
Első ige.

A tökéletesedés útja.
Máté ev. 5, 48. „Legyetek azért ti 

tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok 
tökéletes."

E krisztusi parancs teljesítésére sokszor buzdítjuk híveinket. 
Mi sem természetesebb azonban, mint az, hogy ez a  parancs 
elsősorban is nekünk szól. Senkire sem vonatkozhatik inkább, 
mint reánk, lelkipásztorokra, kik a Krisztus tökéletés életének 
a hívek lelkében és életében való „ kiábrázolására “ választottuk 
el magunkat.

S az erre a célra irányuló munkánk sikere, eredményes
sége vitathatlan függésben van a mi saját állandó, komoly 
tökéletességre-törekvésünktől s a  tökéletességnek a saját lel
kűnkben s mindennapi életünkben minél nagyobb mértékben 
való tényleges megvalósításától.

Csak ha a  Krisztus tökéletessége igazán kiábrázoltatott 
bennünk, mind szívünkben, mind egész külső életünkben, ak
kor vagyunk csak igazán képesek azt másokban is kialakítani. 
Mint ahogy a művész is csak akkor tud papíron, vásznon, — 
ércből, kőből igazán szépet és nagyot alkotni, ha élő, eleven 
és szeretett valóságként él lelkében a tárgya, a gondolata, az 
alakja.

A folytonos tökéletesedésnek alapkövetelménye és főesz
köze pedig a folytonos önvizsgálat, a  gyakori magunkbaszállás, 
bűnvizsgálat.

Nagyon jól tudjuk, hogy az emberek nagy többsége előtt 
ez kényelmetlen és kellemetlen valami. Nem igen szeretnek 
olyan tükröt tartani maguk elé, amely őket a kevésbé szép, 
sőt gyengébb, gyarlóbb oldalukról mutatja meg. Inkább nem is 
tartják tehát maguk elé ezt a  tükröt, vagy ha néha mégis meg
teszik, akkor nem hisznek a képnek s a tükröt okolgatják. — 
S ezért nem vágyódnak azután a bűnbocsánat, a  kegyelem s 
ezeknek eszközei után se. Pedig hát enélkül nincs tökéletesedés, 
legfeljebb haladás — a túlbecsült és túlértékelt emberi erők 
és képességek csődje felé.

Nekünk azonban tudnunk kell azt, hogy senki sem juthat 
tökéletességre — az Atyához — csak a Krisztus által. Nekünk 
nem szabad felednünk, hogy az emberi elme és lélek minden 
tehetségének legtökéletesebb kifejlesztése sem teszi magában 
tökéletessé az embert. A tökéletesség: az Atya tökéletessége. 
Útja pedig a Krisztus.
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S azért mi megkülönböztetett s igazán szent örömmel 
ragadunk meg minden alkalmat az önvizsgálatra, hogy újra 
meg újra bevallhassuk az apostollal: „Nem hogy már elértem, 
vagy hogy már tökéletes volnék", hanem : „a bűnösök közül 
első vagyok én“. Nem szégyeljük bevallani, hogy a bűn nem
csak kivülöttünk álló sötét hatalom, ami ellen tisztünkből folyó- 
lag szüntelen prédikálunk, hanem bennünk is létező valóság, 
ami nem egyszer megrestit minket az Úr szolgálatában, nem 
egyszer meggátol abban, hogy olyan alázatos lemondással és 
türelmes szeretettel szolgáljuk a Názáretit, mint amilyennel Ő 
szolgálta a sokszor értetlen és hálátlan emberek között az ő 
Atyját. S amely bennünk lévő szomorú valóság oly sokszor 
útját állja annak, hogy necsak hirdessük, hanem éljük is a 
Krisztust.

Nem szégyeljük mindezt bevallani, mert e vallomástétel 
sem nem lealázó, sem nem elkeserítő reánk nézve. — Hiszen 
Pál — volt idő, mikor Saul voltl Az Üdvözítő pedig semmi 
ellen nem harcolt olyan elszánt és kíméletlen erővel, mint épen 
az önigazságával eltelt farizeismus ellen.

Azt meg benső, személyes élményeink és megtapasztalá
saink alapján nekünk legjobban kell tudnunk, hogy az Üdvözítő 
az Ő szent vacsorájában mindig megadja az ő örök megtar
tását és erejét azoknak, akik bűntudattal és törödetemmel el
telten és kegyelem-szomjasan járulnak Hozzá. S a kegyelem 
mindig annál több, minél összetörtebb, bűntudattól, töredelemtől, 
megtéréstől alázatosabb s kegyelem után sóvárgóbb az emberi 
szív 1

Legyen hát e szent órában a mi vallomásunk külön-külön 
és egyenként a Dávid király őszinte és alázatos bűnbánati 
zsoltára: „Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyel mességed 
szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én 
bűneimet! Mert ismerem az én bűneimet és az én vétkem 
szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem és csele
kedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt. Tiszta szívet teremts 
bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne 
vess el engem a te orcád elől és a te szent lelkedet ne vedd 
el tőlem Hadd tanítsam a bűnösöket a  te utaidra, hogy a vét
kezők megtérjenek Hozzád." (51. Zsoltár.)

, S az ily őszinte vallomás ellenében mindig fogjuk hallani 
az Úr szavát: „Mondjad Izrael házának: Élek én! Nem gyö
nyörködöm a hitetlen halálában. Térjetek meg! hiszen miért 
halnátok meg, oh Izrael háza!?" (Ezekiel 33, 11.) Ámen.

Horváth Olivér
nagykanizsai lelkész.
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Tanulmányok.

Az evangélikus lelkész napjainkban.
i i .

„Elhívott apostol". Látszólag, a szavak betű szerinti értel
mét tekintve milyen különös ellenmondás; valójában pedig a 
két ellentétet egybe olvasztó nagy jelentőségű igazság ! Magya
rul : elhívott küldött. Két átellenes, egymástól divergáló irány. 
De a középen ott áll a Krisztus kinyújtott két karjával. Az 
egyikkel hív, magához ölel, a d ; a másikkal küld, előre mutat, 
hogy amit tőle kaptunk, azt adjuk tovább. S adni csak akkor 
tudunk, ha előbb kaptunk s csak annyjt, amennyi magunknak 
van. Aki adni akar anélkül, hogy az Úr hívásának eleget tett 
volna, az küldöttből küldönccé válik; aki bár egész nap lót-fut, 
fárad, agyon hajszolja, gyötri magát: munkájának még sincs 
meg a kívánt eredménye. S mikor adni akar is, csak olyan 
„nesze-semmi, fogd meg jól", amit nyújt. Miért? Mert üres 
erszényből nincs, mit adni. Spurgeont egy lelkésztársa kereste 
fel egy alkalommal s panaszkodott neki, hogy annyi az elfog
laltsága, mindig csak adnia kell és nincs ideje a magába-vonu- 
lásra, elmélyedésre; a bevételre. Spurgeon azt mondja neki : 
„Kérem, lélegezzen csak ki egymás után háromszor." A láto
gató megpróbálta, de nem sikerült. Mire Spurgeon így szólt: 
„Látja, nem megy. Az ember csak akkor tud kilélegezni, ha 
be is lélegzett".

De aztán viszont a belélegzésnek rendes és természetes 
következménye a  kilélegzés. Ez a kilélegzés lelkészi oldalról 
az apostoli tevékenységet jelenti, aminek megnyilatkozási lénye
gét — tovább menve — Pál apostol az igehirdetésben látja. 
„Elválasztva az evangyélium hirdetésére". Az „aphorizmenosz" 
annyit tesz, mint: elkülönített, elválasztott. Amiből azonban 
korántsem szabad és lehet a róm. kath. hierarchiának, mint 
külön papirendnek a jogosultságát és bibliai eredetét kimagya
rázni. Hiszen az a görög szó tulajdonképen térbeli elkülönítést 
fejez ki (Máté 13, 49; 25, 32. Luk. 6, 22; Csel. 19, 9. II. Kor. 
6, 17; Gál. 2, 12.). Még ahol — mint itt és néhány más helyen 
— nem horizontális síkban mozgó eltávolodás, külön-válás 
értelemben fordul is elő, ott sem jelent sohasem vertikális elkü
lönítést, vagyis mások fölé emelést, hanem, csak másoktól va
lami megbízatással járó megkülönböztetést. Úgyhogy bár formai
lag anachronizmus van benne, de a klétosszal, mint vocatio 
internával szemben mai vonatkozásban vocatio externa gyanánt 
is vehetnők. Pál tehát belső elhivatása után és alapján azt a 
külső megbízatást kapta, hogy az evangyéliomot hirdesse.

Az evangyéliom hirdetésére szól az Ágostai hitvallás 5. 
és 14. pontja szerint a mi „szabályszerű meghívatásunk", meg
bízatásunk is. Míg szolgai mivoltunk és elhívatásunk, mint
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vocatio interna a Krisztushoz való viszonyunkban gyökerezik, 
addig apostolkodásunk, nevezetesen az evangyéliom hirdetésére 
vonatkozó feladatunk, kötelességünk mint vocatio externa meg 
az emberekhez való viszonyunkra utal. Mert az emberek közt 
kell apostoli tevékenységünket kifejtenünk s az embereknek 
kell az evangyéliomot hirdetnünk. . .  Az emberek két lényeges 
vonásban, alapvető tulajdonságban minden időben és a világ 
minden táján megegyeznek egymással. A mai ember és a Pál 
korabeli csakúgy, mint a  civilizált európai és a  vad hottentotta. 
Ez az egymástól távol eső korokat egybe kapcsoló s az eltérő 
műveltségi és különböző fajú népeket egyesítő két tényező: a  
bűn és a  kegyelem. Ezért ugyanarra a bűnből felrázó és ugyan
azt a kegyelmet hirdető isteni evangyéliomra van szükség nap
jainkban is, mint kétezer év előtt. S ugyanarra van szüksége 
az egyetemi tanárnak és a napszámosnak, az előkelő szalon
hölgynek és a konyhai cselédlánynak.

Az élet külső s változó körülményeitől függő sajátosságok
ban és jellemvonásokban azonban — korszakok, gazdasági, 
műveltségi állapot és foglalkozásmód szerint; hasonlóképen 
egyéni hajlamaik, lelkiviláguknak a környezettel szemben való 
reagálása szerint — nagyon is eltérhetnek és eltérnek egymástól 
az emberek. Napjaink embere másként gondolkozik, mint a 
csak pár évtized előtti; a  nagytőkésnek és nagybirtokosnak 
mások az igényei, vágyai, céljai, mint az alkalmazottjainak és 
a  nincsteleneknek; a társadalmi középosztályt más eszmék fütik, 
hevítik, mint a fizikai munkája után élő iparos társadalmat; 
másként viselkedünk a  jólétben, szerencsében, mint a csapások 
idején. Az életviszonyok olyan sokágu-boguvá specializálódnak 
s ebből kifolyólag a  hatásaik alatt álló és hozzájuk idomuló 
emberek annyi különböző, egymástól elütő egyeddé individu
alizálódnak, mint soha az előtt más korban. Az evangyéliom 
hirdetése mindezekkel szemben más-más helyzet elé állít és 
más-más feladatot ró reánk. Azért ma sokkal nehezebb és fele
lősségteljesebb a lelkészi állás, mint valamikor. A történelem 
folyamán visszafelé menve felfogásban, érzésben és lelkületben 
annak előtte homogénebb elemet alkottak a hívek; következés
képen a lelkésszel szemben való követelményük is szükebb 
körű, kisebb volt. Amit Kappsteinnak „Van-é még szükség lel
készre?” című körkérdésére adott válaszában Schian szerint 
valaki így formulázott meg: „Máskor a hivatal tette a lelkészt, 
ma a lelkész teszi a hivatalt”.

A híveknek e sajátságos, különleges lelki adottságához 
— ha nem akar levegőt vagdosni (I. Kor. 9, 26.): céltalan és 
hiábavaló munkát végezni — alkalmazkodnia kell a lelkésznek, 
igehirdetőnek. Mintahogy cselekedett Pál, aki mindenkinek szol
gájává tévén magát a  zsidóknak zsidóvá, a törvény alattvalók
nak törvény alattvalóvá lett (I. Kor. 9, 20). Ebből a  követel
ményből természetszerűen folyik az, hogy ma már nem lehet, 
nem szabad úgy prédikálni, mint valamikor, vagy csak nem
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régen is. S ha azt mondottuk fentebb, hogy a Krisztushoz és 
az evangyéliom tartalmához való viszonyban maradiaknak kell 
lennünk; nem kisebb nyomatékkai kell hangsúlyoznunk azt is, 
hogy az evangyéliom külső alakjában, hirdetésében, az embe
rekhez való viszonyban meg haladóknak kell lennünk. Az arany 
ugyanaz az elem, mint volt kezdetben, anyaga semmit nem 
változott; de a modern ember ízlésének megfelelően ma más
képen, több finomsággal és szakszerűséggel dolgozzák fel pénz
nek és ékszernek, mint századokkal, évezredekkel ezelőtt. Az 
evangyéliom örökké ugyanazon s lényegében változatlan ara
nyát is más formában, más kidolgozásban és előterjesztésben 
kívánja a mai ember, mint kívánták apái s dédapái. Amint 
azért büszkeséggel tölthet el bennünket a Krisztushoz és az 
evangyéliomhoz való viszonyunkban a maradiság vádja, éppen 
olyan szomorú és megbélyegző volna, ha ezen a téren: az 
evangyéliom hirdetésének a módjára nézve, a  haladó, a változó 
s fokozottabb igényű és szükségletű emberekhez való viszony
ban tartanának maradiaknak bennünket.

De nemcsak a módra nézve, hanem térbeli, kiterjedésbeli 
vonatkozásban is követelményeket támaszt velünk szemben a 
kor. Ma már a templomi igehirdetéssel beérnünk nem szabad. 
Hiszen az evangyéliomot Jézus szerint minden teremtésnek kell 
hirdetnünk (Márk 16, 15.). Ámde mennyien vannak, akikhez a 
szószéki hirdetéssel nem tudunk közel férkőzni: egyrészt mert 
maguk vonják ki abból magukat, másrészt mert a külső körülmé
nyek akadályozzák meg abban őket. Az ilyeneknek a  helyükbe 
kell vinni az evangyeliomot; utánuk kell menni, járni, mint tett az 
a  juhát vesztett ember s az az elgurult drachmáját kereső asz- 
szony (Luk. 15, 1—10.). — Cl. Harmshoz több gyülekezeti tag
nak a megbízásából négy ember azzal a kéréssel álított be egy 
alkalommal, hogy jónak látnák a  lelkigondozás érdekében, ha 
az eddiginél gyakrabb, intenzívebb házi látogatást végezne 
köztük. Harms nyugodt türelemmel hallgatja végig látogatóit. 
Azután szótlanul felkelt a helyéről — éppen este volt — s az 
asztalán égő szokásos két gyertya közül az egyiket elfujta. 
Egy pillanatig tűnődve áll meg, majd a feszülten reá figyelőkhöz 
fordul: „Mit kell most már tennem, ha a gyertyát újra meg 
akarom gyújtani? Az égőt vigyem-e ahhoz, amelyiket meg 
akarok gyújtani, vagy pedig fordítva?“ „A kialudtat az égő
höz", — feleli bizonyos csodálkozással egyértelmüleg a négy 
férfi. „No hát maradjunk emellett az egyházi és lelki élet terén 
is ; nehogy közben esetleg a magam gyertyája is kialudjék", — 
mondja Harms s azzal elbocsátotta a deputációt.

Bármily sokat tanulhatunk egyébként Harmstól, ebben kö
vetnünk nem szabad. Ma egészen más időket élünk. Igenis a 
lelkésznek a maga égő gyertyáját el kell vinnie hívei közé, hogy 
vele azoknak a  gyertyáit gyújtogassa. Mert külömben hány 
gyertya maradna a mai viszonyok között meggyujtatlanul. Attól 
nem szabad félnie s magát azzal áltatni és mentegetni, hogy
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esetleg közben a saját gyertyája kialszik. Úgy kell annak égni,, 
mint a fáklyának, melyet a szél fúj, lobogtat bár, elfujni, kiol
tani azonban nem képes. Sőt az ilyen látogatások alkalmával 
az a gyertya igen gyakran csak újabb tápot kap az erősebb 
lángolásra. Mert a  lelki ajándékoknak másokkal való közlése 
a kölcsönösségnél fogva — mintahogyan ezt Pál önmagán 
érezte (Róm. 1, 11—12.) — visszahatólag a lelkész felbuzdu
lását, hitét is növeli. Kinek ne volnának ily irányú örvendetes 
tapasztalatai. Egy-egy betegágy mellett ki ne találkozott volna 
már heroikus lelkű kereszthordozókkal, akiknek a türelme, hite 
reá is felemelő hatással volt. A lelkipásztori látogatások, ha az 
igehirdetésre vonatkozó megbízatásunkat lelkiismeretesen fogjuk 
fel s az evangyéliomot csakugyan mindenkihez el akarjuk jut
tatni, a lelkésznek múlhatatlan és alóla magát semmiképen 
nem mentesíthető kötelessége. Hiába: ha a hegy nem megy 
Mohamedhez, Mohamednek kell a hegyhez mennie.

De a lelkésznek az a készsége, mellyel azt a bizonyos 
gyertyát kiviszi s meghordozza hívei között, serkentőleg fog 
hatni arra is, hogy minél gyakrabban és sűrűbben hozzák vi
szont ők is a  maguk kialudt, vagy pislogó gyertyáját ahhoz az 
égő gyertyához. A lelkipásztori látogatások a templomlátoga
tottságát tapasztalat szerint emelni szokták. Ugyanis még a 
legegyszerűbb falusi emberben is van rendesen annyi előzé
kenység, jóindulat, vagy etikettszerű kifejezést használva: annyi 
udvariasság, hogy a lelkésznek nála tett látogatását visszaadja 
neki — a templomban. Egy agilis és gazdag tapasztalatú városi 
lelkésztől hallottam, hogy falusi pap korában volt egy Amerikát 
járt, erősen szociális érzelmű híve, akit az egész falu egyház
ellenesnek ismert s aki az elődje idején templomba egyáltalán 
nem járt. Elment hozzá, meglátogatta. Az csodálkozva fogadja: 
„Tisztelendő uram, én velem eddig senkise törődött'1. S a lel
késznek megértő munkatársa, egyik - jobb keze vált belőle. 
Avagy Zakeusnál is (Luk. 19, 1—10.) a nagy fordulatot nem 
Jézusnak hozzávaló betérése, leereszkedése idézte-e elő? S 
melyikünknek ne volna ezen a téren több-kevesebb — de, aki 
a cura-pastorálist rendszeresen gyakorolja, bizonyára: inkább 
több — hasonló tapasztalata ? Hát még mennyi impulzust, meg
termékenyítő gondolatot, aktuális anyagot és kifejezésbeli kész
séget nyújt a lelkésznek a híveivel való érintkezés. Hiszen az 
igehirdetés közvetlenségének és sikerének egyik főfeltétele a 
a lelkipásztorkodásban rejlik.

Már most befejezésül összegezve és röviden: napjaink 
lelkészének a problémája teljes egészében a hivatásérzeten 
fordul meg. S a vele szemben támasztott követelmény kettős: 
általános és speciális. Vagyis a Krisztushoz való viszonyban 
legyen konzervatív, az emberekhez váló viszonyban pedig 
modern. Aforisztikusan szólva: maradi haladó 1

Kiss Samu.



Vasárnapi és ünnepi beszédek.

A vagyon és az ember viszonya.
Aratási hálaadáskor.

Luk. ev. 12, 16—21.

Gondos szülők már kicsi koruktól kezdve hozzászoktatják 
gyermekeiket, hogyha bárkitől valamit kapnak, azt megköszönni 
el ne felejtsék és így illetleneknek, hálátlanoknak ne bizonyul
janak jóltevőik iránt. Ugyanez áll ránk, felnőttekre nézve is, 
kik bizonyos tekintetben szintén gyermekek vagyunk, gyermekei 
a felettünk lakozó személyes hatalmasságnak, a világot bölcsen 
kormányzó, a benne bízóknak a legszükségesebbet mindig meg
adó, szerető mennyei Atyának. És ezen mai ünneplésünknek 
épen az a célja, rendeltetése, hogy gyülekezetünk minden tagja, 
ki aratási áldásban részesült, ki a saját földjén takaríthatott a 
kedvezőtlen időjárás, hosszú szárazság dacára is várakozásánál 
többet és jobbat, vagy a másén kereshette meg egész eszten
dőre a mindennapi kenyeret, itt az Úrnak hajlékában rebegje 
el hálaimáját. Először azért, hogy e végéhez közeledő gazdasági 
évben dolgozni tudtunk és gyötrő nyavalyák nem nyűgöztek 
az ágyhoz, nem bénították meg munkaerőnket, másodszor azért, 
hogy fáradozásunk nem volt hiábavaló, hogy nagyobb elemi 
csapások elkerülték határunkat, házainkat és se mindent a földre 
verő jégvihar, se pusztító tűzvész nem emésztették fel sok-sok 
verejtékezésünk eredményét; azután azért is, hogy békességben 
élvezhetjük munkánknak gyümölcsét, szabadon fordíthatjuk azt 
tetszés szerinti célokra. Ha mégis akadnak körünkben olyanok, 
kik a hívek seregétől ma is távolmaradtak, kik nem érzik szük
ségét annak, hogy a minden áldások Atyja előtt fejet, térdet 
hajtsanak, kik a hála virágát szívükben soha kinyilni nem en
gedik, kik elbizakodottan, talán mellüket verve hirdetik: ha 
termett a föld, az elsősorban az én érdemem, mert alaposan 
megmunkáltam, gondját viseltem, az ilyenek elfelejtik a nagy 
apostolnak mély igazságot kifejező eme szavait: Hiába plántál 
Pál és öntöz Apollós, ha Isten nem nyújtja a megelevenítő erőt. 
Elfelejtik, hogy a talajnak legokszerűbb művelése mellett is 
százalékban kifejezve elenyésző csekélység az, amivel a mi 
emberi erőnk a termés létrejöttéhez hozzájárul, elfelejtik, hogy 
viselkedésükkel háládatlan gyermekekhez lesznek hasonlókká, 
akiket ők maguk is megszólnak, vagy a meggyógyított bélpok- 
losok kilencéhez, kiknek szintén nem jutott eszükbe a hálaadás. 
Mi, kiket a harang búgása ide hívott, szívünk ide késztetett, 
illedelmes gyermekek kívánunk lenni és imádságos szívvel, 
éneklő ajakkal, a balga gazdagról szóló elmélkedésünkkel szen
teljük meg hálaadó ünnepünket. Már most ezt a példázatot 
vizsgálva, lássuk
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a vagyon és az ember viszonyát, következményét
1. a balga gazdagnál, 2. nálunk, 3. az igazi hívő léleknél.

