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Allpig~ :

II. M61U 20. 9.
KeltS1l~ny T61vérelm I Amikor be.l.OldOlnelc a relek . lom.
bOsodni kelJenek a 'l1k és dlszbe OIIOznek II vlr~2:ok, a természet
le2S1ehb pOfllpéJ a kOLOlI érkeZik Illeg pIros I uhlll.1val a május else/e Idő n~én l VIIsarnapra esik az s fSlY a S2ÓSzék beszédtémllját
ls megsubj• • de h" hélköznapra esik ls, nem mehel(lnlc el mellellt, keU . h o~y legyen szavunk h Olld Innen 3 szÓszékról is. Ezért
víluzlolla m t1l'kel IZ alapIgéket és ezért aka rok 3 málus elseJ~
vel Inpcsolaloslln beszelnl ma e szenl he lyről.
De h'l milyen O,' nep ls • május elseJe ? A munka és a
munkís
Onnepe volna, ahoRY a naptárak is jelzik, de a tényItgu hel)zel IZ, hn~v t'gy-kél for:;:lalko.asf á~ban dolgozó társad.lml OSli")' kl53JI1 11101l1 ezl II Onnepel maganale és egészen más
Stfnelelel ad az lInnepnek, mint emil ILllajdonk épen kellene !'Idnl.
AIII miiIIs elsejtn mér voll na~yobb Városba n, VB!!y 011, .hol na~yohb munkáf-lálSijdalom él egy IOmegben, aki megfigyelIe a május
elsején rendetetI felvonulasoksl. meghallgatJ D a gyOlések szónokail,
" tudjl hOity ml II málus elsele ma, A valóság az, hogya megsrerVl"zelt munkttsság flnnepel. fel vOnulást rendez, követel. lázadozik, a lObbI pedig néli Oket S ez nemcsak azé rl van. meri a mun.
kíssóa; tObbi resze meRlurvelelltn, ha nem azért, meri csak ne.
mtly munlc~n.k a mQvrlölt 18r1J~k meilÓnak 8 máju! elsejéhel.
E.len vIn n, hORY milus elseje nelll leli ö:,szekölOkapocs ItZ emberek kOlOn. hanem 'RY ~k , mely uRY "lulk. hORY mind JObban
verődik az emberek kOle. hOR)' elv:Uas5za őke t. IRen. meri ez a
UrSIId !Im! I\Sllál)'. mely mSRtU munklIsnak nevezi és a mil jus el.
prt kllllró'aR a maga ftnnepe. ek hulJ- máskor ls, de ma különö.
sen f~rdt' stemmel net az emberi Idrsadalom nehány osztályára,
uokra . aklkel {) nem sztmIl a munkások közé, Pedig fö1tchelJOk
• t.tl:rdelY . hORY van e ilyen társadalmi osztály? Nyugodtan fe tel.
hetjOk : nincsen. Van fiU'es, .lkl nell1 dolROdk, QId kerOlI a mun klil. alcl 1.!lIensegben töUI a napok egymísulénját s amIért pedig
Ilyen minden IIIrsadAlomban akad netn lehet általánosítani s egy
,ársldalm.1t d()102''~QlOnek nevezni, nllnl nemelyek teszik. MeRen~dem, hORY lalán a látszat olykor '111185001 ellen besJél. Lebel,
hog)' n~melyek a mult "I&Y mu"káJ~va l blttosltott8k a jelenben
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~IeIOket. l ebel . ho~y az ösök nagy

lemondAs!, ;!"doznl lu tasa &
életüknek a mu nkábani felörlése, bizlosllolla az utódok könnyebb
me~e l he té,ét. De álla l ~nosíl a l1f. d olo ~kerO l őnek nevelni ezérl egy
eRY tá!.iadalmi osztályt s igy gyOtölellel nézni reá , nem szabad.
M Hye" furcsa is lenne IItI az a tá rsadalOlJ" melynek t a ~ial
bányákban . gyárakban. vagy mUhelyekben <10IROlik . csak magát
tartaná munkásnaIr: s illY a május elsejét is csak a maga Onnepének tarlaná. Mert kérdezem: Ichd · e a május eL'iejének Onnep~b61
kitagadnl a munkást , akiről alig esik Ilyenk or szó, a fOldmOvesi, a
l e~munkásabb munkást. AZI, akinek nincsen megszabva a nyolc·
órai munkald6. hanem virradaUól esl1.! sokszor méR a holdvil<lgos
éjszakán is dolgozik. Azl , akIt a nap ~r z selO f:uQarai meRégetnek ,
akii az eső bőr i l! megaltat, akinek bőre t cserepesre tujJa a szél,
akit sokszor még vaSárnap sem en!led nyu20dnl az; elmulaszlbatal la n munka. Hál a földmíves ne lenne munkás?
M4!g szembelO nóbb at, amikor a szervezett munkásság
málus elselén szembenéz a szellemi munk ással s ezt a társadalmi
OStlályt nem lartja munkásnak. III:Y csak a laiékozatlan beszélhel.
Ak I látott már hivalaInokol, aki reggel nyolctól egy óráig s délután
ls naptala,. Irodá k poros ak tái. vagy az irógép fölé 20rnyedve dolgozik. mialatt arcár,a sánze szinl v,.ráuol a~ ~é~zse2Ielen levegő;
azl a hivatalnok ai IS munkásnak kell !allam AH voll már Isk oláb~ ahol a tanIlók . a nemzel napszám05ai. fáradságot nem ismerŐ
munkával és kilarlássat öntik a sokszor rossz és ra~oncalla n ner·
mekek fejébe a tu Jományl, az az o~ lal óka t , neve!ökct nem nevez·
heli dologialan. munkát ~er0l6 embereknek . Aki már láloll orvosi,
rolOea szekeren viu
akII a Itli!szt'bb álmából veri föl valalei
hOSilU k i1ó Olelere~en ál. hogy tRY éleI nek I megmenlöje lel!yen,
az ilZ orvost ls munkásnak kell, hogy szamll s3. Aki megfll!yeJl
egy. eRY lelkipásZlort , aki arAblzoll gyOlckezelérl doleozik, lelki
SZll kségleleiról ~ondosko d l k. Ini. fedd és ok 1<11. \ie3Sllal . baitoriI és
oltalmaz, aki az ulóbbi IdOk annyi lelhel fö velle egy ntp boldoRuhl~ér l. az 3 lelkek pasztorál ls fl munkások közé keU, bORY
SlAmltsa. Aki mindezek et nem akar /a meg!ál ni. lk i cs.ak a maga
munlcaját lá lja és 2szerint itel, az hasonlatosan gond(llkozik az
aezopusl mesében szereplő vég lajilokboz.
Egy alkalomma l - hja Anopus - az emberI lest egyes
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r~sz~i, Jc(1I0nOsen a karok, piinaszl emellek a gyomor ellen. MI eRész

nap doljZozlmk, feszO! az Izmunk s amil szerzünk, azt a el omor,
amely nem dolgozik nap-nap ul~n, csak e:nye[i. Elhatározták, hogy
aiétJen gyomornak ezenlut semmit, vaiY ciak keveset adnak, hiszen mu nkaj. ulán nem érdemel semmit. Az elhatározás telt kOvelIc
s a gyomorlóI mind jobbah megvonták a táplálékot. Egy szép napon azonban arra ébredtek, hogy a lábak nem birják II járást, a
karokban nem feszül az izom, a vállak nem birják a terheket. Be[álll\k, hOI1Y amik or a Ryomor elten fordultak, Onmal!uk elte n is
fordultak. Belálták, hogy a gyomor fonlos munkóU végez, ba t'5k
azt nem is látjtk és visszatértek a rtlgl rendhez.
Hasonlitsuk az emberi Urs:tdalmat egy gözgéphez. Vajjon
elmondh"t juk.e, hogy a gö~épnél csak a lendM kerék végez muqUt s a lObbi nem. Vajjon csak a kerék részesO!bet-e Onnepben s
a lObbi aik alrész nem? Alig hiszem. t::ppen il!Y tévednek azok, akik
csak a fizikai Iliun I át s annak ls csak némelyeil lartják munkának.
Ez a gondolkQzáS az egyik, ami az embert az emberlöl május elsej~n elv á li.S!tj'~.

A másik pedlR a hit, a vallás körül fordul meg. Sajnos, de
azt kell meRAl1apilanunlr, hogy az a munkásság, aki május elsején
olyan nagy onnepE"I rendel s mindenki mást erre 81 Qnnepre méllallannak tart. elég messle jjl a hinól, vallástól és egyháztól. Nem
mindenütt, mert al is mf'ilortént ntmrflg Angliában, hogy a szlráj·
koló munkások azzal IOIlOtték idejOket, bogy templomot épitettek.
Nalunk azonban a málus elsején Onneplö munkásság mind lobban
távolodik el az eeybázlól. Lthet, hOlZyezéri 8% egyház is felel6s,
meri nem törődött elé2lZé a munkásság lelki szilkségleteivel, de hibás II a munkás osztály is, aki nem keresle a kapcsolatot az
egyhhzal s nem akarl beleilleszkectni az eeyhAz kereteibe. Pedig a
munkásd~nak erre ~ o ha sem lehetett komoly oka, mert a keresztény egyház alapitója hive volt a munkának, hisz tanilványail is egyszerD munkások kOzül választotta S a hivatásukat betöltö ee.yházak
szintén éppen ugy ölelik kebl0nkre a testi munkást, mini bárki mást.
A tévedés ott volt és ott van, amikor sokan annyira beleOlték magukat némely munkába, hogy egyebet észre\Tenni nem akarlak, ami·
kor nem tudlák O$Szttiyedetnl a munkát az imádsáRgal, amOhely!
a templommal, az erót az isteni StRitséggel. Amikor némelyek
annyira rabjai lettek a mObelynek, bogya templomot elkerülték.

Annyira bizlak erejükben, hogy lsten segilsegére nem tartottak Igényt,
annyira kielégQUek mindennapi hajszájultban, hogy II imádkodst
fOlöslegesnek tartották. Pedig lehet-e a fOldl életet ezeknek összeegyeztetése nélkO! leélni. Lehel-e helyes az az élei , amely csak a
mOhelyben, a munkában és a sza badidök kOnnyU ellékozlásAban
merül ki, de templomban egy percei sem tOlt, imádkozással ninc;
ál szöve és Isteni segitség nélkül akarja mellélnl azl. Olyan lehet az,
mintha valaki éppen az ellenkezövei akarna helye..5 életet élni, mint
amivel kell. Az igazi élei a ketté harmoniku s osszetételeiböl eredhel csupán. Erre figyelmeztet az a mindnyájunk állal Jól ismeri
alapige ls, a Móz.es negyedik parancsolata. Hat napon át munkálkodJál, - mondja a parancsolat - végezd el minden dolgodat Tehát figye lmeztet mindenki! a munkára. Ellenben a heted Ik napra
vonatkozóan elöiria, hogy azt megszenleljük. A tObbezer éves parancsolat arra mutat, hogy már akkor mei:'látta Mózes azl a helyes
ul at, amelyen a fOldi élei teljessé lehel : a munka es az imádsá!!.
Azóta az éiet nem, hogy engedett volna ezekböl a fellélelekből,
hanem még inkább megkl1vetell azokal. Halljátok clak egy kis
história miként oklat e téren minke!.
Egy nagy folyam Oreg r~vésze vlU át' egysze.r néhány férfit
csolnakán a tulsó partra. Olyanok lehellek utasai, akik a hit és
vallás d ol~a ival keveset töröd tek, akik azt hitték, hogy a munka az
élet nyilja. Mikor a nagy folyam kOzepe táján fánik, az ulasok meglátták, hogy az Oreg révész evezóJér~ valami irás fOl van vésve.
Jobban szemOgyre vették s hál az egyikre az voll felvés,e, hogy
imádhouál, a másikra pedig, hogy dolgozzAI. Blzonnyára egy
hosszu élet tapasztalata sugallta neki ezeket a szavakat. Az utasok
azonban nem állollák meg szó nélkal. Elmaradott ember maga Oreg
-: mon~t~k neki - minek kell imádkozni annak, aki dolgozik.
Mmdenkl Jobban tenné, ha dolgoznék, amig imádkozik. Bizony többre
menne. ~z Oreg révész csak hallgatott, de nemsokára azl az evezőt,
amelyre Imádkozzál voll irva, leleIte a csoinakha s a mJslkkal hatal·
m~san kezdeit egyik oldalon evezni. A csolnak p'edlg ner(! haladt
eiDre, csak kOrben for~otl. Mit csinál kend Oreg lalán megz.avaradall, igy sClha sem érünk partot - feleJték az ~taS\)k. - ~n az
OnOk tanácsára hallgattam, de mosl be/áthatják, hogy rossz tao4c~n l .a~ lak . Belálhatják, hogy az erörebaladáshoz dolgozni, de imid·
kal nl IS kell s bogy az igazi emberi élet e ketlöböl levt'5dlk Ossze
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cnn a földön.
Testvéreim! Akár a megszer vf': zelt munkássághoz tartoztok, akár nem, ezt ne tévesszétek el szem elöl. Ez fog az az ut
lenni, ahol mindnyájan találkozunk. Ez fogja a kOIOnbözó munkások at testvéries egyOUesbe terelni. Ez fog arra vezetni, hORV a május
elsejér.ek pmgramja a templomban istentisztelettel fog kezdöd ni és
este a lefekvés elöm imbal fog végzooni. Ez fogjJ elhozn! azt a
május elseJét, mety. minden embernek boldog nagy Onncpc léslcn. Amen,

Az

emberis~g nagy ellensége.
(Alkohol ellene. napon)

