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Tanulmányok.

A  beteglátogatás.*)
A lelkész beteglátogatása lelkipásztori látogatás. Nem a 

lelkipásztori látogatás kát’ exochén, mert hiszen a lelkésznek 
lelkipásztori hatás kifejtése céljából egészséges híveit is láto
gatnia kell; mégis a különféle jellegű lelkipásztori látogatások 
között a legfontosabb. A lelkész beteglátogatása lelkipásztori 
jellegénél fogva tehát nem szorítkozhatik csak barátaira, hanem 
ki kell terjeszkednie ellenségeire is. Ilyenek a lelkésznek, ha 
nem hajhássza a népszerűséget és helyesen hasogatja az igaz
ságnak beszédét — (2. Tim. 2, 15.), mindenkor lesznek, sőt 
kell, hogy legyenek; megmondotta Jézus: „Nem nagyobb a 
szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek 
majd.“ (Ján. 15, 20.) De a lelkész, ha hű szolgája az ő Urának, 
nem viszonozza a  gyűlöletet, különösen pedig leküzdi ellen
szenvét és elfelejti a rajta esett sérelmet, amikor ellensége be
teg. És igyekszik betegágyánál neki is szolgálni. A betegláto
gatás szent joga és szent kötelessége nem szorítható korlátok 
közé. Amikor Jézus elküldé tanítványait és elküldi ma az azok 
örökébe lépőket, hogy prédikálják Isten országát és betegeket 
gyógyítsanak (Lk. 9, 2.), nem tesz különbséget jóbarát és ellen
ség között és jól vigyázzon a lelkész és legyen éber a lelki
ismerete, amikor úgy gondolja adott esetben, hogy szabad ma
gára, illetőleg az adott helyzetre, alkalmaznia Urának kemény 
szavait: „Ha valaki nem fogad be titeket és nem hallgatja a 
ti beszédeteket, mikor kimentek abból a házból . . . lábaitok 
porát is verjétek le“ (Mt. 10, 14.). Ezt ám tegye meg, amikor 
közeledését még a betegágyon is visszautasította valaki és ki
tiltotta házából. Ilyenkor ám szabadítsa fel a lelkiismeretét a 
biztatás: „A ti békességtek rátok térjen vissza“ (Mt. 10, 13b.). 
De ilyen eset csak ritkán fog előfordulni, a betegágy kemény 
iskola, ahol a legtöbb ember megtanulja a szelídséget.

Mivel a lelkész beteglátogatása nem közönséges értelem
ben vett baráti látogatás, célja sem merülhet ki a  beteg felde
rítésében, általános vigasztalásában. A célját megszabja a láto
gatás lelkipásztori jellege. A lelkész hivatása Isten országának 
prédikálása, az evangélium hirdetése. Ezt a hivatását kell gya
korolnia a  betegágy mellett is. Az evangélium örvendetes hír 
az Isten szeretetéről, amellyel a lelkeket meg akarja menteni az 
Ó mennyei örök országa számára. Az Isten szeretetéről való bi
zonyságtevés a lelkész feladata a betegágy mellett is, ahol erre a 
testi szenvedés és lelki csüggedés közepette leginkább szükség 
van, de ezzel párhuzamosan komoly feladata az is, hogy az 
evangélium megragadásában és így lelke megmentésében a

*) Lelkészkörzeti konferencián tartott előadás.



betegnek segítségére legyen. A betegnek könnyelmű biztatásá
hoz, jó kedvre való hangolásához, komoly gondolatainak el- 
hessegetéséhez nincs szükség lelkészre; ezt, a beteg lelki sorsát, 
lelki üdvét illetően sokszor végzetes módon, elvégzik mások is. 
A lelkészre a  betegágy mellett az igazi, a lélek javát szolgáló, 
vigasz nyújtása céljából van szükség. Ezt a nehéz feladatot 
neki bárki másnál jobban kell tudnia megoldani.

Hogy azonban csakugyan meg tudjon felelni ennek a 
hivatásának és kötelességének, bizonyos feltételeknek meg kell 
lenniök a  lelkészben. Az egyik az, hogy ne csak a kötelesség
tudat vigye a betegekhez, hanem őszinte keresztyén szeretet 
kényszerítse azok felkeresésére. A támasznyújtás, a segítés vá
gyától hajtott és a segítésre képes szeretet. Csak akkor tud 
felülemelkedni személyes ellenszenven és csak akkor nem akad 
meg a szeme külső tekintélyen, módon és rangon és kerüli el 
a  kisértést, hogy a betegek között válogasson, kit tiszteljen meg 
a látogatásával és kit minősítsen túlságosan jelentéktelennek 
ahhoz, hogy felkeresésével fárassza magát. A szeretet a sely
mes párnák között és a  rongyos vackon egyaránt csak a szen
vedő embert látja és mindegyikben a megriadt, talán utolsó 
nagy útjára készülő lelket, amelynek ehhez az útjához az utra- 
valót megadni ő van hivatva. De egyedül a szeretet vértezi fel 
a lelkipásztor lelkét azzal az erővel is, amelyre mások beteg
ágyánál is akárhányszor nagy szüksége van. Amikor fertőző 
beteg mérges lehellete csapja meg, vagy pl. szétroncsolt tüde
jének romlott vére tapad az úrvacsorái ostyát nyújtó ujjara, az 
életfenntartási ösztön, vagy a családjára való tekintet menekü
lésre késztetné, de a szeretettől támogatott kötelességtudat kér
lelhetetlenül maradást parancsol. Amikor a rákos betegség 
átható bűze tölti be a  betegszobát, esetleg a  tőle részben már 
megemésztett arcból a puszta csont fehérlik feléje, a természetes 
undor felejttetne vele jószándékot, elerőtlenítené a kötelesség
tudatot, de a szeretet erőt vesz a  test gyengeségén, erőt vesz 
az érzékek védekező tiltakozásán. Az egyszerű emberek sok
szor erőszakos módon mutogatják fájó sebeiket; a természetes 
ösztön előre irtózhat a kellemetlen, talán rettenetes látványtól, 
— a szeretet még biztatni is tudja a beteget, hogy csak mu
tassa meg, ami fáj neki, mert tudja, hogy azért akarja feltárni 
fekélyeit, mert ez megkönnyebbedést okoz neki és a szeretet 
ettől a megkönnyebbedéstől a  szenvedőt nem akarja megfosz
tani. A lelkész betegség esetén akárhányszor még ott is, ahol 
különben megbecsülik, nem szívesen látott vendég. Félnek tőle, 
mint a halál hírnökétől idegenkednek tőle. Ez meglátszik a  
hozzátartozók zavarában, amellyel fogadják, a sokszor nyíltan 
kimondott aggályban, hogy a látogatás izgatja majd a beteget. 
A szeretet legyőzi a kellemetlen érzést, amelyet ilyen fogadtatás 
ébreszt, nem engedi, hogy sértésként fogja fel és sértődöttség 
járjon a nyomában és szájába adja a megfelelő, meleg és meg
győző szavakat, amelyek az ellenkezést legyőzik. A beteg maga
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is sokszor bántó módon viselkedik, ha egyik alkalommal csen
des és szelíd, más alkalommal kihívó és ingerült. A szeretet 
megérti, hogy a test betegsége természetszerűleg hat a kedély
állapotra és elnézésre és türelemre tanítja meg a lelkészt. Egy
szóval, a szeretet legyőz minden nehézséget, amellyel a lelkész 
a beteglátogatás alkalmával szemben találja magát, mert eltölti 
a lelkét azzal az igaz részvéttel, amely együtt sír a sírókkal és 
esetről-esetre elsegíti arra a tapintatra, amely megnyitja előtte 
a szíveket. Nem is valami különleges lelkipásztori szeretet az, 
amelyet a betegeket látogató lelkész nehéz hivatása teljesítése 
közben nem nélkülözhet, hanem az igazi keresztyén felebaráti 
szeretet. Ezért a szerétéiért imádkozzék azért a  lelkész, amikor 
akár kényelemszeretet, akár valami irtózás-féle lankasztja és 
gátolja hivatása ezen ágának teljesítésében. Hitért, hite erősíté
séért imádkozzék, mert ha a Krisztus szerelme szorongatja (II. 
Kor. 5, 14.), akkor átjárja minden bizonnyal az embereknek is 
az a szeretete, amely különösen a nyomorultak felé árad ön
magáról megfeledkező, önmagát feláldozó erővel, és amely 
azért odaállítja hívei betegágya mellé és első feltétele annak, 
hogy ott, ahol nem arathat külső sikereket, de annál mélysé
gesebb isteni áldás eszköze lehet, készségesen és örömmel 
vállalja ennek az eszköznek a szerepét.

A másik belső feltétele annak, hogy a lelkész a betegágy 
mellett mind jobban meg tudjon felelni hivatásának, a tapasztalat. 
Mégpedig nemcsak az a  tapasztalat, amely mások betegágya 
mellett átélt élmények révén gazdagítja a lelkét, hanem az a 
tapasztalat is, amelyhez a saját betegágyán, saját maga által 
átélt szenvedések árán jutott. A mi Urunk Jézusról meg van 
írva: „Annakokáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett 
lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az 
Isten előtt való dolgokban. . . Mert amennyiben szenvedett, ő  
maga is megkisértetvén, segíthet azokon, akik megkisértetnek.“ 
(Zsid. 2, 17—18). Itt is el lehet mondani, hogy a  szolga nem 
nagyobb az ő uránál. Ha az Úr azért is járta végig a szenve
dések iskoláját, hogy tökéletes legyen a  szenvedők iránt való 
könyörülete, tökéletes ezek szenvedéseinek megértése, (jól tu
dom, hogy fogyatékos emberi beszéd ez és csak gyarló tapo- 
gatódzás az isteni szent titok körül), mennyivel kevésbbé nél
külözheti ezt a nehéz tanfolyamot a gyarlóságától sokszorosan 
fogva tartott szolga! A beteg leikéhez való hozzáférkőzéshez, 
aggodalmainak, félelmének, egész lelkiállapotának megértéséhez 
a szeretet szülte őszinte részvéten és tapintaton kívül igenis 
szükséges, hogy a lelkész teljességgel átérezze, mintegy lelkileg 
belehelyezze magát a beteg helyzetébe. Ez pedig, legalább is 
megközelítően, csak akkor fog neki sikerülni, ha hasonló gon
dokon, szenvedésen, vergődésen átment már maga is. Talán 
szabad itt idéznem egy jelenleg súlyosan beteg lelkésztestvé
rünk szavait: „A vasárnapi templomi imában a békéért esedező 
sorokat akkor tanultam meg egész lélekkel elimádkozni, amikor
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háború volt. A betegekért való fohászkodás most tör ki belő
lem áhítatos megértéssel, amikor magam is beteg vagyok." Az 
ezekben a szavakban rejlő igazság értelemszerűen vonatkoz
tatható a lelkész hivatásteljesítésére a  betegek körül is. Aki 
maga is beleizlelt a fájdalmas pohárba, amelyet a betegség 
készít el testi szenvedésből, lelki kínokból, a gyógyulás után 
való égő vágyból, az elmúlástól való rettegéstől, az nem fog 
tehetetlenül tanácstalanul ott állani embertársának nyomorúsága 
mellett, akinek most Isten kezéből el kell vennie ezt a poharat, 
hanem puha kézzel nyúl majd hozzá annak sebzett leikéhez. 
De még egy külső szempontból is megkönnyíti feladata teljesí
tését a saját testén-lelkén tett tapasztalat A beteg ember valami, 
érthető érzékenységgel, néha szinte a gyűlölettel határos daccal 
természetes ellenséget lát minden egészségesben, közeledése 
elől akárhányszor azzal a  nyílt váddal húzódik vissza, hogy 
könnyű neki, az egészségesnek, mit érti ő az ő gyötrődését I 
Ezt az ellentállást minden egyéb ellenvetésnél és bizonyítgatás- 
nál jobban fegyverzi le az arra való hivatkozás, hogy hasonló 
sorson ment át ő maga is akkor, amikor talán a másik, a be
teg, örülhetett egészségének.

Mit mondjunk mindezek alapján ? Kívánja azért a lelkész, 
aki hűségesen akar szolgálni Urának a betegeknek tett szolgá
laton keresztül, hogy szenvedés, betegség utján készítse el 
magát erre a feladatra? Az egészségtelen rajongással volna 
határos, ha erre igennel felelnénk. De annyit elvár az Úr az ö  
szolgájától, hogy ezt a nevelő szándékát felismerje abban a 
betegségben, amellyel őt látogatja meg és ezért ne lázadozzék 
ellene, hanem, ha kegyelmesen elsegitette a gyógyuláshoz, hálát 
adjon azért a lelki nyereségért, amelyet immár beteg testvérei 
javára gyümölcsöztethet.

Csak érinteni szeretnék még egy feltételt, amelynek esetről- 
esetre való teljesítése, vagy nem teljesítése hitem szerint eldönti 
egy-egy beteglátogatás eredményét, vagy eredménytelenségét. 
Ez a feltétel a  beteglátogatást megelőző imádság. Az imádság 
erőért, megvilágosításért a saját gyengeségünkben, az imádság 
a betegért is, hogy fogékony szívre találjunk nála. Úgy kellene 
lennie, hogy ennek a megemlítése ebben a  körben felesleges 
legyen. De tegye ki-ki kezét a szívére és emlékezzék vissza 
arra, hogy ezt az imádságot hányszor mulasztotta el akkor is, 
amikor nem hirtelen szólították valakinek a betegágya mellé, 
hanem bőven lett volna ideje arra, hogy a beteglátogatásra a 
titkos kamrában előkészüljön. Annak segítségül hívása által, aki 
egyedül erősítheti meg övéit az ilyen nehéz utakon. És legyünk 
meggyőződva róla, hogy mindenkor csak annyi áldást adhatunk 
tovább, a betegeknek is, amennyit alázatos imádságunk meg- 
hallgattatásaképen Őtőle, a nagy Orvostól és Lelkipásztortól 
elnyerünk!

Az egyes beteglátogatásokra való szükséges előkészülés 
magában foglalja még, ha erre van idő, egyes bibliai helyek,
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vagy énekversek kiválogatását, amelyeket a lelkész előrelátha
tóan felhasználhat a látogatás folyamán Az ebben a tekintetben 
való előkészülés hiánya szintén elkerülhetetlenül megbosszulja 
magát, elvégzése pedig előre is bizonyos nyugodtságot, céltu
datosságot biztosít a látogatás számára.

Ami mármost a lelkésznek a betegágy mellett való visel
kedését illeti, azt nagyrészben a beteg állapota szabja meg. 
Ennek megítélése legtöbbször nem nehéz. Még akkor is, amikor 
a lelkésznek nincs határozott tudomása arról, hogy milyen be
tegségről van szó, a gyakorlattól élesített szeme több-kevesebb 
biztossággal meglátja, válságos-e a beteg állapota, vagy sem, 
az előbbi esetben is napok kérdése-e a halál bekövetkezése, 
vagypedig órái vannak-e már csak. A baj komolysági jellegének 
felismerésében segítségére lehet a lelkésznek az orvosság, ame
lyet a beteg használ, vagy az orvosi recept, amelynek alapján 
az készült. Azért igen tanácsos, hogy a lelkész szerezze meg 
az idevonatkozó legszükségesebb ismereteket; ezt túlságosan 
nagy fáradság nélkül megteheti. Ezzel kapcsolatban megemlítjük, 
hogy igen üdvös, ha a lelkész a diagnosztikában sem egészen 
járatlan. Természetes, hogy kuruzslástól tartózkodjék, de arra, 
hogy a baj természetét legalább megközelítőleg megállapíthassa, 
olyan esetben lehet szükség, amikor a beteghez nem hívtak 
orvost, mivel nem gyanítják betegségének komoly jellegét. Ha 
a lelkész idevonatkozó ismereteinek alapján szükségesnek tartja 
az orvosi kezelést, kötelessége, hogy a hozzátartozókat erre 
figyelmeztesse, esetleg, ha lelkiismerete kényszeríti erre a be
avatkozásra, maga küldjön ilyent és ha szegényekről van szó, 
valamiképen gondoskodjék a költségek fedezéséről. Sem ő, 
sem a gyülekezet tehetősebbjei, vagy jótékonycélú egyesületei 
nem helyezkedhetnek ebben a vonatkozásban sem a kényel
mes álláspontra: „Avagy őrizője vagyok-e én az én atyám
fiának ?“

Hogy a beteglátogatás eredményes lelkipásztori látogatás 
lehessen, a lelkésznek legelőször is arra kell törekednie, hogy 
elnyerje a beteg bizalmát. A szeretetteljes tapintatról, mint en
nek alapfeltételéről, már volt szó. De még ha ez meg is van, 
sok esetben nehéz lehet a beteg leikéhez való hozzáférkőzés. 
Ilyenkor igen hasznos annak megfigyelése, hogyan bánnak a 
hozzátartozók a beteggel. Ők ismerik legjobban hangulatát, 
egész természetét és tudják, milyen hangon, milyen módon 
lehet reá legjobban hatni. A beteg lelki kezelése megfelelő 
módjának ilyen ellesésére különösen akkor lehet szükség, ha 
első Ízben látogatja meg a  lelkész a beteget, vagy éppenséggel 
akkor, ha betegágyon kerül hívével először közvetlen érintke
zésbe. Ez nagyvárosi gyülekezetekben, sajnos, megtörténik. A 
fődolog, hogy sikerüljön a beteget beszédre indítani. A pana
szoknak, kesergésnek türelmes meghallgatása nemcsak bizal
massá teszi a beteget és nemcsak könnyít annak a lelkén, 
hanem kezére adja a lelkésznek az első értékes támpontokat,
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amelyekhez mondanivalóit kapcsolhatja, bepillantást nyervén 
általuk a beteg lelkivilágába. Nem kell feltétlenül minden eset
ben a halál megkönnyítését szem előtt tartani. A beteglátogatás 
célja, még ha erre szükség is van, csak közvetve a halálra 
való eló'készítés, közvetlen célja mindig a lélek erősítése, gyó
gyítása, megmentésében való segédkezés. Előfordul, hogy hisz
tériás beteggel találja magát szemben a lelkész, aki vagy minden 
ok nélkül retteg a közeinek hitt haláltól, vagy ellenkezőleg, 
szintén komolyabb testi baj hiján, valósággal kéjeleg abban a 
gondolatban, hogy meg fog halni, végrendelkezik, meghatározza 
temetésének lefolyását és valósággal jólesik neki önmagát siratni 
és másokkal is előre is elsirattatni. Természetes, hogy ilyenkor 
egyenesen lelkipásztori kötelesség, ha kell, erőteljesen és ke
mény dorgálás közepette, hogy úgy mondjuk, észre téríteni, a 
gyógyulásra való akaratát erősíteni és őt a halál kényszerkép
zete alól felszabadítani. Ilyen feladatok megoldásában azonban 
és általában a beteggel való bánásmódban a lelkész, ha nem 
akar esetleg többet ártani, mint használni, nem nélkülözhet 
bizonyos lélektani ismereteket. Utalok ezzel kapcsolatban a 
manapság sokat hangoztatott pszichoterápiára. Baj volna, ha 
a lelkész magáévá tenné akár a Freud-féle pszichoanalízis, akár 
az Adler-féle individuálpszichológia, akár a Jung-féle analitikus 
pszichológia elméletét, hiszen mindezek többé-kevésbbé az 
öngyógyítás, önmegváltás alapjára helyezkednek, a metafizikai 
tényezők kikapcsolásával. Azonban tagadhatatlan, hogy mind
egyik elmélet külön-külön és valamennyi összességében óriási 
haladást jelent az emberi lélek megismerésében és olyan érté
kes szempontokat nyújthat a lelkésznek, amelyeket az, ha 
minden igyekezetével azon van, hogy hivatásának tőle telhetőén 
megfeleljen, a betegágy mellett sem nélkülözhet.

Megtörténik az is, hogy a lelkész különben egészséges 
idegzetű betegeknél is feltűnő vágyat tapasztal az elmúlás, a 
halál után. Az oka ennek éppenséggel nem mindig az örökélet, 
a mennyei üdvösség szomjazása, hanem igen gyakran nagyon 
is földi okokban gyökerező életuntság, csalódás, elkeseredettség, 
a  létért való küzdelembe való belefáradás és az örökélet he
lyett a teljes megszűnésnek a  kívánása. A lelkésznek minden 
erejével arra kell törekednie, hogy az életuntság okait megtudja 
és azután erőteljesen reá kell mutatnia arra, hogy a halál nem 
megváltó, nem jelent megváltást, hanem esetleg örök nyomorú
ságot a lélek számára, amelyet a test megsemmisülése nem 
ránthat magával a semmibe.

Ilyen esetektől eltekintve a  beteggel való lelkipásztori fog
lalkozás közben nem kell feltétlenül a halál gondolatának elő
térben állania, különösen az első látogatás alkalmával nem. 
Később egészen magától adódik erre alkalom. A lelkész ismé
telt látogatásai, amelyeknek halálos betegség esetén mind sű
rűbben kell megtörténniük, magában véve figyelmeztethetik a 
beteget állapota komolyságára. Ismételjük, hogy a cél a lélek
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támogatása, erőssé tétele, ennek pedig más az útja, módja, 
mint a halállal való rémítgetés. Ha a beteg említi a halált, 
természetesen ragadja meg a lelkész az alkalmat, hogy beszél
jen róla. És mindenképen beszéljen róla, esetleg mindjárt első 
látogatása alkalmával, ha megkeményedett szívű, konok, hitet
len betegről van szó. A halál és számadás gondolata ilyenkor 
talán az egyetlen lehetőség a lélek felébresztésére és a lelkész 
nem veheti magára a felelősséget, hogy ezzel a lehetőséggel 
ne éljen, ilyenkor nem szabad tekintettel lennie a hozzátartozók 
érzékenységére sem. Sajnos, ezekben igen sokszor nem talál 
támaszra lelkipásztori igyekezetében. Hiszen érthető, hogy gör
csösen ragaszkodnak a reményhez, hogy betegük megmarad 
és mindenképen azon vannak, hogy attól is elriasszák a sötét 
gondolatokat. De a lelkésznek mégsem szabad beletörődnie 
abba, hogy egyenesen ellensúlyozzák az ő tevékenységét, ezt 
pedig gyakran azzal is teszik, hogy dicsérik előtte és a beteg 
előtt ennek jóságát, kegyességét, érdemeit, amelyek alapján 
Isten valósággal köteles volna őt életben tartani. Ézzel persze 
csak még jobban megerősítik a betegben az önmagával való 
megelégedettséget, amely úgyis elég mélyen gyökeredzik az 
emberi szívben és megnehezíti, hogy magábaszálljon és bűn
bánó lélekkel hajoljon meg Isten akarata előtt. Ezért, de külön
ben is a lelkipásztori beszélgetés zavartalanságának biztosítá
sára, nem szabad a lelkésznek visszariadnia attól, hogy ahol 
ez szükséges és lehetséges, kérje a hozzátartozókat, hogy 
hagyják őt a beteggel egyedül. Ne bánja, ha ezt rossz néven 
veszik tőle. A betegágy a legkevésbbé alkalmas hely az olcsó 
népszerűség keresésére 1

Ha sikerült a beteggel komoly lelkipásztori beszélgetést 
folytatni, természetes, hogy a látogatást imádság zárja be. Kü
lönben ne erőltesse a lelkész az imádságot és csak akkor 
imádkozzék, ha a beteg kívánja. Sokszor azután éppen az 
imádkozás közben, vagy ennek hatása alatt enyhül a feszültség, 
amely még mindig válaszfalként emelkedik a lelkész és híve 
között és kínálkozik az a fonál, amelyet addig hiába keresett 
és amelyet megragadva elindulhat a lélek gyógyításának áldott 
utján. Emlékszem egy esetre, amikor a  Miatyánk elimádkozása 
közben a beteg egyszer csak megakadt az ötödik kérés eme 
szavainál: „. . . miképen mi is megbocsátunk az ellenünk vé- 
tetteknek“ és valóságos dűhkitörés közepette hangoztatta, hogy 
mindenkinek megbocsát, de annak az egynek, — megmondotta 
a  nevét is —, aki annyira megbántotta, nem tud megbocsátani. 
Megvolt tehát a  kiindulási pont igen komoly lelkipásztori hatás 
kifejtésére, ami azután nem is maradt eredménytelen.

Ha a lelkipásztori beteglátogatás, különösen az első alka
lommal, úgy is folyik le esetleg, hogy a lelkiekről komolyabban 
nem lehetett szó, mégsem érjen véget anélkül, hogy legalább 
egy-két megfelelő bibliai igét ajánlott volna a lelkész a beteg 
figyelmébe. Ha jól választotta meg ezeket, sokszor mélységes
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hatást gyakorolnak a betegre. Lehet nekik azzal is nyomatékot 
adni, hogy az ember megjelöli őket a beteg bibliájában azzal 
a kéréssel, hogy többször is olvassa el, vagy olvastassa el 
magának. Jó, ha a  lelkész felírja magának, kinél milyen igét 
mondott, hogy azután a legközelebbi látogatásainál visszatér
hessen reá. Ha a látogatás alkalmával nem imádkozott a be
teggel, ne hagyja el azt úgy, hogy legalább az imádság fontos
ságára ne hívja fel a figyelmét.

Megtörténik, hogy a beteg keserűen panaszkodik, hogy 
minden imádkozása eredménytelen maradt. Ilyenkor reá lehet 
mutatni arra, hogy a test sorsánál fontosabb a lélek sorsa és 
érinteni lehet azt is, hogy gyakran a bűntudat és bűnbánat 
hiánya az oka annak, hogy Isten a külső jókért könyörgő imád
ságra nem felel. A bűnbánat ébresztése különben, mint minden 
lelkészi behatás alkalmával, esetről-esetre a betegágy mellett is 
egyike lesz a legfőbb feladatoknak, persze egyúttal egyike a 
legnehezebb feladatoknak is. De mindenképen meg kell kísé
relni, mert 1nélküle nemcsakhogy nincs üdvösség, de nincs 
megnyugvás sem Isten akaratában és nincs meghajlás az ő  
szeretete előtt, amelynek felületes szemlélet mellett a  szenvedés 
ellentmondani látszik. Hogy a lelkésznek bűnbánat ébresztésére 
való igyekezetében különösen nagy tapintatra és sok megvilá- 
gosításra van szüksége, ezt az előtt, aki ebben már, sokszor 
talán a verítékezésig, fáradott, nem kell külön hangsúlyozni.

