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RŐ'vid

bes,"édek gYe'J'mekeknek. nordozza'
•

, ,.Úplálja ; mi:
,Jf1géd szeretettel;
_ . ~.- "Ja, hogyan legyen jó ;
.~~ése felett.
" li" anyának! l Ki látja el őt jó
s őrködik fölötte ? Es ha beteg,

a szülője az anyának; 6 a szülőj e minden, mert 6 teremtett mindeneket. E világon minden
férfi és nő az Isten gyermeke; 6 jó mindenkihez és
szeret mindenkit.
*) E rövid , , ':\11á50S irá nyú beszédek lelkészek és tanit6k által a köz- és

vasárnapi iskolák ban vagy templomban, :l. sz iil ők áhal otthonu kban, gyermekek előtti fcl ol v:lsásm vagyelőadá sr a, _ só, :\ gyermekek által is magán- \':Ig)'
kőz-oh':\f.;mány gyaná nt szép sikerre l Iw sználhal6k.
D . K.
I
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Rövid beszédek gyermekeknek. *)
(Angolból.)

- - - : -.- - % - --

Isten a mi Atyánk,
:.l'...rikor imádkoztok, ezt mondjátok: ?-.'Ii Atyánk!c

Luk. Xl. z . (Máté VI. 9).

anya szere ti kis gyermekét ; kebelén hordozza;
testét eledellel, lelkét ismeretekkel táplálja; mi·
kor beteg, ő rkö dik fölötte gyö ngéd szeretettel ;
soha sem feledkezik el róla ; tanitja, hogyan legyen jó ;
örvend fej lődése és növekedése felett. .
De ki a szülője az anyának !? Ki látja el ő t jó
dolgokkal ? ki gondozza s őrköd ik fölötte? Es ha beteg,
ki gyógyitgatja ő t ?
Isten a ~zü16je az anyának ; 6 a szü16je minden·
ki nek, mert 6 teremtett mindeneket. E világon minden
fér fi és nő az Isten gyermeke ; 6 jó mindenkihez és
szeret mindenkit.
•

*) E rövid , vallásos iránYlÍ beszédek lelkészek és tanit6k álta l

köz- és
vasárnapi iskolákban vagy templomban, fl sziil ők által otth OIHI~ban, ?yermekek előtti felolvasásra vagye l őad ásr a, - s6t a gyermekek :Utal IS ma~an- vagy
köz-o lvasmány gya nánt szép sikerrel haszlIálhat6k.
.
D. k .
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A gyermek megtanul engedelmeskedni az anyjának, megtanulja szeretni őt. Boldog, mikor anyja reá
mosolyg s karjaira veszi. Hogyha rosszul érzi magát,
vagy hibázott: csak anyjánál talál vigasztalást. Kebelére
hajtja fejét és elmondja baját ; megvallja hibáját és bocsánatot kér. Ha idegenek ' közé jut: szomoru lesz s
elhagyottnak érzi magát, mert anyja nincsen ott, hogy
reá mosolygjon, mikor jól viseli magát,
vagy megvigasztalja, mikor fájdalma van,
vagy szeretve megcsókolja, mikor lefeküdni indul.
N éha, mikor anyja valamit parancsol, a gyermek
morogni, békételenkedni szokott, s igy gondolkozik
magában: majd ha nagyra növök, azt fogom tehetni,
mi nekem leginkább tetszik.
De valjon valóban igy van-e ez? Valjon jő-e számunkra valaha oly idő, midőn azt tehetjük, mi leginkább tetszik, és a mi abban a pillanatban nekünk a
legkellemesebb I
Nem. A gyermek megtanul engedelmeskedni
atyjának s anyjának azért, hogy ezáltal megtanulja,
miként engedelmeskedjék - mikor férfivá lett
az
Istennek. Isten törvényt adott sziveinkbe, melynek engedelmeskedni tartozunk. De a gyermekeknek meg
kell tanulniok figyelni Isten szavára, amely sziveikben
nyilatkozik, s engedelmeskedni e benső törvénynek.
Ezért adott Isten nekik atyát, anyát, hogy őket gondozzák, vezessék, s kötelességeikre megtanitsák. Ki
gyermek-korában szülőinek engedelmeskedni megtanul, az
ha majd nagyra nőtt
Istennek is önként
és készséggel engedelmeskedik.
Egyszer egy anyának két kis gyermeke volt, kiket ő naponként tanitani szokott. Egyik napon, tulságosan el lévén raglai va, nem adott fel nekik leczkét ;
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hagyta, hogy szlin-napjok legyen. Az el őző napon a
gyermekek restek, roszak voltak, s ez által anyjuknak
kedvetlenséget okoztak ;
de ime most az a gondolatjok támadt, hogy a nyert szli n-napot, játék helyett,
munkára használják ; két-annyit tanulnak, mint azelő tt
szoktak, és igy kipótolj ák, mit elmulasztottak. Igy is
tettek.
Képzelhetjlik, mennyire örvendett most az
édes anya, mert jól tudta, hogy amidő n gyermekei
neki a kedvére járni igyekeznek, ez által megszokj ák
s megtanulj ák azt is, hogy az Istennek is kedvére járjanak s akaratját cselekedjék.
A mikor tanitványai arra kérték Jézust, hogy tanitsa ő ket imádkozni, ő arra a szép imára tanitotta, a
me ly igy kezdő dik : .jlfi Atyánk! ki vagy a ?nemz)'ben. « E p ezért ezt az U r imájának nevez zuk.
J ézus előtt az emberek Istent nem mennyei Atyának, hanem inkább Királynak, T e re mtő nek, Birónak,
Pásztornak tekintették. De Jézus határozottan tanitotta, hogy az Isten az ő A tyja .és a mi A tyánk.
Miért )
H ogy erre megfelelhessete k, vegyétek csak
számba és gondoljátok el, min ő viszonyban állotok
földi atyáitokkal, miként éreztek irántok, és miben kulönböznek ők el ő ttete k a többi emb e rektő l.
~Iő sz ör is, - ;- atyátok jobban szeret titeket, mint
más. Ad nektek élelmet, ruházatot s mindent.
Megjelöli, hogy miként és hol éljetek, s melyik
iskolába járj atok.
Gondoskodik rólatok, akár jók vagytok, akár
roszak.
Megblintet, ha nem engedelmeskedtek ; de csak
azért, hogy megjavuljatok s boldogok legyetek.
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Ha fájdalmatok van, szomorkodik felettetek s
.abba jár, hogy vigasztaljon és gyógyitson.
Ép ,ilyennek kell gondolnunk az Istent is.
Az Isten is Atyánk nekünk. O" is szeret minket,
s tán még jobban, mint -földi szülőink szerethetnek. A
mint a biblia mondja: , ,Ha az én alJ'ám és anyám elhagynak is engem, az Ur magához veszen engemet;« a mi azt jelenti, hogy földi szülőink esetleg elhagyhatnak minket, de Isten soha sem h~gy el.
Mindannyian Istenéi vagyunk. 6 visel gondot mi
reánk; 6 ád naponként ~ledelt, és mindent. 6 vezérli
sorsunkat és életünket. O jutalmaz, ha jók vagyunk, s
büntet, hogyha roszak voltunk, de csak azért, hogy jövőben jobbak legyünk.
Szülőitek gyakran szereznek örömet nektek s
ajándékokat adnak, mert szeretnek titeket sohajtják, hogy boldogok legyetek. Isten is gyakran kiild aldást
.s váratlan örömet az ő kedves gyermekeinek, mert
szereti őket, s a gyermeki szivek ezért hálával és szeretettel telnek be iránta. Hogyha fájdalmukban s szomorkodásukban hozzá térnek és elmondják bánatukat:
Isten részvétet és szeretetet tanusit irántok, s érezteti
velök jóságát, segélyét és vjgasztalását,
szóval, bebizonyitja szivökben, hogy 6 nekik szerető és mindig
közel-levő mennyei jó Atyjok.
Valamint az édes anya kicsiny gyermekeit estve
az ágyba fekteti s a világosságot szemükről elárnyékolja: ép igy boritja árnyékba Isten is estvénként . a
külvilágot, hogy az ő nagy családja békében alhassék.
Mi alhatunk ; 6 sohasem alszik. 6 mindig őrködik s
megőriz gOliosztól.
Egyszer majd egy mélyebb álom fog borulni
reánk. Isten eljő és lezárja szemeinket; elköltöztet,
•

•
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hoay e<Ty másik világba ébredjüuk. Ha kötelességeinkef itt hi" en végeztük; ha jók és engedelmesek voltunk : akkor majd a távozáskor azt fogjuk érezni, hogy
nem valamely idegen országba, hanem mennyei Atyánknak hajlékába, tehát haza megyünk.
Azt hiszem, már ti is éreztétek, mily kedves dolog
az, - egy hosszu távollét után ismét haza menni.
S valjon miért ?
Mert ott vannak szülőitek és testvéreitek.
Jézus mond á, hogy ő az ő Atyjához és a mi
Atyánkhoz megy s ott helyet készit" számunkra,
hol
tisztábban megismerjük a mennyei Atyát, s hol elköltözött szeretteinkkel ismét összetalálkozunk. Mily boldogitó lesz
egy szebb és nagyobb világban egymást újra megtalálni, és örökké együtt élni!
Atyátok s a nyátok szeretett titeket és jó volt
hozzáto k még mi elő tt őket ismertétek volna s nekik
köszönetet mondhattat o kvolna ; ők j ók hozzátok akkor
is, miko r ros zak vagytok s engedetlenkedtek.
Isten is jó azokhoz is, kik nem ismerik ő t, s kik
hálátlanok iránta. »NaPját feltámasztja mind a g"01Wszokra, mind a jó/wa, és esőt ád mind az igazaknak,
mind a hamisaknak. «
.
Ha valamire szük ségetek van: atyátoktól vagy
anyátoktól kéritek. Ók gyakran megadják; de néha
megtagadják és igy szólnak: »Nem, gyermekem, az
nem lesz jó neked; « S ti bele kell hogy nyugodjatok,
mert ő k jobban tudják, mit kell megadni vagy megtagadni.
Az Isten is igy tesz vehink. Néha megadja, mit
kérün~, néha megtagadja. De azért biznunk kell benne,
mert 6 mindig tudja, ho <Ty mi a legjobb siámunkra.
Sőt néha el is vesz tőlünk valamit, a mit becsühi nk, .-
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m'e rt látja, hogy az akadályoz minket a leczke tanulásában, a melyre tanit ni akar.
,
Meglehet, azt kérdezitek,
hogyha Isten a mi
Atyánk, hogyan van az, hogy nem szeretjük őt jobban ?
Ennek egyik oka az lehet, mert még nem tanultátok meg ismerni és szeretni őt. - Sokkal nehezebb
szeretni egy oly Lényt, kit sohase láttunk, mint azokat,
a kiket minden nap látunk.
A másik oka az, hogy
nem mindig teszitek azt, mit Isten szivetekben mond,
De mialatt szülőiteket szeretni s nekik engedelmeskedni tanultok, azalatt megtanuljátok az Isten iránti
szeretetet és engedelmességet is, S remélem, a mint
növekedtek, mind jobban megtanuljátok szeretni és
szolgálni őt. Ha mindnyájan oly jók volnánk, a milyeneknek lennünk kell s a milyenek tán egykor lenni is
fog unk: akkor ép azt é rez nők az Isten iránt, mit a
kicsiny gyermek érez édes atyja iránt, mikor ez térdére
veszi s kivánataira szeretettel felel.
Ha igy érezünk iránta: akkor Isten végtelenül
szeretni fog, s oly békét küld szíveinkbe, milyet a világ
nem adhat, de el sem vehet.