Alapige : Lk. 21. 34.
Keresztény Testvéreim ! Az országban mOkOdö Antialk oholista Liga vezetösége minden esztendöben fe lk eresi az egy házközségek vezetöit, hogy az év egyik vasárnapját alkohol ellenes
napnak s ar. aron mondandó beszédei annak a magasztos eszmének szenteljék, melyért 6k is dnlgoznak. Ebben az é\'ben ezt a
vasárnapot jelölték meg s igy én is e felhi\'ásnak leszek elfget,
amikor a mai beszédemet ennek az eszmének szentelem. A puszta
kölelesség teljesitésen felO l szi\'vel és lélekkel teszem ezt, mert az
alkohol ellenes liga vezetóivel én is egyet értek. Mert nemcsak
könyvbel, nemcsak szomorú kimuta tásokból, hanem mindennapos
tapasztalatokból mondbatom, bogy ez a Liga az emberiség legnagyobb ellenségével vette fel a harcot.
Cyrus a \'ilághirú perzsa uralkod ó - mondja a hagyomáay - tizenkét e\'es korában a médek uralkOdójának, aki az Ö
nagybátyja \'ott, az ujvará~a kerüli. Idök multán leltünt a királynak, bogy a fiatal fiu nem engedi, bogy poharába bori töltsenek.
Kérdöre vonta bál Cyrust, hogy miért nem iszik bort. Attól fé lek
- felelte a fiu, - bogy a bort megmérgezték, mert, amikor a
minap születésnapol.lon barátalddallakomáztatok észrevettem, bogy
ji $Wlga mérget öntott pobaraitokba. A király
csodáltoz\'a nézeIt
a fiura. Igen az úgy volt - folytatta a fiu - azt láUam, hol?Y
akik csak ittak belöle, az.oknak testük is, esznk is megbénult. Elöször is öSSZe-vissza kezdeUetek beszélni nagy hangon ~ egyik sem
figyeli a másikra. Attin énekeltetek ahányan annyiféle szövegel és
dallamot ugy, bogy alig lebetett ut Idbirni. "'hjd meg táncolni
akartatok, de lábaitokon zllg tudtatok áll!ni, csak ugy lánlorogla ...
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tok. A végén azt sem lu :llálok, hogy liiI< \'agylok. Te nem tudtad,
hogy kir ~ ly vagy , azok meg nem tudták, bogyalaUvalók.
A szeszes ildlok hatását nagyszerOen tükrözi vissza ez az
emlitett történet, melyet egy, a bibliaból, a példabeszédek könyvéböl veli idézet ej:{észithct ki: "Kinek j Ijj? Ki atyjának jajj? Kinet
van háborgása? Ki esik verembe? Kinek \'annak ok nélknl sebei?
Nemde azoknak , akik bor mellell mulatoznak és a poharak üritgetésében szorgalmatoskodnak ? Ne nézd a bori miként sárgállik, amikor az üvegben ragyog. édesdeden mp.gy be, de utoljára megmar,
minI a kigyó. Leszel, mint a tenger közepén aluvó és az elszunynyadt kormányos, ki elveszielle a kormányt. (Péld. 23. 29-34)
Az elmondott példa és abibliából \'eU idézet is elég lehelne
arra, hogy a felolvasott igéket, mini drága figyelmeztetést k05sem
minden ember lelkére, .hogy meg ne nehezedjék a ti szivelek a
dobz6dásnak és részei!,&égnek miatta .· Alonban félre ne értsetek
testvéreim. Sem a Cyrus példája, Sfm a példabeszédekböl vett
idézet, sem pedi!!: az egész mai beszédem nem akarja azt szolgálni,
hOIlY ezentul soha senki me~ ne lássa a szeszes itali, ~anem rá
akarlak ébreszteni arra, hogy annak mértékIelen használala milyen
káros következményekkel jár, hogy milyen nagy ellensége az embernek ol mértéktelenül fogyasztott szeszes Ital.
A szeszes italról, mint az emberiség legnagyobb ellenségéröl hatalmas köteteket irtak össze és egész képt.arra menö festményeket és rajzokat készileltek az arra bivatottak. Ha eztk a képet
és köletek nem is jutnak el mindenkibez, elfutnak az élet mindennapos példái, melyek hangosOibban beszélnet a képeknél és kötefeknel. Ha akár az egyes ehlbert figyeljük, akit e nagy ellenség
hatalmába ejtell, akár családot, társadalmat, Yagy kOzséget \,fSz(lnk
vizsgálat alá, a Szomorú eredmény bangosan beszél a szeszes italok irtó rombolásáról.
MIndetek elölt me&támadja az emberi testei. Mint a malomkő
ugy örli meg SiU~p lassan a leger ősebb szer\'fzelet is. Szinte ~elO
mel láthalóan roppan össze a lejtdaliásabb alak, máról·holnapra
\'sltozik el az arant.e, a sumfénye és hamar lankadnak el, a kn·
lOnben erős karok. Tévedés az a sokak által hangoztatott állitás,
hogy a szeszes ilalok fokozzák a lesI munkabiló képességét. UtSlÓlag az első órákban igen, amig be\'lIó hatása fart, de aztán annál
jobban lanybává feszi a teslet a kOvelktzö órákban. Gyárosok,

ft:l
munkaadók hiteles kimulalásai beszélnek arról, hOIlY Q J(hanéleh1
munkd solc munlc~j. ~ annak eredménye jóval naR)'obb Ci lOk élc:·
lesebb, mint tlzoke, akIk szeszes lIalokat fQg)'/lszln nnk. A lesi
megg:yeng(ll~sével az egész szervezet el veSl.III ellen álló kéllCS s é~el.
OrvoSI klmulaUsok beszélnek IIrról. hog)' nz alkoholista el/llAd és
gyermekei mennyivel naA;)'obb udmban kapják mcg A rtlf:l'IIyo~ be·
legségek el, mInt 1llások. S amI,::: It lózanélclll ekel csaknem blzlosRn
lehel gyógy llanl, addig az alkohoHslllk nl és Ryc:rl1lekelket kevésb6.
Ennek az at oka, hORY n azeszes lIAlok I1l1a l rnegll1ulll doll sl.erVe~
zel gyertge és nem Jud ellenIIIIni ft belegségekel o k ozl~ haelluSQknak. Vannak, akik ezzel szemben nzt vUatll1k, hogy n szeszes lIalok használa!a némely belegséQ;ben ej;l)'enesen orvossne. Lehel, esn k
az a bal, hORY azok feledik csak orv oS8Á~lcéllt hnSlnl1l nl s nogyo:)b
mennyiségel fogyaszianak.
.
Az . Ikohol romboló halálla kotOnOscn nnRY nz em bef S1C!lern I, lelki k~pesséj.!clre nézve. Legelő ször mCR'ámncJ/a nz aRylcnd ~
szerI. 1::1 sem lehel azl mondanI, ho~y micsoda rombOId SI visz ou
véahez. Ös~ze lOrl a fl!/Iödó gyermek minden k ~pesséj:l;é l s mCIt·
lompll/a ilZ elmét. Ta nIlók és lnnárok , kIk n ~)'ermck stelleméllclr
mll velésére vanoak hIvalva, Bzonn.1 é~zrcvc81lk , hOj:{Y melyik Ryer.
mek családldban hasznd llák mérléklelcll fU" SlCflles 1I0loltnt s melyllc
Ryermeknek Jullallok Id6el61t ebbOl 81 átkos IIIt~r crtb OI. At Ilyen
Ryermclcck ROk kal nehezebben halII duak , mint fl IObblck ~S uche te b ~

ben tudJák meRtartalII o lannllokal.
Az alkohol mC"ltállladj. méll az Idegrendszeri, az J'lkaralnl
eIiompUja, a jellemet besltrtnyezl. Korán elldeRcsedell ft~ermckelr.
cyenReakaraltí Ifjak, kiknek mMól· holnll lH8 lZyengnl f l nknrnluk,
meglnR;oll lelletnll felnóllek lcj;tlnkáhb Ot nlkohOlnall kl)uönhclfll
Ilyetén vollukat lin valakI le'Jes mértekben röl l udll~ fllllnl!lZ .)1.
kohol rombtlló haláSál, azl a ltycrlllekeklOI és UJllklól lclles lI1érlc!k·
ben elllllan3. Vannak orlltdltOk, ohol a lej:tszlgoruhh bl lnl e l~ilI Il l.nbjék azokra, akik 18 éven IlIulIaIInAk. szenes itali 8zolR4110lrlhk kl.
Mc~ ls van az eredmény, lIlerl n8Ryon kevés 011 ez Itl1SludMllln
ember, I c~k.lsebb ft Ryermek halnndó'áR, I(!Rkev elebb II klllkorllllk
bUn07.eae ell lay lov'bb. Mert II SteItéS 11111 hllnrt', gono sz leli re
bi lltlfl, bOrlOnbe Jutl" . Oh mennyi bUnflell, mennyi g(lnoflUttlnelt ls
a aa.ol6je CI(y·egy botos asd.1 I mennyi börlölU JlólH)t Velt! /s cl
sokakat e~y·eg~ m'lUoros ~Uapo t~n elkovelell Cllelekedel.
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Nem r~R('n ~I1.Y kll1llll:lllll\1 OIVD~11l1ll arh~l, hORY u t mbNI
bOnolI, mIkor lI övclódnek el I(Rlnll ább. A Idhlhal I hdl 1I1plJlrft
voll r IO~t' vll "ll Ill.I Ullllll ll n, tlORY fuelyllc n'pon kOvell6k tili Iti/:IObh blln l. ebből n ~1 hHlIUII, hO" y UflmbftlOn, VI~dfU.p és hétf6n,
VIIIH'I, azoknn II napOkon, Ilm lk or legnllgyobb !~ alkohOl fog)'I.""
tds, vlIgy Amikor nl eIO~O u"pl alkohol hlllil 511 IArl. (:;:lI Illlljlunk I~
IIIIlR!\t llll hl\llllk 111M, hlnen Vflllnllll lIözsc'gek, ahol hÓlk O~" n llnko n
bCkeSSI!Qhen élnek ftZ f'lIlberek , (Ic vMIÁrnll ll , Amikor A kor c8 m~k
mcglelnCk, lIaj:l;yon gyakrAn keffll elc$ /I 1) 1 C:~ kll, me.l~n ek folyll!lIi\a
a I n+ény eIt II VII I1, IIIAj,1 A hörlOnbel1 h:n. Igen , illeti ., alko ..
hOllnl élő emhi.'r rlvcul ll II ~IO k11neilrh!Ról, eUel f! lII!mlen
hllvnnysdgrn, hflnrc Il<Ijlnn(] t\ leu, mell U!llll lilii sldmOln' II lIövel.
k:ezm~ nyeltkrl. Ildn)' ember bAniII mM mri: lóun ~ lIaPQ' á b. n, IIml!
mámorofl 1111111)("II\:AI1 clkOvClel1.
A R~eSl.eil 11(11 mCil:OIl III ember ! eklll l ~ lye l , elvls!;1 III tmhet
jó hlrnevél, ftlndssft hcc:sfl le tél ~ 8 lIIegfo3Su u illlllW I nJllldell er.
kölesl i!s anyngl lllva ll 61. 1111n)' kfllOllllen 1l4gyntfn lIIunlldil Ipllmjl.
vdll lIIunllllnélklUlvé, IIIcrl a Jé8ttil:~tlg mil,,! fIlegblallalaUIIIl~n leli !I
elf{lrtlllllllk III~c. ~In ny kUIt1nhen l) kQII ~8 ogyes hIVAInifIok vl"ilUetle
el iUldsl11 A rl llll;ge&kCdé.. m/nll, mtrl oly kQr ncrn Ichelé:ll 8f'uHulre
IIICRhllUl, llilny ha l okr03 Ra~do leli hal'ék lalluma, meri nekI ti
klJfC$IlIP 1;!,Ol)h voll , mini föl(l/elnek é3 dJla lalnnk " gflll "i}l ll iI', G.
b ~ny gyermek nyQlI10tuRll itil nak leli I'IkOll)la, tRr~UtIR~llek IIlr/llló/1I
a 8tlUök réu til:i!skedése.
Ne mflndja senki, hOgy II I1l.e!lLi!!l 11/1 1 rOlcilua a lelltról
Igen eleinIe, dc n'w ldn leiulll. Ne 1111111(1"1 I1cnld, ho~y n lucuei
lIal filII, meri /I 1tltrkl ulo~(~k nem hlltl'lniUMIt Iul !I nagyon ilOIt
esellJen lit Ilt 81élcn luellfllRYOU cmbilr hllhUJ I ls I ilZeUeiI 11111
OkOl,ln, merI onIlak Ilfl!l1.nltlll l4lt1l hAm arábh lehnl • leal, Ne mou .l/_
llenk!, h{)R~ n 11'1f'$zeS IInl hlllOrl', !]:Iiln olya nokban, Amil 'jhlln 1\11 ••
pOlbnn el IICIII kOvc!nllnk. Ne mOllIIlII tili, hOKi A UeBli'i\ 11111
8J!ellt'lIIl1r~ fölfflssll CS megoldja II heszéd fonaiM, lIIerl BI Cilllk
IM~ lII l. Al emher IIhlfllO'O~ fe1l'" !lem lufi Itelölef 1110mialII hUlc1l1/c
fl)IOII . Ol,l CilJlI k Illeg lIell hllllglllf11 I\RY mllmnrbrltl fnrösz'OI! IJeSztclel, hCIHUt'g hcuu e fi lJu lllMg, III ÖIlStc ·vIIlUaIlÓj,(. Ni;lllwnd/Il iknkl,
hn~~ n saeUt i! IInl 1111)1111, meri fil a Ift lldfltk SiflUJlI'WIJnOól III.
II l ol~Ó helyen 1'1 11. wMegnllplmüuJ\tnk lull lII,ga/okal, hngy mtQ lit:
nth~~edJ~1t o \I szlvcllek o dObződd'l1lk da réil%ealleal1Ck miAUII, ..
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Mikor egy.egy része~ ember! láfo~, egy·egy zil1f6U, csalódott embene nezek, ngy egy~egy folyion korcsmázó községrt, lár-

sadalmat szemlélek, az az érzésem , hogy azok arra a mezőre léptek, aOOI a hJlál Idönap elölt vágja az emberrendekel. Van·e 5Z0morubb látvany. mini a tántorgó ember, mini a részegeskedő család,
mini az a község, ahol hétköznap is zajosak a korcsmák ? Az alkohol nagyobb ellenség, mini a fegyveres ellenség, meri amig egy
fegyverrel elfoglal! földel fegyverrel meg vissza ls lehel foglalni,

addig azt aterülelet, melyel a részegeskedés engedett ál másnak,
azl löbbé visszasurez.nl nem lebet.

Ha pedig van egy nep, egy nemzet, mely a szeSles ilalak tól meg kellene, bogy tartóztassa magát, dkkor az éppen mi kell,

hogy legyOnk. A nagy népek tengerében egy kis sziget vJgyunk,
akik a relleneles árban csak józan életOnk s &z ilyen !Iel SzOlte
erós akaratunk, ölfludaluok S komoly életünk árán maradhatunk rneg.
Csak józan életank szülte erós akaratunk, szl"árd jellemünk képeslt
arra, bogy kibir juk a kOrOIOttOnk, fejOnk fölölt zugó vlhul, kO lö ::~
ben elsodortalunk, mint a megsárgult öszi falevél.
Testvéreim I Valamikor régen a nagy és hatalmas római
birodalm d a szeszes Ilalok mértékielen élvezete s az ebböl Onként
következő erkölcstelen élef semmisítette meg s azóta szállóigévé
,'alt a kOltó róluk zengé verssora : .Minden ország támasza, talp·
köve a tiszta erkOlcs, mely hi megvesz, Róma ledől s rabigába
görnyed.· Van, kell, hogy legyen e példának elll'nkezóje is és el
az, hogy eltiport nép is lehet naggyá. hd alapjait a józan élet szOlte
erkölcs alapjaira rakja le. Ezért mondom neked én népem: ~Megol 
lalmazzátok magatok&t, bogy valamikor meg ne nehezed [ék a ti
szívetek a dobZÓdásnak es részegségnek mialta. • Amen.
Le&"yetek Jézus talltvAnyai.
(Ál1otÓ:Sil16tlökOQ.,

amikor

h616kl1llpj_ "'. konflrm'd6 nn.)

Alapigt ; 8. 3 1.