Ha a beteg kéri a lelkészt, hogy imádkozzék érte otthon 
is, Ígérje meg, de mutasson reá arra, hogy a lelkére való gond
ját legfeljebb megoszthatja vele, de egészen nem veheti azt le 
róla senki sem. Ígérje meg az érte való imádkozást és azután 
— tegye is meg, amit igér 1 A beteglátogatás lelkipásztori funk
ciója nem kezdődhetik, de nem is záródhatik le a betegágy 
mellett. Előzményéről röviden már szóltunk, Mint ennek, így 
utójátékának színhelye is a lelkész titkos kamarája. Itt gyako
rolja — és gyakorolja is! — papi tisztének egyik legdrágább 
jogát és kötelességét, amely abban áll, hogy nyomorúlt ember
társának ügyét magáévá téve, viszi azt az isteni kegyelem tró
nusa elé. A beteglátogatás alkalmával tett tapasztalatain való 
elgondolkozás egyúttal a legjobb előkészülés a legközelebbi 
beteglátogatásra, — akárhányszor pedig fájó indítás arra, hogy 
amit betegénél igyekezett és igyekszik elérni, azt tegye meg 
maga is : tartson bűnbánatot!

Röviden érintem a betegágyon való úrvacsoraosztás kér
dését is. Úgylehet, hogy a lelkésznek ebben a kérdésben kettős, 
egymással ellentétes, előítélettel kell szembeszállania. Az egyik 
az, hogy az Úrvacsora csodás módon elősegíti a gyógyulást, 
a másik, hogy sietteti a  halált. Sőt katholikus hatás alatt elő
fordul az is, hogy az úrvacsoravételnek az utolsó kenethez 
hasonlóan kedvező hatást tulajdonítanak a lélek sorsára, pusz
tán annak külső megtörténte révén is. Természetes, hogy ilyen 
balhiedelmeket el kell oszlatni. Az úrvacsora vételét a lelkész
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különben ne erőltesse, ha nincsenek meg ennek belső feltételei: 
a magábaszállás és az utána való, külső okoktól mentes,, 
őszinte vágyakozás. Felemelő és végtelenül megnyugtató dolog, 
ha a lelkipásztor igyekezetének mintegy szent jutalmául ilyen 
feltételek mellett nyújthatja azt a betegnek.

Éppen az úrvacsora kérdése szolgálhat esetleg különös 
alkalmul a beteg hozzátartozóival való lelkipásztori mélyebb 
érintkezésre is. Az őreájuk való tekintetet egyébként sem hagy
hatja a lelkész figyelmen kívül. A beteglátogatás közvetve ne
kik is szól, hiszen vigaszra nekik is szükségük van. Kimondot
tan a hozzátartozókra való tekintettel végezzen a lelkész akkor 
is beteglátogatást, amikor a beteg olyan korban lévő gyermek, 
akinél lelkipásztori hatás kifejtéséről még nem lehet szó. A 
szülők ilyenkor azok, akiknek erősítésre, vigasztalásra, Isten 
akaratára és az abban való megnyugvásra utalása legyen a 
lelkész minden igyekezetének célja. A serdülő korban lévő 
beteg gyermekek, különösen ha már konfirmálkodtak, mint be
tegek is éppen olyan figyelemben részesítendők, mint a felnőt
tek. Nem egyszer feltűnő lelki fogékonyság és érettség tapasz
talható náluk. Éppen -a közelmúltban egy éven belül két testvér 
beteg-, majd halálos ágya mellett tehettem ilyen tapasztalatot. 
Mind a kettő 12—13 éves korában hunyt el és nem szabadul
hattam a benyomás alól, hogy azért ilyen korán, mert fiatal 
koruk ellenére is érett kalászok voltak, méltók az Ur csűrébe 
való betakarításra.

Természetes, hogy a lelkésznek nem minden gondozott 
betege gyógyíthatatlan, hiszen ő a betegeket látogatja és nem 
pusztán a haldoklókat. Ha azonban halálos betegről van szó, 
a lehetőség szerint intézze úgy a dolgot, hogy mellette legyen, 
amikor bekövetkezik a vég. Igaz, hogy ezek a percek, esetleg 
órák, az ő számára is a legnehezebb percek és órák, de viszont 
a betegnek, illetőleg haldoklónak ilyenkor van leginkább szük
sége erősítésre és ezt az erősítést nyújtani akárhányszor látható 
módon adatik meg. A saját gondolatoknak és szavaknak ilyen
kor leginkább kell háttérbe szorulni. Sok beszédre ilyen esetben 
amúgy sincs meg a lehetőség. Egy-egy erőteljes bibliai igének 
nyomatékos hangoztatására azonban nem egyszer felderülnek 
a halálkőzdelemben eltorzult vonások. Ha azután egész közei
nek látszik a halál, egy-egy áldás jellegű megfelelő igei for
mulával mondjon a lelkész áldást a haldokló felett. Agendá- 
inknak ilyen formulákkal való kiegészítése igen üdvös volna. 
Külföldi agendák és imádságos könyvek többféle ilyen, évszá
zados kegyes használat által megszentelt megáldási formát 
tartalmaznak. Nem holmi katholikus színezetű opus operatum- 
jellegű cselekményről van itt szó, hanem a haldoklótól Isten 
nevében való bucsuzásról, lelkének Isten kegyelmébe valá 
ajánlásáról és sokszor irgalmassági cselekedetről, ha nem is a 
talán már alig öntudatánál lévő haldokló iránt, de a kétségbe
esett családtagok iránt. A halál beállta után még egy utolsó
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imával mondjon hálát a  lelkész betegnek szenvedéseitől való 
megváltásáért és kérjen vigaszt a gyászbaborult család számára. 
Ezt az imádságot ne hagyja el akkor sem, ha, hibáján kívül, 
csak akkor érkezik, amikor a beteg már kiszenvedett. A hozzá
tartozók ilyenkor rendesen arra kérik, hogy nézze meg a ha
lottat. A hozzátartozókra való tekintettel tegye is meg, mégha 
az élőnek a halottól való természetes irtózása tiltakozik is ez 
ellen. Tegye meg a hozzátartozókra való tekintetből — rosszul 
esnék nekik, ha ellenkeznék —, de tegye meg önmaga miatt 
is, jó az élőnek, ha néha-néha szemben találja magát a halállal. 
És talán különösen jó ez a  lelkésznek. A halott megmerevedett 
arca némaságában is beszédes prédikáció, akkor is, ha békes
ség ömlik el rajta, akkor is, ha iszonyat és kétségbeesés fagyott 
meg rajta és a lelkész, aki annyiszor prédikál másoknak, jól 
teszi, ha a halál ezen beszédes prédikációja előtt kitárja szívét- 
lelkét a vállain nyugvó felelősség tudatának mélyítésére, lelki
ismeretének élesítésére.

A haláleset bekövetkezése után pedig még ne szüntesse 
meg látogatásait azonnal az illető családnál. Most a hátrama
radt hozzátartozók a betegek, akiket gyengéden és szeretettel 
gondjaiba keli fogadnia 1

De ne szüntesse be látogatásait akkor sem, ha a beteg 
felett elmúlt a halálos veszedelem és az a gyógyulás útjára 
tért. Hiszen — még egyszer ismételjük — nem a halálra való 
előkészítés a beteglátogatás közvetlen célja, hanem a iélek 
erősítése, segítségnyújtás néki abban, hogy befogadja az evan
géliumot minden vigaszával, az Istenhez való térésre szólító 
minden indításával. Ennek a célnak mind teljesebb mértékben 
való elnyerésére pedig a gyógyulás napjai is felette alkalmasak. 
Most az Isten iránti hála ébresztése áll előtérben, nemkülönben 
azoknak a jó föltételeknek és fogadkozásoknak a mélyítése, 
amelyek a veszély óráiban a beteg lelkében fakadtak. Az em
berben nagy a hajlandóság a feledésre. Legyen a lelkész a 
betegnek segítségére abban, hogy Istennek tapasztalt kegyelméről 
túlságosan hamar meg ne feledkezzék!

Végül pedig, ha itt-ott érintettem is már, hadd mutassak 
még külön is rá arra, hogy a  betegek meglátogatása nemcsak 
szent kötelessége a lelkésznek és nemcsak Isten adta alkalom 
arra, hogy másokat nagy-nagy áldások elnyerésére elsegítsen, 
hanem áldott iskola a lelkész számára is. Hogy megtanulja itt 
az ember az alázatosságot, amikor mások nyomorúságában 
meglátja az emberi dicsőség, erő és egészség múlandóságát, 
minden képzelt emberi nagyságnak és tökéletességnek a csőd
jét, amikor önmagának sokszor kínos vergődésében ráeszmél 
az emberi bölcseség tehetetlenségére! És mennyire érzi a nagy 
Isten erejére és kegyelmére való reáutaltságát és milyen aláza
tosan tanul meg imádkozni azért az isteni erőért és kegyelem
ért mások és önmaga számára 1 És amikor bepillantást nyer 
az emberi léleknek igazi igényeibe, micsoda döbbenetes birá-
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latot mond ez a felismerés nem egyszer szószéki igehirdetése 
felett és vádolja azzal, hogy ezeknek az igényeknek milyen 
fogyatékosán tett ott eleget! Viszont milyen hálásan tapasztalja 
meg szintén nem egyszer, hogy a  betegszoba nyomorúságán 
keresztül milyen közel férkőzhetett egyes hivek, egész családok 
leikéhez, olyanok leikéhez is, akikkel szemben addig nem sike
rült neki megteremteni a pásztor és nyáj közötti viszonyt! Bi
zony nehéz kötelesség, áldott szent jog a betegek meglátoga
tása és sokszorosan boldog, aki a mi Urunk Jézus Krisztus 
szent nevében, gyengeségében ötőle támogattatva, gyakorolja 
azt 1

Mindezzel, amit elmondottam, nem akartam tanítani; hi
szen alig mondtam olyat, amire vonatkozólag a  Kedves Test
vérek maguk is nem szereztek volna tapasztalatot. Sőt nagyon 
jól tudom, hogy éppen a tapasztalat gazdagságát tekintve, ne
kem van a Testvérek legtöbbjétől még nagyon sok tanulnivalóm. 
Célom nem lehetett más, mint tapasztalatainknak nagy általá
nosságban való összefoglalása és tudatosítása.

Budaker Oszkár
soproni lelkész.

Ördögi kísértetekről
avagy röttenetes utálatosságáról ez megfertéztetett világnak. . .  
címen jelent meg mainepsóg is nagy figyelemre igényt tartható 
munkéja Bornemisza Péternek, 1578-ban. Ennek a könyvnek 
közöljük alább egyik fejezetét, a negyedik prédikációt, melynek 
csak egyetlen fogyatkozása van, az, hogy túlságosan hosszú, 
különben páratlan erővel mutatja fel úgy a XVI. századbeli 
magyar evangélikus igehirdetésnek erőteljességét, mint ennek a 
századnak pompás kifejező magyar nyelvét, színes szókincsét, 
lendületes erejét. A magyar történeti egyházak Bornemiszája, 
Telegdije. Méliusa és Dávid Ference, a négy nagy kortárs csak
nem minden nyomtatásban megjelent munkája a kezünkben van ; 
ritka, vagy épen unikum példányban átszármaztatta reánk a 
Gondviselés. Ennek a négy igehirdetőóriésnak, a négy ágon ha
ladó, de olyan gyakran mégis egymás mellett futó igehirdetés 
irányát megszabó magyar szellemeknek minden munkáját kiadni 
kegyeletes, hálás kötelessége volna, kellene, hogy legyen az 
egyes egyházaknak.

E negyedik prédikációnkban szólok a mi vigyázásunknak 
módjáról. Minden bűn és minden gonosz testi vágyódás ellen 
mint kellessék magunk oltalmaznunk. Erről szép dolgokat hal
lunk a mi gondolatinknak és a mi öt érzékenységinknek maga- 
birásáról, azokat mint óvjuk gonosztól és mint szoktassuk jóra.
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MINT KELL OLTALMAZNUNK MAGUNK MINDEN GONOSZ 
VÁGYÓDÁS ELLEN ÉS A TESTNEK KISÉRTETE ELLEN?

Mindenféle kisértetünkben fősegítség az Úristen, kinek ha 
szüntelen könyörgünk, Ö is szüntelen minden ügyünkben velünk 
lészen Szent Fiáért Szendéikének általa.

De amellett Ömaga kíván olyan vigyázást is, melyben 
gyakoroljuk magunkat és szoktassuk jó épületre.

Ezek között első vigyázásunk a jó gondolkodás legyen, 
azaz mihelyt akárminemű gonosz gondolat eszedbe jut is, ottan 
igyekezzél kiütni fejedből könyörgéssel, olvasással, jóról való 
tanulással, annak gondolkodásával, ha a gondolatot kiűzheted 
fejedből, azzal immár ugyan megtapodtad az ördög kisértetit. 
Mert minden bűn mentül először a gondolatból indul. Akármely 
bűnre gyakran gondolsz, hogy megszerezd, azután ugyan neki 
nódít az ördög, mint Ádámot, mint Judást. De mint a mérget 
is, ha hamar érteted orvossággal, megfojtatik, így az ördögnek 
mérges gondolatját is, ha kiűzöd fejedből, vitézül jártál. Ádám 
is, Judás is az ördög izgató gondolatit, ha meg nem szerzették 
volna, úgy nem jártak volna, amint járának. Azért mondja 
szent Jakab, hogy a bűn először csak fogantatik a gondolatban, 
azután, ha születik a cselekedetben, az szerez halált. Salamon 
is ezt jelenti, mondván: A kis rókácskákat fogjátok meg mi
nekünk, kik a  szőlőt leverik és úgy megvirágoznak a mi szőlő
ink. (Énekek éneke 2.) A mi gondolatink, mint a kis rókák, ha 
felnevekednek és meggyarapodnak, több-több kárt tesznek, de 
idején vegyük eleit, addig öljük meg őket, míg kicsinyek.

Ha a mi gondolatinkat és elmélkedésinket jóba foglaljuk 
az Isten parancsolatinak és akaratjának, a tízparancsolatnak 
ás az evangéliomnak tanulásában és értelmében, abban való 
nemes jószágok fognak épülni. Erre valók ama nagy, sok szép 
nemes intések: Boldog az ember, ki éjjel-nappal az Úrnak tör
vényében elmélkfedik. (Zsolt. 1.) Ismét: Aki Istentől vagyon, 
Istennek Igéjét hallgatja. Ismét: Ez az én atyám és anyám, ki 
az Istennek Igéjét hallgatja. Mond szent Pál is : A Krisztus 
beszéde nagy bőven lakozzék tibennetek, értelmesén pedig.

Mint eféle sok szép ajánlási Istennek arra valók, hogy mi 
legelőször elménket, eszünket építsük és szoktassuk szüntelen 
igaz értelemre és annak gyakran való gondolatiban és azután 
annak cselekedetire, amint az Úr mindakettőt megkívánja 
mondván: Boldogok, kik az Isten Igéjét hallgatják és megőrzik. 
Hallgatni is kell és meg is őrzeni és aszerint egész életünket 
rendezni.

De a pokolbeli ördög sokképen mesterkedik ezen is, hogy 
vagy ingyen se hallgassuk, vagy resten hallgassuk, vagy hami
san hallgassuk az Isten Igéjét, amint Ádámnak is hazudta az 
Isten szava ellen való: így minden szempillantásban ezerszer 
hazudoz és csélcsap minden embernek, mit a nagy megsült 
kábaság miatt csak eszünkbe sem vehetünk. De jó aki ugyan



261

reáfigyelmez erre is, hogy eszét el ne hagyja idegeníteni jó 
gondolatoktól, azaz az Istennek Igéje és tanítása szerint való 
jó elmélkedésektől, hogy abból lassan-Iassan szoktassa magát 
jóerkölcsű életre is.

De néha ugyan akaratunk ellen is, hol egy és hol más 
külömb-külömb gondolatok jönnek eszünkbe, mert az elme sza
bad állat, őtet sem lánccal, sem kötéllel meg nem kötözheted, 
hanem mindenkor éjjel és nappal, mikor aluszunk álmunkban 
és emettünk csak elforog, mindazáltal martalékot találsz neki, 
min rágódjék. Isten is sokszor míveli ezt, hogy egy nap tiz, 
húsz, száz gondot ád elődbe, hogy míg azon törődöl és aggó
dok addig te is tartózkodjál, hogy ne futhasd azt a  bűnt, amelyre 
leginkább futna nyálad.

Ezt azért ugyan temagad is keresed, hogy így is eleit vedd 
annak, amire vonatol az ördögtől. Ez pedig meglehet a  te öt 
érzékenységednek jó bírásával.

Az öt érzékenységről.
A mi öt érzékenységünk im ezek: Látás, hallás, kóstolás, 

szaglás és illetés. Ha szemeddel jóra nézsz, füleddel jót hall
gatsz, kóstoló száddal nem nyalakodol, hanem szükségest eszel, 
iszol mértékletesen, ha orroddal nem szaglálsz gyengéltetésre 
valókat és tested édesgetésére valókat, hanem csak ami egész
ségedre és szükségedre való és minden testednek érzékenységét 
nem kényesgeted ágyheverésben, sok alvásban, bujaságban és 
sokféle kényességben és lágyságban, hanem mind kezedet, 
lábodat, gyomrodat szoktatod szükségedre való munkára, így 
az elme is csak ezekben lesz figyelmes, mert ő is egyszersmind 
nem érkezik sokfelé gondolkodni.

De miért hogy ezeket nem akarja fogadni a  megromlott 
természet, Isten ezzel vette eleit, hogy mindennap minden tisz
tet és munkát adott. A királyoknak, kapitányoknak sokféle 
tanácskodást és nagy sok ezer bajlódást, a szántónak szántást, 
a szabónak varrást, a mesternek, deáknak tanulást, a  prédiká
tornak tanítást. Mindezek arra valók is, hogy ne hagyjanak 
gonosz gondolatokban foglalatosaknak lenni, ünnepnap pedig, 
midőn nyugodalmat parancsol Őfelsége, amellett az Ő igéjének 
hallgatását kívánja, hogy a  nyugodalom alatt a mi elménk 
gonoszra ne vonatnék az ördögtől, hanem az Isten Igéjére 
figyelmezvén épülne azokban.

Tehát minden ember vagy jó gondolatokban, vagy jó mun
kában legyen mindenkor foglalatos, hogy az ördög soha he
nyélve ne találja és amint odafent mondám a te öt érzékeny
ségedet : nézésedet, hallásodat, kóstolásodat, szaglásodat, ille- 
tésedet vigyázva tartóztasd, mert azok által mint egy kinyílt 
ajtón sokféle gondolatok mennek a fejedbe. A szemről mondja 
az Ú r: Elfordítsd szemedet, hogy ne nézzenek hitságot. (Máté 5.)

A fülről mondja Salamon: Sövénnyel és tövissel beker
teld füledet, hogy álnoknyelvű beszédet ne halljon. (Sirák 28, 24.)
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A szájról mondja: Vess zabolát a te szádra, hogy beszédedben 
el ne sikamlálj. Torkodnak se keresd az ő kívánsága szerint 
kedvét. (Péld. 17. fej.) Arról mondja Salamon: Aki szereti a zsí
rost, megszegényül. Orrodtól is elvonj kényeskedő szaglást, 
kezedet megtartóztasd, hogy senkit meg ne bántson és fertel- 
mesen semmit ne illessen, helyen és okkal tapogasson.

Ezekről mondja az Ú r: Ha a  te szád, kezed, lábad meg
botránkoztat, vágd el őket, mert jobb félszájjal, kézzel, lábbal 
mennyországba menned, hogynem mint két kezed lévén pokolra. 
(Máté 5.) Mózes is int, hogy belső körülmetélkedés legyen 
bennünk.

Szépen bírjad azért a  külső érzékenységedet: szemedet, 
füledet, szádat, orrodat, kezedet-lábadat, mert ezek utai és ajtai 
odabe mind a  jónak, mind a gonosznak. De midőn erős őrizet
tel megállják az utakat, nem jöhet reá az ellenség és midőn 
erős zárral erősítik a  kaput, mindaddig sem jöhetnek be, míg 
meg nem nyitják, avagy le nem vágják. Őrizd azért, hogy raj
tuk be ne menjen semmi tisztátalan gondolat a te elmédbe, 
se kívánság a  te szívedbe. Legyen mindenkor előtted a törvény 
és az evangéliom. Olvasd, hallgasd, szóljad gyakran őket! Ha 
azokat gyakran hallgatod, arra nézsz, arról gondolkodok onnét 
erőt vesznek a  te érzékenységid az ördögnek minden kisértetei 
ellen és meglesz rajtad az Istennek amaz Ígérete, mondván: 
Megkergetik a  ti ellenségteket és elhullanak előttetek, öté tikö- 
zületek százat űz és száz tízezert. (3. Móz. 26, 8.) Mert midőn 
a  mi elménk, szívünk, szemünk, fülünk, szónk meg fog erősít- 
tetni az Isten Igéjével és abban való nemes jószágokkal, azok
nak az után nem árthat a  gonoszságnak sokasága. Aki azokat 
szüntelen jóra szoktatja, akármely bűnt lásson, halljon is, nem
hogy megkedvelné, sőt inkább utálja és iszonyodik tőle. Annak 
azért balkeze felől ezer, jobbkeze felől tízezer ellenség hull eL 
azaz mindennap egynéhány ezer ördögi kisértetit győzi meg. 
Ha szemével valami fertelmest és tisztátalan és oktalan dolgot, 
játékot, mulatságot vagy cselekedetet látna, megutálja és harag
szik ellene. Sem aranylánccal, násfával, piros és fehér orcájával, 
sem bíbor, bársony köntösével nem gondol.

Ha valami kényes és feslett éneklést, trágár, fajtalan és 
penészes szót hallana, megémelyszik bele és megutálja. Sem 
gőgös és friss tekintetekkel, drága pézsma és egyéb szagoló 
szerszámmal, sem torkos és zabáló étellel-itallal, sem imitt- 
amott való tapogatással semmit nem gondol, hanem az ő jóra 
szoktatott szemét, fülét, nyelvét, orrát, ízit, illetésit megint jó 
dolgokra szabja.

Lucretia asszony nemes példa a jó és tisztaságszerető 
asszonyoknak, ki mindenkor dolgolódott és meg is hala tiszta
sága mellett.

Egy jámbort, midőn bűnbe akarna ejteni egy gonosz király 
és mezítelen bocsáttatott volna hozzá egy széptermetű asszonyt, 
hogy vele játszódnék, amaz elharapja a nyelvét magának és



263

annak a vérét pöki az asszonyra és magát is mind elrútítja a 
vérrel és eliszonyodik tőle a gonosz nő.

Sokrates pogány bölcs mondta, hogy természet szerint igen 
buja volna, de erős szoktatással annyira megóvta magát, hogy 
midőn egy asszonnyal nagy fogadásban fogadtak volna az ő 
tanítványi, hogy bár szinte vele hálna is, megóvhatná magát 
tőle, megnyerte az asszonyt, hogy éjjel csak meg sem mozdult 
semmi fogdosására az asszonynak. És azt mondta az asszony: 
Nem ember ez, hanem tőke.

Milo Crotoniata, midőn magát mindennap erre szoktatá, 
hogy egy borjút ölében hordozna, végre mikor nagy ökör volna, 
felemelte. Ily dolog a gyakorlás akár jóban, akár gonoszban.

Azért immár im szólok renddel, mind az öt érzékenysé- 
ginkről.

A látásról.
A szem az Úristennek igen szép, drága és csudálatos 

világositó teremtett állatja, hogy azzal néznők Őfelségének min
den égi, földi, vizi teremtett állatit és néznők az Ö drága kije
lentett akaratjának Írásit és azokból is vennénk ismeretet az 
0  mindenható, bölcs és jó voltáról. De ezt is immár megho- 
mályosította a pokolbeli ördög, hogy a  setétségből ne tessék 
olynak az Isten teremtett állatja, amint ő  teremtette, hanem 
mint a  veres, zöld, szederjes üveg által minden veresnek, zöld
nek és szederjesnek tetszik, maga nem olyak. így mindenről 
mi is hamis ítéleteket teszünk és mint a csipás elfedi szemét 
a nap fénye előtt, mi is ugyan behunyjuk szemeinket, hogy 
igaz ítéletet ne tehessünk semmiről és amely irás tanítana az 
ő igaz ismeretire, tiszteletire, arra ingyen sem nézhessünk jó 
kedvvel. A széptermetű embert és friss öltözetet, a  szép és 
jóillatú virágot, a drágaköveket és aranyakat inkább csudáljuk 
önmagukban, hogynem azt, aki alkotta azokat és őket inkább 
szeretjük, hogynem az Istent, aki őket minekünk szolgálatunkra 
rendelte a fejébe, hogy jól élnénk vele. Sokan az ő szemük 
tekintetével sokképen bosszantják az Istent, midőn más fiát, 
leányát, marháját, jószágát megtekintvén gonoszul maguknak 
kívánják, mint Dávid Uriás feleségét, Acháb Nábot szőlőjét.

Jó volna a szemnek nézése, de mi gonosz végre élünk 
vele, hogy azt elcsaljuk azután, vagy azzal gonoszul, kevélyül, 
tisztátalanul éljünk.

