember a 
munkát, amint rászakad az ember életére. Küzd vele, küzd el
lene elkeseredett, kétségbeesett haraggal. Látja, érzi ugyanakkor 
azt is, hogy van áldás, áldott élet, de a kettő az ő számára 
megfoghatatlan messzeségre esik egymástól. Érzi, hogy áldás 
nincs a munkáján; érzi, hogy áldás híján agyonnyomja fokozódó 
munkája ijesztő terhe. Újból indul, új nekifeszüléssel. Az áldást 
akarja kicsikarni a munkából, az életből. A csákányok csattog
nak, a kapák pendülnek, a gépek búgnak, zúgnak, a kazánok 
sisteregnek és izzadnak s nevetnek az ember szeme közé. El
lenfele, versenytársa, ellensége lesz a munka, a munkásszer
szám, a gép az ember életének. Emészti, sorvasztja, fogyasztja, 
megőrli az ember erejét, megöli az ember életét. De nem ad, 
amit nem adhat: nem ad áldást, amit csak a Teremtő adhat.

A munkát csákánnyal, de az áldást lélekkel lehet keresni. 
A munkáért dolgozni, az áldásért imádkozni kell. A munkát a 
földön, az áldást kívül a földön kell keresnie, lehet megtalálnia 
az ember lelkének. Míg ott nem keresi, míg ott nem találja, 
addig robotoló munkával, fogcsikorgatva építi Bábelt, hengerül 
szizifuszi munkával a mozdíthatatlan feladatköveket a hegy felé 
azért, hogy azok fejére hulljanak vissza, szeme láttára dűljenek 
romba s mindent maguk alá temessenek, ami az ember életének 
drága. Pedig mindent megtett, megtesz az ember, éjt is nappallá 
tesz, életét őrli gondterhes nehéz munkában — csak egy lépést 
mulaszt el: munkájához nem keresi az Égnek áldását. „A mag 
kihajt és felnő, ő maga sem tudja mikép. Mert magától terem a 
fö ld"... „Magától terem a föld“. . .  „Én plántáltam, Apollosz 
öntözött, de Isten az, aki előmenetelt", áldást adott. Küzdő, dol
gozó ember ne feledd el ezt: „minden jó adomány, tökéletes 
ajándék, onnét felülről való".

II. Van áldás a robotoló életben? Van áldás ebben a szo
morú világban is? Van az irigyelt gazdagok életén, palotáján 
kívül is áldás? S ember, a mai ember is megláthatja, vagy 
épen elérheti azt? „Megáldjak", „légy áldás" hallotta Ábrahára. 
Ez az áldás többet ér Jákobnak, mint az elsőszülöttség. Volt 
áldás, van áldás a földön, az emberi munkában annak számára,.
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aki szereti s megtalálni akarja azt. „Magától terem a föld", tör
vénye, áldása ez a mi életünknek is. A magvetés az emberé, 
az aratás is az ember ölébe hull — ami a kettő között van, 
áldásként jön a földre „magától" az örök Teremtő Istentől. 
Isten kérésünk nélkül is megadja a mindennapi kenyeret min
den bűnös embernek, de mi kérjük, hogy velünk azt megis
mertesse és mi hálaadással vegyük a mindennapi kenyeret. Az 
áldások áldása az, ha mi megismerjük a mindennapi kenyeret 
s nemcsak dolgozni tudunk érte, de hálát is tudunk adni azért. 
Az áldások áldása az, ha mi megismerjük, hogy „magától" te
rem a föld a mi mennyei Atyánk ingyen kegyelméből.

Van áldás, van áldott munka. Az áldás a munkától elvá
laszthatatlan. A munka áldás nélkül életgyilkolás, de áldás 
munka nélkül az égből se hull alá.

A lelket testhez kötötte mennyei Atyánk. Cselekedhette 
volna, hogy a levegő tele legyen test nélküli lények zengő da
lával, csengő énekével, de Ő a lélek életét s megnyilatkozását 
a mi számunkra testhez kötötte. Ez megváltoztathatatlan akarata. 
Cselekedhetné, hogy munka nélkül adjon áldást, előmenetelt, 
hatalma van hozzá. Ámde mikor mannával táplálta népét a 
pusztában, az égből hullott mannához is odakötötte a munkát: 
korán reggel, fárasztó munkával kellett keresniök azt.

Biztatást is adott az áldásárt való munkához: „munkál
kodjatok, míg tart a nappal, mert ha eljön az éjszaka, senki 
sem rnunkálkodhatik". „Az én eledelem az, hogy annak aka
ratját cselekedjem, aki engem elbocsátott."

Oszlopszentek, sivatagok, rengetegek remetéi sohase voltak 
krisztusi ideálok. Általuk Isten sohase végzett szabadítást, újí
tást a földön. De kalapáccsal, csákánnyal, vagy akármilyen csu- 
dás gépezettel az eget ostromló és eget megnyitni akaró munka 
se tudja pótolni az áldást, amely felülről való. Hosszabb, rövi- 
debb csalódás után az ember mindig megérti: emberé a munka, 
Istené az áldás.

Küzdő, verejtékező, szenvedő embertestvérem, te meddig 
jutottól? Addig egészen bizonyosan vagy már, hogy emberé a 
munka, de eljutottál-e odáig: Istené az áldás? Mert csak akkor 
lesz igaz munkád után tied az áldás! Ámen.

Fábián Imre
sárszentlőrinci lelkész.

Elveszett otthon — megtalált otthon.
Szenthár. u. 8. vas.

Máté 12, 46 -5 0 .

A legdrágább szavak egyike, melynek hallatára megdobban 
a szívünk, ez a szó: otthon. Drága annak, kinek van otthona, 
de drága annak is, akit életsorsa megfosztott attól, hogy egy 
talpalatnyi helyet s rajta egy-két melegen érző szívet magáénak 
mondhasson.
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A meglévő otthon szóval alig kifejezhető lelki kincsek fog
lalata. Ha értékét meghatározni akarod, először is befelé kell 
tekintened s megfigyelned, amit a szíved mond erre a kérdésre: 
mi néked az otthon? Mert a szíved mondja meg igazán, a szíved, 
ha benne áldott erőket fakaszt s édes, meleg érzéseket ültet el 
a te otthonod. A szíved mondja meg, ahol kitörülhetetlenül őrződ 
szülőházad képét vidám és szomorú emlékeivel, elmondhatatlan 
drága jelentésével s el nem tudod felejteni, ha életed parancs
szava, vagy a vágyaid sólyomszárnya elszakított tőle.

Elhagyott házunk képe benn pihen 
Szívünkben, hol nem látja senkisem.
Mi is csak akkor érezzük, hogy ott van,
Ha ránk üt a sors bús, nehéz napokban.

Ki elhagyja az otthont, a falut 
A ház, a falu mindig utána fut,
Viszi szívében, sokszor nem is tudva,
Egy élten át, a Kálvária útra.

De kifelé tekintsen, aki az otthon egyetemes értékét akarja 
meglátni s nemcsak azt nézi, mit jelent neki magának, mit egyes 
embereknek, hanem azt is, mit jelent az emberek közösségének, 
így tűnik fel az otthon kifelé néző arca, melyről annyi erő és 
fény sugárzik erre a világra. Emberekre kell gondolnod, akik 
felbecsülhetetlen szolgálatot tettek és tesznek egyháznak, hazá
nak, édes mindnyájunknak, emberekre, akiknek életéből áldott 
otthonuk tiszta képe ragyog felénk.

De így látod meg az otthontalanok otthonát is, azt a szo
morú helyet, ahol talán minden megvan, ami széppé és kelle
messé tehetné az életet, csak a szeretet hiányzik, csak békesség 
nincsen, csak az imádság forrása apadt el, csak az egymáshoz 
tartozó szívek meleg közössége szakadt meg. Boldogtalanságot 
áraszt befelé s nem sugároz építő erőt kifelé, mert éppen az 
hiányzik belőle, ami az otthont otthonná teszi.

Ó mennyivel boldogabb, kinek nincs meleg hajléka, aki 
magányosan, társtalanul rójja élete útját, de ajakéról édes em
lékek sóhaja száll egy fizikailag elvesztett, de lélekben el nem 
veszthető otthon felé, vagy, aki reménykedve tekint egy meg
szerzendő otthon felé.

Mindezt azért bocsátottam előre, hogy felolvasott igénket 
jobban megérthessük. Jézus áll a szentleckében foglalt jelenet 
központjában s elmondja véleményét otthonról, szülői házról, 
testvérek és rokonok közösségéről. Szavaiból megtudjuk, milyen 
álláspontot kell elfoglalnunk velük kapcsolatban nekünk is. De 
nagyon mélyre kell leszállanunk felolvasott igénk értelmében s 
meg kell vizsgálnunk a szentleckében foglalt jelenet hátterét, 
hogy tisztában legyünk azzal, amit mondani akar. Mert mindaz, 
amit az otthonról eddig elmondottunk, akkor áll előttünk igazi 
megvilágításban, ha a Jézus nézőpontjába állítjuk bele, ha az 
Ő szemével nézzük s az ő Ítéletével értékeljük. Jézus mai igénk
ben a földi otthon mellé a mennyei otthont állítja — ideiglenes
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érték mellé örökkévaló értéket — s megállapítja a kettő közötti 
helyes viszonyt. Beszél egy elvesztett otthonról. Jézust igehirdető 
szolgálata közben felkeresi otthona. Mikor még beszélni akar a 
köréje gyűlt sokaságnak, odakünn megjelennek édesanyja s 
testvérei s beüzennek hozzá, hogy szólni szeretnének vele. Szent
leckénkből nem tudjuk meg, kiment-e Jézus később odakünn 
várakozó édesanyjához s testvéreihez, de kemény megjegyzésé
ből, amit hallgatósága előtt tett: „Ki az én édesanyám s kik 
az én testvéreim?" inkább elutasító válaszra következtethetünk. 
Akárhogy volt is, az bizonyos, hogy első tekintetre megdöbbent 
bennünk hozzátartozóival szemben tanúsított magatartása. Más 
két jelenetre gondolunk. A 12 éves Jézus első templomba me
netele alkalmával történt az egyik, a kánai menyegzőn a másik. 
Mindkét esetben ez a megdöbbentő kemény hang csendül meg 
szavában. Akkor is, amikor nagy aggódással, szerető féltéssel 
kereső szüleinek mondja: „Mi dolog, hogy kerestek engem?" 
Akkor is, mikor a bajbajutott kánai vendégsereget megsegíteni 
akaró édesanyjához így szól: „Mi közöm hozzád, oh asszony?!" 
Hogy szülei kívánságát mindkét alkalommal teljesítette, ebből 
a szempontból nem fontos s mai evangéliumunkból kitetszik, 
hogy ekkor már még mélyebb szakadék tátongott Jézus és csa
ládja között. A világ ura elvesztette földi otthonát.