1. Példázatunk szerint volt egy gazdag ember, kinek any- 
nyira bőséges termésben, akkora áldásban volt része, hogy az 
elraktározás kérdését nem bírta másképen megoldani, mint a 
régi csűrök lerombolásával, újak építésével. És amikor gondo
lata testet öltött, terve megvalósult, mikor oly nagy helységek, 
a helységekben olyan nagy mennyiségek álltak rendelkezésére, 
hogy a kényelmes, dologtalan életmód hosszú évekre, talán 
egész életére biztosítottnak látszott, így biztatta önmagát: „Én 
lelkem, sok javaid vannak sok esztendőre éltévé; tedd magadat 
kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél." Jellegzetes fényt vet
nek ezek a szavak a gazdagnak jellemére, lelkületére, vagyo
nához való viszonyára. Bőséges termése ahelyett, hogy a hála, 
az Isten előtti megalázkodás érzetét ébresztette volna fel keb
lében, hogy ez a gondolata támadt volna: ennyit és ennyit 
vártam, de jóval többet kaptam, ezért én is éreztetem a rászoru
lóval, áldó kezemet, ehelyett még nagyobbra nőtt kapzsisága, 
vagyonfelhalmozási vágya, még inkább előtérbe tolult a mindent 
magának követelő én s előállt az az elszomorító, visszás helyzet, 
ami az életben azóta is számtalanszor megismétlődött, hogy t. i. 
a vagyon parancsol urának és nem az úr a vagyonának. Gazdag 
ember volt, amilyenek a jelen nyomorúságos világban is akad
nak. Akkora birtokot vallhatott sajátjának, hogy nem kellett 
munkáseszközt venni kezébe, tehát felületes szemmel nézve 
sokaktól megirigyelt viszonyok között tölthette napjait, mégis 
figyeljük csak jól meg, mennyire üres volt a lelke a nemesebb 
érzésektől, indulatoktól, s a jólét mennyire elaljasította, hogy 
azt ne mondjam: állati színvonalra süllyesztette, mert egyedül 
az evésben, ivásban találta örömét. Eddig még ha nem dolgozott 
is, legalább gondolkodott, most mikor elérte alacsony célját, ezt 
is félretette. íme itt a veszedelmes kinövés, az ember vesztét 
okozó következmény, amely miatt Jézus a földi gazdagságot 
tanításaiban kárhoztatta és bőséges tapasztalataiból leszűrt igaz
ságképen kimondotta: Könnyebb a tevének a tűfokán keresztül 
menni, mint a gazdagnak bejutni a mennyeknek országába. 
Nagy hiba, tévedés volna azonban mindezek alapján olyan vé
leményt alkotnunk, hogy a vagyonszerzés bűn, a szegénység 
pedig kér. erény, amaz feltétlenül a mélységbe, emez az üdvös
ség honába viszi az embert, aminthogy tényleg akadtak a ke
resztyének körében, akik az utóbbit választották életük eszmény
képéül s szerzetesi ruhát öltve magukra, könyöradományokból 
gyűjtötték össze a napi kenyeret. Nem! Nincs az a szerzési 
vágy, nincs az a nagy vagyon, mely magában véve bűnösnek 
volna mondható. Példázatunk szereplőjénél sem tudható be 
bűnnek, hogy sokkal rendelkezett, hogy a nagy terület rekord- 
termést hozott, hogy férőhelyeit bővíteni volt kénytelen. Vétke, 
hibája csak ott kezdődött, amikor a bőség, a semmiben szűk-
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séget nem szenvedés szívét keménnyé, érzéketlenné tették, ami
kor a lélekről való teljes megfeledkezést eredményezték, amikor 
a testi életet, a testi jómódot örökkévalónak tartotta. Ekkor 
hangzott feléje, ekkor csapott le mint valami bomba mellette az 
Istennek beszéde: „Bolond, az éjjel elkérik a te lelkedet te tőled, 
amiket pedig készítettél, kiéi lesznek?" Mert ne gondold egy 
pillanatra se, hogy javaiddal az örökéletet megvásárolhatod! 
Hatalmas mementó, emlékeztető volt ez az evangéliomi gazdag
nak, mellyel az Ür változásra akarta bírni, figyelmét helyesebb 
irányba terelni. Habozás nélkül elmondhatjuk tehát, hogy a 
példázatbeli gazdagnak vagyonához való viszonya a lehető leg
helytelenebb volt, a jólét a veszedelem útjára vitte, Isten aka
ratával ellentétbe hozta. De ennél a pontnál meg nem állhatunk, 
hanem tovább kell mennünk és feleletet keresnünk erre a má
sik kérdésre,

2. milyen a mi korunknak, századunk fiainak, milyen a 
mi gyülekezetünk tagjainak viszonya a földi javakhoz? És ha 
ezúttal nem dicsekedhetünk is azzal, hogy szinültig megteltek 
a mi éléstáraink, ha a gyakran mutatkozó hiányok nem enged
nek is tétlenkedni bennünk, mégis nincsen-e több-kevesebb 
rokon-vonásunk a bibliai gazdaggal? Nem hasonlítunk-e hozzá 
abban a tekintetben, hogy mi is annyira élünk, halunk javaink
ért, azoknak gyarapításáért, mintha örökké együtt maradhatnánk 
velük, mintha a boldogság kérdése egyenesen hozzájuk volna 
kötve, mintha legalább egy részt a halál után is magunkkal 
vihetnénk?! Nem találkozunk-e az élet kanyargós utjain nap
jainkban is olyan emberekkel, akik egyedüli, legfőbb célként 
tűzik maguk elé a meggazdagodást, akik hol lassúbb, hol gyor
sabb tempóban effelé törtetnek, akik emellett minden embertársi, 
felebaráti érzést félretesznek, akiknek sokszor tele torokkal 
szeretnénk evangéliomunk figyelmeztetését fülükbe kiáltani: 
„Bolond, az éjjel elkérik a te lelkedet tetőled; amiket pedig 
készítettél, kiéi lesznek?" Nem lehetünk-e gyakorta olyan ese
teknek szemtanúi, amikor már nem is mi parancsolunk az élet
telen rögnek, hanem az parancsol nekünk, amikor emberi méltó
ságunkon ejtünk tátongó sebet és a kormányzópálcát értéktele
nebb elemnek engedjük által? Azután nincsenek-e az önfenn
tartás, a megélhetés végtelen sok nehézségeivel küzdők százezrei 
mellett a jelen korban is olyanok, kiknek sok adatott, kik a 
nélkülözők bosszantására, keserűségére így biztatják maguk: 
Tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél, kik így 
teszik az áldást átokká magukra, embertársaikra nézve. Ha 
tehát korunk fiainak vagyonukhoz való viszonyát a pártatlanság 
szemüvegén vizsgáljuk, lehetetlen azt helyesnek tartanunk, a 
jézusi felfogással összeegyeztetnünk, azzal a jézusi felfogással, 
mely telítve volt a legtisztább önzetlenséggel, mások iránti sze
retettel, mely az anyagi jólét megszerzését, biztosítását sohasem 
célnak, csak eszköznek tekintette, mely óhajtja a jómódot, de 
nem azért, hogy kényelembe helyezkedhessél dologtalan életre
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vetemedjék, különböző testi gyönyörök után futkozhasson, ha
nem egyedül azért, hogy a szeretet melegét minél többekkel 
éreztethesse. Már pedig valljuk csak be nyíltan, ne próbáljuk 
szépítgetni magunk, mi sokkal kicsinyesebb célokért lelkesülünk, 
fáradozunk, önmagunknak hasznát keressük első sorban és 
akárhányan akadnak szellemi munkások, kik egyetlen tollvonást, 
testi munkások, kik egyetlen kapavágást sem hajlandók tenni 
olyan munkánál, melynek gyümölcsét nem ők élvezhetik min
denkinél előbb. Hogy századunk szülöttei sokszor mennyire 
kicsinyes célért küzdenek, mennyire helytelenül fogják fel az 
Isten áldását, elég annak az embernek esetére hivatkoznunk, 
aki sokat dolgozott, nagy vagyont szerzett össze, aki az utolsó 
földdarab megvásárlásánál így nyilatkozott: Elértem célom, most 
már van annyi vagyonom, hogy minden nap hússal táplálkoz- 
hatom. Rövidesen e kijelentés után súlyos gyomorbajt kapott 
és keserű lett minden falat számára. így járhat az, aki nem az 
Istenben gazdag.

3. A harmadik, amiről még szólni kívánunk, a vagyon és 
az ember viszonya, következménye a hívő lelkeknél. Itt először 
azt kérdezhetjük: kik a hívő lelkek ? Azok, akik jó és balsors
ban rendületlenül hisznek az isteni jóságban, akik a világ folyá
sában, a történelem eseményeiben, saját életükben meglátják, 
megérzik a Teremtő kezét, akiknél mélységes bünbánat lakozik 
a szívben, erős elhatározás a lélekben rosszat többé nem cse
lekedni, akik nem kételkednek abban, hogy a mi hivatásunk, 
rendeltetésünk Isten közelébe jutni, ez pedig csak a Krisztus 
evang.-nak betartása, az életbe való átpalántálása utján lehet
séges, akik nem azért vallják maguk ker.-nek, Jézust Üdvözítő
jüknek, mert így tanulták egykoron, hanem mert egyéni tapasz
talatukból is arról győződtek meg, hogy a kereső, bánkódó 
kebel nem lelhet előbb igazi nyugtot, míg meg nem ragadta a 
Jézusnak kezét. Azok a hívő lelkek, akik e földi életet annak 
veszik, ami, készületnek a sírontúli életre, akik a szentirással 
vallják: „Nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt 
keressük. Az ilyenek helyes viszonyban állnak a rájuk bízott, 
nekikjuttatott javakkal, nem tekintik azt tulajdonuknak, nem 
használják fel másra, mint amire Jézus is felhasználná, t. i. jól- 
tevésre, a világban látható sok nyomorúság enyhítésére. Küz
denek, dolgoznak, szereznek nem azért, hogy nagy kincseket 
magukénak tekinthessenek, minden nap hússal táplálkozhassa
nak, hanem, hogy minél többekkel jót tehessenek. Ilyen ma
gasztos cél vezérelje ezt a mi gyülekezetünket, így kezeljük mi 
is az aratási áldást, melyért ma hálaadással áldozunk a minden- 
ség jóságos Urának és ha szűkölködő zörget ajtónkon a kérés
sel: Adjatok, adjatok, amit Isten adott, meg ne keményítsük 
szíveinket. Ámen.

Horváth Sándor
csabdi-i lelkész.
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Látó vakok és vak látók.
Vázlat szenthár. u. 19. vnapra.

János 9, 24—41.
„ítélet végett jöttem ebbe a világba, hogy akik nem látnak 

lássanak és akik látnak vakok legyenek." Ennek a paradox 
tételnek szemléltető bizonyítására szolgál ez a most felolvasott 
egész szentlecke. Itt természetesen lelki látásról, illetve vakság
ról van szó s egyedül Jézushoz, a világ világosságához való 
viszonyunktól függ, hogy melyik csoporthoz tartozunk: a látó 
vakokhoz, vagy a vak látókhoz. Ez nem mellékes valami, sőt 
életbevágó fontosságú, mert ettől viszont lelkűnknek üdve, vagy 
kárhozata függ.

1. A látó vakok képviselői szentleckénkben a farizeusok. 
Látók saját véleményük szerint, vakok Üdvözítőnk megállapí
tása szerint. Ők azt hitték, hogy világosan látnak, pedig vakok 
voltak a legkézzelfoghatóbb üdvténynek, a legvilágosabb üdv
igazságnak meglátására.

Jézus meggyógyít egy vakon született embert és pedig 
nyilvánosan, mindenek szemeláttára. Ez nyilvánvaló csoda, hi
szen „amióta a világ áll, senki sem hallott arról, hogy valaki 
vakon született ember szemét megnyitotta volna." Aki ezt meg
tudja tenni, abban isteni erőnek kell lakoznia, aki pedig isteni 
erővel rendelkezik, az Istentől való. Ez olyan világos következ
tetés, mely előtt minden elfogulatlan embernek meg kell hajol
nia. De a farizeusokból éppen ez az elfogulatlanság hiányzott. 
Nekik előítéletük volt Jézus felől (29. v.) s határozott ellen
szenvvel viseltettek vele szemben. Ők előre megalkották felőle 
véleményüket s ebben nem a ténybeli igazság, hanem subjektiv 
érzésük által vezéreltették magukat. Egyszerűen megállapították, 
hogy Jézus nem Istentől való s szentleckénket megelőző rész 
tanúsága szerint eleve elhatározták, hogy ha valaki őt Krisztus
nak vallja, ki kell azt közösíteni a zsinagógából. A csodás gyó
gyításnak ténye nem arra ösztönzi őket, hogy véleményüket, 
hanem magát a tényt vizsgálják felül és változtassák meg. Elő
ször megpróbálják az egészet letagadni: az az ember nem is 
volt vak. Mivel azonban hiteles tanuk, elsősorban az ő szülei 
az ellenkezőt bizonyították, tehát maga a tény nem volt letagad
ható, azt igyekeznek bebizonyítani, hogy nem Jézus hajtotta 
végre. Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös, mert a szombatra 
vonatkozó törvényt megszegte. Mivel bűnös, nem lehet Istentől 
s mivel nincs Istentől, nem is tehetett csodát. Ez az ő okosko
dásuk s azt kívánják attól a koldustól, aki a gyógyításnak nem 
csak közvetlen tanúja, hanem tárgya is volt, hogy saját tapasz
talatból nyert meggyőződése ellenére hajoljon meg ezen okos
kodás előtt. Erre nem lévén hajlandó, a legnyomósabb argumen
tumhoz, az erőszakhoz folyamodnak, egyszerűen kilökik őt. Mert 
ők ellenmondást nem tűrnek, ők mindent tudnak, őket senki
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tanítani ne merje. így teszi őket az ő tudásuk, az ő gőgjük 
vakokká, akik látván nem látják meg a legkétségbevonhatlanabb 
tényeket sem.

Sokan vannak ma is ilyen látó vakok. Vannak, akik elmé
leti úton megalkotják maguknak a maguk világnézetét s ami 
ebbe nem fér bele: Isten, Krisztus, örökkévalóság, azt könnyen 
elintézik: egyszerűen nem léteznek.

Vannak, akik, mivel egy kicsit többet tanultak s egy kicsit 
mélyebb bepillantást nyertek a mindenség titkaiba, mint más 
közönséges halandó, azt hiszik, hogy már mindent tudnak. Ők 
tudják, hogy a természetben örök törvények uralkodnak, me
lyek áttörhetetlenek, tehát csodák nincsenek. Ami rendkívüli 
dologgal találkoznak akár a szentírás lapjain, akár az életben, 
azt ők meg tudják magyarázni, vagy ha nem, akkor egysze
rűen tagadják.

Vannak, akik az igazság kizárólagos birtokosainak hirdetik 
magukat. Csak az a csalhatatlan igazság égen és földön, amit 
ők „elhatároztak". Ha a történelem ezzel ellenkezik, ők átérté
kelik azt a történelmet. Ami nincsen Ínyükre, arról kisütik, 
hogy meg sem történt, vagy legalábbis nem úgy történt, aho
gyan azt eddig mindenki tudta és tanította. Ellenmondást, taní
tást ők sem tűrnek, „csalhatatlan" igazságuk előtt mindenkitől 
meghajlást, követelnek, mert különben a végső argumentumhoz 
folyamodnak. A képzelt látók így lesznek vakokká. S mivel 
vakságuk tudatos: nem látnak, mert nem is akarnak látni, azért 
vakságuk bűnné és gyógyíthatatlanná lesz. Maga üdvözítőnk 
mondja, hogy bűnük megmarad. Nincs ennél rettenetesebb Ítélet, 
mert ez örök kárhozatot jelent.

2. Milyen egészen más, mennyire felemelőbb és vigasz
talóbb kép tárul elibénk, ha figyelmünket arra a koldusra irá
nyítjuk, aki viszont vakból lett látóvá. Először testileg, de azután 
lelkileg is. Miután az előző rész elbeszélte, hogy miként nyíltak 
meg testi, ez a most felolvasott szakasz elbeszéli, hogy miként 
nyíltak meg lelki szemei.

Mikor Jézus meghallotta, hogy a farizeusok azt az általa 
meggyógyított embert kilökték maguk közül, felkeresi és közli 
vele, hogy ő az Embernek Fia, vagyis ő az a megígért Messiás, 
aki Istennek örök végzéséből eljövendő vala a világra. A meg
gyógyított ezt a kijelentést hittel fogadja s leborul Jézus előtt 
azzal juttatván kifejezésre, hogy akit eddig csak tisztelt, most 
imádásra méltónak, azaz Istennek ismeri el. Ekkor nyíltak meg 
teljesen az ő szemei, ekkor lett vakból igazán látóvá. Ha végig 
olvassuk a vak meggyógyításának egész történetét, vagyis az 
egész 9. fejezetet, meggyőződünk róla, hogy Jézushoz való vi
szonyában három fokozatot különböztethetünk meg. Először 
csak a jóltevőt, az irgalmas emberbarátot ismeri fel benne, 
azután a prófétát s végül a megváltót. Az első kettőre saját 
erejéből, saját tapasztalatából jutott el, de a harmadiknak, a 
legmasabbnak csak kijelentés utján jutott birtokába. A hit isteni
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adomány, de elnyerésének vannak emberi feltételei. Hogy me
lyek ezek, világosan látjuk a vakon születettnél.

Az első az elfogultságtól, az előítélettől való mentesség. 
Midőn a farizeusok rá akarják bírni: ismerje el, hogy Jézus 
bűnös s csodát már ennélfogva sem tehet, ő egyszerűen azt 
feleli: hogy bűnös-e nem tudom, én csak annyit tudok, hogy 
vak voltam s most látok. Nem okoskodik: lehet-e, nem lehet-e, 
ő csak a tényt nézi a maga egyszerű és felséges valóságában.

A második, ami az elsővel szorosan összefügg, a józan 
ítélőképesség, amely a tényekből le tudja vonni a helyes kö
vetkeztetést. Jézus olyant tett, amit még ember soha nem tett 
és nem is tehet, tehát ő nem ember, hanem Isten.

A harmadik az a bátorság, amellyel a tényekből leszűrt 
meggyőződését mindenkivel szemben ki meri mondani és amel
lett állhatatosan megáll, vissza nem rettenve a kellemetlen kö
vetkezményektől.

És végül — ami a legfőbb — az alázatosság, mellyel el
ismeri a maga vakságát, a maga tudatlanságát s ebből kifo
lyólag a vágyódás az igazismeret után. Mindkettőt kifejezésre 
juttatja, midőn Jézus kérdésére: Hiszel-e az Ember Fiában? 
így felel: ki az Uram, hogy higyjek benne?

Ahol ezek az emberi feltételek megvannak, ott nem fog 
hiányozni Istennek közreműködése sem a lelki szemek meg
nyitására.

A lelki látásnak, a hitnek ma sincs más útja. Tedd meg 
ami tőled függ s Isten is megfogja tenni a magáét: vakból lá
tóvá s mint ilyent az örökélet részesévé tesz!

Teke Dénes
sandi lelkész.

Maradjatok Énbennem!
Szenthár. u. 20. vas.

János XV. 1—8i

Nem hiába nevezik a bibliát a könyvek-könyvének! Sok 
millió kötetre rúg már azoknak a könyveknek a száma, ame
lyek olvasásra várva hevernek a világ nagy könyvtárszobájának 
a roskadozó polcain. Sok millió ember él a földön, akiknek 
életében ezeknek a könyveknek egyike vagy másika szabott 
irányt a haladásra, adott szárnyakat az idealizmus világában 
való repülésre és nyújtott vigasztalást az élet nehéz keresztjének 
a hordozásához. De e sok millió kötetből nincs egyetlen egy 
könyv, amit annyian olvastak volna már el, ami annyi koldus- 
leiket tett volna már Krőzussá és annyi haldoklónak adott volna 
már életet, — mint a biblia.

Hiszen nincs az emberi életnek olyan vonatkozása, nincs 
a léleknek olyan hangulata, nincs a szív világának olyan féltve
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őrzött titka, amelynek mását az ember nem tudná fellelni a 
biblia lapjain. És nincs az a fájdalom, amelyre a bibliának ne 
lenne balzsamcseppje, nincs az a vágy, amit ki nem elégíthetne 
és nincs az a bonyodalom, nincs az a válság, amelyből nem 
tudná megmutatni a kibontakozáshoz vezető biztos utat.

Ilyen válságból való kibontakozáshoz vezető útra mutat 
a könyvek-könyve felolvasott szent leckénkben is. Mialatt a 
világ diplomatái, bölcsei zöld asztalok mellett töprengve és vitat
kozva keresik a szörnyű világválság megoldását — Jézusnak 
egy a természet köréből vett hasonlatát állítja a töprengők és 
vitatkozók elé. Olyan egyszerű, olyan világos ez a hasonlat, 
hogy belőle még a gyermek és a tudatlan is megértheti: a 
világválság megoldását keresni és a tanácskozásokból Krisztust 
kihagyni csak álom, csak meddő küzdelem.

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők; aki én bennem 
marad és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mivel nélkülem 
semmit sem tehettek". . .  így beszél Jézus szent leckénkben. 
Tehát Jézus nélkül nincs válságmegoldás sem, de vele mindent 
elérhetünk, mert kezünkben van minden válságmegoldás kulcsa. 
Maradjatok bennem s én is bennetek! Jézusnak ez a kijelen
tése felhívás a beteg világhoz, amelyben reámutat a Krisztusban 
gyökeredző élet

I. magasztos követelményeire és
II. reménytkeltő Ígéreteire.
I. „Maradjatok bennem" — mondja Jézus tanítványainak. 

Tehát: nemcsak — maradjatok mellettem, — nemcsak — ma
radjatok velem, hanem: maradjatok bennem.

Szép és üdvösséges dolog mindig Jézus mellett lenni, őt 
mint tanítvány követni és neki mindenekben szolgálatára lenni. 
Szép és üdvösséges dolog leborulni Jézus előtt s e vallomással 
hódolni előtte: „Uram jó nekem itt melletted s azért el nem 
hagylak soha és nem szakít el mellőled semmi, sem magasság, 
sem mélység, sem élet, sem halál!

És szép és üdvösséges dolog mindig Vele lenni, mindig 
belé fogódzni, a gyermek bizalmával s az édesapja kezét fogó 
gyermek boldog megnyugvásával. Hiszen milyen jó az, ha az 
élet viharaiból menekülve nála oltalmat találunk s így szólha
tunk : Még a halál árnyékának a földében sem félünk semmitől, 
mert tudom, hogy veled vagyok s veled nem érhet semmi ve
szedelem. Milyen jó, ha háborgó lelkiismeretemet lecsendesítheti 
ez a tudat: Az én Jézusom kibékített engem az Istennel s azért 
életem derűs és borús napjain egyaránt erős hittel fogódzom 
kezébe.

Igen! Nagyon szép és üdvösséges dolog engedelmesen 
követve a Jézus nyomában járni. Nagyon szép és üdvösséges 
dolog gyermeki bizalommal mindig vele lenni. De a legszebb 
és a legüdvösségesebb, amit csak a tanítvány elérhet, a legma- 
gasztosabb és a legnagyobb, amit Jézus övéitől megkövetel, ez :
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maradjatok én bennem. Ha mellette vagyok, akkor a nyomában 
járok. Ha vple vagyok, akkor a kezét fogom. De ha benne va
gyok, akkor az én szívem az ő szívében van ; ő az én lelkem
nek az otthona, az én lelkemnek az éltető eleme, amelyben él és 
dolgozik. Ez az állapot, amelyre Jézus céloz, mikor azt mondja: 
„Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők."

A szőlővessző ugyanis a legbensőbb összeköttetésben él 
a szőlőtőkével. Belőle szívja magába a tápláló nedvet, az erőt, 
az életet és a fejlődést, s ha leszakítjuk a tőről, elhervad, el
pusztul és nem használható többé másra, mint hogy a kemen
cébe vessék. És milyen csodálatos és titokzatos a nedveknek 
a körforgása, amelyek a gyökérből és tőből kiindulva táplálják 
a vesszőket, a leveleket, a rügyeket és végül a gyümölcsöket! 
Minden, amivel csak a szőlővessző dicsekedni tu d : a szép, illa
tos virág, a zöld lomb, az édes gyümölcs — mind abból a 
szőlőtőből nyeri életét, amelyen van s amellyel egy.

Óh! Testvérem — megérted-e most már, hogy mit jelent 
a Jézus üzenete: Én vagyok a szőlőtő s ti a szőlő vesszők vagy
tok. Maradjatok azért én bennem, mivel nélkülem semmit sem 
tehettek ? Sejted-e már, hogy mit jelent az Úrban megmaradni ? 
Tudod-e már, hogy milyennek kell lenni a belső életközösség
nek a Jézus és az ő igaz tanítványa között?

Úgy-e az igaz keresztyén, mint szőlővessző mindenét a 
szőlőtőtől a Krisztuslól nyeri! Tőle kapja a magasztos gondola
tokat, a legnemesebb hajlamokat, a legszentebb erőket, a leg- 
áldottabb örömöket. Az igaz keresztyén Krisztus nélkül semmit 
sem tehet. Minden vállalkozásához Tőle kér tanácsot. Nem élhet 
nélküle s azért vele van, mint Urával és Üdvözítőjével éjjel és 
nappal, örömében és bánatában, vele van az élet ádáz harcai 
között, de vele van a magány perceiben is és nem tesz semmit, 
nem akar semmit, ami nem kedves Jézus előtt, úgy hogy az 
igaz keresztyén az apostollal vallja: „Élek többé nem én, hanem 
él bennem a Krisztus." így, így kell a Krisztusban élni és benne 
megmaradni.