De mi ez ellen megemlékezünk az Úristennek sok szép 
intéséről, hogy midőn gonosz végre nézetne velünk a mi gonosz 
kívánságunk, az ellen tusakodjunk és vissza rántsuk a szemet, 
amint az írás mondja: Fordítsd el a  te szemedet, ne nézzenek 
hiábavalóra. (Zsolt. 119, 37.) Sőt, ha más nézne is tereád, ne 
hunyoríts neki, mert aki reáint a szemével, álnokságot szerez, 
azt mondja a Bölcs. (Sirák 27, 22.) Az Úr is így in t: Minden 
ember elvesse az ő szemének ártalmit. (Ezék. 20, 7.) Mond 
Salamon is : Valamit kíván vala az én szemem, megszereztem 
vala neki és megtekintém azután és látám tehát minden (Préd.
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2.) hitság vala. Krisztus Urunk m ond: A testnek világa a te 
szemed, ha te szemed tiszta lesz, tiszta lészen mind az egész 
tested. Ha pedig a te szemed setétes lesz, setétes lészen mind 
az egész tested. Ismét: Ha a  te szemed megbotránkoztat téged, 
vájd ki őtet. (Máté 6.) A szent Jób pedig m ond: Megszerzettem 
az én szememmel, hogy csak ingyen se tekintsen a leányzóra. 
(Jób 31, 1.) Esaiás is mond: Aki bezárja az ő szemét, hogy 
ne lásson gonoszt, az lakozik a  magasságban.

Tehát mi is óvjuk oly helyektől magunkat, ahol a mi 
szemeink megbotránkoztatnának minket. Méltó volna mind 
mennyegzőházban, mind udvarban, mind és kiváltképen a  szent 
gyülekezetben igen mértékletes öltözettel mennünk és minden
képen eltávoztatnunk, hogy bűnre okot se adnánk, se vennénk. 
De oh mi sokan nézni is mennek, nézetni is 1 Szép példa Esz
ter, kit a király inkább megszerete az ő alázatos öltözetiben 
nagyon sok friss leányzók előtt. De jaj, mi kemény számot ad
nak, akik az Istentől vett ékességek felett is festett orcát, fodor 
hajat és egyéb szemfényvesztéseket szereznek. De mi a mi 
szemünkről adunk számot.

Kérjük tehát az Úristent, azt is vezérelje úgy, hogy tiszták 
legyenek és semmi bűnre ne nézzenek örömest, mert gyakran 
csak hirtelen való tekintetben is nagyokat vétkezünk és olyakat 
esünk, hogy ha az Ür fel nem emelne, fel sem kelhetnénk és 
el kellene vesznünk. Oh, oh és jaj, jaj, mi nagy a mi romlott
ságunk és mi sok a mi bűneink, hogy csak a szemünkből is 
temény ezer bűnök néznek k i! De jaj nem látjuk azokat a setét 
homály miatt, azért kérjük öszentfelségét, hogy nyissa meg, 
mint a vén Tóbiásnak és Simeonnak és világosítsa meg, mint 
a  két Emmausba menőknek és tartóztassa ne forduljanak a 
gonoszra, avagy hamar visszafordulhassanak a gonoszról.

A hallásról.
A hallás is megbecsülhetetlen drága csengő teremtett ál

latja Őfelségének, hogy azzal minden épületünkre való szókat 
tanulásunkra, vigasztalásunkra, bátorításunkra, Isten ismeretire 
és tiszteletire valókat hallgassunk őmagától Istentől, angyalitól 
és jó emberektől, mely hallás az emberi testben mennyi sok
félére használjon, senki azt előszámlálni nem tudná, sem győzné, 
miből a felséges Úristennek az Ő nagy mindenható, böícs és 
jó volta kitetszik.

Ki szemünk nézésére is temény ezer teremtett állatit, te
mény ezer külömb-külömb szép színnel ékesítette meg. Eget, 
napot, holdat, csillagokat, égi madarakat, földi virágokat, vada
kat, embereket, halakat, aranyat, ezüstöt, drágaköveket, öltöze
teket, építéseket, mestercsinálásokat, akiknek csináltatására az 
embernek nagy bölcseséget adott. Sehol semmi teremtett állatja 
sincs pedig, melybe valami külömbséget nem vetett volna. Elég 
nagy csuda, hogy az emberekben, hogy noha számlálhatatlan 
mind ez egész világszerte, de mindennek orcája külömböz egy



265

mástól és kinek imez, kinek amaz ékességet osztott, szép ter
metet, köpcös és vastag derekat, gyenge orcát, erős természetet, 
vitézséget, bölcsességet, hogy mindezek szemünk láttára segí
tenének az Ő felséges voltának ismeretire és mi magunk is 
vigasztaltatnánk és édesíttetnénk általuk.

Azonképen hallásunkra is sok szép értelmes szókat, éke
sen szóló embereket, oratorokat, poétákat, prédikátorokat, éne
keseket, lant, cimbalom, orgona, hegedű, trombita, dob, síp 
szókat, külömb-külömb csengő fülemile, publikán, rigó, fürj, 
szajkó, szarka, csóka, cinege csattogásokat adott, hogy ebből 
is megbecsülnők a mi teremtő Istenünknek mind felségét, mint 
jóvoltát és magunkat is örvendeztetnők nemannyira ezekben 
való gyönyörűségekben, mint Őbenne úgy mint kiből származ- 
tanak mindazok.

De jaj, mióta hazugságot suga ama ravasz kígyó és sár
kány a  mi első szüléink fülébe és annak helyt adának, azután 
immár csak mind hazugságnak hallgatására és hitságos mulat
ságra vágyódnak mindenek fülei. Tisztátalan és fajtalan beszéd
nek hallgatására, hazug és álnok tanácsra, hamis és eretnek 
tanításra, rágalmazók, gyalázók, fondorlók sugárlásira, trágár 
és penészes csúfságra, bába beszédre, álnokul költött fabulákra, 
királyfia kis Miklósról, poéták óriásiról, Appoloniusról és egyéb 
hitságról, virág és szerelem énekek hallgatására, lant, síp, dob, 
trombita szóbeli hajahujára és temény ezer csácsogásokra!

Mindezek ellen sokképen intetünk, hogy fövénnyel és 
tövissel bekerteljük füleinket (Sirák 28, 24.) és álnok nyelvek- 
nak szólásira ne figyelmezzünk. (I. Kor. 15.) Mert a  jó erköl
csöket elvesztik a gonosz beszédek és aki Istentől vagyon, Isten 
Igéjét hallgatja (Ján. 8.), aki ördögtől ördögét. Ésaiás ugyan 
felkiáltván m onda: Halld meg menny és vedd füledbe föld. 
(És. 1, 2.) Jakab pedig mond: Ne legyetek csak hallgatói az 
Isten Igéjének, magatokat megcsalván, hanem megszerzői, mert 
aki csak hallgatja és nem cselekedi, hasonlatos ahhoz, aki 
magát megtekinti a tükörben és azután elfelejti orcájának képét, 
de aki úgy hallgatja az Isten Igéjét, hogy annak meg is szer
zője, ez boldog lesz az ő téteménye szerint.

Idvezítőnk is afelett, ki csak hallgatja és meg nem tartja 
az Isten Igéjét, hasonlítja a fövényen csinált házhoz, melyre 
mikor a szélvészek támadnak, lerohannak.

Az ur pedig megnyitja a hallásra a  te füledet, csak te 
ellene ne szólj és előtte hátra ne mássz és valamit kérsz, meg
adatik néked. De ha a te füledet elfordítod a törvénytől, imád
ságod is átkozott lesz, mert álnok vagy, hogy a te nyavalyád
ban is nem bűnödet, hanem károdat siratod, sem kérted johbu- 
lásodat, hanem károd eltávoztatását. De erre nem figyelmez 
az Úr, mert a te füled körülmetéletlen volt (Jer. 6, 10.) és nem 
hallhattad a te Urad intését, mire viszketett a te füled és azt 
szidalmaztad és azért az immár néked gyalázatodra fordult. 
Sőt most is nincs kedved, hogy arra megtérnél, azt szeretettel
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tanulnád, megfogadnád, hanem csak torkod és hasad hasznát 
keresed, mondván: Míg a mennyei seregeknek, a sok szentek
nek miséjét hallgattuk, addig békességben és bőségben voltunk. 
(Jerem. 44.) Akkor is nem Isten tiszteletét, hanem testi bujál- 
kodásodat nézted, most is arra vágyódol, azt óhajtod, azon 
könyörgesz, nem a te vakságodon, nem a te bűnöd bocsánat- 
ján. Azért eféle te imádságodra Isten is nem akar figyelmezni,. 
mint te nem akartad az Ő Igéjét hallani.

Mindezekből ezt tanuljuk, hogy mi a mi füleinkkel jól 
éljünk arra, ami fejébe adta Isten, hogy Ő is az Ő füleit min
den könyörgésünkre oly készen tartsa, amint mi is a mi füle
inket mindenkor készen tartottuk az ő  szavának hallgatására 
és megőrzésére és így okot se adjunk az ördög kisértetinek, 
mit sok hamis és hitság hallgatása által is szokott szerzeni, 
abból felindítván hol egy és hol más bűnre. De jaj, mi erőtle
nek vagyunk ebben is, hogy csak egy kicsiny sugarlására is a 
Sátánnak és az ő szolgáinak ottan elhajtanánk, ha az Úr nem 
őrzene. Akármely trágár és síp szóra kész megfutamodni az, 
aki megszokta a bujaságot, a  torkosságot, akármely kicsiny 
uzsora említésére is kész a telhetetlen. De kérjük az Ürat, bírja 
füleinket is az ó  Szentlelke által mindenkoron csak jóra.

A szaglásról.
A szagolásnak is az ő sok nemes hasznai számlál hatat

lanok, mivel sok szép virágoknak, rózsának, szekfűnek, sáfrán- 
nak, majoránnának, balzsamunknak, spichanardnak, levendu
lának, izsópnak és sok több drága füveknek, virágoknak, gyö
kereknek, fáknak, gyümölcsöknek, ételnek, italnak és egyébféle- 
teremtett állatoknak hasznait beszívjuk a mi testünknek köny- 
nyebbségére, enyhítésére, egészségére, erősítésére, tengetésére, 
hogy abból is megismerjük a mi teremtő Istenünknek nagy 
hatalmát is, jóvoltát is, ki mindeneket belül is elrejtett jó sza
gokkal megékesített és mindazokat miérettünk a mi hasznunkért 
és éltetésünkért szerzett, hogy abból is felindulnánk szüntelen 
való hálaadásra és istentiszteletre.

De a pokolbeli ördög orrunkat is kényességre, bujálkodó 
szaglásra, gőgös és akaratos fitogatásra rendelteti velünk, hogy 
szükségünk felett is, mint ama bordélyban lakozó nőstények 
megtöltik sok szagoló szerszámmal házukat, ágyukat, asztalukat, 
hogy aki bemegyen, annak testét felindítsa bujálkodásra és 
kényességre. E fejébe való fő szagoló szerszámok az ördögnek 
bűnre való hálói és izgató kisértetei. De mi éljünk a jó álla
tokkal is, csak úgy amint Őfelségétől teremtetett isteni becsü
letből pedig és félelemből, nem kényességből, sem testi gyen- 
géltetésből, sem kevélységből, hanem egészségünknek tengeté
sére és betegségnek eltávoztatására az Úristennek nevének 
dicséretére.

Mindezek felett pedig erre igen nagy gondot viseljünk,, 
hogy mint mi gyönyörködünk a jó illatban és utálunk büdös
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szagot, mi is magunkat gyönyörködtessük az Úristenben, hogy 
Őelőtte mindenkor gyönyörűséges illatok legyünk (2. Kor. 2.), 
szép virágokkal megékesítettek, igaz hittel, jó reménységgel, 
tűréssel, szeretettel, tiszta és igaz élettel, szemérmetességgel, 
szelídséggel, adakozással, békességgel, mértékletességgel, töké
letességgel és egyéb nemes erkölcsökkel, hogy mi a mi virágos 
kerteinkben jókedvvel mulatunk, így Őfelsége is mulasson gyö
nyörűséges illatozásával köztünk. És meg ne szomorítsuk bü- 
dösségünkkel, hogy orrát eldugja, mint egy büdös dög előtt 
előlünk. Ezt tanuljuk a szaglásról: Hogy abból is okot ne ad
junk az ördögnek bűnre való alkalmatosságára, ki akárminémű 
dolgunkban ottan alkalmatosságot keres, hogy azokkal Istenün
ket megbántanék és vele magunkat megutáltatnók. Csuda mester 
<5 ebben is, hogy oly álnokul kényesgetteti magát sokkal: jó 
illatozó kenettel, pézsmával és egyéb illatokkal, hogy mihelyt 
valaki mellé megyen abból is felinduljon hozzá való szeretetre, 
amint a vargalegényről is mondják, hogy mátkájákoz sok jó 
illattal ment, de a más szeretője a szaho nem akaratjával el
szalasztja mellette és a leány midőn orrát tekergetné, véli a 
varga, hogy az ő jó szagát érzi és kezdi mondani, hogy tőle 
vannak ezek a szagok. És amiatt megutálja mátkája. Noha 
paraszt tréfaszó és talán úgy is volt, de azért másonnan is 
megesik sokszor, hogy amivel magát szerettetné, azzal utálják 
meg. Rövideden csak azt akarom itt is mondani, hogy a jó 
illatozó szagokkal is sokan bujaságra és kényességre élnek, 
hogy így is öregbedjék bennük a  gonoszság, mi pedig azon 
igyekezzünk, hogy ezek által is kisebbedjék minden gonosz 
bennünk.

(Folytatása következik.)

Dr, Incze Gábor.



268

Vasárnapi és ünnepi  beszédek.

Jézus védekezése.
Szenthár. ut. 8. vas.

Beszédvázlat. Máté 12, 46—50-

Jézus egy házban összegyűlt sokaságnak hirdeti lángoló 
emelkedettségben az örökélet igéjét. A hallgatóság vegyes, mint 
mindig. Ott vannak az őszintén vágyakozók s ott vannak a 
teljesen közömbösek, kiket legfeljebb a kíváncsiság hozott, de 
semmi lelkikapcsolatban nincsenek az Úrral. Itt van azonban a 
farizeus is, ki bűnös szándékkal jött. Lesi az Úr szavát, hátha 
valamelyikbe bele lehetne kötni s hálót fonni a Mesternek a 
nép előtt egyre izmosodó egyénisége köré. De hallgat. A tanítás 
megrázó mélységeivel ráfekszik az egész tömegre s nem láthatni 
mást, mint figyelmet s áhítatot. Közbejött azonban valami, mire 
megmozdul a bűn s próbálkozik, hogy ünnepet rontson. A ház 
előtt megjelenik Jézus anyja s testvérei. Beszélni szeretnének 
a Mesterrel. Erre valaki hangosan ezt mondja neki: Imé a te 
anyád... (47. vers.) A hang támadó s Jézust válaszra bírja. 
Nem egyszerű hírközléssel van dolgunk. Az a valaki ártatlannak 
látszó szavaival megtámadja Jézus iménti tanításának egész 
anyagát, hozzányúl lényegéhez s veszélyezteti az eredményt. 
Jézus ezt megérzi s harcba bocsátkozik a kihívásra azzal a 
valakivel.

Mint védekezik Jézus a meglepetésszerű Megtámadtatásban?
Lássuk:

I. Magát a támadást,
II. A védekezést.

I. Imé a te anyád. . .  (47. vers.) A támadás:
1. Váratlan. Erre a támadásra nem várt senki, Jézus 

maga sem. Jézus gondolataiban az üdvkérdés mély
ségeit járja, elragadtatással figyelik minden szavát, 
ki gondolná, hogy a gonosz támadni készül ?! Nem 
esett egyetlen szó, melybe belekapaszkodhatott volna 
a farizeusi szándék s megragad egy váratlanul köz
bejött alkalmat, hogy tervét kivihesse. Valószínű az 
ajtóban állhatott ez a valaki, mert csak így vehetett 
tudomást Mária megérkezéséről. Tehát távolról hall
gatta az igazság szavait. Már ez is elég világot vet 
lelkületére. A hívő lélek közel húzódik, a hitetlenség, 
a gonosz távolról figyel; megtartja a kapcsolatot a 
külvilággal is s felhasználja az onnét jövő alkalmakat 
is, hogy ártson a szent ügynek. Itt is ez az eset. Nem 
várt jelenség jön közbe s egy valaki e hir közlésébe
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2. burkolja támadását. Az a valaki nem azt akarja Jézus 
tudomására hozni, hogy keresik testvérei s az anyja. 
Egészen mást céloznak szavai. A hang kihívó s a 
káröröm nevetése lüktet benne. Jézus az imént Isten 
és a Sátán országának titkairól beszélt, megjövendölte 
feltámadását s lám egy názáreti asszony keresi, jön 
néhány férfi, kik Jézusban a családtagot keresik. A 
gyermeket, a testvért. E hang a Megváltót le akarja 
rántani a föld porába, hogy ajkáról elhangzott ma
gasztos igéit elhomályosítsa. A burkolt támadás így

3. veszélyes is. Nevetségessé akarja tenni Jézusnak ki
nyilatkoztatásait. A gúny pedig az adott helyzetben 
a tömegnek gyorsan változó hangulatán keresztül 
gyakran megsemmisítő hatású. Itt is a Mester iránt 
ébredező hitet akarja megingatni a lelkekben. Mit 
hallgatjátok ennek az embernek nagyhangú kijelen
téseit ? Mennyivel különb, mint ti ? Istennek dolgairól 
beszél nektek s ti jámbor odaadással hallgatjátok, 
mintha többet tudna, mint amit megírtak Mózes és 
a próféták! Azt mondja: feltámad! Hát nem ugyan
olyan asszony az anyja, mint a tiétek?! Itt áll kint, 
nézzétek, a názáreti Mária s vele a többi gyermeke. 
Mit hallgatjátok ?! Ép olyan közönséges ember, mint 
ti vagytok. Amint látjuk, a támadás

4. súlyos is. Lényében támadja Krisztust. Kétségbe 
vonja Istenfiúságát. Bár az imént hallott tanításában 
nem vallja magát kimondottan Isten fiának, de min
den megnyilatkozása csak azt a meggyőződést kelt
hette a hallgatóságban: aki előttük beszél, az Istennek 
fia. Különben is már számtalanszor hallották ezt tőle 
s lassanként átment a köztudatba, hogy ez a csodá
latos erejű Próféta: Isten fia. Ezt az ébredező s meg
erősödő hitet akarta az a valaki megrendíteni. Ezért 
vált szükségessé, hogy Jézus ezt a rejtetten veszélyes 
támadást visszaverje s védekezzen. Kötelességévé lett, 
hogy mindenki számára érthetően hangoztassa Isten- 
fiúságának tényét.

Sokszor jutunk az életben ugyanolyan helyzetbe, mint az 
Úr. Beszédünkkel, tetteinkkel a legjobbat akarjuk s a háttérben 
figyel a gonosz, hogy kilesett, esetleg vélt gyarlóságunkon ke
resztül ránk támadjon. Hogy lesik a velünk összefüggésben levő 
külső körülményeket s üsse fel csak egy is a láthatáron fejét, 
mely fogyatékosságunkra mutat, úgy azonnal közszájra adják, 
igyekeznek széjjelszedni erkölcsi mivoltunkat, de simán s oly 
kíméletes magatartással, mintha legjobb barátaink volnának s 
javunkat akarnák. Tudom, tapasztaltad már s fájt neked. De 
ugyanezt cselekszed te a másikkal. Nem-e szégyenletes vonása 
ez az embernek?!
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De hányszor irányul támadásunk a Krisztus ellen?! Há
nyán hallgatják az Úr beszédét, hányán olvassák a Szentirást, 
de csak azért, hogy véleményük szerint oly érveket fedezzenek 
fel, melyek az Istenné tett Krisztust lerántják a földre. Ismered 
ezeket az „Erős Szellemeket"! Ott vannak mindenütt, hol hívő 
lelket sejtenek. Viselkedésük fölényes; hallgatagok, de fülüket 
üti e szó : Isten, Krisztus. . .  úgy megered világi bölcseségük, 
közszemlére viszik hitetlenségüket s bűnös kézzel hozzányúlnak 
mindenhez, ami a hívő embernek szent.

Mit tartasz ezek felől?! S van-e bátorságod, hited, hogy 
megfeleljél nekik? Hányszor hallgatunk ilyenkor s vonulunk 
félre leeresztett szemmel, gyáván, mintha mi volnánk a bűnö
sök. Nézd, mit cselekedett ilyenkor a Krisztus!

II. Jézus védekezésében megfogja a támadás lényegét s 
így intézi el a kényes ügyet, röviden, szinte drámai erővel. 
Anyja és testvérei-e azok Jézusnak, kik kint állnak a ház előtt 
abban az értelemben, mint azt az a valaki gondolta ? Ez a kér
dés. Ezt kell tisztázni. Ezzel áll vagy dől Jézus Istenfiúsága.

1. Felveti legelőször is a kérdést: Kicsoda az én anyám 
és kik az én testvéreim? Annak a valakinek szól a 
kérdés. Vele akarja elintézni az Úr az ügyet. Még
pedig azonnal s nyíltan. E kérdésnél a szavak értel
mét és súlyát tulajdonkóp a hang adja meg, melyen 
Jézus beszélt. így a kérdés erőteljes válasszá le sz: 
Te hitetlen valaki, te a gonosz indulatu lelkeddel oly 
távol állsz tőlem, hogy nem tudod felfogni, mily vi
szonyban vagyok én e világgal, földi családommal. 
A velem kapcsolatos kérdések utjain a te füled nem 
hall s a szemed vak. Korlátok közé szorított értel
meddel akarod megérteni az Istennek a világon meg
jelentett csudáját! A távolba akarsz nézni rövidlátó 
szemeddel! Itt az egek levegője vesz körül, mely új 
érzékeket kíván, hogy egyes jelenségekben meglássad 
az Istennek megnyilatkozását a földön.

Te anyámnak tudod ezt az asszonyt s testvére
imnek ezeket az embereket. Te így látod. Az ő kö
rükben jelentem meg a világon, köztük növekedtem, 
velük élek s így bizonyos társadalmi helyzetbe kerül
tem, mely szerint fiú vagyok s testvér. De tudod-e 
te, honnét jöttem ? Nem látod szavaimból, tetteimből, 
hogy nem e világból való vagyok ? Tudod-e te, miért 
kellett felvennem ezt a gyarló, törékeny testet? Az 
Atyám által rám bízott igazságot hogy tudtam volna 
veletek közölni, ha nem veszem fel testeteket! Akit 
te anyámnak nevezel, az csak eszköz az Istennek 
kezében, hogy az Ő Igéje emberi nyelven tudjon 
megszólalni s téged is megmenteni. Ez a csodálatos 
történés csak azért lett, mert az Isten szeret titeket, 
téged is, te valaki, ki őt nem szereted.
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Az a valaki megdöbbenve meredt a Krisztusra, 
kinek személye egyszerre fénybe borult az egész 
hallgatóság előtt. Látták, Ő más viszonyban áll any
jával s testvéreivel, mint ők, az emberek. Nem egy
szer tapasztalták, hogy még az anyja sem avatkoz- 
hatik az Ő dolgaiba s lényegben távol áll Tőle.

A vita itt már el is dőlt. Jézus azonban, hogy 
a lelkeket megnyugtassa, felel a felvetett kérdésre s 

2. feleidében rámutat az Ő igazi rokonságára. És ki
nyújtván kezét az ő tanítványaira, monda: Imé az 
én anyám és az én testvéreim. Nincs köztük vérségi 
kapcsolat s mégis az övéi. Nem e világnak rendje 
szabja meg, mily érzelmek fűzik ehez avagy ahoz, 
egy a mérték csak, mely által az övé lehetünk, ha 
teljesítjük az ő Atyjának akaratát. „Mert aki cselekszi 
az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, 
nőtestvérem és anyám".

Messiási nyilatkozat! Ledönt körülöttünk minden 
korlátot, mely mögött gyötrődünk s megnyitja előt
tünk az utat az egek felé. A vitának ez a zárótétele, 
hatalmas Aménja. Fennen hirdeti, hogy Jézus Isten 
fia s nekünk csak egy kötelességünk lehet az életben, 
az ő testvérévé lenni. Ez pedig csak úgy lehetséges, 
ha Isten akaratának állunk szolgálatába.

A házban már nem volt senkinek mit hozzátenni Jézus 
szavaihoz. Mély hallgatásba merültek, csupán a szívek voltak 
hangosak a szent elhatározásoktól. S a te szíved szeretett Test
vérem, mit mond? Tudom, egy csendes imába merül: Atyám, 
legyen meg a te akaratod! Ámen.

Dr. Schlitt Gyula
majosi lelkész.

Kincslelés, gyöngykeresés.
Szenthár. u. 9. vas.

Máté 13, 44—46.

Már sok eltemetett, elrejtett, elfelejtett kincset vetett nap
fényre a gyanútlanul szántogató, mit sem sejtő földmíves ember 
ekevasa.

Hallottam olyan esetről is, hogy az ekevas egy századok
kal előbb elpusztult templom harangjában akadt meg. Volt eset, 
amikor egy hitvány cserépfazekat fordított ki az ekevas a föld
ből, amit a szántóvető, mint haszontalan holmit akart félrerugni 
az útból és akkor vette észre, hogy az arany, ezüst pénzekkel 
volt tele.

Annyi bizonyos, hogy a szántóföld már sok drága leletnek 
volt rejtegetője és az ekevas a felszínre hozója. A múzeumok 
leletei beszélhetnek erről.
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Hogyan kerültek ezek a kincsek: a harang, arany, ezüst 
pénzek és ki tudná megmondani, hogy még mi minden más, 
a földbe?

Nagy, nehéz, szomorú időknek némán is beszélő emlékei 
ezek. Háborúkról, sok vér- és könnyhullatásról tudnának be
szélni.

Ahol a háború véres szekere végig dübörgött csak majd
nem két évtizede is, amikor máról holnapra egész falvak és 
városok tűntek el a földszinéről, hányán rejtették el értékeiket a 
föld alá és hányán jöhettek azért vissza és hányán találhatták 
meg azokat, mikor az új község és falu egészen más helyen 
épült fel s a régi pedig szántófölddé lett. Vagy amikor a for
radalom szele söpört végig rajtunk, amikor még a tisztességes 
mód is szemet szúrt és bosszút lihegő, fékevesztett tömegek 
garázdálkodtak, mennyi érték került máról holnapra, sőt egyik 
óráról a másikra a föld alá. Érték, amit a rozsda és moly meg
emészthetett és meg is emésztett, amit tolvajok kiáshattak és 
ellophattak és ha megtaláltak, el is loptak.