•

Isten nevét tartsd szentnek.

.

»Szentellessék meg a tc neved.t;
j\Iáté VI. 9.

mondat, melyet idéztem (vagy felolvastam), mint
tudjátok, egy részét teszi az imának, melyre
Jézus tanitotta a tanitványait. Az első dolog
tehát, melyet mennyei Atyánktól kérnünk kell, az,
hogy az ő neve megszenteltessék, vagyis szentnek tartassék. - De hogyan történik ez l
Először is, Isten nevét nem tartják szentnek azok, .
kik azt esküdözésben, vagy épen káromkodásban használják. Nem egyéb ez, mint Isten nevé t Mába fötvemti;
ez pedig nagy hiba, s a mint tudjuk, a biblia is tiltja.
Néha még a gyermekek is megszokják a rosz és istentelen szavak használását; eltanulják az id ősebbektől,
s aztán később na" )'on nehéz a rosz szokást abba'"
hagyni.
Összegyül ünk, főleg vasárnapokon, hogy tanuljunk Istenrő l, hálát adjunk jóságáért, s kérjük tőle,
mire szükségünk van.
Ha a királyhoz mennétek,
hogy kérjetek tőle valamit: bizonyára jól meggondol,
nátok, hogy mit akartok mondani. Nem nevetgélnétek,
nem beszélgetnének, s játékszert se vinnétek zsebetekben magatokkal.
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Mikor összejövünk, hogy tisz teljük Istent: Nagyobbhoz jövünk, mint bármelyik földi király. Nem
szabad tehát fel ed nünk, hogy ki az, kih ez b eszélünk,
s igyekeznünk kell teljes szivből tisztelni és imádni őt;
mert Isten a sziveinkbe lát, s tudja, hogy lélekben és
igaz ság"ban imádjuk·e őt, vagy nem.
Jézus egyszer, utazása közben, egy faluban betért
egy Mártha nevü asszony házába (Luk. X. 38), kinek
egy nőtestvére is volt, Mária. Mártha sürgött-forgott a
sokféle házi szolgálatban; mialatt Mária a Jézus lábaihoz leliivélZ, Itallgatá az ő beszédét. Meglehet, hogy
ekkor látta először Jézust, s félt, hogy több é nem lesz
alkalma őt hallani; igy hát teljes figyelemmel hallgatta
beszédét és tanitásait, mert ilyeket mástól b izonyára nem
hallhatott volna.
Mártha ohajtotta volna, hogy Mária
is dolgozzék és segitsen neki,
s igy szólott Jézushoz: Uram, ?lem tÖ1'ődöl-e azzal, llOgy az éll nó'testvérem csak egymaga71wa Itagyja a szolgálást ? Ugya"
1It01tdd neki, hogy se.gÜsen nékem. Erre Jézus igy válaszolt: lJ/ártlta, lJ/ártlta! szorgalmCttoskodol és sokat
sürögsz ,. pedzg" e~gy az , a 71"t" szükséges. lV/ária azo1tbau
ct jobb 7'észt választotta, 1/Zely el 1tem vétetik tőle. 
Jézus ezzel azt akarta kifej ezn i, hogy az ő lábainál
ülni s beszédeire figyelni jobb, mintsem tiszteletére
nagy vendégséget rendezni. Mártha jó asszony volt;
de a világi dolgokkal, ugy látszik, nag yon el volt foglalva s igy a nemesebb és szentebb élet magvai csak
nehezen verhettek gyökeret lelkében ; vagy ha meggyökereztek is, de növekedésük közben a tövisek által
megfoj tattak. __ Ebből a tanulság az, hogy ha a mindennapi dolgok és élvezetek lelkünket akkor is elfoglalják, mikor magasabb és sze ntebb dolgokról kellene
o

go nc1olkoznunk,

mi is épen abba a hibába esünk,
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mint Mártha. Ily úton-módon pedig nem fogj uk az lsten
nevét megszentelni.
Az 6-Testamentumban (I. Móz. 28.) Jákobról egy
szép történetet olvashatunk. Jákob, ugyanis, az atyai
házat elhagyva, magánosan vándorolt a pusztán keresztül, és juta egy /te,lyre, hol meghála, mert a nap már.
lehanyatlott vala. Almában egy lajtorját látott, mely a
földről az égig ért s melyen angyalok jártak fel és le.
Mikor föl ébredett, igy szólt: Bizony itt van e helyen
az Ur,
/tem egyéb ez, hanem az Istennek ltáza és a
memtyeknek kapuja;
tehát meggyőződö tt arról,
hogy Isten v.ele van a távolban is ép ugy, mint a szülői
háznál. És felkelvén reggel, vevé azt a követ, melyet feje
alá tett volt; és fölemelé azt oszlop vagyis oltár gyanánt
s olajat tölte rá. Ugyanekkor fogadást tett, hogy ha
az Iste n vele lesz s vezérli útain : ő szolgálni fogja
Istent egész életében, - Jákób tehát az Isten iránti
tiszteletét az által fejezte ki, hogy felállitotta azt a követ oltár gyanánt s olajat öntött rá,
Különbö ző
népek különböző módon tisztelik az Istent, A zsidók
egy fényes templomot ép itettek s abban gazdag áldozatokat áldoztak, hogy megmutassák Iste n iránti hálájukat s ragaszkodásukat; legkedvesebb s értékesebb
vagyonukból vittek ajándékokat Isten templomába, A
papokat nagy tiszteletben tartották; s a templomnak
egyik belső része annyira szent volt előttük, hogy oda
csak a főpap mehetett be s ő is csak egyszer egy évben. A templom e részét szentek szentének nevezték, s
azt képzelték, hogy Isten ott inkább jelen van, mint
bárhol egyébütt.
A zsidók azt hitték, hogy a jeruzsálemi templom
a legjobb ,s legalkalmasabb hely, a hol Istent tisztelhetik.
De szomszédaik, a sámariabeliek, némileg
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különböző módon tisztelték az Istent. 6 k a Gerizim
heO"yen ép itettek egy templomot, s azt hitték, hogy az
a I~o'alkalmasabb hely istentisztele tre. E miatt folytonos ~Ilenségeskedésben éltek a zsidókkal s akadályokat görditettek útj okba, midőn ezek az ünnepre JéruDe a mikor egy sámariabeli n ő
zsálembe mentek.
J éz ust megkérdezte, hogy melyik istentisztelet helyesebb, a zsidóké-e vagy a Sámariabelieké I
Jézus
azt felelte, hogy sem az egyik, sem a másik ; mert Iste nt
bárhol imádhatjuk, s a fődolog az, hogy lélekben és
igazság-ba1t imádjuk.

A keresztények, kivált a közép-kori időkben,
gyakran megfeled keztek J ézus ezen szavairól ; mert
némely helyeket kiválóan sze nteknek tartottak, oda
elzaránd okoltak, s azt képzelték, hogy Isten ott inkább
meghallgatja s teljesiti imájokat.
A te mplomot gyakran Isten házána k nevezzük ;
mikor bemegyü nk, leveszszük a kalapunkat, csendességben vagyu nk, s ez által is kifejezni igyekszünk tiszteletünket ama L ény iránt, a kié a ház. Nem azért,
mintha Isten ott inkább jelen vol na, mint egyébütt;
hanem, mert könnyebben emelkedhetü nk go ndolatainkkal az Istenhez egy te mplomban, mely kiválóan e czélra
és ha ott gondolataink a föld i dolgokon
épittetett ;
felülemelkednek, s ha hallhatjuk a tanitásokat, melyek
minket jobbakká és bölcsebbekké tesznek: méltán elmondhatjuk, hogy az a ház reánk nézve valóban az Isten
háza.
Némelyek templomaikat virágokkal és képekkel
Ha a virágokat lá tva, azok nak alkotójára,
ékesitik.
Istenre gondolunk ; ha a képek minket a mi nagy Ta·
nitónkra, a Jézusra emlékeztetnek, vagy a ma nagy em-
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berekre, kikrő l a bibliában olvasunk, ez esetb en
az ily ékesitések ellen nem lehet kifogásunk.
Némelyek a Jézus i rán ti tiszteletüket az által fej ezi k ki, hogy miJ<o r nevét emlitik, meghajolnak vagy keresztet vetnek. -- Ez egészen fölösleges és értelmetlen
eljárás ugyan, mert a Jézus ir<ínti tiszteletiinket az által
mutatj uk ki helyesen, ha őt követjü k, tanitásait megtanuljuk s ezek szerint élünk; de azért nem szabad kigu nyolnunk azo kat, kik az e mlitett kiilső jeleket, hajlongásokat gyakorolják.
Az egyház b első e mberei régen üld özték, kinozták, bebörtönözték, égették s gyilkoltatták azokat, kik
nem ugy vélekedtek Iste nrő l s nem ugy imádták az
Istent, mint ők.
Ez menthetetlen hiba s óriási
tévedés, sőt bün volt. Az Isten ilyet nem kiván.
Ót azok tisztelik és imádj ák helyesen s igazán, a kik
az ő parancsolatait meg ta rtják. Az ő legfőbb parancsolatja p edig
a szeretet Isten iránt és embertársaink iránt. A véle ményekben s felfogások ban kül önbözhetünk, de a szeretetb en egyek nek kell lennünk,
mert Istennek mindanyian gyerm ekei s igy egymásnak
testv érei vagyunk.
A gyérmekek, kik atyjukat szeretik, abba j<írnak,
hogy kedvére legyenek, szavát megfogadják és teljesitsék. É p igy Isten nevét is akkor tartjuk tiszteletben
s ugy szenteljük meg helyesen és méltá n, ha parancsait m,,;gtartjuk s olyanokká lenni igyekezünk, milyenekké 6 akarja, hogy legyü nk.
Isten segéljen titeket s támogasson szeretetével a
végre, hogy parancsainak engedelmeskedjetek s nagy
nevét szentnek tartsátok!
•