Oh pedig, hogy szerette ezt az otthont!
Világra jövetelének szegényes körülményeit a föléje hajló 

szülői szeretet enyhíti. A bethlehemi istálló nyomorúságos fél
homályát égi csillag sugározza be királyi fénnyel, mennyei se
regek beszűrődő éneke tölti meg földöntúli hangulattal, de az 
isteni gyermek emberi származását, a reáboruló édesanyai arc 
hozza közel szívünkhöz. Az a szeretetreméltó kedves kép, melyet 
Lukács 1—2. r. fest Jézus szüleiről, bevonul a názáreti hajlékba 
s meleg öleléssel veszi körül Megváltónk gyermek- és ifjú korát. 
Jézus kemény hangja a már idézett templomi jelenetben s a 
kánai menyegzőn, nem tompítja, hanem inkább aláhúzza enge
delmes fiúi szeretetét, kiemeli azt a mélységesen mély családias 
vonást, mely a lelkében mindig ott volt s Őt a családi élet 
tiszta örömei, gondjai és bajai iránt nemcsak megértővé, hanem 
átérzövé tette.

Szülőföldjének napsugaras szépsége esillog szemében, mi
kor mezei liliomokról s égi madarakról prédikál. Otthonszeretete 
avatta számára áldott pihenőhellyé a bethániai ház testvéri körét 
s mikor pásztori munkáját végzi, elmegy a farizeusok palotáiba 
s leül vámszedők asztalához. Egy-egy megtért lélek családi üd
vösségét családi házának falai közé igyekszik bevinni. (Zakeus.) 
Hogy sugárzik otthonszeretete legdrágább prédikációiban. Gon
dolj a tékozló fiú példázatára. Egy elvesztett és megtalált meny- 
nyei otthont rajzol meg abban s ez a kép szívünkbe talál, mert 
atyai házról beszél, mert a földi otthon édes színei ragyogják 
be. Még a keresztfán is glóriát von a földi otthon fölé, mikor 
édesanyja számára gondoskodik róla.
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Oh gyűljön fel a hála szívedben, ha Isten néked meleg 
hajlékot, kedves otthont adott. Megváltód tanít erre, Megváltód, 
aki nemcsak saját otthonát szerette, hanem tanításában és élet
példájában magasra emelte a családi házat, kijelölte egyetemes 
értékét s ma is azt akarja, hogy otthon kapott fénnyel töltsd 
be szívedet, Tőle kapott fénnyel töltsd meg otthonodat s úgy 
indulj el meghódítani, széppé, boldoggá tenni ezt a szomorú, 
könnyes világot.

így érted meg Jézus fájdalmát, mikor elvesztett otthonára 
gondol. Csak a szeretet hangja zokoghat oly megrázó erővel, 
ahogyan Jézus siratja elvesztett otthonát, mikor azt mondja, a 
madaraknak van fészkük, a rókáknak barlangjuk, de az ember 
fiának nincsen hová fejét lehajtani.

És most nézz bele szentleckénk tükrébe és gondolj túláradó 
hálával arra, hogy Megváltód éretted vesztette el földi otthonát. 
Hogy ezt megérthessük, két oldalról kell nézni a dolgot. Egy
felől Jézus családi körére gondoljunk, édesanyjára, akinek szí
vében a mennyei származás szent misztériuma nem tudta eltépni 
a vérségi kapcsolat szálait, aki egyrészt sejtő csodálkozással 
nézte gyermekének isteni megnyilatkozásait, másrészt a földi 
édesanya féltő ragaszkodásával, vágyaival és reményeivel tekin
tett reá. Amilyen boldog örömtől csillogott a szeme, amikor 
Jézust szárnyaira kapta a hír, éppen olyan keserű fájdalmat 
érzett akkor, midőn látta, hogy Fiának útja mindinkább eltér 
a közfelfogás kitaposott útjától, hogy egy álmodott emberi nagy
ság babérait mint tépi le homlokáról a felháborodott közvéle
mény, amely egy veszedelmes újítót látott Benne. Oh milyen 
szívetvérző kudarc volt Mária anyai szívében Jézus első názáreti 
szereplése, amely azzal végződött, hogy a megbotránkozott szü
lőföld népe kiűzte Őt a városból s a hegy széléről le akarta 
taszítani. Az „atyafiak" nem hittek benne (Máté 13, 55.) s nem 
hitt Jézus isteni küldetésében maga Mária sem egészen a gol- 
gothai keresztig. (Raffay: Magyarázatos ujtestamentum.)

És most tekints Jézusra. Megtudod-e érteni a szívében 
tomboló vihart, amelyet az a meg nem értés kavart fel benne 
s elsodorta mellőle azokat, akiknek megértő figyelmét leginkább 
igényelhette volna. Igaz, hogy ezzel már akkor leszámolt, amikor 
küldetésének útjára lépett, mert előre látta bekövetkezését, de 
az is igaz, hogy értünk hozott áldozatának nagyságához hozzá
tartozott a családjától való elszakadás mérhetetlen fájdalmának 
végigszenvedése.

Hajtsd le a fejed testvérem s gondolj a magad fájdalmára, 
amit akkor érzel, ha legféltettebb, legdrágább céljaidat, tiszta 
törekvéseidet nem értik meg, nem támogatják azok, akikre leg
inkább számítasz, közeli hozzátartozóid, családod tagjai. Jézus 
előtted járt azon az utón, amelyen a legfájóbb csalódás tövisei 
teremnek. Előtted járt, hogy te is, ha kell, megtehessed Érte 
ezt az utat.

Megdöbbent téged Jézus kemény hangja édesanyjával, 
testvéreivel szemben ? Hiszen őket is meg akarta váltani, ők is
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váltságra, üdvösségre szorultak, érdekükben is meg kellett vív
nia nagy harcát e világ fejedelmével, a sötétség hatalmaival. 
Mikor beüzennek hozzá, akkor éppen elemi erővel tombol körü
lötte a harc. Olvasd el Máté 12. részének szentleckénket meg
előző szakaszait s meglátod, hogy ég és föld mérkőznek ott, a 
Jézus drága szavaiból kicsendülő újvilág harsonája zendül: ha 
eltudná nyomni a bűneiben megátalkodott föld vészes rivalgását. 
Oh nem a nagy munkájában megzavart ember idegessége festi 
keményre a hangját, nem is az övéiben csalódott ember keserű
sége, hanem a megváltó Igazság ércszava zeng beszédében. Azé 
az igazságé, amelynek megvilágítására a szülő és testvérek 
megjelenése éppen alkalmas időben jött.

Az elvesztett földi otthon közelebb hozta számára a meg
talált mennyei otthont.

Nem érinti Jézus isten voltát, az ő égi dicsőségéből semmit 
sem von le, ha vele kapcsolatban egy megtalált mennyei ott
honról beszélünk. A megváltás csodálatos titkához. Isten szere
tőiének beláthatatlan mélységeibe vezet az a gondolat, hogy az 
Ég királyának újra ki kellett küzdenie értünk elhagyott mennyei 
otthonát. Ennek a küzdelemnek megrázó stációi a kisértővel 
vívott harc, az elvesztett földi otthon, a getsemanekerti vért
verejtékezés, végállomása a golgothai kereszt. Ebben a küzde
lemben fegyvertársai azok, akik vállalják oldalán a harcot a 
kiküzdendő mennyei otthonért s boldog megváltottál azok, akik 
győzelmes harc után követik a Vezért Otthonába.

Megérted-e most már Krisztus határozott mozdulatát, mely- 
lyel tanítványaira mutat: „íme az én anyám és az én testvé
reim". Isteni szemével átfog jelent és jövőt. Látja a tanítványok 
emberi gyöngeségét, föld felé húzó vágyaikat, szánalmas inga
dozásukat a legválságosabb pillanatban, Péter tagadását s bűn
bánó könnyeit, de látja csodálatos talpra állásukat, apostoli 
munkájuk emberfeletti nagyságát, a földre hozott mennyei ott
hont. Látja azokat, akik elkövetkező évszázadok viharaiból to
vább mentik Isten földi országát, mert az Ő ereje, önfeláldozása, 
szeretete: az ő Lelke munkálkodik bennük. Látja a hit hőseit, 
vértanúit, reformátorait s látja a csendes otthonok tiszta boldog
ságát, amely tanyát üt mindenütt, hol az emberek Őbenne élnek, 
az örök otthonra vágyakoznak. „Aki cselekszi az én mennyei 
Atyám akaratát az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám."

Ma kevés földi otthon dicsekedhetik boldogsággal. De ez 
a kevés elég arra, hogy fényt és derűt, örömöt és megelégedést 
árasszon erre a szomorú világra. Mert igazi boldogság csak ott 
van, ahol Jézus testvérei, a mennyei otthon örökösei élnek, ahol 
cselekszik az Atya akaratát. Ilyen házak terjesztik a földön 
Istenországát, építik egyházunkat, hazánkat.

Nyöghet ezer válság súlya alatt az Istentől elfordult világ, 
lehetsz itt Ínséggel küzködő, munka, vagy meleg hajlék után 
sóhajtozó, lehetsz állástalan, vagy „elhelyezkedést" hasztalanul 
kereső, — te otthon vagy itt is, ha felfelé tekintesz, ha Jézus
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él szívedben. Benne van reményed, erőd. vigaszod, Benne van 
otthonod itt és odafönn. Lehet otthontalan a te otthonod, de csak 
addig, míg a Jézus lelke nem sugározza azt tele odafel tekintő 
vágyakkal, megértéssel, szeretettel, áldott békességgel. Ehhez 
pedig az szükséges, hogy veszítsd el érte bűneid otthonát, tisz
tátalan vágyaidat, tagadd meg mindazt, ami elválaszt Tőle.

Boldogok kik házuk népével 
Az Istent híven tisztelik 
S éltük folyását bölcs elmével 
Törvénye szerint rendelik.
Bár földi részük itt kevés
Van kincsük, mely el nem enyész.

Tarján István
répcelaki lelkész.

A nagy kincs.
Szenthár. u, 9. vas.

Máté 13, 44—46.

Mindkét példázatban igen értékes dologról van szó: az 
Isten országáról. Úgy szoktunk erről beszélni, mint a legfőbb 
jóról. Semmi másra nem használjuk ezt a kifejezést. Ami jó, 
az már magában véve is kívánatos, mennyivel kívánatosabb 
lehet az, amely mellé nem tudunk kifejezőbb jelzőt termi, mint 
ezt: legfőbb. Jézus is csak megközelítőleg beszélt erről, mert 
nem is tudták volna másképen felfogni a tanítványai, a hall
gatói, mint képekben. így maradiak ránk a jézusi tanítás igazi 
gyöngyei, a példázatok, hasonlatok, amelyek Jézus tanítói mű
vészetének örökbecsű emlékei.

Két példázat van elmondva ezekben az igékben. Az egyik 
szerint a mennyek országa a mezőben elrejtett kincshez ha
sonlít, melyet nagy áron igyekszik megszerezni magának a 
boldog megtaláló. A másik szerint hasonló a mennyek országa 
a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres s amikor egy külö
nösen értékest talál, mindenét eladja és megveszi azt.