A példázat szerint ez a kincseket földbe rejtő emberi ter
mészet és szokás már régen is ismeretes volt. Jézus hazájában 
is előfordult, hogy a szántogató ember faekéje vagyontérő kin
cset fordított ki a földből, az ámulattól szinte hüledező szegény 
ember lábai elé. Épen ezek alapján mindig foglalkoztatja az 
emberi képzeletet a rejtett és megtalált kincsek gondolata, kü
lönösen az elűzött, trónjukvesztett királyok mesés rejtett gazdag
sága. Az Inkák öröksége, Atilla sírja, a Niebelungok kincse máig 
is a nép lelkében élő mese-monda-források.

A mi Urunk Jézus Krisztus is király volt. Ő maga mondta. 
Király volt, akinek országa nem e világból való.

A királyok szokása az volt, hogyha a nép között megjelen
tek, vagy ha valami ünnepség volt, pénzt szórattak a nép közé.

Jézus is ilyen bőkezű és gazdag király volt, aki bőven 
szórta az ő országának, az Istenországának kincseit. Kincseket, 
amiket a rozsda és moly meg nem emészthetett, egyik ember 
a másiktól erőszakkal el nem vehetett. Ezek a kincsek értékben 
messze felülmúlták minden királyok gazdagságát, arany-ezüsttel 
megszerezhetetlenek és megfizethetetlenek voltak. Ezek az ő 
kincsei, az ő bölcsesége, szeretete, csodatévő ereje, tanítása. Az 
utóbbinak két drágakövét vettük elő ma és gyönyörködtünk 
annak mélytüzű ragyogásában.

Ennek a királynak is sok volt az ellensége, magát a népet 
lázították fel ellene, azt a népet, amely előtt éjjel-nappal nyitva 
állott az ő szeretetének, könyörületének ajtaja (Nikodémus), azt 
a népet, amelynek annyi sánta, béna, néma, vak, süket, beteg, 
éhes, félholt és holt gyermekén könyörült és segített, amelyre 
minden kincsét reápazarolta. Egyhangú népitélettel detronizálták, 
taszították le trónjáról és feszítették meg, mint valami népszipo- 
lyozó. kegyetlen zsarnokot, vagy mint népámító kalandort, hi- 
tetőt. Töviskoronával koronázták meg és hajlékony nádszálat,.
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a gyengeség jelképét nyomták a kezébe a hatalom kormány
pálcájának csúfjaként. Úgy végezték ki, mint a magyar paraszt- 
lázadás Dózsa Györgyét.

Ilyen csuffátéve üldözték ki őt ebből az árnyékvilágból.
De, amint az ingadozótrónú és elűzött exkirályok kincsei

ket igyekeztek elrejteni, a családi ékszereiket megmenteni, ép 
úgy a Jézus is gondoskodott arról, — mert a vég nem érte őt 
váratlanul, — hogy az ő országának a kincsei megfelelő helyen 
legyenek elrejtve. De úgy, hogy idővel megtalálhatók, fellelhe
tők legyenek, még a rá sem gondolok számára is, annál inkább 
az utána vágyódok, a róla álmodozók, az ő igazgyöngyeit ke
resők számára.

A régi királyoknak voltak még a bukásuk napjaiban is 
hűséges szolgáik, akikre minden körülmények közt számíthattak. 
Ezekre bízták kincseik megmentését. Volt olyan szolga is, aki 
a csodásfényü tojásnagyságú gyémántot a nyelve alá rejtette. 
Amikor az ellenség elfogta, izekre tépette, a gyomrát, beleit 
felhasogatta, gondolván, hogy elnyelte a kincset, de arra egyik 
sem gondolt, hogy a nyelve alatt legyen.

Mikor Jézust megfeszítették, tanítványai szertefutottak, de 
már magukkal vitték a szívükben, nyelvükön és nyelvük alatt 
a legdrágább kincset, a Jézus nevét (Csel. 4, 12.) és az Isten 
országának minden kincsét, drága gyöngyét.

Az apostolok, mint hűséges szolgák e kincseket nem hall
gatták el, nem is tehették volna. Hogy a véres, üldözéses, gyá
szos évtizedek alatt el ne enyésszenek, hanem az Isten országa 
száműzött, kiközösített polgárainak birtokában maradhassanak, 
leírták. Betűk, sorok közé, mintegy szántóföldbe rejtették.

Ez a Krisztus királyi kincseit, az Isten országa igazgyön
gyeit rejtegető szántóföld: az Isten Igéje, a Biblia, itt is külö
nösen az evangéliumok ujtestámentomi szántója. Ez az Isten
országa kincseinek, igazgyöngyeinek lelőhelye. Aki itt szántogat, 
aki e könyv sorainak barázdáiban méltóságteljesen, komoly 
megfontolással lépeget, olvasgat és azt érzi, amit minden szántó
vető : emberé a munka, Istené az áldás és így alázatos lélekkel 
végzi ezt, az előbb-utóbb megleli e kincseket.

Milyen sokan járnak-kelnek a mezőn, milyen sok szántó
vető járja fel s alá a szántóját, de kincset még sohasem talált.. 
Ebbben nem ő a hibás. Mert vagy nem akadt útjába, vagy 
nincs is kincs a földjében, vagy sokkal mélyebben van, hogy- 
sem az ekevas elérhette volna.

Milyen sokan járják át meg át olvasó tekintetükkel, mint 
ekével az Istenországa szántóját, a Bibliát, amelyben a Kr. kin
csei rejlenek. Járják, olvassák, szántogatják keresztül-kasul pa
pol:, tanítók, ennek a talajnak hivatásos szántóvetői; olvassák 
a nép fiai, az egyháztagok, tanultak és tanulatlanok, szegények 
és gazdagok, boldogok és boldogtalanok, ifjak és öregek. De 
milyen kevesen vannak, akik felfedezik az olvasás közben fel- 
forditott barázdák: sorok, lapok közt, a betűk mögül kitündöklő
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napnál is fényesebb, kézzelfogható, színtiszta aranyigazságot és 
a többi, krisztusi, királyi kincset, aminek Jézus oly bőviben 
volt: a békességet, szeretetet, hitet, reménységet, mindmegannyi 
drágagyöngyöt.

Volt idő, amikor elhanyagolták, ugaron hagyták ezt az 
áldott isteni televényt. Amikor az egyház életében és törekvé
seiben, háztartásában terhet és akadályt jelentett a művelése, 
mint ahogy ma is sokan jutnak arra a téves következtetésre, 
látván a gazdák mostoha sorsát, hogy nem érdemes a földdel 
foglalkozni. Az ma rossz üzlet. Ép így az egyház is, amikor 
abból akart sokat, amit a rozsda és a moly is megemészthetett 
és a tolvajok is ellohattak, akkor rájöttek, hogy a Biblia a Kr. 
ev.-a nem sok pénzt jelent és csak rontja az üzletet.

De az Isten gondoskodott arról, hogy legyenek emberek, 
akiknek a lelke mélyén ellenállhatatlan vágy égjen az Isten 
Igéjének rejtett kincsei, igazgyöngyei után. Az ő lelke vezette 
ezeket, hogy reábukkanjanak a Biblia királyi kincseket rejte
gető ugarára s azt feltörve, megtalálják. Ez az őstelevény bá
mulatos mértékben ontotta kincseit. De drágán kellett megvá
sárolni a szántót. Nem pénzbe, de vérbe került. Csakhogy, aki 
egyszer reájött arra, hogy abban mi rejlik, az eladta, elhagyta 
mindenét és mindenkijét, csakhogy megszerezhesse a szántót, 
az Ige drágagyöngyét. Wald, Wiklef, Húsz, Luther és a gálya
rabok mind ennek a szántónak művelői, gyöngykeresők és 
kincslelők voltak, de leleteik megbecsülői is.

Ma megint olyan időket élünk, amikor hivatásból még 
csak, de jószokásból egyre kevesebben szántogatják, művelge- 
tik ezt a rejtett kincseket tartalmazó szántót: a Bibliát, de ezek 
is anélkül, hogy a kincsekre, gyöngyökre rátalálnának, amiket 
megbecsülhetnének, amikért mindent feláldozhatnának. De sokan 
nem tudják megérteni, hogy miért folyt ezért a földért, a Bib
liáért annyi vér és könny és miért volt érte az a tengernyi 
szenvedés ? Mert, hogy volt, az kétségtelen. Ép úgy, mint ahogy 
sok, számításában csalódott földmíves nem tudja megérteni, 
hogy miért kellett ezért a hazaföldért annyi vért ontani csak 
a világháborúban is?

Csakhogy, amint nem a magyar róna az oka a magyar 
gazda elesettségének, ép úgy nem a Biblia talaja elszegényedé
sének tudható be a mi fásultságunk, közönyünk, langymeleg- 
ségünk, gerinctelenségünk, hitetlenségünk, elhidegülésünk. A 
Jézusnak királyi kincsei ma is ott rejlenek a Bibliában. Ezeket 
nem lehet fölélnie egy-két nemzedéknek, ez sohasem veszti 
értékét. Még a nap is ki fog hülni egyszer és a csillagok fénye 
is kialszik, de Jézus beszédei, kincsei fényüket, melegüket, ra
gyogásukat soha el nem veszthetik., mivel azok Isten Igéje.

A hiba mibennünk van, akik mindenünket meg akarjuk 
tartani, amit ez a világ nyújt és úgy renvezkedünk be itt, 
mintha örökké itt kellene maradnunk, mintha ezen a földön és 
világon kívül nem volna élet. Mi nem tartjuk eléggé szeren
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csének, hogy van Bibliánk, nem tudjuk megbámulni a belőle 
felbukkanó rejtett kincseket, nem tudunk a bibliai ember és 
kereskedő örömével lelkesedni a Krisztus evangéliumának kin
cseiért. Mi rossz néven vesszük, ha ezért a kincsért csak egy 
csekély részét is oda kell adnunk annak, amink van, amiért a 
bibliai ember és kereskedő is, a reformátorok és gályarabok is 
mindenüket eladták, odaadták csakhogy megszerezhessék.

Tudod-e miért kellett csalódnod az utóbbi két évtized alatt 
vagyonodban: pénzed, földed, házadban és mindenben, amid 
van és volt? Azért, hogy belásd mindannak múlandóságát, hit
ványságát, megbízhatatlanságát, ami e világnak kincse, gyöngye. 
Mindennek értéke még e földön is viszontagságos, hát még e 
földön túl. Látod, az Isten Igéje olyan kincseket tár fel, amelyek 
örökértéküek, amikért, igaz mindenedet oda kell adnod, amid 
van. Az Isten országa, ez a régen emlegetett igazi új világ kor
látlanul nyitva áll mindenki számára. Itt mindenki számára van 
hely. megélhetés, boldogság. Itt nincs és sohasem lesz túlter
melés, itt sohasem lesznek túlsokan. Itt minden megvan, amiért 
naponta imádkozol. Egy föltétele van a bejutásnak, hogy aki 
ez óvilágból át akar utazni ez újvilágba, adja el mindenét, amije 
van. Amerikáért de sokan megtették és csalódtak. Aki az Isten 
országáért megtette, még nem csalódott és soha sem fog csa
lódni. „Keressétek először Istennek országát és az ő igazságát* 
— ezt a Bibliában elrejtett kincset és megszerezhető drága
gyöngyöt — „és ezek mind megadatnak néktek.* Ámen.

Törd a Gyula
domonyi lelkész.

Rz Úr kegyelme, — az ember 
hálátlansága.

Szthár. u. 10. vas.
Vázlat. Máté 23, 34—39.

I. Rendkívül fontos valláserkölcsi igazságot tartalmaz szt. 
leckénk; elénk tárul benne:

1. az Úr kegyelme, valamint
2. az ember hálátlansága.

II. 1. Az Úr kegyelmének megnyilvánulása
A) régen:
a. a pogány világban (Isten általános kijelentése a ter

mészetben, történelemben, lelkiismeretben, a bölcse
lők emelkedettebb felfogásában),

b. a zsidók körében (Isten különös kijelentése a Szent- 
irásban, Mózes, a próféták, az Űr Jézus elküldése, 
általa a teljes isteni kinyilatkoztatás, igazság, isten
országa elhozatala a földre s az abba való hivoaatás 
34a, 37b);
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B) az Ür kegyelmének megnyilvánulása m a:
a. a keresztyénség körében (kegyelmi eszközök s az 

azok nyomán fakadt áldások sorozata),
b. a nem keresztyének közt (különösen a missziói mun

ka s annak áldásai).
2. Az Úr kegyelmével szemben az ember hálátlansága:

A) az ember nem akarja elfogadni az Úr kegyelmét, 
hívó szavát (könnyelmű nemtörődömség, közöny Isten 
Igéjével, kegyelmével szemben keresztyének, nem ke
resztyének részéről 37c);

B) nyílt ellenszegülés: az Űr küldötteinek megvetése, 
üldözése, megölése, Isten Fiának megfeszítése 37c, 
34, 35, a keresztyének üldözése

a. a múltban a zsidók és pogányok részéről.
b. a jelenben a pogányok és bolsevisták részéről,
c. a keresztyén felekezetek közti békétlenség, ellensé

geskedés (inkvizíció!).
III. A hálátlan embert méltán éri a büntető Ítélet, az Úr 

méltán hagyja magára a gonosz világot, hogy nála 
nélkül sivár puszta legyen a ház, templom, szív és 
élet (35, 36, 38 v.); mégsem szűnik meg az isteni 
kegyelem munkája: a büntető Ítélet próféciájával 
sem csak azért fenyeget, hogy megrettentve lesújtson, 
hanem azt kellő időben azért is hirdetteti: hátha 
megtér a hálátlan ember s életet nyer! Indítson ez 
minket magunkbaszállásra s míg az Úr kegyelmét 
szentségének büntető igazságszolgáltatása nem váltja 
fel, — míg nem késő, — meg ne keményítsük szí
vünket, sőt inkább bűnbánó alázattal tárjuk azt ki 
az Úr Jézus befogadására, aki számunkra a teljes 
isteni kegyelmet, békét, életet, üdvösséget hozta, há
lával és bizakodó hittel zengje ajkunk: Áldott, aki 
jött az Úrnak nevében! 39. v.

Gerencsér Zsigmond
mórichidai lelkész.

„Hol vagy István király?
Téged magyar kíván?"

—  István király ünnepére. —
Luk. 19, 41—48.

István király napját ünnepeljük. Legelső nagy királyunkét, 
akit a katholikus egyház a keresztyénség terjesztése körüli ér
demeiért szentté avatott. Mi természetesen szenteket nem isme
rünk, mert azt valljuk Jézussal: „Hogyha mindent megcsele
kedtünk is, haszontalan szolgák vagyunk* (Luk. 17, 10); aminek 
következtében szentségre jogosító érdemet senki nem szerezhet.
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Az ember legyen bár még oly kiváló, erényekben és jótettekben 
még oly gazdag, csak ember marad; akinek dicsősége elhomá
lyosul, nagysága eltörpül az előtt, akiről egyedül mondható csak 
e l : „Szent, szent, szent a seregeknek Ura“ (Ezs. 6, 3.). De ha
zánk és egyházunk nagyjainak az emlékét kegyelettel őrizzük 
s ápoljuk. István királyban mindakettől látjuk: a nagy és bölcs 
államalkotót s a keresztyén vallásnak egyik legkimagaslóbb, 
legfenköltebb szellemű alakját, akit joggal mondunk mi is a 
magunkénak. Hiszen a mi vallásunk nem a 16. század elején 
keletkezett s nem a reformációval kezdődött, hanem olyan régi 
az, mint maga a keresztyén vallás s azonos a Krisztus által 
alapított igazi keresztyénséggel. Miértis az egyetemes keresz- 
tyénség hithősei, bajnokai, vértanúi: maga Jézus, az evangélis
ták, az apostolok, egy Augustinus, az államfők közül Nagy 
Konstantin s István király nekünk is büszkeségeink. Mert ők 
a mieink is!

István királyban a magyar nemzetnek és a magyar ke- 
resztyénségnek ilyen áldott emlékű s ragyogó nevű hősét tisztel
jük és ünnepeljük mi. Aki bölcs államférfim belátással elsőnek 
ismerte fel, hogy a magyar nemzet itt a Duna-Tisza közén, 
nyugat és kelet ütközőpontján csak úgy tud megállani s magá
nak maradandó hazát alapítani, ha felveszi a keresztyénséget. 
Hogy a magyarság letelepedése előtt itt talált és élt népek nem 
tudták tartósan megvetni e földön a lábukat; hogy még a had
verő, magát a világ pörölyének, Isten ostorának tartó Attila 
nagy hun birodalma is felbomlott, elsöpörte azt az ókori nép- 
vándorlás förgetege: mind annak tulajdonítható, hogy hiányzott 
belőle a minden ország támaszát, talpkövét képező tiszta erkölcs. 
Amely erkölcsnek a Krisztus vallása, a keresztyénség a legtel
jesebb, sőt egyedüli letéteményese. István királyt a keresztyén- 
ségben való neveltetésén s következőleg keresztyén lelkületén, 
szellemén kívül ez az elgondolás is vezette, mikor népével fel
vetette a keresztyén vallást; s annak a terjesztésében bőkezű 
pártfogásával és apostoli buzgólkodásával maga is tevékeny 
részt vett.

Ezért a fennmaradásunkat megalapozó államférfim éleslátá
sáért tette István király napját a magyar törvényhozás nemzeti 
ünneppé. S ezt ünnepeljük benne mi magyar keresztyén evan
gélikusok is. Ennek az István királyról való emlékezésünknek 
tartalmi vonatkozásokban különös jelentőséget ad ezúttal az, 
hogy éppen a mai napra — szentháromság után a 10. vasár
napra — rendelt evangéliom a hazája felett könnyező s hazáját 
a végpusztulástól egy utolsó erőfeszítéssel megmenteni akaró 
Jézust állítja elénk. A szentleckében rajzolt jézusi kép emberi 
viszonylatban ráillik István királyunkra is; s belőle hasznos és 
üdvös tanulságokat vonhatunk le a magunk számára is.

1. „És mikor közeledett, látván a várost sira azon“. Milyen 
ellentét a környező, gyönyörű vidék, az örvendő sokaság, a 
lábai alatt elterülő ragyogó Jeruzsálem és a könnyező, síró
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Jézus között^ — Tanítványai kíséretében közeledik a szent 
városhoz az Úr! Útja zöldelő, árnyas fák között visz keresztül, 
melyet két oldalt virágszőnyeges földek s arany kalásztól hul
lámzó mezők szegélyeznek. Magába mélyedve, némán halad a 
kis csapat. Jézus is szótalan, hang nem jő ajakára; csak lélek
ben tépelődik, emésztődik: mert tudja, hogy ez az ut az Ő ha
lálához vezet; mert tudja, hogy ez a kiséret az Ő temetési 
kísérete. Majd amint az ünnepre menő utasok közül mind töb
ben verődnek hozzájuk s amint hire fut közöttük, hogy az a 
felséges, komoly férfiú a názárethi Mester, a csodatévő nagy 
próféta, egyszerre csak felhangzik ajkukon a lelkes hozsánna. 
De az Üdvözítő úgy hallja, mintha abban az örvendő hozsan- 
názásban az Ő halotti énekének a bánatos hangjai rezegnének. 
És marad továbbra is néma, szomorú... Fölérnek az olajfák 
hegyére. S ime mint valami elragadó, lebűvölő látványosság 
tárul eléjük a napsugárban fürdő, büszke főváros fényes palo
táival, aranykupolájú templomával. Fölötte a derült kékellő ég
boltozat. De az Üdvözítő úgy látja, mintha a derült égen egy 
haragos villám cikázna keresztül, mely lecsap az aranykupolájú 
templomra; mintha azon a kék égboltozaton sürü, gomolygő 
felhők tornyosulnának, amelyek istenitéleti veszedelmet hoznak 
azokra a fényes palotákra. A szent város romlásának ez az 
előérzete feledteti vele a saját fájdalmát, halálos sejtelmeit. Nem 
gondol most arra, hogy pár nap múlva a keresztfán fogja vé
gezni az életét; csak arra, hogy e tündöklő Sión-várból kő nem 
marad kövön; hogy nemsokára eljön az idő, midőn az a földdel 
tétetik egyenlővé. S erre a gondolatra könnybe lábad a szeme 
és sír. Siratja pusztuló hazáját, siratja veszni tért nemzetét.

íme Jézus, mint a hazaszeretet dicső példaképe, akinek 
hazájához való ragaszkodása és forró érzelme könnyekben tör 
elő!

Óh a mi magyar nemzetünknek a honszerelme is hányszor 
nyilatkozott meg sürü könnyhullásban, keserű, fájdalmas érzés
ben. Már István királyunk lelkét beárnyékolta a honfibúnak ez 
a sötét borongása. Mikor elveszítette Imre fiát, atyai szívének 
a büszkeségét s reménységét, mennyi emésztő aggodalom töl
tötte el a keblét ennek a hazának a sorsa miatt. A történelmi 
kútfők egyértelmüleg megállapítják, hogy a fiatalon, tragikus 
véget ért hercegben nemcsak gyermekét, hanem királyi koro
nájának az örökösét, nagy műveinek a folytatóját is siratta. Mi 
lesz most már az ő munkájából, ha lehunyja a szemét? Mi 
sors vár az ő népére, amelyért annyit fáradott, amelynek a 
fen maradását, jövőjét úgy a szívén hordozta? Alkotásai nem 
semmisülnek-e meg vele s nem temetik-e majd romjai alá magát 
a magyart is ? (Mintahogy Jeruzsálem pusztulásával együtt járt 
a zsidó nép pusztulása). Ez a nemzetéért remegő aggódás, ez 
a hazáját féltő, örökösen a szívén rágódó tépelődés megkeserí
tette az agg uralkodónak utolsó esztendeit; s a kitörni készülő 
pártviszálynak fel-fellobbanó, sőt még az ő életét sem kimélő
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tüzet látva csüggedő lélekkel, gyötré fájdalommal száll sírjába. 
Az a sajgó érzés lehetett ez, mely Jézusnak a szívét járta át a 
város láttára s csalt könnyet jövendője miatt a szemébe.

S azóta is vörös fonálként húzódik végig történelmünkön 
a honfilélek búja és siráma. Kül-ellenség és belviszály mennyi 
könnyet sajtolt ki egy ezredév alatt nemzetünk szeméből 1 Mohi, 
Mohács. Világos, Trianon olyan sötét, fekete betűkkel vannak 
beírva történetünk lapjaira, hogy milliók könnyzápora nem tudta 
és nem tudja lemosni onnan. A vért és könnyet hullató ezerek 
mellett ott van nagyjaink egész sorozata, kiknek a kebelét — 
mint Jézusét ott Jeruzsálem előtt — a hazáért lángoló emésztő 
tűz s a hazát sirató keserv égeti, marcangolja. Bocskait és Beth
lent a nemzet jajkiáltása s a nemzettel való együttérzése szólítja 
a harctérre; nagy Rákóczi és hűséges bujdosó társa: Mikes a 
Boszporusz tenger morajlásába sikoltja bele honvágyó lelkének 
panaszát. Kossuth, midőn számkivetésbe megy, a határon leborul 
hazája földjére s a saját szavaiként zokogva nyomja rá a fiúi 
szeretet bucsucsókját. Széchenyinek az elméjét elborító honfibú 
öngyilkos fegyvert ad a kezébe. S mit érezhetett Tisza István, 
mikor a szívébe nyilait a tudat, hogy a háború, melynek elhá
rítására minden tőle telhetőt megtett, ránk nézve elveszett, míg 
aztán magát is romjai alá temette. Gyász és fájdalom mindenütt, 
mindenfeléi Óh nincs talán olyan lapja édes hazánk történeté
nek, amelyet könny ne áztatott volna; s nincs talán olyan röge, 
porszeme ennek a földnek, melyet könny és vér ne öntözött 
volna. Annyi könny folyt már itt ezer év alatt, hogy a költő 
így sóhajt fel a méltósággal hömpölygő Duna láttán: „Buda-, 
Mohács-, Nándornál elfutó Tán honom könnye vagy te nagy 
folyó ?“

De nemcsak a múlt, a jelen is olyan lehangoló és szomorú. 
Ez a mai nap ugyan kivételes ragyogásról és pompáról beszél. 
Az ország fővárosában párját ritkító s a hagyományos és szo
kásos magyar fényűzést is felülmúló ünnepség folyik. Díszes 
körmenet, fényes papi segédlet; csillogó, cifra öltözetek. Öröm
mámor tölti be az utcákat; lelkesültség sugárzik az arcokon, 
hazafi tűz lobog a szemekben. Jeruzsálem nem lehetett szem
kápráztatóbb, mint amilyen képet a mi fővárosunk mutat; s a 
husvétra felgyűlő sokaság örvendezése nem lehetett harsogóbb 
és egetverőbb annál az ünneplésnél, mely a mi fővárosunk falai 
közt végbemegy. De mikor ezt a látványosság számba menő 
fényt nézzük, vagy magunk elé képzeljük; amikor a szívek 
mélyéből feltörő üdvrivalgást halljuk, vagy lélekben elgondoljuk: 
nem facsarodik-e el a mi szívünk is s nem telik-e meg könnyel 
a mi szemünk is arra a fájó tudatra, hogy mi lett István kirá
lyunk ezeréves Magyarországából ?! Kifosztva, darabokra tépve. 
Véreink nagy része idegen járom alatt, akik nem ünnepelhetnek 
velünk, akik, míg mi a himnuszt zengjük, befelé sírt titkos 
könnyeket hullatnak. Ez az érzés beleront a mi ünnepünkbe s 
keserűen tapasztaljuk az ótestamentomi bölcs szavainak igazsá
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gát, hogy „nevetés közben is fáj a szív“ (Péld. 14,13.); s ebben 
az érzésben elhalkul ajkunkon a szárnyaló ének és bús, epedő 
sóhajba csap át: „Hol vagy István király. Téged magyar kíván...*

2. Krisztusnak a hazaszeretete nemcsak könnyben, érzés
ben, hanem komoly intelemben is nyilvánul: „ Vajha megismernéd 
te is csak e te mostani napodon, amik néked a te békességedre va
lók! De most elrejtettek a te szemeid elől“. Hányszor tanított kö
zöttük, hányszor intette őket kérve, dorgálva, hogy térjenek 
meg; de hiába. Egyszer nyájasan, szelíden hívogatott, mint az 
édesanya estharangszókor a játékban elfáradt gyermekeit; „Jöj
jetek én hozzám mindnyájan, kik megfáradtatok és meg vagytok 
terhelve, én megnyugosztallak titeket* (Máté 11, 28.); máskor 
haragos mennydörgésként zúgott ajkán az alvó lelkiismeretet 
költögető, félelmes riadó: „Jaj néked Korazin! jaj néked Beth- 
saida!* (Máté 11, 21). Süket fülekre talált. Ismételten is meg
próbálta egybegyűjteni Jeruzsálem fiait, miképen a tyuk az ő 
kis csirkéit szárnyai alá; de azok nem akarák (Luk. 13, 34.). 
Most még egy utolsó kísérletet tesz: rámutat a közelgő vesze
delemre, mely ízráelt fenyegeti, mely ha végig söpör Jeruzsá
lemen, benne kő kövön nem marad. Hátha visszatér az elvakult, 
megátalkodott nép! Hiszen még nem volna egészen késő: ha 
csak e mostani napon — a 12. órában — ismerné is fel a bé
kességére valókat. Ámde mind hasztalan! A vak vezérektől 
vezetett világtalan nép nem hallott és nem látott. Nem hallotta 
az intést, nem látta a szabadulás útját és módjait. Elrejtettek 
azok a szemei elől. Az Istenhez való térés helyett élte továbbra 
is a maga önző, vallásilag és politikailag egyaránt széthúzó, 
hajdani dicsőségének fényében tespedten sütkérező s nemzeti 
gőgjében elbizakodott bűnös életét. Hiszen amikor a várost kö
rülzáró palánkok már megépültek s a támadásra kész római 
sasok már a környező hegyormokon vijjogtak, a nép két pártra 
szakadva, akkor is egymás vérét ontotta. S a rettenetes jóslat 
teljesült, a végzet betelt; Jeruzsálem elpusztult, a zsidó nép 
szétszóratott a világon.