.~

•

A jó sámaritán.
liNe nézze kiki csak a maga hasznát, hanem
:l másokét is . .:
Filip. H. 4.

emberek, kik néha igy go ndolkoznak: _
»megélek egyedül magamna k, senkinek kárt
nem .okozok ; nem törő dö m embertársaimmal s
dolgaikba nem elegyede m. «
D e valjon csak ennyi-e a mi kötelességünk ? valjon
csak ennyit vár-e Isten t ő lünk, t. i. hog y e mbe rtá rsainknak kárt ne tegyünk ?
»Ne nézze kiki csak a
Mit mond Pál apostol ?
maga hasznát, hanem a másokét is. <
Ha Pál csak maga-magának élt volna, ha e mbertársai szükségeire ne m gondolt volna : akkor ne m kellett volna oly sokat küzdenie és szenvednie. Kényelmesen megélhetett volna otthon sátor-csinálással foglalkozva. De ez esetben aztán hogyan terjedett volna
el az evangelium Kis-Azsiában, G örögországban, R ómában ? - Pál egy küzdelmekkel s önmegtagadással
teljes életet élt, s kész volt türni és szenvedni, csakhogy terjeszthesse az evangelium világosságát s ismertethesse ama szép igazságokat, melyek lelkében lakozta k.
E tekintetben ő a nagy Mester példáját köve tte.
Jézus is szétjárt, jót-tévén s gyógyitvá n mindenfelé.
Mik or azt kérdezték tő l e, hogy melyik a l egfő bb pa-
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rancsalat a törv ényben,
ő igy felelt: »S zeressed a
te Uradat Istelwdet teljes szivedből, teljes lelkedből és
mi"de1l erődből és teljes elmédből,- és a te felebarátodat
múlt magadat. « (Luk.X. 2 7.) És mikor a törvénytudó azt
kérd ez te: »De kicsoda az én felebarátom? <
Jézus
erre a jó sámaritán gyö nyörü p éldázatával válaszolt.
Egyszer egy ember utazott egyedül, egy pusztás
vidéken keresztül,
J e ru zsálemből Jerichóba. (Luk. X.
,
30. s köv.) Ut közben rablók kezébe esett, kik őt kifos ztották , megsebesitették ; aztán elmenének s ott
hagyák félholtan.
Valószinünek látszott, hagyott
hal meg, mert kevesen szoktak Járni azon az úton. - De im jö valaki.
Ki az? - Egy pap,- egy amaz emberek közül, kik életüket Isten :;zolgálatára, a templomi
szertartások végzésére szentelték, s kiket a zsidók
más embereknél jobbaknak és szentebbeknek tartottak. Azt várnók, hogy segitni fog az út szélén fek vő,
megsebzett emberen. De nem teszi; elkerüli. Azt szi nleli, hogy észre se vette, s gyorsan elmegy az út másik szélén. Meglehet, hogy sürgős dolga van, melyért
sietni kell, s sietsége közben nem t ö rődi k szerencsétlen embertársának so rsával. Megél ön magána k s nem
elegyedik
a mások dolgába. -,
Es a szegény sebzett ember mind inkább és inkább
gyengliI, vesziti erejét, és attól fél, ott kell meghalnia.
De im, jő egy másik ember. Ez még nem pap,
csak lévita,- egy azok közü l, a kik a templomban a
papoknak segédkezni szoktak. -- Ez már kÖzelebb
megy; rá néz a sebzett emberre. Talán segitni fog.
Nem. Val6szinlileg attól tart, hogy a rablók visszatérnek s ő is veszélybe jut. A saját élete pedig kedvesebb, mint ·ember-társáé. Elrohan, s ott hagyja a szerencsé tl en embert félholtan, kétségbe-ese tten.
I

16

De im, ott jő egy harmadik. Ez már nem pap,
nem lévita, sőt még nem is zsidó. Ez egy sámaritán,
vagyis egy a sámariabeliek közül, kik közt és a zsidók
közt századok óta mély gyül ölet és ellenséges érziilet
uralkodott. A zsidók gyülölték és megvetették a sámariabelieket, s ezek viszo nt a zsidókat. - Alig föltehető tehát s talán kivánni se lehet, hogy a kö zel edő
sámaritá n koczkára tegye életét egy sebzett zsidóért s
inegmentse azt. S mégis mi történik I - A sámaritán
oda megy, megáll, leszáll szamaráról, s nemcsak beszél hozzá, nemcsak vigasztalja, bátoritja, -- hanem
saját kezeivel bekötözi a sebeket, olajat s bort tölt
azokra; aztán saját szamarára teszi, elviszi a vendégfogadóba s ott gondját viseli. Másnap pedig, a midőn .
távozik, pénzt ád a fogadósnak e szavakkal : >viseld
gondját neki, és valamit ezen jelúl red költesz, át mikor visszatérek, megadom neked. « Mikor Jézus ezt a példázatot el őadta, végül e
kérdést tette fel: E Itárom közút melyik volt f elebarátja annak, a ki a ?-ablók kezébe esett? - Es a törvénytudó, kihez e k érd és intézve volt, igy válaszolt :
az, a ki könyörült rajta. Mire Jézus ezt felelte: Eredj
el, és le is aMPm cselekedje!.
E példázat által Jézus arra akar tanitani, hogy
nemcsak rokonainkkal és barátainkkal tegyü nk jót,
hanem
nemzet és vallás-különbség nélkül - tegyü nk jót mindazokkal, kik szenvednek, nyo morban
vannak s kiknek segitségünkre és támogatásunkra
sziikségök van. Arra tanit, hogy tekintsünk felebarátunknak mindenkit, a ki iránt szánalmat, könyörületet,
szivességet tanusítani és gyakorolni alkalmunk nyilik.
Igen, mert a kik iránt szánalmat, roko nszenvet érzLink,

kiken bánnily csekély mértékben is segithetünk : azok
•
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mindannyian a mi felebarátaink, s viszont azoknak mi
mindannyian felebarátai vagyunk.
Pál apostol azt mondja: mig- idó'lIk van, teg-yünk
jót mindc1tCkkcl.
Némelyek azt hiszik, hogy elég az, ha otthon a
saját házukban s családjuk iránt elvégzik teendőiket,
s ba otthon élettársuk, gyermekeik, vagy testvéreik
iránt, jók és szívélyesek. Igaz, hogy mindenkinek első
sorban a saját otthonában, családjában kell teendőit
végeznie s jóságot és szivességet gyakorolnia; mert a ki
a családi kötelességeket elhanyagolja, az alig lehet jó
és szeretetre méltó ember. De a valódi emberszeretetnek a családi körön is túl kell terjednie s a mások bajaival és szükségeivel is kell foglalkoznia. Ezért mondja
az apostol: mig időnk vagyis alkalmunk van, teg)IZhtk
jót mindenekkel. A jó ember mindig és mindenütt talál alkalmat a jóltevésre.
'.
Ha mindnyájan csak magunknak és magunkért
élnénk: akkor nem lennének kórházaink, gyógyintézeteink, szeretetházaink, menedékházaink, siket-néma intézeteink, árva-házaink; akkor nem lennének tán iskoláink se; akkor nem lettek volna s nem lennének hittéritők (missionariusok), kik országról-országra utazva;
miveletlen s vad népek kört hirdették s hirdetik a J ézus evangeliumát, terjesztik az igazságot, mivelik a szivet és lelket, s ezekben ápolják, fejlesztik a jobb és
nemesebb érzelmeket, a jóságot és a szeretetet.
Az ily emberek mind megtanulták a leczkét, melyre
Pál apostol az alapigékben tanit, s melyre Jézus a jó
Sámaritán gyönyörü példázata által figyelmeztet,
t. 1. hogy ne éljünk csupán önmagunknak, sem csupán
azoknak, a kik hozzánk rokonsáo-nál fo o-va leo-közelebb
Unilárius kis könyvtár.

'"

"
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önma<Tunkat
meQ:tagadni s
á llnak , hanem i<Tyekezzünk
o
ö
e mbertársaink nak javát, boldogságát el őmozditant .
Mikor egy ház kigyúl: a tlizoltók rögtön berohannak, hogy meg mentsék a benn l evő embereket,
habár nem tudhatják, valjon ne m vesznek-e el mentés
közben ők magok is.
Mikor a kis testvér a vizbe esik : a nagyobb utána
roha n, nem törődve saját életének koczkáztatásával.
Ez a valódi jóság, a valódi emberszeretet; ez a valódi
önfeláldozás.
A leczke tehát, melyet megtanulnunk, elsajátitanunk és. gyakorolnunk kell, az, hogy tagadjuk meg
magunkat s éljünk másokért is. Erre a nagy leczkére
tanitott Jézus, nemcsak beszédeiben, hanem egész
élete és halála által ís. 6 jött, hogy fölkeresse és megmentse az elveszni-inclultakat. Jött, nem azért, hogy
nek í szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. Körüljárt jót-tévé n, gyógyitván, tanítván, segitvén
és vigasztalván. -- A mint az ő példája mutatja, e világon alig tehetlink és végezhetlink maradandó jó dolgot ö1ifeláldozás HélkM. Az élet nem azért van adva
nekünk, hogy azt ö n ző leg élvezzük, hanem hogya mások javára használjuk. Jézus meghalt az összesért, az
egész emberiségért, példát adva, hogy ne éljünk csupán önmagu nknak, hanem vegyük fel az ő igáját, kövessük ő t, s tanuljuk meg tőle, hogy miként kelllemondani, önmagunkat megtagadni, s embertársainkért és
a mig nem elhangzik lelkünkben a
Istenért élni,
szózat, az isteni nyilatkozat: jól vagyo1t, jó ds /tiv szolg-ám; menj be a te Uradnak örömdbe.
~

•

.