Egyik szerint egy tárgyhoz, másik szerint egy személyhez 
hasonló a mennyek országa. Két kereső találkozik itt; az egyik 
szerint a mennyek országa a nagy kincs, amelyet megtalál az 
ember; a másik szerint a mennyek országa a kereső. Mind
kettőben közös a nagy érték, amelyet megtalálnak. Ha szemé
lyeket állítok be keresőkképen, akkor az egyikben az ember a 
kereső, aki minden különösebb fáradtság nélkül megtalál egy 
nagy kincset, amelyet valaki egykor nagy gonddal elhelyezett. 
Itt tehát a megtalálás az ember feladata; nem is kell fáradnia 
érte, hanem csupán a magáévá tennie.

Milyen kifejező ez a példázat! Valóban ilyen az ember 
számára az Isten országa. Egy nagy kincs, amely mindenek 
felett való, amely megéri azt az áldozatot, hogy az ember min
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denét oda adja érte, hogy a magáénak mondhassa. Isten ké
szítette el a mi számunkra a nagy, a legnagyobb értéket: a 
mennyek országát, amely a lélek igazi tartalma, az élet áldásos 
volta, boldogsága, üdvössége. Nem emberi tervezés eredménye, 
nem emberi munka következménye, de nem is képzeletalkotta 
költői műremek, hanem valóság, amely elkészíttetett. Nem is az 
a célja, hogy rejtve maradjon, hanem az, hogy megtaláltassék.. 
Aki megtalálja, az nagy gazdagság birtokosa lesz, öröm és bol
dogság az osztályrésze, odaadja érte az egész múltját, mert ez 
mindennél többet ér, ez a jelen öröme és a jövő boldogsága. 
Ilyen az Isten országa! Valaki, mi tudjuk, hogy Kicsoda, a ke
gyelmes Isten nekünk szánta, nagyon boldoggá akar tenni min
ket általa; a hitnek a dúsan termő földjébe rejtette. Nem egy 
ember, hanem az ember a megtalálója ennek a kincsnek, s 
nem egy embernek, hanem az örök, az egyetemes embernek 
válhatik a tulajdonává. Bizony itt is igazzá válik az evangélium 
örök tartalma: úgy szerette isten a világot...

A másik példázatban személyhez hasonló a mennyek or
szága. Ez a személy céltudatosan indult el hazulról, a legszebb 
drágakövet, a gyöngyöt, a királyi koronák ékességet keresi. 
Mikor egy különleges drágagyöngyöt talál, nagy áldozatot hozva 
érte, megszerzi azt. Az Isten is keres. A Jézus Krisztus az, aki 
felfedezi ezt a különleges drágagyöngyöt, amely nem más, mint 
a halhatatlan lélek s ezt a kincset megszerzi magának. Nem 
sajnál érte semmi áldozatot, mert nem engedheti, hogy a másé 
legyen. Milyen kifejező ez a példázat. Az Isten megváltó mű
vének a szemléltetője. Tervszerű munka, céltudatos törekvés 
van benne kifejezve. Öröktől fogva munkálkodott Isten és mun
kálkodott Jézus, hogy azt a drágagyöngyöt, az emberi lelket 
megszerezze. A nagy áldozat ott történt a Golgotán. Ilyen árat 
nem fizetett még senki egy-egy kincsért. A kincskereső azonban 
ismeri a szakmáját, neki megérte a drágagyöngy a lefizetett 
árat.

A két példázatot egymás mellé helyezte Jézus s egymás 
mellé állítja a mai szentlecke is. Ne gondoljunk olyat, hogy 
Jézus is megismételte önmagát, ugyanazt a gondolatot mondta 
el kétszer. Itt két, egymást kiegészítő példázatról van szó. Az 
általunk is megtapasztalható teljes igazság két része van itt 
elmondva. Az Isten országának isteni és emberi része van itt 
képekbe foglalva.

Az ember munkája azonban elenyésző csekély. Megtalá
lója, megszerzője és boldog birtokosa a nagy kincsnek, a meny- 
nyek országának. A mi evangélikus hitünk valóban azt tanítja 
nekünk, hogy az Isten az, aki kegyelméből az áldások halmazát 
adja nékünk. Mi mindég csak elfogadói lehetünk az isteni ke
gyelem bőségének. Az életünket az Istentől nyerjük, annak ja
vait szintén adja, sőt még a hitet is, az erre való képességet 
is a Szentlélek munkálja. Aki meg akarja ismerni, mennyi testi 
és lelki áldásban részesít minket az isteni kegyelem, az olvassa
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el figyelmesen Luther Kiskátéjának az Apostoli Hitvallásról 
szóló magyarázatát. Mi bizony csak elfogadói lehetünk az Isten 
sok áldásának. Bárcsak ennyi áldás élvezete tudatossá tenné 
bennünk az Isten kegyelmének a valóságát! Sajnosán kell azon
ban tapasztalnunk, hogy az ember szívesen fogadja az Isten 
áldásainak ezerféle megnyilvánulását, magáénak tulajdonítja, ami 
a kegyelem ajándéka, jogot formál ahhoz, amit csupán alázatos 
kéréssel lehetne szerényen óhajtania, s hálátlan igényléssel él
vezi azt a sok jóságot, amiért szüntelenül hálát kellene adnia. 
A kegyelmes Istent és a hálátlan embert látom meg e példázat 
ragyogásában.

Mi emberek sokat szoktunk adni az önérzetünkre. Persze 
csak emberekkel szemben. Istennel szemben teljes nyugalommal 
elvesszük, sőt igényeljük a sok áldást, a véghetetlen kegyelmet 
s nem érezzük, hogy ennyi jóért, ilyen mindenek felett álló 
jósággal szemben legalább a legelemibb kötelességünknek kell 
eleget tennünk: tudatossá kell tennünk a kegyelem áldásait, 
hálával kell azokat fogadnunk és éreznünk, hogy az isteni sze
retet a mi életünk legnagyobb értéke. Lehetetlen nem éreznünk 
a példázatból, hogy ott az ember nagyon olcsón jut a nagy 
kincs birtokába. Ilyen lehetetlenül olcsóu jutunk mi is a ke
gyelmes Isten legnagyobb ajándékához, a legnagyobb jóhoz, a 
mennyek országának a bírásához. Az az áldozat, amit mi ho
zunk, csekélység az elnyert kincs nagyságához, örök értékéhez 
képest. Javaink, életünk odaadása nem ellenértéke az Isten 
nagy kincsének a bírásához képest. Hiszen ez az áldozat, amit 
mi hozunk, csak látszólagos, mert ezzel is magunknak nyertünk. 
Ha a javainkat adjuk oda Isten országa szolgálatára, megdicső- 
ülnek azok. Ha lelki kincseinket szenteljük az Isten országának 
a szolgálatára, akkor csak növekszik azoknak az értéke. Ha a 
családi körünket szánjuk az Isten országa szolgálatára, akkor 
csak megszenteltebbé válik a családi körünk. Semmit se adha
tunk az Istennek úgy, hogy ne nyerjünk érte sokkal többet! 
Mi csak töredékeket adhatunk az Istennek, tőle pedig teljes 
értéket, áldást nyerünk. A legfőbb jóért bátran feláldozhatunk 
mindent: mindenünket, magunkkal együtt.

A másik példázatból azt látjuk, hogy az Isten országának 
kell a mi életünk, ami halhatatlan lelkünk drágagyöngye. Isten 
akarja, hogy az övéi legyünk. Bármilyen nagyra értékeljük is 
magunkat, Isten többre értékel, mert magának akar minket. 
Senki se látta még ennyire fontosnak, ennyire szépnek, ennyire 
kiváló minőségűnek az emberi életet, a halhatatlan lelket, mint 
épen Isten. Milyen jó volna, ha eljutnánk az életünknek ilyen 
tökéletes értékelésére és Istennek ajánlanánk azt. A gyöngy 
nem arra való, hogy sárba tapossák, hogy méltatlanok elé ves
sék, hanem van a drágagyöngynek egy igazi hivatása: hogy a 
királyi korona ékessége legyen. A magyar királyi koronának 
229 drágaköve van. Sok értékes, meglepően értékes drágakövei 
vannak e világnak, országok koronáinak. Van egy mennyei ko-
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róna, amely azonban a porszemnél is kisebbé teszi e világ min
den drágagyöngyét: a Jézus koronája, amelynek az ékkövei a 
halhatalan emberi lelkek ragyogását tükrözik vissza. Ott van 
az emberi lélek helye a Krisztus mennyei koronáján. A hal
hatatlan lélek drágagyöngyének a szépsége ott ragyog a maga 
teljes pompájában, az a nagy kincs ott van a legméltóbb helyen. 
Szeretnélek megkérdezni, eltudsz-e képzelni számodra eszmé
nyibb, igazibb, szentebb, komolyabb, áldásosabb hivatást, mint 
azt, hogy életed a Jézus ékessége legyen? Jézus megérdemli 
tőled ezt, mert nagy áldozatot hozott érted, olyan nagyra be
csült, amennyire soha senki se becsülte az embert s olyan ma
gasztos hivatást szánt neked, amilyent sehol se tudsz betölteni. 
Nem vagy sár az élet országúján, nem vagy ide-oda szálló 
porszem, nem vagy durva kő, beolvasztásra való érc, hanem ön
magában ragyogó, kimondhatatlan nagy értéket képviselő drága
gyöngy, de csak akkor ragyogsz méltó helyen, ha Jézusé vagy.

Az ember keresi a vágyai, reményei teljesülését. Mindenki 
keres ott; még az is, aki látszólag vágyak, eszmények nélkül 
bolyong. Az jár a jó utón, aki Isten országát keresi, mert min
denek megadatnak néki.

Keresd az Istent, engedd, hogy megtaláljon az Isten. Ez a 
legdrágább életcél, a legmagasabb életszínvonal, a legteljesebb 
élet. Ámen.

Marcsek János
ózdi lelkész.

Simon, az irredenta.
Márk. 3. 18. Lk. 6, 15.

Jeruzsálem pusztulásának vasárnapján állítsunk szemeink 
elé egy zsidó hazafit, Simon tanítványt.

Csak egy melléknév maradt fel róla. Azt is nem neki kö
szönhetjük, hanem annak, hogy sok Simon van a bibliában s 
meg kell őket különböztetni: Simon, Jónának fia, azaz Péter, 
Poklos Simon, Máté 26., Ordöngős Simon, Csel. 8, 9., Simon 
tímár Csel. 9, 43.

Ez a melléknév nem jellemét, belső életét jellemzi, hanem 
a  politikai párt-állását. Kanaeus és zelóta egyet jelent: a tü
relmetlenek, szenvedélyesek pártja. Hogy valaki mily párthoz 
tartozik, abból még nem lehet mindig következtetni. A politika 
az érdek szerint igazodik, vagy a hatalmi parancs szerint. Van
nak azonban politikai pártok, amelyek nem érdekszövetkezések, 
hanem világnézeti megmozdulások. Ezeknek tagja lenni már 
elárul valamit a belső életből.