Természetes, hogy az ilyen élet nem valami könnyű és 
az emberek túlnyomó többsége előtt a Jézus parancsa: Marad
jatok én bennem — csak érthetetlen frázisnak, vagy beteges 
képzelődésnek látszik. De épen az ilyen balga felfogás tette 
beteggé a világot s azért ha valamikor, úgy ma csakugyan na
gyon komoly követelményként áll a világ előtt ez a jézusi pa
rancs, mint egyedül biztos ut a gyógyulás felé.

II. A Krisztusban gyökeredző keresztyén életnek nemcsak 
a követelményei magasztosak, de reménytkeltők az Ígéretei is. 
„Maradjatok bennem s én is bennetek." Azaz: nemcsak veletek 
akarok maradni igém világosságával, nemcsak értetek akarok 
élni kegyelmem vigasztalásával, de bennetek is akarok lakni 
egész lelkem erejével.

Óh! micsoda nagyszerű Ígéret már ez is : Krisztus velünk 
lesz mindig! Micsoda fenséges, vigasztaló és megnyugtató tudat
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számomra az, hogy életem küzdelmes vándorutján mindig előt
tem jár világító lámpájával: evangéliumával, hogy úgy nézhetek 
Reá, mint eszményképemre, akit követhetek, akinek a nyomába 
járhatok. Micsoda bátorító Ígéret az, hogy nincs hatalom a föl
dön, mely az ő világosságát kiolthatná, nincs sötétség, mely az 
ő igéjét homályba burkolhatná és hogy még akkor sincs okunk 
félni, ha az ég és a föld is megrendül, mert akkor is kell hogy 
fülünkben csengjen az ő utolsó biztatása: íme én tiveletek va
gyok minden napon a világ végeztéig!

És milyen vigasztaló és bátorító igeret az az én életem 
rögös útjára, hogy Ő ma is én érettem él, hogy nekem ma is 
van Üdvözítőm, akinek könyörülő szeretete megvigasztal életem
nek külső és belső nyomorúságaiban, lelkem nehéz küzdelmei
ben és erőt ad nekem, hogy bátran szembe nézzek még a halál 
minden borzalmával is. Milyen reménytkeltő számomra az az 
Ígéret, hogy van egy Üdvözítőm, akinek nevében Atyának szó
líthatom az erős, mindenható Istent; Üdvözítőm, akinek szerel
métől nem tud elszakítani engem sem mélység, sem magasság, 
sem élet, sem halál.

„De Krisztus mibennünk* — ez a jánosi szózat még ennél 
is többet igér nekünk. „Én is bennetek*. . .  ez az emberi élet
nek legnagyobb reménységre jogosító ígérete.

Ha Jézus nemcsak velünk van igéjének világosságával és 
mindenhatóságának erejével, ha nemcsak miértünk él könyörülő 
szerelmével, de ha bennünk is lakik és munkálkodik; ha békes
ségével megtölti szívünket, tiszta igazságával megvilágítja gon
dolkodásunkat és szellemével megtisztítja akaratvilágunkat és 
megszenteli életünket — csak akkor lehet a mi örömünk töké
letes, csak akkor vagyunk Jézusnak igazi tanítványai, csak 
akkor vagyunk szőlővesszők azon a szőlőtőn, amelyen beteljesül 
az ige: aki én bennem marad és én őbenne, az terem sok 
gyümölcsöt. Igen! a gyümölcs, az édes, az illatos gyümölcs az, 
ami által a gyenge szőlővessző megmutatja erejét, a szőlőtő a 
maga jóságát, amely örömet szerez az emberi szívnek, ami fel
üdíti a lankadót, megerősíti a gyengét, megvigasztalja a szomor- 
kodót, meggyógyítja a beteget és megfiatalítja az öreget. Igen! 
azok a magasztos gyümölcsök, amelyek által az Úrnak fensége 
napfényre kerül mibennünk, amelyek által a keresztyén öröm
mel ébred tudatára a maga keresztyén voltának — a lélek 
gyümölcsei: a szeretet, az öröm, a béke, a türelem, a barátság, 
a jóság, a hit, a szelídség, a tisztaság.

Ezek a gyümölcsök nem a húsból és a vérből nőnek, ezek 
a lélekben érnek, ha érvényesül a Krisztus Ígérete: én benne
tek!, ha szívünknek és egész életünknek éltető eleme a Krisz
tus lelke.

Ahol a léleknek eme gyümölcsei egyszer már megértek, 
ott tovább nőnek a Krisztus ereje és az Isten áldása által. S 
miként a szőlőhegy jó szőlőtermésének a napsugáron kívül 
szüksége van olykor-olykor esőre, sőt az oltó- és metszőkésre,
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úgy a mi lelkiéletünk gyümölcseinek az érleléséhez is olykor
olykor a megpróbáltatások sajtolta könnyekre, az égi vincellér 
metszőkésére, hogy beteljesüljön ebben is az irás szava: „Min
den rajtam lévő vesszőt, amely gyümölcsöt nem terem, lemetsz 
s viszont mindazt, amelyik gyümölcsöt terem, megtisztogatja, 
hogy még több gyümölcsöt teremjen.*

Nos! Testvérem! akarsz-e meggyógyulni s akarod-e, hogy 
ez a beteg világ is egészséges legyen ? Légy igazi szőlővessző, 
aki minden életerejét a tőből, a Krisztusból szívja magába s 
aki felismeri, hogy az a szörnyű világválság, amely napjainkban 
pihenést nem ismerve szedi áldozatait — az égi vincellérnek 
metszőkése csupán, amely a bűnök vadhajtásaival belepett 
szőlővesszőket akarja megtisztítani, hogy megteremjék a lélek 
áldott gyümölcseit.

S ha érzed, hogy a metszőkés a te lelkedbe is belevág, 
ha érzed, hogy a megpróbáltatás a te szemedből is könnypatakot 
sajtol — óh! ne szállj azért perbe az éggel, hanem szállj ma
gadba s tartsd oda a te bűnös szívedet a metszőkés alá, hadd 
legyen tisztább szőlővessző minden tovatűnő nappal, hadd te
remjen minél több gyümölcsöt Isten dicsőségére és a magad 
boldogítására. Ámen.

(Gerock után) Irányi Kamill
székesfehérvári lelkész.

Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket!
Szenthár. u. 21. vas.

Márk 10, 13—16.

Nekünk szülőknek drága kincsünk, szemünk fénye a gyer
mekünk. A gyermek az a tagja az emberi társadalomnak, akivel 
szemben minden romlatlan lelkű felnőttnek a szívében bizonyos 
ellágyulásból, felelősségtudatból, segíteni akarásból, rokonszenv- 
ből álló érzés él, mert az élet, a fejlődés, a tökéletesedés, a jövő 
lelkűnkben meglevő szeretetének a húrja rezdül meg bennünk, 
amikor a gyermekkel, ennek a mi csodálatos világunknak egyik 
legcsodálatosabb, legdrágább lényével állunk szemben.

Ép ezért minden időben nagy gondot jelent a szülőknek, 
a társadalom, az egyházak, az államok vezetőinek a gyermekek 
legjobb nevelésének, boldogulásuk biztosításának a kérdése. 
Temérdek ugyanis a veszedelem, amely a gyermek boldogulását 
fenyegeti, megszámlálhatatlan sok a kisértés, amelynek célja a 
gyermek megrontása. Melyik az a mód, amellyel gyermekeink 
boldogulását legjobban biztosíthatnánk ? Erre a kérdésre nézve 
ad útbaigazítást felolvasott szentigénk is.

Gyermekekről van szó felolvasott szentigénkben. „Ekkor 
gyermekeket hozának hozzá, hogy illesse meg őket“, olvassuk 
annak elején. Judea földjén, ezelőtt kerekszámban 1900 észtén-
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dövel történt, hogy gyermekeket vittek Jézushoz, hogy illesse 
meg őket. De ne gondold ám Testvérem, hogy itt most csak 
az 1900 évvel ezelőtt Jézushoz gyermekeket vivő emberekről 
és az ő gyermekeikről van szó. Ellenkezőleg rólad és a te gyer
mekeidről is szó van. Sőt itt most ebben az órában elsősorban 
rólad és a te gyermekeidről, a Janiról, a Pistáról, a Mariskáról 
és te tudod, hogyan hívod őket, van szó. Azok a szavak, ame
lyeket Üdvözítőnk egykor a gyermekeket Őhozzá vivőket dor
gáló apostolokhoz intézett, most hozzád szólnak. Vésd hát őket 
jól a lelkedbe!

Ezt mondja az Úr: I. Engedjétek hozzám jőni a gyerme
keket és ne tiltsátok el őket! II. Ilyeneké az Istennek országa.

I. „Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket és ne tiltsátok 
el őket!" Ez a parancs és a benne levő szemrehányás a tanít
ványoknak szól, akik tiltakoztak az ellen, hogy a munkától 
annyira igénybevett Jézusnak az idejét és figyelmét az éretlen, 
értelmetlen, szerintük őt megérteni képtelen gyermekek is igény
be vegyék. De mi is Krisztus tanítványainak, keresztyéneknek 
valljuk magunkat, nekünk is szól tehát ez a parancs. Ne mondja 
azért senki, hogy a gyermek úgy sem érti meg Jézust, az ő 
lelke még éretlen arra, hogy felfogja azokat a mélységeket és 
magasságokat, amelyeket a Krisztus vallása magában foglal és 
azért kár őket Őhozzá vinni! Jézus a tanítványok eljárása miatt 
„haragra gerjede". Vigyázzunk, hogy az e téren való okoskodá
sunkkal mi is ne az Üdvözítő haragját vonjuk a fejünkre.

Vannak szülők, még pedig sajnos sokan, akik azért nem 
engedik gyermekeiket Jézushoz, mert amikor gyermekeiknek 
alkalma lenne Hozzá menni, istentiszteleten résztvenni, Igét 
hallgatni, libát, borjut őriztetnek vele, vagy más, magában véve 
fontos, hasznos feladatot végeztetnek vele. Óh ne tegyük ezt, 
mert a világ minden borjúja, libája, üzlete, haszna sem közelít
heti még csak meg sem azt a drágakincset, amelyet Jézus nyújt 
az őt hittel hallgatóknak.

Olyanok is sokan vannak, — különösen a mostani sanyarú 
időkben, akik azzal a kifogással vonják el gyermekeiket a 
Krisztussal való találkozástól, hogy nincsen nekik templomba 
való ruhájuk. Azt mondják, ők nem akarnak szégyenkezni és 
gyermekeiket sem akarják szégyennek kitenni amiatt, hogy ne
kik nincs olyan ruhájuk, mint a jobb körülmények között élők
nek. — Figyeld csak meg Testvérem, mit mond Jézus a felol
vasott igékben! És ha találkozol olyan keresztyén testvérrel, 
akinek ilyennemű aggodalmai és kifogásai vannak, mondd meg 
neki, hogy Jézus azt mondja: „Engedjétek hozzám jőni a gyer
mekeket és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek or
szága" ! De nem azt mondja, hogy engedjétek hozzám a legújabb 
divat szerint gálába öltözött gyermekeket, a többit meg a kopott, 
foltos, ócska ruhába öltöztetetteket ne eresszétek hozzám! Jézus 
nem a ruhát nézi, hanem a szívet, amely alatta dobog, nem 
azért gyülekezünk színe elé, hogy ruhánkon szemlét tartson,
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avagy szemlét tartsanak azon azok, akik velünk együtt ott van
nak, hanem azért, hogy az ő igéjét örömest hallgassuk, tanuljuk 
és megtartsuk s általa eljussunk a bűnből a megigazulásra, a 
halálból az új-, az örökéletre.

De vannak olyan szülők is, akik nemcsak elengedik, ha
nem egyenesen küldik is gyermekeiket az Isten házába, mégis 
súlyos akadályokat gördítenek azok Jézushoz jutása elé. Súlyos 
akadályokat gördítenek az által, hogy csak gyermekeiket küldik 
Jézushoz, de maguk nem kérnek a Jézushoz jutásból, csak gyer
mekeiket imádkoztatják, de maguk nem imádkoznak, csak gyer
mekeiket akarják vallásossá nevelni, de maguk nem törekszenek 
komoly keresztyénségre. Ezeknek azt mondja az Úr: Jöjjetek 
én hozzám ti magatok is és engedjétek hozzám gyermekeiteket 
is és ne tiltsátok el őket tőlem a ti rossz példaadástokkal!

És végül sajnos számosán vannak olyan felnőttek, szülők 
ós nem szőlők egyaránt, akik Krisztus nélkül való, istentelen 
maguktartásával, könnyelmű, ocsmány beszédeikkel, szeretet 
nélkül való, önző, szemérmetlen, mértéktelen, erkölcstelen éle
tükkel szétdúlják a Jézustól hívogatott gyermeklelkeket. — 
Bizonyára mindnyájan láttunk már a hajnal harmatos napfényé
ben pompázó virágoskertet. Ilyen virágoskert a gyermek lelke 
is, amikor benne a Krisztussal való találkozás következtében a 
hit, a szeretet, az eszményiség, minden szép, jó és igaz rügyezni, 
bimbózni, fesleni kezd! De láttuk úgy-e azt is, amikor az okta
lan barom nekiesik a virágoskertnek és azt összetapossa, szét
turkálja ? Ilyen munkát végez az az ember is, aki keresztyéni
eden beszédével és tetteivel botránkoztatja meg a minden iránt 
fogákony gyermeklelkeket.

Szülők és a gyermekek, a jövő nemzedék sorsát szívünkön 
viselők valamennyien, értsük meg: „Engedjétek hozzám jőni a 
gyermekeket és ne tiltsátok el őket," ez az Úr hozzánk intézett 
üzenete! Ennek az üzenetnek a megokolása pedig ez : mert 
ilyeneké az Isten országa.

II. Ilyeneké az Istennek országa. Üdvözítőnk ezen második 
igéje összefügg az elsővel, amelyet ezen elmélkedésünk témájául 
választottam. .Azért kell gyermekeinket Jézushoz engednünk, 
mert ők bírnak azzal a lelkiállapottal, sajátsággal, amely alkal
massá teszi őket arra, hogy az Isten országának birtokosai 
legyenek: „mert ilyeneké az Istennek országa."

Vájjon, mi lehet az a gyermeki sajátság, tulajdonság, amely 
alkalmassá teszi a gyermekeket arra, hogy Isten országának 
részesei, birtokosai lehessenek, sőt ami az Isten országa birtok
lásának elengedhetetlen feltétele is ? Hiszen azt is mondja Krisz
tus Urunk szentleckénkben: „Bizony mondom néktek: Aki nem 
úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképen sem 
megy be abba." Vagy másutt is mondja: „Bizony mondom 
néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis 
gyermekek, semmiképen sem mentek be a mennyeknek orszá
gába."
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Nem a gyermeki ártatlanság ez a tulajdonság, amint bizo
nyára sokan gondolnák. Hisz a ma született gyermek sem ment 
a bűntől. Fogantatásunk és születésünktől fogva az eredendő 
bűntől terheltek vagyunk, „az ember szívének gondolaija go
nosz az ő ifjúságától fogva. “ Nem a bűn nélkül-valóság, az 
ártatlanság tehát ez a gyermeki sajátság, hanem a gyermeki 
elfogulatlanság, fogékonyság, hit, bizalom az a gyermekekben 
a rendes körülmények között természetszerint meglevő sajátság,, 
amely nélkül senki sem juthat be Istennek országába. Felnőtt 
korban, amikor a szívet már fogva tartják a tövisek*, „a világ
nak gondja és a gazdagságnak csalárdsága*, tudományos és 
egyéb előítéletek, megrögzött bűnök stb. ez az állapot ez a gyer
meki sajátság már csak megtérésnek, teljes érzületváltozásnak 
az eredményeképen érhető el. Azért szerencsés az az ember, 
akit már gyermekkorában odaengedtek Jézushoz, ezért mondta 
Krisztus Urunk az apostoloknak és mondja most nekünk is teljes 
komolysággal és eréllyel: „Engedjétek hozzám jőni a gyermeke
ket és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa.* 

Amint már említettük, a mai korban sokat foglalkoztatja 
és pedig méltán, az embereket a gyermeknevelés kérdése. Ha
marosan könyvtárakat lehetne megtölteni azokkal a könyvekkel, 
amelyek ezzel a fontos kérdéssel foglalkoznak. De a legtudósabb 
könyvekben, a leghíresebb tanítók ajkáról sem hallhatunk fon
tosabb, a gyermek életére, jövőjére üdvösebb tanácsot Üdvözí
tőnk ezen parancsánál: Aki gyermekét igazán szereti, aki drága 
kincsének, szemefényének boldogságát biztosítani akarja, akinek 
szívében él a nemes vágy, hogy az utánunk következő nemze
dék nálunknál jobb, tökéletesebb, boldogabb legyen, az enge
delmeskedik ennek a parancsnak. Ámen.

Kovács Béla
nemeskoltai lelkész.

Kövess engem.
Szenthár. u. 22. vas.

Luk. 9, 57—62.

Az evangélista a felolvasott szent szövegben az Üdvözítő
nek három beszédét foglalta össze röviden. Ezek egymást ki
egészítik, közös erőforrásból táplálkoznak, egyformán festőién 
gyönyörködtetek. A rókákról, a halottakról és az ekéről elhang
zott három kép az ember leikéből soha ki nem törölhető. Azon
ban minden költői szépségük mellett is meg kell látnunk azt a 
megdönthetien életigazságot, amelyet a szavak hímes takarója 
alól kibontanunk elengedhetetlen kötelességünk.

Három kép, mint értékes gyöngyszemek egy szálon össze
fűzve, melyeknek központi gondolata ezt fejezi ki: a keresztyén 
ember Krisztus követője.
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Ez az egyszerű, de lélekemelő, bátorító, vigasztaló meg
határozás valóban méltó az áldott lelkű Üdvözítőhöz, a Szaba- 
dítóhoz. Nem érezzük-e szükségét annak, hogy a zavartól, féle
lemtől, kételkedéstől egyensúlyát majdnem elvesztett lelkünk 
megszabaduljon minden mesterséges korlátáitól? A Megváltó 
szelíd szavaira mintha erősítő gyengéd kéz simogatná végig a 
bűnös homlokát s a belőle sugárzó kegyelem elsimítja az em
beri homlokról a mély ráncokat, melyeket az élet meg nem 
értett gondolatai sorakoztattak egymás mellé.

Hallgassátok tehát, ti az életnek megfárodottjai, megter- 
heltjei, ingadozói, kételkedői; hallgassátok a nagy üzenetet: 
keresztyénnek lenni azt jelenti, hogy Krisztust kell követni.

Nem jelent-e többet, ha szeretem Őt és hiszek Benne? 
kérdhetné valaki. Erőtlen ellenvetés. Kicsoda követhette valaha 
Krisztust, anélkül, hogy ne került volna nemcsak tekintélyének, 
hanem általában egyéni nagyságának ellenállhatatlan hatása 
alá ? Követni a Krisztust: ez a leghatalmasabb hitvallás, a leg- 
békességesebb és legcsodálatosabb credo, amely mindig eleven, 
fiatal, minden elméleti vitatkozáson felülálló. amely magában 
egyesíti azt a szent célt, amely felé lelkesedéssel kell töreked
nünk e földi élet idejének szolgálatában.

Szükséges talán pontosabban meghatározni ez életformáló 
felszólítást: Kövesd Krisztust? Amikor az Üdvözítő testben Pa
lesztina ösvényeit járta, annyit jelentett, mint társul szegődni 
vándorlásaiban, beszélni, cselekedni az ő nevében, kötelezni az 
egyént eszméi szolgálatára, az igazságért szenvedésre, megszó
laltatni az élet harsonáját a halál gyászindulója felett. De ily 
értelemben követni Őt már a XX. század emberének is nem 
csak lehetséges, de kötelessége. Bennünket is át akar hatni ta
nításával, lelkesíteni példájával, átitatni leikével egész addig, 
hogy Pállal együtt mondhassuk: „Élek pedig többé nem én, 
hanem él bennem a Krisztus. “ (Gál. II. 20.)

Alapjában véve ez a kifejezés „Jézust követni* — ma 
érthetőbb, mint abban az időben, mikor Galileának napja a 
Mester árnyékát a forró porba rajzolta. Mi első tekintetre meg
értjük e kifejezés lelki értékét. De Krisztusnak a földön járá
sakor nagy bizonytalanság támadt követését illetőleg.

I. Hallgassuk meg az elsőt, aki azt hitte, hogy elég erős 
követni Jézust. Tudós, a törvény doktora, írástudó, ahogy Máté 
mondja; túlságos rózsaszínben látja a világot, romantikus lélek, 
mondhatom, dicsekedő: „Követlek téged Uram, valahová mégy!* 
„Valahová!“ Csak határtalan önbizalmat, de semmi kételkedést 
vagy félelmet nem jelent. „Valahová!* Jézus csak ennyit felel 
rá: „A rókáknak barlangjuk van és az égi madaraknak fész
kük; de az ember Fiának nincs hová fejét lehajtania.* — Mintha 
így szólt volna hozzá: „Tisztában vagy-e azzal, mit jelent, en
gem követni?*

Meglephet bennünket az Üdvözítő bátor őszintesége, királyi 
komolysága. Hányszor űzte el magától könyörtelenül az elha-
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markodókat, meggondolatlanokat, eszteleneket. Amint egyszer a 
tömeg nyomában haladt, egyetlen mondattal szórta széjjel aztr 
„Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát." (Máté 
XVI. 24.)

A keresztyénség ellenségeinek táborából gyakran hallani 
az ellenvetést: minden ember, aki Jézusnak igazi követését 
tűzte ki (sótól, képmutatóvá válik; igazi keresztyén nem léte
zik, — kiáltják az istentagadók — nem is lesz, mert csak mese
beli teremtmény, mint a tenger óriás kígyója. . .

Ezen méltatlankodnunk nem szabad, mert ebben a kriti
kában éppen a legnagyobb dicséret hangzik az Üdvözítőről. Ha 
a hitetlenek azt állítják, hogy a tanítványok méltatlanok a Mes
terhez, tiltakoznunk kell-e ez ellen? Amikor engem valaki go
rombán azzal vádol, hogy még messze vagyok az igazi keresz- 
tyénségtől, annak a szent Modellnek legfeljebb csak karika
túrája lehetek, akkor lelkiismeretem megnyugszik és nem kell 
a szégyentől pirúlnom azért, hogy magamat már a tökéletes 
keresztyén ideál elérésének gondolatával ámítottam.

Krisztus az írástudónak így válaszolt: „Az ember Fiának 
nincs fejét hová lehajtania!“ Azt gondoljuk, hogy ez a beszéd 
csak a Messiás utitársának szólt? Sohasem volt korszerűbb, 
mint ma. Hol pihenhet meg a vén Európában a krisztusi lélek? 
Mint a bárka galambja, úgy lebeg a hánykolódó zavaros vizek 
felett. Melyik szociális szervezetben, melyik politikai csoportban, 
melyik nemzetben, melyik filozófiai rendszerben, melyik val
lásos alakulatban, melyik egyházi közösségben tárják fel előtte 
az ajtót? A történelem vérrel, vagy arannyal írott lapjai arról 
tehetnek tanúságot, hogy száműzöttként kénytelen volt vissza
fordulni a civilizált törpelelkű emberek birodalmának határaitól 
és mint bolyongó óriás szüntelen keresi a helyet, ahol puha 
párnára fejét lehajthassa.

Ez a keserű, de drága tapasztalat a Krisztus mai tanítvá
nyainak is lelki kincse. Az igazi keresztyén pártokhoz nem 
tartozik; a mai társadalmi hazúgságok tömkelegében igaz lelkét 
megőrzi; a hamisság útja előtt megtorpanva áll meg; a becs
telen törtetés alázatos lelkének halálthozó csömört jelent; nem 
mások élete árán próbálja a felemelkedést, — sőt életét is oda
adja felebarátjáért; általában a mai szúrágta élet légköre, az 
irgalomnélküli verseny, az életért való kegyetlen küzdelem 
megmérgezi, megöli lelkét-testét egyaránt. A Golgotának képe 
mind világosabbá rajzolódik lelkében; a szeretetnek keresztjé
hez menekül és a kimondhatatlan jóság lábainál hullatja köny- 
nyeit egy ledér világ áldatlan küzdelme felett, amelyben olyan 
érthetetlenül pontosan rímelnek a pogányok cselekedetei a ke
resztyének tetteivel.