•
•

Fizess jóval a roszért.
ál apostol igy szól : »R oszért roszszal lIe fizessetek senkillek.« Jézus ezt mondja : »Szeressétek
ellenség-eiteket,. áldjátok azokat, a kik titeket átkoz1tak,. jót. tegyetek azokkal, a kik titeket gyúlölnek ,.
és imádkozzatok azokéd, a kik titeket Itáborg-atnak és
üldöznek« (Máté V. 4 4).
De mily nehéz e parancsolatokat meg tartani I Mily gyakran hajland ók vagyunk
a roszért roszszal fizetni!
- Gyakran előfordul, hogy mikor az egyik fi ú ráüt
a másikra, vagy valamely barátságtalan dolgot mivel
vele szembe, ez a másik hasonlóval fi zet vissza, s aztán
ily szavakkal mentegeti magát : ő tette előszö r nekem,
s én csak visszaadtam. Vagy, ha két kis lá nyka czivódik : az egyik azt hiszi, hogy az ő részén van az igazság, ha elmo ndhatja, hogy a másik kezdte.
D e valjon helyes-e raszat tenni csak azért, mert
más már elébb r osszat tetU Valjon helyes-e, hogy egy
ro szat-tevő vagy bántalmazó helyett kettő legyen ! .Bizonyára nem.
Réges-régen, még mielőtt Jézus született volna, a
zsidók a viszonzás vagyis hasonlót hasonlóval való
visszafizetés törvénye szerint jártak el. E törvény ezt
2'
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mondá: > Szemet szemért, fogat fögért, kezet kézért,
lábat lábért, égetést égetésért, kéket a kékért« (2, Móz,)
XXL 24--25,)
De Jézus azt tanitotta, hogy ne fizessünk vissza
hasonlót hasonlóval, bántaImat bántalommal, hanem
fizessük , jóval ,a roszat is, 6 azt mondja : Szeressétek
ellenségeiteket,. áldjátok azokal a kik titeket átkoznak,. .
jót tegyetek azokkal, ti kik titeket gyülölnek ,. és imádkozzatok azokért, a kik titeket Itáborgahlak és üldöznek,
hogy legyetek a 'ti meltnyei Atyátoknak fiai, mivel 6 az
ő napját feltámasztja mind a gonoszokra, mind a jókra,
és .esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.
Ez valóban nehéz leczke, de azért igyekeznünk
kell azt megtanulni, mert addig nem lehetünk jó keresztények, mig meg nem tapultuk. Keresztényeknek,
.Krisztus követőinek nevezzük magunkat, s talán ohajtunk is valódi keresztények lenni, Isten gyermekei gyanánt élni,
de ha ezt akarjuk: engedelmeskednünk
kell a Jézus parancsainak.
Kétségen kivül kellemetlen és boszantó, ha valaki
megbánt, megsért vagy tán épen meglop,
de mégis
mennyivel nagyobb kárt, kellemetlenséget és bántaImat okozunk magunknak, ha a veliink szemben elkövetett bántalom által mi is hasonlóra indittatunk !
Megsértetni, kárt szenvedni,
sokkal könnyebben elviselhető dolog, mint vétkezni, Olykor-olykor
alig állhatjuk meg, hogy ne haragudjunk,
de bün
lenne megengednünk, hogy haragunk boszúvá vagy
gyülöletté váljék s a vett bántalomért hasonló vagy
tán még nagyobb bántalmazással fizessen, Ha elhatározzuk, hogy rosz szenvedélyeinknek nem engedünk,
hogy roszat nem teszünk, nem vétkezünk: látni fogjuk,
hogy a velünk szemben elkövetett bántalom tulajdon-

2 r

képen nem oly nagy, milyennek egyelőre láttuk. _
Sokkal roszabb a roszat megtemzi, mint elszenvedni;
és, ha csak szenvedünk, de nem vétkezünk: csakhamar
megkönnyebbülünk, nyugodtabbak s boldogabbak leszünk, mert nincs miért önmagunknak szemrehányást
tegyünk, nincs miért pirulj unk és szégyenkezzünk.
Ha legy őzni igyekezünk önmagunkban a hajlandóságot, mely a roszért roszszal fizetni készt; ha megpróbáljuk jók és súvélyesek lenni a haragos, ingerlékeny s nehéz természetü embertárs unk iránt; ha imádkozunk érette, hogy tanuljon jobbá lenni; s ha
a
midőn alkalmunk van - rosz helyett jót teszünk vele:
akkor valóban engedelmeskedünk a Krisztus parancsolatainak s méltók leszünk a keresztény névre.
J ézus Krisztus ezt a leczkét nem csak szóval tanitotta, hanem tényleg is követte s egész életében ezen
"
elvek szerint cselekedett. O mindenfelé csak jót tett;
de a legnagyobb jót tette azáltal, hogy hallgatóit intette, fi gyelmeztette és tanitotta, hogy az Istent, a menynyei Atyát, mind jobban és jobban megismerjék és
szeressék, s neki engedelmeskedni igyekezzenek. -És mégis akadtak kemény-szivü, hálátlan emberek, kik
a világnak e legjobb és legnagyobb Barátját és ] óltevőjet káthoztatták, halálra itéltették s keresztre feszittették. De ekkor is, szenvedései között is, kinos haldoklása perczeiben is Jézus csak jó indulattal gondolt
ellenségeire, s a helyett hogy viszonzásul roszat kivánt
volna, eként imádkozott : »Atyám, bocsáss, meg 1zekz/e,
mert nem tudják, hogy mit cselekeszttek < 6 tehát való. ban szerette még éllenségeit is, és imádkozott azokért,
Ha valódi tanitvákik őt megvetették és üldözték.
nyai akarunk lenni, kövessük az ő példáját mi is.
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Most egy történetkét beszélek el egy emberről,
ki a Jézus parancsának _engedelmeskedve, megtanulta
szeretni ellenségét; j6t tett azzal, a ki őt gyül ölte és
igy j6val fizetett vissza a roszért.
Olaszországban, a miveletlen és barbár idő sza
kok alatt, a boszuállás annyira szokásos volt, hogya
vérengző kihágás ok s gyilkolások csaknem napirenden
voltak. Egyszer egy ember, ki egy másik iránt ellenséges indulattal viseltetett,
reá lesett erre a sötétben,
megtámadta, össze-vissza verte s a szemeit kiütötte;
s aztán elmenekült. A megvakitott szere ncsétlen ember most már, kenyerét meg nem szerezhetvén, kénytelen volt egy zárdába vétetni fel magát, hol a j6-lelkü
barátok nemcsak segitettek rajta, hanem az igaz keresztény vallás némely leczkéire is megtanitották.
Egy nehány év mulva az ő ell'1nsége, ki őt megvakitotta volt, nehéz beteggé lett, s minthógy abban
az időben csak a zárdákban voltak kórházak vagyis
gyógyitó helyiségek,
a beteg !=lle nségnek gyógyulás végett épen abba a zárdába kellett vitetnie_ Tudva,
hogy ellenfele, a kit vakká tett volt, szinté n ott van:
nagy félelmeket állott ki, mert azt hitte, hogy az most
viszonzásképen rajta boszut fog állani s tán ép sz~
meitől fogja megfosztani.
De nem igy történt. A
vak ember már valódi kereszténynyé lett volt; ne m
gondolt boszuállásra, s kegyetlen ellenségét nemhogy
büntetni kivánta volna, hanem inkább arra törekedett,
hogy jóval fizessen vissza a roszért.
Főnökétől engedélyt kért, hogy ő ápolhassa a beteget, s ezt megnyerve, teljesen átadta magát a gy6gyitás
nemes munkájának; éjjel-nappal a beteg ágya mellett
ült; ápolta, gondozta ritka türelemmel s szeretettel,
mignem végre a beteg ellenség teljesen felgy6gyult.
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Képzelhetjük, hogy minő érzelmek támadhattak
a beteo-ben, mikor látta, hogy az, kit ő ellenségnek
képzel~ nem ellenség, hanem valódi jó barát, s boszuállás helyett jóval fizet vissza. Képzelhetjük, mint változott most már benne a gyiilölet szeretetté; mennyire
. megbánhatta kegyetlen cselekedetét, melyet egykor
haragjában elkövetett; s mennyire bámulhatta és szeretllette az embert, a ki egy ily nagy bántaimat megbocsátni tudott, sőt ráadásul még jóval is fizetett.
De másfelől maga a vak ember is
mily
boldognak érezhette magát, mikor legyőzte boszuvágyát, s meg tanulta szeretni az ellenségét s jót tenni
azzal is, a ki őt gyiilölte!! Mennyire másképen érzett
volna akkor, ha boszuvágyának engedve, mostmár ő
is bántatmazta volna a szerencsétlen beteget; sőt még
abban az esetben is, ha gyógyitását elhanyagolta volna,
azt gondolván, ·hogy jobb lesz neki, ha meghal,
ug y sem érde mel eg yebet! !
E z esetben lelkiismerete sohasem lett volna nyugodt ; ,ép oly biinös lett volna mint a másik, s a keser ü
megbánás és lelki furdalás nyomorulttá tette volna az
egész életét. Mig ig y, legyőzve a ros z szenvedélyt s
biint ne m követve el, ha testileg vakságban szenvedt
Többé
is, de lelkileg nyugodt és boldog lehetett.
nem volt ellensége, mert ellenségét is jó barátjává
tette ; jóságával méo- embertársa o-onosz szenvedélyét
. I
b
b
IS egyőzte és meghóditotta.
Ep igy tartoznnk mi is megbocsátani a bántalmak·
ért S jóval fizetni a roszért; mert ekkor a saját jóságunk által való szin üle bo- leo-j'
őzzük másokban is a roszat
b
S barátainkká változtatJ· uk méoellensé bo·einket is.
b
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Légy

hű

mind halálig.
:tSemmit se félj azoktól , :\ miket szenvedni
fogsz; . . . . . légy hi'í mind halálig, s neked :ldom az életn ek koronáját.c:
Jel. U . 10.

IlItség- egy valóban nemes tulajdo nság; a nnyit

jelent, mint önzetle nség és erős kö telesség-érzet. Mikor azt mondjuk valak iről, hogy hG: ez
alatt azt értjük, hogy megbizha tó; hogy megta rtja
adott szavát, igéretét minden körülmények között ;
hogy teljesiti kötelességé t, még ha az nehéz és fárasztó
is; s hogy megbizatását ne m hanyagolja el, n~m fut
el gyáván ' elő le, hanem végrehajtj a még a saját élete
koczkáztatásával is.
Ha embertársainkban s azok h(í ségében meg
nem bizhatnánk : akkor az élet ügyei jó és biztos úton
sohase haladhatnának.
Mindnyájunknak vannak kötelességeink magunk
és mások iránt, s ha ezeket végezni ne m ig yekezünk :
akkor lelkiismeretünk feddését, hibáztatását s nyug talanitó zaklatását érezzük.
Egyes kötelességeink vagy teend ő ink olykor nem
nagyon kedvesek, s inkább szeretnénk valami egyebet
végezni, ha szabadon választhatnánk. De e te tszés
szerinti választásra legtöbbnyire nincsen szabadságunk.
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Ha valamivel megbiztak ; ha valamely munkát
önként mag unkra vállaltunk, vagy ha valamely jogosult fölebbvalónk elénkbe szabta azt
tartozunk
•
e kötelességnek megfelelni még akkor is, ha e miatt
tán a saját érd ekűnket s kivánatainkat kell feláldo znunk.