A zelóták a zsidó nemzet fajvédői. Féltékenyen őrködnek 
a faji tisztaság felett, harcolnak a faji érvényesülésért. Faji ér
dekből védik a faji szellemet is. A mózesi törvény fanatikusai. 
Nemcsak politikából teszik ezt, hanem ez a szenvedélyük. Nem
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tudnak belenyugodni a megszállásba, abba, hogy római bakkancs 
tapossa a szent földet, amit nekik adott az Isten s amit apáik 
vére szentelt meg. Izzó gyűlölettel néznek minden rómaira s nem 
sajnálják használni a biztos kezű tőrt a kánaáni sötét sikátoro
kon, hogy eggyel kevesebb hódító tapossa a szent földet.

Ők a zsidó nemzet fascistái. Nem egyéni akciók elszórt 
guerilla harcait folytatják, hanem szervezetbe tömörülnek s alá
rendelik benne egyéni érdekeiket.

Ők a zsidó nemzet irredentái. Összesúgnak búgnak foly
ton, összeesküvéseken törik a fejüket s hiába minden kegyet
lensége a felső hatalomnak, hiába etetik meg velők a szent 
pászkában a lázadó zelóták vérét (Lk. 13.), újra és újra csak 
összeesküsznek. Nem tudnak beletörődni a rabságba, mint a 
magyar. Mikor egyszer itt járt egy külföldi újságíró, azt mondta, 
hogy neki az volt a legemlékezetesebb élménye Magyarorszá
gon, hogy itt senkinek sem fáj rabmagyarok sírása. Itt csak 
táncolni tudnak a megcsonkított édesanya kórágya mellett.

Galilea volt a főfészkük. Samária a maga kevert fajiságánál 
fogva, Judea a maga nagyvárosi kozmopolitizmusánál fogva 
nem volt alkalmas talaj számukra. Galileában voltak a legtöb
ben ezek a lobogószemű emberek. Lelkesedők, mint Péter, a 
Péter szalmaláng ingadozása nélkül. Szenvedélyesek, mint Ja
kab, a Jakab meggondolatlansága nélkül.

Meg van ezeknek az embereknek a maguk értékük.
1. Gerinces emberek, nem kaméleonok, vagy ahogy ma 

szépíteni szokták, nem reálpolitikusok. Van határozott életirá
nyuk, világnézetük, amiből nem hajlandók engedni.

2. Önzetlen emberek, mert a hazaszeretethez mindig kell 
egy bizonyos önzetlenség. Aki csak a maga portája kerítéséig 
lát, az soha se fogja szeretni a hazáját.

3. Áldozatos emberek. Nem nagyhanguak. Ha egy or
szágot szavakkal naggyá lehet tenni, ez az ország lenne a leg
nagyobb. Nem élni akarnak a hazából, hanem élni akarnak 
érte. A magyar tud élni a  hazából, meghalni egy mámoros pil
lanatban a hazáért, de nem tud élni a  hazáért apránként ál
dozván fel magát e nemzet boldogságáért.

Meg vannak ezeknek az embereknek a magok fogyatko
zásaik is.

1. Hazafias érzésük miatt nincs érzékük más nemzet iránt. 
Szűklátókörűek. Nemzetük határán túl nem látnak. Önzők. A 
többi nép nekik csak gój. Hazafiasságukat negatívumban élik 
ki, a gyűlöletben. Gyűlölik a leigázókat, a megalkuvókat, a 
tenni nem merőket. Nincs bennök elég szeretet.

3. Hazafiságuk miatt nincs érzékük népük hibáinak meg
látására. Mindennek a  rómaiak az okai. Szépítik nemzeti hi
báikat, mint a gyermek hibáit az anya.

Hogy került ez az ember Jézushoz?
A galileaiaknál közhiedelem volt, hogy a Messiás nem

zeti irredenta lesz. Jézust is megkísérti a Sátán ezzel a gondo
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lattal. Ez a harmadik kísértés. Ez a legnagyobb. Ezt tartja ütő
kártyának a Sátán.

Látták Jézus hazaszeretetét. Tanítványait nem engedi Ká
naán határán túl. Azt persze nem látják, hogy ez nem sovi
nizmus, hanem pedagógia. Senki sem mehet tovább, nem kaphat 
megbízatást nagyobbat, míg a  kisebbiket el nem végezte. Az 
olajfák hegyén is megsiratja népe romlását.

S mivé lett ez az ember Jézusnál?
1. A más nemzetek iránt érzéketlen Simon a hagyomány 

szerint Angliában halt meg, amelyik akkor római gyarmat volt 
s ott hirdette az evangéliumot.

2. A gyűlölködő ember együtt él, egy asztalról eszik a 
hazaáruló Mátéval.

3. A népe iránt elfogult Simon odaszánja életét népe meg
térítésének szent munkájára. Megtanulja a Jézus politikáját, 
aki azt mondja, hogy mindaddig meg kell fizetni a császárnak, 
ami a császáré, míg meg nem adják, ami az Istené, az Istennek.

Szenvedélyét a Krisztus országa terjesztésére használja 
fel. Mi is elveszünk, ha nem leszünk a Krisztus népe s mi is 
megkapjuk, ami a mienk, ha megadjuk Istennek, ami az övé!

Túróczy Zoltán
győri lelkész.

Alkalmi beszédek.

Esketési beszéd.
Jelenések k. 2, 10.

Tudjuk, hogy mindenütt és mindenkor Istennek szine előtt 
állunk. Pál azt mondja, Őbenne vagyunk, élünk és mozgunk. 
Minden reggel szine elé állít, minden este végeden kegyelmének 
karjaiba vezet.

Mégis vannak pillanatok az életünkben, amikor fokozottan 
megérezzük, hogy az örök Isten szine előtt állunk. Ilyen pilla
natához értetek ma ti az életeteknek, amelyben szemeiteket 
felemelitek a magasba és tudjátok, hogy az Örökkévaló szemei 
is megnyugosznak rajtatok. Útra indultok az ő  nevében, az Ó 
oltára elől, az Ő áldására várva. Áldását hozza számotokra az 
ő  örökkévaló Igéjében. Abban először is azt mondja meg, mit 
vár tőletek az új utón való elindulás alkalmával.

Légy hű mindhalálig! A hűség ugyan nem olyan, mint a 
ruházat, hogy minden időszakban más-más hűség volna szük
séges. A hűség csak egy féle, csak örökké tartó. Az Úr mégis 
számolva a mi korunk gondolkozásával, amikor mindenben a 
változatosságot keresi az ember, külön is hangsúlyozta: mind
halálig ! ő  csak ilyen hűséget vár, csak ilyet fogad el, csak
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ilyet áld meg. Csak ez az Isten szíve — és nem az ember gon
dolata szerint való hűség lehet két boldog lélek együttélésének, 
otthonának, a keresztyén családnak alapja. A virágban, a mun
kában igaz lehet a példaszó, hogy a változatosság gyönyör
ködtet, de a hűségben csak a mindhalálig eltartó hűség nyújt 
örömet. Ez a hűség független a kortól — nemcsak az ifjúkorra 
szól — ; független a terített asztaltól — nemcsak addig szól, 
míg kedvünk szerint, jól folynak dolgaink — ; minden időre; 
minden örömre, minden bánatra; minden áldásra, minden csa
pásra szól, ami a halálig jöhet.

Ezt a halálig való hűséget állítja szemetek elé az élet Ura 
a  szeretetben. Arról ismerik meg, hogy az én tanítványaim 
vagytok, ha egymást szeretitek. Az a szeretet igaz szeretet csak, 
amelynek hűség az alapja. Ezt állítja szemetek elé az otthontok
ért való munkában. Egyebekben is munkásság az élet sója, de 
az otthonért való munka meg különösen olyan, amiből édes 
örömök fakadnak. Nem lehet nagyobb áldása a Teremtőnek, 
minthogy alkalmat és kegyelmet ad a mi otthonunkért való 
munkára. Ezt a hűséget várja otthontok gondozásában. A nagy 
világon a ti számotokra otthontokon kívül nincsen hely, nincsen 
öröm, nincsen boldogság, nincsen élet, azért otthontoké legyen 
minden gondolatotok, minden szívveréstek. Mindent áldozzatok 
az otthonért, semmiért se áldozzátok fel az otthont!

De minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről 
száll alá. Onnét jöhet számotokra is az az erő, amely a hűsé
get megőrizi szívetekben. Azért hűségteknek alapja legyen a 
kegyelem Ura iránt való hűség. Neki köszönhettek mindent: 
ifjúságtokat, ezt a boldog óráját élteteknek, a szerelmeteket. 
Annyit ér majd egymás iránt való s földi feladataitok iránt való 
hűségtek, amennyi erőt azok táplálására merítetek az Úr ke
gyelméből. Amilyen igaz lesz az iránta való hűségtek, olyan 
igaz áldást várhattok a ti jövendőtök számára.

Hűségteket magatokért, saját boldogságtokért kéri, mégis 
azért még külön jutalmat is állít szemetek elé és pedig a leg
nagyobbat, a legdrágábbat: az élet koronáját. Az örök élet 
alapja, vagy ha úgy tetszik, bejárata itt a földön van. Ott van 
az ember szívében, az embe,r munkájában, az ember életében. 
Földi éltetekből növeli ki az Ür az örök élet koronáját. De amint 
nem rejtezhetik el a hegyen épített város, úgy meg kell látszania 
az Isten áldása által, élő család életének is. Magatok érzitek 
meg elsősorban az Úr áldását. Hogyha az Úrral egy utón jár
tok, házatokra áll az írás szava: ez a hely, szenthely és jó 
minekünk itt laknunk. De észre veszik az Úr kegyelme által 
szeretett családot az emberek is. Akik látják a  ti jó cselekede
teiteket, dicsőítik a ti mennyei Atyátokat.

Hogy otthontokat magatok mindig szeressétek, mások min
dig megbecsüljék, vigyétek el magatokkal az élet útjára az Igét: 
Légy hű mindhalálig s neked adom az élet koronáját.

Fábián Imre
sárszentlőrinci lelkész.
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Egy igazi lelkipásztor koporsójánál 
mi a vigasztaló?

(Vietorisz László ev. lelkész koporsójánál.)
Jób 4. 3 - 4 .

Az a hosszú s kínos haláltusa, amely hónapok óta fájó 
izgalomban tartotta mindannyiunk lelkét, befejeződött már s 
szenvedő testvérünk immáron csendesen elpihent.

Elpihent! .. .  Annyi megnyugtató van e szóban, ha a benne 
végétért szenvedést nézzük, de annyi fájdalom is rejlik benne, 
ha arra gondolunk, hogy az egy felette értékes életnek a ki- 
hamvadását s papi karunk egyik kiváló-buzgóságú tagjának a 
körünkből való visszahivhatatlan távozását is jelenti. És ha erre 
rágondolunk, a szívünk megreszket s az első pillanatban meg- 
nyugodnikész lelkünk fájdalmasan felzokog.

A régi emberek helyére új emberek jönnek; a  régi hiva
talnokok helyét újak foglalják e l : ez az élet természetes rendje; 
ámde ki adja vissza az elárvult családnak a szerető apát; oh 
jaj, ki fogja ezeket az apai simogató és vezetőkézre még any- 
nyira rászoruló gyermekeket úgy szeretni, mintahogy egy édes
apa szereti a gyermekeit?!