A zsidó népnek éppen e pusztulására való hivatkozással 
óvja István király is hazája s nemzete érdekében fiát az isteni 
parancsolatok megszegésétől s kéri, inti, hogy fogadja meg és 
kövesse atyai tanításait, parancsait, tanácsait; azok szerint intéz
vén a maga és alattvalóinak életét, amikoron a Mindenhatónak 
engedelméből ő fog uralkodni. A Szentirás szellemétől áthatott 
intelmeit 10 pontba foglalja össze s köti a lelkére fiának, „Pa
rancsolatainkban az első helyet — úgymond — a szent hitnek 
adjuk. A hit pedig, melyről szólok im ez: Hogy a Mindenható 
Atya Istent, minden teremtménynek alkotóját; és az Ő szent 
Fiát, a mi Urunk Jézust, ki angyaltól megjelentetve születők 
szűz Máriától és az egész világnak üdvösségéért keresztfán szen
vedett ; és a Szentlelket, ki a próféták és evangélisták és apos
tolok által beszélt, — tökéletes, oszthatatlan és szeplőtelen egy 
Istenségnek lennie erősen higyjed és minden kételkedés nélkül
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tartsad*. Majd az imádkozásról szólván azt mondja: „Te pedig
len én fiam, valahányszor az Isten templomába mégy, hogy az 
Istent Salamonnal, a király fiával, tulajdon magad is király 
lévén, imádd, — mindiglen ezenképen beszélj: Küldd el Uram 
a bölcseséget a Te nagyságodnak székéről, hogy vélem légyen 
és vélem munkálkodjék, hogy tudjam, mi légyen kedves Te 
előtted minden időkben*. Befejezésül még azt ajánlja neki: 
„Légy irgalmas és türelmes mindenekhez. Légy erős, hogy téged 
a jó szerencse elbizakodottá ne tegyen, vagy a balsors le ne 
verjen. Légy alázatos is, hogy az Isten téged felmagasztaljon 
itt és a jövendőben*. . .  Mind olyan intések, amikre Jézus is 
folyton kérte az övéit s amiket ha azok megfogadnak, elkerül
hették volna Istennek rájuk zuduló irtózatos haragját.

Jézusnak Jeruzsálem felett mondott intései s István király
nak fiához intézett tanácsai nekünk is szólnak; ma is nagyon 
megszívlelendők. Ha azokat követjük, nem jutottunk volna 
ide és ennyire. De azok elrejtettek a mi szemeink elől is. 
Istentől való elfordulásunk s dacos pártoskodásunk, összefogni 
nem tudó szétvonásunk hozta ránk a múltnak és jelennek min
den nyomorúságát, szenvedését. Igaza van a költőnek, amikor 
azt mondja: „Hajh, de bűneink miatt gyűlt harag kebledben, 
S elsujtád villámidat dörgő fellegedben*. Rabló mongol nyilában, 
a töröktől vállainkra rakott igában s Trianonnak elevenünkbe 
vágó szörnyű átkában döbbenjünk rá bűneinkre és lássuk meg 
Isten büntetését. S ha eddig az Űr kegyelemteljes meglátogatá
sának elmúlt ideit nem tudtuk megbecsülni, vajha csak ezen 
mi mostani napunkon is, állami és nemzeti végítéletünk előjelei
nek a láttára felismernők a mi békességünkre valókat. Hogy a 
tékozló fiú bűnbánatával visszatérnénk az elhagyott és megbán
tott Atyához, azzal a mellünket verő alázatos vallomással: 
„Atyám vétkeztem ellened!* S hogy a tékozló fiú bátyjának 
sanda irigységét, mely testvért testvérrel állít szembe s a meg- 
nem-értés, egyenetlenség tüzét szítja, teljesen kiirtanánk a szí
vekből. Lehetnek közöttünk különbségek, felekezeti eltérések, 
de azoknak nem szabad ellenségeskedéssé fajulniok. Ne feledjük, 
hogy az István király szerinti legfőbben, a háromságos egy 
Istenben való hitben — protestánsok és katholikusok — egyek 
vagyunk mindnyájan; s ugyancsak az ő tanácsa szerint irgal- 
masoknak kell lennünk egymáshoz s türelmeteseknek egymás 
iránt. István király emlékét az ő szellemének a szívünkbe zá
rásával és intéseinek a megfogadásával s követésével ünnepel
jük a legméltóbban.

3. Krisztus Urunk nem elégszik meg azzal, hogy a fenye
gető s közelgő istenítéletet élénk színekkel rajzolja a megrögzött 
Jeruzsálem elé, hanem könnyei és komoly szavai után tettekben 
is kifejezést ad hazafiságának. „Bememén a templomba kezdé 
kiűzni azokat, akik adnak és vesznek vala abban. Mondván nékik: 
Meg van írva: Az én házam imádságnak háza; ti pedig azt latrok
nak barlangjává tettétek“. Izráel legnagyobb bűne a templom
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megszenfségtelenítése volt. Onnan indult ki az a Dániel próféta 
által megjósolt s a végromlást felidéző pusztító utálatosság (Máté 
24, 15.), mely megfertőzte a nép lelkét, érzésvilágát s elárasz
totta az egész közéletet. Azért, mint a jó orvos, a betegséget, 
bajt gyökerében akarja Jézus megfogni és gyógyítani. Korbácsot 
ragad s kiveri, kikergeti a szenthely előpitvarát vásárcsarnokká 
tevő kufárokat; megtisztítja az Ürnak hajlékát a benne elhara
pózott üzleti, pogány szellemtől. Tudván és látván, hogy ez a 
szellem fojtotta meg felburjánzó tövisként az általa hintegetett 
jó magnak a fejlődését, növekedését; s ez a szellem a sírásója 
népe és hazája jövendő boldogságának.

István királyunk is a pogányságban látta legnagyobb aka
dályát a magyarság létének és nemzeti fennmaradásának. Azért 
fejt ki olyan buzgó tevékenységet a keresztyénség terjesztésé
ben ; azért támogatja minden erejével a keresztyén hittérítőket; 
azért hozza egymás után az áldozatot s teszi a keresztyén val
lás megerősítése és megszilárdítása végett fejedelmi alapítvá
nyait; azért részesíti a papságot különleges kiváltságokban s 
feltűnő anyagi kedvezésekben. Szigorúan őrködik a keresztyén 
erkölcsiség és szokások felett. Megtiltja a vasárnapi munkát, 
kemény büntetést szabva az ez ellen vétőkre. Elrendeli a temp
lomba járást; a családnak csak egy tagja maradhat az isten- 
tiszteletről otthon: a háztüz-őrző. Az Isten házában tilos a sut
togás és fecsegés; az illetlenül viselkedőt törvényei dorgálással, 
sőt vesszőzéssel sújtják. A pogány szellem elnyomásában és 
kiirtásában — akárcsak Jézus ott a jeruzsálemi templomban —  
erélyes cselekvésre is kész. Koppány somogyi vezérnek a ke
resztyén vallás elleni felkelését fegyverrel veri le; az erdélyi 
Gyulát szintén legyőzvén, családjával együtt a keresztyénség 
feivevésére kényszeríti. Hajthatatlan magatartása és határozott 
fellépése, mellyel a keresztyénség mellett s a pogányság ellen 
síkra száll, abból a féltő és nemzetéért aggódó hazaszeretetből 
fakad, mely Jézusnak is ostort adott a kezébe.

Erre a vallásban és erkölcsiségben gyökerező s az isten
félelemben támaszt kereső és erőforrást nyerő hazaszeretetre 
van szükségünk ma is. A vallásos érzés és hazafiság szorosan 
összetartoznak, amit különösen a mi protestáns magyar népünk
nek a vallásszabadságért folytatott százados küzdelmei is bizo
nyítanak, mint amelyek egyúttal mindig nemzeti létünkért, a 
haza függetlenségéért is vívattak. A hazaszeretettől magát füg
getlenítő vallás színtelenné, a vallást mellőzni akaró hazaszeretet 
viszont erőtlenné s a küzdelmek között csüggedővé, reményte
lenné válik. Ha a szív mélyén elalszik, vagy meggyengül a 
vallásos érzés tüze, hamvadni kezd a hazaszeretet lángolása is. 
Hiszen kik a nemzetköziség apostolai; kik hirdetik és vallják, 
hogy: „Ahol jól megy a dolgom, sorom, ott az én hazám“? 
Azok, akik a vallásnak, templomnak, Istennek is hátat fordítot
tak. Oh ne hallgass rájuk és ne higyj nekik Testvérem! Hazá
dat, ezt a szegény, árva hazát s ezt a sokat szenvedett, keresztre
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feszített magyar népet csak az Isten félelmén keresztül és csak 
a vallásos hit melegétől fütött kebellel szeretheted igazán. Jaj 
ennek a hazának és jaj ennek a nemzetnek, ha a szívek elsza
kadnak az imádságnak házától, ha a vallásos közöny és fásult
ság, vagy az északkeletről jövő pogány szellem vesz erőt a 
lelkeken. Mert akkor nem lesz, ami a hazaszeretet lobogását 
élessze, ami a nemzeti csapások idején vigaszt nyújtson s a 
kétes, bizonytalan jövővel szemben bízni és remélni tanítson.

De el a kishitű, sötéten látó aggodalommal! István király 
napját ünnepeljük: s ha a jelen sivár és szomorú is s ha ineg- 
tépett nemzetünk sorsa a bú fellegét borítja is lelkünkre, — 
amikor tekintetünk elmerül a múltba: a szemeinket elfátyolozó 
könnyeken a nagy király dicsőségének ragyogása és vallásos 
lelkületű hazaszeretetének a fénylő napsugara szivárványt sző. 
Biztató, jövőt ígérő szivárványt. Azért sóhajtozva is bizakodó 
lélekkel, könnyhullatások közt is hívő reménységgel költögetjük, 
idézzük szellemedet.

Hol vagy István király ?
Téged magyar kíván!
Gyászos öltözetben,
Te utánnad sírván.

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.

Két ember.
Szenthár. u. II. vas.

Lukács 7, 36—50.

Az isteni tanítómester áldást osztó szemébe sokan néztek. 
A vele beszélők között vannak gazdagok és szegények, ifjak 
és öregek, tisztséget viselők és szolgák, paloták lakói épúgy, 
mint kunyhók szülöttei. Bizonyos, hogy a vele való beszélgetés 
senkinek ártalmára nem volt. Aki akart s nem keményítette 
meg szívét, áldással távozhatott tőle.

Az evangéliumban is két ember áll Jézus előtt. A vendég
látó Simon az egyik, a betolakodott bűnös asszony a másik. Vo
natkozzunk el a mindennapi élet gondjaitól, hogy lelkünk elme
rülhessen a két ember szemlélésébe — okulásul.

I. A Jézussal szembenálló két ember közül az egyik férfi, 
Simonnak hívják, előkelő farizeus, ki emelt tővel, büszke tar
tással járja kicsiny városkája utcáit abban a tudatban, hogy 
egész lényét a hibanélkülvalóság fehér leple borítja és rajta 
senki nem találhat kivetni valót. Azok közé tartozik ez a Simon, 
akik eleget tesznek adófizetési kötelességüknek. A szegények
nek juttatott adományai elnémítják azokat, akik keményszívű- 
séggel szeretnék vádolni, a templompersely is bizonyára nem 
egyszer koppan egy-egy feltűnően bedobott pénzdarabtól. Gondja 
van rá, lássa meg a világ, hogy nem olyan, mint a többi em
berek. Szereti magát megnyugtatni azzal a tudattal, hogy „jó
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bán van“ Istennel, akivel szemben való kötelességeit mindig a 
legnagyobb hűséggel teljesíti.

A világ felé is „teszi a szépet". Gondoskodik arról, hogy 
barátai legyenek. Ezek bizalmának erősítésére nem egyszer 
gyűjti őket dúsan megrakott asztalai köré. Bizonyára nem mu
lasztja el, hogy a városában tartózkodó előkelő idegeneket va
lamikép vendégül ne lássa. Talán a világ, a szokás is megkö
vetelte ezt. Meghallja, Jézus ott van. Tud róla annyit, hogy 
tömegesen hallgatja a nép csodás beszédeit. Hallott arról is, 
hogy ez a szerény ember csodás dolgokat képes véghez vinni, 
az sem kerülte el figyelmét, hogy sokan prófétának tartják. 
Ennek el kell jönnie házába. Meghívja. Jézus enged. Milyen 
sunyi boldogság lopakodhatott Simon szemébe. Mit lehet tudni f 
Hátha nagy ember lesz ez a názáreti ácsivadék. Kétségtelen, 
Simonnak igen tetszett, hogy el tudta vinni barátai közé Jézust, 
akinek az időben annyi csodálója volt.

Sok ilyen Simon-természet szaladgál ezen a sáros földtekén. 
Szinte kéjelegnek az öntetszésben és tömjéneznek a maga meg
állapította bűnnélkülvalóságnak. Simon Jézustól nem várt sem
mit. Lelke nem kívánja Jézus munkáját. Nem érzi, hogy a bűn 
hátráltatja lelke röptét. Úgy gondolja, külső élete ment minden 
bűn- és vétektől, tisztogatásra nincs szükség. Jézus csak arra 
jó néki, hogy hiúságát elégítse ki. Hogy lelkének megváltóra 
van szükség, annak gondolatáig sem jutel, hogy az ötven pénz 
is adósság, arra nem akar ‘ráeszmélni. Ő igaz ember, nem verte 
be senki fejét, nem gyilkolt, nem rabolt, így adóssága sincs, 
lélekmentőre sem szorul rá. — Egy látszólag boldog ember, 
akit nem mardosott még bűntudat. Ne lépj nyomába. Ismerd 
előbb meg magad. Nézz az Ige fényénél előbb lelked mélyére 
és meglátod a sötét foltokat, mint fehér ruhádon a szennyet.

Egy kötelességtudó, józan életet élő ember egyházi gyű
lésről hazajőve — szava súllyal bírt — átöltözködés közben 
figyelmes lesz kisebb gyermekének a nagyobbikhoz intézett 
kérdésére: vájjon eljut édesapánk a mennyországba? Az apa 
érdeklődve várta a beszélgetés folytatását. Az idősebb azt feleli, 
hogyne, hiszen minden egyházi elöljáró odakerül, tehát apa is. 
Hosszú, elmerült gondolkodás után a kis leányka azt mondja t 
tudod, én akkor arra kérem a jó Istent, hogy engem egy másik 
mennyországba tegyen, mert mindig fázom, ha édesapánk kö
zelében kell lennem. Nem várt ütés volt ez a világ szemében 
igaz emberként szereplő édesapa szívére, aki ime csacsogó 
gyermekajakról hallotta, hogy neki is van bűne, van mulasz
tása és ez nem más, mint a szeretet hiánya.

Hány a világ szemében ú. n. igaz ember jár a földön, 
akinek lelke mezeje a mi bölcselkedésünk szerint tiszta, csak 
nem nyílnak rajt az igazi szeretet virágai, mert ha vannak is 
rajt vétetlenül, azok legtöbbször a lelket rontó hatványozott 
önszeretet másnak nem használó, gyümölcsöt nem termő meddő- 
virágai csupán.
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A külső élettörvény megtartása, a szokásnak, divatnak 
való hódolás, a társadalmi rendbe való beleilleszkedés ne le
gyen soha bűntudatod sírja. Ha lépést is tartasz a korral és 
nem akarsz a maradiság bélyegével homlokodon az élet utján 
járni, akkor sem szabad elfelejtened, hogy életed bűnnel fertő
zött világban folyik le, ahol ezernyi ezer formában támad rád 
a sátán. Jézusod szolgálni akar, amikor odaáll eléd az evangé- 
liomban és bátorítón szemedbe nézve így szól: te ember, 
mondani valóm van neked. Hallgass rá, hisz lelked üdvösségéről 
van szó. Simon lelke nem tudta Jézus szavait kellően értékelni. 
Vigyázz, hogy ne ess az ő hibájába.

II. Az öntelt Simon vendéglátó házába, talán ép akkor, 
mikor a házigazda megelégedetten dörgölte kezét afeletti örö
mében, hogy vendégei közt ezt a Názáretit is láthatja, mint várt 
vendég jön minden előzetes bejelentés, kopogtatás nélkül. Asz- 
szony. Mi a neve — nem tudjuk. Nem is fontos. Jól ismerik 
mindenütt. Csak úgy beszélnek róla, mint a bűnös asszonyról. 
Ma talán azt mondanák: utcai nő. Sok minden lehet rovásán, 
hogy a bűnös emberek külön is hangsúlyozzák az ő bűnösségét. 
Lehet, valamikor kikiáltott „szépségkirálynő" volt, ez tán meg
hódította és a szemérmes hajadonból léha nő lett.

Ne firtassuk a múltat. Ez a megbélyegzett asszony rájött, 
hogy elhibázta életét. Jóvá szeretné tenni hibáját. Az emberek 
kerülik. A vele való beszélgetés árthatna a jó hírnévnek. Ott
honában siratja a veszendőbe ment napokat, szívének minden 
verése ütés a lelkére. Nem lel nyugalmat. A bűn éles karmai 
fájó sebeket ütöttek lelkén.

Mikor ez a belső harc megindul, mikor a mardosó bűn
tudat megriasztja, úgy gondolom sokszor jár csüggedt fejjel, 
nem törődve azzal sem, hogy ujjal mutatnak rá. Embereknél 
hiába vár irgalmat, bocsánatot. Tudomást szerez Jézusról, mint 
a bűnösök barátjáról. Reménykedik, tán neki is visszaadja az 
elveszett békét. Lehet, látta is már itt-ott vigasztalás közben. 
Amikor hallja, hogy Simon házában van, nem törődve azzal, 
hogy esetleg a házigazdának kellemetlenkedik, csendesen belép 
a vendégszobába, odasuhan Jézushoz és hullatja nem a pokoltól 
való félelem, nem is csak a tépő bűntudat és bűnbánat köny- 
nyét, de sír szeretetből, örömkönnyeket hullat afölött, hogy van 
Jézusa, van Megváltója. Csak amikor apadóban vannak könnyei, 
keni meg drága kenettel az Úr lábait, nem is a fejét, mert az 
utóbbi cselekvéséhez nem érzi magát méltónak.

Az előkelő házban való bűnvallomás volt a bűnös asszony 
új életének bölcsője. Jézusnak a benne tudós rabbit vagy pró
fétát kereső házigazdának mondott szavaiból megérzi, átéli, 
meghallja, neki sok bűne bocsáttatott meg. Mennyivel nagyobb 
lett volna Jézusnak öröme, ha Simonnak az önteltségtől meg
merevedett dereka is enged valamelyest a felébredt bűntudattól. 
Ezt nélkülözi Simonnál leginkább. Hogyan is várhatná! hisz 
még a szokásos külső tiszteletadás jeleit sem mutatta meg irá
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nyában, az asszony pedig drága kenettel keni lábait annak 
bizonyságaként, hogy szereti Jézust, bizalommal van iránta, 
hogy nem kíváncsiság vitte a farizeus házába, hanem a lelket 
tördelő bűntudat, mely azonban áldott gyümölcsöket hozott. Az 
isteni mester ajkáról hallhatja a megtartást jelentő igéket: meg
bocsáttattak néked a te bűneid. Úgy érezhette magát, mint a 
fuldokló, kit közvetlen az alámerülés előtt emelnek ki a vízből, 
mint a bitófa alatt álló, kinek az utolsó percben hozzák a ke
gyelemlevelet. Mint a kiszikkadt földre az áldást jelentő eső
csepp, úgy hullanak megnyugvó lelkére a Mester szavai: a te 
hited megtartott téged, eredj el békességgel. Élete egére a krisz
tusi kegyelem szivárványhidat épített, hogy azon járva, meg
találja Isten atyai keblére vezető utat.

Két ember állt Krisztusunk előtt, Az egyik lelki gőgjében 
bűntelennek tudja magát és úgy vélekedik, nincs szöksége 
Krisztusra. Nem akarja megérteni, hogy akár a legerősebb 
tölgybe is belopakodnak a pusztulást hozó férgek, nem akarja 
megérteni, hogy túlfűtött tudata a maga igaz voltáról már bűn, 
lelket rontó féreg.

A másik a bfintengerbe alámerülő életet kimondhatatlan 
tehernek érzi, melytől szabadulni óhajt, melyet csak Krisztus 
képes levenni s így visszaadni az életnek. Nincs semmi takar- 
gatás, szépítés. Mert tisztább, jobb élet után vágyódik, van 
bűntudata, szomjúsága váltság után.

Ne légy Simon-természet. Ne Ítéld feleslegesnek Krisztus 
megváltói munkáját. Ne mondd, képes vagy magadat megváltani. 
Tetézed vétked. Közeledsz az önistenítés rut bűnéhez. Krisztus
hoz való viszonyod ne legyen külsőség, szükséges rossz, isten
szereteted csak köteles tiszteletadás, hanem semmivel sem pó
tolható lelki szükség!

A Krisztushoz való viszonyban légy az evangélium név
telen asszonya. Úgy mondom, a Krisztushoz való viszonyban. 
E viszony alapja a bűntudat, a bizalom, a hit. Ez kell. Enélkül 
nincs új élet, Istennel való helyes viszony, áldás az Istennel 
való közösségben. Ez a kiinduló pontja a te lelked boldog jöven
dője munkálásának. Ne tartson vissza álszemérem. Ne törődj 
túlsókat a világ gúnyjával, hisz melletted áll ő, a vezér, aki 
hívja a megfáradtakat és megterhelteket, szószólód akar lenni. 
Szeme mennyei tüze adjon bátorságot.

Két ember állt Krisztus előtt. Az egyik a vele való együtt- 
lét áldásait eltaszította magától, a másik örömmel zárta leikébe 
és új emberré lett.

Előtte álltunk mi is. Hogyan viselkedtünk? Ha szeretjük 
magunkat, úgy, mint az, aki lelki béke után sóvárgott és aki 
hallotta a vigasztaló szót: eredj el békességgel. Ámen.

Hoffmann Ernő
pusztavámi lelkész.
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Mi az igazság, mely szabaddá tesz?
Szenthár. u. 12. vas. J.án°s ®6'(Ep. Acta 16, 9—15.)

Sokszor ültem már, miként most ti, a templomban, a 
hallgatóság soraiban és a Lídia nevű biborárus asszonyhoz ha
sonlóan igyekeztem szívemet megnyitani az Istennek hirdetett 
igéje előtt. Amint hallgattam az Istennek csodálatos igéjét, amely 
a próféta szavaival szólva elhat a velők oszlásáig, feltárult 
előttem életemnek, múltamnak és jelenemnek sok-sok hiánya, 
szégyene, bűnös tartozása és vétkes adóssága; majd pedig fel
tárult előttem az az élet, amelyre az Isten teremtett, a Krisztus 
megváltott engem és őszinte vágyódás szállott meg, hogy ilyen 
élettel szolgáljam az Isten dicsőségét, a magam ideig és örökké 
tartó boldogságát, embertársaim javát. Újra meg újra — óh 
mily sokszor! — elhatároztam, hogy ezentúl csak Istennek szol
gálok, csak a Krisztus nyomdokain járok igazságban, lelki tisz
taságban és valóságos szentségben. Úgy éreztem magam ilyen
kor, mint a madár, melynek szárnyai vannak s csak ki kell 
azokat bontogatnia, hogy repüljön és elszánjon pocsolyák, sze
métdombok, bűzhödt mocsarak felett úgy, hogy még a lába se 
érje azt, ami szenny és utálat. Úgy éreztem magamat, mint 
azok a zsidók, akikről a szeretett tanítvány éppen a felolvasott 
szakaszt megelőző versben ezt írja: „Amikor ezeket mondá 
Jézus, sokan hívének őbenne". Úgy éreztem: most én is hiszek 1

És mégis, mégis rá kellett jönnöm arra a lesújtó, szívemet 
megkeserítő valóságra, hogy hívő hangulatba ringatni a lelkemet 
sokszor oly könnyű, de Jézus hívévé lenni, „az ő beszédében 
megmaradni“ nehéz, nagyon nehéz. Már pedig ez a lényeges, a 
végső sorban fontos. Jézus maga mondja: „Aki mindvégig meg
áll, az megtartatik" (Mt. 10, 22.).