,

E szerint a fntség, még az élet közönséges és egyszerű kötelességei telj esitése közben is, nagy ön-megtagadást, erős ön-elhatározást kiván; s azok, kik a
mindennapi teendőkben állhatatosan haladnak, kik
ezekből semmit el nem hanyagolnak,
méltán megérd emlik tiszteletünket és elismerésünket, s e mellett
a saját lelkiismeretükben is oly édes és boldogitó ju- ·
talmat találnak, mely drágább, értékesebb bármely
földi jutalomnál.
Néha egy-egy nagy alkalom tárul fel előttünk, mikor a v égz endő kötelesség rendkivül terhes és fájdalmas.
A hűs éget, mit ily alkalommal felmutatunk , flősúég
nek nevezhetjük.
Egy nehány ·évvel ezelőtt egy vasúti gőz mo z
donyvez e tő h ős ies önfeláldozásának oly ritka szép jeIét s bizo nyságát adta, hogy azt elbeszélni és emlékezetbe vésni el nem mulaszthatjuk.
Amerika egyik tarto mányában egyszer egy hosszu
vasúti vonat, melyen 600 utazó volt, rohant cz élja fel é.
A mozdonynál műköcltek, mint renclesen, a vezető és
a fűtő. Az ottani viszonyok miatt kősz én helyett fával
tiizeltek, s igy renclesen egy rakás tűzifa szokott lenni
a szerkocsiban.
E gyszer, a mint a fűtő a tüzelő ajtaját kinyitotta,
hogy fát tegyen bele,
egy hatalmas szélroham a tüzes lángokat oly nagy e rőv el csapta ki, hogy a farakás is csakhamar felgyúlt, s a vezetőnek és fiitőnek
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szaladniok kellett. A szerkocsin átrohanva, mindketten az első utazókocsiba menekültek.
E menekülésökért ő ke t ne m hibázta thatjuk ; ne m
mondhatJ·uk) horry
gyává n szöktek meg a kötelesség
.'"::1
b
el ől . Nem ; mert ily körülmények közt ugyan ki nem
veszitette volna el lélekjelenlétét ? Ki ne m igyekezett
volna menekülni az égető lá ngok el ő l ! ?
A vonat sebes rohanása következtében a tűz, természetesen, az utazó kocsik
. felé mind tovább-tovább
terjedt ; s biztosra · le hetett venni, hogy
ha a vonat
meg nem állittatik - a tűz egyik kocsiról a másikra
harapózik át s fölem észti mindenik et a benn-l evő kkel
együtt. De ha a vonat megáll, akk or mind megmenekülhetnek. A mozdony mellett azo nba n nem volt senki,
ki megállithatta volna.
A m ozdony-v eze tő pá r pillanat alatt visszanyerte
lélekj elenlétét ; érezte, hogy a felelősség· az övé; hogy
az ő kötelessége vezetni a mozdonyt S e nnél-fogva neki
ott kell le nnie. Azonn al elha tározta, hoo·y meot eszi kö"
b
telességét, még ha életébe kerül is.
E gy merész ugrással a lá ngok közé ugrott, S azokon át pár percz alatt egész a mozclonyig j utva, gyorsan helyére rá ntotta az ell e ngőz-adó fogantyut, mely
a vonat megállitására szo kott szolgálni.
E borzalmas munkát végezve, ez iszonyuan fájdalmas kötelességet teljesitve, mostmár a sajá t .élete
megmentésére gondolt. Ily körülm ények közt alig tehetve egyebet, a viz-tartóba mászott, remélve, hogy az
égés által okozott sebeinek rettenetes kinját lecsillapithatja.
A vonat csakha mar megállott ; az utazók min dannyian sérte tle n ln arac1tak, s a lángokat Jl10st már
könnyen eloltha tták.
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Amde a hőst, kinek életüket köszönhették, iszonyu állapotban vették ki a viztart6b61; ruházata csaknem teljesen le volt égve, arcza eltorzulva s egész teste
számtalan égési sebekkel megrakva.
A k6rházba vitték gy6gyitani; de a legnagyobb
és hüségesebb ápolás mellett is életét meg nem menthették ; három-négy napi kinos szenvedés után meghalt.
H ű volt mind halálig; s emlékét megőrzik mindazok, a kiket megmentett és azok ut6dai. Sőt, a kik
h őst e ttét csak hallják vagy olvassák is, azok is őszinte
elismeréssel s bámulással gondolnak vissza rá.
Az alap-igénk azt mondja: »Légy !tZI mitzdltalálig
s neked adom az élel1tek koronáját.« Méltán elhihetjük,
hogy ez a hű ember megkapta ezt a jutalmat; s hogy
az a nehány percznyi re ttentő kín s az a pár napi szenvedés útat nyitott neki e muland6 létből a halhatatlans,\g,jobb s boldogabb hazájába.
Es most, kérd e m, valjon hihetnők-e, hogy ez a
h ős ott ama magasabb és boldogabb hazában, melye t
talán megbánta, hogy
me nnyországnak nevezlink,
kötelessége teljesitése végett a tűzbe rohant! ? Hihetnők-e, hogy sajnálja, hogy olyan sokat szenvedett s
hogy e földi lé tből oJy korán elszakittatott! ? Nem; ezt
hinni, akarva sem tudn6k. Lelklink azt sugallja s arr61
biztosit, hogy ez a hG ember ott ama magasabb létben
örvend, hogy kötelességének hiven eleget tett; örvend,
hogy lelkiismerete szavának engedelmeskedve a lángokba rohant; örvend, mert mélt6 jutalmul kapta az
életnek koronáját.
Most lássuk, mi lehetett az oka annak, hogy ez a
h(í ember az önfeláldozásnak ily nemes tényét vitte
végh~z, daczára, hogy a fájdalmas dolgokt61 mind:
annyIan ösztönszerüh~g tartozkodni s visszahuz6dlll
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szoktunk. - Ugy kell lenni, hogy éveken át szoktatta
magát a kötelességek teljesitéséhez, még ha tán kellemetlenek s nehezek voltak is azok Bizonyára gyakran
volt megbizva vonat-vezetéssel; gyakran állt a mo~
dony mellett csip ős hideg?en, tikkasztó melegben, v~
kitó füstben és porban. Bizonyára gyakran lehetett kifáradva, kimerülve, mikor szivesen és könnyen elaludt
volna; de szoktatta, erőltette és edzette magát, hogy
megtehesse mindig azt, a mit tennie kellett.
Igy fokonként bele gyakorlódott s ugyszólva bele
nőtt abba, hogy megbizatásához hű legyen; hogy a
másnemü kisértéseknek ellene álljon;
mignem benne
a kötelesség-érzet s a lelkiismeret oly erőssé lett, hogy
mikor ez a rettentő megpróbáltatás előállott: ő embere volt ennek is, s még a halál félelme sem ijeszthette
vissza, hogy megtegye, mit tennie kötelessége volt.
Valószinü, hogy ily rettentő kötelességgel, ily erős
megpróbáltatással az életben 'Ini nem találkozunk; de
bizonyos az, hogy Isten küld mindnyájunknak különböző megpróbáltatásokat, nehéz kötelességeket és
teendőket, melyek tanusitni fogják, hogy hivek vagyunk-e vagy nem. Hogy az e16fordulható nagy és .
nehéz teendőket hiv en és jól végezhessük,. - szoktatnunk és gyakorolnunk kell magunkat abban, hogy hivek legyünk a kicsiny dolgokban; mert aki a kicsinyben és kevésben hű, az a sokban és nagyban is hű.
Az élet értéke és becse nem attól függ, hogy mily
sok és hosszu ideig élünk, hanem attól, hogy mikátt
éllink s me1tnyi életet mutatunk fel, mem'yi élet-erőt fejtünk ki még egy rövid idej ü életben is. Az igazi élet a
jó és szép gondolatokban és érzelmekben, az erélyes
tevékenységben s a jó és komoly törekvésben nyilatközik
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Sokkal több valódi életet élnek rövid idő alatt
is azok, kik egy-egy szép s nagy tettet végezn.ek, kik
valamely nehéz kötelességet nemesen és kitartó erélylyel végrehajtanak,
mint a kik számos éveket kényelemben, unalom ban s tétlenségben töltnek. Az
eszem-iszom- és alszom-élet,
az élet, melynek nincsenek magasabb gondolatai, nemesebb czéljai és törekvései, - az élet, melyben nincs melegen érző sziv
az ily
s a jóért, szépért és igazért lángoló lélek,
élet nem sokat ér.
Jobb nemesen meghalni, mint
nemtelenül élni.
Tartsátok hát eszetekben és sohase feledjétek az
alapigék szavait- és igéretét: > Semmit se jélj azoktól, a
miket szenvedni jogsz; légy Mi mind halálig, s neked
adom az életnek koronáját.«

•

•

•

•

F e n y i t é s.
•

"Fiam, ne vesd meg az Ur fenyitését, se el
ne csiiggedj, midőn t51e dorgáltatol. Mert
•
a kit. szeret az Ur, megfenyíti; megostoroz
pedig nlindcn fiút, kit magához fogad. Ha
fenyítést szenvedtek: mint fiakkal bánik vcletek az Isten. i'4ert melyik fiú az, a kit
atyja meg ne fenyitene ?t:

Zsid. XIr. 5, 6,7 .

•

)IBizonnyal boldog ember az, a kit az Isten
megdorgál; aunakokáért a Mindenhat6nak
.,
büntetését meg ne utáld; mert O az, ki
betegségg!l megl:ítogat, és Ő az, ki bekötözget; Ő az, ki megsebesit, és a kinek kezei meggyógyitanak.1<:

Jób. V. I7-18.

oha sem kellemes ránk n ézve, ha megdorgálnak
vagy megbünte tnek, mikor roszat cselekedtünk.
De a biblia azt tanitja, hogy ne utáljuk, ne vessük meg s ne vegyük kicsibe a fenyitést, bármenyire
kellemetlen legyen is az. Ugyanaz az iró, ki az elől felolvasott alapigéket irta, tovább igy nyilatkozik: »Bármely fenyités pedig a maga idefében ugyal" nem te!szzk
örvendetesnek, hanem keservesnek; de később az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, a kik általa
gyakoroltatnak.« Ez azt bizonyitja, hogy az emberek
ezelőtt több száz évvel is .ugy éreztek, mint most ;
hogya büntetés a maga idejében szomorú és keserves; de a bünhödők tudták és érezték régen is, most
•

•
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is, hogy a büntetés jogos, hogy szenvedniök kell az
elkövetett roszért s hogy maga a szevedés is arra szolgál, hogy az embert megjavitsa s a jóban megerő
sitse.
Mikor atyátok vagy anyátok megbüntet,
gyakran ohajtanátok, hogy bárcsak ne tudták volna
meg ros z cselekedeteket; vagy, ha már megtudták,
jobb lenne, ha annyiba hagynák s nem büntetnének
érette. Néha pedig haragosan és bo szu san igy gondolkoztok: hiszen ez az egész dolog csak csekélység,
szóra se érdemes, - s atyám mégis megbüntet érette.
De jertek csak s most ebben a pillanatban, mikor nem
büntetnek s nincs miért haragudnotok,
jertek vizsgáljuk meg ezt a kérdést, ezt a tárgyat nyugodtan. és
leh etőleg részletes~n.