Keresttény Testvéreim I Ez a mai nap, melyet az egéSZ
keresztény világ megfinnepel. hjromléle jelentőséggel lépik b~ a ml
szfirke napjaink közé. Jelenlóségei kötfil bármelyik is e!ég volna
.bboz, boV a mindennapok robotj~tó l elvonjon és Onneplöbe Olto,~

l

fessen 11lin~el. Vilatkozni lehelne azon, hogy 3 napnak a jelentösége
közO I melYik a nagyobb és értékesebb, dc ad hiszem, hogy magunk ~em tudnánk dönteni delelt. Az egyik a kétezer éves multra,
az elso áldozócsOtOrlökrc, Jézus megdlcsŐlIlé!ére emlékezte!. A másik a nem ls olya n régen lezajlott világégésre emlékeztet és az
alaIla elvérzell hal~atallan hősOket jullatja eszOnkbe. A harmadik:
pedIg ezekre az elottOnk Olő, hitOkről bizonySágot tenni akaró n ö~
vendékekre tereli figyelmOnket.
A~iI a messz.I mult eseményei érdekelnek , aki a Jézussal
kapcsolatos lOriénetekből az Igaz ember Ugyét lálja diadalra jutni
akii a maga szent és igaz Ogyének megharcolásában biztal é" bá:
lori! Jézus diadala, az az áldozócsOtörtöknek azt a JelentÖSégét
~artJa a legfontosabbnak, amely ezt adja, erre mulal rá. ts Igaza
IS van. A keresztény világ az áldOZÓCS(JIörlvköt a legnagyobb Onne.
p~1 k ~zé .sorozhalja, de kOlOnösen nagy Onnepnek: kell, bogy tartsuk.
ml umUnusok. Ezl azérl hangsulyozom, mert az áldozócsOtörtök
lényegében olyan valamit .Iátunk, ha azt a fel \=ilágosódás szemOve.
gé~ kereszlO1 n~zzOk, amr minket unitáriusokat Igazol. Tulhaladott
állaspon! ueyalllS az a felfogás ma, amely a tudomány és felvllágosodássa l ~o mlokegyenest el,enkezik, hogy Jézus áldozócsOtörtökön a földrol. a mennybe emelkedel! fel. A ml nagypéntekrÖI és
husvélról v.. lo lelfogasunk, melyek ugyancsak a tu domány haladásá.
ya l és a felvilágosOd~S szellem~vel van Alilalva, ennél az ünnepnél
IS hasonlóan cselekSZik. Kl'ressOk a fOld vonzó erejél, a nehézked~ ör~k törvényét ; hol lehellek azok ? Ha pedig azok arra a rO.
VI~ ldore megszOntek volna, hol van a mcor.y, mikor régen meg.
dall az a felfogas, hogy az ég egyik kifeszitelt erösség, amely fe.
letl a menny van, ".hol lsten trónusa is el van helyezve. Ha pedig
Igy áll a dolog - p~osa n kérdezheti valaki _ miért is OnnepeljOk
a.z. áldozócsOIOrlOköl ? Mi az áldozócsOtörtöki tOrlénel leirás~1 kOI.
lor lelrásn~k ~ekinljOk , amely Jelképesen aka rja magyarc1znl IZ eszmék megdlcsoOlését. Azl jtlenll ez, hogy Jézus maga , mint ~sz~
ménylség fOlemelkedett abból az anyagi világból, ahol minder.re
csak feled~~ v~r! abba a szeJ/emviJágba, melyhen az eszmék örökké
élnek .. Azt Jelenll, hORY attól a naplól kezdve Jézus tanal Igazságai,
eszmél nem élőszó1, nem a személyes megjelenésen kereszIOl kezdenek hatni, hanem az örökké él6 emlékezelen "eresztfil. Azért nagy
UnnepC/lk ez, mert benne eiY OrO~ bizlalá,1 talá/bal mindepki, aki

!'ll '
at emberiségért küzd,: meri ' az áldoz6c.ilühlrtOk ma is így beszél
hozzánk: a küzclötérról lesOpOrhet a sors, meghalhalok. de eszméitek, amiért éltetek, a megdlcsÖQlés hónába. emelkedik fOl, ahonnan
tovább folytatja utját a végső diadalhoz. Ebben átl a mi áldozócsütortOkünk jelentősége.
E napnak m'Sodik jelentősége abbln áll, bogy ez a nap
hivatalosan a hósOlfnapjd is. Azok" akiknek lelkében és szi.vében
él a kegyelet, akik e napon visszaemlékeznek a világháborubat'! elesett nagy hösökre, akik soba-soha nem tudják feledni öket, azok e
napnak hősOknapi jelentöségét tartják a legfontosabbnak. Vajjon
kevésbé van-e igazuk, IDlnt a előbbieknek? Nem I Egy napot az
esztendöből a világháboru elesett hóseinek szentelni, emléküket feleleveniteni, kegyeleUel adózni a legkevesebb, amit tennank kell
velfik szemben. Nem hiszem, hogy lenne ember, aki a kegyelet legszentebb méseivel ne r.:ondolna ma azokra, akik a bal~ért ál~
dozták fel drága életüket, akik kiludja hol, jeltelen sjrokban alusszák
OrOk álmukat. Lelkünk megremei, szivünk összeszorul, ha vissza·
gondolunk' arra az időre, amikor ' a gonosz indulatok letépték láncu·
kat, amikor az emberi gyOlölet c1&yucsövek elé ámtott annyi sokakat, amikor a halál kegyetlenül szüretelt a. nemzetek szine-virága
fölött. Ha ezen a napon gyászt Ottank s kegyelettel emlékezünk,
csak megelégedéssel tekinthet ránk a bösOk lelke, akIk sobasem feledjOk őket s megnyugodva nézhet reánk az é~ó , bogy megbecsülnitudjuk azokal, akik a legszentebb eszmékért lesznek hőSökké, már·
tlrokká.
E napnak van azonban egy harmadik jelentősége is, am:nt
azt már emlltetfem. Ezen anaVon avat juk be egyházunk uj önálló
""11 Akinek a szeme jövőbe néz. a~1 nem a sztlrke Jelennek,
hanem egy szebb és- boldo~abb jOvönek él, aki az egyház és fa.
fennmaradáSáért, azoknak jövő lehetősécéérl dolgozik aI" e napnak
ilyetén jelentö~égét tartja fontosnak. És igaza is vcn. mert ezekben"
al elöttünk aiD növendékekben él tovább az egyház és a faj. Sokat jelent fajunk, egyházunk Jövőjét és fennmaradását illetőleg, bog:y '
ezek a ma fogadalmat tevO növendékek miképpen vállják. be a"
bozzijuk füzOtt reményeket. Miként gyümOlcsOztetl1l: a lanullakat és
miként lartják meg esküjtlket. -Tebát nem lebet kisebbeknek nevezni
c nap Ilyetén jelentőségét sem.

Nem lellei ,jebél .,,1 • napot .egyik, aV'gy másik Jelenl0 •.

Il!g'ének szemszOgéből nézni csupán, nem I~het csak az egyili: számata kiSajá~ltanl, nem lehel .egylk Jetell1öségét hangoztatnt, a másikat· elfeledni, mert a mal idokben el/yik éppen olyan fOlltossáfi!gal
bir, mint a másik. Kell az eszmé.k és ig3ZSIl~ok meRd!csóUlésébe
.vetett rendOletlen hit, kOlOnhen csak a kézzelfol/ha1ó dolgok fáradt
robotolóivá válunk. Kell a kel/yeletes visszaemlékezés a hösOk emlékének felelevenitése különhen ntm érdemeljük meg a vérOkkel c1ztálolt- fOld adta kenyeret. Kell el!Y johb jOvőbe vetett hit e növend~kekben való bizakodas, kDlOnben fOlöslegCfisé válnak minden 10tekvéselnk. Valaki ezek kOzDl csak e2yikel is kllOrOIl lelkéből 8Z er.
délyi szellemnek nem lehet méltó örO. öse.
'
Most pedig hozzálok szólok ked ves növendékek, akik e nap
egyik jelentőségének élő meglestesJtöi vagytok. Ime mi felnöttek
megérteUak, bo~y mit jelent számunkra e nap. de vajjon ti mec"
érlitek-e? Sliveteket és lelketeket álbatJa-e mind az, amit bal1ottalok? Mi azl jól tudjuk, hogy II e mai nap jelentóstgel közül azl
tartjátok a legfontosabbnak. hogy ma avatIattok az egyház önálló
tagjaivá. Nem is vesszük ezt zokon töletek. TI még aligha értitek
~eg teljesen az eszmék megdicsÖOlésének nagyszerü misztériumát.
Aligha fOl tudjátok fogni , hogy mit jelent egy lelkel hevltő eszme
mártIrjává lenni s a baza oltárára adni a fiatal vér utolsó csOppjél
ls. Nem ls nézünk t'zért reátok panaszos tekintettel különösen akkor,
ba e napnak bár a titeket kOzelről érdeklő jelentőségét igazán meg~ititek és magatokévá teszitek.
Lássuk csak hál kOzelebbről: mit is jelent e nap számo·
lokra? Konfirmálnl azt jelenti magyarul, hogy megerösödnl a hi!ben, meger6södnl abban, amil tanultatok.
:
Amikor még apró kiS cSOpségek voltatok, a megkereszteléskor avaltak be az egyház tal!jal soráha. Az akkor bozzátok Intézett
szavakat és tanácsokat szülóllek és kereszt57.íItOHek vették ál s ök
vállalták, hogy azok szerint is fognak nevelni Illeket. Azóta mindazok akik a ti neveléselekre voltak elhlva. azon fc1radoztak, bogya
fajn;k öntudatos, az f2yháznak buzgó, a társadalomnak hasznos
pblgárokat neveljenek. Hogy ez nekik mennyire sikerOli, a jOvO fogla
megmutatni.
.
,A késlülődés ével aiaU oda értetek, hogya mal, naplól
kezdve egyhc1zunk onál1ó tag/aivá leszlek s mindenben val1alJátok az
crkOltsl felelösséeef. Ezt Jelenti számotokra ez a nap. Nem azt,
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bogy ezenlul beálllok a feinöli Ifjak és leányok sorába. Nem azl,
bo~y most már lehet este az utcákon csatangolnl, hogyezenlul már
megszOnhetik az apai fegyelmezés és az anyai szigoruság. Akinek.

csak ezt jelentI, az jobb ha most visszatér és nem test fogadalmat,

•

legalább nem fOjlunk cs~16dnl benne. Jól gondoJjálok meg bál. Nem
abban a világban élOnk, amikor megengedhelllők magunknak azt,
ho,\!y a megkonflrmáll növendékek ls apró gyermekekhez hasonlóan
vhelkedJeneic. Nem abban a korban efOnk, amikor a veszteséget és
csalÓ:lásl olyan könnyű kIheverni és olyan könnyű pótolni, Nektek

tudnotok kell, hogy egy árva és társtalan népnek vagytok a gyer·
rnekel. E nép pedig nem l(I>ha, gerinctelen, ingadozó, gyáván meg·
fuló és ffif'ghuoyászkodó tagokra vár, hanem jellemes, bátor, On·
tuddtos, szikla szilard tagok után áhitozlk, kik kályuba jutott élelszekerét kisegilsék. Dávid Ferencl egyháza tekint reátok, mety egy·
ház: annyi vér és IOzkeresztségen ment kereszIOl. melyet az elvakult
tOrelmelenség annyi sokszor megtépaszott. Ez az egyház nem kOzOnyO'sOkre, templomkelU1ökre. öt megla~adókra. hanem ragaszkodókra,
baségesekre, áldozatkészekre várkozik.
Ilyenek lesztek-e? Olyanok· e mint amilyenekre e faj, ez
egyház és a társadalom vár? Vállaljálok-e a bozzátok {OzOlI remények vaJóravállását? Tudom, hogy most mIndannyian határozott
igennel feleltek e kérdésr.kre, de feleljetek azzal máskor is. amikor
elletlk ez az Onnep, amikor az étet ezer kisértései vesznek kOrOl.
Jusson eszetekbe mtndég mindaz, amil a konflrmálásra való készület alalt az én ajkaimon keresztOl jézustól halIoUatok. tanultatok,
amelynek a felsorakozlatásával most nem fáraszta!ak. Csengjen
fOleilekbe rnlndég az a fogadalom, mely nemsokára elbang:tlk a ti
ajkaItokróI. S ha a tanultakat, a hallolIakat és a fogadalmat meglar'Jálok, bizonnyal jézus tanitványl Ieszlek, akik méltán nevezheli.
lek magatokat keresztény magyar unilárlusnak.
MI blzto5i1ékot látunk abban a visszahozott ösl székely vlselelben, amelyben mosl megjelentetek. Vajha ezzel az ösi viseletlel
a régi székely erények: egyenes öszlnteség, becsOletesség, lIuta
lélek és sziv ls teljes mértékben vlS.iZatérnének. Ezl a biztosilékol
"Iiuk abban a swrgoskodásban, mellyel e templomol olyan szép
diszhe Oltöz.tettétek. Vajha lelketek. templomát is mindég ilyen szép,
UI~ta dlazben találDá az Utlsten,

Kedves Növendékek r Vannak növények , amelyek hosszu
éveken keresztül csak élnek, de rem virágoznak. Az agavéról mond ják, hogy száz évben egyszer virágzik. Hosszu éveken keresztűl
csak gylljll az eröt, szépségei, szí II, ho! y hatalmas megcsodállll
való virágot hozhasson. Ti is hosszu éveken keresztű l készüUelek
erre a napra, amikor leiketek virága kibi)ntakozik. Legyen ez a
vlrágnyllás olyan, hogy hosszu Ideig tudjunk gyönyör.Mni benne.
Te pedig nemes gyülekezet, fogadd be e kis uj sereget s
at idösehb és tapasztallabb testvér jogán segi.sed nemes szándékában. Igy lessz egy meghitt, boldog családdá az a . faj é'. egyhá~,
amelynek tagjai vdgyunk s az Ilyen család fog ja klküzdem es kIImádkozni a hozzá méltó, régótJ sóvárgott boldog jövendöt. Amen.

EmlékeztetO kövek.
( HOlIlk nlpIAn .)

/

Alapige: J6zseás 4. 7.
Keresztény Tesivéreim 1 Azok az alapigék:, melyeket felolvastam elölletek, egy régi szép tOrténelnek mlgyarázó. befeiezö
sorai, meJy a maga tanLOlságával talán sobasem volt alkalomszeruhb,
mini éppen ma.
•
Régen volt, amikor még a zsidó nép az Istenlol melIlgért
hazál kereste. Vezérük Jozsué. elvezelle a népei egéslen a Jo~dán
folyóig, mely abban az idöben meg voll áradva és .medre sZInül·
tig voll tele. Nekik pedig át kellet, vol!'!a. hogy menjenek a folyón,
hiszen a megigért, boldog hazának nagyrésze azon tu.1 voll. De
bogyan? Tanácstalanul állotlak meg a nagy.folyó parl Ján. Al. Irá~
sok szeriul, maga Islen jött a zsidó nép segItségére és a7.1 parancsolta Józsuénak, hogy vitesse a frigyládát a papokkal a sereg
el611 és mikor a vizbe belépnek, álljanak meg s a nép. meolen
ulállnuk Ugyis történt. Józsué kiadta a parancsot és amlk()r azt
telJeSltv~ beléptek a vizbe, a jordán kétfelé vált és a nép száraz
lábbal m~helett ál a megáradt folyón. Ekk?r ismét csak lsten pa·
rancsára Józsué kiválasztot! minden törzsboi egy emberI. Ezeknek
pedig m~gparancsolta, lJo.gy a Jordá~ medrébö] hozzanak egy-egy
kövel a partra, hogy az JelDl szolgáljon a következő ne/TJz~éknek,
hogy valamikor az Ur frigyládája elöli szétválll a jordán vize. Azli. O.IIII"b•• }erlió balá/ában fel ~ aIIlIoflók, o,szer.k .. a kO:

I

et
nhl. Aztán leU. mult az idő, amlnt a kOveUccz6 nemzedl!kek ti·
jina' a kOvek mellett. Az .. p,U: az unokákna. meséltélc el hogy
mil jdrnlenek azok otL Oh, mert 8 flal.'ok ncrn állhatták mCI
uó nefkOl ba IAflák. hOJlY IZ öregek leveti Icalappal, ImádS<1gos le·
"Iniettel bitladnak el melldte A tudni szerelő ifJalc meglu!rdeztélc :
mire valók neklek e kövek '1 Ifyenkor azlan megeredt az Oregek
nyelve. Elmondták a kövek tnrlénelet, ml81811 az ifJak lanu/tak az
Oregek pedig a r~gI diCSŐSéges mullban lelküket meghordolták.
Azóta évezredei!: suha ntat el rohanó Idök szárnyán. Ki
tudja, állnak-e még a glla!l! kövek s mesélnek-e mellett Ok az