A mai keresztyénség a mi kényelmünk keresztyénsége*. 
Olyanok vagyunk, mint ama meggondolatlan írástudó, aki sem
mit sem tudott a Jézussal való együttjárás testi és lelki küz- 
delmességéből, aki hirtelenkedésében nem gondolt arra, hogy
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meg kell állania a bűzös rothadásban szenvedő bélpoklosok 
mellett, a pusztának hideg köve lesz éjjeli párnája, át kell él
nie az Úr dicső színeváltozását, de meglátnia a Getsemáné sö
tétségét i s . . .

Mi tehát csak nevetséges valótlanságot állítunk, ha azt 
erősítjük, hogy keresztyének vagyunk. Tanuljuk meg Jézustól 
végre, hogy az Isten országának szolgálata bennünket elha
gyottakká, vándorokká, hajléktalanokká tesz..

II. Ez azonban nem egyetlen tanítása a felolvasott szent 
igéknek. A megtalált igazságot új oldaláról ismerjük meg. Amint 
láttuk, Jézus lehűtötte egy optimista lelkesedését, most lássuk 
miként fogja a pessimistát felbátorítani.

„Monda pedig másnak: Kövess engem! Az pedig monda: 
Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek és eltemessem 
az én Atyámat. Monda pedig néki Jézus: Hadd temessék el a 
halottak az ő halottaikat: te pedig elmenvén hirdesd az Isten 
országát."

Hogy megérthessük e választ, meg kell világítanunk en
nek a lelkesedés nélküli tanítványnak elhangzott mentegetőzését. 
Ne vegyük azt szószerint; ne képzeljük, hogy temetni készült; 
ne gondoljunk temetési menetre; ne higyjük, hogy Jézus a 
végtisztességtételtől akar valakit eltiltani. Miről van szó lulaj- 
donképen? Még ma is gyakran hallani keleten hasonló kifeje
zést : „Nem hagyom el a falut, mielőtt atyámat eltemetném!“ 
Ami annyit jelent: „Velük maradok egész halálukig." Lukács 
hasonló kifejezést idéz és íme a párbeszéd érthető lesz. „Kö
vess engem!" mondta a Mester. És az pedig monda: „Később, 
majd ha Atyámnak szemeit lezártam." A válasz, amely gyors, 
mint a villám, azonnal megragad bennünket: „Hadd temessék 
el a halottak az ő halottaikat." Máskép szólva „Mit gondolsz? 
Te, aki élő vagy, te, akit az én beszédem annyiszor megrázott, 
te még mindig szolgája lennél a hagyományoknak, amelyek 
gyászosan lenyűgözik és tehetetlenné teszik polgártársaidat, 
mint a mozdulatlan múmiákat? Életnek fia, aki az élet hívó 
szava előtt állsz, kövess engem és légy apostolom!"

El tudunk-e képzelni ennél hatalmasabb, erőteljesebb, ör- 
vendetesebb párbeszédet ? Ez ama hősies, boldog öröm forrása, 
amelyből az Assissi Ferencek és Luther Mártonok merítettek. 
Az Isten országának szolgálata élőket akar és élőket teremt. 
Hiába grimaszkodik itt a csontváz, mint a középkor haláltán
caiban.

„Hadd temessék el a halottak az ő halottaikat!" Veszített-e 
valamit e rendelkezés elevenségéből, korszerűségéből, mióta az 
alázatos Názáreti Jézus megdicsőült Krisztussá lett, aki tegnap, 
ma és mindörökké ugyanaz ? Ellenkezőleg, minden tanítványa 
az Üdvözítőnek éppen arról ismerhető fel, hogy az életnek baj
noka. Nem rabja a bűnnek, csüggedésnek, félelemnek, múltnak 
épúgy mint a jövőnek, hanem él Istenben, mint a pacsirta éli 
életét a kék ég tisztaságában.
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Nem azt mondom mindevvel, hogy a Jézus tanítványa az 
elmúlt századok megvetője legyen és az ősöktől mintegy elsza
kítsa magát. Az ily állítás durva megtagadása lenne a Krisztus 
példájának, aki azt mondotta; „nem eltörölni, hanem betölteni 
jöttem*. . .  A múlttal szakító és „újbortól ittasult® nemzedék 
sem hajlandó arra, hogy az idők mélységéből fel-feltörő isme
retlen fájdalmakat lenézze és a régiek iránti vonzalmat meg
vesse. Sohasem volt még a holtak nagy száma oly befolyással 
az élőkre, mint ma. Viszont szolgai módon utánozni érthetet
lenné lett formaságaikat, vagy intézményeik romhalmazát újjá
építeni, még egyáltalában nem jelenti őseink lelkűidének foly
tatását, sőt inkább elárulását. Valahányszor Isten országának 
érdekei forognak kockán, vagyis a jövendő emberiség és az 
Örökkévaló érdekei, tehát az életnek jogai, elévülhetetlen szent 
jogai, — akkor mellettük minden másodrendűvé alacsonyul. A 
halottaknak megvolt az idejük, azon változtatni nem tudunk, 
de az élők arra hivatottak, hogy a jelent formálják, kimondha
tatlan áldásokat varázsoljanak elő ismeretlen titokzatosságokból 
az élők javára s a jövendő nemzedék boldogulására. Jövendő 
nemzedék! A lehetőségek kikutathatlan mélysége, a teremtő 
fejlődés éltető golfáramja; a homályból a jövendő csillagai ro
hannak a fénylő nap felé, akikkel szemben nekünk felemelő 
kötelességünk az útból minden akadályt elgördíteni. Hogy sem 
a család, sem a haza, sem az egyház ne állítson torlaszokat e 
hatalmas tömegnek az Isten országa építésében. De amikor az 
élet árama bennünket is magával ragadt, mikor már szinte ön
magunk felé emelt, átlelkesít, átalakít, a legdrágább szeretetünk 
feláldozását sem érezzük többé áldozatnak, hanem a természet- 
feletti lelki emelkedettségünk fényének és boldogságának gyö
nyörűsége lesz, amelyben teljesen érthető lesz Jézus szava: 
„Hadd temessék el a halottak az ő halottaikat: te pedig elmen- 
vén hirdesd az Isten országát.®

III. És most hátra van még, hogy a harmadik tanítvány
jelölt esetével is foglalkozzunk. „Monda pedig más is: „Követlek 
téged Uram, de előbb engedd meg nékem, hogy búcsút vegyek 
azoktól, akik az én házamban vannak.® És monda néki Jézus: 
„Valaki az eke szarvára veti kezét és hátra tekint, nem alkal
mas az Isten országára.®

A népek történetében éppen úgy, mint az egyes ember 
életéb en vannak futó, de döntő pillanatok, amelyek felcsillannak, 
aztán eltűnnek, mint a hulló csillagok. Ha Izrael népe nem for
dult volna el Messiásától... ha Magyarország lakossága a maga 
egészében a reformáció eszméi mellett rendületlenül mai napig 
kitartott volna és e nemzet el nem szalasztotta volna azokat 
az erkölcsi és anyagi téren többször is jelentkező alkalmatos
ságokat, amelyek a lelki és gazdasági előhaladásnak kétségte
lenül nemcsak megindítói, hanem kifejlesztői lettek volna, — 
akkor nemzetünk ma nem trianoni gyászruhában keseregne és 
nem viselné a reánehezült idők minden súlyát.
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A gondolatok és érzelmek folyamai az éghajlatok irányá
ban áramlanak. De az elmúlt kétezer évnek erkölcsi és gondo
lati geográfiájának kialakulásához, meghatározásához sokszor 
csekély jelentőségűnek látszó tényezők járultak. Egy szó, tag
lejtés, aláírás, egy jel elegendő egy új világ megteremtéséhez, 
ha felelősségteljes, gyors elhatározású egyéntől származik. En
nek párhuzamát megtalálhatjuk a mi életünkben. Gondoljuk át 
életünk elmúlt szakaszát. Hivatásunk megválasztása, házasság- 
kötésünk, eszmékért folytatott küzdelmünk, eddig megfutott 
életpályánk általában azt bizonyítja, hogy életünkben több pil
lanat is volt. amely mint a vaspálya váltója, életünk éveinek 
hosszú vonatát megjelölt irányba kényszerítette.

De az egyén lelki életének és benső világának területén 
éppen az a sajátságos, hogy választási szabadságunk egyszerre 
a legnagyszerűbb és legdrámaibb következményekkel járhat. 
Legyek-e, vagy nem Krisztus tanítványa? Ebben a kérdésben 
nem lehet a „fej vagy írás* könnyelmű véletlen játéka szerint 
dönteni. Az alapos mérlegelés serpenyőjébe bele kell vetnem 
szilárd meggyőződésemet, súlyos tapasztalataimat, meggyőző 
bizonyosságaimat, bátor ellenvetéseimet; a mérlegnyelv inga
dozásánál azonban végérvényesen kell, hogy döntsön kereszt- 
ségem, konfirmáltatásom, lelkemnek fagyos dermedtsége, éhsége, 
szomjúsága és az a tiszta hang, amely szelíden hív: „Kövess 
engem!“

Engedelmeskedjem-e? És mikor, mily mértékben? Igenlő 
válaszom eredményeit szeretném előre elgondolni, mert súlyo
saknak, ellentéteseknek látszanak. Egyfelől látom, hogy még 
fejemet sincs hová lehajtanom, elhagyott leszek a társadalom
ban, idegen és vándor a földön az apostol szavai szerint; fur
csa és különcködő a világ szemében. Másrészről viszont meg
figyelhetem az egészségnek, örömnek, az életnek duzzadó bő
ségét ; a dolgai után siető, élni akaró sokaságot, — az ő halot
taikat temető halottakat... Követhetek-e oly lelkesedést, amely 
két különböző cél felé sodor?

Nem. A hívó szó sem erre szólít minket. A programúinak 
csak egy pontja van, ez egyetlen kifejezéssel: „Kövess engem!* 
Állj Krisztus zászlaja alá, anélkül, hogy a lehetséges és való
színű eredmények már előre nyugtalanítsanak; ez az első lépés 
a hősies hit világában. Ha lelked ben a hívó szó e pillanatban 
visszhangzik, ragadd meg az alkalmat. Lehet, hogy számodra 
a döntő óra ütött és ma reggel elérkeztél az életed keresztút- 
jához, ahol sorsod felett kell határoznod. Nagy pillanatok ezek; 
ne engedd, hogy örökre elmúljanak: ez a bölcseség, az üdvös
ség. Ég az életed hajója, szállj ki belőle és rontsd le a hidat 
is magad mögött.

E j! mit beszélsz! Elhagyjam most azonnal e szentélyt ? 
Gyenge, gyáva, erőtelen, szomorú vagyok.. .  Engedd meg 
legalább, hogy időt nyerhessek a megfontolásra, a barátaimmal 
való megbeszélésre, a szüleim megnyerésére: „Követlek téged
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Uram; de előbb engedd meg nékem, hogy búcsút vegyek azok
tól, akik az én házamban vannak."

Fontold meg a lelki világ feltétlen ismerőjének és a lelki 
élet kétségbe nem vonható mesterének feleletét: „Valaki az 
eke szarvára veti kezét és hátratekint, nem alkalmas az Isten 
országára." Nem az úttörő természete ez; fél a szelencét össze
törni, húzódozik a barázda feltörésétől; lelke sohasem fogja 
megismerni a munkának, a vetésnek gyönyörűségét és örökre 
ismeretlen marad előtte a teremtő és megváltó lélekkel való 
együttműködés titokzatos érzése és végül az aratás diadalmas 
boldog öröme. . .  Bizony, aki mint a róka a barlangjában ma
rad, vagy a halottak temetését rendezi, az szolgálatra alkal
matlan, az Isten országa számára hasznavehetetlen. . .

Talán kegyetlen, kemény beszéd ez? Egyáltalában nem! 
Szelíd, kegyelemteljes szava a Gyógyítónak, Vigasztalónak, aki 
felszárítani akarja a könnyeket, hívó szava a magával ragadó 
erőnek, az Üdvözítőnek.

Szólj, szólj Uram, mert hallja a te szolgád! Ámen.
Lábossá Lajos

debreceni vallástanár.

A lélek ereje.
Szenthár. u. 23. vas.

(Az újra anyagyülekezetté vált alsósági gyülekezet emlék
ünnepén elmondott beszéd)

Máté 10, 28.

Az ótestamentomban foglalt Ezékiel könyvében olvasható 
Ezékiel próféta fenséges látomása. Amint a Kébár folyó partján 
népének szomorú sorsa felett tépelődve, csüggeteg lélekkel jár- 
kel a próféta, egyszercsak látomása támad. A kiszélesedett 
völgyben elterülő mezőségen szétszórt csontokat, megszáradt 
tetemeket lát maga előtt. Ha csupán csak annyit tudna róluk, 
hogy ezek emberi tetemek, már akkor is megdöbbentő és mély
ségesen elszomorító volna ez a látvány, de Ezékiel tudja, hogy 
akiknek tetemei eltemetetlenül és mindenkitől elhagyatva ott 
hevernek, azok az ő népének Izraelnek derék fiai voltak. Két
ségbeesés szállja meg a lelkét. Hogyha így hull a nemzetnek 
szine-virága, hogyha így pusztul a nemzetfentartó erő, lesz-e kar, 
mely barázdát hasít a kenyeret termő földön, lesz-e kar, mely 
fegyvert villogtat, ha ellenség támadja meg hazájának szabad
ságát?. . .  Szomorúságát még tetézi az a gondolat, hogy ő ezek
ben a szerte heverő tetemekben, elszórt csontokban egész né
pének, feldúlt hazájának szomorú sorsát, tragédiáját vélte szem
lélni. Hiszen Izrael népének nincs egyetlen jó barátja, aki segítse, 
támogassa, aki mellette álljon a veszedelem idején. „Elszáradnak 
a mi csontjaink... kivágatunk!" Látomásának leverő hangula
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tából egy szó riasztja fel a próféta lelkét. Nem emberi szó, 
hanem az Úrnak szava: „embernek fia, megelevenednek-e ezek 
a tetemek ?“ Első pillanatra lehetetlennek tűnik fel előtte, hogy 
a kérdésre mást lehetne felelni, mint azt: soha! De ekkor fénylő 
világosságban maga előtt látja az Urat, és eszébe jut, hogy 
hiszen Istennél mindenek lehetségesek, ő még az emberileg 
lehetetlennek látszót is valósággá teheti, és megtelik lelke mély
séges, alázatos hittel és bizakodva feleli: „Uram Isten te tudod!“ 
Te megteheted, nálad a mindenható hatalom. És ekkor az Úr 
Ezékiel hitét megjutalmazva elküldi őt, hogy hirdesse népének 
a szabadulást: „Prófétálj e tetemeknek. . .  és mondjad: ime én 
megnyitom a ti sírjaitokat... és kihozlak a ti sírjaitokból és 
beviszlek titeket Izrael földjére, hogy megtudjátok, hogy én 
vagyok az Ür!“

És Ezékiel látomása beteljesedett, az Úr szava igazsággá 
lett, mégegyszer újra felragyogott Izrael dicsősége.

Amikor én arról szereztem tudomást, hogy az alsósági 
szent gyülekezet kegyeletes megemlékezéssel ünnepet szentel 
ama szomorú, gyászos évforduló emlékére, hogy ezelőtt 200 
évvel, 1732-ben népes és virágzó anyagyülekezetének életét 
megszüntette az erőszak; és amikor arra gondoltam, hogy ezt 
a szomorú évfordulót nem egy kicsiny, maroknyi nép, nem egy 
legyengült, szétszóródott gyülekezet ünnepli, melynek nincs 
jövője, hanem egy a küzdelmek zivataraiban megaeélosodott 
lelkű, a fejlődésnek új, reményteljes korszaka előtt álló gyüle
kezet, amely élni akarását és jövőjében való hitét azáltal is 
kimutatta, hogy épen most, ebben az anyagiakban szegény, de 
eszményekben még szegényebb korban 200 év előtt elveszített 
önállóságát újra visszaszerezte és anya gyülekezetté szervezke
dett, akkor én előttem újra, meg újra megjelent Ezékiel próféta 
fenséges látomása.

Kétszáz év ködös távolából visszaszáll! lelkem az eltemetett 
múltba. Egy elpusztított gyülekezet romjai felett álltam, amely
nek kilátástalan jövendője temetetlen csontokkal beszórt mező
ség képét mutatta. Megdöbbent lélekkel láttam, miképen tudja 
letarolni és pusztasággá változtatni a durva erőszak az isten
félelem és hitbuzgóság dúsan termő mezőit. De boldog örömmel 
szemléltem azután az isteni kegyelem megelevenítő, új életet 
fakasztó erejét; és boldog örömmel tapasztalom itt ma is, hogy 
amit az erőszak és vakbuzgóság halálra szánt, azt új életre^ 
virulásra érdemesítette a gondviselő Isten!

Hogyne merném hát előttetek hittel és meggyőződéssel 
prédikálni azt az igét, amellyel az Úr Jézus az ő megbízott 
tanítványait apostoli szent missziójuk elvégzésére elbocsátotta.

1. Első pillanatra nemcsak merésznek, de szinte lehetet
lennek, megvalósíthatatlannak látszik ennek a felhívásnak telje
sítése. Hogyan ? Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg! . . .  
Hát hogyne félnénk azoktól, akik az életünkre törnek és ben
nünket megölni akarnak; hiszen ennek a földi létnek egyetlen,.
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pótolhatatlan értéke az élet és ha ettől megfosztanak bennünket, 
hiábavaló akkor a lélek készsége, vágya, akarata, szárnyasze- 
getten, földre hull az is, és képtelenné válik eszméinek meg
valósítására.

Ám erre az első pillanatra megcáfolhatatlannak hangzó 
tapasztalásra mégis mennyire rácáfol a Krisztus anyaszentegy- 
házának története. Nézzetek bele anyaszentegyházunk történe
tébe és kiolvashatjátok belőle, hogy a történelem folyamán mily 
sokszor akadtak Nérók, akik a Krisztushoz csatlakozott hívek 
fáklyaként elégő, megszenesedett holttestei között sétálva elégí
tették ki boszúszomjukat és azt gondolták, hogy így válik porrá, 
hamuvá maga a keresztyén egyház is. Hányszor gyönyörködtek 
a Krisztus ellenségei vadállatok által szétszaggatott mártírok 
halálhörgésében és azt gondolták, hogy ezek kiáltásában a ke
resztyén egyház utolsó jajkiáltása is bentfoglaltatik.

S az eredmény? Krisztus egyháza nem pusztult el. A ke
resztyének elégetésére meggyújjott máglyák fénye a jövendő 
diadalútjaira világított reá, imádságukban kifejezett hűségük 
százezrek lelkében talált visszhangra. Teher alatt nőtt a pálma. 
A magyar evangélikus egyház történetében is fel-feltünik az 
I. Lipótok, a Kolonicsok, a Caraffák véres alakja, akik az oltárok 
mellől elűzött, bebörtönözött, gályákra hurcolt prédikátorok, 
váraik romjai alá temetkező földesurak, otthonukból száműzött, 
földönfutóvá vált szegény jobbágyok üldözésével akarták az 
evangélikus hitet kiirtani. És valahányszor elhamvadt oltárok, 
beomlott templomtetők, ledöntött tornyok és elnémult harangok 
hirdették az erőszak munkáját, mindig azt gondolták, hogy vég
legesen övék a győzelem.

Csak a Krisztushoz híven ragaszkodó kicsiny sereg lelké
ben újult fel az Ezékiel által látott kép a szétszórt tetemek életre 
keléséről, fülükben megcsendült a szenvedések idején sokak 
szemében teljesíthetetlennek látszó biztatás: ne féljetek. Ők 
tudták és hitték, hogy a test felett úrrá lehet az erőszak, de a 
lelket el nem pusztíthatja. Az alsósági gyülekezet története is 
azt hirdeti, hogy a testet meg lehet ölni, de csak a testet, a 
lelket nem!

Történeti feljegyzések szerint Németországból, Wittenberg- 
ből ide származott telepesek hintették el e község lakossága 
között a reformáció magvát. És az elhintett mag jó talajra talált. 
Csakhamar a reformáció mellé állt az egész község lakossága 
s pár évtized alatt már virágzó, népes evangélikus gyülekezet 
alakult ki, melyhez több, kisebb szomszédos község, így a ké
sőbb nevezetes szerepet betöltő Nemesdömölk is csatlakozott. 
Templomot, iskolát építettek, papjuk, tanítójuk volt; 1626 évtől 
már a gyülekezet lelkészének nevét is ismerjük.

És ennek a szépen fejlődő anyagyülekezetnek fejlődése elé 
vetett gátat az 1731 évben kiadott III. Károly féle vallásügyi 
rendelet, mely törvényt, jogot, igazságot lábbal tiporva a gyü
lekezetét vallásszabadságától megfosztotta; templomát, iskoláját, 
földbirtokát elkobozták, papját, tanítóját elűzték.
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De nemcsak itt, nemcsak ezen a vidéken, hanem széles 
e hazában mindenütt így bántak akkor hitfeleinkkel. A III. Ká
roly féle vallásügyi rendelet alapján Kemenesalján több mint 
40 templomot vettek el erőszakkal, ugyanannyi anyagyülekeze- 
tet semmisítettek meg. Magyarországon pedig 1681—1773-ig 
675 templomot, imaházat, iskolát, pap- és tanítólakot foglaltak el.

Az üldözés következtében Alsóságon is megszűnt az evan
gélikus gyülekezet. Megölték erőszakkal. A történelem krónika- 
írója pár rövid mondatba foglalhatja a virágzó alsósági gyüle
kezet pusztulását. De gondoljuk csak el, micsoda rettenetesen 
fájó érzés tölthette el azoknak az otthonukból kiüldözött evan
gélikusoknak szívét, tudva azt, hogy bele kell törődniök abba, 
hogy a templom harangja többé nem nekik szól, a templom 
ajtaja többé nem őelőttük fog feltárulni, az oltár előtt ezentúl 
nem ők imádkozhatnak; ők kiüldözöttek, megraboltak, otthon
talanok lettek, kitéve az ellenség gúnyjának.

2. Ha valaki akkor emberi mértékkel mérte volna le a 
mindenükből kifosztott alsósági evangélikusok helyzetét és em
beri ítélettel ítélt volna sorsuk felett, akkor azt mondhatta volna 
azoknak a mi szegény, veszteségeik felett keserves könnyeket 
hullató elődeinknek: hagyjatok fel minden reménnyel! A ti 
sorsotok meg van pecsételve. Az uralkodó, a főpapok, a főurak, 
a hatalom birtokosai mind a ti megsemmisülésteket akarják; a 
ti számotokra nincs már jövendő.

Ám ezek a mi üldözött elődeink tudták, hitték, hogy van í 
Bizodalmát, bátorságot, hitet öntött lelkűkbe a krisztusi ige 
biztatása: „ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket 
meg nem ölhetik." És ez az Istenben bizó lélek megtanította 
őket tűrni, bizni, hinni és remélni.

1732-ben csak a gyülekezeti élet önállósága szűnt meg, 
de nem az egyházi élet. Minél nehezebbé vált a szenvedések 
terhe, annál többször, annál nagyobb buzgósággal forgatták a 
Szentírás lapjait; az édesapák annál buzgóbban gyűjtötték össze 
családjuk tagjait és bibliájuk fölé hajolva abból szívták magukba 
a kitartásnak lelkét.

Mint mikor a folyóvíz futása elé leküzdhetetlen akadály 
kerül, hogy az nem folytathatja a régi mederben útját, hanem 
új medret kénytelen vájni magának, az alsósági gyülekezet is, 
ez az otthonából kiüldözött, mindenétől megfosztott vándor, — 
új utón keresett boldogulást.

Ekkor építik meg boldogemlékű Ostffy Mihály egyházke
rületi és Vidos Miklós egyházmegyei felügyelők lelkes vezérlete 
és támogatása mellett azt az ősi nemesdömölki artikuláris temp
lomot, amelyben az alsósági gyülekezet, annyi sok más temp
lomától megfosztott gyülekezettel együtt befogadást talált. Bár 
zúgott a vihar, kegyetlen erővel tépte, tördelte a fa ágait, de 
a sudár annál erősebben állott, minél távolabbi földbe eresztette 
gyökereit. A test vérzett, szenvedett, de megtartotta az éltető 
lélek!
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Ennek a léleknek indítására építette fel ez a gyülekezet 
az elvett, elrabolt istenháza helyett ezt a másodikat; ez a lélek 
tétette le a buzgó, áldozatkész atyákkal az iskolák fundámen- 
tumát, ez a lélek indította az utódokat arra, hogy ne csak át
vegyék és megtartsák, hanem fejlesszék, gyarapítsák atyáiktól 
kapott örökségüket.