Bizonyára vannak közöttetek is, akik ezt az előbbi val
lomásomat a maguk részéről is vallják, akik szintén kénytelenek 
Isten és önmaguk előtt elismerni, hogy nem nehéz a lelkünket 
a templomi ének, prédikáció és imádság idején hívő hangulatba 
ringatni, de bizony nagyon nehéz hívőnek maradni úgy, ahogy 
azt Krisztus Urunk kívánja, amikor így szól hozzánk: „Ha ti 
megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim 
vagytok". Miért olyan nehéz ez?

Azért, mert a Krisztus híve nem lehet más, csak szabad 
ember; mi pedig nem vagyunk szabadok. Ha szabadok volnánk, 
Üdvözítő Urunk nem mondaná e szavakat: „Megismeritek az 
igazságot és az igazság szabadokká tesz titeket".

Mi hát az az igazság, amelynek ismerete szabadokká tesz 
minket ?

Két rövidke mondatban elfér ez az igazság; az Úr is két 
mondatban fejezte ki azt. Az első része az igazságnak az, hogy 
„mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek", a második pedig 
az: „ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek\
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1. Álljunk oda kertelés nélkül a kérdés elé: szolgája 
vagyok-e én, szolgája vagy-e te a bűnnek ? Amikor az Ur Jézus 
a szabaddálevésről beszél a zsidóknak, azok felháborodottan 
utasítják vissza a szolgaság vádját: „nem szolgáltunk soha 
senkinek: mimódon mondod te, hogy szabadokká lesztek?* 
Úgy sejtem, hogy ha nem én, hanem az Űr Jézus Krisztus maga
— kilépve onnan az oltárkép vásznáról — azt mondaná most: 
Ti nem vagytok szabadok, hanem szolgák, — akkor mi épen 
úgy, mint azok a zsidók, felháborodva tiltakoznánk e vád ellen.

Ám jó; mondjuk tehát egyelőre, hogy Jézusnak nincs 
igaza. De ha ezt mondjuk, akkor illő, hogy az állításunkról, 
annak valódiságáról meg is győződjünk. Lássuk hát!

Szabad vagyok én, ha egy jelentéktelen dolog miatt napo
kon át fogva tartja szívemet, kedélyemet a harag? Pedig nem 
akarok haragudni, szeretném azt a hitvány semmiséget elfelej
teni és szívem szerint jókedvű, szeretetteljes lenni ahhoz, aki 
megbántott; de még ha mosolyog is az arcom, itt belül (a szí
vemben, nincs mosoly, hanem bántódott keserőség. Szabad vagy 
te, mikor az emberek tetszése kedvéért cselekszel valamit, ami
ről jobb szeretnél nem is tudni ? Amikor nem mered megmon
dani őszintén, hogy te ezt vagy amazt nem akarod és nem 
fogod megtenni, — mert ha ezt megmondod, akkor vége szakad 
a jóbarátságnak, a megbecsültetésnek és jön helyettük a leki
csinylő mosoly, majd a tisztes távolból, de baráti kézből szíved
nek irányzott mérges hegyű nyilacska, egyik a másik után? 
Szabadság az, ha itt a templomban minden jót határozol el 
magadban és mire haza érsz, elfelejtetted, hogy mit határoztál ? 
Szabadság az, ha a testi élvezetek, gyönyörök serege és a lelki 
életünk átkos megnyilatkozásai: irigység, nagyravágyás, rossz
akarat, gyűlölség — de ki tudná őket mind elősorolni — fogva 
tartanak bennünket, téged is, engem is?! Szabadság az, ha 
ezek miatt nem tudunk azon az utón járni, úgy érezni, gondol
kodni. cselekedni, ahogy az Ür Jézus Krisztus példát hagyott 
nékünk és ahogy mi magunk is nagyon szeretnénk?

Szabadok volnánk akkor, ha mindazt a jót, amit az Isten 
üdvösséges akarata követel tőlünk, cselekednénk olyan könnyen 
és olyan örömmel, mint ahogy sokszor cselekesszük a bűnt. Ha 
erre nem vagyunk képesek, akkor nem vagyunk szabadok, mert 
hiszen a jobbik énünk, a lelkiismeretünk is erre késztet és mi 
mégis mást teszünk, más parancsnak a rettentő kényszerítő 
hatása alatt cselekesszük azt, amit a saját lelkiismeretünk is 
rossznak, bűnnek Ítél és épen ezért tilt. Mélységesen igaza van 
Pál apostolnak, amikor a rómaiakhoz írott levél 7. fejezetének 
végén a külső és belső ember harcáról szólva ezt írja: „Mert 
nem a jót cselekszem, melyet akarok; hanem a gonoszt cselekszem, 
melyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, 
nem én mivelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn . . .  Óh én
nyomorult ember! Kicsoda szabadit meg engem e halálnak testéből ?*
— íme így áll a mi szabadságunknak a kérdése az őszinteség



mérlegén! Akinek tetszik ezzel szemben tiltakozni: lehet. Én is 
szeretnék tiltakozni, de fájdalmasan érzem, hogy ez a tiltakozás 
hazugság és képmutatás volna; mert az igazság az, hogy aki 
bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.

2. Amíg ezt be nem látjuk, addig épen úgy szabadnak 
gondoljuk magunkat és fennen hordozzuk a fejünket, mint az: 
a jó vérű paripa, amely büszke fejtartással ficánkol és száguld, 
de nem arra, amerre ő akar, hanem arra, amerre a hátán ülő 
lovas a zabolánál fogva menni engedi. Viszont ha ezt az igaz
ságot felismertük, akkor feltárul mi előttünk is szolgaságunknak 
az a vége, amely Pál apostol ajakára ezt a halálos kétségbe
eséstől reszkető sikolyt adja: „Óh én nyomorult ember stb.“. 
Mert a szolga nem marad mindörökké a házban! Nem maradunk 
mi sem mindörökké az isteni hosszutűrő kegyelemnek abban 
a házában, amelyben most élünk, noha a bűn szolgái vagyunk. 
Az atyai házban csak a fiú marad; a szolga nem, ha csak a 
fiú szabaddá és örököstársává nem teszi a szolgát. Mert a szolga 
nem teheti Önmagát úrrá. A bűn szolgája sem teheti önmagát 
szabaddá, mint ahogyan a jó fa nem önmagától lesz jóvá, avagy 
terméketlenből termővé, hanem a kertésznek oltása, szemzése, 
és állandó gondozása folytán.

Mi sem lehetünk magunktól szabadokká, jókká, az Isten 
dicsőségéért, a lelkünk földi és örök boldogságáért, embertársa
ink igaz javáért küzdő emberek, ha csak Isten kegyelme valami
képen meg nem ragadja és át nem formálja a mi akaratunkat, 
amely a bűn szolgálatában áll. Az isteni kegyelem ezt meg is 
cselekszi. Ezért küldötte el az Atya a Fiút, hogy az áldozati 
halálával megváltson minden szolgát, aki a bűn szolgaságából a 
szabadság fiúságára vágyódik; hogy elhárítson a gyarló ember 
utjából minden akadályt, amely akarata ellenére is fogvatart- 
hatná a bűnben. A golgotái kereszt immár közel 2 évezred óta 
hirdeti, hogy az Isten mit cselekedett a bűn szolgáiért: érettünk,, 
hogy minket szabadokká, fiákká tegyen és örökösökké. Hogyan, 
hogy mégis, még mindig szolgák vagyunk?

Szálljunk most őszintén magunkba és úgy hallgassuk 
meg az Űr Jézus panaszkodását, melyet könnyes szemekkel 
mondott el Jeruzsálem felett. „Hányszor akartam. . .  és ti nem 
akartátok". Ó hányszor akart Ó minket is szabadokká tenni és 
mi nem akartuk, vagy tán még mindig nem akarjuk! Az isteni 
kegyelem még mindig akar minket kiragadni a bűn szolgasá
gából, még mindig akarja a mi akaratunkat átformálni, olyanná 
tenni, hogy a mi akaratunk is az legyen, ami az övé. De ne
künk engednünk is kell, hogy Ő a mi akaratunkat átformálja, 
mássá tegye, mert végül is az Isten országába nem kancsukávaí 
kényszeríti az embert a Szentlélek! Magunktól nem lehetünk a 
bűntől szabadokká, viszont a mi akaratunk, vágyódásunk, hoz
zájárulásunk nélkül az isteni kegyelem sem segít rajtunk. De 
ha felismerjük nyomorúságos állapotunkat a bűnben és azt, 
hogy csak a Jézus Krisztus érdeméből lehetünk szabadokká i

28»
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akkor már inkább leszünk hajlandók bűneinket komolyan venni 
és teljesen megutálni, azoknak egészen hátat fordítani akkor is, 
ha ez legjobb barátaink, akár szülőink, élettársunk, gyermekeink 
elidegenedését vonná is maga után és átadjuk magunkat az isteni 
kegyelemnek, engedjük, hogy a Szentlélek végre akadálytalanul 
működhessék bennünk és széttéphesse azokat a kötelékeket a 
legeslegutolsóig, amelyek szívünket a bűn szolgajármához lán
colták. És akkor lesz az, ami után sokáig csak perceken, vagy 
egy-egy félórán keresztül vágyódtunk, de azután elfelejtettük: 
akaratunk nem kényszerből, hanem önként, állandóan és örömest 
fog megegyezni az isteni jó és szent akarattal s mi szabadon, 
önelhatározásból, szilárdan és tántorithatatlanul járunk a Krisztus 
nyomdokain, mígnem lehull rólunk az utolsó bilincs: a bűnre 
hajlamos test és mi beléphetünk a szabad fiák örökségébe.

Ez az igazság! Ismeritek ezt az igazságot? Éltek-e e 
szerint? Maradjatok meg a Krisztus beszédében mindenkor, 
ükkor megismeritek majd ezt az igazságot és ez az igazság el
vezérel titeket oda, hogy a Fiú szabadokká tesz titeket és akkor 
valósággal szabadok lesztek! Ámen.

Scherer József
szentgotthárdi lelkész.

Az adakozás boldogságának titka.
Szenthár. u. 13. vas.

Márk 12, 41—44.

Evangélikus egyházunk mindig rászorult híveinek az áldo
zatkészségére. Evangélikusnak lenni, ez mindig egyet jelentett 
súlyos egyházi terhek készséges elhordozásával. Mi nem áltatunk 
senkit azzal, hogy egyszer majd ez a helyzet teljesen megvál
tozik és akkor egyházunk ahelyett, hogy kérne, maga fog adni 
földi javakat híveinek. Egyházunknak mindig lesznek olyan 
Istentől kapott feladatai, melyeknek elvégzését a kötelező ada
kozáson: az adózáson túl csakis híveinek önkéntes adakozása 
teszi lehetővé. Egyházunk nem a kényelmes keresztyénségnek 
az egyháza, ahol semmit sem kívánnak és mindent megenged
nek az embereknek. Éppen azért az adakozás terén sem elég
szünk meg azzal, hogy valaki csak a feleslegéből adjon, mi 
kérjük híveinktől azt is, amire nékik maguknak is égetően nagy 
szükségük lenne, Jézus példája nyomán haladva, aki a szegény 
özvegy asszony adományát azért helyezte értékben a többiek 
fölé, mert a többiek csak a feleslegükből adtak, ez pedig az ő 
szegénységéből mindenét odaadta, amije csak volt. Azoknak 
tehát, akik azt mondják: „Mi szívesen adnánk, de nincs miből" 
— Jézus tanítása alapján azt feleljük: Nemcsak akkor kell ad
notok, amikor már szükségleteteket kielégítettétek, mert aki erre 
vár, sohasem fog adni. Adni kell még akkor is, ha a kért ősz
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szeg nagyon kellene ruhára, kenyérre vagy valami kedvenc 
terv megvalósítására, adni kell még akkor is, ha adni már iga
zán csak önmegtagadással, lemondással, valódi áldozattal tudunk.

Nagyon téved azonban, Testvéreim, az, aki ezek után azt 
gondolja, hogy a mi egyházunk, mivel mindig kér és mivel 
ilyen merészen kér, azért az adományok külső nagyságával 
méri az emberek értékét. Ne gondolja senki, hogy egyházunk
nak mindegy az, hogy ki adja az adományt és hogyan adja, 
csak adományhoz juthasson. Amint Jézust sem kápráztatta el 
sok gazdagnak bőséges adománya, úgy nem kápráztathat el 
bennünket sem. Ha egyházunk bármikor különbséget tesz gaz
dag és szegény között csak azért, mert a gazdagtól többet vár
hat, ha gyülekezetünkben bármikor megkülönböztetett bánás
módban és tiszteletben részesül a gazdag csak a pénzéért, ösz- 
szeütközésbe kerültünk Jézussal és megcsufoltuk az ő szellemét. 
Még ha valaki igazán önmegtagadást jelentő áldozatot hozott is 
és nem csupán gazdagságának a bőségéből adott egy számsze
rűleg óriásinak feltűnő adományt, még ez sem szabad, hogy 
megtévesszen és túlzott vagy helytelen dicséretre ragadjon 
bennünket.

Jézus leülvén a templom perselyének átellenében, nézi 
vala, hogy a sokaság miként vet pénzt a perselybe. Miként vet 
pénzt a perselybe! Ezen a mikénten van a hangsúly. Miként 
vetsz pénzt a perselybe? Miként adakozol? Miként fizeted az 
egyházi adódat? Ez dönti el, hogy Isten előtt, akit nem lehet 
megtéveszteni, amint megtévesztheted egyházadat és annak szol
gáit, hogy Isten előtt milyen értéke van a te adományodnak.

Nincsen semmi értéke Isten előtt a kényszeredett adomá
nyoknak. Sokan vannak, akik bár nem szívesen adnak és szí
vesebben nem adnának, mégis adnak, mert nem merik az ada
kozást megtagadni. Azzal, hogy nem mered önzésedet bevallani, 
nem mered leleplezni, hogy sír a lelked minden odaadott garas 
után, azzal csak gyávaságodat árulod el, de nem javítottál sem
mit helyzeteden. Annyit érez a kényszeredett adakozó, hogy az 
adakozás megtagadása szégyenletes dolog és így talán egy fok
kal előbbre van a nem adakozóknál, akikből még ez a szégyen
kezés is hiányzik, nem veszi azonban észre, hogy kényszere
detten adakozni, úgy adakozni, hogy titokban visszasírjuk oda
ajándékozott filléreinket, az ugyancsak csúnya és szégyenletes 
dolog, ami csak megvetést érdemel.

Ugyancsak megveti az Isten azt az adományt is, amelyik 
hiúságból fakad. Milyen sok adomány hullott a jeruzsálemi per
selybe is csak azért, hogy lássák az emberek. Talán azt is 
észrevették az adakozók közül sokan, hogy Jézus is figyeli őket. 
Megálltak hát a persely előtt és széles mozdulattal vették elő 
az erszényüket, talán még a pénzt is úgy tartották, hogy min
denki láthassa, aki arra megy, hogy az milyen nagy darab. 
Tudja meg mindenki: én adtam, én sokat adtam. Érzik ezek 
az adakozók, hogy az adakozás dicséretre méltó dolog, felakar
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ják hát használni saját dicsőségük gyarapítására. Milyen sok 
úgynevezett „Isten dicsőségére adott adomány* szolgálja ma is 
az emberek dicsőségét. Az a szokás, hogy az adakozók nevét 
megörökítik és aki valami rendkívül nagy adományt ad, azt 
külön ünneplésben is részesítik, hány hiú embert indított már 
arra, hogy saját hiúságát legyezgesse az adakozással. Érezni 
akarja a hiú ember, hogy ő valaki, hogy sok szem irányul reá 
és ezért sokszor még erejét messze meghaladó adakozásra is 
kapható. Hány harang hirdeti templomainkban Isten dicsősége 
helyett a kegyes adakozó dicsőségét, aki a háborúba elvitt ha
rangot maga pótolta, de csupán hiúságból. Milyen utálatosak és 
visszataszítók lehetnek ezek a hiúságból fakadó adományok 
Isten szemében, aki előtt nincsen nagyobb bűn, mint a büszke
ség és a gőg, a bűnös embernek önmagában való tetszelgéset

Végül nem lehet semmi értéke Isten előtt azoknak az ado
mányoknak sem, amelyeket lelkiismeretük megnyugtatására 
adnak az emberek. Vallásos kötelesség az adakozás, melynek 
teljesítését az emberek érdemszerző jócselekedetnek gondolják, 
amellyel azért bűneiket szeretnék jóvátenni vagy erkölcsi töké
letességük tudatát igyekeznek emelni önmagukban. Ne gondoljuk, 
hogy evangélikus egyházunkban, melynek alapvető tanítása a 
hit által való megigazulás elve, talán idegen az emberek leikétől 
ez a törekvés. Az önmegváltás ősi és egyetemes vágya az em
beriségnek, amelyik tudatosan vagy öntudatlanul ott fészkel 
mindnyájunk lelkében. A bűnös ember jónak szeretné magát 
érezni, erkölcsi tökéletességre vágyik igazi bűnbánat és meg
alázkodás nélkül. Kellemetlen valami a lelkiismeret háborgása 
és ezt nagyszerűen lehet jótékonykodással enyhíteni. A kegye
lemnek útját nálunk is kevesen keresik. Az emberek önmaguk
kal való megelégedettségre törekszenek és a hit által való meg- 
igazulást csak a legvégső esetre tartják fenn, azoknak a bűnök
nek a rendezésére, amelyek az általános emberi gyarlóságból 
kifolyólag esetleg még számukra, a különben derék, vallásos 
és jótékonykodó emberek számára is elkerülhetetlenek voltak. 
Lehet, hogy a száj sokszor mást vall, de a gyakorlat mégis 
nagy általánosságban egyházunkban is ez. Az emberek képesek 
még adakozni is, csak ne kelljen adni a legnehezebbet, amitől 
a bűnös emberi természet legjobban irtózik, ne kelljen adni 
igaz bűnbáuatot és megalázkodást. Ámde tudd meg, hogy Isten 
előtt utálatos és megvetett marad minden adomáuyod és ha 
aranyhegyeket adsz is Istennek, az sem használ semmit, amíg 
nem adsz Istennek azt, amit elsősorban kíván és vár tőled: 
törödelmes és bűnbánó szívet.

Bűnbánat és megtérés nélkül nem tudsz soha úgy adakozni, 
hogy adakozásod kedves lehessen Isten szemében, mert Isten 
előtt egyetlen kedves áldozat van és ez a hálaáldozat. El kell 
jutnod oda, ahol az ember már nem érez mást, mint mélységes 
megvetést önmagával szemben, ahol az ember már nem lát ön
magában semmi dicsekedni valót és csak az ő sötét és vissza
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taszító bűnei vicsorognak reá köröskörül, ahol megtelik az ember 
lelke félelemmel és remegéssel és érzi, hogy már-már körül
veszik a pokol lángjai, de akkor, ha tudsz hittel várni a kegyel
mes Istenre, egyszerre csak édes bizonyosság ömlik a telkedbe: 
Isten engem Jézusért mégis szeret. Akkor felismered majd, 
hogyha mindent odaadtál is, akkor sem tudtál semmit sem adni 
az Istennek, annyira semmi vagy mindazzal együtt, amit adni 
tudsz; és látod, hogyha Isten lehetővé teszi, hogy mégis adhass 
te is valamit őnéki, az is kegyelem. Felismered majd, hogy 
Isten nem azért illesztette bele az adakozást az élet rendjébe, 
mintha ő nem tudna meglenni anélkül, hiszen tudod jól, hogy 
övé a gyémánt, az ezüst, az arany, övé a földnek minden kin
cse, gazdagsága és kicsoda az, aki adhat valamit Istennek, hogy 
előbb azt tőle ne kapta volna, hanem beleillesztette az ő világ
tervébe az adakozást azért, mert bennünket nagyon szeret, mert 
megakarta szerezni számunkra a hálából fakadó adakozás örö
mének boldog mámorát. Kimondhatatlanul boldog érzés, hogy 
unnak az Istennek, aki engem olyan csodálatosan szeret, adhatok 
én is valamit, hogy szabad adnom, hogy adományomat, a bűnös 
adományát a kegyelmes Isten nem veti meg. Mély titok ez 
testvéreim és drága kincs, mely elrejtetett a gőgösek és az ön
magukban bölcsek előtt, de a kicsinyeknek és a gyengéknek 
megjelentetett. Ennek a megtalálásához csak a szoros kapú és 
a keskeny út vezet. Azért hát ne késlekedj, bánd meg bűneidet 
és térj meg, hogy az igazi adakozás örömét ingyen, kegyelem
ből megizlelhesd. Ámen.

Bélák János
gércei lelkész.

Akarsz-e meggyógyulni?
Szenthár. u. 14. vas.

János ev. 5, 1—14.

Ha a nyár elején vagy utolján figyelemmel kisérjük a 
vonatokat, akkor azokon a fürdőkbe menők és fürdőkből jövők 
sokaságát figyelhetjük meg. Kimerült, elfáradt, beteg testük, 
lelkűk számára üdülést, gyógyulást keresnek. Sokan vannak. 
Az ilyen emberek legfőbb vágya, óhaja, törekvése, imádsága 
e z : egészséges legyek, egészséges maradjak. E cél elérése érde
kében nem riadnak vissza semmiféle áldozattól. Ilyenkor nem 
számít sem az idő, sem a pénz. Igénybe veszik úgy a termé
szetben rejlő erőket, mint az emberi tudományt s az ápoló sze
retet karjainak mozgékonyságát. Nagy azoknak a száma, kik 
a messze idegenben keresnek gyógyulást, de még nagyobb 
azoké, akik itthon maradnak, itthon kénytelenek elhordozni 
gondjaikat, szenvedéseiket. Milyen sokan vannak közöttünk is, 
akik nap-nap mellett testi-lelki fájdalmaik fölött sopánkodnak, 
sóhajtoznak, keseregnek. Az itthon maradottaknak is a legna
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gyobb része az emberi segítséget keresi, attól várja sorsának 
jobbra fordulását. Ezek is leginkább a test betegségének meg- 
gyógyítására törekszenek, az igazi segítőre, az igazi orvosra 
kevesen, a lélek sebeinek orvoslására még ritkábban, még ke
vesebben gondolnak.

Beteg a világ! Testileg, lelkileg beteg! Napról-napra hall
juk tudósok, politikusok szájából: gazdasági válság — karöltve 
lelkiválsággal gyötrik az emberiséget. Beteg e föld népe s a 
gyógyulást keresők nem tudják, jobban mondva nem akarják 
megállapítani a diagnózist. Az egyik rész minden baj, betegség 
forrásának a gazdasági válságot tartja, ellenben a másik rész 
a lelkiválságból következtet minden baj forrására. Én az utób
biakkal tartok. Érzi ezt, bizonyítja e felfogásomat ama olasz 
delegátusnak a nyilatkozata is, aki valamelyik konferencián 
odafordult a beteg világot meggyógyítani akaró társaihoz s így 
szólt: Uraim! Mutassuk meg már egyszer a világnak, hogy 
keresztyének vagyunk, hogy Krisztus evangéliomát követjük, 
hogy naponként így imádkozunk: bocsásd meg a mi vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; lépjünk 
már egyszer arra az útra, amelyet Jézus mutat nekünk, amikor 
azt mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.* Ha erre 
az útra lépünk és ezen az úton haladunk, nemsokára zenghet
jük : „Dicsőség a magasságban az Istennek, békesség a földön 
és az emberekhez jóakarat*. Eddig az említett delegátus felhí
vása. Ennek több mint két esztendeje, de a világosan megmu
tatott útra nem léptek, azért a betegséget gyógyító konferenciák 
útja, vonata sikátorba téved. Zsákutcába kerül a betegeket vivő, 
gyógyulást kereső emberek, halandók vonatja, mert nem akar
ják meglátni a legfőbb vezért, nem akarják meghallani a legjobb 
orvost, aki már évezredekkel ez előtt törődött a betegekkel, a 
testi-lelki nyavalyákkal gyötrődőkkel s megkérdezte tőlük r 
„ Akartok-e meggyógyulni ?“ Biztatta őket „keljetek fel, vegyétek 
fel nyoszolyátokat és járjatok*. A betegség keresztjét, jármát 
nem tudja lerázni a világ, mert nem hiszi, hogy a legnagyobb 
látványosság a földön, Jézus dicsőségének a meglátása.

Szív megakarsz-e gyógyulni? Ez a dicsőséges orvos na
ponkénti kérdése. Ezt kérdi tőlünk a minden idők legnagyobb 
orvosa. Ennek bizonyítása végett odamegy a Bethesda tavához, 
felkeresi a 38 év óta sínylődő beteget, eléje állítja a maga sze
mélyében az isteni erő ragyogó tükrét s ebből szemkápráztató 
módon visszatükröződik két kérdés:

I. Akarsz-e meggyógyulni?
II. Akarsz-e egészséges maradni?

I. Bethesda tavával, annak leírásával, nem fogunk bőveb
ben foglalkozni. Oka ennek az, hogy szt. leckénk részletesen 
leírja az említett tavat. Annyit azonban megjegyezhetünk, hogy 
a tavat kiásták s az manapság is megvan Jeruzsálemben. Vizét,. 
Jézus korában, a föld mélyéből fakadó forrásból kapta, amely
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időnként örvényszerűen, dübörögve tört elő a földből. Vizének 
csodás gyógyhatást tulajdonítottak, különösen az részesült ennek 
áldásában, aki elsőnek juthatott bele. Ilyen csodás, gyógyító 
hatású források ma is szerepelnek az orvosok receptkönyvében. 
Nem messze Kassától, Sáros megyében van Ránk, itt is van 
egy ilyen „Geyzir“-nek nevezett forrás, amely csak bizonyos 
időközökben tör elő a földből, a kitörést morajlás, dübörgés 
előzi meg. Vizének az ott lakók és beteg testüknek ott gyógyu
lást keresők csodatevő, gyógyító hatást tulajdonítanak.