,

ősz

tOrtO lIregek aklvancst unoUknak? Ha OSsurombollálr, ba szélhordtak lukaI. ha mf!ifelettkezlek uOkról. nem méltó" arr .. hogy
lsten gondviselését ráluk kitejcssze.
'
Testverelm I Az a aIIgátI tőcsomó, melyel a biblia lapjAI
megörökitend: és melyrOl besultem, nem egyedülálló a világon.
Mtgsumláthatallan azoknak az eg" vagy lObb kőbell. i!rtélces, vagy
kevébb~ értékes k(lVeklJÖI illó emlb jeleknek a szArna, me/yell ma
a világon vannak s ...aIami emh!:iet 6r1znek a arról beszélnek az
utókornak. Az utóbbbJ időben sunde.k:osan ~ltitolta, rakta Ossze
azokat az ember. h02Y az utódokat vele lanitsa, figyelmeztesse.
Vannak ezek kOzött olyanok, amelyek csak egyesekről besu!lnek,
de vannak, melyek lomqek emlekét őrzik. Vannak. amelyek nek
lálau örOmmel tOltl el a lelkeket, de nnnlll, amelyek kOnnyeket
csalnak sumünkbe. borussá teszik tekintetünket.
Euk IdlzöU ma előti!ib6' lépnlk azok a kOvek, ónlapok, k6Ublák. mtlyek ma mir csaknem minden faluban fel vannak állítva a vílagMboru eIMett hőseinek emli!ki!re. Ma, amikor ti kOnynyes szemekkel. borus teklnletlet. megtbletÖdOtt lélekkel álltok meg
u e"TIlékkövel mellett. kOnnyen akadhaInak tlala/ok, akik megkér.
duik : .mire valók nektek eteIC a kOvelt-. Ugy értem, bogy ez a
kifdés ma felém irányul, hadd felel}ek hit rá.
Régen voll el. Azóta egy negyedszázad sleletl lova az idő
lzirnyán. Akik akkor uQlettek is. már beléptek a fe/nőttek so,4ba s az akkori ftri lak óufllr1ú Otegek lettek. Egy SZép nyAr!
napon, mint éles kés, úiY valott bele a lrekts gondolat-menClbe l!
szó: háboru. Olyan volt egy-tgy fa lu képe, mint a meg.zavart mlbr'j, miDI' felbollalolt hilnpabóly. Aztán vlS&onU4Ual emlea:etve,
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bucsucsólcOk után. reményleljes lélekkel. nóli! alakkal, kipirult arc
cal mentek el a falI/ak és I/árosok szlne-vlráR;ai, oda . abol: .. Szóltak az á$!;yuk . ropoglak a masineeverek" . hogy mt'gmutassák azt:
.. hOlY mil ér a rnal'!:yar gyerek". Apák és fiak, tl'Stvérek és barátok illotlak egy nagyesime. a haza védelméhe. t:s megindul! a
vérontás, a mészárlás, aratott a halál. szOretelt a csontkezú rém.
Ember ember enen harcolt, mely harcban mi l1den perc százak,
minden óta milliók élelét sodorta. ville el. Egy·egy feMslk: elesett
hősOk testétől lelt dombos. ~h ol ragadozók ültek lakomát. egy-egy
patak eldugult az elesetl katonák ltslétől , e~y-egy folyó vizét a
hÖSOk vére feslette piroSla. Mindenik katonl azzal ment neki ennek a kegyelten áradaina•• bogy Iul alon a jobb élet, a boldogabb
JÖI/Ő vár reéljuk. Négy esztendeig tarlott a sátán szarele, a h~ IAI
dAridója. Ez idó alatt, ób hányan maradtak ott a harc mezején.
bányat burcoltak el, akik sohasem térlek vissza és (bányan tértek
vissza élőhalotlkénl fé lszegen, nyomoTékon. Ob. hány sz01ő maradt
2)'ermelc nélkül. hány R)'ermek édesapa nélkOI és holnl hitves hit·
ves nélkal. Vannak, ahol beheggedtek már az igy kapoll sebek, ahol
már letették a gyászruhát, óh, de hányan vannak, akik ma. huszonOI év ulán ls fájó sebet bordanak s sírig tartó gyászt viselnek.
Aztán négy év ulán megszünl a kCi)'etlen embermészárlás,
mea:szOnt a fe&}'veJek ropogása, a srapnelek fatsllletlló sivítása. A
kardok havelyelabe télelfek s megkezdöjOU a békének nevezeIt
idOszakasz. Ekkor némelyek, akik: e szőrnyú áradi\lon lúl jUlotlale,
mintba valami fe lső p-arancstól /eltek volna ind/llalva. emlétet áll/·
lollak az elesett hősök emlékére. Köveket raktak OSsze. fara~ t ak'
meg sirnJra, neveket véstele rájull:, hogy álliJnak OtOk emléknelnJ.
A Itgszebb terekm áliltottálc fd. vagy Ippen ternplomolcba, hoa:)'
fjgye/mntet6k Itgyenek. Majd meg e~y napot is kl jelöltek, amikor ezekbez az em/ék kOl/ekhez elzarándokoljon az él6 ember, az
utókor iyetmeke.
Mindenek fOInIt erre val6k neleD"k ezek a /cOvek Megálll/a
elÓllak, emlékezz hát a fajó mullra, a nagy vesz1eségte s azokra,
akik áldoza Iul fstek u emberek egvmásirántl gyDln!etének. Emltkfzz a ten2ernyi könnyre, amely elfot)'t. 8 mély sehelrte. melyek ma
sem gYÓl!ytJlbk mél! be li bánatra, mely ma ls árnyékoi ad az egy.
Ieor 'derils arcnak ; eml~kezz azokra. al: ik a hadéri adva dráea éle,toket. nem tértek vissza a bilveshez, a gyermekekbez, s.zill~bO~
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Alta valók ezek a kövek, hogyha valahányswr elmegy~nk meilettOk,

gyelme-l.Iefnek a bóSOk emlékjelei. a minden évben viss za térő h6SOk

vagy megállunk elótl Ok. emlékeztessenek és ne engedjék soha el·
fel ednO nk azt. amiröl ezek " kOvek beszélnek.
A'JIde - testvéreim - euk a kövek még efyébbte is valók.
Nem e~gedntk meg ezek azzal. hpgy csak a mul.tra eml~k ttle~ 

napja. mert csak kOze:e:JOok egy a viJágbáoorunáJ is bou.aJ~uabb

nek, haner.! fieyelmeztelnek a jövore vonalkowbg IS. Arn IS valóiC,
bOfY t30\Isanak mini el, ma él:5ket, hogy mi az alapja a boldo~
bék~. vltontásokat kikíJszöbOlő életn! k. Arról mesélnek ezek a
kövek, hogy a nagy világhaborunak is, melyet még ma 25 év után
sem bevert ki az f'm beriség. okoz.ój j a gyOlölel, a megnemértés. a
rosszindulat voll Hogy az emberi bnnOk mAr olyan hullámokban
bOmpOiyögtek, bogy a vérontást a nagy leszámolás! n~ l e~eleH
dktrO.lni. Arról beszélnek ezek a kövek, bogy vallás, bIt, Islenf~em, emberSég, minden, minden megsemmisnJ, ami ~(jf a fegyverek veszik: át az embtrf sorsok föloti a döntésI. Arra Inienek, boer
vigyázzunk és ne idéllfink báborukal elő Arra va l6~ ezek a k~
ve.ll:, hoey kk:Sinyeket és nagyok at, gyengéket és. eroseket, g~ozo-
Ir:el és legyozötlek.f't, k610 bOzó faJu és felekez'!lu ef!1bereket ml~
nek az egymáS iránti suretetre. Mert a suretet mtnden szen<>désnél bil.l°sabban védi m~ az emberI a háborulól. InIenek arra,
begy romboijuk le a valaszfalakal egymás között. bogy feledjak el
H elleolétf'ket s tg)' kGllJs nagy lestvédségbe IOreOrúlve. köZÖsen
doIgoWJnk u VaJ'talan békénk megőrzésén.
EtTe valót nekünk euk • kOvek.

Amde ba ~OrOlné'zOok a viU2ban, mJt látunk ? Azt. bogy
ez.d:oek a kOveknek a figyelmeztetést aUg jut el az emtJ:rek gon:
dolkoúsabm. egy IIt'.o'ed súzada csaknem. hogy a világháboru
hösrina emltkkovei tetjfsiÜk a maguk s~uepQket, de ~z em~
nem akai ja nt ésueveoni, sloavukat nem a'·P ia meghallam. A.z eros
ma is l2YekszJk e1taposni a gyengéi, a gyom. nem ~karla eli.smtfol
a lee.y6z0ttet, egyik faj oem ~udiJ elsz.en~r~nt a m3siiat. egyIk fele Ic:rz.et nem lúri a másikat és tgy tovább. Minden esz.teodöben, ha
askor nem is de b6söknapjan vissz.aemlékttve a világháborura,
~ bcr1ODJ!; atjól a lelkOnk. de aztán hamar feledjflk azl és sielve
::~itjQ'c. e16 a másikat. a még annil is borzalma~bbat. Mert nem
n kb:lat~e ttS!vérem? Orsdgok bábofllS létszámu ~ onasága, a
loIytorlOS hadi bittlek megsz.av.nása, balálok megerösilése, gyorsateo-ú fdfegyvmeds, mind~mind arr61 beszélnek, hogy biaha Ii~

bábol Ú felé.
Ha egyszer ez az klöszakasz is átmegy a történelembe I
valaki irni fog rólunk, ma élők r ől, bizonyá ra el loe itéld, amiért a
figyelme-zletésekel, melyet ez OrOk emlékezeire f0l411iloll kOvd:b6l
szállnak felénk, nem halJ1;alluk meg hanem a ntvlelen hŐSök sd-

mat igyekeztfink szaporitani,
Pedig az volna a k O l eles~2J n k. hogy e kih'ek lanil.isál megértsük, arra gyermekeinket m~lanitsuk. Aki ezt teszi az a béke
kalonája, az hety~en éli meg elbivatásál. Amen.
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TeUekre késztd6 szentlélek.
(PbkGllkor,)

Alapige : C!eL 2- l-

Ker~ztény

Testvéreim! Az aposto'ok cselfk~deldr ól irolt
kOnyv s:z.enóje szép és csodálalos lelrásban OíO): j!j fDt2.....i..tJ:i5Ó
pDnk6s1 tOrténeté!. Olya n az egész leiras, mely gondolkowba ejti
az embert és megragé!d ja még azoknak a lelté t is, akik a mult
eseményeivel keveset IOródnek,
PDnköstnek napjJ \'011. A Mester nélkül maradi tiunkét
fanitv.iny Jeruzsajemben, ~y kis h.izban vo:1 OssubuzÓdva. ElbagyalotlSáguk Idjes ~U I)'al oebt.z.edelt reájuk. NehJ ki!cki,,'eltek az
abii kon bele a messzisé2be, minlb.J valakire drtak voJna. Az Ul·
cáhól, lhol a lemplom fe lé igyt'hó emberek Wm~e bu'lamZO!l, behallatszolI az otemszrrú zaj. mely szivlUc mélyeg balo't. CsOggelegea.
reményl ... ~ zlv e OIlek oU nt!man, S1.Ólurml. H, olykor mégis szól·
tak, szivflk fajdllma, !.elkak kt5eT\'e, t ibagYOlI arvasá@uk minden
bána ta rezdOlt mee ajkukon );eresztíJ l, OIyar.ok volta~, mint a csa·
ládJót vf'Szlelt ház ntpe. mint ptsztor olJkOl matad l nyáf, mint
veúr nélkm vfszleg/ő ha~rt g. LelkQk mfl)éa awnb.. o tgell valami nagy tett után va'Ó sóvárgás. gondolaluk méJym otl fészkel·
lek a sz.ebbntl subb If'n'ek, de minI ba még teltek volna kOlOzve.
ugy QUek ott ptlnköst reggején abban a jeruzsálemi kis házban,
Egyszer csak egyik ~rClÓI a másikra - ifja II píJnkOSi
IOrtfDetéoti. I megOrOkilóje - sebesen wgó sUj zendQ~e tot·

s.
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tötle ~ a hJz, 1 ~S keMs tDusoyeJvek szálltak a kvtgóben.
amdyd: kOznl mindenik 18011\'. OY fe,tre súlll egy. Abban a pilla ..

a szenIlélek azután való
ha
véve

nalban megmozdult a báz "epe.

I

kis bnltvJnys?tt'&. Ugy nézett
kl. mintha a bilincsek megoJdódlak volna talluk. amelyek Idál&:
mozdalaUandara Icénysr.erilelltlc. Mintha a ném.ugra rárbodalott
I

nyeiv meRoldódoll volnl. eJtyszerte h'lngos lelt a haJltk. Miot a
nyitn fdtjle!t kalitka ajtójan a IclrepnlÖ szabad macUr, u~y léptek
ki a bizből mmd allttnkellen. J\(cukon a derú. szl ..Okben 011hatatlan Ián201ás., IeIkOkben a lelkesedés és a meeJelemlilellen batorság éli, amely ..ille, vezelte ökel a nagy sokaság közé. Olt meg
Péler alloll elé. Alk.n I meggyőző ls leJkesilO szó, ugy tOrl eló.
hogy b,jmulatba ejleUe a nagy sokas~got, akIk meg \rlve 61. meg-

keresztelkedtek mintegy háromez.ren . Mindezt pedig a szentlélek
mOvelte mely akkor kllOllelell a tanitvJnyokon. Ez nagy vonások ..
ban il pOnkOst IOrlénele. ahogy ezl az evangéliu m ]rója megOrökíti.
AZóla slázadok pereglek le az Idö óráján, mely idő alatt
sok r.. zor len a ptlnkOSI megOnnepelve. Ez az Onnep is. mini a tObbl,
mJnt.len évben eljOn s folyion rohanó életDnk ull'n meiálllt három
_~-napfa7"nl'" elhagy. mi pedlrrfolytat;ak-a-mt-nap jainkat a meg#
Slokoít atemben. Ezeken a naook on azonban felcveniljOk az elsO
pQnkös! IOrlénetél s megpróbáljult a ml hilfellogásunk szerint ma·
gyalázni. annak lanu'ságail levonnI, bogy ezek a napok ne tonje#
nek el nyomtalanul a ml életOnkből.
Testvéreim! Ha máskor, amikor lelketek il mindennapok
eondjától súlyosra vin terhelve, nem ls 2ondollok a ponkösl IOrté·
netére legal;tbb ezekben a napokba... oróbáljalok annak mélyére
bOltoInI. Ha HI teszllek, vajjon nem Otlilt.,. eszelekbe a szentlélek
kilOlleté$e kOrOU kérdb. Hogyan lebetléil:e" az, bogy Istennek
suntletke csat ill els6 tanltványokra tOltetett ki II) en formában?
M!ért tOntette csak óket ki igy és miért nem ill nután élő népe-ket. amikor azután ls annyi sokszor lelt volna sZQks!2;e rá at elár·
vult ~s magára maradt emberiségnek ? Nem csoda. ha Ilyen gondOla·
toi: támadnak a ti lelketekben, mert ha forgatjuk az emberiség lOr·
ténetének lapj.it, seb ol. sem Utunk fOllfi.Yzéseket arról, h o~y a
5zenl'~lek az els6 pOnk~thOz hasonlóan töltetett volna ki valakire
is ~ppen ez a tény Igazol mi!1ket abban a feltevésOnkben, hogya
s~entlllek kl1öltetélének ilyen lormij4t a színes keleti költészet adta
az elsó pOnkOSI telr!siboz. EzzeJ a kiJelentmel nem akarom a
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szentlélek m 2i~ a
voll: akarak)1 1000;tzó eró,
elO zt) tbredés, bltet és bátor·
';;;.ái~~~ az. emberi gaJl®lkozts ls
le, hogy az uJllkoroak aZJDegmarad·
I nem ls a kOlsó lorma a Ionlos, h~ n em
a
mely nélkill na~ y leli, nemes cselek edet nem volt
ts nem is
soha.
Ha ebböl a szempontból nézzOk a szenIlélek munkáját, ha
nem a kojsó formál krressOk, hanem a belsó lényeget, nem mond ·
hat juk azt, hogy az csak a leeelsö pOnt OSI alkalmával az elsó lanit·
ványoknak jelent me~, hanem azulán ls sokszor. Voll ugy sokszor,
hogy az emberiségnek eröre és kilartásr~ volt szflksége, hogy a
ma2a elhivatását belOUhesse s akkor, mml kar okal mozgató eró,
mint munkára birl'l kitarlás jeleni meg Istennek lelke és képessé lclt
milliókat a nehh munkára. Vol f ~y, hogy sött!t ttlz(Jnyr.ttm ~gb!ff
bólyongott, botorkált az emberiség. amikor l énybel~ , vil á J!o.sságb~n
jelent meg a szentlélek, hogy az emberiSég helyes uljára rávllágoslt.
hasson. Voll ugy, amikor elfasult az emberi lélek, amikor az emberi
szi vek mele~e hOvosre fordult s az éló viUg fázósan didergett és
lelki melegségre vágyolt. Ilyenkor a szentlélek melegség form ~iá ~
ban szállt a rideg világra, hogy aszivekel és lelkekel átmetegltse
• világ kitagadottlaival és nyomorulljaival szemben. V?lt ugy is.
2mikor Inrelmcllen megnemértés és elnyomatás teile slralomvOlgyé
a Világol. Ilyenkor sem hagyla lsten magára az emberiségel. Sok~
szor kOldölle el sZt'nllelkét, mely megértés, IDrelern és lelki szabad·
sá2kénl jelent meg . Azl azonban kel1ell, bogy lapasztalja minden
gon dolkozó ember, hogy az igy mri!ielt:nt szenIlélek Onmagá~a.n
nem hoz semmit, hanem csak az emberben rejlő teherségek el tolVIa
ki az eiel terére. Sokszor érezhellOk magunk ls, hogy egy szebb
és egy jobb élet megteremlésére minden me~ van bennOnk, csak
"ppen az indilásl és gyUjt!l! adó szikra hiányzik, Ez az elIndulásra
késztetó szó. ez a tettre serkentö parancs, cz a lelkt'sedésre hivó
szikra a szentlélek, mely nélkOI hiába való minden.
Egyik nagy valJá'S filórofus vonat indulásra vári egy állomá·