Ez a  háttere ennek az elválásnak teszi azt különösen 
tragikussá s úgy érezzük, hogy méltó helyén van e koporsónál 
a  könny. Hadd mondjam meg azonban Tinéktek, Gyászoló 
Kedvesei, hogy a Ti könnyeitek közé a mi könnyeink is vegyül
nek, mivel a mienk is volt az, akit Ti sirattok; mivelhogy a leiké
ből nekünk is juttatott s az ő szívének melegét mi is élveztük.

Ide került vissza, szegény, ahonnan az életutjára kiindult. 
Ez előtt az oltár előtt részesült ugyanis a keresztség szentségé
ben, itt konfirmáltatott meg s itt áldottuk meg a házasságát is. 
Micsoda érdekes és ritka körforgás! S élete pályájának ezen 
az önmagában visszatérő ívén drága gyöngyszemekként ott 
láttuk ragyogni az isteni kegyelemnek áldó megnyilatkozásait s 
egy nemes-törekvésű papiléleknek a szép erényeit, amelyek 
áldottá teszik emlékezetét közöttünk s beírták nevét az örökélet 
könyvébe.

Az ilyen szomorú alkalmaknál, Szeretteim, ösztönszerűen 
az olyan gondolatokat keressük, amelyek fájó lelkünket meg
nyugtatnák. S egy igazi lelkipásztor ravatalánál bőven akadnak 
ilyenek. Az eszmekor, amelyben mozgott; élete, amely ennek 
az eszmekörnek a megvalósítására irányult, a maga tanulságai
val mindmegannyi balzsamcsepp a vérző sebekre.

Egy igazi lelkipásztor koporsójánál mi a vigasztaló?
1. A z  a  tu d a t, h o g y  é le té n e k  á ld á s a  itt m a ra d , s  ú ja b b  

á ld á s o k  fo rrá sa it n y it ja  m e g  a z  e m b e r is é g  s z á m á r a ;
2. a z  a  hit, h o g y  ő m a g a  e lm e g y  o d a , a h o l U ra, a k it s z o l 

g á lt, illő  ju ta lo m m a l vá r ja .
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I. Mi egy lelkipásztornak a hivatása?
Művelni, megnemesíteni az emberi lelket, hogy az meg

értse a hivatását; odahatni, hogy mindaz, amit isteni ihlet s 
gondolkodó ész szépnek, jónak s igaznak felismert, minél na
gyobb mértékben megvalósuljon a földön s ezáltal az emberi 
szívek boldogságra, a halhatatlan lelkek örök üdvösségre vezé
reltessenek.

így röviden elmondva mindez olyan egyszerűnek látszik. 
De hát tudja-e azt mindenki, hogy az ilyen munka mennyi 
fáradtsággal, mennyi külső és belső küzdelemmel jár? Tudja-e 
azt a világ, hogy mennyi vajúdáson megy át egy igazi lelki- 
pásztor, amikor híveinek javát s az annak előmozdítására alkal
mas eszközöket keresi; mennyi fájdalomban gyötrődik a lelke, 
amikor azt kénytelen tapasztalni, hogy legnemesebb célzatait 
mennyire félreérti, legszentebb törekvéseit mennyire nem méltá
nyolja, sőt talán ellenszenvvel fogadja a világ; s hogy hányszor 
áll az a lelkipásztor csüggedten, néma fájdalommal szép tervei
nek a romjai felett, felsóhajtván a nagy Apostollal: „Uram, 
egész éjszakán fáradtunk, de nem fogtunk semmit 1“

Igaz, gyönyöre is van e hivatásnak, édesebb talán min
deneknél : a legmagasztosabb dolgokkal való foglalkozás gyö
nyöre, a jók becsülése és a munkája nyomán fakadt áldás.

Mert hiszen ki tagadná, hogy a lelkiismeretes lelkipász
tori munkából áldás is fakad. Egyiknél talán többet, másiknál 
talán kevesebbet könyvel el naplójában a történet múzsája a 
a  külsőleg látható eredményekből, de azért a lelkiismeretes lel
kipásztori működésről el lehet mondani általában, hogy az ha
sonlatos a  napsugárhoz, mely virulást fakaszt; hasonlatos az 
égi permeteghez, mely megtermékenyíti a száraz avart s felüdíti 
az ellankadt növényzetet. Oh és ki tudná azt kiszámítani, hogy 
hova jutna az emberiség, ha az igazi lelkipásztorok lelke nem 
állana őrt felette s keble melegével nem melengetné, szíve vé
rével nem öntözgetné az erkölcsi világ palántáit s az isteni ige 
balzsamával nem kötözgetné a naponként támadó sebeket I

Ne kicsinyelje azért senki az Ur igénytelen szolgáit! Ne 
azokat a szegény, többször kopottruháju protestáns lelkészeket, 
akik sokszor egész életet nélkülözésben töltve másokat gazda
gítanak. Az erkölcsi világ magvetői ők, kik láthatatlan szálakkal 
igazgatják az emberiség lelkét s mint ama földalatti láthatatlan 
folyók, csendben és észrevétlenül táplálják a föld színén lévő 
tenyészetet.

Tiszteletreméltó példánya volt az ilyen lelkipásztoroknak 
elhunyt testvérünk is. Lelkes, szorgalmas, munkában soha nem 
szünetelő, aki nemcsak a saját gyülekezetében, hanem a köz
életnek minden területén áldott nyomokat hagyott maga után.

Ti, e koporsóhoz nagy számban elzarándokolt kedves Hí
vei, bizonyára hálával és kegyelettel ismételitek meg jellemzé
sére a felolvasott szent lecke szavait: ,,/mé sokakat oktattál és 
a megfáradott kezeket megerősítetted; a tántorgót a te beszé
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deid fenntartották és a reszkető térdeket m egszilárd íto ttadTi 
tudjátok, hogy amíg ereje engedte, ez a testvérünk az isten
igét híven és lelkesen s a hívő lélek erős meggyőződésével 
hasogatta. Szívetek bensejében bizonyára sokáig ott fognak 
zsongani azok a  magasztos tanítások, amelyekkel ő Istent ke
reső lelkeiteket az Ég felé emelni igyekezett.

Gyönyörű vonása az ő életének az a meleg, bensőséges 
viszony, amelyet ő meleg szívével és buzgóságával maga kö
zött és hívei között megteremtett s amely viszony szinte példa
képül szolgálhat örökidőkre. Nemcsak hogy ő igyekezett fel
emelni a gyülekezetét, aminthogy fel is emelte azt az ismeret
lenségből s a lelki életnek tiszteletreméltó magaslatára segítette, 
hanem a hívei is igyekeztek őt felemelni, rajongva szeretett első 
papjukat. Mindenütt ott állottak mellette gyöngéd, megértő lel
kűkkel s támogatták nemes törekvéseiben s ott állottak mellette 
szívükkel különösen akkor, amikor az embernek kiváltképen 
van szüksége szeretetre és támogató kézre: bajában s nehéz 
betegségében; úgyhogy ez a kicsiny gyülekezet áldozatkészsé
gével olyan nemesi oklevelet állított ki magának, amelynek az 
Égben is van értéke. Szálljon azért e koporsótól is áldás az ő 
híveire s legyen áldott a nagy Isten, hogy az ő papi munkáját 
ilyen alakban is megáldotta.

A nemes munka áldásai megmaradnak, ha a munkás 
sírba hanyatlik is, s újabb áldások forrásait nyitják meg az em
beriség számára. Ez legyen a mi egyik vigasztalásunk e test
vérünk koporsájánál, a másik pedig ama hit legyen, hogy

II. ő elmegy oda, ahol Ura, akit szolgált, illő jutalommal 
várja.

Óh jövel, égnek drága adománya: Hit s roskadozó lel
künket emeld amaz égi csarnokok felé, amelyekben örök Ho
zsanna zeng a menny és föld istenének s amelyekben Krisztus 
Urunk illő jutalommal várja hozzá megtérő földi sáfárait! Oh 
jövel, égi vigasztaló angyal, halhatatlanságunk Reménye és si
mogasd meg gyászoló szívünket, hogy ne fájjon nékie annyira 
a  veszteség !

Testvéreim! Nem én mondom, Üdvözítő Krisztus Urunk 
mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki én bennem 
hiszen, ha meghal is él.“ Nem én mondom, az istenige mondja: 
„A bölcsek fényleni fognak, mint az égnek fényessége és akik 
sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok, örökkön- 
örökké." (Dániel 12, 3.)

S miután itt nyugvó Testvérünk is egyike azoknak, akik 
abban a bölcsességben forgolódtak, mely a világ előtt talán 
bolondság, de valójában Istennek hatalma minden hívőnek üd
vösségére: ezek a szavak őreá is vonatkoznak. Óh szolgálja
nak azért azok vigasztalásul mindazoknak, akik őt siratják.

Megsiratunk mi is, paptársaid, de jövődet illetően nem 
vagyunk kétségben . . . Boldog vagy Te, hogy ott vagy már, 
ahova minden becsületes élet folyója torkollik: a  Krisztus ölelő
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karjaiban! Legyen csendes pihenésed a hosszú megpróbáltatás- 
u tán ! Neved s munkád nem lesz közöttünk elfeledve. Baráti 
szíved meleg sugarai tovább melegítenek bennünket s virág
zásban tartják szívünkben az irántad való szeretet s kegyelet 
érzését; buzgó papilelked pedig hatásaiban tovább él, a hit- 
buzgóság virágait fakasztva a nagy Isten dicsőségére.

Én, aki nagyon szerettelek, bánatosan simogatom meg 
búcsúzásra lehanyatlott, munkás kezedet.

A viszontlátás reményében mondok neked jó éjszakát I 
Jó éjszakát!

Paulik János
ev. lelkész.

Összetört élet.
(Sok mulatozásban résztvett és ilyen után hirtelen meghalt

férfi felett)

Mikor megállók itt e koporsó mellett, hogy az ige vigasz
talását nyújtsam nektek, a Jézus élete alkonyának egy jelenete 
elevenedik meg előttem.

Simon házában van Jézus. Egyszerre benyit egy lefátyo
lozott nő, kezében egy gyönyörű művü alabástrom-szelence. 
Megáll a Mester mellett, széttöri a drága szelencét és a kiömlő 
még drágább olajat a Mester fejére önti. A drága illat betölti 
a szobát. Csodálkoznak, ámulnak a jelenlévők: milyen pazarlás! 
Széttört az a drága alabástrom-szelence, mely maga is nagy 
érték volt, szétterjedt a drága illat, amely királyi kincs volt. 
Milyen pazarlás! . . .  Csak a Mester nyugodt. Elfogadja az aján
dékot, megdicséri az áldozatot hozó asszonyt: arról az egész 
világ beszélni fog, amit ez az asszony cselekedett Véle. (Máté 
26, 6-13.)

Ez a történet elevenedik meg előttem e koporsó mellett, 
amely egy összetört életet zár magába. Az Isten kezéből kike
rült élet az Övé, s ez az élet csak akkor lehet igazán értékes, 
ha a Krisztus közelében marad, ha Érette töretik széjjel, áldo- 
zódik fel. Csak az lehet az igazán boldog élet, mely a Krisztus 
társaságában múlik el, csupán annak az életnek van örök tar
talma, amely szent pazarlással az ö  szeretetében olvad el.