Ez a lélek szólalt meg akkor is, mikor ez a gyülekezet 
nem a jótéteményt elfeledő gyermek hálátlanságával, hanem a 
közös otthon melegét sokáig együttélvező testvér őszinte hálá
jával szívében, elszakadt az ősi nemesdömölki gyülekezettől és 
önálló anyagyülekezetté szervezkedett.

Jóllehet sok szép, követésre méltó erény csillan felénk 
azoknak az elődöknek a leikéből, akik ennek a gyülekezetnek 
sorsát 200 éven keresztül bölcsen intézték, mégis nem embere
ket dicsőítünk mi az emlékezés e napján, hanem leborulva áldjuk 
a mindenható Isten véghetetlen kegyelmét, aki a küzdőket erő
sekké, bátrakká, hűekké és kitartókká tette, hogy életükkel és 
e gyülekezetnek megoltalmazásával bizonyítsák meg a lélek 
erejét és elpusztíthatatlanságát. Mindezért áldassék az Úr neve 
örökké!

3. Két évszázadnak ködös messzeségén repül ma végig 
tekintetünk. Végtelen sok küzdelem, tengernyi könny és szen
vedés jelöli azt az utat, melyet e gyülekezet 1732-től a mai 
napig megtett.

Azóta sok minden megváltozott. Megváltozott a gyülekezet 
arca; egész nemzedékek szálltak sírba és vettek szállást a teme
tőben. Régi vezérek kidőltek, újak léptek helyükbe, kik szent 
lelkesedéssel fáradoznak a gyülekezet jövendőjének felvirágoz
tatásán. Csak az Úr kegyelme nem fogyott el soha.

Nem volnánk méltók ehhez a mai kegyeletes emlékünne
pünkhöz, ha csak a múlt emlékein tudnánk elmerengeni, de 
nem látnánk meg és szívünkbe nem zárnánk azokat a tanulsá
gokat, melyeket e gyülekezet 200 éves küzdelmes múltja eli- 
bénk tár.

Tanuld meg tehát, te alsósági gyülekezet és tanuljuk meg 
mindnyájan, hogy a Krisztus anyaszentegyházának élete örök, 
azt elpusztítani nem lehet, mert az Űr lelke őrködik felette. 
Gyülekezeteink élete sem akkor szűnik meg, ha az erőszak 
hatalma elhallgatatja az Isten igéjét, templomát, földi értékeit 
elrabolják, hanem akkor, ha a lélek tüze hamvad el benne; 
ha mint a nehéz betegség a csontokból a velőt, a világ meg
romlott, gonosz szelleme, a vallástalanság, közömbösség egyházi 
életünkből a hitbuzgóság lelkét kiszívja, elsorvasztja, életképte
lenné teszi. Ahogy a Krisztus int: „attól féljetek, aki mind a 
lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában/ A lelket tá
madó ellenség mindig veszedelmesebb, mint a fegyvert villog
tató, a testet megölni akaró ellenség. A lelket tehát meg ne 
oltsátok, a lélek tüzét elhamvadni ne engedjétek.
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Amint egykor Kemenesalja síkján messze ellátszó Ság 
hegy tövéből indult el hódító útjára a reformáció igazsága és 
az alsósági gyülekezet evangélikus egyházunknak egyik erős
sége volt, lobogjon fel újra, meg újra a hitbuzgóság lángja az 
utódok szívében és legyen példaképe az alsósági gyülekezet 
vallási élete a többi gyülekezetek hithűségének és buzgóságá- 
nak. Ez lesz ennek a mostani kegyeletes megemlékezésnek 
megmaradó értéke, a legszebb hála a múltért.

Ennek a gyülekezetnek életében még sok megoldandó fel
adat fog felszínre kerülni; a jövendő utjának előkészítése sok 
kitartást, előrelátást, áldozatkészséget kíván a hívek részéről, 
de mindenre képessé tesz titeket az Urnák lelke: a diadalmas 
lélek. — Ámen.

Nagy István
zalaistvándi lelkész.

Jól futottatok.
(Reformáció ünnepén.)

Galata 5, 7.

Hősök dicsőségét zengém ma. Nem azokét, akik véres kar
dot hordottak körül az országban, akik fél világokat tartottak 
rettegésben és népeket görbesztettek rabigába, de szellemi baj
vívók dicsőségét, akik hősi tornában gyúrták maguk alá a sötét
ség fejedelmeit. Hősökről szól az ének, akikben egyetlen gon
dolat élt és öltött gigantikus méreteket: Vissza a Krisztushoz 
és az általa hirdetett egyszerű és mégis oly fenséges igazságok
hoz. Vértanukról szól az ének. Nagyszerű igaz emberekről, akik 
nem ingadoztak, amikor a megtalált igazságért máglyára kellett 
menniök; férfiakról, akik alázatosak voltak, ha róluk volt szó, 
de halálmegvetést mutattak, amikor Isten ügyéért kellett sikra 
szállni, akik sziklaszilárd hittel állták a vakhit és a hitetlenség 
támadásait, akiket szeretetlenség és gyűlölet szeretni tanított, 
akiknek kőszírt akarásait sem jelenvaló, sem elkövetkezendő 
meg nem ingatta. Zengem azok dicséretét, akik az eszmények- 
fosztotta világnak új ideálokat adtak és akik ama legdrágább 
kinccsel, a lelkiismereti szabadsággal ajándékoztak meg minket.

Ezekről a férfiakról mondhatjuk az apostollal: „Jól futot
tatok." Áll ez elsősorban a reformátorok vulkanikus erejű vezé
réről: Lutherről. Mint egy félénk, dadogó gyermek könyörgött 
az erfurti kolostorban egy kis világosságért. Hályog, a középkor 
hályoga borította szemeit. Szolgai engedelmességgel hajolt meg 
az egyház és annak vezérei előtt. Az Isten lelke adta Húsz ira
tait és a Bibliát kezébe. Az Isten lelke vitte őt Rómába, járatta 
meg vele vérserkedésig Pilátus-lépcsőjét, hogy az ő határtalan 
alázatával szemben meglássa az örök városnak határtalan gőgjét 
és a benne felgyülemlett antikrisztianizmust. Még Wittemberg,
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október 31. és a 95 tétel nehéz önvívódás volt. Szerette volna 
magát meggyőzeim, vagy ellenkező esetben az egyháznak fel
kínálni reformjait. Lehetséges volt ez ? Az a halálosan ellenséges 
hangulat, amely őt Wormsba sodorta és amely a homokba dugta 
fejét, hogy ne kelljen reformokról hallania, a világtörténelem 
egyik legnagyobb hősévé tette Luthert.

A reformvágy, az igazság égő szeretete akkor már nem 
volt elszigetelt jelenség. Ennek a megmozdulásnak már múltja 
volt, már az umbriai szőlőlugasok, az asszisii lankások regéltek 
arról, hogy élt egy nagyszerű istenember, akinek harmadik Incze 
fénye és barátsága nem kellett, aki evangéliumi egyszerűségben 
találta meg Krisztusát. Már az albigenseknek, Petrus Waldusnak 
a küzdelmei, Wiklifnek reformtörekvései és szétszórt hamvai,. 
Savonarola vakmerősége és megáldoztatása, Húsz János máglya
halála hirdették, hogy a középkori világ alapjai inognak és a 
lelkekben egy határtalan sóvárgás él, a külsőségek tömkelegébe 
eltemetett Isten és a közbenjárók sokadalmában elveszett Krisz
tus után. Lutherrel csaknem egyidőben egy másik lángelme, 
Zwingli gyújtotta meg a lángot. Majd jelentkezett a harmadik, 
Kálvin, a bölcs, a rendszerező, aki ezeknek a zseniknek hatal
mas megnyilatkozásait, sokszor rapszodikusan jelentkező gondo
latait agyának hatalmas logikájával rendszerbe foglalta.

Nem akarok azoknak a tanoknak a részletezésébe fogni, 
amelyek egy egészen új világnak alapjait vetették, de rá kell 
mutatnunk azokra a nagy eredményekre, amelyeket a világ 
tekintet nélkül a fajra és a felekezetre, a reformációnak köszön
het. — A múlt század elején valahol Németországban előkelő 
társaság volt együtt. A nagyobbrészt protestánsok között volt 
egy római lelkész is. Az estebédnél egy fiatal inas szolgált fel, 
aki a római hitről nem régen tért át az evangéliumi hitre. A 
lelkész megismerte az „apostatát“ és hangosan így szólt hozzá: 
„Te is csak olyan lehullott falevél vagy.* A társaságot a nem 
éppen tapintatos szavak kínosan érintették, de földerültek a 
kedélyek, amikor az inas hidegvérrel így válaszolt: „Tisztelendő 
úr, ha a fa nem száradt volna ki, nem hullott volna le a levél 
sem.“ — Az az egyház, amelyet ez a fiatal ember apostrofált, 
sohasem hasonlított annyira a kiszáradt fához, mint a középkor 
végén. Krisztusról legkevesebb szó esett. Pedig a világ Krisztus 
után kiáltott. Kevesebb közbenjárót és több Krisztust! Kevesebb 
szentet és több megszentelődést! Kevesebb törvényt és több 
evangéliumot! Kevesebb Krisztus-képet és több Krisztus-hitet! 
Kevesebb kőből emelt katedrálist és több lelki templomot az 
emberek bensejében! A Krisztust és az Ö evangéliumát adta 
vissza a reformáció a világnak. Ez bilincstördeléssel járt, mert 
evangélium és lelkiismereti szabadság szorosan együtt járnak. 
Ebben rejlik a reformáció egyetemes hatása. Hatása a politikai, 
a társadalmi, a kulturális megnyilatkozásokra, hatása a tudo
mányra. A középkori egyház börtönbe záratta Galileit, az evan
gélium egyháza ezt Krisztus evangéliuma alapján nem tehette.
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A középkori egyház az egész akkor ismert világot a pápa lábai 
elé terelte és hatalma alá görbesztette — gondoljunk csak III. 
Incze korlátlan hatalmára — a reformáció a népek független- 
ségéért szállt síkra. A középkori egyház az indusokat elhomá
lyosító kasztrendszert állított fel, amelynek élén természetesen 
a papirend haladt, a reformáció egyháza önként lemondott erről 
az előnyről, amikor az egyetemes papság elvét érvényesítette. 
A reformáció egyháza azzal, hogy leegyszerűsítette magát, az 
apostoli puritánságot tette erkölcsi életelvévé és hogy a külső
ségeket eltüntette és a lényeget emelte ki, bensőségesebbé tette 
a vallásos életet.

A reformáció a kultúra föllendítéséért felmérhetetlenül so
kat tett. Nemcsak azáltal, hogy a szabad kutatást lehetővé tette, 
hogy a népoktatást és magasabb fokú oktatást szolgálatába állí
totta, hogy költészetnek és zenének fokozott mértékben adott 
érvényesülési lehetőségeket, hanem azáltal is, hogy a reformá
ciót megelőző és követő jelenségeket figyelemmel kisérte és az 
olyan nagy horderejű találmányt, mint a könyvnyomtatás, azon
nal hasznosította. — Ha az ellentábort a tiszta látástól nem 
fosztaná meg a fanatizmus, a legnagyobb hálával kellene gon
dolnia a reformációra. Mert a reformáció idézte elő az ellen- 
reformációt, amely a hadviselés eszközeiben nem válogatott 
ugyan, de hatalmas vallási föllendülést hozott a dogmákban 
megmerevedett egyházba és olyan kiváló egyéneket termelt ki 
magából, amilyen Pázmány Péter volt. — Nietzsche, az anti- 
krisztus bölcselő, a Krisztus elleni gyűlöletével egy sorba he
lyezte Luther elleni gyűlöletét, mert szerinte a középkor végén 
a keresztyén egyház a legjobb utón volt a teljes elpogányosodás 
felé. A pápai udvar az antik művészetek csarnoka volt és X. 
Leót sokkal jobban érdekelte a milói Vénusz, vagy a belwederi 
Apolló, mint a szentek története. Ekkor lépett a történelem 
színpadára Luther és Nietzsche szerint paraszti öklével belevágott 
az eseményekbe és a haldokló keresztyénség új életre támadt. 
Azok is, akik Luther mögé sorakoztak, azok is, akik ellene for
dultak. Úgy lehet, ez a legnagyobb eredmény, amelyet a refor
máció javára írhatunk.

„Jól futottatok." Ez a triász: Luther, Zwingli és Kálvin, 
akik ezt a hatalmas épületet emelték, amelynek ma már 200 
millió lakója van, jól futottak. Elnyerték a koronát. De vájjon 
áll-e ez rólunk is? Én azt hiszem, reánk az apostoli sornak 
csak a második része vonatkozik: „Kicsoda gátolt meg titeket, 
hogy az igazságnak ne engedelmeskedjetek?" Megmondom. 
Saját magatok, saját közönyötök. Azt mondják, reformátorok 
szellemi gyermekei, hithősök unokái vagyunk. Azt mondják 
olyan ősöktől származunk, akik a vérpadot és a máglyát úgy 
mosolyogták, mint a gyermekek a játékszert. Azt mondják, azok
nak a lelke, a szelleme, a hite van bennünk, akik a nápolyi 
gályákon így énekeltek: „Ha aludni látod öt, ki reményed és 
erőd, Sión soha se feledd el, ő megvívhat tengerekkel." Azt
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mondják, eretnek fiák ajkán nagy veszély idején fölzeng a zsol
tár : „Te benned bíztunk eleitől fogva". Azt mondják, erős pró
bák előtt eget vívóan szárnyal az egekbe a dal: „Erős vár a 
mi Istenünk." Azt mondják,...  de nem hallom a dalt, nagy ősök 
korcs ivadékainak ajkán megfagyott a zsolozsma. Nem érzem 
a bátorságot, amely Wormsban, Kappelnél és a pozsonyi vér
törvényszék előtt megnyilatkozott. Nem lüktet az az erő, amely 
Gusztáv Adolf svéd hadait viiágbirókká tette. Ellenben látom 
a hívek sápadt közönyét, amikor ellenséges világnézetek, ana
témák rikoltanak felénk. Látom a gályárab-utódot, amint moso
lyogva dobja gyermekét idegen világnézetek és erkölcsi felfo
gások torkába. Látom, akik magasan járnak és a mélységben 
élnek. Látom a kincses paloták és roskadozó kunyhók lakóit, 
amint fokozatosan elhidegednek az evangéliumtól. Mit ér a nu
merikus szaporodás, ha a lelkiekben vesztjük el a talajt magunk 
alatt? Ma a protestantizmus helyenként már csak a meddő és 
terméketlen protestálásban éli ki magát. Pedig egyházunk nem 
a protestálás alapján keletkezett. Életelve sokkal magasabb, mint 
a puszta negáció, szíve a Jézus Krisztusban való hit, amely 
életközösség ezen az alapon áll, annak örök élete van.

A reformáció óta négy évszázad telt el. Ami nekünk, re
formátorok utódainak a századok folyamán keserűségünkre volt, 
azt a népek fokozatos felvilágosodása eltüntette. Borítsuk mi is 
ezekre az emlékekre a feledés fátyolét. Ma mindazok, akik 
Krisztust őszintén követik, egészen más feladatok előtt állanak, 
bárhová tartozzanak is: összefogni egyrészt a fanatizmus, a 
vakbuzgóság ellen, amely váratlanul új erőre kapott, másrészt 
a bolsevista világfelfogás ellen, amely a Krisztust detronizálja. 
A stockholmi és lausannei világkonferenciákra függesztjük sze
meinket, ahol a kereszt jegye alatt állók Róma kivételével mind 
jelen voltak, ahol először hangzott a kiáltás: „Keresztyének 
egyesüljetek". Ahol kezdetét vette az a munka, amely az egy 
akol és egy pásztor ideáljához fog vezetni.

„Jól futottatok!" Mennyi nehéz verejtékbe kerül, amíg 
odáig jutunk, hogy a nagy Számonkérő ezt az ítéletet mondja 
ki felettünk. Aki előtt Krisztus evangéliumának mélységei kitá
rulnak, az megtanul járni, az megtanul a cél felé futni. A refor
máció ezt az evangéliumot láncairól leoldotta és közkinccsé 
tette: olvassátok és kövessétek! Mert aki ebben a tanításban 
merül el, az megtanul Istent hinni, embert szeretni, az rendület
lenül kitart a megtalált igazság mellett.

Annak a hatalmas vallási megmozdulásnak, amelynek a 
nagy lökést a wittembergi csalogány adta, csak úgy van jelen
tősége, ha nem áll meg ott, ahonnan kiindult. A fundámentum, 
Jézus Krisztus, egy és változhatatlan. De minden korszaknak 
megvannak a maga mozgató eszméi, amelyekkel a vallási esz
méket összhangba kell hozni. A reformáció tehát nem egy ha
talmas hegycsúcs, amely örök változhatatlanságban tekint a 
völgybe, hanem folyó, amelynek partjai között állandóan friss
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v íz  hömpölyög. A reformáció szüntelen reformálást jelent. Amint 
ez másként nem is lehet. Mert a természetben és a szellemi 
életben nincs megállás és a reformáció szünetelése csak defor
mációt eredményezhetne. Ettől pedig óvja Isten egyházunkat! 
Ámen.

Szántó Róbert
budapesti lelkész.

És én örök életet adok nékik . . .
Szenthár. u. 24. vas.

János 10, 22—30.
Minden kornak megvannak a maga álmai, vágyai, eszmé

nyei, törekvései, céljai, melyeknek megvalósulásától, elérésétől 
^  maga boldogságát várja. Megvannak a mi korunknak is. Ez 
is vágyik valamire, keres valamit, amihez egész leikével ragasz
kodik. Az emberi lélek ma is vágyódik nagy eszmények, szent 
célok után. Csakhogy ezeket a nagy eszényeket, szent célokat 
mindenki más és más utón keresi. Áz egyiknek legnagyobb cél 
a hatalom; a másiknak a vagyon, a gazdagság; a harmadiknak 
a hírnév, a dicsőség. De ezek közül elég-e bármelyik is a bol
dogsághoz? Nem ahhoz a boldogsághoz, amelyet a szerencsés 
életviszonyok teremtenek egyik-másik emberben; nem ahhoz a 
boldogsághoz, amely csak ideig-óráig tart, — hanem ahhoz a 
boldogsághoz, amely mindenkié és mindig megmarad, amelyet 
senki, semmi el nem vehet tőlünk: sem magasság, sem mélység, 
sem élet, sem halál, sem jelenvalók, sem következendők. . .

A vagyon, a gazdagság veszendő, múlandó, mint a mezei 
liliomok tarka ékessége, éppen ezért megelégedetté, boldoggá 
nem tehetnek és nem is tesznek senkit.

A hatalom ? . . .  Az sem igazi biztosítéka a boldogságnak. 
Ha beteg vagy, meg nem gyógyít; ha bánatod van, meg nem 
vigasztal; mikor pedig utolsó utadra, a sírba indulsz, rútul cser
ben hagy, eloszlik, mint a buborék. . .

A hírnév, a dicsőség ? . . .  Ez is csak olyan, mint az ár
nyék : minél nagyobb, annál gyorsabban megsemmisül. Olyan, 
mint a magasból lezuhanó harang szava. Azt tartja a rege, 
hogy az ilyen harang a földbe fúródik, évről-évre mélyebbre 
sülyed s minden mozdulásnál felhangzik a szava; de már évek 
múltával, ha sülyed is, ha mozdul is, szavát, hangját nem 
hallja senki sem. így múlik el minden, ami földi és az embert 
— mint az írás mondja — utoljára még a saját helye sem is
meri meg többé.

Hol, miben vagy kiben találjuk meg tehát a soha el nem 
múló, mindig megmaradó boldogságot ? Abban, aki örökkévaló, 
a Krisztusban, aki mai evangeliomunk szerint is örök életet 
ígér mindazoknak, akik benne hisznek.

Nagy ünnepre gyülekezik Zsidóországnak népe, a temp
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lomszentelési emlékünnepre, melyet Makkabeus Júdás rendelt 
el akkor, mikor ezt Antiochus Epifanes, synái uralkodó meg- 
szentségtelenítette azzal, hogy abban egy bálványisten szobrot 
állított fel s neki sikerült azt újból megtisztítani és az egy igaz 
Isten imádásának hajlékává felavatni.

Jézus már ott jár-kel Salamon tornácában, a templomnak 
abban a részében (folyosóján) mely a Nabukodonozor-féle rom
boláskor épen megmaradt a Salamon király által épített temp
lomból. Talán ott akarja bevárni az istentisztelet kezdetét, vagy 
talán oda várja, hogy taníthassa a hozzá ragaszkodó népet. De* 
hamarosan ott teremnek ellenségei, a farizeusok és írástudók 
is; körül veszik, szinte fenyegetőleg mondják neki: „Meddig 
tartasz még bizonytalanságban bennünket ? Ha te vagy a Krisz
tus, mondd meg nekünk nyilván!"

Igen jól érezték a farizeusok és írástudók, hogy Jézus 
működése, igehirdetése nem valami közönséges dolog, hanem 
korszakot alkotó esemény. Azért folytonosan a nyomában jártak, 
lesték, figyelték: mit beszél, mit cselekszik? Vádat azonban 
nem emelhettek ellene, mert csak jót tett mindenekkel és jóra 
tanított mindeneket. Mit tegyenek?... Nehéz helyzetben voltak 
annyival inkább, mert a nép már nem az egyszerű ácsmester 
fiát látta benne, hanem Istennek a küldöttjét, prófétáját, sőt 
akárhányan egyenesen a Messiásnak tartották. Tisztázni akarják 
tehát mindenképen, hogy ki ő, mit akar, mi a célja? Illetőleg, 
miután megvannak győződve, hogy kívánságukat nem teljesíti, 
mert nem tudja teljesíteni, — úgy okoskodnak, hogy kívánsá
guk hangoztatásával kapcsolatosan ellene lazíthatják a népet. 
Feleletül ugyanis nem egyszerű szavakat várnak tőle, hanem 
valami csodát, de nem földi, — az szemfényvesztés is lehet — 
hanem valami égi csodát. Mózes imádságára, mint tudjuk, manna 
hullott az égből; Józsué könyörgésére megállott a nap az égen; 
Sámuel kívánságára dörgött a derült ég. Illés kérésére tűzeső 
hullott a mennyből. Valami ilyenféle igazoló jelet, csodát kí
vánnak most is. Előttük van a mennynek legnagyobb csodája t 
az Istennek egyszülött Fia, de ők azt nem látják, nekik az nem 
elég. Apáik is így tettek hajdan a pusztában. Látták Egyptom- 
ban az ellenségeiket öldöklő halálangyalát; látták a Vörösten
gerben és a sínai begyen történt csodákat, mégis csak evésen, 
iváson, bálványtáncon, meg Isten tudja, miféle új csodákon 
járt az eszük.

Jézus a farizeusok és írástudók kívánságát nem teljesíti, nem 
ad igazoló jelet, hanem egyszerűen utal régebbi beszédeire és 
cselekedeteire, amelyek bizonyítják, hogy őt az Atya küldötte.

És miért nem teljesíti kívánságukat ? Azért, mert ő is azt 
vallotta, amit Ábrahám, hogy aki Mózest és a prófétákat nem 
hallgatja, az a másvilágról érkezőknek sem hisz. Nem teljesíti 
kívánságukat, mert tudja, hogy az nem fakadt hitből és nem 
terem hitet. Meg is mondja nekik nyiltan: ti nem hisztek ne
kem, mert nem az én juhaim közül valók vagytok, csak hall
játok, de nem hallgatjátok a szavaimat, a beszédemet.
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Fájtak Jézusnak az élete utolsó napján reázúduló ostor
csapások is, de ezeket mégis szó nélkül elszenvedte; hanem az 
a hitetlenség, mellyel lépten-nyomon találkozott, népe boldog
ságát munkáló szeretetének az az átalkodott visszautasítása, 
amelyet napról-napra tapasztalt, — az annyira fájt neki, hogy 
Jeruzsálem keményszívüsége, megátalkodottsága miatt feljajdult 
és most, az evangeliomunkban említett alkalommal is, szinte 
látom, hogy könnyek tolultak a szemébe. Miért? Talán a hiúság 
bántotta ? Nem! Nem volt ebből Jézusban egy porszemnyi sem, 
hanem tudta, hogy szavai, tanításai nemcsak igazak, hanem 
üdvözítők is s így aki azokat be nem fogadja, a földi boldog
ságot s az örök üdvösséget dobja el magától. Ó, hogyne fájna 
a jó pásztornak a juh tévelygése, a segíteni akaró orvosnak a 
halálos betegség, az édesanyának gyermekének elzüllése, az 
Ür Jézusnak szerencsétlen nemzetének s vele hazájának a 
veszte?!