Bethesda jelképezi a mi életeseményeink színterét. Bethesda 
nem egyéb, mint a kegyelem hajléka. Ennek a szeretetháznak 
különböző csarnokai vannak. Ebből a centraléból áramlik ki a 
a fény, a meleg, a világosság a mi sötét, gondteljes felhőkkel 
borított életegünkre. Ott van a fényforrás.

A zsidók ünnepet ülnek. Meglehet a passah vagy pedig a 
purim ünnepét ülték, az Eszther által megszabadított Izrael ün
nepét, amelyen még a szegényeket is megajándékozták. Meg
jelenik az ünnepen maga Jézus is. Vájjon mi vezérelte őt oda ? 
Szükségét érezte tán annak, hogy a zsinagógában imádkozzék? 
Vagy a törvény minden áron való betöltésének érzete vitte oda? 
Óh nem, nem azért megy oda, hanem azért, mert az ünnep 
különös alkalmat ad neki arra, hogy az evangéliomot hirdesse. 
Még más oka is van annak, hogy odamegy. Nem akar egyetlen 
egy utat sem járatlanul hagyni, nem akar egyetlen egy alkalmat 
sem elmulasztani, amelyen nem mondaná meg az embereknek: 
„egy a szükséges dolog*. Kérdem tőletek, Testvéreim! Ez a 
buzgóság hevíti manapság is a kér. egyházat ? Ez hevít Téged, 
engem? Nekem úgy tetszik, mintha ez kevés gondot okozna a 
keresztyéneknek. Hol állanánk mi T .! ha az isteni kegyelem 
ilyen szűkén bánna mivelünk? Az Ür kegyelme azonban bő; 
séges szaruból áramlik mireánk. Ünnepre érkezik az Úr. Ő 
azonban nemcsak az örvendezőket keresi, ő időt szakít a szen
vedők számára is. A város kapuja előtti tónál ott vannak a 
vakok, sánták, bénák, megszáradott csontuak. Hozzájuk megy, 
megmutatja, bebizonyítja, hogy „ahol legnagyobb a szükség, 
oda legközelebb van az isteni segítség.* Balzsamot önt a kis- 
hitüek, a kételkedők sajgó sebére. Ez a lélekgondozás! Hála 
az Egek Urának, hogy a hívő lelkeknek olyan orvosa van, aki 
a legnagyobb kereszthordozó mellé odaáll és ha látja, hogy 
roskadozik, maga viszi a keresztet tovább. Miért teszi ezt meg? 
Azért, mert be akarja bizonyítani, hogy nem mi választottuk őt, 
hanem ő választott minket, be akarja bizonyítani, hogy ő előbb 
szeretett minket, mint mi őt, azért teszi ezt, hogy megkeresse 
mindazt, ami elveszett. Nemcsak a múltban cselekedett így, 
most is ugyanezt cselekszi. Odamegy a 38 esztendő óta nehéz 
kereszthordozóhoz, ahhoz, akit már senki sem akart meglátni, 
senki sem akart bevinni a gyógyvízbe, aki már nem is remél
hette, hogy valaha is lábra áll, hogy valaha is örülni fog az 
életnek s megkérdezi tőle: „Akarsz-e meggyógyulni ?“ íme egy
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fénysugár, mely az isteni erő ragyogó tükréből verődik vissza, 
ime a remény egy halvány szivárványszíne, amely valóra festi 
a lehetetlent. Úgy látszik, mintha a betegben kihalt volna már 
a gyógyulás reményének minden sugara. Mégis, mégis van 
az isteni kegyelemnek egy pillanata, van egy órája, amelyről 
ő álmodni sem mert volna. „Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyá- 
dat és járj.* Valóság-e ez, avagy csak álom?! Lehetséges ez? 
Igen lehetséges, de csak ezen az úton, csak a végtelen szere
tetnek, kegyelemnek, megbocsátásnak és a könyörületességnek 
útján.

Tanuljuk meg, hogy ahol elfásult, megkeményedett szívű 
emberekkel állunk szemben, ott ne kíméljük, hanem pazarul 
szórjuk szívünk szeretetét. Avagy nem erre intenek-e Jézusnak 
ama különböző útjai, amelyeken az egyeseket vezeti ? Csodála
tosak az ő utjai ma is. Vallja ezt hívő és hitetlen egyaránt. Ez 
így van. De nem tapasztaljuk-e gyakran azt is, hogy ő ott is 
szórja, osztogatja az ő áldásait, ahol nem is várják, ahol nem 
is kérték azt tőle, hogy belép olyan hajlékba, oly családtagok 
közé, akik alig nevezhetők keresztyéneknek, Krisztus kővetői
nek? Van bizonyára itt, közöttünk is sok olyan hívő kér. lélek, 
aki szomorúan tapasztalta a fentieket. De elkeserítsen ez ben
nünket? Kishitüekké tegyen? Nem boldogok-e azok, akik szí
vükben hozdozzák az ő Urukat, akik vele együtt élik át a nem 
szeretem napokat ? Életük sötét, szomorú órájában annál inkább 
gyökeret ver hitük abban, kinél nincs változás, avagy a válto
zásnak még árnyéka sem, az örök fundamentomban. Kérdem 
egyébként tőletek T. 1 az Isten nem viselt-e s nem visel-e gon
dot mirólunk éppen úgy, amint gondot viselt az említett bete
gekre? Nem adta nekünk a megfeszítettnek békességét elébb, 
mintsem kértük volna? Nem vezérel-e ma, holnap az ő jobb
jával anélkül, hogy mi azt kiérdemeltük volna? Minden meg
mozdulásunk, felkelésünk, lefekvésünk, életünk legszebb, leg
boldogabb napjaiban is csak egy gyenge visszhang arra a kér
désre: „Akarsz e meggyógyulni?* Nem ejt gondolkodóba téged 
— engem az, amit Péter öreg korában mond: „A mi Urunk 
türelme, vigyáz a mi üdvünkre*!

II. „Akarsz-e meggyógyulni*? Ez a kérdés foglalkoztatja 
ma a szenvedő, beteg világot. Bethesda tavában gyógyulást 
találhat mindenki. A mi csodaorvosunk kegyelemháza nyitva 
áll mindenki számára- Keressük fel ezt a klinikát! Gyógyulást 
találunk benne.

A gyógyulás lassú folyamat, lassú különösen akkor, ha a 
gyógyult egészséges is akar maradni. Az egészségben maradás
hoz nem elegendő a gyógykúra, ahhoz még az utókúra is szük
séges. Gyakran halljuk embertársaink, kezelőorvosaink szájából 
elhangzani ezt a véleményt: „Ha testileg-lelkileg egészséges 
akar maradni, akkor utókúrára van szüksége*. Ezt az utókúrát 
használta már a Bethesda tavánál meggyógyított beteg is, akiről 
szt. leckénk azt írja „Azután találá őt Jézus a templomban*. íme,
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ezzel kezdi a gyógyult utókúráját. Ha a te hajlékodat is Bethes- 
úává alakította át az Úr, neked is sokszor segítségül volt, kezd 
tneg te is, kezdje meg házad népe is az utókúrát úgy, amint 
hogy megkezdette az ev.-i beteg. Támadjanak rád a zsidók, 
hogy szombatnapon vetted fel nyoszolyádat és jártál, nevezd 
meg előttük a gyógyító mestert, mutasd meg nekik a helyet, 
tárd fel hálás szívedet Isten előtt s mondd meg nekik, hogy a 
szombat van az emberért s nem az ember a szombatért. Tedd 
ezt meg, mert csak így maradhatsz egészségben.

Bárcsak ne feledkeznének meg a gyógyultak arról, hogy 
mesterüknek hálával tartoznak. Sokan vannak, akik teljesítik 
szívüknek parancsát, akiknek jól esik ezt mondaniok: „Áldjad 
én lelkem az Urat és ne feledkezzél meg semmi jótéteményérőr. 
Sajnos, vannak sokan olyanok is, akik a hála ajándékával nem 
jelennek meg, távolmaradnak s az Úr kénytelen fájó szívvel 
kérdezni: „hát a kilence hol vagyon" ? Ha a hála erény, úgy 
a hálátlanság a legnagyobb bűnök közé tartozik, mert ez elűzi 
még a gyógyult karszékétől az Istennek minden áldását. Test
véreim! Tegyük kötelességünkké mindnyáján, valahányszor a 
halál angyala körüljárja a mi és kedveseink betegágyát, hogy 
odaborélunk a mi Istenünk lábaihoz s ott zengjük el lelkünk 
kérő, áldó, dicsőítő, magasztaló énekét. A betegség a mi koporsó
szegünk. Szolgáljunk az Úrnak, amíg a szemfedőt ránk nem 
borítják.

Az utókúrához bizonyos útmutatást is ad nekünk a mi 
csodaorvosunk. Ezt csak úgy és akkor teszi meg, ha Isten iránti 
hálás szívvel ott talál bennünket a templomban. Három gyö
nyörű, megszívlelendő, megható utasítást ír elő azok számára, 
akik egészségesek akarnak maradni. lm az első így hangzik: 
„íme meggyógyultál", a második: „többé ne vétkezzél", a har
madik: „hogy gonoszbúi ne legyen dolgod".

„íme meggyógyultál". Erről ne feledkezzél meg soha, írd 
kitörölhetetlenül szíved rejtekébe. Szíved közepébe állítsd fel 
ezt a tilalomfát, amelyen ez a felírat á ll: „Többé ne vétkezzél". 
Mintha ezekkel azt akarná mondani: „Vigyázz, hogy az egész
séges test mellett el ne veszítsd lelkedet. Ne járj a hitetlenek 
utain, az istentelenek tanácsát ne kövesd s a csúfolódók padján 
ne ülj".

Bárcsak megszívlelnék mi, e világ sóhajtozó gyermekei, 
hogy minden betegség, minden nyomorúság, minden gazdasági, 
lelkiválság egy egy intő, figyelmeztető szó: vissza az Istenhez, 
vissza a lelkek legjobb orvosához, vissza rettegéssel és félelem
mel, tudván azt, hogy az Isten félelme a bölcseség kezdete. 
Az Isten félelme igazakká, az igazság pedig szabadokká tesz. 
Boldog az, aki megszabadul a bűntől, mert annak lelke egész
séges lesz és békés boldogságban él.

Jaj azoknak, akiket semmi nyomorúság sem indít meg, 
semmi kereszt sem tanít meg arra, menjetek az Úrhoz, ő, a ti 
betegségieknek a legjobb orvosa. Ezekre a megkeményedett
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szivüekre vonatkozik szt. leckénk szava „Gonoszbúi lészen dol
guk". A mélységből tompán, szomorúan hangzik az utolsó ak
kord. Óh lélek mondd, mondd meg, mi az a gonosz dolog? A 
teljes megsemmisülés. Ne tartozzunk közéjük! Fogadjuk meg 
mielőbb az Úr által ajánlott utókúrát s folytassuk mindaddig, 
amíg meg nem szabadulunk a bűntől — szenvedéstől.

A mi egyházunkat bátran nevezhetjük Bethesda tavának.- 
Csarnokaiba elfér mindenki, aki testi, lelki fájdalmaira gyógyírt 
keres. Ezért mondja a mi Lutherünk is, hogy a mi egyházunk 
a legjobb kórház. Meg is indokolja, hogy miért? Azért, mert 
nem jajveszékel a beteg felett, de állandóan kérdezi tőle: 
„Akarsz-e meggyógyulni"? Maga nem tud gyógyítani, de van 
olyan orvosa, aki az ige és a szentségek gyógyszerével ered
ményesen gyógyít s nagy sikereket ér el. Nem hallod, miként 
ismétli „íme meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy gonoszbúi 
ne legyen dolgod".

A középkor egy nagy gondolkodója ott feküdt a halálos 
ágyon. Nőtestvére, aki ápolója volt, kérdi tőle: Mit gondolsz, 
mi szükséges ahhoz, hogy üdvöt nyerj? Felelet: Akarat! Ez 
a z ! Ha mi nem akarjuk, ha mi nem vágyódunk, törekszünk 
hittel, szent meggyőződéssel a békesség, az üdvösség órája után, 
az Úr nem küldheti el.

A világ beteg. A fürdőzőket, a tanácskozókat vivő vonatok 
jönnek-mennek. Mindegyikre odakellene függeszteni ezt a fel
írást : „Ákarsz-e meggyógyulni ? Akarsz-e egészséges maradni ? 
Ha igen, akkor menj e földi klinika legfőbb orvosához, Jézushoz. 
Igen ő hozzá, ő a fővezér, hozzá fordulj segedelemért. Ámen.

Jakabfi György
békéscsabai lelkész.

„Jó várni és megadással lenni 
az Úr szabadításáig."

Szenthár. u. 15. vas.
János ev. 11, 1—10:

Az a jó pásztor lép elénk a felolvasott szent igékben, 
akiről János a megelőző 10-ik részben beszél, és aki mindent, 
még életét is, kész feláldozni az ő juhaiért, mert szereti őket. 
Nem hagyja el őket a veszedelemben, sőt őrködik életük felett, 
mert nem azért jött, hogy mint a tolvaj „öljön és pusztítson", 
hanem „hogy életök legyen és bővelkedjenek". Juhai közül 
egyikről sem felejtkezik meg; ismeri őket mind s nem akar 
egyet sem elveszíteni. Számon tartja őket s ha egy hiányzik, 
ha egy eltéved vagy elmarad a nyájtól, utána megy, szép szó
val visszehívja; vagy ha gyengének, aléltnak találja, vállára 
veszi, üde forrásvizével felfrissíti és csak akkor teszi le, mikor 
látja, hogy elég erős, hogy a többivel együtt haladhasson.
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Óh milyen boldogság ilyen pásztor juhának lenni! Milyen 
•megnyugvás az Ő gondviselésének szárnyai alatt elrejtőzni és 
milyen véghetetlen sokat veszítenek azok, akik ezt az Ő szere* 
tétét lebecsülik, vagy ellökik maguktól.

Hogy milyen igaz szeretettel van juhai iránt s milyen 
bizalommal vannak őhozzá azok, akik hisznek benne; hogy 
milyen igaz szívből jött az az ő szava: „én azért jöttem, hogy 
életök legyen", azt Lázár feltámasztásának története is bizonyítja, 
amelynek a bevezetését a felolvasott szentigék képezik.

Szomorú hírt hall az Üdvözítő. A hír Bethániából, Lázár 
házából jön. Abból a kedves hajlékból, amelyben nem egyszer 
hajtotta le fáradt fejét a nyugodalomra, attól a barátságos csa
ládtól, amelynek minden tagja őszinte szeretettel viseltetett a 
kevés baráttal rendelkező Jézus iránt. Lázár beteg, még pedig 
komolyan beteg. Sejtik a testvérek, mert különben nem adná
nak hírt az Üdvözítőnek, de tudja maga Jézus is, mert különben 
nem mondaná később: „Lázár, a mi barátunk, elaludt." És még
sem indul azonnal, hogy felkeresse és meggyógyítsa barátját s 
megvigasztalja az aggódó családot, hanem még két napig marad 
azon a helyen, ahol vala. Miért? Mert azt is tudja, hogy ez a 
betegség nem csak arra szolgál, hogy aggodalmat és bánatot 
okozzon sok szerető szívnek, hanem arra is, hogy Isten dicső
ségét hirdesse és hitet ébresszen és erősítse azt sok ingadozó
ban és azok lelki üdvösségét alapozza meg. Ott visszhangzik a 
Jézus szívében az a sokak által meg nem értett, de mély élet- 
bölcseséggel teli szava a prófétának: „Jó várni és megadással 
lenni az Ur szabadításáig" (Jer. sir. 3, 26).

Jó várni és megadással, türelemmel lenni. Az Üdvözítő 
bölcs tanítása a felolvasott szentigékben, amelyet boldogságunk 
érdekében szívünkbe kell vésnünk, mert az Úr sokszor késni 
látszik, de mindig ott van a kellő időben az Ő szabadításával.

Az Úr nem siet. Aki előtt ezer esztendő annyi, mint egy 
nap, azt nem korlátozhatja az idő. Az örökkévalónak nem pa
rancsolhat a múló pillanat.

A kánai lakodalomban, amikor mindenkinek, még Jézus 
anyjának is, sürgősnek látszik a segítség, az Úr nyugodtan 
marad s csak annyit mond: „Még nem jött el az én órám"! 
Mikor a kananita asszony, anyai fájdalomtól űzve, sietve jön 
hozzá és elcsukló hangon könyörög beteg gyermekének érdeké
ben, Ő akkor is nyugodtan tovább megy, nem törődik a tanít
ványok nógatásával sem és bevárja a kellő pillanatot. Még 
akkor is, amikor azt a szomorú hírt veszi, hogy Lázár, akit 
igazán szeret, beteg és a halállal vívódik: Ő még akkor is két 
napig nyugodtan ott marad, ahol volt, pedig tudta, hogy a halál 
veszedelme fenyegetőleg függ a kedves család feje felett. De 
hát érzéketlen, kőszívű ez a Jézus — fogja valaki kérdeni — 
hogy a könyörgő szó, a hívó üzenet, a sürgető kérés érintet
lenül hagyja és semmi sem tudja megindítani a sietésre?
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Nem ! K. T. Az, aki annyi szeretetet gyakorolt életében; 
aki annyi szívet tudott megnyugtatni; aki annyi könnyet törölt, 
az nem könyörtelen, csak bölcsebb, mint mi, siető és kapkodó 
emberek. Őneki mindenben és mindennel bölcs céljai vannak. 
Próbálni akar, hogy tudunk-e várni. Nem olyan értelemben, hogy 
vágyódni valami után, elvárni valamit, mert azt tudjuk, hanem 
türelemmel és nyugodtan várni, amíg valami megtörténik, ami 
nekünk sürgősnek és sietősnek látszik. Ezt akarja az Úr tudni, 
amikor a mi véleményünk szerint késedelmeskedik és nem siet. 
És azt is, hogy nem-e törik meg a bizodalmunk a várás alatt 
és hogy csakugyan Ő tőle egyedül várjuk-e a segítséget és a 
szabadítást, vagy pedig, hogy a kapkodó segítség keresésben 
csak véletlenül gondoltunk reá.

És joggal. Mert sok ember sokkal türelmetlenebb, semhogy 
megérdemelné az Úr kegyelmes segítségét és sokkal távolabb 
áll tőle, semhogy igazán Őt ismerné és tartaná a segítség igazi 
forrásának. Testvéreim! Nagy életbölcseség és emberismeret 
rejlik abban a gúnyos példabeszédben, amely közszájon forog r 
„Add Uram Isten, de mindjárt" ! s amely olyan találóan jellemzi 
a gyarló ember türelmetlenségét a bölcs Istennel szemben.

„Pedig jó várni és megadással lenni"! mondja a próféta, 
S az élet maga is oda utal s azt mondja, hogy mentül tovább 
tartott a türelmes várás, annál édesebb a gyümölcse.

Lám! A szülő hány esztendeig törődik, bajlódik azzal a 
gyermekkel, amelyet a jó Isten az ő gondjaira bizott, amíg az 
a gyermek felnő és örömöt okoz neki. A kertész meddig és 
mennyit fárad és dolgozik, amíg a gyümölcsfát odáig hozza, 
hogy a gyümölcsét élvezheti. De kérdem: nem édesebb e a 
szülő öröme, nem kedvesebb-e a kertésznek az a gyümölcs,, 
amelyet ilyen türelmes munkával és várással nyert, mint az, 
amely csak úgy hirtelen az ölébe hullott?

Ne az Urat tanítsuk a sietésre, hanem magunkat a türel
mes várásra és sok csalódást el fogunk kerülni s könnyebben 
fogjuk viselni az élet terheit is.

Ebben a súlyos időben is, amely rászakadt az egész világra* 
mennyivel több, általánosabb a sopánkodás, a türelmetlen pa
nasz, mint a türelmes várás és az önmegtagadó bizalom, hogy 
az Úr mindent jóra fordít. Pedig ha csak azt az egyet vesszük 
tekintetbe, hogy apáink hány évszázadon át várták egyházunk 
sorsának jobbra fordulását s türelmes megadással és bizalom
mal könyörögtek a szabadításért: akkor nekünk, akik még csak 
egy néhány év óta szenvedünk, nemcsak panaszra van okunk, 
hogy az Úr megfelejtkezett mirólunk, hanem inkább a türelemre, 
amely mellét verve elismeri a maga bűnös voltát s bizalommal 
vár, amíg az Úr reánk tekint. N e! Ne az Urat vádoljuk, hanem 
magunkat, hogy okot adjunk arra, hogy arcát elfordítsa mi 
tőlünk s áldó keze helyett most az Ő sújtó kezét éreztesse ve
lünk. Ne az Urat vádoljuk, hogy elhagyott, hanem mi térjünk
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hozzá, akik elfordultunk tőle s tudjunk türelemmel és bizalom
mal várni az ő szabadításáig. Mert amikor a próféta ezt a biz
tató szót használja, azzal azt is mondja, hogy ez be is követ
kezik. Hogy hogyan és mikor, az az ő dolga.

Az Ur nem sieti Sietni csak mi emberek szoktunk több
nyire oda és olyanban, ahová és milyenben legkevésbé kellene. 
Legyünk hálásak iránta azért, hogy késedelmes, mert ha nem 
volna, jaj lenne nekünk, az ő szolgáinak, akik olyan sok talen- 
tommal tartozunk neki. '

De mindamellett, hogy az Úr nem siet, mégis mindig ott 
van a kellő időben az ő szabadításával; Kánéban is az ő segít
ségével ; a pogány azszony gyermekénél és a vakon születettnél 
is az ő gyógyító erejével. Ott a háborgó tengeren az ő isteni 
fenségével. Ott Lázár sírjánál az ő életadó hatalmával. Ott a 
bűnbánó gonosztevő mellett az ő bűnbocsátó szeretetével. De 
ott a jeruzsálemi templom előcsarnokában is az ő ostorával; a 
búza és a konkoly aratásánál, betakarításánál és elégetésénél is. 
ítél és kegyelmez, büntet és jutalmaz, amikor megjött annak 
az órája.

Egy apátlan-anyátlan árva nap-nap mellett kiállott az utca
sarokra és ott órákat töltött el, mintha várt volna valakit. Fel
tűnt az egy embernek, aki arra szokott járni. Mikor már több
ször látta ott állani, azt kérdezte tőle: „Kit vársz te itt kis 
leányom" ? „Én a jó Istent várom", felelte az árva, „mert ami
kor az édesanyám haldoklott, azt mondta nekem, hogy ne féljek, 
a jó Isten majd felkarol és gondomat viseli." A férfi sokáig 
meghatva nézett rá és csak annyit mondott: „A jó Isten engem 
küldött maga helyett, hogy gondodat viseljem." Lám! K. T. Az 
Úr megjött a kellő időben az ő szabadításával. Megjött Lázár 
hajlékába is a kellő időben, hogy barátját a halál végleg el ne 
ragadhassa s hogy a bánatos, de benne bizó testvérek szívét 
megvigasztalhassa.

S erre őt nem a Márta neheztelő szava bírta rá: „Uram, 
ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem", ha
nem az az ő szeretete, amelyről János úgy emlékszik meg a 
felolvasott szent igékben: „Szereti vala pedig Jézus Mártát és 
annak nőtestvérét és Lázárt". És ez a szeretet nem ismer semmi 
akadályt és azt semmi nem riasztja vissza kötelességének telje
sítésétől, mert az mindeneket eltűr és minden áldozatra kész. 
Amint a szülő nem kérdi azt, hogy élete kockán forog-e, amikor 
gyermekét kell kimentenie a veszedelemből, úgy az Üdvözítő 
sem tekinti akadálynak azt a körülményt, hogy Júdeábán nem 
rég megakarták kövezni, hogy oda ismét visszatérjen és szere- 
tetét az ő barátjával szemben kimutassa, mert a szeretet min
deneket eltűr s még az igaztalan bántalmat is elviseli. De nem 
is fél a szeretet, mert tudja, hogy felette az Isten gondviselő 
szeretete őrködik s hogy aki a szeretetben jár, az világosságban 
jár, s aki a világosságban jár, az nem botlik meg. Oh bár az



302

Úr minden követőinek útját is ez a világosság világítaná meg 
s a mi életünk is amellett tenne tanúbizonyságot, hogy ebben 
a világosságban járunk s hogy az Úr mihozzánk is megérkezett 
a kellő időben a mi üdvösségünkre.

Az Úr nem siet és mégis közel van azokhoz, akik tőkéié- 
tességgel hívják. Ez a biztató szó hadd tanítson türelemre a 
szenvedések között; bizalomra a viszontagságok között; buzgó 
könyörgésre minden időben s a türelmes várás, a szilárd bizalom 
s a hitteljes ima meghozza nekünk is az ő szabadítását. Ámen.

Okályi Adolf
pozsonyi lelkész.

Fáradt emberek menjünk Jézushoz!
Szenthár. u. 16. vas.

Máté ev. 11, 25 -30 .

Korunkat nem ok nélkül nevezik a rohanás korának. Hisz 
egyrészt az életesemények oly gyorsan követik egymást, hogy 
az emberi elme szinte alig tudja őket nyomon követni. Amit ma 
még szinte megoldhatatlannak vél, holnap az már tiszta valóság. 
Ami felett ma töpreng, holnap már úgy tűnik fel előtte, kár 
volt miatta vesztegelni, mert sokkal fontosabb, égetőbb kérdé
sek lépnek előtérbe, melyek megoldásukat várják.

Másrészt, mikor az ember rendelkezésére állanak századunk 
technikai vívmányai s az emberi elme szinte végtelenségét mu
togatja, hogy nincs immár előtte ismeretlen ut, megfejthetetlen 
rejtély, mikor órák alatt világrészeken száguld keresztül, felszáll 
s kutatja a légűrt, a csillagok lakóival keres érintkezést s a 
tenger fenekének rejtett kincseit hozza napfényre, csodálkoz
hatunk-e azon, ha az élet e lázas hevében korán s hamar 
megfáradunk.