Széttört életszelence a koporsóban nyugvó testvérünk élete. 
Értékes volt ez a szelence, drága volt a tartalma. A gyermeki, 
hála, testvéri önfeláldozás, baráti szeretet, őszinte jóindulat, 
nagy becsületesség, elismerést kiváltó nyiltszívűség szép erényei 
mellett ott tündöklött a  komoly bűnbánat, hiszen akarattal sen
kit se bántott s akit akaratlanul megbántott, az előtt még köny- 
nyesen is vezekelt; ott ragyogott lelkében az imádkozó vallá
sosság, az Isten felé szálló, tiszta hit. Gyakorta zengett a hívek 
énekével együtt az ő éneke is Istent keresve és szívből jövő 
imádsága a  hívekével együtt kopogtatott meghallgattatásért az.
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istennél. Milyen drága értékeket rejtett magában ez az életsze
lence! Az a mi fájdalmunk azonban, hogy nem a Krisztusért 
töretett széjjel. Oh ha ez az élet a Krisztus áldozatával dicsőült 
volna meg, akkor az eltávozónak milyen boldogság, az őt sze
retőknek mennyi édes öröm lett volna ez. Bizonyára az isteni 
kegyelem még sok áldás forrásává tehette volna!

Nála szinte láttuk a filozófus költő megállapítását: ah két 
lélek él e kebelben itt. . .  Az az egy lélek kettészakadtan szün
telen való harcban állott egymással. Ott volt a magasságokat, 
az eszményi élet szépségeit kereső jóság, de ezt a felfelé törek
vést lefelé húzta, félre fordította az a rejtelmes, lenyűgöző arc, 
amely nem engedte a szép, nemes indulatok érvényesülését.

Ismertük hibáit, mégis szerettük. Láttuk azt a belső, lelki 
küzdelmet, amely a fel-feltörő eszményiséget szétfoszlatta s ezt 
a széppé válható életet gyakorta éktelenítette. Beigazolódott itt 
is az apostoli vallomás: akaratom vagyon a jóra, de hogy azt 
véghezvigyem, nem tehetem . . .

Azon az utolsó szombat estén azzal indult el hazulról, 
hogy a templomba jön. Az elhatározás jó volt. de valami tör
tént és az ut nem a templom felé, hanem ezzel ellentétes irány
ban kanyarodott. Az áhítat helyett jött a mámor, majd azután 
a nagy elaluvás.

Ennek az estének szépen induló, mégis szomorúan vég
ződő története a megboldogult életének a képe. Szépen indult, 
felfelé törekvő élet felé hajolt, a lelke nemes tulajdonságai olyan 
rokonszenvessé tették egyéniségét, azután félrekanyarodott az 
életének az útja s nem felfelé melkedett, hanem helytelen 
irányba tévedt. Erezte ezt a megboldogult is és olyan sokszor 
látta keserűen az életének az eltévelyedését, de a teljes meg
fordulásra nem volt elég ereje. A drága szelence széttört, oh 
bárcsak a Krisztus áldozatává válhatott volna!

Hibáid mellett is szerettünk — távozó Testvérünk — s 
erényeidért elhozott a szeretetünk, hogy épen a neved napján 
koporsód felett imádkozzunk érted.

Itt van az édesanyád, akinek a könnyei eltörülnek minden 
megbántást, hiszen olyan nagyon szeretted az édesanyádat, úgy 
vártad vissza a hajlékodba, melyet érette szinte napról-napra 
csinosabbá tettél. A viszontlátás azonban szomorú volt nagyon: 
csak a könnyeit hullathatta egyetlen fia kihűlt tetemére.

Itt vannak a testvéreid, sógoraid könnyes szemekkel. Oh 
ezek a könnyek legyenek a megbocsátás őszinte könnyei, s 
ezeken keresztül ne lássanak többé mást, csak a te testvér- 
szeretetben megdicsőült képedet.

Itt vannak a barátaid. Milyen sokan vannak ! Szívükben 
a baráti szeretet fájdalma, szemükben a megbecsülés ragyogó 
gyöngyszeme. Jót akarnak kívánni neked: az üdvösségedért 
könyörögnek.

Templomba indultál, s bár félrekanyarodott az utad, én 
mégis erősen hiszem, hogy templomba érkeztél: abba a dicső
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séges templomba, ahol az örök Főpap, a Krisztus fogadja az 
övéit. Ő látta a  te hitedet, ismerte szeretetedet, a jóra való 
készségedet, tudta hibáidat, bűneidet s a  Golgothán éretted is 
kiomló vérével — hiszem — letörülte azt, s befogad téged is 
az Általa megnyitott örökkévaló hajlékokba: kévésén voltál hű, 
sokra bizlak ezután, menj be a te Uradnak örömébe.

Szerettünk téged, szeretettel intünk búcsút: Isten veled!
Marcsek János

ózdi lelkész.

Halotti beszéd.
(Weisz Kornél, a dunántúli egyhkerület pntárosa koporsójánál.)

„Elvégeztetett!" A hosszú, kínos haláltusa befejeződött. 
Az áldottlelkű jó férj, vő, sógor, a hű barát és lelkiismeretes 
tisztviselő W. K. halálálmára hunyta le szemét. Vérző szívvel, 
könnyes szemmel állunk az ő koporsója előtt és halljuk, mint 
a  viharvert család zokogva panaszkodik: „A mi szívünknek 
öröme megszűnt, siralomra fordult a mi örömünk: elesett a mi 
fejünknek koronája."

Oh Uram, Uram, mi szabadításunk Istene, térj meg hoz
zánk és add, hogy azokba a szívekbe, amelyekbe oly régóta 
a  földi örömnek egyetlenegy sugara sem tévedt, a  mennyei 
öröm, szeretet és vigasztalás sugarai bő mértékben hatoljanak. 
Áldd meg evégből Igédet a te szolgádnak szájában, áldd meg 
az Igét, melyet a Te egyszülött Fiad ott a szép csendes, kies 
Bethániában elhalt barátja felett mondott: „Lázár a  mi bará
tunk aluszik, de elmegyek, hogy felköltsem őtel." (Luk. 11, 11.)

Lázár 1 Igen, egy igazi Lázár volt a  mi halottunk,, hisz si
ralmas volt már az anyátlan árva szárnyrakelése is. És azt a 
rövid utat, amely a bölcsőt a sírral összekötötte, sok-sok fájdalom
mal kellett megjárnia. Hosszú idő óta, szünet nélkül csak omlott 
rá a kereszt, szenvedés és szüntelen kezében kellett tartani az 
üröm poharát, mígnem annak utolsó csepje is elfogyott.

És ez a sokat szenvedett Lázár, ez a  mártirlélek, kinek 
fejéről Isten levette a tövis koszorút, a mi barátunk volt. Ba
rátja sok, de ellensége, — nem hiszem — hogy csak egy is 
lett volna teljes életében. Aki őt ismerte, aki vele érintkezésbe 
lépett, az szerette, szerette az ő álnokságnélküli szívét, az ő 
előzékeny, barátságos, nyájas modorát. Barátja, hűséges sáfárja 
volt a  mi egyházkerületünknek, ahol — mint főpásztorunk 
mondja — „évtizedek munkálkodása alatt neve fogalommá lett 
s számunkra a megtestesült becsületességet, pontosságot, szor
galmat és szaktudást jelentette". Barátja volt annak a sok-sok 
szegény fiúnak, akit ő tanított meg zenélni, akiben ő, a szív 
embere költögette és fejlesztette Istennek egyik legszebb és 
legfenségesebb adományát, a  muzsikát és ezáltal őket ügyes
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sebbé, nemesebbé, okosabbá tette. Barátja volt a nagy termé
szetnek, ahol a  felkelő és lenyugvó nap sugarainál olyan sok
szor kereste és megtalálta az Istent. És az Isten, az ő mennyei 
Atyjának teremtményeit figyelte, csodálta, tisztelte, szerette. A 
magányosan álló fát, a kis virágot, az útszéli fűszálat, ,épúgy 
mint a sima tó tükrét, vagy az égbenyúló hegy oldalát. És mű
vészi leikével megrögzítette egy-egy szép festményen.

De legesleginkább barátja volt az ő családjának, az ő 
évekkel ezelőtt elköltözött egyetlen nővérének, az ő jó anyó
sának, rokonainak, de mindenek felett az ő örömben-bánatban, 
jó és rossz napokban, életban-halálban oly hőséges hitvesének. 
Aki éveken át éjjel-nappal jókodott körülötte s aki teljesen ki
merülve még mindig gzt fájlalja, hogy nem ápolhatja többé, nem 
igazíthatja fáradt feje alatt a párnát, nem adhat többé tikkadt 
ajkának orvosságot. . . mert Lázár, a mi barátunk aluszik.

Lázár, a mi barátunk aluszik. Ha aluszik, meggyógyul, ő  
már meg is gyógyult. Itt fekszik az ő sokat gyötört teste kam
rájában békességgel, lelke pedig mint fáradt szárnyú madár, 
Istenéhez tért s ott talál megnyugvást. Isten mindeneket jól cse- 

• lekedett olyannyira, hogy ez a mi barátunk, ha mégegyszer 
szólhatna hozzánk, bizonyára így szólna: „ne tartoztassatok 
fel, az Úr megáldotta az én utamat, bocsássatok el azért en- 
gemet, hogy menjek az én Uramhoz."

Lázár, a mi barátunk aluszik. Hagyjuk békén aludni. Mint 
az az édesanya, aki az ő szeretett gyermekének betegágyánál 
virraszt, bárhogy járja is szívét által a fájdalom éles tőre, köny- 
nyeit visszafojtja, kezét szájára teszi s hallgat, lábujj hegyen jár 
s a legcsekélyebb zajtól is megkíméli az ő alvó gyermekét, 
úgy hallgassunk mi is. Uram elvetted a mi szemünk fényét, 
szívünk gyönyörűségét, de nem panaszkodunk, nem sírunk, 
nem szádunk veled perbe. Te adtad, Te vetted el, áldott le
gyen a Te neved. Megvárjuk csendben és békeségben, míg Te 
feltámasztod a feltámadás napját és annak sugaraival felköltöd 
ezt a mi alvó barátunkat is.

Lázár, a mi barátunk ajuszik De elmegyek, hogy felkölt- 
sem őtet. Azért ment el az Úr Bethániába s onnan tovább Je
ruzsálembe, hogy Lázárért, az ő barátjáért s valamennyiünkért 
szenvedjen és meghaljon, sírba tétesse magát, hogy ezáltal a 
mi szenvedésünk, halálunk és sírunk is megszentelve, megáldva 
legyen. Azért támadott fel az Úr a halálból, hogy bizonyosak 
legyünk mi is afelől, mert a fő nem hagyja el a  tagokat. „Aki 
feltámasztotta az Úr Jézust, minket is a Jézus által feltámaszt."