Ha te ezt a végetlen szeretetet, ezt a mérhetetlen fájdal
mat megtudnád érteni, áttudnád érezni, akkor nem kellene 
tőled kérdeznem: hiszel-e te az Úr Jézusnak, vagy kinek hiszel? 
Jól vigyázz, ne higyj akárkinek, legkevésbbé a szívednek, mert 
az csal meg legtöbbször és legkönnyebben; de az Ür Jézusnak 
ha kedves az életed, földi boldogságod, mennyei üdvösséged, 
higyj, légy hűséges juha, tanítványa, híve, apostola. Bízzál 
benne, hagyjad reá minden utadat, dolgodat, abban a tudatban, 
hogy ő ismer bennünket. Ismer tégedet is. Ismeri gyengeségedet, 
szükségedet, örömödet, fájdalmadat. Őrködő szemei rajtad nyu- 
gosznak, erős karjaival támogat, hogy meg ne üssed lábadat a 
kőbe. Kezedbe adja evangeliomát. hogy megtanulhassad belőle, 
milyen boldogok a lelki szegények, az alázatosak, a békességre 
igyekezők, a tiszta szívüek, akik éhezik és szomjuhozzák az 
igazságot s akik az igazságért készek még háborúságot is szen
vedni. A szerencse verőfényes napjaiban példájával int: áld
játok az Urat, mert jó és mindörökké megmarad az ő irgal
massága; a megpróbáltatások, a csapások idején pedig, mikor 
összeroskadva, már-már panaszra nyílnak ajkaid: hozzád lép 
és keresztjével kereszted viselni segíti. Ha a bűn miatt félelem 
rémíti lelkedet s mint valami setét felhő elzárja előled azt a 
szebb hazát, hol Isten eltöröl a szemekről minden könnyhulla- 
tást: oltárához, a kegyelem asztalához hívogat s megvigasztal 
szerető szavával: bízzál fiam, bízzál leányom . . megbocsát
tattak néked a te bűneid. Kövesd tehát. Amit tőled kíván azt 
ő mind megtette, amely úton vezet, azt ő mind bejárta. Előtted 
megy még a halál árnyékának völgyében is.

De higyj neki, higyj benne azért is hogy azok között fog
lalhass helyet te is, akikről azt mondja: „Követnek engem. 
És én Örök életet adok nekik és soha el nem vesznek*... Van-e 
ennél örvendetesebb hír, boldogítóbb evangeliom ? . . .  A világ 
azt mondja: halál ellen nincs orvosság. Jézus azt mondja: akik 
engem követnek, soha el nem vesznek, sőt még ha meghalnak



350

is élnek, örökké élnek s ezzel megszabadít bennünket a halál 
félelmétől. Vagy talán nem retteg tőle minden ember? S mi 
tagadás, a gazdag méltán retteg, mert mindenét elveszi, hanem 
a koldus csak nem fél tőle? Ellenkezőleg, egyik-másik a gaz
dagnál is jobban. És miért? Mert felébredt lelkiismerete azt 
mondja, hogy a síron túl még a földinél is nagyobb nyomorú
ság vár reája. Hogy az ifjú nem szívesen válik meg az élettől, 
az érthető, de hogy az élemedett aggastyán sem tud nyugodt 
szívvel búcsút venni a világtól, az mégis csak különös. Pedig 
hányszor megismétlődik annak az öreg embernek a meséje, aki 
az erdőből nagy üggyel-bajjal cepelt ágat útközben azzal a só
hajtással dobta le, hogy csak jönne minél előbb a halál és 
szabadítaná meg egyszer s mindenkorra a földi tehertől. S mikor 
a halál a hívásra csakugyan megjelent és megkérdezte tőle, 
hogy tulajdonképen mit akar? ., a megrémült öreg ember, 
ahelyett hogy megismételte volna kérését, azt mondotta neki: 
segítsd fel édes öcsém a váltamra ezt a kis fát. Szóval, min
denki szeretne minél tovább élni és minél későbben meghalni. 
Miért? Mert még a legföldhözragadtabb ember lelkében is meg- 
villanik közbe-közbe az a gondolat: hátha mégis igaz az a 
tanítás, hogy akik jót cselekedtek, kijönnek az életnek feltáma
dására, akik pedig gonoszt cselekedtek, a kárhozatnak feltáma
dására. Akik jót cselekedtek... De hát kik azok, hol vannak 
azok, akik jót cselekedtek? Avagy nem igazán mondja-e Pál 
apostol: „ ...n incsen csak egy igaz is. Nincs aki megértse, 
nincs aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben, 
haszontalanokká lettek, nincs aki jót cselekedjék, nincsen csak 
egy is.“ Ó, borulj le alázattal az Úr Jézus előtt, aki vergődő 
lelkedet ezekkel a szavakkal nyugtatja meg: akik követnek 
engem, akik hisznek bennem, azoknak örök életet adok és soha 
el nem vesznek... Ő ezt is megteheti, örök életet is adhat, 
mert neki adatott minden hatalom a mennyen és a földön. Ha
talmának alapja az a méltóság, melyet evangeliomunkban ezek
kel a szavakkal fejez k i: „Én és az Atya egy vagyunk." Gon
dolj azután Fülöp egyik kérésére: Uram, mutasd meg nekünk 
az Atyát, adott azon feleletére: Fülöp. aki engemet látott, látta 
az Atyát s azon szavaira is, melyeket egy alkalommal tanít
ványainak mondott s a magadbaszállás óráján neked is mond: 
„Boldog szemek, amelyek látták azokat, amelyeket ti láttok. 
Mert mondom néktek, hogy sok próféta és király kívánta látni, 
amiket ti láttok, de nem látta és hallani, amiket ti hallotok, 
de nem hallotta," — akkor bizonyosan összekulcsolod a kezeidet 
és boldogan mondod az énekvers írójával:

„Érzem: megvan Nyugodalmam,
Kereszted’ átölelem,
Életemet a sírig
Teneked szentelem.* Ámen.

Horváth Béla
csikvándi lelkész.
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Most vagyon az idő. . .
Szenthár. u. 25. vas.

Ján. 5, 19 -2 9 .

Az időt, amelyben ma élünk, különféleképen szokták jel
lemezni. Mondják a gépek korszakának, minthogy szinte min
denütt, ahol emberek élnek, hangos a levegő a gépek zúgásától, 
zakatolásától, amely elűzi a mezők békés, áhítatos hangulatát, 
fülsiketítő lármával tölt be műhelyeket, gyártelepeket, próbára 
teszi, öli az idegeket az irodákban, sőt betört már az otthonok 
csendjébe is. Mivel pedig minden gép az emberi elme egy-egy 
ötletének, gondolatának megtestesülése és ez az elme egyébként 
is mind nagyobb sikerrel old meg rejtélyeket, hatol be a világ
mindenség és annak egyes területeinek titkaiba, nevezik korun
kat a tudományos haladás korszakának is. De a gondolatoknak 
szinte szertelen csapongása, eszméknek egymással való viasko- 
dása is bizonyos jelleget ád napjainknak. Űj utak keresése a 
boldogulás felé, az egyik oldalon csüggedt tanácstalanság, a 
másikon szenvedélyes előretörés egy-egy irányban, indulatos 
összecsapás ellentétes törekvésekkel, mindezen felül pedig egy 
nagy, reményekkel is kecsegtető, de aggodalommal, félelemmel 
is terhes, bizonytalanság érzése igazolja azokat, akik az időt, 
amelyben élünk, a belső forrongás idejének mondják. És hogy 
már csak egyet említsünk: a közelmúlt megpróbáltatásai, a gé
pek elszaporodása és zsarnoki uralma, a régi alapok, berende
zések megingása megtermették gyümölcsüket, a munkanélküli
séget, a nélkülözést, az Ínséget, úgyhogy teljes joggal nevezik 
korunkat a nyomorúság korának is.

Mindez közelebbről érint téged is, Testvérem, marcangolja 
a te életedet is, veszélyezteti a te életed egyensúlyát is. Jól 
vigyázz, hogy ami ma körülötted történik, ne vezessen félre 
téged is, ne csüggesszen el. de ne is szédítsen elbizakodottságba 
téged sem. Szentigénk megóvhat tőle. Mert eléd tárja, hogy a 
jelen időket is, minden külső jellegük mellett, Isten akarata 
szerint hogyan ítéljed meg. Te azért értsd meg, hogy a gépek 
uralmának, a tudományos haladás, a belső forrongás és külső 
nyomorúság korában is

most vagyon az idő,
amikor 1. a halottak hallják az Isten Fiának szavát és 

2. akik hallják, élnek. 1
1. Csodálkozva, értelmetlenül kérded, hogy most van az 

az idő, amikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát? És 
ha mindjárt így is volna, hogy ez mit érdekel téged, aki élsz? 
Nos, joggal tehetjük fel, hogy amikor Jézus ezeket a szavakat 
mondotta, akkor nem gondolt azokra, akik sírjaikban porladnak. 
Igaz, áll ezekre is, hogy hallják az Ő szavát; amikor megáll 
a szív és utolsót sóhajt a kebel, iszonyodva vagy repeső öröm-
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mel meghallja a lélek az Ő szavát, meghallották mindazok, akik 
elmentek azóta, hogy Megváltója született az emberiségnek, 
meghallják ma is azok, akiknek szemére reáborul a fekete há
lyog. De Jézus nem erre, a földi lét elmúlta után felhangzó 
szavára gondol, amikor azt mondja, hogy meghallják a halottak, 
hanem arra, amely szól élőkhöz, akik, noha élnek, mégis halot
tak. Voltak mindig is ilyenek. Az elmúlt nemzedékek tagjai 
között is voltak mindenkor nagy számban, akik, ha még olyan 
szenvedélyesen ragaszkodtak is az élethez és még olyan han
gosan vitték is a szót és vették is ki a részüket az élet felada
tainak megoldásából, gyönyöreinek élvezéséből, a Jézus által 
említett halottakhoz tartoztak. És ma is járnak az életben és 
harcolnak az élettel két kézzel, vesznek részt benne testükkel- 
lelkükkel, akik Jézus Ítélete szerint halottak, ha még úgy pezsdül 
is bennük az életerő és még úgy ujjong is bennük az életkedv. 
Épen azért, amennyire állt minden időben, hogy Jézus életre 
akarta szólítani ezeket a halottakat, úgy nincs más célja Igéje 
megszólaltatásával ma sem és így, mint a múltban mindenkor, 
úgy áll ma is, hogy most vagyon az idő, „mikor a halottak 
hallják az Isten Fiának szavát1"; sőt áll ma fokozott mértékben, 
hiszen még sohasem hirdette idő olyan megrázó módon, olyan 
harsogó hangon, hogy az Isten Fia szól a halottakhoz, mint ez 
a mi mai, válságos időnk.

De kik ezek a halottak? Nyilvánvaló, hogy lélekben ha
lottakról van szó. És hogy te is nem tartozol-e közéjük, T., 
attól függ, hogy milyen talajban gyökeredzik a léted, hol kere
sed az életerőt. Ám érintsen még olyan kellemetlenül, tiltakozzál 
ellene még olyan hevesen, a Jézus említette halottak közé tar
tozol, ha az életküzdelemhez, vívjad azt örömmel, vagy vívjad 
telve lázongó keserűséggel, vagy sóhajtozva, lankadó erővel, itt 
alant keresed az erőt, a magad képességeiben, a magad erejé
ben bízva, vagy emberek jóindulatára, segítségére számítva, 
vagy jószerencsédre hagyva magadat. Halott vagy, ha önmagad
ból akarsz meríteni szeretetet, jóságot, hogy ne fizess meg tíz
szeresen, százszorosán a szenvedett bántalomért, sérelemért, 
mert belátod, hogy a boszú nem szép dolog és nem illik nemes 
jellemekhez, — hogy minél több örömmel ajándékozd meg tiei
det, mert gondolsz reá, hogyha nem hintesz most rózsákat életük 
útjára, ezt nem teheted jóvá, ha még olyan virágerdőbe akarnád 
egyszer borítani koporsójukat, — hogy tudj lemondani Ínyenc 
falatokról azért, hogy kenyeret adhass a nyomorultaknak, akik 
ma oly sűrűn kopogtatnak ajtódon. Halott vagy, ha erkölcsi 
erődben bízol és a veled született lelki tisztaságban, amikor 
kisértéseket akarsz kerülni, vagy kisértésekben megállani, hogy 
emelt fővel járhass, szennyezetlen maradjon a lelked és ne 
kelljen a szégyen érzete alatt roskadoznod, mások vádló vagy 
gúnyos tekintete előtt pirulnod, megvetésük elől a magányba 
menekülnöd. Halott vagy, ha reménységed nem tud magasra 
szárnyalni és vágyaiddal a föld dolgaihoz tapadsz kétségbeesett
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szívóssággal és a síron innen vársz csak és földi szerencsétől 
vársz csak boldogságot-békességet, szilárd lelki egyensúlyt. A 
halott sorsa a főid mélyében pusztulás, romlás; a föld színén 
járó halottak sorsa is romlás, pusztulás, mert akik a kitartáshoz, 
szeretethez, tisztasághoz, boldogsághoz csak itt lent keresik az 
utat, soha célhoz nem jutnak és sorsukat megpecsételi csügge- 
dés-csalódás, hideg szív, bűnökkel mételyezett lélek, reményte
lenség, boldogtalanság.

Érzed ennek a halálnak hideg leheletét? Úgylehet meg
csap itt is, ott is, ha számbaveszed, amit vártál az élettől és 
amivel fizetett néked, — amit vártak tőled, akik körülvesznek, 
és amivel te fizettél nékik. De menekülhetsz előle! Odamene
külhetsz előle az élet forrásához! Nincs ilyen forrás, csak egy: 
Jézus Krisztus, az Isten F ia ! „Mert amiként az Atyának élete 
van önmagában, akként adta a Fiúnak is." És aki egybeforr 
Vele, mint Ő az Ő Atyjával, „általmegy a halálból az életre", 
meríthet belőle életet-életre, diadalmas, erős, tiszta, drága életet. 
Oh, ha megszívlelnéd, hogy most van az idő, amikor Ő szól a 
halottakhoz és meghallanád az Ő szavát!

Ne ámítsa magát senki azzal, hogy őt mégsem lehet a 
halottakhoz, a lélekben halottakhoz számítani, mert ő nem rabja 
a föld porának, ő hisz az Istenben! Nem közeledhetsz Istenhez 
az Egyszőlött Fiú kikerülésével! Hallottad: „Aki nem tiszteli a 
Fiút, nem tiszteli az Atyát, aki elküldte őt." Az Ő szava, amely 
minden idők élő-halottjai felé hangzik, épen arról akarja őket 
meggyőzni, hogy Ö előtte kell térdet hajtaniok, ha azt akarják, 
hogy isteni erők vegyék szárnyaikra nyomorult, szegény életü
ket, mert Ő az, aki megeleveníti azokat, akiket akar. Balgatag 
beszéd, amikor az okoskodók és bölcselkedők hangoztatják, 
hogy Istenben akarnak hinni, de Jézusban jó és bölcs embernél 
többet látni nem tudnak. Jézus szembeszáll a gáncsoskodókkal. 
Akkor is szemére vetették, most is azzal érvelnek, hogy csak 
Ő tette meg magát Isten követjének, Isten fiának és amit cse
lekedett, egyéni vállalkozás volt csupán, nem pedig isteni kül
detés. Micsoda gyönyörű bizonyságtevés ezzel szemben Jézus 
vallomása, hogy semmit sem tehet magától, viszont isteni fen
ségben ugyanazokat cselekszi, amiket az Atya cselekszik, „mert 
az Atya szereti a Fiút és mindent megmutat néki, amiket Ő 
maga cselekszik" és hogy az Atya isteni akarata az, „hogy 
mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát!" Azért 
nem tudsz életrekelni, ha úgy gondolod, hogy majd csak köz
vetlenül Istenhez fordulsz. Nem, mintha Isten egymagában nem 
tudna menteni, de nem akar hatalmával élni ott, ahol nem tisz
telik a Fiút!

Ezt pedig ne fogadd úgy, mint élettelen, száraz tanítást I 
Életnek beszéde, elevenbe vágó, sorsot megpecsételő igazság, 
Jézusnak a te sorsodat is eldöntő szózata! Életet nyerhetsz, 
csak úgy nyersz életet, ha nemcsak hallod, hanem szíveddel- 
lelkeddel meghallod, magadba szívod a komoly intelmet: „Most



354

van az idő, amikor hallják az Isten Fiának szavát", hiszen ez 
az Ígéret kapcsolódik hozzá: „akik hallják, élnek".

2. Ennek az Ígéretnek az egyik oldaláról már volt szó. 
Megmondatott néked, hogy csak Jézusnál található az az élet, 
amely megajándékozza az embert mindazokkal az erőkkel, ame
lyeket a világból és önmagából meríteni nem tud és amelyekkel 
megküzdhet azzal a veszéllyel, hogy ez a földi élet a maga 
sivárságával, vagy lelket fertőző örömeivel halottá tegye az 
embert. Az Ígéret másik oldala az, hogyha alázatos hittel meg
hajolsz Előtte, minden bizonnyal el is nyered ezt az életet, amely 
megóv a csüggedéstől és elsegít lelki jóságra, tisztaságra. Raj
tad áll, hogy a halotti pusztaságban való fárasztó, senyvesztő 
gyötrődés-küzködés után szinte megittasulj az élet hajnalhasa
dásában ! És hogy az Isten Fiától nyerj még ennél is nagyobb, 
drágább ajándékot! Mert a Krisztus-adta boldog életen nemcsak 
hogy nincs hatalma földi bánatnak, földi kínnak, de nincs rajta 
hatalma sírnak, koporsónak sem. Ha Nála keresel életet, nyersz 
örök életet, mert negtartatsz az Ítéletben!

Nincs az egész írásban komolyabb szakasz, mint az, amely
ben Jézus teljes fenséggel odaáll eléd, mint a nagy Biró: „Eljö 
az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meg
hallják az Ő szavát és kijőnek; akik a jót cselekedték, az élet 
feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat fel
támadására." És mégis Jézusnak ez a tanítása az, amelyre a 
legkevésbé figyelnek fel az emberek. Biztató, meleg szavait, 
melyekben a mennyei Atya jóságát magasztalja, szívesen hall
gatják ; amikor gondok között vergődnek, akárhányszor tényleg 
meg is nyugszanak hatásuk alatt, megvigasztalódva könnyebben 
hordozzák terhüket. Az Isten büntető igazságáról szóló szózat, 
a fenyegetés, hogy megtorol bűnöket, lesújt a bűnözőre, gyak
ran szintén nem marad hatás nélkül, a büntetéstől való félelem 
nem egyszer visszatart olyanokat is egy-egy nagyobb bűnözés
től, akik különben nem az Isten nevével ajkukon kelnek és nem 
az Isten nevében térnek nyugovóra. De az utolsó Ítélet hirde
tése elől bezárulnak a szívek, a gondolatát elhessegeti a mindent 
jobban tudó emberi bölcseség. Ijesztgetésnek minősítik, a mesék 
birodalmába utalják, főképen pedig nem törődnek vele, mert 
még azok is, akiknek, ha nem volnának vakok, látniok kellene, 
hogyan tátong már feléjük a nyitott sír, ezzel az élettel vannak 
elfoglalva olyannyira, hogy nem jut idejük arra, hogy az utánuk 
következendőknek szenteljék figyelmüket. íme hát vedd végre 
komolyan, T., nagyon komolyan: „Eljő az óra, amelyben mind
azok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát" és 
azután, — azután következik az Ítélet! Hogy a síron túl is van 
élet, végtelenül megnyugtató, biztató dolog és alkalmas arra, 
hogy boldogító reménységgel szője át és enyhítse a haláltól való 
természetes iszonyodást. De hogy a síron túl is van élet, az 
egyúttal a legrettenetesebb fenyegetés is és alkalmas arra, hogy 
a rémületig fokozza a halálfélelmet. Hiszen kétféle alakja van
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a síron túl következő életnek: vagy élet az a szó gyönyörűséges 
értelmében, vagy kárhozat, örök halál, aszerint, hogy hogyan 
szól a nagy Bíró ítélete. Kételkedsz benne? Jézus maga tett 
róla bizonyságot! Nem győz meg ez a bizonyságtevés ? Úgy 
meggyőz majd reszketésed-rémületed, amikor az égi harsonák 
szavára odaállasz te is a Biró széke elé! De halld meg már 
most is, hogy Ítélete ellen nincs majd felebbezés. Akkor majd 
lesznek, akik rimánkodva kérnek kegyelmet az Atyától, miután 
elmarasztalta őket a Fiú, — de kegyelmet nem találnak. „Mert 
az Atya nem Ítél senkit, hanem az Ítéletet egészen a Fiúnak 
adta.* A Fiú ugyan nem lesz kegyetlen biró, az „Atya hatalmat 
ada néki az itélet-télelre. mivelhogy embernek fia, azaz reá- 
bizatott az itélet-tartás, mivel emberi sorsban, a földi siralom 
völgyében megtapasztalta ennek a sorsnak rögös-veszélyes, 
kisértéssel-tőrrel próbáló voltát és így tud majd könyörületes 
lenni a gyengék iránt. De felmenteni Ő is csak azokat fogja, 
akik a jót cselekedték, akik a földön is szívük minden dobba
násával menekülni igyekeztek a halálból az életbe, akik Őt 
keresték, Őhozzá ragaszkodtak, mert tudták, hogy akik hallják 
az Isten Fiának szavát, élnek.

Vedd úgy, T., hogy ez az életre hívó szava hangzott feléd 
az Ő igéjében ma is. Ma, ebben a forrongó, nyomorúságos, új 
utakra, útvesztőbe csábító időben. A te számodra bár ne lenne 
azért ez a mai kor sem más, mint áldott idő, amikor a halottak 
hallják az Isten Fiának szavát, hogy azok közé számoltassál, 
akik hallják és élnek!

Budaker Oszkár
soproni lelkész.

A tálentumos emberek.
Szenthár. u. 26. vas.

Máté XXV. 14—30.

Három szolga áll az Úr előtt, aki elszámoltatja őket.
Kerülünk még mi is számadásra az Úr elél
Keressük meg a ma társadalmában az egy, a két és az 

öt tálentumos embereket.
Hogy milyen az egy tálentumos, mutatja az az indulat, 

amellyel a példázatbeli szolga visszaadja Urának az egy tálen- 
tumot. Konok ember ez! Akár zsákoló munkás, aki a heti ke
resetét a korcsmában költi el, de oda nem adná a nélkülöző 
családjának; akár napszámos, aki az uccák terein őgyeleg s 
mivel nem kapja meg az általa kívánt aránytalanúl magas bért, 
inkább nem dolgozik, inkább — azt mondja — éhen pusztul, 
de mást a munkája segítségével bizony nem fog egy fillérrel 
sem gazdagítani; akár utcasarki vagy templom előtt álldogáló'
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koldus, akinek a koldulás üzlet s mikor meghal, lakásán el
rejtve halomragyűjtött pénzt találnak, amelyet megvont önma
gától és a hozzátartozóitól — : mindenkép konok, dacos és meg
keseredett szívü. Ez az egytálentumos az, aki éjszakánként a 
más kertjébe lopózik, nem mintha lopni akarna, de azért, hogy 
letörje az ágakat, kiszakítsa a rózsafát, mert miért egyen más 
gyümölcsöt és miért gyönyörködjék más a virágaiban, ha neki 
sem gyümölcse, sem rózsafája nem lehet!? Ha kocsis, halálra 
hajszolja a szegény párát, hisz nem az övé s ami nem az övé, 
miért kímélné azt!? Ha katona, a harctéren a frontmögötti 
részre lopakodik, — halljon meg a hazáért más, aki szereti, de 
nem ő! Ha egyháztag, úgy a templomot kerüli, de a közgyű
léseken ellenkezéseivel örökké ott van! Mit neki ideális célok!