Miért büntet atyátok titeket l Azért-e, mert tán
jól esik neki, ha büntethet, bántalmazhat s keserü s~ 
get okozhat l
Bizonyára nem. Nem is gondoljátok,
mily kedvetlenül teszi, s mennyire szeretné, hogy ne
kelljen büntetnie.
De hát akkor miért nem hallgat, miért nem nézi
el, miért nem hagy magatokra ?
.
Azért, mert tanitni és szoktatni akar, hogy tegyétek mindig a jót s tartozkodjatok a rosztól. Hogyha magatokra hacryna, mikor roszat cselekesztek, ti valószinüleg ne~ sokat törődnétek a dologgal s ismét ugyanazt a roszat tennétek, sőt többet és nagyobbat is. De ha büntet, akkor akaratlanul is két dolgot
vesztek eszetekbe, t. i. hogy az a cselekedet rosz, és
hogy atyátoknak nincsen tetszésére.
Egyszer a mint az utczán mentem, egy dajka
mendegélt előttem egy kis' lánynyal s egy kis csecsemővel, ki a gyennek-kocsiban ült. A mint egy halárus
bolt előtt elhalacIóban voltak, a kis .lány hittelen egy
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jó marok apró rákot ragadott fel s kezdte ;syorsan a
szájába tömni, A dajka nem vette észre, s Igy én közel lévén - megfogt~m a kis lán~ kezét, hogy többet ne egyék; megszóhtottam a dajkát s elmondám,
mi történt; egyuttal a kis lány ke zé b ő l kivette m a még
fenmaradt rákocskákat. A dajka azonban, a helyett
hogy a kis lányhoz feddő leg szólott volna, reám rivalt, hoO'y
haO'
YJ'am el ' a ;:,O'yermeket, mert nincs semmi
b
b,
közöm hozzá, En a lánykáh oz fordulva, komolya n szemébe mondtam, hogy mily qúnya és illetlen dolgot
cselekedett; de ő rám se figyelt, látva, hogy a dajka
csak engem szid s nem őt,
_ Félek, hogya kis leányka soha sem fogja igazán
megtanulni, hogy mi a jó és a rosz, A dajkának igy
kellett volna szólnia: »A nnuska, az nem szabad; illetlen dolog, a mit tesz; a rákok más emberéi; meg •
mondom a mam ának, s tudom, hogy szomorkodni fog,
ha megtudja, hogy kedves kis lánya ily nagy hibát követett el. < Ez a figyelm eztetés észrevétette volna vele,
hogy roszat tett; s ha anyját és dajkáját szerette, fájlalta volna, hogy nekik szomoruságot okozott, s
emellett nem is feledte volna el a komoly intést.
De igy, a mint történt, valószinlileg hozzányult azután
is a máséhoz önként s kérés -nélklil, s a ros z szokás,
mely a kellő időben nem javittatott, mind tovább fejlődhetett és növekedhetett, Ily úton lesz egy-egy fiú
vagy leány idővel tolvajjá,
De atyátok azt kivánja, azt akarja, hogy a jóban
nővekedjetek, nem pedig a rosz és illetlen szokásokban; azért dorgál, fenyit s blintet minden egyes alkalommal, mert szeret titeket. Neki is fájdalmat okoz a
fenyités ép ugy, mint nektek ; de szeretete elég erős
arra, hogy elviselje a maga fájdalmát is ép ugy, mint
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a tiéteket, csakhogy a jóban haladjatok és erősödje
tek. Ha a gyermek árván marad, s gondatlan vagy épen
roSZ emberek közé kerU I,
ezek nem sokat törődnek
szenvedéseivel vagy hibáival, kivéve ha nekik magoknak
okozott kárt vagy bajt; néha elnézik hibáját, máskor
pedig megverik s 'bUntetik, nem azért, mert hibázott s
roszat tett, hanem mert nekik alkalmatlan volt; mindez csak onnan van, mert ne m szeretik igazán az árva gyermeket. Igy aztán a szegény fiú, kit néha bUntétnek, néha
nem;
nem nye rhet tiszta fogalmat a jóról és roszról, s azt képzeli, hogya bUntetés egészen az emberek .
tetszésétő l fü gg: - A szerető szülők azonban ép azért
bUntetik gyermekeike t
ha hibáztak, - mert nagyon szetetik őket s azt akarják, hogy jó és derék emberek legyenek b elő lök.
Az alapigék igy szólnak: »Jstett az, ki betegséggel
meg-tátogat, és 6 az, ' ki bekötözget ; 6 az, ki megsebesit,
és a ki1tek kez ei 1JZcggjlógyita1tak< Valj on nem olyan-e
Ha beteghát Iste n, mint egy jó és gondos orvos?
ség miatt gyógyitás végett a !<órházba visznek,
az
orvos esetleg oly fájdalmat okoz nektek, melyet egyideig alig tudtok elviselni s tán arra is kérnétek őt, hog y
hagyja annyiba s ne• kinozzon tovább. De ő türelmet
parancsol; gyö ngéden bekötözi a sebeket; a szenvedés
szü nik, s ti mind jobban érez itek magatokat, mig nem
végül teljesen felgyógyultQk. 'Valjon nem köszönitek-e
meg az orvosnak mindazt, -a mit cselekedett I Valjon
nem köszönitek-e meg még az általa okozott szenvedést is, mely gyógy ulástokat eszközölte J? Kétségen ki·
vUI, ha jól meggondoljátok s átérez itek a dolgot, hálá_
val fo gtok aclózni a jó orvosnak.
Ep igy a büntetéseket is, melyek megjavitnak s
hibáinkból kigyógyitnak, még ha szenvedéssel járnak
Unitárius kis könyvtár.
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is: türelemmel kell hordoznunk sőt hálával fogadnunk.
Hoa yha 1telll büntetnek az elkövetett roszért, akkor akaratlanul is azt hiszszük s érezzük, hogy nincs
szerető atyánk és anyánk, s hogy senki se .gondol ve·
leink. Mily szomol'ú érzés lehet ez I Mily fájdalmas és
l everő az elhagyatottság érzete!
Néha nagy lelki zavarban és töprenkedésben vagyunk; s ugy érezzü k, mintha ké tféle titkos hang szólana hozzánk lelklinkbe n, meryek közlil az egyik kételkedik, gya nakodik és kérdéseket tesz ; a másik e
kételkedést legyőz ni igyekszik, s azt súgja, hogy higyjünk és bizzunk az Istenb en, mert ő velünk van, ránk
figyel s nem hagy el. Ha ez utóbbira figyellink, - nemsokára tapasztalni fogjuk, hogy ez volt a helyes szózat,
s hogy annak köve tése béké t, nyugalmat és boldogsá.
.
got áraszt szivlinkbe n, lelklinkb e n.
A fenyitéseke t tehát hordozzuk békével; fogadjuk
ugy, mint szives fi gyelmeztetést valamely barátunktól,
vagy mint gyógyitó szert orvosunktól ; tekintsük ugy,
mint javitó eszközt, mely szeretetb ő l származik.
E gyszer egy kis tanuló roszu l viselte magát az
osztályban, s a tanitó blinte t és b ő l félre-állitotta a tanegyik szögletébe.
A fiú naO"yon
széO"yelte
mert
szoba
.
•
b
b
J
lly dolog addig nem történt volt vele. Csendesen állott
ott, mialatt a többiek nélklile folytatták tanulásukat ;
arcza nagyon
SZO
morú
és
csliO"geteO"
volt
d
e
méasem
b
bo)
b
'
I1aragos. M asnap a mint a kis fiú az iskolá ba érkezett,
egyenesen a tanitóhoz me nt eO"y kis virágcsokrot adott
' " önnel" hoztam, tanitóne k 1..· Csak ennyit szólt: ezt
bácsl!
A tanitó elfogadta s meaköszönte. Több
szót nem váltottak, de mindketten ér~zték hogya fiú
~,egbán~~ hibáját s átérezte a blintetés jÓtékony czélJat.
I,-epzelh etltek, mily jól esett s mily szivre-ható

,
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volt a tanit6ra nézve, midő n látta e szép cselekedetet,
s már e kicsin ységből is m eggyőző dö tt, hogy a fiúb 6l
becsül etes, derék ember lesz. De a kis fiú is mostmár
sokkal boldogabbnak érezhette magát.
D e há t mi történik akkor, ha titkon cselekedtünk
rosszat ; vagy ha már feln ő ttünk s szülő inkn e m vigyázna k ránk, mert már magunk is ismerjük a j6t és a
roszat, . - valjon e kkor me nekülhetlink-e csak ugy
könnyü szelTe! a büntetés el ő l ? !
Nem, a bünte tés ekkor sem marad el.
Ha Isten lelkünkbe n arra int, hogy egy szivességet tegyünk, de mi ne m teszszük meg,
hogyan van
az, hogy ezen szivtele nségünk emléke újra meg újra
föle!evenül bennünk s ne m e nged lelki ny ug almat! ?
H ogyha látatlanul vala mely g yáva és illetle n dolgot cselekszünk, p éldául egy kis gyermeket harag unkban bántalmazu nk,
miért van az, hogy annak sirása
még id ő k mulva is a fülünkb e hangzik s könyező kis
arczá t mag unk el őt t lá tjuk! ?
Vagy, ha restek és ön z ők voltatok selnéztétek,
hogy szegény an yátok dolgozzék és szorgalmatoskodjék, mikor ti is segithette tek volna neki, - hog yan van
az, hogy e bünötöket nem felejthe titek, s hogy az édes
anya fáradt és szo morú tekintete még évek mulva is
megjelenik lelki szemeitek elő tt! i
Mindez mi lehe tne egyéb, mint az Iste n bün
tetése, mely int, hogy több é ne vé tkezz ünk! ? Igen,
lsten feny it s d orgál minke t, mert ő a mi Atyánk, a '
ki mindig szeret s javunkat akarja.
»Ne vesd meg hát az Ur fenyitését, se el ne
csüggedj, mid ő n től e dorgáltat 01. «