66

j

son. Már az indulás ideje is eiérkezeU. talán el is mult, amikor már
türelmetlenkedni kezdeti. Megkérde;zte az egyik vasutast, h 19y mIért
nem indulnak ? Talán nillC!> elegendő viz. fCllőar.yag, tatán n'ncs
kellö feszüll séget adó góz? - kérdezte. Mindez megvan - feleUe
a kéldezett - de hiányzik az induláshnz szükséges. vonalokal ilányitó belső parancs, mely nélkül hiábavaló minden más kel/ék. Az
emberek életében is sokszor látunk hasonló esetet. Tettekre és
csetekt!detekre, áldozathozatalra és megse~itésre millden kellék : eró,
akarat, pénz, tehetség meg van. de hiányzik az életel irányitó és
ilyen irányba telelö betsö lelki parancs, mely inditásl adna az emhernek a cselekvésre. A szentlélek ilyen belsó parancsban is szokolt
megnyilvánulni. amikor egyeseket a félrehuzódó és minden segély kiáltásokkal slemben, addIg hidegen viselkedö élelból máról holnapra
a teltek és rnegsegltések tit jára hívjon eló. De nemcsak az egyesek,
hanem a töm ee;ek életében is jelentkezik ilyen paranCS formájában
a szentlélek. Hiszen rnajf!unk is sokszor halljuk és közszájon forog
az a mondás: "Megszárrta a szentlélekI!, Arra szokták mondani,
aki az elózó, másokkal nemtörödc, fukarságáról ismert életéböl
egyszerre belépi!{ az adakozók és , jóltev ő k soraiba . Ezt pedig a
jobb és nemrsebb gondolkozásban megjelenő szenf1élek müveli at
emberrel. MerI a szentlélek nincS formához kötve, az ezer fé le változatban jelenhetik meg.
Egy missziónárius megállva az ágyLÍ elölt így gondolkozott.
Ez i6y egy békés alkotmány. Melletle nyugodtan állbat(lk. Pedig
meg van a hatalmas, !üzelokádó torka, benne v::m a golyó is és a
sok puskapor és mégis mindég csöndesen álló. Ám ha egy szikrát
kap, szentpillalIlás alall változlk ál gyilkoló szerszámmá. A puskaporOól villám, a golyóból hatalmas dörgés s a csöböl tazkatlan
lesz. Ilyen szikra a szenIlélek is az ember életében. igy parányi
gyujtó szikra, de elengedhetetlen feltétel abboz, bogy az embert
teUre serkentse.
Ebhez azonban nem elég a puszta várakozás. Nem elég a
szent:élek óhajlása. az utánna való tétlen sóvárgás, hanem ezérl
tenni is ke1l, A legelsö pünkösl alkalmával minden egyes lanHványnak a lelke lemve voll szebbnél-szebb gondolatokkal. Terveket
szőtlek, mérlegelték a l eh e tőségeke t, egyszóval egész lényüket aZ
foglalkoztatta, hogy miképpen is kezdbelnének hozzá a nagy megbintés betöltéséhez. KeblOk feszQlt a l>.ezdet vágyától, gondoittuli:
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ezerszer felsorakozlaUa a lehetőségek et s igy lalálla mindeniket a
hozzájuk közeledö áldott pillanat, a szentlélek kitölletése. Ezen ki\'Dl,

mint e!Zy kis sereg fgyUIt volt és egyakarattal voltak. Nem voll
ott sZéthuzás, nézeteltérés, iri~y ség , féltékenység, hanem, mint egy
embe r állott mind a tizenkcUö. Ez tette érdemessé öket a nagy

ajándékra, a szentlélekre.
Ma ujra elérkezett a pünkösl, amikor egybegYOItOnk ide,
Istennek hajlékába. Tudom, hogy nem a puszta ünneplés hozolt ide,

•

I

,
,

hanem vezeteIt a lelkelek és szivelek mélyén ott élő vágy és óhaj·
His: va lh! reánk is kitöllelnék ma a szentlélek. Tudom, hogy nem
a kOlső csodára várlok. Tudom, hogy egyiketek sem fog csalódni,
ha nem fogjátok hallani a sebesen zugó szél zend01ésél, ha nem
fogjátok látni a kettös tüzes nyelvekel, de szeretnétek szivetekbe
zárni a szentlélek belsö embertkiformáló erejét. Amikor ezt akarjátok gondoljatok arra, bogy érdemesek vagytok-e reá ? Az e l ső tanitványokhoz hasonló felkészültségben blált·e Illeket, egyeseket ez a
pünköst? Ezen kivOI az a társadalom, nézzem akár fdjl, akár egyházi szempontból, melynek tagjai magatok vagytok, egyOlI van-e és
egyakarattal van-e? Ha igen , akkor nemcsak hiu álmodozás marad
a szenIlélekre való Válás, hanem olyan t!mberi vágy. amely be is
teljesedik. Ez a szentlelke! kiérdemlö együtt és egy a~araltal való
levés vezessen tovább az élet utjain s meg fOl!játok látn! a szentléleknek időről idöre való kitöltdését. t:rezni fogjátok, hogy nem vagytok árva, elhagyatott emberek, hanem Istennek gyermekei, akikre
gondja van és gondja lesz mindég Istennek. Legyen ez a pDnkösl
az együttlevésnek és egy akarásnak áldott és emberlformáló, szentlelket kiérdemlö boldog ünnepe minden embernek. Amen.
Tiszteld

ft

te anyádat!

Alapige: fl. A\6zes20. 12,
Keresztény Testvéreim I A nagy világhábolú befejezése
után a számbavétel alall mind többen és többen ébredtek lá arra
a szÖrnyU rombolásra, melyet a 4 éves vérontás okozotl az e~
berl társadalomban, Átlamfölc, na!!y politikusok és, hadvezérek, akl~
a háboru befezése után intézlék Európ.a sorsát, ,uj ,batárok megraJzolás~V31. egyes országok megnagyobbllásával, uj államok alkotá:
(AnyAk n.piAr.,)
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_________________

sával igyekez/ek visszahozni a régi békés idöket S m e~ e ! ége dé st

varázsolni a nagy vlharl áléll fOl dre. Amig ök ezen dolgoztak és

a g)'özök minden Igényének a kiel~gitéséver, csak e~ yes népek

számára szolgá ltak megelégedésse l, ,ddfg némel) ek fOWI emelkedlek a győzök és d legyözOtlek gondola lviIágán és tú t Jállak az
egyes ember érdekein. Meglállák azt, hogya világháború nemcsak
fesli áldozatot követelt, nemcsak leroololl3 egyesek hazájál s megf05zlotf.t némelyek szabadságát és állalában órilisi változásokat hozolt,
hanem a lelkekben, a szivekben, a gondolkodsban is elvég~ zte a

I

I
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maga romboló munkáját. MegJáUá k azt, hogy a négyéves fegyverforgatás, a vérontás, a lövészárok- haUék és a fogság a maguk
mérgező hatásukkal annyit rontottak a lelkeken, hogy azt el len-

sulyozni kelJ, ba e~y jobb élet alapjait akarják lerakni. Meglállák
azt, hogy a háború ugyagyőzők, mint a legyőzottek lelkében ler o~ b olták azokat az eszményeket, melyek nélkül rideg mInden emben élet, s amelyek nek helyreáJIIMsát61 függ az emberi társadalom
jóléle.
Amig a politikusok az anyagi világ romjai! igyekeztek a maguk szempontjából ellakarltan/ és a romokon uj várakat épiteni addig ezek a krisztusi szercteltöl indiItajaIt emberek a lelki rómok
közölt kutatlak. hogy azok a161 kiemeljék az évszázadok viharait
kiállt eszményeket s ujra az ember elé állítsák aZOkat. Egymásután
épUllck a templomok, hogy azokban a me2tOrt lelkek fGlerösOdj enek. SŰIŰ egy~ásutánban tértek vissza a tornyok harangjai, h02Y
azok ércnyelvel szólhassanak a lelkekhez. Mindenfelé emléket áll/foUak a hősöknek, hogy azok előtt a me~maradt ember emlékezzék s kegyelelét leróhassa, Mikor ugy látták, hogy tnindezek nem
elégségt:sek 81 emberi lelkeknek régi egyensulyba hozaSára akk or
at ember figyeimét egyik legszenlebb eszményhez, az édes;nyához
vezették el. Igy szOletett meg az anyák napja,
Amerikából indult el az anyák napjának megllnneplése. Kezdetben nagy propagandjt csináltak e nap megtartása érdekében.
Plakátok és körlevelek hívták fel a figyelmet innak szOkséRessé.
gére. Ma azonban már minden kullurállamban rendszeressé váll az
any'k nap jának meglartása s mi is, minden fOlbivás nélk 01 Onként
és örOmmel Iklaljuk be ÜnnepeInk közé. TesszGk ezt ne~ IIzért
boU egy . egy ilycn napnak a megtarlásával intézzük el az anyák~
kIJ szea:benl k.ötelezettségUnke l • hanem azéri, hogy a gyo:rmek,

I

t9
ifju és, fe lnöllek ezivé~en ujra fölébresszük és éleszJgessClk az
anyák Iránti szeretelel, tIszteletet és megbecsIllést. Tesszük azért,
hogy rámulassu~k az édesanyák ra, arra a SZÓval aIIg kifejezhető
értékre, drága kincsre, melyn él érlékesebbet egyel iem adati nektJnk a Gondviselés.
.
Lthet, .hogy a mai modern világnak, ennek a megállJ st nem
Ismerő, 10lteto emberiségnek vannak szlllOlljeJ, akik túlzásnak minősUhellk, hogy az anyáknak klllOn Onnepet ",zenteilI nk s arra hivatk~zna~. hogy mindaz~, amit az anyák meRtesznelc érettOnk, azt
anyaI elhlvalástól, lstenlal a szí vbe 011011 érzésekből ind/ ltalva leSZik. Erre azonban azzal fe lelek, hogy vannak nők akIk ezl nem
cselekszik, akik elhuzódnak az isteni megbilalás elÓi, Éppen ezért
azok, akik vállalják e nagy fela datot és egész lélekkel végzik azt,
azok érdemesek arra a napra. Vegy fel elek egy annyi sokszor megIsmétlődö példá va I.
Néhány héltel ezelöU egy bIInOgyl tárgyaláson vettem részI.
T öbbszörös gonosztevő ügyét tárgyal/á k. A vád súlyos volt s ugy
látszott, hogya bUntetés kemény lesz.- A vádlol! véd ője felsorakoztatla az enyhitö körOlményekel, hogy az itélet sulyossá2ál mérsékelhesse, de kevés ered mény látszolI azo kból. Vé~re is azzal az
indokolással kéri enyhébb bOntetést a vádiolI számára, hogya vádlolt egészen kiskorában elveszHette az ~desanylá t S anya nélkQI
n6tt fO l. A biróság tagjaII, akiknek bizonyára '/011 édesanyjuk, et
az IndokoláS megra gadta s e mentő kOr()]m ény figyelembe vétetével mértek enyhébb bQntelést a bllnOsre.
Ha mentö körülmény egy gonoszteIt elkövelésénél, hogy a
lelt elk övetőjének nem voll édesanyja, akkor nem érdem- c az
anyaság, nem érdemesek-e az anyák az évnek egy Ilyen napjára?
Vajjon évelnkböl egy-e$!Y napot nem szentelheHlnk-e nekik akkor,
amikor ők éveinknek minden napját nekünk szentelik ?
Mi, akik értékelni tudjuk az anyák csodálatos sterepét,
OrOmrnel szenteljük ezt a napot nekik s amig ezt leSsz!!k, szerelnők: beplánlálnl minden lélekbe annak megértését és minden s zivbe
az anya Iránti határtalan szeretcici és Ifszteletel.
Any '!' I E~y rövid h;'\tclmbetús kis név és mégis ml minden
re jlik mögötte, GőgicsélŐ gyermek-ajkunk czt ejll kl l egelőször , kis
8yermekkorunk s;ólárának ICit'lőszOr ha s~náU ~zava ez. Nappal és
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hiszen e
Illen

volt il eg/öbb 6 adu az élele nekOnk s

ling)aí mag.asra fullak fel, bevilá • ották at ég alját
flak megIállák a fén ,melynek KgilJé ' el parIhoz érlek.
u !nd: éd~
anyáról.
a nagy hi1t'
levelette ruhájá alzal betakart..
gyer
ét. fl megfagYI')(t e a gyermek me totkOJt.
Az anya a meglcstesOIt Steretet él meiOOcs:itáJ.
Incs a
világon senki, aki ugy tudna nerem!, mint 3l: édes:,nya. Sz.e...
tel feltétel nélkOI. Al anya uereli 2yerme'cél m~ a"kor lJ, ha
féJiUC. nyomorék, még a\okor is, rOl!l: éa bü~. Az anyaJ a:.tretet nem ismer h.t~roht ! nln(ffn idöbOz él aJklilomhnz kOtve. Az
anyai ! zereltl megbocSájt és elfelt'dtet. Nem hiába irja i l egyik I.:d
iJ9, hogy '

l, j
I a legiObbet kös belOn".
Al. tdesanya a meiltJtesOlt órHidés ÉlJ v;gyázá.. A z.sidók
sunt kOny\'e, li talmud azt mond ,a, hogy az 15ten aúrl lt'renuelle
at anyát olyannak ~m ll yen, meri az JAten nem lebel mindenütt oU
I hogy 121 az anyák helyellesUJék ót. Ha egy anya őrködését es
awUn

vigyáúsát nézzOk, valóban izl lál juk. bt gy ök at "len helyette-

sei. C60d.áJalOS gondja" van a gyermek é.elére. E"éiz nilppalJuIj;
telve van vigyázáFui, örkOdés5e1. Bármit ls dol~OUl"k , sumOk olt
van mindig gyermek Ok felelI. f.:íBukal álmukból lJ há nyszor ébrednek fOl, hogy betakargassák, etrlngauák gyermekeiket. fz az
Mörl.él nemcsak a lehetetlen kis gyer meklcorb3i1 van me~, hanem
mindég. Elkísér az iskolába, a ját.szótérre, az élet utj~ ra a meglelt
féffik orba. VelOnk van végig amig él. Ob mJljeo iÓJffii k ludni azt
még a me21eU férfik orbJn ji, hogy egy jó éjesanya aggó1ilc: ére\iOl'lk.
Az anya mago1 a 6znrgidom , e rő és kit;ntás. A gyermekért
foly{l munka nála mindennap elöl kewödík, Ebben a munkában ha
megfá rad is, soha slre. lankadál és felmondás. Elemészti magJt,
1000ldOna a nappa\Jl él éjszakáját, felőrli egész ételét, de a munkát
sohasem ha2yja felbe. Amil az anya egy életen keren-lOI elvégez,
nl ICoki &em ludná ralta kivOI elvégezni.
S\Io'vájcban draoolt e hatí.hras sas
magas ! u k!ák kC/ú ftnU rejtetle. O~yel
kirianll)Uák él ártalmaii ná tetlék a
mell: vÍllu h9Ú.u leh etltrlnek !.átnott.
'oll lumták. de ne IfkerOIt. Ekkor at
S amí az. err" fiaknak nem
I • III
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mqIIató
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151m 5

~eullyád.'