Az egy tálentumosoknak veszedelmesebb, félelmetesebb 
csoportját látjuk felvonulni a forrodalmakban, a bolsevizmusban, 
a mai társadalmak zilált rendjében. Ezek, akiknek legnagyobb 
része erkölcsi hiba miatt alácsúszott, börtönviselt, gonosz mo
rális örökségekkel megvert degenerált ember: halált kiáltanak 
azokra, akiket a Gondviselés és a maguk deréksége javakkal 
jobban megáldott. Ezek az egy tálentumosok vékonyítják meg 
a kúltúrélet vonalát oly gyorsasággal, hogy szinte megrémü
lünk; ők terjesztik azt a szellemi ragályt, amely a társadalom 
egészségesebb osztályait egyre jobban kikezdi s mivel nincs 
mit kockára tenniök, a társadalmi és a valláserkölcsi rend fel
forgatására törekesznek, amiből csak nyerhetnek. Őket a ke
resztyén kúltúra mélységes gyűlölete tartja össze, amelytől mit- 
sem remélhetnek, erkölcsi felfogásuk merő ellentétje annak, 
amit a világ összes nagy vallásai sugalmaznak s ahelyett, hogy 
azt kutatnák, miként lehetne a földön békét és az emberek közt 
jóakaratot teremteni: céljuk elérésére a féktelen gyűlöletet hasz
nálják fel s gonosz szenvedélyességgel ostromolják a minden 
vonatkozásban megkötő erejű vallást és erkölcsöt. Véres alakok
ként bukkannak fel ezek az egy tálentumosok mindig az em
beriség történetében, vértől csepegő kezekkel és vérben forgó 
szemekkel. Szomorú arcuk fenyegető, kezükben romboló szer
szám, szívükben örök elégedetlenség és olthatatlan gyűlölet.

Az Úr az egy tálentumos haszontalan szolgát a külső sö
tétségre vetette. . .

Tekintsük most a két tálentumosokat!
Ember, aki nem túlságosan gazdag, de nem is nagyon 

szegény, akinek nincs többje, mint amire éppen szüksége van, 
de nincs oly kevese sem, hogy nagyobb szükséget látna; em
ber, akinek öltözete egyszerű, szokásai nem szélsőségesek, aki 
nem túlságos mély érzésű s inkább a szűk, mint a széles hori
zontokat kedveli, fél az összeütközésektől és elkerüli a rend
kívüli lelkiharcok és kétségbeesések alkalmait s ép úgy a na
gyon magasbaemelkedést, mint a nagy mélységbezuhanást is; 
ember, aki hétfő reggeltől szombat estig dolgozik önmagától 
értetődőleg a családjáért, hűségesen járja a szélesre taposott



357

nyárspolgári utat. nem hagyva el a megszokott életrendet, a 
boldog középszerűséget: ez a két tálentumos, ilyen a legtöbb 
teremtett ember. Ne vesd meg ezt a közepes egyént, hiszen ez 
te vagy és benne önmagadat szemlélheted!

A két tálentumosságnak, a középszerűségnek vannak ha
tározott erkölcsi veszedelmei. A középszerűség az életet egy
hangúvá, az életmódot sablonossá s a világot széles pusztasággá 
változtathatja. A közepesség csak ritkán tud valóban lelkesedni 
és áldozatokat hozni. A nagyobb lendületet, a kezdeményezést 
és a cselekvés erkölcsi bátorságát nem ismeri s a társadalmi 
életet gyakran mozdulatlan tóvá merevítve elsekélyesíti. Közö
nyös neki igen gyakran más ember, más ügy, közügy s mivel 
nem szoktak érdeklődni a közepes képességű szürke emberek 
iránt, nem igyekszik magasabb lendületre. A két tálentumosok 
veszedelme az, hogy az alföldi szélmalomhoz könnyen lesznek 
hasonlatosakká, amely forog ugyan, ha hajtja a szél, de ön
magától a világért sem tenne egyetlen erélyes mozdulatot. Néha 
vallási tekintetben sem jelentenek értéket. Hiszen Jézus Urunk 
is azért hagyta el Názáretet, mivel az ottani rettenetes közép- 
szerűség őt meg nem értette s csak az ács fiának tartotta. Kö
zöny, maradiság, — megalkuvás a nemzeti életben, a bilincsnek 
zúgolódásnélküli viselése és a szabadságnak magától értetődő 
kincsként való egykedvű élvezése, — a társadalmi életben 
visszavonultság, az egyéni életben tunyaság s bármily fennálló 
renddel szemben energiátlan béketűrés — : ezek a két tálen
tumos élet veszélyei...

S mégis jaj volna a világnak, amelyiknek zöme nem két 
tálentumos emberekből állana! A két tálentum a valódi keresz
tyén ember birtokában kiszámíthatatlan erkölcsi előnyöket és 
kiváltságot jelenthet. Birtokában lévén annak, ami a megélhe
tésre a legszükségesebb: a két tálentumos nem irigykedik s 
mivel nem is bővelkedő, ismeretlen neki a nagyzolás, a gőg, 
a könnyelműség. Lefelé megérti a szegényt és könyörül az el
hagyotton. Megértő az emberi gyarlóságokkal szemben és be
csülni tudja a szorgalmat, a törekvést. Közülük kerülnek ki a 
pontos könyvelők, az igazságos mérlegű kereskedők, a tisztes 
falusi gazdák, a pontos hivatalnokok. Sok vonzó vonás van 
életviszonyaikban is. Nem ünnepük őket tömegek, de nem is 
részesülnek nagyobb megaláztatásokban. Nem irígylik, de nem 
is vetik meg őket. Bírálás, gúnyolás, ócsárlás és gáncsolás el
kerüli őket. Nem kell udvariaskodniok, hogy irigységet palástoló 
hízelgő szavakhoz jussanak. Az újságok nem hozzák sablonos 
magasztalások • kíséretében a képeiket, de nem is rajzolnak a 
lapok róluk karrikatúrákat.

Az új képességek megszerzésére törekvő két tálentumos 
élet kifejezi az ember egyszerűbb képességeiben rejlő megbíz
hatóságot. Természetünk hajlamos a szertelenségre s az embe
riség alkotó szellemeit úgy képzeljük el, mint akik merőben 
mások, mint mi s gyakran találkozunk azzal a téves hiedelem
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mel, mintha a rendkívüliségben volna a valódi érték. S most 
jön egy igen egyszerű ember, aki nem ismeri sem az elragad
tatást, sem a kétségbeesést, aki élete céljául azt tartja, hogy a 
mindennapi munkát elvégezze, a szegényeken segítsen, a gyer
mekeit szeresse és azokat helyesen nevelje, a megpróbáltatásait 
megadással elviselje, a kísértéseket legyőzze, az ellenségeinek 
megbocsásson és a lelkét tisztán megtartsa. . .  Mily egészséges 
mértéket ad ez az emberi értékek megítéléséhez! Mily nagy
méretűeknek tűnnek fel íme előttünk, helyes megvilágításban 
az őseredeti, egyszerű, de örök tulajdonságok: a türelem, a 
reménység, a jóság, az értelmesség, a bizalom, az önfeláldozás. 
E tulajdonságok azok a nagyszerű alappillérek, amelyeken egy 
hármonikus, szemet és lelket gyönyörködtető élet felépülhet. 
Meg kell értenünk, hogy az emberiség morális szükségérzete 
nem az, hogy kivételes egyének kivételes tulajdonságaihoz 
mérje a teljesítményeket. Egy férfiú, akiben a világ nem láthat 
többet, mint közepes képességet, aki nem akar sem nagyobb
nak, sem kisebbnek mutatkozni, mint amilyen és látja, hogy ily 
közepes képességgel is lehet jót művelni: nem rejlik-e ebben 
mélységes vigasztalás és buzdítás ? Bizony mondom, hogy ami
kor gyülekezeti építésről, nagy áldozatkészségekről van szó s 
az akinek sok adatott, tehát kiváltságos, nehéznek találja a 
terhet s az az egyszerű, közepes anyagi képességű, természe
tesnek veszi az áldozatot: akkor ő, a közepes és nem a rend
kívüli vagyonú ember a példa, a biztatás, az érték.

Az egyszerű képességeken új tálentumokat szerzőt az Úr 
ép oly mértékű jutalomra érdemesíti, mint a legtöbb tálentum- 
mal megajándékozottakat: a képességei megkétszereződnek s 
méltóknak tartja őket, hogy bemenetelt találjanak az Úr örö
mébe . . .

Mily irigykedve gondolnak sokan azokra, akiknek a leg
több tálentum adatott: a nagy emberekre, akiket az Isten keze 
világító lámpásokúl tűzött fel szellemi életünk egére, hogy min
den, az emberek által emelt elválasztó korlátok felett egységes 
lelkiterületeket világítsanak be, hogy fényüket vessék egy sze- 
retetben és igazságosságban bővelkedőbb jövendő felé! Mily 
sóvárogva tekintenek a költőre, akinek megadatott, hogy „is
meretlen dolgok vázait megtestesíteni tudja és tollával a légi 
semmit állandó névvel, idővel és lakhellyel tudja felruházni"! 
Hogyan irígylik a nagy írót, akinek figyelő szeme szívekbe és 
vesékbe lát, aki titkokat tár fel, embersorsokat beszél el, aki 
tud mosolyt széthinteni, könnyeket záporoztatni és felszárítani, 
hősi életet felmagasztalni és a bűnös élet elé tükröt mutatni! 
Hogyan irígylik azokat, akik tudnak oly nyelven beszélni, ame
lyik színes, mint a tavaszi rét és zengő, mint egy madárdalos 
erdő! Irígylik a szobrászokat, akik egy kőtömbben hatalmas 
alakot, egész jelenetet látnak meg s azt ki is tudják abból vésni! 
Bámulattal tekintünk a tudósokra, akiknek az elméje egész 
könyvtár s agysejtjeik rekeszeiben egész tudományterületek
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ismerete van felhalmozva! Csodáljuk a hősöket, az aszkétákat, 
a váteszeket — : mennyi megingathatatlan jellem, haláltmegvető 
bátorság!

Aki azonban csupán ezeket látja: külszínt lát s Ítélete lé
nyegeket nem érintő kéreg-itélet. Minden rendkívüli adomány 
mérhetetlen arányú felelősséget s fokozottabb munkát jelent. 
Amíg az egy tálentumos konokúl tétlenkedik, amíg a két tálen- 
tumos nyugodalmasan él, addig az öt tálentumosnak nincsen 
nyugodalma. Neki a nagy képességeken még nagyobbakat kell 
szereznie a nagy emberi közösségek javára. Míg az egytálen- 
tumos indulatosan káromkodik, a polgár bánatában vendéglőbe 
ballag, hogy poharazás közben felejtsen, addig a nagy ember 
a maga százszorta nagyobb életerejét alkotássá változtatja. Egy 
nagy elme néha egyetlen hónap alatt nagyobb munkaeredményt 
mutat fel, mint egy nyolc évtizedes átlagélet. Ne irigyeljétek a 
nagyokat! Sok közöttük az önvádoló, a magát marcangoló, a 
tragikus sorsú. Finom idegzetüek. Ami az átlag-embernek csak 
tűszúrás, az nekik tőrdöfés. Lelkiéletük örökös feszültséggel 
szélsőségek között lebeg: a kétségbeesésbe aláhúzó fájdalom 
és az ég felé ragadó lelkesedés között.

Az öt tálentumon mikép szereznek a rendkívüli képessé
gűek újakat! ? A hős talán élete árán, az aszkéta a világi örö
mök teljes megtagadásával, a tiszta jellem a legőrlőbb harcok 
gyötrelmei között. Kevesen gondolnak arra, hogy az alkotás 
létrejöttét nemcsak talán évtizedekre szóló munka előzi meg, 
hanem hogy a legragyogóbb szellemi képesség is improduktív, 
ha nem társul a megadott képességekhez az erkölcsi önfegyel
mezés, a nagy mértéktartás, az önkorlátozás és a lemondás. S 
ez a magát folyton fegyelem alatt tartó, magát megáldozó élet 
mily zaklatott! Nem gyötrő tudat-e az újságírónak, a szónoknak 
s más szellemi-munkásnak, hogy pontos időközökben valami 
újat kell kigondolnia és kifejeznie megkapó formában ? Amikor 
a tudós a kutatásait adja, nincsen tudatában annak, hogy neki 
minden állítását száz és száz érvvel kell tudnia megbizonyítani ? 
Amikor az író még csak tervei, jól tudja, hogy készülő munká
jára vár a szigorú kritika. S emellett az alkotó élet gyakran 
egy jelentőségű a szegénységgel. Csak a divatos, a felületes 
Ízlés számára dolgozók gazdagodnak, — a magyar nép, az em
beriség, a keresztyénség nagy napszámosai rendesen szegénye
sen tengődnek. . .

Azért a dicsőségért, amelynek ilyen az ára, — ki adná 
oda a maga bár jelentéktelen, de nyugodalmas életét! ?

Az Űr a képességeiknek megkétszerezésével, s újabb ado
mányokkal jutalmazza^ őket, akik Ítélete szerint méltók arra, 
hogy bemenjenek az Űr örömébe...

*  **
Jézus a példázatnak filmszerű gyorsasággal lepergő jele

netében a számadás mély gondolatát rejti. A számadás kötele
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zettsége alól senki nem vonhatja ki magát, — az egy tálentu- 
mos ember sem. Az Ítélet azt is kifejezi, hogy amint a kevés 
két tálentumon lehet, sőt kell is szerezni, úgy az egy sem oly 
kevés, hogy ne lehetne gyarapítani. A nyereség lehetősége nem 
az értelmen múlik, hanem a szíven, a valláserkölcsi erőkön.. 
A kis képességű emberek szívleljék meg, hogy nincs oly parány, 
amelynek ne volna rendeltetése. Apró kavicsokból is lehet gú
lákat emelni. Millió gyenge erejű karban ép oly hatalmas erő 
szunnyad, mint százezer erős izomzatban. Mindenkinek sorsa 
kárhozat, aki a néki adott képességeken újakat nem szerez. S 
mi valamennyien ne feledjük a példázatnak azt a mély igazsá
gát, hogy a legkisebben való hűség époly jelentőségű és értékű, 
mint a legnagyobb képességeken való hűséges sáfárkodás. Ha 
egy egyszerű ember meghal, nem emelnek ugyan szobrot neki, 
újságok nem írnak róla terjengős nekrológokat, nem gyűl könny 
egy nemzet szemébe. De ez csak a mi gyarlóságunk előtt jelen
tős. Érdemesebb életet nem tudok elképzelni, mint az olyant, 
amelynek sírfelirata ugyanaz lehet, amit az Úr a két és az öt 
tálentumosnak mondott: „Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen 
voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe...*

Kutas Kálmán
szombathelyi lelkész.
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alkalmi beszéllek.

Esketési beszéd.
I. Krón. 17. 27. alapján.

Minden ember életében vannak órák, amikor szinte ön
kéntelenül imára kulcsolódnak a kezek. Azok az órák ezek, 
amelyekben elértünk életünk egy-egy fordulópontjához, amely 
végleg lezárja életünk egy elmúlt szakaszát és kitárja előttünk 
kapuját egy sejtelmes új időszaknak, amelytől sok szépet, sok 
jót, sok áldást, sok boldogságot remélünk.

Ilyen fordulópontnál álltok ma ti is, T., amikor az élet 
minden örömének, minden gondjának vállvetett hordozására 
nyújtjátok egymásnak kezeteket. És amikor új, közös útatokon 
megteszitek az első lépést, bizonyára érzitek ti is, hogy emberi 
reménység, emberi akarat elégtelen a boldog jövendő biztosí
tására, érzitek, hogy emberi hatalomnál diadalmasabb hatalom 
oltalma alá kell helyezkednetek; azért ma bizonyára a ti szí
vetekből is az az ,imádság száll ég felé, amelyet egykor Dávid 
király rebegett: „Áldd meg most, Uram, szolgádnak házát . . . 
mivelhogy ha te megáldod, áldott lesz mindörökké 1“

Bizony, nem nélkülözhetitek az Urnák áldását! Hiszen a 
házasság nemcsak Istennek egy drága adománya, hanem ko
moly feladat is. És ha nem volt is eddigi éltetek sem felelősség 
és kötelességek nélkül való, azt a felelősséget és azokat a köte
lességeket, amelyek ezekben a szavakban rejlenek: férj-feleség, 
csak most fogjátok megismerni. Ennek a felelősségnek és an
nak az életnek elhordozásához, amely ennek a felelősségnek 
megfelel, bizony erőre van szükség, olyan erőre, amelynek ki
fejtésére a legjobb emberi akarat is képtelen. Mert ez az erő: 
szeretet, amelyet nem kezdhet ki az évek múlása, mert az 
évekkel csak még jobban tisztul, még jobban megszentelődik, 
még jobban elmélyül. Ez az erő: türelem, amely a  mások 
hibáit, gyengéit is ingerlékenység és harag nélkül tudja elvi
selni. Ez az e rő : jókedv, derű, mely fényével akkor is bera
gyogja az otthont, ha gondok jelentkeznek és amely a leghat- 
hatósabb segítség a gondok kölcsönös enyhítésére. És ez az 
erő mindenek felett: önzetlenség, önmegtagadás, amely a maga 
kívánságait mindig alá tudja rendelni a másik óhajainak, sőt 
amely a maga boldogságát mindig és egyedül a másik boldog
ságában keresi. Ha frigyetekben ez a diadalmas erő éltet majd, 
oh, akkor áldottak lesztek mindörökké. De csak akkor nyer
hetitek el, ha Isten Isten ajándékoz meg vele, mert olyan erő 
ez, melynek forrása nem a föld porából buggyan elő, hanem 
az örökkévalóság titokzatos világából indul ki és onnan viszi 
nektek a boldogságot. Azért nem feledhetitek el ezen a ti nagy 
napotokon az imádságot ezért a  drága erőért!
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De még valamit szintén ne felejtsetek e l! Ti ma sokat 
várva, reménységgel telten néztek a jövőbe. Nos, T., ne mu
lasszátok el, hogy egy pillantást vessetek éltetek elmúlt ide
jébe is és ott lássátok meg azokat a jótéteményeket, amelyekkel 
eddig a szülői ház ölelt körül benneteket és ezekért a jótéte
ményekért legyetek szívetek mélyéből hálásak. Ez az első fel
tétele annak, hogy a jövőben is jó lélekkel várhassátok Isten 
áldását, első feltétele annak, hogy Ő ezt az áldást meg is adja. 
De minden bizonnyal megadja, ha azután hálás szívvel, nem
csak ma, hanem ezután i s, házaséletetek minden napján, ez 
az imádságtok száll fel Őhozzá: „Áld meg most, Uram, szol
gádnak házát. . .  mivelhogy ha te megáldod, áldott lesz mind
örökké!" Ámen!

Budaker Oszkár
soproni lelkész.

Halotti beszéd.
Jób 30. 26; 31.

(Özvegy anyának, kinek egyik fia hősi halált halt, leánya Amerikában él, 
egyetlen fia felett, aki vérm érgezésben  az nap este  halt meg, 

mikor előző hajnalon első gyerm ekük született.)

Nem volt még a világ teremtése óta olyan gyönyörű, ma
gasztos küldetés a földön, mint az angyaloké, kik a betlehemi 
mezőn azt az örömhírt jelentették a világ szám ára: Megtartó 
született. Ahova ez a hír odaért, mindenütt remény szállt a 
csüggedő szívekbe, mindenütt megszűnt a sóhaj, megállt a köny- 
nyek folyása: A Megtartó cselekedte ezt. Nincs boldogítóbb, 
magasztosabb küldetés, mint a Megtartó küldetése, amellyel 
beleküld bennünket a háborgó világba, amellyel örömüzenetet 
küld az örömtelen világnak, örömhírt: evangéliomot a megke
seredett lelkeknek, gyógyulást a törödelmes szívüeknek.

Mégis van eset, mikor megremeg az örömüzenetet vivőnek 
hangja, mikor ahelyett, hogy az Úr megváltottjainak örvendező 
boldog új énekét énekelné, úgy érezi, hogy hegedűm sírássá 
változék, sípom pedig jajgatok szavává. Van eset, mikor kér
déssé lesz, hogy az Urnak vigasztalást jelentő örömüzenete 
hangosabb, erősebb tud-e lenni azok jajszavánál, akik úgy 
érzik: siralomra fordult örömünk.

Az én hangom is megremeg itt, amikor a minden kegye
lem Urának küldötteként, az ő  vigasztalást jelentő üzenetével 
állok meg itt, ahol leesett e ház fejének koronája. Megremeg 
gyarló hangom, mikor látom az özvegy édesanyát, ki gyerme
keket nevelt, azokat szárnyukra bocsátotta, most mégis egyedül 
maradt az ősi házban. Mondhatok-e neki örömüzenetet, mikor 
egyik fiát a világháború nagy szélvésze vitte el, úgyhogy nem
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láthatta meg annak temetési helyét se; nem maradt a  kedves 
gyermek után egyéb, mint egy boldogsága romjain kesergő 
fiatal hitves pár hónapos kis gyermekével zokogó kebelén, meg 
a  drága jó fiúnak emléke. Milyen szomorú vigasztalás, hogy 
az ifjabb fiúnak az édesanya keze foghatta le szemét utolsó 
álomra, hogy ennek nyugovó helyét maga jelölte ki, hogy en
nek sírhalmához elmehet, hogy ott könnyharmatával öntözze 
a  tavasz virágait. Mit mondjon az örömüzenet az ifjú hitvesnek, 
akinek szinte nászindulója változott át halotti zsolozsmává; aki 
mint apátlan-anyátlan árva nőtt fel s mikor otthont talált, s 
boldog otthonát a legdrágábbal, egy ártaltan kis vendéggel 
ajándékozta meg, akkor kell eltemetnie a saját támaszát, ártat
lan gyermeke édesatyját? Van-e szava az örömüzenetnek ah
hoz a 3 napos kicsi gyermekhez, akinek bölcsődala 1 napig 
édesapja halálhörgése volt s akinek bölcsője élete más 2 nap
ján ott állott az édesapja koporsója mellett, akinek ártatlan 
arcát az édesapa helyett a halálnak az a feketeszárnyú angyala 
csókolta meg, aki elszakította tőle születése pillanatában az 
édesapát ?

Bizonnyal megremeg az érző emberi szív ekkora csapás 
láttán. Maga az Ur Jézus is könnyezett Lázár koporsójánál, 
ámde az üzenet, a hír, amit tolmácsol a remegő emberi ajak, 
nem inog, nem remeg meg az emberi nyomorúságok légiójával 
szemben sem. Annak van mondani valója, vigasztalása a ti 
gyászotok közepette is. Az az üzenet pedig azt mondja számo
tokra, bár a ti útaitok nem az én útaim, bár az én gondolataim 
ég magasságban vannak a tietek felett, de az én gondolatom 
a ti üdvösségtek.

Boldog, boldogabb új évet kerestetek, vártatok s e vára
kozás közben koporsó mellé értetek. Minden emberi reménye
tek megvolt erre a számításra. 28 éves szorgalmas férfi életere
jének teljességében, viruló egészségben, mint az édesanyának 
jó fia, az ifjú hitvesnek hű férje ott dolgozott, fáradozott bol
dogulástokért. Köztetek, értetek öröm, gyönyörűség volt számára 
a munka; öröm, boldogság a munkáról való hazatérés, ahol 
sugárzó arcok vártak reá szeretetben és örömben. 28 éves ifjú 
férjnek, apának a boldog új évhez fűzött reményét csak az 
tudja elmondani, aki 28 esztendejével maga is oszlopa, egyúttal 
boldog tulajdonosa egy kedves családi fészeknek! Mennyi em
beri remény ? Milyen hamar elmúlik az álom. Mindebből annyi 
bizonyos, hogy nincs itt megmaradó városunk és hogy nem 
tudjuk se a napját, se az óráját, melyen a mi Urunk eljő. Eny- 
nyi reményből egy koporsó maradt meg a  valóságban! De a 
koporsó is elmúlik, mint ahogy elmúlik a világ gyönyörűsége, 
de az Isten Igéje örökre megmarad. — Ez az összetörő remé
nyek közt, a koporsó mellett, a nyitott sír mellett is megmaradó 
Ige hirdettetik nektek, ez hozza számotokra az egyetlen igaz 
valóságot: ha ez a mi sátorházunk elbomol, épületünk leszen 
Istennél s aki Krisztusban hisz, ha meghal is é l ! Az ember
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minden esztendejében jót remélt s rossz következék, világossá
got várt és homály jőve, de Isten nem arasznyi létet ígér, 
hanem el nem múló örök életet igér az ötét szeretőknek.