•

•

A szivárvány a felhőkön .
án hallottátok vagy olvastátok is már azt az érdekes bibliai történetkét, mely szerint Isten egykor go noszságuk miatt az emberekre megneheztelvén, viz-özönt b ocsátott rájok. Negyven nap és
negyven éjjel esett az eső, mignem elboritott a viz
mindent, elmeritett embereket és állatokat, s csak a
Noé bárkájában levő k marad tak életben. Aztán mikor
Noé, a megmentett lényekkel együ tt, a bárkából kijött, a biblia szerint Isten igy szólt hozzá és az övéihez: »Ime, én szövetséget szerzek tiveletek, gyermekeitekkel s minden é lő állatokkal, . . . . . hogy so ha
többé semmi lény el nem vész viz-özön miatt. Ez
pedig a szövetségnek jele: az én Ívemet helyeztetem
a felhőkben, s ez a kö ztem és a föld közt kötött
•
szövetségnek jele- lészen. Mikor felh őkke l az eget a
föld felett befedez em : akkor látható lesz az iv a felh ő kb en ; s én megtekintem azf, hogy inegeml ékezzem az örök szövetségrő l, mely köttetett Isten között
s a földi él ő lények között.« >Valameddig a föld lészen :
vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nappal
és éjszaka meg nem szünn ek.«
A biblia eme szép kis meséjében, ha közelebbről
vizsgáljuk, sok tanulságos igazságot találunk.
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Először

is, egészen igaz az, hogy mikor a felhő
kön kör/vet vagyis szivárványt látunk: tudjuk, hogy
nem fog esni negyven nap és negyven éjjel.
A szivárványonnan van, hogya nap sugarai az eső-csep
pekben megtörnek s igy verődnek felénk. Mikor a nap
süt s az eső esik: akkor ha a nappal szemben levő
esős tájékra vagy felhőzetre tekintünk, szivárványt
focrunk látni. Ez főleg a zápor-esők vagy futó-esők alhJmával történik; s igy, ha szivárvány van: napfény
is van; az esőzés tehát nem tarthat sokáig.
Méltán
mondhatjuk tehát, hogy a szivárvány az Isten szövetsége vagyis igérete arra nézve, hogy az esőzés hamar
megszünik. A szivárványt az »igéret Íve« néven is nevezik, részint a 'bibliai viz-özön elbeszélése miatt; részint azért, mert igéri hogy az eső !lleg fog szűnni.
A. másik igazság az, hogy a biblia ezen szavai:
» valameddig a föld lészen: vetés és a ratás, hideg és
meleg, nyár és tél, nappal és éjszaka meg nem Szünnek, - megértetik velünk azt a tényt, hogy az ls/eit
lu" hogy az ő czé ljai és gondolatai nem változnak, s
hogy a mit tőle biztosan várhatunk, az megleszen.
Ha egy naptárba tekintünk, előre láthatjuk és
olvashatjuk, hogy mikor lesz» új-hold,« »első negyed,«
,hold-tölte« s »utolsó negyed;« előre olvashatjuk azt
is, 110gy mikor lesz »nap- és holdfogyatkozás.« Isten
a fölel és hold járását oly pontos és állandó törvények
~zerint igazgatja, hogy az emberek előre kiszámithatJák a hold változatainak idejét és helyét, valamint a
nap és hold fogyatkozásait vagyis elsötétiiléseit is.
De ha egyszer egyik vagy másik változás esetleg
nem ugy történnék, a mint számitva volt,
valj on
mit mondanánk? Azt-e, hogy Isten meg változtatta gondolatát és törvényét .? Nem, hanem !lzt möndanók, hogy
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a kiszámitásban történt valamely hiba; mert ~ueljuk,
hogy az emberek téveelhetnek, ele Iste.n hű. ~p igy
vagyunk a saját számitástani. műveletemkkel IS. Ha
látjuk, hogy a próba nem üt kl pontosan: tl~e1Juk, hogy
valahol elhibáztuk, s újra kezeljük a számitást; mert
meg vagyunk győződve, hogya számitástan szabályai
jók s pontosak, ele mi téveel~etünk.,
.
.
Tudjuk azt is, hogy mikor varhatjuk bIztosan a
nap és hold fölkelését vagy lenyugvását. Ezek sem
nem sietnek, sem nem késnek; pontosabbak, mint
óráink; sőt óráinkat is ezek járásához igazitjuk.
Tudjuk azt is, hogy évenként bizton számithatunk a tavasz, nyár, ősz és tél egymás-utáni megérkezésére. A földmives tudja, mikor kell vetnie és mikor
aratnia. A pásztor tudja, mikor hajtsa le a nyájat a
havasokról, mikor van a nyi rás ideje stb. stb.
De mi történnék akkor, ha Isten nem szabályozta
volna s biztos törvényekhez nem kötötte volna a napokat s évszakokat ; ha egy éjszaka után két, három
vagy több nappal következnék, vagy egy nappal után '
egy hétig tartó éjszaka; s ha nem tudhatn ók, hogy
valjon lesz-e nyár vagy tél ?
Ez esetben senki sem
végezhetné munkáját rendszeresen s nem bizhatnék
meg semmiben. Ha egyszer csak a buza-magból káposzta, a virág-magvakból burgonya nőne I'nily
zür-zavar
állna
elő!! Csakis azért véO'ezhetJ'ük dolO'ain.
b "
kat bIzton, mert tudjuk, hogy minő eredményre várhatunk. S ha valamely dolog nem számitásunk és várakozásunk szerint üt ki, nem mondjuk, hogy Isten az
oka s hogy 6 megváltoztatta gondolatát, hanem azt
mondjuk, hogy mi tévedtli nk, bennünk van a hiba, minket.
Ha eO'y
I) ilmert Isten hü és nem csal meO'
b
b
.
l anatra elképzeljük, mily újr-zavar állna elő, ha a dolgok
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szabálytalanul folynának,
azonnal belátjuk, mennyire
szükséges, hogya természetben törvények legyenek,
melyeket megérthetünk és megtanulhatunk, s hogy Isten maga is e törvények szerint igazgassa a világot.
E törvények közül némelyeket már ti is felfogtok
s a mint növekedtek, mind többet fogtok belátni és
megtanulni. Például, ti is tudjátok, hogya ház-épitésnél
a lajtorjáknak és állás-fáknak elég szilárdaknak kell
lenniök, hogy az embereket elbirják, különben eltörnek
s veszedelmet vagy épen halált okoznak. De ha nem
volna e tekintetben olyan törvény, a mely mindig és
ha egy vékony deszka ma megbirna
mindenütt igaz,
ha a
egy embert, de holnap már letörnék alatta,
mész ma összefoglalná a téglákat, de holnap már szétválasztaná,
-- akkor ugyan minő biztonság lenne
az épitkezésnél? s mit tudnán k tenni ily szeszélyes s .
megbizhatatlan világban? -- Továbbá, van törv ény, mely szerint
némely dol,
gok a megevésre jók, mások roszak. Es ha ugy találnók, hogy ugyanazon étel, meIy ma jól esett, holnap
már megmérgez minket, - akkor honnan tudnók, hogy
mit kell ennünk s miként kell megélnünk ? - Ha piszkos, tisztátalan és rosz levegőj ü szobában lakunk: sápadtak és betegek leszünk; de ha igy nem volna, akkor
némelyek aligha törődnének a lakások tisztán-tartásával.
E törvények állandók, folytonosak, s egyik korról
a másikra szállnak; s hogyha 1tekz'k nem engedelmeskedünk, megbüntetnek minket.
E törvények állandók, a mi azt jelenti, hogy Isten hű; őmaga is megtartja azokat s nem engedi, hogy megváltozzanak.
Csakis ez alapon bizhatunk meg az Istenben, a kültermészetben és a dolgok szabályszerü folyásában.
Tehát kötelességeink, hogy legyünk hivek mi is;
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engedelmeskedjünk a törvények nek, s azoknak megfelelőe n müködjünk s járjunk el dolgainkban.
Ha kezeteket a tlizbe teszitek, Isten nem gátolja,
hanem engedi, hogy meghogy. meg ne égessen,
ismerjétek a tüz törv ényes tulajdonságát.
Ha valaki, mikor pipára gyujt, vigyázatlanságb6l
gyalúforgács vagy szalma kö zé dobja az égő gyufát:
Isten nem eszközli, hogy az meg ne gyulj on. Meggyul
biz az s esetleg oly égés támad, mely pusztít és rombol, a mig eloitatik. A vigyázatlanság vagyis a törvény
iránti engedetlenség megboszulja magát, megbünteti a
hibáz6t s büntetését megérezik esetleg mások is.
Van egy nagyon komoly intése Jézusnak, mely
igy hangzik: legyetek tökéletesek, ntint a ti 1IZem'yei
AlJIátok tökéletes. Ez az intés rendkivül nagy feladatot
tűz elénkbe; s tán kérdezitek is: hogyan lehetne ez ? Isten végtelenül nagyobb, bölcsebb, hatalmasabb "mint
mi, - hogyan lehetn énk hát· oly tökéletesek, mint O? De ámbár oly nagyo k, oly b ölcsek, szeretetteljesek és hatalmasok, mint az Isten, nem lehetünk, mégis leh etség~s, hogy oly tökéletesek legyünk kicsinyben, mint O nagyban. E gy piczike viz-csepp ép oly
tökéletes, ép oly tiszta és kerekded s ép ugy visszasugározza az eget és fákat s azok szin ezetét,
mint egy
nagy viz-csepp. E gy kis virág a maga nemében ép oly
tökéletes, mint egy nagy tölgyfa. Ép igy lehetünk tökéletesek mi is, müködésünk kicsiny terén ha hiven
járunk el a teendőinkben.
'
A szivárvány is fio-yelmeztethet llOo-y legyü nk tökéle_tes~k, mint az Istel~ EI~ondja ;z ig~zságot, hogy
aé Img fold lészen; vetés és aratás hideoés meleg, tél
t:>
S nyar meg .n~m szü nnek ; fi gyelmeztet Isten hlíségé re, kI a kulső változatok daczára is fe nntartja a
I
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törvényt és rendet; int, hogy legyiink hivek a kicsiny
dolcrökban
miként Isten hű a mindensé!lben.
b
'
~
Bizonyára vannak közöttetek fiúk és leányok, kik
igyekeznek tö.kéletesek lenni. Igy pId. vannak, kik csendesen ülnek, maguk elé néznek s nem tekintnek ideoda, még akkor sem, haszomszédaikzavarják; vannak,
kik élénken figyelnek, jó kedvvel s szorgalommal tanulnak, még ha másók restségre csábitanák is; vannak, kik utálják a csalást leczkéikben vagy játékaikban; kiknek munkája jó, becsületes és hű munka; kik
előállanak és nyiltan megmondják, hogyha valamit hibáztak s nem fogják másokra; kik megvetik a .hazugságot, s kik védelmezik kisebb és gyengébb testvéreiket és barátaikat. Mindeniketek tudja, hogy e dolgokat igy cselekedni a legszebb és leghelyesebb magaviselet. S a ki ezeket teljesiteni igyekszik: az tanulja a
nagy leczkét, hogy legyen tökéletes, mint az Isten tökéletes. Nagy ' feladat, az igaz, de azért törekednünk
kell e nagy czél felé~ és habár a fennemlitett dolgok
hogy maga az egész élet is
csekélységek, ne feledjük,
ily csekélység ek összetételéből áll. A .számjegyek, melyeket leirtok -. 1, 2, 3 stb.
magukban véve kicsiny dolgok, de hogyha mind többet-többet adtok
össze: nagy össz~g lesz belőlök anyira, hogy végét
sem érhetnétek. Ep igy lehet az egyes kis jó tetteke t
is gyarapitani s újabbakat adni a már meglevőkhöz.
A gyermekek, kik napról-napra hiv en és pontos'an végzik a teendőiket, s kik, miként a jó katonák,
megállnak helyükön,
becsületes és jellemes emb~
rekké lesznek, mindenki hisz nekik, mindenki megbIzik bennök. Egy iskolában egyszer a tat\itók a gyermekek távozása után a könyvek rendezésével s a visszahozottak
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elhelyezésével foglalkoztak. Egyikök csakhamar egy
sáros és össze-vissza rongált könyvre akadt. Utána nézett a' lajstromban, hogy kinek volt kiadva a könyv
utoljára olvasás végett,
s a Szekeres Samu nevét
mondá a -másik tanitÓ.
olvasá. ,Az nem lehet,«
»Teljes lehetetlen'
mondá a harmadik, >Szekeres
Samu ilyet nem tehetett, s ha véletlenül mégis megtörtént volna, ő őszintén megvallotta volna.« Mindnyájan
megnyugodtak tehát, hogy valaki más, a ki előzőleg
vitte volt el a könyvet, szakgatta és sározta össze azt;
mert Szekeres Samut pontos, tiszta, rendes, őszinte és
becsületes fiúnak ismerték. - Ime, igy szerzi meg
magának az ember a tiszta és szép jellemet. Nem jő
az magától, magunk kell hogy megszerezzük, felépitsük ; de ezt csak rendre és fokonk ént tehetjük, s
csak ugy ha hivek lenni igyekszünk még a legcsekélyebb dolgokban is. Ki a csekélységekben hű, az
majd a nagyobbakban is könnyen híi fog lenni.
V égül, ne feledjük a kör-ivet, a szivárványt a
felhőkön , mínt jelképét annak, hoO"y vetés és aratás
nappa I éS eJ,' sza ka, nyár és tél b
meO"" nem szünnek «
'"
mert I sten llU; S az Ő hűs éO"ében bízva
iO"yekezzünk
napról-napra tökéletesíteni b magunkat ' r::int a mi
mennyei Atyánk tökéletes.
'