Lázár, a mi barátunk aluszik. De elmegyek, hogy felkölt- 
sem őtet. A tanítványok Jézusnak szavait s az ő elmenetelét 
nem értették meg. Valljuk meg, hogy amikor halálról, feltáma
dásról, örökéletről van szó, a véges emberi ész ma is, még 
csupa megfoghatatlan rejtély előtt áll. De amikor az Úr azt 
mondta a tanítványainak: menjünk el őhozzá . . . Lázárhoz, a 
tanítványok követték őt.
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Menjünk el őhozzá, Lázárhoz, a mi alvó barátunkhoz, így 
szól az Úr most mihozzánk is. És mi, kik e földön csak jöve
vények vagyunk, kövessük őt oda, ahol a szenteknek polgár
társai s Istennek cselédei leszünk, ahol Isten „eltöröl minden 
könnyhullatást szemeinkről és a halál többé nem lészen, sem 
a keserűséggel való sírás, sem kiáltás, sem semmi fájdalom 
nem lészen többé: mert az elsők elmúltak".

Menjünk el őhozzá, Lázárhoz, a mi alvó barátunkhoz, 
így szól az Úr hozzánk is és mi hittel ragadjuk meg az Úr 
kezét és követjük őt és azt mondjuk: „íme itt kezem kezedben, 
vezess vezér, míg szívem hű öledben nyugodni tér."

Ziermann Lajos
soproni lelkész.

Halotti beszéd.
(Magános, idős, jótékony nő fölött.)

Ézsaiás 49, 14—16-

Ha megállunk egy régi várnak omladékai között, amelyből 
minden év letör egy-egy omladozó követ és minden évtized 
megsemmisít egy-egy roskadozó falat, a lábaink előtt fekvő 
kövek és az azokat belepő moha mintha titkos nyelven figyel
meztetnének bennünket, hogy milyen mozgalmas élet, milyen 
sürgés-forgás volt egykor ott, ahol most csak néma csöndesség 
honol. — Ha megállunk egy ledőlt templomnak romjai között 
és látjuk ott azt az oltár fölött kiterjesztett boltozatot, melyet 
megkímélt az időnek vaskeze és amely alatt annyi szent ének 
és imádság zengett valamikor, — nincsen lelkész, nincsen isten- 
tisztelet és mégis letérdelünk a puszta templomnak köveire 
imádkozni. — Ha megállunk egy félig leomlott, magánosán álló 
emlékoszlop mellett, melynek csonka törzsét átfonják a repkény 
ágai, olyan megilletődött lélekkel gondolunk arra, hogy íme, 
van, ami a  romokat is körülöleli!

Egy öreg nőtestvérünk fekszik ennek a koporsónak a 
szemfedője alatt. Amit a kesergő Sión panaszolt egykor, hogy 
„elhagyott az Úr engem és rólam elfeledkezett", azt ő, a magá
nosán élő, öreg nő is elmondhatta volna. Azt viszont, amit az 
Úr válaszolt a busongó Sionnak: „Én terólad el nem feledke
zem; . . . kőfalaid előttem vannak szüntelen", nekünk kell az 
ő koporsója fölött elmondanunk. Nem felejtő, hűséges lélekkel 
gondolva életének a leomló kőfalaira, hasonlítom ezt a porrá 
omlott életet egy régi várnak omladékáihoz, amelynek falai 
között egykor mozgalmas, munkás élet lakott, egy ledőlt temp
lom romjaihoz, melynek boltozata alatt annyi szent ének és 
imádság szárnyalt az ég felé és egy magánosán álló emlék
oszlophoz, melynek csonka törzsét körülfonják a repkénylevelek.
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Egy régi vár omladékai között állunk. Meghatva gondolunk 
arra, hogy milyen mozgalmas volt ott a várfalak között egykor 
az élet. Aki ebben a koporsóban pihen, a szorgalmas munkás
ságot tette életének az egyik fő jellemvonásává. Tudta, hogy 
az a mérleg, mely az ember erkülcsi súlyát meghatározza, a 
munka, azért amíg emelhette a kezét és amíg le nem kötötte 
lábait a betegség, élete minden óráját hasznosan igyekezett 
tölteni. „Mulkálkodott, amíg nappal vagyon": a kelő hajnal és 
a késő éjszaka egyaránt munkában találta. Ha szólni tudnának 
ezek a néma falak, ha szavai volnának a hajnalnak és az 
éjszakának, mind azt mondanák, hogy az Istennek egy munkás 
gyermeke nyugszik itt, aki azt tartotta, hogy méltatlan az em
berhez, ha a verejtéktől visszariad. — Az első koszorúval, ame
lyet leteszünk koporsójára, az ő szorgalmas munkásságát ko- 
szorúzzuk m eg: mi terólad, a szorgalmas nőről, el nem feled
kezünk !

Egy ledőlt templom romjai között állunk, ahol annyiszor 
zengett az Istent dicsérő ima és ének. A férfinak a szívében 
is van mély vallásos érzés, de az igazi bensőséges hit a női 
lélekben lakik. A női szív a vallásosság igazi szentegyháza. 
Azt is, aki itt pihen, fogva tartotta az Istennek szerelme. Tudta, 
hogy az élet tenger és ezen a tengeren a hit a csónak, azért 
hittel járt a háborgó habokon. Tudta, hogy az élet pusztaság 
és ezen a pusztaságon a hit az oázis, azért a hitben keresett 
enyhét adó nyugalmat a szívének. Hite szál volt, mely össze
köti a földet a mennyel és világítótorony volt, mely besugározza 
a kétségek habjai között vergődő léleknek sötét mélységeit. — 
A második koszorúval vallásosságát koszorúzzuk m eg: mi a te 
példaadó hithűségedről el nem feledkezünk!

Egy magánosán álló emlékoszlop mellett állunk. Magáno
sán állott a világban a megboldogult. Szülei, testvérei már rég
óta sírban nyugosznakhajadon maradt, koporsójára nem borul
nak árva gyermekek. Én mégis ahhoz az oszlophoz haspnlítom 
őt, amelyet átfonnak a repkény ágai, mert ismerem az írásnak 
szavát: „Sokkal több az elhagyottnak magzatja, mint akinek 
férje vagyon." A szülő tovább él gyermekeinek szívében, él 
akkor is, amikor sírba roskad és már beszakadt a sírhalma. 
Hát az, akinek nincsen gyermeke, nem éli túl a sírja elé letett 
ravatalt és nem számíthat arra, hogy lesz, aki egy imát mondva 
és egy áldást hagyva, a sírját fölkeresi? De igen, számíthat! 
Aki táplál egy éhezőt, vagy ruház egy szülőtlen árvát, szülője 
lett annak, mert ápolta és dajkálta őt. Ennek az elhagyott 
magános, öreg nőtestvérünknek is vannak ilyen szellemi gyer
mekei : a szegények, kiknek a szívébe mint legmaradandóbb 
lapra írta be a nevét. Az a kéz, amelyet most a halál hideg 
bilincse tart fogva, milyen sokszor nyúlt ki a nélkülözők gyá- 
molítására! Gyámolította a szegényeket és adományát kétsze
ressé tette azzal a lélekkel, amivel azt adta. A hideg pénzt 
meleggé tette szívének a jósága. Nemcsak a  kézbe adott, de



a  lélek számára is tett melléje részvétében ajándékot; nemcsak 
ruhát adott a nélkülözőnek, hanem szeretete bő ruhájával is 
betakarta a szerencsétlent. Igaz, jótékonysága nem a hegyről 
lerohanó patak volt, amely fölveri hangjával a vidéket, de annál 
inkább az éjszakának a néma csöndjében megszületett harmat 
volt, amelynek nyomán olyan sok áldás fakad. Nézzétek, ezek 
a  szegények, akik árván maradtak itt, ezek azok a^ repkény- 
levelek, melyek az itt kettétört oszlopot körülölelik! És én úgy 
látom, hogy ez a borostyán szebb ékessége ennek a koporsó
nak, mint ha arannyal átvert, selyem szemfedő borulna reája! 
— A másik magzatja ennek a magánosán élt nőtestvérünknek: 
a  rokonság. Az egyedül álló ember lelke elborul arra a gon
dolatra, hogy élete céltalan, halála pedig szomorú lesz. De az 
egyedül álló ember életének is lehet célja: a hű rokon, aki 
sokszor pótolta már a gyermeknek helyét és az egyedül álló 
ember halála sem szomorú, ha azok, kiknek ereiben ugyanaz 
a vér folyik, mint az övében, szerető gyermekekként virraszta- 
nak a betegágya mellett, zárják be a szemeit és koszorúzzák 
meg a sírját. Ennek a magános testvérünknek ti voltatok a 
gyermekei, rokonok. Ha viharhányt sajka volt az élete, a ti 
szívetek volt az a kikötő, ahol megpihent; ha zord tél volt az 
élete, a  ti szívetek volt az a tűzhely, ahol fölmelegedett és ha 
korhadozó fa volt az élete, a  ti szeretetetek volt az a repkény, 
amely fölkuszott reá. És ő is elsősorban nektek élt: öröme, 
gondolatainak tárgya ti voltatok, beleszőtt titeket álmaiba és 
talán ott lenn a sírban is rólatok álmodik. Kicsi rokonai, nektek 
két anyátok volt; — az egyik, ő, immár halott: hullassatok 
koporsójára könnycseppeket! — A harmadik koszorúval, amit 
koporsójára teszünk, a szegények és a rokonok iránt való sze- 
retetét koszorúzzuk m eg: mi a  te szeretetedről el nem feled
kezünk !

Ezt a munkásságnak, vallásosságnak és szeretetnek ko
szorújával megkoszorúzott, rombadőlt életet vigyétek ki a teme
tőbe, ahol már várnak reája! Várnak reája a sírban régen 
elhunyt szüleinek elomló porai, a mennyben megdicsőült ked
veseinek üdvözült lelkei és az az Isten, aki a megdicsőült 
léleknek a Krisztus szent vérével tisztára mosott vonásait szent
igénk szerint az ő örökkévaló kezeibe metszette föl I

Te pedig, régi várnak omladéka, ledőlt templomnak romja, 
ledöntött oszlopnak csonka törzse, légy teljesen porrá, amíg 
összeomlott kőfalaidból a föltámadás napján új, örökké tartó, 
dicső épületet nem teremt a mi Istenünk! Ámen.

Zongor Béla
körmendi esperes-lelkész
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Illusztrációk.
Máté 9, 13: Augustus császárt egy alkalommal egy elő

kelő római polgár látta magánál vendégül, aki szigorúsága miatt 
rettegett hírben állolt. Felszolgálás közben az egyik rabszolgája 
véletlenül leejtett egy értékes kristály edényt s darabokra törött 
az. Magából kikelve ugrik fel a házigazda az asztaltól s kiadja 
a parancsot, hogy az ügyetlen szolgát vessék a villa halasta
vába a halak eledeléül. A szerencsétlen ember a császár lábai 
elé borult s neki könyörgött irgalomért. Ez szeretettel emelte fel 
a térdeplőt s a házigazdához így szólt: „Ez a rabszolga mostantól 
fogva az enyém. Megfizetem neked azt az árat, amit te adtál érte. 
Egyúttal megparancsolom, hogy minden kristály edényedet itt 
előttem törjék össze és e rabszolga helyett vessék a tóba."