Új vendéget s vele új örömöt vártatok s fogadhattatok is, 
de helyette, érette el kellett bocsátanotok otthontok oszlopát. 
Azért remeg a szív, hogy az új vendégnek az édesanya nem 
élete árán ad-e életet, de arra ki gondolna, hogy az édesapa 
élete legyen az ára az apátián kis árva földre jövetelének ? f' 
Legdrágább ajándéka a  kegyelem Urának, kicsi édes vendég 
érkezett hozzátok, mert van-e nagyobb öröme az édesanyának, 
a szülői szívnek egy ártatlan gyermek tiszta tekinteténél. Lehet-e 
drágábban megváltani ezt az édes örömet, mintha gyermeket, 
hitvest, apát kell egy kis életért adni? Világosságot vártam, 
homály jőve minden emberi tervünkre, de aki üzenetet, az élet 
üzenetét küldi hozzátok, az nem új vendéget, hanem új életet, 
életet ad azoknak, akik megváltattak nem aranyon, ezüstön, 
hanem az Úr Jézusnak drága vérén! Ezt az új élet, az Életet 
a kegyelem Ura odaviszi a halálos ágy mellé is, a koporsó 
mellé is; ezt az új életet, az Életet megláttatja velünk a ha
lálban is.

Gyógyulást vártatok s halált nyertetek. Pedig hogy vártátok 
a gyógyulást, mennyit fáradtatok, áldoztatok érte. Kerestétek a  
gyógyulást kórházban, emberi tudományban, itthon a szeretet- 
ben, virrasztásban, böjtölésben, könyörgésben és hiába vártátok 
a  világosságot, homály jőve. De csak azért,, hogy az emberi 
homály melleit annál nagyobb legyen az Úrnak világossága, 
fényessége. Ő itt is ragyogtatja fényes orcáját s azt mondja: 
ne keressétek a holtak között az élőt. Ö az, aki meggyógyít 
minden sebet, letöröl minden könnyet, mert az elsők elmúltak.

Engedjétek, hogy elcsendesüljön az emberi sírás, zokogás, 
panasz szava, hogy szólhasson a kegyelem nektek szóló üze
nete, mely azt mondja: Boldogok lesznek a halottak kik az 
Úrban halnak. Megszületett nekünk, meghalt értünk, feltámadt 
értünk a Krisztus!

Fábián Imre
sórszentlőrinci lelkész.

Halotti beszéd.
(T. S. népiskolai tanító koporsójánál.)

Kint a nagy természetben, bár lassan, de mégis már bon
togatja szárnyát a tavasz. Az anyaföld keble megmozdul és 
kitárul, hogy a természet örök törvénye szerint magához ölelje 
az elvetett magot s azt majdan bő aratásként adja nékünk.

Magvetésre gyülekeztünk össze mi is. Egy halhatatlan lé
leknek halandó testét vetjük el abban az erős keresztyén hit
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ben és reménységben, hogy „elvettetik romlandó test, feltá- 
masztatik romolhatatlan; elvettetik erőtelen test, feltámasztatik 
lelki test". (Kor. I. 15, 42—44.)

De mi történik a halhatatlan lélekkel? Mi történik T. S. 
népiskolai nyugalmazott igazgatónk, áldottlelkű férjeteknek, 
édesatyátoknak, nagyatyátoknak, testvérteknek, barátunknak, 
ezrek és ezrek tanítómesterének nemes jó leikével? Az ott 
kopogtat már a lélek hazájának, a fényes mennyország ajtaján 
s Jézus nevében kegyelemből, irgalomból bebocsáttatást kér: 
nyissátok meg nekem az örökkévalóság kapuját, .hogy azokon 
bemenvén dicsérjem az Urat. (118. zsolt. 19.) És ugyebár ti 
mindnyájan, akik ismertétek őt, igazat adtok nekem, ha azt 
mondom, 'hogy az Úr ezt a hazatérő, mennyországotkereső 
lelket bizonyára ily szóval fogadja: „Jól vagyon jó és hív szol
gám, kevesen voltál hív, sokra bizlak ezután, menj be a te 
Uradnak örömébe". (Mát. 25, 28.)

Évekkel ezelőtt egyik közéleti kiválóságunk valamelyik 
gyűlésen e figyelemreméltó szavakat mondotta: „Külföldön élet
képességre nevelik az embert, nálunk nyugdíjképességre." Ha 
ez számos esetben áll is, T. S. esetében nem állt. T. S. vá
gyainak netovábbja nem a nyugdíj és nyugdíjképesség, hanem 
az élet és életképesség, a munka és munkaképesség volt. Mun
kálkodni akart, kereskedni akart a rábízott értékes talentumok
kal, gyümölcsöztetni akarta azokat, mígcsak nappal vagyon. 
Megnyújtotta, nem bérért, hanem a munkával járó gyönyörű
ségért még az 50 évig tartó munka idejét is és ha tőle fügött 
volna, nem ágyban, párnák közt kellett volna őt legyőzni a 
pajzsos férfiúnak, a halálnak, hanem a munka mezején, az oly
annyira szeretett, kedves iskolájában.

Nem egy hírneves prédikátor úgy nyilatkozott már, ha 
nem lehetett volna pap, tanító szeretett volna lenni. Értjük az 
ilyen nyilatkozatot. Felséges pálya az a tanítói pálya. Kiváló 
hivatás, legeltetni Krisztus Urunknak báránykáit, ápolni az Isten 
kertjében a legszebb virágokat, az ártatlan gyermekek lelkét, 
céltudatossággal, vasszorgalommal munkálkodni, hogy azok a 
piciny gyermekek helyesen gondolkozzanak, érezzenek és min
dig a jót akarják és válasszák, hogy megtanulják az Istent félni, 
az embereket becsülni, a helyeset szeretni. Felséges hivatás, 
lánglelkesedéssel dolgozni ott, akkor is, és ahol és amikor 
gyakran virágok helyett szúró-vérző tövisekkel szórják tele az 
emberek útját.

Nos T. S. — ezt ellenségei sem tudják kétségbe vonni — 
ilyen lánglelkesedéssel és szeretettel dolgozott félszázadon túl 
a  felséges, de nehéz, terhes, rögös tanítói pályán és szakérte
lemmel és lelkiismeretességgel dolgozott és bőven osztogatta 
dús lelki kincseit másoknak és azért olyan eredményt ért el, 
amilyent kevesen értek el.

De T. S. nemcsak kiváló tanító, hanem elsőrendű nevelő 
is volt. Leereszkedő, nyájas szeretettel emelte magához a gond
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jaira bízott kisdedeket és az ő gyermekei megtanulták minden 
nehézség nélkül a templomba való járást, mert ő sohasem 
hiányzott ott és ő akkor is ott volt, amikor már letette a pász
torbotot. Ő nemcsak példaadás kedvéért, hanem lelkiszükség
letének kielégítéséért kereste az Urnák házát. Azért könnyes 
szemmel és zokogó részvéttel imádkoztunk vasárnap a mi 
templomunkban, hogy az élet és halál Ura enyhítse fájdalmát 
és szabadítsa ki őt minden szenvedéséből, áldja meg őt boldog 
kimúlással és vegye magához a mennyekbe.

Az Úr meghallgatta a mi kérésünket, a jótevő halál meg
váltotta őt kínjától. A még kevéssel ezelőtt acélidegzetü férfiú 
összeroppant, az erős cserfa ledőlt.

Persze a ledőlése megremegtette a mi szíveinket. Meg
remegtette mindenek előtt a te szívedet te bánatos özvegy, ki eb
ben a koporsóban eltemetéd szíved szerelmét, édes mindenedet. 
Nem ápolhatod többé, nem igazíthatod fáradt feje alatt a pár
nát, nem adhatsz többé tikkadt ajkának orvosságot. S meg
remegteti a ti szíveiteket ti gyászba borult hálás gyermekek és 
unokák, akiket nagy fáradsággal felnevelt, akiknek örült, akiket' 
szíve teljességéből szeretett s aki néktek ékességtek, koronátok 
volt, s akinek ti sokkal-sokkal tartoztok. Megremegteti sok jó 
barátját, munkatársát s megremegteti sok száz és ezer tanítvá
nyát és az egész gyülekezetét. Erezzük mindannyian a nagy 
veszteséget, mely bennünket ért. De megvigasztal az a tudat, 
hogy a tőlünk elköltözött férfiú, édesatya, tanító hű szolgája 
volt az Úrnak e földön s szolgája lesz a megdicsőültek sere
gében.

Tanításait, intéseit, figyelmeztetéseit zárjuk szívünkbe. Kö
vessük az ő példás lelkiismeretességét, hűségét, szorgalmát,, 
hogy majdan mi is egykor ha végóránk üt, halljuk azt a boldog 
Igét: „Jól vagyon jó és hiv szolgám, kevesen voltál hiv, sokra' 
bizlak ezután, menj be a te Uradnak örömébe.“ Ámen.

Ziermann Lajos
soproni lelkész.
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Illusztrációk.
Római 6, 19—23.

Egy arab példabeszéd azt mondja, hogy a bűnnek is öt 
ujja van: kettőt áldozatának szemére tesz s azt mondja: ne 
láss, ne lássad az isteni törvénynek komolyságát, szentségét, ne 
lássad tetteid csúnyaságát és bűnös utaidnak kimenetelét, két 
ujjat áldozatának fülére tesz s azt mondja: „ne halljad kedve
seid könyörgését és Isten szavának intését*, de az utolsót a 
bűnös szájára teszi s azt mondja: „nem szabad ellent mondanod, 
engedelmeskedned kell*.

Igen, aki bűnt cselekszik, az nem ura, hanem szolgája a 
bűnnek, szolgája mindenütt és mindenhol.

*

Úgy olvastam, hogy ha egy szakadékot átakarnak hidalni, 
akkor a szakadék egyik partjáról nyilat lőnek át a másik partra. 
A nyílhoz egy vékony zsineg van kötve. Odaát a másik parton 
felfogják a nyilat, áthúzzák a zsineget s a zsineg mindig vas
tagabb, erősebb, végül lánccá, majd függőhiddá lesz, amelyen 
most már ezrek és ezrek járhatnak át. így ver hidat a bűn a 
te szívedben .is, azért óvakodj a legcsekélyebb bűntől, mert 
annak vége az örök halál.

*
Márk 8, 1 - 9 .

Nem akarnám a múltat a jelen rovására dicsérni, mégis 
úgy tetszik, mintha régente az emberek megelégedettebbek, 
boldogabbak lettek volna. Volt idő, nem is olyan régen, amikor 
az emberek a költővel együtt így beszéltek, így gondolkoztak:

„Van kies szőlőm, van arany kalásszal 
Biztató földem : szeretet, szabadság 
Lakja hajlékom. Kegyes Istenemtől 
Kérjek-e többet?

Vessen a végzet valamerre tetszik,
Csak nehéz szükség ne zavarja kedvem,
Mindenütt boldog megelégedéssel 
Nézek az égre.“

Most más világot élünk.

Hallottam egy képről, amelyik egy szántó-vető embert áb
rázol, amint otthagyja az ekét s néhány lépéssel odébbmegy, 
hogy imádkozzék. És ime, míg ö meghajtja térdeit és imára 
kulcsolja kezeit Isten előtt, egy angyal fogja meg az eke szar
vát és tovább szánt. Ez a kép azt akarja mondani, hogy az 
istentiszteletben eltöltött idő nem vész kárba. Aki mindenek 
előtt Istennek országát és annak igazságát keresi, annak Isten 
megadja a test és élet fenntartásához szükséges táplálékot, 
kenyeret.

*
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A v íz , amíg csendben tovább folydogál ágyában, apró, 
szinte láthatatlan porszemeket hordoz magával. Ezek a kis por
szemek lerakódnak a talajra, s ezekre ismét mások rakódnak. 
Egy pár év alatt kis kupac, majd halom, dombocska képződik, 
végre kis sziget lesz belőle, amely folyton növekedve, termő
talajjá, hasznos földdé lesz. így képződnek a kis korallszigetek 
is. Mi alkotja ezeket? Talán valaki azt mondja, hogy a termé
szet játéka. Mi vallásos emberek azonban tudjuk, hogy ez nem 
a természet játéka, hanem a jó Isten bölcs takarékossága, amely 
nem hagyja elveszni a legcsekélyebb morzsalékot sem, hanem 
mindent bölcs előrelátással felhasznál a mi javunkra.

*

Évekkel ezelőtt az újságok a világ leggazdagabb emberé
nek, a ma 93 éves Rockefellernek életrajzi adatait közölték. 
Már fiatal korában kemény munkával kereste meg kenyerét és 
valósággal rajongója volt a takarékosságnak és ime munkával 
és takarékossággal és mindenek előtt és mindenek fölött isten
félelemmel néhány évtized múlva, a világ leggazdagabb embere 
lett és most vénségében úgy virágzik mint a pálmafa és mint 
a Libanonnak cédrusa.

*

Máté 7, 11 -23 .
Elérkezett a kiállítások, a különféle összejövetelek, dalos

versenyek és ünnepségek időszaka. Ünnepnapon ősrégi egye
temes emberi szokás szerint új tiszta ruhát öltünk magunkra. 
Nagyszerű, öntudatlan, vagy elfelejtett hitvallás szimbóluma ez, 
amely azt akarja mondani: „levetem a régi szennyes embert, 
felöltözöm a megújult tiszta és ékes embert*.

A mi városunk is levetette heteken át tartó lázas munká
ban a régi ruhát, a régi mezt és úgyszólván minden itt új ru
hában díszeleg, s ez helyes. Hisz ezren és ezren jönnek most 
hozzánk, hogy itt lássanak, tanuljanak, okuljanak. S nagyon is 
kívánatos, hogy csak jót lássanak és tanuljanak és igazán okul
janak. De ehhez nem elég, hogy csak a külső változzék meg, 
ehhez mindenek előtt az kell, hogy a mi belsőnk is megváltoz
zék. Azért most együttesen és egyenként így kell imádkoznunk : 
„Teremts bennem tiszta szívet óh Isten és az erős lelket újítsd 
meg én bennem!* Ha a mi szívünk nem tisztult meg és nem 
újult és nem erősödött meg, akkor minden külső fény és pompa 
dacára nem sok jót tanulhatnak tőlünk a mi városunkat látogató 
vendégek. És ha viszont mi csak a kőlső szín után indulunk el 
és csak attól akarunk tanulni, aki szép, fényes ruhában jön 
hozzánk, imponáló külsővel lép fel, akkor szintén keserűen fo
gunk csalatkozni. Azért Krisztus Urunk fölemeli ma szavát és 
óva int a külsővel csillogni akaró hamis prófétáktól

*

Vagy 80—90 évvel ezelőtt egyik nagyhírű lutheránus pap, 
Lőhe Vilmos így szólt: „A múltkor azt álmodtam, hogy eltemet-
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lék a lutheránus egyházat és az egyház halottvivői palástban 
járó papjai voltak". Attól félek, ha Lőhe ma élne, nemcsak 
álomban látna ilyet, hanem sokszor valóságban is, attól félek, 
ha az a görög bölcs, Diogénes ma lámpásokkal keresné az igazi 
prófétákat, csak nagyon keveset találna, s attól félek, ha Krisz
tus Urunk ma láthatalag járna közöttünk, egyre-másra felemelné 
ujját s így szólna: „Őrizzétek magatokat a hamis prófétáktól...  
farkasok".

*

Hallhattátok azt a régi dajkamesét, amely szerint a farkas 
úgy csalta meg a kisleányt, hogy nagyanyja ruháját vette magára 
és így falta fel a kicsikét. Nos minden ember hamis és álbarát 
hasonlít ama farkashoz. Álruhába öltözködik s azt állítja, ő a 
mi emberünk, a mi jóbarátunk, hogy minket szeret, végezetül 
azonban csak azt látjuk, hogy romlásunkat, veszedelmünket 
okozza. Az ilyen barátnál sokkal jobb a nyílt ellenség, mert 
ezzel szemben tudunk védekezni. Azért mondja a példabeszéd 
az ilyen báránybőrbe öltözött farkasokra célozva: „Uram Isten, 
ments meg az én jóbarátaimtól, ellenségeimmel majd csak meg
leszek valahogy".

*

Amikor Akháb, Izrael királya, a síriaiak ellen hadba akart 
menni, hogy visszavegye Izrael jogos tulajdonát: Rámoth Gileá- 
dot, megkérdezte mind az udvari papokat és prófétákat, szám
szerűit 400-at, hogy szerencsés lészen-e az ő hadakozása? És 
mindanyian a hazúgság leikéből szerencsét jövendöltek és biz
tatták, hogy menjen. Sőt egy közülük Sedékiás, vasszarvakat 
csináltatott és azt mondá a királynak, hogy ezekkel öklelje a 
siriabelieket, míglen mind megemészti őket. Csak Mikeás jöven
dölt vereséget és megjövendölte, hogy elszéled Izrael a hegye
ken, mint a juhok, melyeknek nincsen pásztoruk. Mikeást ezért 
kemény fogságra és szárazkenyérre Ítélték, a többi hazug pró
féta élte az ő világát, de a király ottveszett a háborúban.

Azért őrizzétek magatokat a hamis prófétáktól, akiknek 
számuk meghaladja az Akháb király korabeli próféták számát, 
sjakik tetszetős jelszavakkal, csábító beszéddel, fényes ruhákkal, 
hatalmas, imponáló fellépéssel, élőszóval és írással, sajtóval, 
síma szóval, de kegyetlen szívvel megmételyezik a nép lelkét, 
akiknek formájuk úgy változik, mint ahogy a szél fú s akiknek 
lelkűk olyan, mint a víz, mely mindig az edény alakjához ido
mul és simul.

*

Lukács 16, 1—9.
Napjainkban sokan nem akarnak tanulni Izrael történetéből 

s szinte rossznéven veszik, ha a zsidók történetére hivatkozunk. 
Legjobb szeretnék az ótestamentumot kitépni a Bibliából. A 
<lőrék. Nem tudják, hogy az ótestamentom — mint egy ma is 
élő hírneves írónk mondja — hatalmas szüret. Csupa nyüzsgő,
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erőteljes mozgalom, zavaros habarék, szép és csúnya, illendő 
és illetlen hanggal. Az avatatlan, sokszor szinte mocsoknak 
nézi, pedig abból csurog az édes must s a mustból lesz a bor, 
a kész, kiforrott, leszűrt, színarany, kristálytiszta ragyogású, 
nemes mennyei ital, az Ujtestamentom. (Kozma A.)

De még az Ujtestamentomban is sokszor olyan történetre, 
képre, hasonlatra, példázatra akadunk, amely első pillanatra 
nem akar tetszeni, amelyből azt hisszük, semmi jót nem tanul
hatunk. De ne ijedjünk meg az ilyen helyektől sem. Lám az a 
méhe még a mérges virágból is mézet gyűjt. Ilyen mérges vi
rágot látunk mai evangeliomi szentleckénkben, igyekezzünk 
abból mézet gyűjteni.

Ziermann Lajos
soproni lelkész.
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Törvények, renilelclek. elvi jelentőségű határozatok.

Közli: Vértesi Zoltán.

24. 129.083—1932. K. M. sz. A kereskedelmi és ipari árú- 
sitás vasárnapi munkaszünetének a filléres gyorsvonatok közön
ségére tekintettel részleges felfüggesztése.

25. 75.632—1932. B. M. sz. Magyar állampolgárok külföldön 
történt születésének adatait — ha vallásuk jelezve nincsen is — 
a külföldről beterjesztett kivonat alapján, azonnal fel kell je
gyezni az anyakönyvbe.

26. 4.086—1931. B. M. Kih. sz. A belügymin. megsemmi
sítette az alsófokú rendőri büntetőbíróságoknak kihágási ügyben 
hozott Ítéleteit, mert vagyontalan és keresettel nem bíró terhel
teket a II. Bn. 4 §-a alapján aránytalanul súlyos pénzbüntetéssel 
büntetni nem lehet.

27. 400—1932. N. M. M. eln. sz. A szegénybetegek gyógyí
tásához szükséges gyógyszer s gyógyászati segédeszközök rende
lésének s kiszolgáltatásának elszámolása szabályozása.

28. 40.300—1932. N. M. sz. A foghúzás gyakorlásának 
törvényes minősítéssel nem bíró egyének részére kivételes meg
engedéséről szóló belügymin. körrendelet hatályon kívül helye
zése. — Csak orvos, sebész stb., kik törvényes minősítéssel 
bírnak, húzhatnak fogat.

29. 3200—1932. M. E. A földbirtokrendezés során földhöz- 
jutottak részére nyújtott kedvezmények, valamint a megváltott 
földek ellenértékének kifizetése. (Lásd részletesen Bel. Közlöny 
1932. 26. sz.)

30. 81.000—1932. V. K. M. A nem állami elemi iskolai 
tanítók, óvónők és állandó gyermekmenedékházvezetők illetm. 
újabb szabályozása. Illetményeiket pontosan szolgáltassák ki.

31. Az 1868:38. és 1876:28. t. c. végreh. ut. 44.246—1902. 
sz. r. 2. § 2. bekezdése értelmében: „Hivatalból tagjai a községi 
iskolaszéknek a helyben lakó bevett és törvényesen elismert 
vallásfelekezetek minden rendes (első), vagy ha rendes lelkésze 
nincs, a helyettes lelkésze." Ha a lelkész nem lakik helyben, 
de az illető község egyházilag hozzátartozik, természetesen akkor 
is hivatalból tagja az anyaegyház lelkésze. (Lásd Községi Köz
löny 1932 jún. 5. sz. 261. oldal.)

32. Az 1868 38. t.-c. 11. §-a értelmében, ha a községben 
csak felekezeti iskola van, a másvallású birtokosokra csak akkor 
vethető ki, ha gyermekeik a helyi más felekezetű iskolába 
járnak.

33. 36.765—1932. B. M. sz. A születési anyakönyvi kivonatok 
pontosan és a legnagyobb figyelemmel állítandók ki, mert a 
hibás anyakönyvi kivonatot kiállító anyakönyvvezetőt szigorú 
felelősségre vonja.
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34. A téli gazdasági tanfolyamok tartását ez évben is foly
tatja a földmívelésügyi miniszter. Mint a 84.899—1932. X. sz. 
rendeletében is közli a gazdasági tanfolyamok nov. 15-től feb
ruár végéig tartatnak önként jelentkező gazdák és gazdaifjak 
ingyenes kiképzésére. A tanfolyamtartást kívánó helyi érde
keltség csakis helyiségről és annak fűtéséről, világításáról, taka
rításáról tartozik gondoskodni, minden egyéb terhet a földmí
velésügyi tárca visel.

35. 91.976—1932. K. M. Friss gyümölcsöt tartalmazó u. n. 
filléres csomagot szept. 1-től okt. 31-ig 50 százalékos díjmér
sékléssel lehet postára adni.

36. A Kúltuszminiszter kötelezi a tanulóifjúságot tervszerű 
fásítási munkák végzésére. 40—100 négyszögöl nagyságú terü
leten tartozik az iskola (elemi, polgári, tanítóképző) gyümölcs
fákat, gazd. fákat, cserjéket nevelni. A szükséges mennyiségű 
fát és cserjét díjtalanul adják a tanulóknak.

37. Mentőautók kórházi szállítási díját az illetékes minisz
tériumok kilométerként 50 fillérben állapították meg.

38. Somogyvármegye főispánja, mint a közig. biz. elnöke 
elrendelte, hogy a hitfelekezeti iskolai adók körüli vitás kérdé
seket a főszolgabírók ne vizsgálják felül, mert ez az egyházi 
hatóságok autonon jogkörébe tartozik. Az egyházi és iskolai 
adóhátralékok bahajtására nézve nem a főbírák, hanem a kir. 
adóhivatalok illetékesek. — Iskolafenntartó egyházközségek által 
másvallású szülőkre az 1868 28. t.-c. 45. § alapján kivetett hit
felekezeti iskolaadó behajtása ugyanígy történik, de ennél a 
vitás kérdések eldöntése a közig, bizottsághoz, másodfokon a 
közig bírósághoz tartozik.

39. 232.370—1932. B. M. Szegénysorsú tüdőbetegeknek a m. 
kir. áll. mátrai szanatóriumba, valamint a debreceni Auguszta 
és gyulai József szanatóriumban való ingyenes ápolása.