Testvéreim I l ehelne-e beszélni az édcs\nyáról ? Lebet· e
embe.1 alakkal méllóan kifejezni alf, hogy ki az édesanya? (jonda ll.Mk mOlil mindannyian éduanyátokra, at Ó sz.eretetére, gondusko1A.sára, érettelek ro!>' t munkájára s bizony rá fogtok ~b1CSlni
arn: a drága éS pótolhalatlJn kinCJrt , aki a7. éde$anya. Mi éJjel
vitra&z.lOlI felelIünk, ail annyiawr megcsókolta lázu homlokuok .
aki annyit óvott és vtdeH minket, aki ruhánka t mosta él fnldol.ta,

•

aki éltlllnket elk~ziletle, aki tanított be.súfní, aki ló tanácsokkal
látott el minket J aki ma ÍJ annyit aggójik eretlO n ~ I gondja 11
slron Iul is tari. ez at édesanya.
Aki mindezI föl ludjl fo~nl, az t.tnltás és fIgyelmezidés
nélkDI is cselekszi az ölOdik paranaolalol.
A lOrIénelem nemcsak iuM Jegy tett fel meghaló például.
hogy at anyák miképpen mulatlák kl gyermrkOLkel szembeni su·
reletOkd, h;mem arr ól b, boiY il "yermekek mlklp~ luretttk,
tisztelték edtJ~nyJilkat. Róma egyik fiil, a meg~rt~1 és Rómi d len forduló, bosszulól libegő CorioUnt ICnkl sem luJta ItcsendeslIenI. Mikor aza' ban éde~nnyJa kérle erre, akkor meghajolt anyj:J
kérése el6n, bár tudta aZl, hOiY t!lelebe fog kerOlni.
A fO lopszigetek megl zállUakor IOrltnl, bogy at egyik badihalón levO ka lOnának kabJ lja éppen il harc megkezd~e elöli a
tengerbe el eI!. Akalon! em.:t'déJy l kér! a kihozatalAra .s amikor
nt meila~adla" lől e, a I(abál uljn a ttn~erbt' ueroU. "zi hillék,
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hogy gyál'a és menekOIni akar a csata dól. Elfogták és hadiUSr·
\'ényszék elé álJlloUIlk. A Stilyos Itélet kimondása el611 az rgylk
biró megkerdezle, hogy mlérl Mgla ál a parancsol Ekkor a ka·
tOnli t gy elá zoU fényképet veU eló, a:t édesanyja fény\:épét s azl
mondla: a:t anyám fényképe voll a ka!»lban s azt akartam kimenteni. Az anyai szeretet nek e gyOnyOrú példája annyira meghalolla a súgoru kalona-bir.lJkal, hogy felmenfellék,
Testvéreim I Kicsinyek és nagyok, igy kell szerelni az éd esanyát! Erre figyelmede t az éveuedes iJ:!:e, amikor azt mondja:
• Tiszteld a te atyáda l és anyádal, hogy hosszu ideig él j a fO IdOn
It'gés jól I~en a dolgod-. De fi{! yelmez 1cl ez a roiTKIt'ftflftp
ismétlödö batártalan sZeI.etet. vl!inéJküli Öf.ködés:.lS gondozás,rmel1ben az anya éli a maga élelét. Erre figy elmetft:1 a nagy kOlló, Pelófi, a iffor igy ir az ? tesfvéréh ez egYikfie rSében/,
.S JPyAnkat, ezl az ~jó anyAI
qh P islik~m IZCre~lf(tiS! leld, imádd"
Erre int Szabolcska M!hály , middn ezt irja: . Mikor egy egy nemes lellei vIszün k \'~gbe, csókoljuk meg édes!nyán k Idba·
nyomál ~rle. ,/
_
A jó Isle -1ld jon Illeg titekel desallyák, hogy nehéz.~ felelóssf gleljes
nkálokat tovább f ~thas s á lok . Minkel yeaíg legyen mélt
a li szeretetekre 6 adjon eról, hogy Oleghálá!has ~
suk jós lokal. Adja, hogy /one fel ejtkezzüolr: az .,.s.ik parancso~
I~lról ogy annak teljCs~g{ -t cgye boldoggá él li és a mi élelün kel.
A n.
Az Ur rondot visel !

lOriénelTe, még akk or is, ha azóla sohasem halloftátok, vagy olvas'alok ezl meri al. akkor is ugy lehetett , mini Ita, hogy a iliUsnkOnyv ta'nanyaga kOzOI ez ragadia m~ lt'glnkabb a gynmeki lelk el.
Ami pedig a gyermek lélekbe beraJlo!ódik, 81 al egész élelen el·
kiséri az cmbrr!.

J..

.,-,~ ~

Az emJilet! történet ja,y hll"A'. :

tu Isidóorsz.1gban

egy
istenfélö ember Ábrabám az (} felcseRévei. Nem voll gyermekllk,
pedig nagyon szerclte.k: volna. Egysl.er lsten 8%.1 at Ouotle! kQldle
neki, ho!!)' knltOzzék más helyre, vidék re, ahol 1i1 81dagabb a fOld

és, bogy átlala fogja elsuporilani a zsidó népeI. CsodaikozolI ezen
Ábrahám, hiszen már öreg volt és gyermeke sem voll. ISIC:n azon·
ban nemsokára megajándékozta gyermekkel, akii IlS.iknak nevezlek
el. N82Y volt i l örOm. Boldogok vollak az Orei szOlök. Eddig is
I slen félők

•

,

'I'

(bkol.! l., v~lI:~n ) A\ aplge
' : \ . , zes 22. 1• .
Keresztény Testvéreim I Azok kOl.on az ősrégi történelek
kOzOU, melyeket a kOnyvek kOnyve 6rlzell meg az utókor számjra.
van efl!Y bistória , amely páratlan a maga nemében, amelyből az elöbb
halIolI Igékel is válaszlollalO. Et a t Oth~nel nem lehel Ismeretlen
elötletek sem, hiszen minden idők valláskOnyvében .ir" benne van,
hogy annak mély nain' tanulságával a. lelke.k ápolóJa oktasson és
,anHson. U~y gondolomJ bOiY II fe lnottek 16 eOl!e k e~Qellek erre a
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volla k, de a gyermek jOvetele óla még na2yobb volt az
ök islen lélelmOk és vallásosságlI Ic . Gyermeküket ls szépen nevelték,
vallásos buzgóiágra lanitotlák.
Az irások szerint Islen na~y próba elé allilotta '\brahámot.
Ugy látszIk lsten próbára akarta. tenni , hogy minden kOratmény kOzOIt engedelmeskedik-e az 6 p:nancsának, Azl kivánla 115Ie, hogy
egyetlen gyf'rmekét áldoua 101. Abrahám nem vonakojotl a kérést
leljesiteni. BárhoR)' is faj i 81 neki, elhatározta, hagy leljesileni fogja
Islen parancsál. Fát gyOllOIl és elindult flávJI a Mória hegyére.
UtkOzben kis fia megkérdezte, hogy hol van u az illa t, amit fO l
fognak áldozni, mire Abrabám iRY válaszolt : . Islen gondot viSti, •
Nemsokára oU vallak a hrgyen, a máglya l is elkésziteuék S éppen
megakaria Olni a fiál, amikor egy szózatol halIolI : . Ne nyujtsd kl
a le kezedet egyellen gyermekedre, meri lálom, hogy istenféló vagy.
Olt van a bokorban egy kai és azl áldozd fel.· URY is tOrténl. A
bokorban levŐ állalal áldOzia fol és boldogan lér l haza Ábrahám
az ujra visszakapott gyermekkel s feleségével együt! Igyekeztek,
hogy gyermekü ket Islen akarala Slerinl n eve lj~k tovább.
Testvéreim ! A régi bibliai Idók egyik tOrténete eievenedell
mea elOUank, ametyet a ma élő emberek kOlOnbOzó s zemszOgből
néznek és biráinak el. Vannak , ókik etfogadják a IOrténet egészét,
ugy ahogy azt a biblia megOrOkl1f és minden kétséget kiZáróan
vallják, hogy az ugy is t O rlt~ nl. Némelyek gYjjnakodva fogadják, kl·
taliJt me.fnek tartják S minden ,,()ndo lko~á. o!!lkDI baladna" el I

-
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törlénel értelme mellett. Vannak, akik e IOr ténelel való!1anságnak
neveli k, mondva , hOí!:Y lsten

jós1gá val össze

nem

c2y ez terhetö,

bogy azt parancsolja valakinek is, hogy gyer mekét fejáldozza.
Nem szatlok moSI vil2bd egyik csoporllal sem, de azl hirdele rn , bogy ennek a brbuá ban lein történet nek olyan tanulsága van,
3,aeJy 101011 érdemes gondolK ozni b3rhogy is fogjak fOl, vagy fogad -

jUli; a tortenclel magal. MerI a IOrlénelbt!n

r ej l ő

lenyeget, ha ncm

IS Ilyen er ős formabél n, megismel clve láljuk ma is al életben ,
ISl cn ma is megá ldj:! gyermekkel az embereket. Sokszor
olyankor, amIkor llZI embertleg leheretlennek és a csodával ha tárosnak táljuk . Azzal a léves felfogással szemben, melyel hazug

aJ-

próféták hIrdetnek S mely n YI BlIs; idösen megmérgezte annyi
SOkall. gondol kozását, hogy a gyermek teber és bil nletés - hi rde t~
jOk és vall jUk , ho~ y nunden gyermek Istennek draga ajándéka és
áldása. Csak az i\ SZÜIO tud Igazan Orvendeni gyermekenek, aki a
gyermeket lsten áldasanól k talt ja. Csak abban a hajlekban van
boldo~Sá g a gyermek megerkezesével. ahol igy gondOl koznak. Sőt
mt'g azok kOzill IS sokan, akik nem várta. , még aZOk is ráébred nek
arra, hogy ISlfn ajandeka a gyermek es Igyekeznek fe lemelkedni
oda , ahOl a ferf! apava, az asszony pedig anyáva lesz.

Annak II csalájnak buldogságát, ahol gyermekek vannak,
sokszor zavarja meg kisebb -nagyobb merlékben • az élet. Nem ugy,
mint az Abranamét, hogy lsten azt kivanIa IOle, hogy egyetlen
g)ermekét aIdana fOl. lsten ilyen kOzvellenO! ncm is cselekszik és
nem is kivan tŐl ünk ilyen áldozatot, de azért azt látjuk, hD2Y maga
8Z élet ál1it SOkSZDC az idel~· ó rá ig való elvalás uljara, amikor a
gyermeket elszóluj l a csa ládll észekb ŐI. Olyk or lalán a enhiel tihel·
1 8~é fQ"ona .. ke-retiZI&Z'Hék, i9mere961t , vagy banHeil hélih lelünk
ael 81! dliU '8I 1 bOIlY IIyermekOrk l10zelieeUQI 'fU ideig l enlOh d~
jYRII. Mlly9R nehéz UYSR'1e, i9 az el:allá3. Napokig n:m érezzOk
Jól magunkat, pe;;l.ig luajuk , hogy gyermekünk megfelelo helyen van .
ErezzOk hiányát léptenznyomon. Nmcs DU reggel az ébredésnél, hogy
nevető ajkával bangulatot varázsoljon a~ az~apj ~unká h ol. H i ~ny zj k
az asztallól, ahDJ náta oélkOI még élelem\( Ize sincsen meg. Ures
a hallék az u:tva r. melyet nem tOlt be kacagása. ~s hiányzik este,
bogy játékos kedvével eiOzze faradságunkat s kis kezenek OSsze~

•

Van ugy, hogyaz éiti nehéz kör ql m ~nyei s ~ó1ilj iik el a
gyermek et. Amikor m e~ kell hoznia a sz ~ lon e k azl az ~ l do~ a l ol .
hogy Rye r me k é l ő l el ~á l~n . meri ne~ tudja m e gél h e té ~é t, 10vólének
megalapozását bizlOSltam, Oh hány tlyen gyp.l meket hIvolt már el
a családi élei meleg fészkéböl a nagy vá rDsok zaja, ahol kora
r egge l t ől késő eslig tarló rabol vári reá. Oh hány gy ermeket OzOtl
messzi tengeren lulra az a nyomoruság. melybe akarata ellenére ke
rOli hogy távol a sz01öi háztól él je le életet s keresse meg a fennma;a dáshoz szü kségeseket. Hány szilló volt olyan, aki az elválás·
lól kezd ve csak levélen keresztül beszélhetett gyermekével.
Van ugy is, hogy egy mindennél szentebb cél éj maJi!:aslto z
sabb eszme, a haza és annak védelme szóli lja el a gyermeket a
sZil lői körböl. Nem szeretheti igazán hazáját az, aki hl a szOkség
ugy kiván ja ez áldozat elöl elhuzójik. NemzetiInk történelme ragyogó
példák at állit elénk, amikor sokall minden gondolkozáS nél kOI áldoz·
ták fel éleIOket a haza oltarán. Az Iga d magyar lélek sohasem vonakodott. ha a hazán ak SzQk sép,e volt reá s az ószfílrl Q szQIÓk is
minden idöben megnyugvással hoztá k meg ezl az áldozatol, bár
igen sok eselben gyermekük nem t~r l sohasem vissza.
Minden
több, kevesebb id ő re elszólit
körböl a
az iskola.

z

~U IC60I~&~v,d,

Imáds4i8

ellDo oda~val

IQln,et ls Ijlephez vezessell,

"

a t ud~s
Az iskola, amikor arca kéri a sz01ókel, hogy átenged jék neki
a gyermeke! nem önmagáért leszl azt, ha nem elsőso rb a n a gyer~
mektrt, annak JOYóJéért és tiybcn a Qewzet ta a bujt boJd~..
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IA.sáért. Ha pedf2 az iskola hivatá. , magaslaU" áll alta poll gyer-

pótolni mindut, amit a mal Iskola dmulJJz.t. Eun
munkán kerculOI viltl gondot ,tánk az

van. A IlDló pedla: vlanakapja a gyermekei tudáaban meggaula-

~odva,

en,berek előtt ked '/ea gyermek .

lélekbe" IclmOve/ve.
Tudom. hoa:)' at Iskola nem minden esetbcll végezte el ezt

taplált érzésekkel

él

Megnyu"tató 12frel
tAr I.!hl Wtullllu.)

mAII érzéseket

leetetl

naJ)""nap ulán
I
nünk. hORY iU Isk ola nem az a második 8z016. aminek szokluk
outznl. Nem lehel hál csodálni, ha a ~yermek és IZmo e~y.uánt
téli az lakolAlól. ha erre az aldozaira csak nehéz szivvel és III kfnyIzernek cnRedve voll ha jlandó.
Az Ur azonban gondol visel . ezt a gondviselést a szO lón
kerudOI végzi el. Amikor az lakola kapui bezátódnak, a gyermekek
'amét vlll'zaketOlnek 11 szUlől hajlékba. Vlssunyerilek azl a I:yermekel, aki az 'skolai év alaU a lej!IObb idejét lávol tOIlOUe tÖleldc. A
régJ Idóben Ilyenkor csak az voll alzO lők kOlelrué ~e, hogy mindazt,
amit at l3kola adott, a gyermekkel megtartanák és tovább leJlen úk.
Ma azonban ennél tObb hárul III szOIŐk re . Ma naiY gonddal és il
felel6asigélut leljes tudaUban pótolni kell azl, amit ól mai iskola
elmulanl. Öntudatra kell fbreszlenl, gyarapUln! kell ludá!ál és Js...
merelelI, de IIQlönl)Sen fel kell vIlágoaIIa ni arról, amiről az Iskolában aligha haU valamit. A le~endák éa lOriénetek vilagán kereazlOl
me~ kelllsmerlcln! vele azt a népet é.! nemzetet, melynek Ő la
tagla . Meg kell mula Ini neki ut aa ulai, mely egyellen a sok közOl, r:1ely a m,i megmuad;launk él jOvend6nk utja. Meg kfll vele
I.merletnl azokat a nemu ezkOz.t,ket es módokat, melyekleel e nep
bohl",u~t ",unkjl,1 I'bet. eml • komoly IIIunkivalleyek'mkk

Amen.