*

Luk. 15, 21: Wittenbergben Luther egy diákot a halálos 
ágyon meglátogatván, azt kérdi tőle: „Hová, kihez igyekszel?" 
„Az én Uram, Jézusomhoz", — hangzik a felelet. „S mit viszel 
neki, holott mi mindnyájan gyarló bűnösök vagyunk?" „Egy 
töredelmes és bűnbánó szívet." „Menj bátran utadon, — mondja 
neki a reformátor, — ez az áldozat kedves Isten előtt s nem 
veti azt meg" (Zsolt. 91, 19.).

*

Luk. 15, 24: Egy ifjú rossz cimborák közé keveredett s 
éveken át léha, könnyelmű életet élt. Majd más vidékre, más 
társaságba kerülvén, megváltozott: megjavult. Mikor hosszabb 
idő múltán egyik régi pajtásával találkozik, mintha meg se is
merné, idegenül megy el mellette. Az csodálkozva kiált utána r 
„Hé, én vagyok; én vagyok!" „De én nem vagyok már én% 
— felel vissza neki a megszólított s megy tovább a maga útján 
(Gál. 2, 20.).

*

Máté 5, 13: A Jérikhóban tartózkodó Elizeust a város fér- 
fiai azzal keresik fe l: íme e város jó lakóhely volna, de a vize 
ártalmas (II. Kir. 2, 19.). Elizeus azt mondja nekik: Hozzatok 
nékem egy csészét és tegyetek sót belé. Mikor ez megtörtént, 
a próféta kimegy a forráshoz, beléveti a sót és az egészségtelen 
vizet ihatóvá változtatja. — A mi lakóhelyeink is megjárnák; vá
rosokban és falvakban való lakozásunk is jó volna, ha maga 
az élet nem lenne olyan terhes és elviselhetetlen. S mi teszi 
azzá? Az elégedetlenségnek keserű vize; különféle bűnöknek 
miazmával telt, mérges, szennyes áradata. De vessetek sót az 
életnek mocsaras, ihatatlan vízébe, hogy az megváltozzék, „meg
gyógyuljon". Legyetek magatok ilyen savak; legyen a ti beszé
detek sóval fűszerezett, a ti életetek — mint a romlástól meg
óvó só — példaadó, nemesítő, jobbító erő. Hogy ez a siralmas 
földi lét elvesztett izét, boldogságát ismét visszanyerje.

*
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Máté 5, 16: Gordon angol generálisról, Chartumnak ne
mes és hőslelkű védőjéről mondta egy arab követ: „Mielőtt őt 
megismertem, gyűlöltem a keresztyéneket. Gordon azonban meg
tanított őket szeretni; s napról napra világosabbá lesz előttem, 
hogy az a vallás, amely ilyen becsületes, hű és önzetlen em
bereket nevel, csak Istentől származhatik."

*
Máté 6, 11: Alphons, 15. századbeli aragóniai király, nagy 

megütközéssel tapasztalta, hogy udvarában a nemesi ifjak kö
zött mint terjed a könnyelműség és erkölcstelenség. Különösen 
feltűnt neki, hogy a szokásos asztali imádságot teljesen elha
nyagolják. Egyszer aztán meghívta valamennyit magához ebédre. 
A nemes ifjak asztalhoz ültek, sóvár pillantásokkal mérve végig 
a válogatott ételekkel dúsan megrakott asztalt; majd evéshez 
láttak a-nélkül, hogy fejüket meghajtották s kezüket imára kul
csolták volna. Egyszerre csak egy rongyos ruhájú, piszkos kül
sejű ember lép a terembe; minden szó nélkül leül közéjük egy 
üres székre, éppen a királlyal szemben. Nem néz se jobbra, se 
balra ; csak eszik. A nemes ifjak felháborodással tekintenek a 
tolakodóra, majd a királyra, hogy mit szól ehhez a dologhoz s 
mikor dobatja ki szolgáival a toprongyos alakot. De a király 
nyugodtan nézi. Az idegen tetszése szerint lakmározik; amikor 
már tele ette-itta magát, végigtörli kezével száját, fölkel az asz
taltól s minden szó, köszönés nélkül távozik. „Micsoda szem
telen, neveletlen egy fickó", — fakadnak ki a nemes ifjak; ez 
már igazán tűrhetetlen". A király csak erre várt s így szólt a 
háborgókhoz: Úgy-e megbotránkoztok rajta magatok is? Pedig 
lássátok, ez a ti példaképetek. Amint ez az asztalhoz ült s kö
szönet, hála nélkül távozott: úgy ti is. Mert nem láttam, hogy 
közületek valamelyik is evés előtt imádkozott volna. Hozzá 
nyúltatok az ételhez a-nélkül, hogy annak adójáról, az Istenről 
megemlékeztetek volna." — Az urfiak elszégyelték magukat s 
tanultak a leckéből.

*
Máté 21, 30: Egy öreg vámos este a sorompót leeresztvén 

aludni tért s hamarosan mély álomba merült. Éjjel egy utas 
kopogtat be hozzá s átbocsátási kér. Belülről hangzik a szó: 
„Jövök." De csak nem jött senki. Az utas újra kopogtat és 
zörget. Megint azt a választ kapja: de a vámos csak nem jött. 
Végre is az utas türelmét veszítve benyomja a rozoga házikó 
ajtaját s elkezd pattogni: „Micsoda dolog, hogy már több mint 
negyed órája folyton azt hallom: jövök; és még sem jön senki?!" 
Az öreg álmosan feltápászkodik s mentegetődzni kezd: „Úgy 
hozzá vagyok szokva a kopogtatáshoz és híváshoz, hogy álmom
ban mondom: jövők". — Az Isten házában, az Úr szavával 
szemben is hányán tesznek így. Hallják a hívást, az igének 
intését és figyelmeztetését s mintegy álomba merülten, gépiesen, 
öntudatlanul felelik s bólongatnak rá: igen; jövök. De az Ígéret 
csak üres szó marad; nem követi cselekedet.

*
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Márk 4, 28: Livingstone a híres afrikai utazó és misszio
nárius beszéli, hogy Sekomi néger törzsfőnök egy prédikációját 
hallgatva hirtelen csak felugrik ezekkel a szavakkal: „Mester, 
az én szívemet is meg kell változtatnod, adj nekem valami 
orvosságot, hogy megváltozzék. Mert büszke az, nagyon büszke; 
és haragos, mindig haragos". Livingstone kezébe veszi Ujtestá- 
mentomát s beszélni akar neki a megváltozás, újjászületés 
egyetlen útjáról és módjáról. De a néger indulatosan vág közbe: 
„Nem, nem ; valami orvossággal változtasd meg az én szívemet, 
egyszerre, gyorsan. Hogy azt megigyam s általa mindjárt mássá 
legyek!“ S ettől nem tágított. — A keresztyének között is 
vannak, akiknek a belső ember növekedéséről ma sokkal ma
gasabb és tisztultabb fogalmaik vannak. Akik feledik, vagy nem 
akarják megérteni, hogy annak az elvetett magnak is fokozatos 
fejlődésre van szüksége: először fű, azután kalász; és csak 
végezetül búza.

*
Máté 12, 50: Mikor gróf Zinzendorff, a külmisszió terén 

oly áldásos tevékenységet kifejtő Herrnhuti-testvérfelekezet ala
pítója, eljegyezte Reusz Dorottya grófnőt, így szólt fiatal meny
asszonyához: „Olyan férfit kapsz bennem, aki az Úrnak egy 
intésére minden pillanatban kész a vándorbotot a kezébe fogni 
s a pogányok közé menni". Amire hozzá mindenben méltó 
jegyese azt felelte: „Cselekedj mindig az Isten akarata és pa
rancsa szerint; én Isten dicsőségére készséggel támogatlak".

*
Máté 13, 46: Szovjet-Oroszországban történt, ahol a kímé

letlen vallásüldüzés ellenére is, vagy éppen azért, megható meg
nyilvánulásai fordulnak elő a vallásosságnak. Egy szegény mu
zsik nagyon vágyódott egy Biblia u tán ; de most ott nagyon ne
héz hozzájutni. Valaki ajánlott neki egyet, de nagy árat kért 
érte: pár zsák gabonát (az egész termését) és egyetlen tehén
kéjét. A földmíves előbb megbeszéli feleségével a cserét. ‘Ál
matlan, kínos éjszakán elhatározzák, hogy ezen az áron is 
megszerzik az annyira óhajtott könyvet. Reggel szekérre rakják 
a gabonát, eléje fogják a tehenet s mennek ketten is a Bibliá
ért, ott hagyják egész földi vagyonukat; de boldogan térnek 
haza, kezükben szorongatva a drága kincset.

*
Máté 23, 37: Jézus egybe akarta gyűjteni Izráél fiait, hogy 

a fenyegető, rájuk váró veszedelemtől megóvja, megmentse őket. 
De ők nem akarták. S ez lett a vesztük, pusztulásuk. Mert az 
emberi akaratnak az isteni akarattal való ellenkezése, szembe- 
helyezkedése csak romlást von maga után. — Jézus a Szent
lélek által ma is hívja, gyűjti a földön az egész keresztyénséget. 
De ma is sokan ellenszegülnek neki. Ebből származik az életnek 
sok nyomora, keresztje, szenvedése, boldogtalansága. A csirkék 
a felettük keringő héja, vagy a hirtelen támadt zápor elől az
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anyjuk szárnyai alá menekülnek. Ki ne érezné s látná annak 
a sötét viharnak a közeledését, mely jégverésnél is nagyobb 
pusztítást hordoz méhében a lelkek számára; azt a veszedelmet, 
mely az emberiség ezeréves drága vívmányait és értékeit a 
teljes megsemmisítéssel fenyegeti. Hol találunk ez ellen mene
déket, oltalmat ? Egyedül a Krisztus védő szárnyai alatt: a val
lás ölén.

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.

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

21. 109.000—1932. B. M. Műkedvelői előadások engedélye
zésénél követendő eljárás újabb szabályozása. A „magyar mű
kedvelők országos egyesületének" nem kell bejelenteni, csak az 
elsőfokú rendőrhatóság engedélye szükséges. A szerzői jogról 
szóló 1921. LIV. t.-c. ide is kiterjed; hogy a szerzőnek kell-e s 
mit fizetni, arra megfelel a „Magyar Színpadi Szerzők Egyesü
lete Bpest, V., Katona József u. 14.“ — Oly színpadi művek, 
amelyeket a szerzői jog nem véd, szerzői beleegyezés nélkül 
adhatók elő.

22. 75.229—1932. B. M. A házassághoz szükséges külföldi 
anyakönyvi kivonatok megszerzésében, pénzátutalásban, a polg. 
anyakönyvvezetők segédkezzenek, szegényeknél szegénységi 
bizonyítvány alapján díjmentesen. Megszerzési nehézségeknél a 
felekezeti anyakönyvi kivonatok is megszerezhetők, mely eset
ben a felek esküt is tesznek az adatok helyességéről.

23. 48.100—1932. F. M. A virágzó gyümölcsfák arzénes 
porozásának tilalma.