Ez a fáradtság ráütötte bélyegét az emberi élet minden 
megnyilvánulására. Fáradt a művészet, a tudomány, fáradt egész 
gazdasági életberendezkedésünk, fáradt maga a lélek, sokszor 
úgy tűnik fel, mintha elveszítette volna szárnyait s nem tudna 
a magasságok felé emelkedni.

Korunk legjobbjai igyekeznek fáradt életünket gyógyítani. 
Ma itt, holnap amott ülnek össze tanácskozásokra, jönnek világ
gyógyító tervekkel, de reális eredményekre nem tudnak eljutni. 
Nem pedig azért, mert nem veszik észre korunk legnagyobb 
betegségét, hogy a rohanó, lázásan lüktető élet a magasságokba 
szárnyaló embert elszakította az élet egyetlen Fundamentumától. 
Az ember magára maradt. S mikor szinte már a zsoltáríró sza
vait vallotta: „Kevéssel tetted fogyatékosabbá az Istennél* akkor 
zuhant alá a mélységekbe, az erkölcsi fertőbe, Sodorna és Go- 
mora élete újra valóság lett. De mint akkor szólt az isteni ke
gyelem a megfáradtaknak, az igazaknak, úgy ma 1900 esztendő
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után is hangzik a hívószó, korunk embereihez, mi hozzánk is 
annak szava, aki körül csak minden megváltozott, de Ő maga 
VTegnap és ma, holnap és örökké ugyanaz marad“, Ki, mint 
akkor, úgy ma is járja a falvakat, városokat, ismeri a mi ba
jainkat, betegségeinket j's hívja magához a megfáradtakat. A 
bölcsek nem tudták s nem tudják talán ma sem Öt megérteni. 
De mint akkor, az övéi az ő  kicsinyei megértették, úgy mi. 
akik az Övéinek, gyermekeinek valljuk magunk, figyeljünk fel 
szavára.

Menjünk Jézushoz.
1. Vigyük hozzá fáradalmaink élet-keresztjeit, melyek 

összetörnek,
2. Vegyük fel igáját, mely erőt, életet ad.
1. Olyan ma az élet, mintha egy rettentő nagy kereszt 

nehezedne ránk. Nincs szinte ember, ki ne érezné ennek pusz
tító erejét, ki ne kényszerült volna azt felvenni. De sokan hor
dozzák csak úgy, mint egykor Simon, nem tudják, hogy miért.

Mi a mi keresztünk? Talán az élet legszükségesebbje, a 
mindennapi kenyér megszerzése, vagy annak birtoklása ? 
Talán most, mikor belenézünk a köröttünk hervadó természeti 
élet képébe, látjuk annak lassú elhalását, félelem fogja el szí
vünk, hogy mi lesz akkor velünk, ha köröttünk az élet elpihen 
s a zord tél köszönt majd ránk, lesz-e majd kérő gyermekünk
nek miből adni. Ott küzdöttél talán a perzselő napnak hevében, 
róttad a rendeket, betakarítottad az áldott anyaföld termését s 
mégis aggságoskodol, fél a lelked, vájjon lesz-e elég a lét fenn
tartásához neked s azoknak, kiknek életét az isteni Kegyelem 
a te életedhez kapcsolta. Vagy hiába állottál, hivalkodva vártál, 
hogy jut majd neked is az acélos búzából, de munkára szívesen 
felkin ált erőd nem tudtad felhasználni. Most mégis fáradt vagy, 
gyötör, elcsigáz az élet, a lét kérdése? Hiába hajtod fejed pi
henésre, párnád olyan mint kemény kő, édes álom nem akar 
lopózni fáradt szemeidre. Kínlódsz, gyötrődöl, fáj az élet!

Vagy a világ javainak szerelme lett kereszt számodra? 
Görcsösen szorongatod kezedben a csengő aranyakat? Félve má
sok elől elrejtőzködve rakod azokat egymáshoz? Ragaszkodói 
minden filléréhez? Lekötötte életed minden idejét s reggeltől 
napestig csak az aranyak csengésére figyeltél ? Nem láttad meg, 
mi történik körülötted? Nem figyeltél, mi megy végbe nélküled. 
S mire észrevetted zokogva sírtál fel, hogy fénylő arany helyett 
csak sarat szorongattál. Vagy kijutott neked, talán érdemed, 
fáradságod nélkül elődeid  ̂ verejtékével szerzett javakból? És 
életelvednek vallhattad: „Én lelkem, sok esztendőre eltett javaid 
vannak, egyél-igyál.. . ! “ Belemerültél az annyira kínálkozó élet 
javai élvezésébe, mohón ürítetted a mámor habzó poharát? 
Körötted vidám barátok, nótaszó, kacaj! Csak ők érdekeltek, 
nem törődtél mással senkivel, semmivel. S mire feleszméltél,
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észrevetted, hogy körötted egy világ változott meg. S te sem 
vagy már az, ki egykor voltál, fáradt, roncs ember lettél.

Fáradt vagy, mert sebez az emberi önzés. A meg nem 
értés lefagyasztotta életed legszebb virágait. Keresztül húzta 
legszebb álmaid, panaszkodó], hogy nem értenek meg még azok 
sem, kiket a legszentebb szálak fűznének tehozzád. Fáj, hogy 
fiakat, leányokat neveltél, fáradságos munkáddal mindent elkö
vettél azok boldogítására s neked még sem jut abból a szere- 
tetből, mely az utolsó kunyhót is ragyogó palotájává tudja vará
zsolni a boldogságnak, — egy parányi sem. Oda helyezted mint 
szent oltárra, embertársaid boldogítására, férfias tetterők minden 
készségét, női szíved minden melegségét, mégis azt látod, hogy 
nem értettek meg. Szívesen osztottad meg javaid, elkövettél 
mindent, hogy gyógyítsd embertársaid égető sebeit, törölted az 
árva könnyűit, segítetted a szükölködőt, látogattad az özvegye
ket, mégis embertársaid önzése, irigysége vagy rosszakarata 
szárnyadat szegi. Porba hullva érzed most magad s majd le
roskadsz kereszted alatt.

Fáradt vagy, mert nagyon kijutott neked az élet üröm
poharából. Feléd integet a múltnak kedves képe. Talán egy 
mosolygós gyermekarc, egy mirtuszvirágu leányzó, vagy az élet 
útjára induló ifjú emléke, amelytől sohasem tudtál talán évtize- 

_deken keresztül megszabadulni. S most már úgy érzed, hogy 
nem bírod soká. Fáradt vagy, mert az árvaság keserű kenyerét 
etted csak eddig és a jövő is olyan bizonytalan. Szomorú ván
dorként rovod az élet nagy országutját, melynek kövei annyi
szor megvéreztek. Fáradt vagy, mert feleszmélsz, hogy eddigi 
életed csak egy elhibázott élet. Ez utón járva csak pusztulás 
jöhet. Érzed bűneid terhét, azoknak lesújtó erejét.

íme. amit a bölcsek nem tudtak vagy nem akartak meg
érteni. Nézzétek, ti néktek, nekünk szól ő, a kicsinyeknek, a 
megfáradtaknak. „Jöjjetek én hozzám ti, kik megfáradtatok és 
megterheltettetek, én megvigasztallak titeket. Vegyétek fel ma
gatokra az én igámat.. .  “

2. Ő sem kínál tehát csak nyugalmat, hanem igáját is. 
Ennek hordozása pedig nem könnyű, ehhez is kell nagy erő
kifejtés. Kell hozzá szelidség, alázatosság, szeretet, hit, de ennek 
hordozása útját maga mutatja előttünk. Ez utón Ő fogja már 
kezünk s vezeti lábaink. Hirtelen benépesül századok mesgyéje 
a mártírok, a hitvallók, a róla bizonyságtevők gazdag életével. 
Akiknek életében mutogatja nekünk, hogy Ő és az Atya egy. 
S ki Őt ismeri, egykor látni s tudni fog mindent. Ezért érdemes 
fáradni. Megfejti nekünk, minden nagy kérdéseink, amelyek 
miatt ma fáradtak vagyunk.

Megoldja a kenyér kérdését Ő, aki látszólag semmiből 
tudott ötezreket megelégíteni s a pusztába vándorló népnek 
egykor eleget adott. Megérteti velünk, hogyha az Ur nem öntözi 
a mi vetéseink, hiábavaló mi minden fáradozásunk. Aki nap-
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jainkban is újra meg újra bizonyságát szolgáltatta előttünk an
nak, hogyha fogytán volt is sokszor a mi magyar hajlékainkban 
a mindennapi kenyér, mégis nem hiába fáradtunk annak meg
szerzésén, ha kevés is, de mindig jutott annyi, amennyi éppen 
elég volt. Jutott még az éhezőnek is, ki házunk ajtaján beko
pogtatott. E testi kenyér mellett azonban szerzett 0  sokkal be
csesebbet is, a lelki kenyeret. S ezt kínálja Ő ma is, most is 
korunk fáradt emberének. Boldog azért, ki vállalja igáját s úgy 
eszik e kenyérből, annak lesz ereje a ma s a jövendő fáradal
maihoz s lesz egykor majd annak hol megpihenni is. Fáradt
ságunk miatt panaszkodók, próbáltunk-e már táplálkozni e lelki 
kenyérrel is? Nézzünk csak hitünk reformátorára, mivé lesz a 
fáradt ember, mikor a testi kenyér mellett a lelki kenyér is 
napi eledellé lesz. Vagy nézzünk egy Bethlen Gáborra, Lórántfy 
Zsuzsannára s aztán, fáradságunk miatt panaszkodva, tekintsünk 
önmagunkra.

Megoldja Ő a földi javak hajszolása miatt ránk nehezült 
fáradalmainkat is, mikor azt mondja: „Mit használ az embernek, 
ha e világot megnyeri i s . . . “ Vagy hallgassuk meg a gazdag 
ifjúhoz intézett beszédét. Csak mi ne tudnánk Őt megérteni? 
Mi. akik úgy tudunk büszkélkedni elménk ragyogó képességei
vel? Dicsekszünk, hogy felfogjuk az égnek villámait, az éter 
hullámait, csak az égi üzenésekre nem tudnánk felfigyelni? 
Űzzük a testiség kultuszát, áldozunk pogány kedvteléseinknek. 
Csak a lelkűnknek nem tudunk áldozni? A lelkünk parancsai
nak nem tudunk szolgálni? Elnézzük, hogy mikor százak, ezrek 
éheznek köröttünk, lelkek vágyódnak a vigasztalás helyeire s 
nem tudjuk a kezünk kinyújtani alázatosan az irgalmasság gya
korlására. Názzük csak, a múltból mennyi ragyogó kép integet 
felénk. Életpéldák állnak előttünk s mi csak haladunk tovább 
a pusztulás ösvényén ? Nem törődve azzal, hogy így a földiség- 
gel számunkra minden végetér? Vagy kezdünk már felfigyelni?

Összetöri Ő a szívekben az önzés vasburkát is. Óltja? a 
meg nem értés mindent pusztító átkos tüzét. Az Ő egész élete, 
önfeláldozása alapja az önzetlenség. Minden cselekedete, mit a 
világban véghezvitt, az emberi bajok megértése volt. Minden 
szava a szeretet melegét sugároztatta. Mindenét, önmagát, má
sokért másoknak adta. Az emberiség életoltárára odahelyezte 
önmagát. Ennyi áldozat, ily végtelen szeretet s kegyelem árad 
felénk. Lehet-e mindez hiába? Próbáljunk csak meg tőle tanulni, 
tőle életpéldát venni.

Átváltoztatja Ő a keserűség ürömpoharát is soha el nem 
múló örömmé. Leveszi bánatunk terheit is, figyeljünk szavára: 
„Én élek s ti is élni fogtok."

Letörli Ő az árvák, özvegyek könnyűit. Nézd a naini cso
dák itt ismétlődnek körülöttünk, próbáltunk-e már e csodáknak 
részesévé lenni? Vagy talán mi elfordulunk az ily beszédektől; 
s azalatt éppen rajtunk, velünk történnek meg azok?
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Vagy kesergünk, mint eltévedt vándor, tékozló fiúként, 
bűneink romhalmaza felett megállva_ s vágyódunk hazafelé? 
Nézzük csak, mint egykor, hogy áll Ö ma is mellénk s mutatja 
az utat hazafelé.

Mikor ennyi megértés, szelidség, szeretet s ily nagy áldozat 
ereje sugárzik felénk, annyi alázattal ily biztos vezér hív ma
gához, mi még mindig emberi bölcseségünkkel kutatjuk azokat, 
melyek rejtve vannak úgyis előttünk s a magasságokból is csak 
fáradtan zuhanunk vissza. Szakítsuk ki hát magunk _a rohanó 
élet árjából, alázzuk meg magunk, fogadjuk el az Ő hívását. 
Keresztünk mellé, mely pusztít, életünkre tör, fogadjuk el, ve
gyük fel, az Ő igáját is, mely erőt, életet, megtartást kölcsönöz 
s vele, nála, mi fáradt emberek megpihenhetünk s általa egykor 
biztos révbe érkezünk. így addig is nem járunk egyedül, ketten 
haladunk .együtt s ketten hordozzuk a keresztet is, a biztos 
cél felé. Ámen.

Fadgyas Aladár
komáromi lelkész.

Illusztrációk.

Máté 12, 50: Nagy Sándornak volt egy semmit érő, ha
szontalan katonája, akit szintén Sándornak hívtak. A vezér egy 
alkalommal maga elé idézve így szólt hozzája: „Vagy a neve
det, vagy az életedet változtasd meg!" — Mi a Krisztus nevét 
viseljük, keresztyénnek mondjuk magunkat; de csak akkor 
leszünk igazán méltók erre a névre, ha megváltoztatjuk, meg
jobbítjuk a mi életünket s Istennek az akaratját cselekesszük. 
Amikor aztán nemcsak névrokonaivá leszünk Jézusnak, hanem 
testvéreiül is fogad bennünket.

*

Máté 13, 45: Kleopátra egyiptomi királynőről beszéli a 
hagyomány, hogy az az igazgyöngy, melyet borecetben felol
vasztva Antonius egészségére ürített kb. 2 millió pengő értékű 
volt. Plutarchos pedig Paulina császárné gyöngyfüzér nyakékét 
és hajdíszét a mi mai pénzértékünk szerint kereken 8 millió P-re 
becsüli. Mikor tehát Jézus az Isten országát igazgyöngyhöz ha
sonlítja, ezzel annak a nagy, mindenek felett való értékét akarja 
kifejezni. — Míg földi ékszerre csak a vagyonosak, kiváltságo
sak tudnak szert tenni, addig az Isten országának a drága 
gyöngyét megszerezheti még a legszegényebb is. Sőt voltaképen 
csakis a lelki szegények (Máté 5, 3.) nyerik meg azt; vagyis 
akik feláldozzák, „odaadják" érte minden emberi értékeiket: 
önigazságukat, kérkedő erényeiket, — míg csak lélekben egé
szen szegénnyé nem válnak.

*
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Máté 23, 34—35. Narcissus püspököt a jeruzsálemi gyüle
kezet egyes tagjai, mivel kemény szavakkal ostorozta feslett 
életüket, magát is a hatodik parancsolat durva megszegésével 
vádolták. Akadtak hárman, akik vádjaikra esküt is tettek. Az 
egyik azt mondta: „Égjek el, ha nem az igazat vallom / „A 
legrettenetesebb betegség sújtson le rám,0 — szólt a második;, 
a harmadik pedig: „Ne lássam az Isten napját többé, ha nem 
igaz, amit á l l í tokSokan  hitelt adtak a vádaknak s a püspököt 
száműzték, aki az Ítéletet hagyta az igazságosan itélőre. S az 
isteni igazságszolgáltatás nem is késett sokáig. Az elsőnek a 
házába belecsapott a villám s ott égett maga is feleségével és 
gyermekeivel. A másodikat az irtózatos bélpoklosság lepte meg. 
A harmadik az isteni igazságszolgáltatás láttára megtébolyult s 
elborult elmével addig siránkozott hamis esküje miatt, míg a 
szüntelen való sírástól meg nem vakult. Narcissus pedig vissza
térhetett Jeruzsálembe.

#

Luk. 7, 38: Egy ókori legenda beszéli, hogy Péter minden 
reggel az első kakas-szóra felébredt s tagadására való emléke
zésében keservesen sírt. — A könny a lélek fürdője, mely tisz
tára mossa azt a bűnnek szennyétől.. .  „Nem gyémánt a nevem, 
drágább vagyok annál; Nem harmat a nevem, forróbb vagyok 
annál. Kérded, hogy mi vagyok? Parányi könny vagyok, S 
eltitkolva élek; Bennem lakik s ragyog egy világ, a lé lek / 
(Lévay József).

*

Ján. 8, 32: Egy keresztyénné lett négernek azt mondta 
valaki, hogy a bibliai történetek nem igazak. Mire az azzal 
válaszolt: „Hogy nem volna ez a könyv igaz?! A házamba 
fogadtam, napokon olvasom és a szívemet boldogsággal tölti el. 
Hogyan lenne hazugság az, ami az embert boldogítani képes ?! 
Az előtt iszákos voltam, tolvaj és hazug; mióta ez a könyv szól 
hozzám, azóta egészen más emberré lettem, gyarlóságaimtól 
megszabadultam0. íme az igazság, mely szabaddá teszi azt, aki 
reá hallgat és a szívébe fogadja.

*

Márk 12, 44: Egy jómódú, tehetős asszonyt templomépítési 
hozzájárulásra kér fel egy gyűjtőív-hordozó. „Szívesen, — vá
laszol az; de a szegény özvegy filléreivel meg kell elégednie0. 
„Az sok is,0 — feleli a gyűjtő. „Bizonyára rosszul értett Ön 
engemet, — mondja az asszony; azt mondtam az özvegy pár 
fillérével, tehát egy kis összeggel be kell érn ie/ „Úgy értettem 
én i s ; s ez több, mint amennyit én várok s elfogadhatok. Mert 
az a bibliai özvegy, akire ön  asszonyom hivatkozik, amije csak 
volt, az egész vagyonát a templomperselybe veté“. A nő elpi
rult és egy tekintélyes összeget adott.

*
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Ján. 5, 13: 38 évi betegségéből gyógyítja meg Jézus azt 
a bethesdai beteget és az még annyi fáradságot sem vesz ma
gának, hogy utána tudakozódnék, kinek is köszönheti egészsé
gét. Mikor ott feküdt tehetetlenül, betegen, akkor hogyan tudott 
panaszkodni a könyörülő segítség hiánya miatt; most meg a 
hála, köszönet hiánya miatt Jézus nyithatná panaszra az ajkát, 
akárcsak a tiz bélpoklos meggyógyításakor. Szomorú, hogy a 
panasz könnyebben és gyakrabban jön az ajakra, mint a kö
szönő szó. Az Isten hány nehéz helyzetből mentett már ki min
ket i s ; s a legtöbben nem tudják, vagy nem akarják tudni ma 
sem, közöttünk sem, hogy ki az, aki rajtuk segített, megkönyö
rült. Maguknak, a saját érdemüknek, életrevalóságuknak tulaj
donítják a bajokból való szabadulásukat s előmenetelüket.

*

Ján. 11, 3: Herrmann János, a 30 éves háború énekköl
tője, midőn súlyos betegen feküdt, azt írta egy, az ágya felett 
függő táblácskára: „Uram, akit szeretsz, beteg". — Milyen bol
dog, aki szenvedései között is hinni tudja, hogy az Isten sze
reti s ebben a tudatban tárhatja fel előtte szívének panaszát, 
fájdalmát!

*

Máté 11, 28—29: Az 1904-iki düsseldorfi képkiállításon 
nagy feltűnést keltett egy festmény (Gebhardt). A kép előteré
ben lankásan emelkedő hegy magaslatán Jézus ül. Lábai előtt 
egy térdeplő nő, arcát Jézus ölébe temetve. Egész alakja a 
legmélyebb fájdalomnak, szégyennek a kifejezője. A Mester 
szelíden nyugtatja kezeit a nő fején, mintha csak mondaná: 
„Bízzál leányom, megbocsáttattak a te bűneid!“ A völgyből az 
emberiség minden rétegének tarka változatú serege igyekszik, 
tör fel-felé Jézushoz: itt egy püspök biborszin köntösében; mel
lette egy király, fején arany koronával; majd egy katona mar
cona, viharedzett arccal; utána egy koldus kopott, rongyos ru
hában. Valamennyinek a vállain kereszt, mely meggörnyeszti, 
meghajlítja a testüket. — A háttérben egy elvonuló csapat lát
szik. Jézus lábainál pihentek, Jézustól jönnek. A kereszt ott van 
nekik is a vállukon; tovább viszik azt. De már nem leverten, 
szomorúan, reménytelenül, hanem felemelt fejjel, égre tekintő 
szemekkel...  Jézus nem Ígérte soha, hogy leveszi a szenvedők 
vállairól a keresztet; hanem, hogy erőt ad a hordozására s vi
gasztal, megnyugtat annak a fáradalmai között.

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.
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Törvények, rendeletek, elvi jelentőségű határozatok.
Közli: Vértesi Zoltán.

1881—1932. B. M. kih. sz. A munkaadó a tanonc iskola- 
mulasztása miatt feltétlen felelősséggel csak akkor tartozik, ha 
a tanonc nála lakik.

78.985—1932. B. M. „Magyar Anyák Naptára“ a magyar 
anya- és csecsemővédelemről szól. 250 oldal. Ára 80 fillér. Ki
adja az „Orsz. Stefánia Szöv.“ Bpest, VIII., Vas u. 8—10. sz.

64.800—1933. V. K. M. A nem állami elemi iskolai tanítók, 
óvónők és állandó gyermekmenedékházvezetők illetményeinek 
újabb szabályozása.

20.300—1933. K. M. Kéményseprési dijak megállapítása (Bel
ügyi K. 15. sz.).

3.500—1933. P. Ü. M. A hadirokkantak, hadiözvegyek, hadi
árvák, Károly csapatkeresztesek s vitézségi éremtulajdonosok 
adókedvezményeiről.

52.700—1933. P. Ü. M. A négynél több gyermekes adózók
nak járó adómérséklés.

6.070—1933. A gyülekezési jog  korlátozásáról szóló rende
letek módosítása. — Politikai pártok zárt helyen, rendőrhatóság 
előzetes engedélyével gyűlést tarthatnak. Felvonulások, körmene
tek tartása további intézkedésig tilos.

1933. VII. t.-c. a hadirokkantak és más hadigondozottak el
látásáról.

89.250—1933. P. M. Névmagyarositási kérvényre 2 P bélyeg 
teendő, közalkalmazottak, özvegyek, árvák, katonákra vonatk. 
1 P. Szegénységi bizonyítvány csatolásával bélyegmentes.

90.100—1933. P. M. A boletta ára mm.-ként 3 P. A liszt- 
forgalmi adóváltság keresk. őrlésnél búza és kétszeres után 
4  P 50 f., rozs után 3 P mm.-ként. A vámgabona adómentes.

A községi iskolaszéknek a felekezet lelkésze is tagja, még 
ha a lelkész nem helyben lakik is (pl. filiában). (Községi Köz
löny 1933. 26. sz.)

67.149—1933. I. M. r. „Ha valamely bejegyezni kívánt cég 
szövege olyan jelzőt tartalmaz, mely egy vagy több egyház, elis
mert e minőségének megjelölésére is alkalmas, a cégbíróság mi
előtt a bejegyzés felől határozna, nyilatkozattétel végett tartozik 
megkeresni a vall. és közokt. minisztériumot, ki nyilatkozatát 
az érdekelt egyház véleménye alapján adja meg. (10.037.1. M.)

67.780—1933. P. M. A kötelező testnevelés alól való felmen
téshez szükséges hatósági orvosi bizonyítványok, amíg azokat 
más célra nem használják, illetékmentesek. Az orvosi bizonyít
ványra fel kell jegyezni: „A kötelező testnevelés alól való fel
mentés céljára feltételesen illetékmentes.“
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2.748—1932. Kúria. Szegények eltemetése — akiknek eltaka
rításáról hozzátartozóik nem gondoskodnak — a községnek ha
tósági feladata.

259.287—1932. B. M. Gyülekezeti vagy magánházakban 
rendszerint az egyház felügyelete v. tudtával tartott bibliakörök 
munkáját a rendőrség ne akadályozza meg. Kétely esetén az 
illetékes lelkésztől vagy presbitériumtól kérjen a rendőrség elő
zetes tájékozást.

97.327—1932. K. M. Táviratok vasárnapi és Szt. István 
napi pótdíja megszűnik.

74.913—V—1932. B. M. Községi segélyt élvező felekezeti isko
lák — hogy a község, vármegye, közig. biz. meggyőződjön 
arról, hogy a segély tényleg szükséges-e s az előirányzatnak 
megfelelőleg használtatnak fel — letárgyalt tanintézeti költség
vetésüket minden év július végéig, a zárszámadásokat március 
15-ig nyújtsák be a községi elöljáróságnak, illetve polgármester
nek. Úgy a költségvetéseket, mint a zárszámadásokat egy ok
mányolt és két okmányolatlan példányban kell készíteni s az 
iskolaszéki gyűlési jegyzőkönyvi kivonattal, igazoló okmányok
kal, az esetleg beadott felebbezésekkel, valamint a költségveté
sekre, illetőleg a zárszámadásokra záradék alakjában vezetendő 
oly értelmű igazolással, hogy a határozat ellen adatott-e be, 
vagy nem — felszerelni. — [Legjobb volna pár pontban csak 
az iskolai költségvetést (tehát az egyházitól különválasztva) 
beküldeni, illetve a Jegyző urnák átadni, mert a nyugtákra 
megfelelő bélyegilleték is jár. Nálunk a nyugták „egyházi bel- 
kezelés ügyben® bélyegmentesek s ha az egész egyház-iskolái 
számadást terjesztenénk be — úgy értesültem — a bélyegtelen 
nyugtákat megleleteznék].