Iw~bm

kereul l!l

;I

a nag, su:rO munkál Az utóbbi évek iskoláIba bekerllJt gyermekei
a Itglöbb eselben nallyon ls elvclzJlt lle a 3z01-5. Nem tutben. hanem lélekben, uellemben. (!reznOnk kellett, h02Y gyermekeink lelke
",gy változásokon mtnt ICtreszlOl, mtrl az 111kola I zeJJeme nem azt
foiyiaUa, amil a
megteuJeU, hanem uf utat, más
dik talI és u

OnIt:rlJ.tos

'
'
t
n.
Igy. cun
lelt a visszanyert gyerme\ból III bíblial
MJlJIlI6, Lfttn

mtkkf!l. elvéJ(zl mIndazt il munlo,U, amelyre a gyermeknek uOklJé'lt

til

'1

,

AbPlIt :L Móv.ti 8. n.

Keresztény Tmvéreim! Egy na2Yon rigi is egyben oxgnyuRlaló Igérelröl van szó azokban az igékbtn, ame!yellel m.ai bentdtm alapjául felolvasbm előttetek . Rtg.! il. l ~éret, hiszen
al emberistj! Ó!ktorában ban2-wtt ej, még Nőé idejében él m~iI
ma ls mtj!nyugtat, mert az Uristen tette tU az i~~!1et. ami)}1 au
a biblia följegyzi. A II:6nnyebb megéri él kedvtért mond?m a tOrténdet ill, mely n Igérel ttlelél mege lőzI e, amely ugyan 'nem le·
bet ismerelien eló lt.elek ~
A biblia Jeirása lurlnl az első pár e m bert ől eJsz<Jporo1otl
emberek annyira rOl5zak leltek, bo-,,(y Isttn fIItgbánta, bolY teremteile öket és elhatározta, bogy elpun!Ílja a fOld szinlr6L Az emberek klnOlI azonban volt egy isu:nfélö jámbor ember. akinek &te
és culekedelei megletuellek Islennek • miért iJ lsten ennek az em·
bernek me~ke~ytlmtuJl, akJnek lsttn megp.. ranClOlla. h02Y épitaen t2Y nagy bárkát ts az II hJunéptvel kOlfönék belé J minden ;llIóilbl!1 vigyen be oda e~y paral. Mikor Nó~ mindevo...kkei el~
kl!&zOIl s az emberek. elrkorra Stm javultak mei. mtgeredtek az
ég csatornM és nt'l:yvtn nap él nt2JYtn éllel es:elt az CMl. H.at"lmlll vjz baritoU el mindeneke!. Elpuszlult emDer Allal egyaránt.
Nemsokára /I viz apadni kezdeU 5 a bárka mefáJlon /IZ Ar.rál he·
Iyén. Ekkor NM kilfptl! a bárkaból és legdsó dolga az voll. hoey
az akkorI uokaJ lle:tint áldozatot muta1l.on be larenoek. Mikor
az áldozat fOstje fMelé szállt - az itasok surinl - IsLen akkor
lelek lnletl a fOIdre s lálva a nagy PUS1t.a~~O I megbJllla, hogy d·
punllloU mindenehi. Ekkor mondta : .Nem ;!korom mtg többet
II foldel az embfrért ~5 nem punlilom el tObb! III 1!16 állatokat
mlnd - . Ekkor leUe azl az Igfrelet ls: .Mi~ fOld ~n vetes és
IratU. napp~l ~ éjszaka, Iéi éJ nyár, bldeg és meleg meg nem
&lQnDck- •

j.
Teslvt!rclm I Ez 3 bJbl/~ b 10 fOf/eltyzet f
ban e/mondol! IOtlenel elözle mti:!
•

al

es

"32Y vo n ~50k

!sleo igéreté!. Nt!m akarok

mosl a rról bUtélni, hogy az elmondolI blb1/al I OrfeRyz~11 ma hogya n /s kell érlcn /' hogy ml a va Ós4 2 s ml az If ól hozzáadás és
'
melyek lehellek JI vlzOzOn igazi okai,
hll zen sz nem k~pcz l ma i
besz~d e m lárl:yát. Inkabb ptOb.lllu nk fre/( JI f!!l fllvaSOI! Igében, mint

ISlenneL: lnt'gnyugtalÓ Igéretében eImet Ofni, abból lanufnl és zaklatoU IeikOnknek: mef(ny ugvás l adlll.
Nem nehez meg~lIapíla n f, hORY alÓla is és ma

ls minden

ugy van, mint ahogy u l lsten JI bIbliában Iciri ighelében Jefeklelle. Ez JI meg111apll iis arra kes ttel és figyelmed et min kel, hogy
Istenre

rn lnJ~g u ~y

eondol junk és benne m/odél{ ugy bfllUllk, min i
akinek Igérete! nem Oles iRéretek, hanem mInden kOrOlmények kO-

zOU betel jesOló valóSaROk , Nem akarok Osszl'haSOnlllasl lennI az
Isieni és emberi iRerelek kOzOtt , hiszen a ml iRéretclnk össuhasonlilhatatianok az Istenevel, de nem 10/0( ~r t an l, sót sok lanulsáR
származiJatIk abból , ha mtg/s e kelt6t meg próbalJu!c OsszehasonIllan; egy m ~ssa l.
N,p' nalJ uUn, szinie óráról· órára kapunk , halIurik, val:Y
teszOnk f~ é releke t Gyermek a szOIOlnek, hltvef:llárs h!t"CSli1rsának,
barátok eRymasnak , muulráiok CI munJuadó nak. tanuló a tanltónak,
hivók a l eJ~l páu to r na k . polRárok ;;z ors:zágnak , kormányok, vag y
ve.l.el 6 fell/ak a népnek és vlszonl. Alig Ielik tI pilla nal, rn~l yben
emberi IReret el ne hangzanék. Az a IZOmOtu, ho/o(y ezeknek n
iReretek lek nal!y részc csak lli(éret marad li vaIÓ3ái:: . belelJesDlés
a li~ lesz belöle. Nem, mcrl emberi igéretek ezek. melyeknek a beteljesOlé5hez vezető ullát elállfa, vagy az emberoen élö Rya rlólá't,
va~y a kOlsó kOrDlmény ek. Sokswr a megbánáS állla utját az Igéretek megvalósUa&Ana k, meri azl lalán e~y önleledt, kOnnvelmú pillanatában lelle s miután azt megb~ nt a, nel::! ls lelleslI!. O,ykor az
önús, az irl l1: Y si ~ ~lIia uljU s néha pedig a kO:&6. az Igérettev6lól fnggetlen körOlmények ak.JályoztA k me" az Igérelek meava1ól ulá5á1. FJJzonyára mlndnyAjunknak van egy jó csomó tapaazlalala . amikor a szívesen fORadOI! I~ir e l, igéret marad. Ilyen lapaulalalu "" "DtOnOSCn III utóbbi i dőben suporodoll meg, amikor UKY'S
mínt e.2Yes, ugyis mint egy naaYGbb CSiport 1.1"la , kaptuk az "térd ekel, mriyek a meR,valósulUlg sohasem jutottak el. Ez pedIg
annál jObban fájl ne ~ O nk, tninel Inkább bizunk az '(térelekben s

I

,
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minél lnl<ább blllUIlIc atO~1~1( l e' l e.IM,.éb~ n . Nem lehel CJ!lJ. Ikowi, ha at an1yl 1I'l1l c.~I(jJ~1I ul~n III I 1I-Il(yon kevés II blulmu nk minden emberi IgércUel szemben Kevh m~1( akkor lJ, ha
at 3 nepek sorsal Inté ,ő nal(yoklól ered. Ulerl luJluk ;1l.1, h 'ly az
Ilyen I R~rete1c 15 cnk embulek I IllY et e1cne1c I. uljal ~lI h 1 I j~" az
embcrl Rya rlósáRok. Szellemi átí'lIIlaIOk, PI/IlUkill érdt1clr~nytatf)k.
A n~m minden elelben rnel(valÓlü1ó elllb .. ,1 IKéJelck fOIOlI
azonban vall eRY máJ, a mlnde 't kOrOI 'nér1Vck kO,O'1 me;cvalóJulO
Islen! Igérd melyben nyuKodt lelek ktl blth"lunlc. Néha '/o(u, bORY
az az érzésDnk. mintha az Isteni Igéretelcben ls cJ~lú:Jnánk. de eu k
alotll, IIIcrt véges emberi érl cl mn n ~kel IIlOlgYOIránuk, a m.. "unk ér·
dekelnek JZemszOgéböl néllOI( il zokal és liZt ;j\(!Hluk hll"y liZO\(·
ból máról-holnapra vOl10331: leRyen. Akt !ledl" illY nhl Istennek
lilérel cíl, az csalódni fOl( . az \(önnytn mond Itélete! fö'l)tte. I\\(I pedi o! blzd lommaJ nél Islcn l'tételelvel ezembe • tDrelemmtl vár, az rá
fOl( ébrednl arra, hogy hlen Igérelel minden kOrDlmények kOlDU
belcllcsOlnck.
III vannak Istennek mindjárt az.Qk az h,érch:I, amclyck~ 1 al '
IralSok szerÍlJt a vlzOz.On u' án ttlt Bármcly lke l vel,ele-n UO\( kOzOI
ncrn Ic&z ne héz bizonyItani ilnnak beleljrsDlltcl. .Nt m átkozom
meg többel a fOIdeI az emberérl - - ,"!)(I ta '''l n Nem I. lehé"t
l' lennek átka awn a It:.ldón, amely Ily nép r uhá~.n , Ily l(azd,,~o n
vall rnel4,crlt vt. Viil2Y, amit il ":Jpr61 éJ éllld\(~ r ól. 1 ~lröl él nyárról,
meteRrói és h l:Jcl( r ő l mondoIt. IgéIt ncm ua>, van· t ma II'! Az él' zakál ma id na ppal kOvetl, a hideRtl melel,! vállla lal . nyir uláo
a Iéi kDvclkezJk, Val()' néu Ok a misiIf l(téttlét, mell' most Itgközelebb áJI honá nk. amely . zerinl : . MIR fOld !ilUn vtlél éla, aláa mCil nt m szOnnek.- Ezl Jl igéretet lá lu k bt/elinalnl ebben u
esztendőb en is. Az etmult 6ssul t lhlntcllélt k a kenyérnek mali(valt.
vetettelek és mOll arilUolc. I((J z. hogy a vrtélól mlndu IdelR ilnnyl·
lokswr UtsZOIl blzonyu lanni k az ilrt l" . So1cslOr IZ Id6tát~!, a
hOl5ZU, kvtény lel, oly ll or a lit lhalár nelén tornyosuló vaus leJlegek, mAIIlor ptdíK a mnd fubba n t lmlrl(ucdO ntmzrlkÖll helyuI.
háboru, vtJlede lme~ It I/ék blzflnytat.mná ill a r a t ~1I 1 Í!I tme mlndeuk t llOntek I t érkt zel! ill ata/ás, h()~y /jIennek Igelete belelltsDlhta5tn.
Nem csoda hal, hOl az aralás megét kezéun Orvend ma II
ember. Nem c.a~ II, akik kOzvellenOI foa1a1toU.ot a krnyer tetme-
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&bkd J tgy urlóYal kruftkbtn reggtlenUnt etinduJhaUok. hogy
a-z aotk» bl szobI khéllbc kossttck, kaltlngyába soraiotlasdtok ,
hantOl ID ndtn cmba : mIlbd vek. I,od~.k. rendelő" ftjindenf8e mun·
kan Nem~k nlrl. meri ai aratá.5bil!1 Yl:geredményben minden"i
ktsryuc biztuilva van mert tr~ly ls koldus. tmi és sz.dleml munkas azl ). ttJ'lyncl eul. mtJyd a fOldmOvtl tttmd. hanem aúrf.
mctl lU i l.tbban
tn fitbeUoc:k beteljesedést! lál ja, mdy oem
klúrób2 a 1101'01 frrekmbm vett afaU'lal vrmalkoúk csupán. A
.. dk U~-'iniJ q y gyOjlÓ dnevt"ÚS, melyhe 1énJeg~i1 bekUrlmlk
Pliodm munka, al anl.1s színUn ilyen iJOpó eJnevt"ÚS. meJy alJU
mmdcd awnUnak il gyOmö'att. jdtaJmát ú1jOk. Amikor lebAt l'Jlennei" iglrettrÖl beszélOn". ut trtlak, bog, il munka és annak gyOltŐ'ae mti nem .Wník JOha. Eulc: surinl tehát minden veUsnek,
uu cmbrrf munkin2k meg kell, bogy ltncn az aratása . au.t a
puhu, amit IsItn mMn a ID05tanl auwban iJ biztosit. Eú rt 61·
nod minda! embn, a.k l ddg k, i l .. rafásru k. Mondom, az aId
. doIgJník, mM, ail um vel, 'Jem doll§:O'Zik. az nem Js várbll alaturi, jut.Jomn, mtft lIltn az aralist a veté! után és ntm aool lkOi ÍRlrle. Ezt ~ oem 1J.1b:id ' t lcdnie senkinek, legyr n az tesIi,

."0' sulkcal rr.uokJs,

,gyes emtu, ava~y U,aadJlom, egyb.az,
n au ncmu1. Míndfolllntk I...dnia ktU, bog,h.! aralJú akar, akkor
tlóbb ti kd végtulÍl: a vdtst.
Ezt m.J! tudfu1 il, nW ebbe bete il swklank és uivesen
1'dtlak, dotgow3. cuk tud juJr azl, bogy III velHntk arat..ása, a
mu"kina j&ltalCJa ~z. jól esik ndllnk ts mtgny~1 et a mostani
ariUs il. mm "Ituk, boiy oem voll biábavaló a vetés, hiszen lslln
az. Igbdtt k' ~ NóCnk, ballUr e+clo.g~edö embcrdc ndc: I za ~.
JigDnk vaD cyeo btwoyúglltu, bogy d nt' venitsak biu lmunht
u ..,eni li&etekkd aumbm, aiDlkot kw " az araUs, a munka
m&6 jJlalmi. SOtUOI nn ug" bot y a vdht61 az uatúJg bc.c!UJ
i4UC: IdntIr d, ~J .c.ttu d e:m csapúoí: n.iJún megtlze4idik az
;aratás ~al. a.ÓI m~ U2Y ls nn, ~y vt!lsdnkd mAJ aratJa,
amnUfnt C,DJn6...cstl mJs vesú ri. aki MQJ f.iJ adowU lrdle. Euk
a; ~ ma • n1ólr:. bot, annJI InkAbb tudjuk b1&dnl lSIen
Iwetdit., md'yd a; 1'rVv ktt bÖKg,es ara!ással !l1fJgáldll . Ilyen rz
III ,..tanl illal»
sok aggl')(blom k6zlI.t hintettélt" el annak kJe..
jál. ougnkaJ, f6J.. lot 1Gb.a~.,: kiludp kl fog aratni ? Sokszor
I I • ba~ok" • _ .y !&en, az ilkalm.lWlldötbeo

Id<_
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a mond~tW.ok: Ilyen rOllz idólírb utJn milyen araUI vtrbJtó 1
Mfndezd: dknbe IIten CSOdálatos módon tdt bfwnyaágot nugból
• villoU.a be liltetlt, metl gazdag anlHsal ":!otta meg ha;tv4lmbt.
Test vérdm I Amikor rDl1tI, a lqIubb & kVtd~Cilbb
O'.ucU.Jtokat. u aratát v~k , eun a bddjes4lt igérdc:n kaf:l'Zlll
"ondoljatok arra il nJo(.Y kOzbs mJ2.,·disre, IDd, 16JW tvtJzedet
huzódlak d meddOn & bJgyjrtdc: az ttj!h'endö nagyanlAlban, mert
l$ten így igt. te mt~ aU ntkOnk : • Amig fCJld Wu.eo, '-65 Es ilIaU"
meg nem JzO.lI.nek. · Amen.
Az Uri6ten rendtlt5e .
l.Ke-fCJrOe ú

,

Aüpie:t

jóuut 21. J .