-

K a r á c s o n.
, Ime hirdetek néktek nagy örömet, mely az
egész népnek öröme lészen ; mert született
néktek ma Idvezit5, ki az Úr Krisztus, a
Dávid városában.~

Luk. ll.

ezen időszakában egymásnak
boldog iinnepet, vidám Karácsont kivánunk.
Az iskolában sziinnapok vannak. Az e mbe rek
jőn ek- me nn e k, hogy az ünne plést min él szebb é és
boldogitóbbá tehessé k. Majd beköszö nt a Karácson
napja; örö mmel kelünk fel ; ünnepi ruh á nkba öltözünk ;
a harangok nemsokára megszólalnak, s a te mplomba
megyünk, hogy' ott Istenünkhez imádkozzunk, énekeljiink s jóságáért hálát adjunk. - Ez iinnepen a gyermekek ajándékokat kapnak ; a családok s családtagok
összegyülnek, s ártatlanul mulatnak és örvendeznek.
D e hát miért van az, hogy a Karácson az örö!TI
ünnepe, az örvendezés ideje r Azért, mert ez az Ur
Jézus Krisztusnak a sziiletési ünnepe; vagyis ez az a
nap (mert születése idejét biztosan nem tudjuk), melyet
a keresztények általában a Jézus sziiletése emlékezetére szentelnek.
De mért iinnepeljiik sziiletését ily örömmel !
Azért, mert ő a mi Szabaditónk, és Vezérlink.
z

e sztendőnek

10 - 1 I.
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Születése történetét a bibliában két helyen is
(Máté I. Luk. II. rész) olvashatjuk. Nem tudjuk, hogy
épen ugy történt-e, a mint irva van; hogy valjon az
atigyalok valóban megjelentek-e a pásztoroknak s énekelték-e azt a szép éneket. De tudjuk azt, hogy Isten
azért küldötte Jézust, hogy ő a mi Szabaditónk és Vezérünk legyen; hogy hirdessen békét e földön és jóakaratot az emberek között.
Ha tengeren volnánk egy sajkában táj-iránytű
nélkül s nem tudnók, hogy merre tartsunk; ha csak
képzelnők, hogy látjuk a szárazt vagy a kikötőt, de
nem lennénk bizonyosok benne s féln énk, hogy esetleg rosz irányba megyünk és eltévedünk:
mily
örvendeztető lenne, ha egyszer csak valaki az árbocz
tetejéről azt mondaná, hogy ő tisztán és biztosan látja
a partot! Rög tön arra igyekeznénk, merre ő mo ndaná,
S a kikötő előttünk csakhamar láthatóvá le nne.
Né"
mileg igy vagyunk a J ézussal is. O nagyobb volt mint
mi, magasabban állott, közelebb volt az Istenhez, s láthatta az ismeretlen földet és az abba vezető útat, mel)'
mások előtt rejtve volt. Ezért bizzuk mag unkat az ő
vezetésére, mert Ő útat mutat ama jo bb hazába, melybe
az ő segélyével mi is mind inkább-inkább belátunk.
Ezért nevezzük őt Vezető nknek és Útmutatónknak.
Megmutatta miként járjunk Isten te tszésére; tanitott sok igazságot Isten felő l, t_ i. hogy Ő mindnyáJunknak szerető jó Atyja, ki meg bocsát méo- bünös
gyermekeinek is, ha büneiket meo-bánJ-ák
s ismét hozzá
<>
'
térnek. ,~z e,gy egészen új és lelkesitő gondolat volt
azok elott, kIk addIg Istent eo-y hatalmas uralkodónak
vagy, törvény-adónak tartották. E tanításai folytá n
mondJuk JéZllsról, hogy ő az Ut, az Igazság és az É let.
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Jézus sokkal többet, szebb~t s jobbat ta nitott
Isten ről, mint bárki más ő előtte. Ep ezért ugy tű nt fel,
mint ki hirtelen fényes világosságot á rasztott a lelkek
felett, melyek addig ugy-szólva söté tben éltek. Ezért
nevezzük ő t a világ Világosságának.
Ü d vez itő n e k vagy Szabaditónak is nevezzük ő t,
mert czélja volt megszabaditani minket bü n e inktől. Bünei ktől az emberek ugy szabadulnak meg, ha elhag yják azokat és megjavulnak. Jézus megmutatta,
• miként tehetjük ezt ; példát ad~,tt, mik ént lehetünk jók,
hüségesek, igazak és szentek. O annyira szerette az embere ket, hogy életét is feláldozta érettök, csakhogy jobbakká legyene k s Istenhez köz,,;ledje nek.
Életének történe tét az Uj-T estame ntumban az
e vangeliumokba n olvasha tj uk: Evangelium a nnyit tesz,
mint , jó hir < vagy > öröm-izene t' A Jézus szül etése
és élete valóban jó hire ke t, ör vende tes izenete ket hozott a világnak az Iste n j óságáról, kegyelm é rő l és szereteté rő l. S ép ezé rt megyünk Kar*c~o nko r a te mplomba, hogy hálá t adjunk Istennek a Jézus születéseért.
De miként kell ünnepelnünk aKarácso nt ?
Né me~ek nagyon helytele nül ünnep elik. T öbbet
esznek, iszilak, lakmároznak és mula tnak, mint ill ő
volna. Vesztegetik a pénzüket, rontj ák az egészségüket: Aztá n otthon feleségeik és gyermekeik sze nvednek miattok; mert az e mber rosz cselekede tei által
nem csak ön~agának okoz kárt s fájdalmat, hanem
másoknak is. - Igy ünnepelni meg szüle tés-napjá t
annak, a ki tiszta s tökéletes jóságo t mu tatott iel elő t 
tünk
valóban helytelen, és mélta tla n dolog! Egy fontos és lényeges szabály az iinneplésnél
az, hogy mialatt az élet ja vait örömmel élvezzük : ez
élvezetben ne legyünk ö n ző k, ne feledkezzünk meg a
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szegényekről és szerencsétlenekről. Oszszuk meg velök

kenyeriinket és örömiinket ; mert Jézus tanitása az,
hogy ne éljiink csupán ön\l1agunkért, hanem embert,írsainkért és az Istenért is. Ha igy iinnepelünk, akkor
öröIlliink teljeseb b és tisztább leend.
A Karácsonmegii nn eplésének leghelyesebb módja
az, ha megpróbáljuk haso nlókká le nni a Krisztushoz ; ha
igyeksziink oly szivesek, gyöngédek, jó-indulatuak és
szere tettel-teljesek lenni, mint ő; ha e mbertársaink boldogitását munkáljuk ; mert mindnyájan tehetünk valamit arra nézve, hogy a köriilöttiink le v ő k lehetőleg
boldogok legyenek. -- SziiWitek boldogabbak, ha ti
jó, engedelmes és kedves gyermekek vagytok, mint
ha r estek, czivakodók és e ngedetlenek vagytok. S ha
vannak kisebb testvéreitek, - mily nagy örömet okoztok nekik, ha őket szeretitek és védelmezi tek !
Vannak emberek, kikre nézve ez a Karácson nem
vid ám és örvendetes Karácson. Vannak családok, melyekben az apa, vagy az a nya, .vag-y valamely kedves
testvér, ki egy évvel ezel ő tt még a családtagokkal volt,
- többé má r nincs velök, és nem is lesz köztiik többé
ebben a világban, ... elköltözött, meghalt.
D e ezért az ily szo morodott szivüek is részt vehetnek a hálában, melylyel ez ünnepen IStenhez járulunk. Jézus azért is J'ött hoO"y a szomorodottakat vigasztalja. O egy j ob b hazáról beszé l, hová elment ő
is, hogy helyet készitsen azoknak, a kik őt szeretik;
egy jobb hazáról, melyb en több é nem lesz szenvedés
és bánat, mert Isten letörli a bánatosok könyei t s boldogsággal jutalmazza mindazokat, a kik itt hiven kiizc1öttek, békén tlirtek és bizva haltak meg.
f.
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