Ktre5zttrry Testvbrim l Az elmult h~t rgylk napJának ($(..
ményt, mikor ls il bekÖt'mberi ilJetmmytk egyik t &:ÚI bumliAJbtláiok és a feJolv3$OU alapige, amc.lyrt baBotta lok, egy riti IlKtlae·
tet fultat eumhe, amel, a mai baúdem kündu'ó p?ntját k.épn.J.
Valamikor r~gtn a z!Jrló Mp honfogl.1Jó vnhe. j&5,,1, tC·
vtzetle a Zlldó ntpd a Kanaán fOJdjbt, mdyet nagy kDufrtmtk
árAn el is 100000bk, .amdyet I" m fgt rt nekik. MJdótI az dfoglAlJ:
lttQlettn leteltpedlfk voma - ir ~ a bí.blb irója - II Urilltn rende.nhe Jé ll~ OUubJvt.a il zsirl-ó nlp .-etető embttd', u. o. tOrZJeit
ts '-zlolLl k.zllIlllk KanaJn IOMjtt Az egyik klrZS<t tsr.akoo,
a mú!hl dllen tttepitellt 1('. VoIu lc, akllr et az or.ú~ kOUpélx &
voltak, akikrt ill orsz.ág . últ:n hdyeuU el Az egyik torzs a JÓl
lenger j9bb, a másik a baJ paftt,to lattIt IttlDéktoylalajr... A oyugati
II ktled rá u kel. a jm'dán Jobb h bal p.ft Ján t lt.ertU6 ftMkket ls
minJ kiosztotta. f~ volt mit Old va lZ egál, Kawn, mikor mig
mlJMU~ voU tC' 01an lOrza, amdyík oem kapott földel Minth.
mt~t:lcftkneU volna róluk a hOlllogla:1ó 'INh. Ez I: lblloru YOlt.
lÓ'uul Jlem felejtkeutI mq róJuk , JÓl .úndtlcr.an aem "wI
dd nekik. hrJiY egy csoportba tt ltpedjenek It ls IOfdmDvdhsd fofr
lafkotzanik. bJnflll u orsIJg kOJönbOzö drouíbaa osrt,,"a .ÚI e
töfza ~~J.aí L Mqtzabta t torzs tagjaloak klttdrJ.slgIt, dt ti r~ ,
ht láDkd is biztositoUa.
E lona a p.apl lOrZS volt. Enoek li tagJai vlgeztft I: ,IUIOI
I ltllnU50k'at. m2g)'ar:'IUk a tOJVl rrytkf t) IZ hAJOkat ls Clek ant-
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tattek be áldozatoka!. Józsué e törzsnek kőlelességévé tette,

hogy

szc~

a szidó nép és a hatalmas lsten közölt apolják 3Z összekötö kapcsol. Amig a többi törzsek: gyermekei dolgoznak, ad::lig ók imád·

kaU"a! IOllsék napjaikal. Ha Islen haragja sujtja e népei, ugy engesztelő áldozatokat mutassanak be, ha pedig megáldotla a nép
munkájJI, akkor hálaáldozatokkal adjanak kifejezést kOszönetüknek.

Igyekezzenek odahatni, hogy a nép el ne fele/lke7.zék Istenr öl, hogy

betartsa az

Ö parancsolatait.
Józsué azonban nemcsak a kötelességeket 'rla

elő,

hanem

biztositotta azl is, amiböl e törzs tagjai megélhessenek. Meghagyta,
hogy a többi törzs gyermekei Islen áldásából egy részt a Ilvilák-

nak adjanak, meri azoknak nem adolt földet és azok más elfoglaltságuk miatt nem ludnak testi életük fOnnmaradásáról gondoskodni.
Igy rendezle el lózsué annak idején a zsidó népet, Inelyet be is
tartoltak. Szorgalmasan mílvellék a nekIk kiosztott földeket, de a
munka után nyert lsten áldásából szivesen adtak a lévitáknak is.
Józsué intézkedése óta évezredek lünlek el, mialatt sok változáson ment át az ember, a gondolkoZl.5 ~s sok fekintelben más
formát öltött a társadalom berendezkedésének képe. Régi szokások
elmaradtak s ujak léP!ek életbe, de u a szokás, mely Kanaán földjének elosztásától kezdadOtt sok helyen, ha némi változással is, de
ma ls fenn áll. Az a munkakör, melyben mi lelkészek álllUatlunk
és az a megjutalmazás, melyet e;r; évben is megadtatok e tekintetben. a multat és a jelent hasonlóvá leszi. Magunkat ugy nézem mint
a régi Lévi törzs tagjait és titeket ugy, mint a többi törzshö~ tartozókat. Ussuk azonban azt is, bogy a régi időkből fönnállÓ rendelkezéseknek kild miképpen tesz elege!.
Amióta lsten Józsué ajkán keresztül megsz<ibla és elÖiria a
Lévi törzsből szárrnlZók köteless~gét, azóta a lelkész - mondjam
igy - a belső emberek kötelessége kevelet vállozot! Inkább ki·
~Ovült és megszélesedett. Ma is egyik legföbb köteiességü nk az
Imádkozás, az irások magyarázása. a lelkeknek lsten közelségébe
való terelése.
A.mig ti olt künn a munka mezején az ősöktől örökölt, vagy
5~k verejték Arán szerzetl földeken végzitek a nehéz munkát ~s a
mindennapok folyton su!yosodó t~fhe. (I testi láplálékok megszer·
z~51nek '!legállást nem Ismerő hajszája lelketeknek láplalására aIIg
UlCe4 idot, addig nem egyele.r kulcsolódik. O'=Sloe kelünk, nem egy-

I

ny.ifik imára ajkunk éreUetek, munkáitokra klvánó áldásérI.
Amig titeket a kenyér gondja üz, addig a hétköznapokon keresztül
egy gondolat foglalkoztat minket : lelketek megfelelő táplálékáról
gondoskodni. Sokszor órák hosszal hajlok iróasztalom fölé keresgélve az irások között, kutatva a lörténelem, a mult hagyományai
között és töprengve a lelen eseményei fölött, hogy aztán ha reánk
kOsl~n l . i hetedik nap és találk ozunk illen. szomjas lelketeknek mes:;felel o táplálékot adh assak. SClk gonddal, nagy körültekintéssel igyek.
szem ele~et tenni annak a kötelességnek. mely lelketek vigyázásá·
ban nekem jutott és az élet eseményeiböl megnyugtatásl vezetni te
a ti lelketek számára. Nem gyujlunk máglyát hogy azon hála, vagy
engesztelő áldozatot mutassunk be Istennek, de igyekszünk minden
lelket arra "'észtelni, hogy az imádság által, abban a hálának a
bünbánatnak áldozata fakadj on. Nem magunk vállaljuk, hogy a
haragvó Istent kiengeszteljUk, hanem arra az utra Igyekszünk terelni
titeket, mely a Jegtékoz!óbb gyeimekel is· visszavezeti az örökké
megbocsájlÓ Atyához. Nem mondunk itéletet, mint régen a Léviták,
hanem rávilágítunk az örök BirÓra, kinek itélet'! a legigazságosabb,
melyet ember ki nem kerül hel. Nem egy részrehajló gondolkozással
elképzelt szövetség fönnmaradásál igyekszünk szolgálni, hanem IZ
Alya és fiui viszonyt munkáljuk". E munka az, ami a multban is
meg voll. A jelen idők belső embereinek azonban több jutott. A
munkamezö is kiszélesedett, a munka is megnehezedett. Mi ma a
családi békételenségek társadalmi ellentélek, oszlálykülönbségek me~
szüntetésére is elhivatlunk. Qrökké álliUaUunk, mely elhivatásban ma
a felekezeti türelmetlenség és a faji gyülölet vJlágában sokkal ébereb·
nek kell lennünk, mint valaha. Sorsunk fá jdalmas sebeinek ma a
föliáról, jogaink: védelmének han~oztal61 mi kcll, hogy legyünk,
amire eddig nem voll szükség. A ml sz!vünkön, lelkünkön. mint
áram a vezetéken ugy megy ál minden elnyomalás. méltatlan mellózés, vagy kenyértól való megfoszlás fájdalma. Nekünk metsző fájdalmat okoz az apák vétke, a fiak bone, az anyák tévelygésc. a
leányok romlottsága. Minket szomoruvá tesz a hitellenség. az egy·
házhoz való htlség meglazulása, a vallással szembeni közöny, Sion
utainak sirása s az áldozatkészség meglu:utása. Nekünk fáj a ti
fájdalmatok, minket bánt a ti bilnatotok, nekünk veszteség a ti
veszleségetek.
Lehel, bogy ezt nem mindnyájan I~tjátok meg. Némelyek la·
j
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lán ncm hld/:!Ic fölfogni e munka poutossógát. Nem, meri azt sokszor eszrevéllenll l ethuzód va véRezzCIk s nCIII ugy . mint az eRyknrl
farizeus, aki at ulcasarokra állt
011 i mádkozott. Némelyek Illlá n
azérl mcrt n ~ fI1 veszik maguknak azl a fáradságol. hORY mérlegre
te~yJk rnunk álkodásunkal. Némelyek elöli l alán könn yIInek 1111Ilk fOl,
Illcrl 8z1 lélekkel , lelkeserJéss el, mond /alll . könnyen Vél{ellUIc. mint
akik hi vatással es nem puszl u kötelességboi, keny érkeresetbÖI vé~ez ~
zUk. Mások ped l ~ azerl nem látják be munkálkodás unk fontnssilgilt,
mert nem vetettek soha számot azzat, hogy mi ls lenne, hu r. zl a
l1Iul1k ál va laki nem végezne cl.
Al a munka ped l~ . amely ami kOh:lességllnk, ha azl I ~a z
lélekke t cl akarj ,!k végezn i, an nyi ra lefoglal és minden perClInket
Ir:énybe veszi, I!ogy más munkát végezni. l esti táplálékról gondoskodni nem tudnánk. M aj!unk és családun ~ tesI! szOkseglctelr61
csak akk or tudnánk gondoskod ni, ha elhanyagolnúk 821 a munkát,
a lll ely ~ rt li közctek kÜldeliünk . Erre azonban ncm voll S Zllk sé~ ,
mert ugy a multban , mi nt cz év ben ls, III tgerl ettétek az lste n ren delését s nek Onk, akik a ti lelketek gondozásá ra hivattunk el, fl ti
fOldei lek Icrményéböl julIattok. Ugy cselekedielek li ls, minI
régen a zsidó nep a Lévltákklll szemben. Elhozl átok ti is a fo ld ~
Jeitekre. lIl un kállokra kllldOIl Isteni áldás egy részél, hogya ml
ken yerUnk ls biztositva legyen . Ha valak inek kélelye vol na afel61,
hogy IOcgérdemelj Ok- e azt, vagy mun kánkerl sok nak tarl aná azl,
hadd álljon egy pelda, amely rávIIágil a valóságra.
Egy gazdag kereskedö képet rendelt egy japán fe510nél. A
kép csak egy ka kasI kellett , hORY dbrázoljon, de a m egre n de l ő
kiltOIOtte, hogy na ~yo n szép legyen a k ép. Egy év mulva a k ép
utá n ment. A festO leilltette a rendel0! , mert a It ép még nem volt
ellcészHve 5 azután elövetl eRY /lres vászon lapot és rövid óra alaU
meRfestelle a ki vánt kélJet. A kereskedö meR voll eiéRedve s megkér dezte. hOI!Y mivel tartozik. Nagy osszc~et mondolI a mU vész,
A kereskedö méltallankodotl, hogy ej:{y rOvld ór aI munkáért any lIy ll kérI. A fest ő bevezette a mQIerembe és mCRm utatla azl a sok
próbaképelt melynek mlndenlke egy kakas! dbrázolf, amelyek en ő
mep,l anulta egy év alaU BZt, hogy rövid óra alaU Ilyen IOkéleles
képet fest heteit. Adán Igy 5z611 , azt az IdOl és fá rodsllgnt, II sok
kOltést i s honoráhri kell, amelyek mind hozzá járultak ahhoz, hogy
most a megrendel ést megt l~gcdés r e c l kés t!t h es~(' LII.

es

Tcsl\'éreim r Amik or II mrghoztálQk az Áldozatol ne arra
a Vas.1 rn Bp dt!lelölll Islcnlisztelclen elvégzett rövid órai ' munk ára

i(ol1c1oljalok, mint SO~ a n azt leszlk, hanem arra n lIok évi készUl6 .
deste. kOllckczcsr e, fáradsllgra, IImlg alkalmAssá lellO l1k arr a hORY
ilyen lonlos szerepre válhtlkozhlllunk és ROndol jalok arra II I ~ln pl o .
mOll kivIlIi mu nkára, melyr! c l v é~z n n k , akkor ncm IrJll'lllo1 lok sok-

nnk Il Z I1 ldO:.o:a lol S mink el scm foglok arra érdctIJl clcnnck larlanl.
AmInt a hét végélI c beszédt éma 101011 gOlldolkol.lAIn érdekes gondolatom tá madt. Elü vCllCII1 a bibliAI és utÁnna kul,,'UII Ill

hog, valjon va n-c fúlJe~y czvc 011 olyan, aki

il

Lévi IOrzs la~illlvai

szemben kötelességél nem tcljesUcllc? Ilyel nCIn találtam. Bár II
ml cgy MzkOzségclnk jegyzökOuyvclbcn se lennének Ilyen fOljegyzések, bár mlndt nkl behUnd e réR' rendelk ezés szOksegesséRél S
jón ln el teljesllcné szl. MI megércullk, hORY milyen gondolatok
és érz ések IeO.:OIt jOllck alole II kévék . SZámunkra jólzO kenyér
lesz az OrOmmel hozolI kévékből, de "cseHi abból , melyt t csak
tessek-lássék hozolt valakI. KOszOnclfl nk kifejezésével fefczcm be
beszéllcmel es azzal az Istenhcz szdlló óhajjai, hogy áldja lIIeR a
JOvöbcn l s ft lIIunkál 8 Illinket pedig tegycn al/calmasM arra, hogy
hivek és belsöemberek 3Z Ó r endelk ezéSénel; mindég eleget lehessCInk. Amen.
_

L __

Munkilkodjunk.
AIDIlige : Jb. 9 . ... I. r.
Keresztény Te s l v~ rcl l11l Ebhen OZ id őszak ban , melyel nyárnak nevezeIt CI az ember, o lejlserén yebb munka folyik I11lndenfelé. li a valak i Ilyenkor ebbOl It szempontból rn cg fillyelne egy hel et, könnyen megó llapflhll tnó , hogy ebben az IdOben alig van pl~
hcnés, hogy Ilyenk or mindenki siet, meri várja a Sl/ rgós CS lázas
nHUlk a. Ezl az I d ős za k as zt nyugodlIlII és lalálóan lehelne elnevezni
II munk a IdÖ5zs kárm k ls, III crl nyáron ez foglalkol tatja az emberi,
ez 10111 be az élcl el, az c~y nuis l köve t ő napoka t. E7.t:kbell a 118pokban bármerr e l ekin tCI nk, mindenIl II CSille IIlnnkl\lk odó embereket
lill unk, bármer re megylInk, mlndennU lllunkára menó, v.. ~y onnan
hazatél O emberekkel l alálkozunk. Nemcsak az ember, hanem a leren.ttU vU_ion annyi 60k minden, hasonlóa n igyek szik fOlbuzlJdlni

,
OL,
az Időt. A méh nagy iRyekl:'zelteJ dolgozi". hogy mézet gyOJlson.
A baogya minden percti fOlbasznál. bogy elrakfároz.basson. A vIrág magvita! boz, a fa ~yOmölcsöl nevel és igy to ~· ~bt- . "\indenOU nagy lendfllellel folyik a munka. Amik or minden vonalon csak
ut látjuk, a lelket, a gondolkozási is ez IOlti be. UyenkN a munka
és az ezzel kapcsolatos kérdések kOLelebb lépnek l elkünkhöz, mint

bármikor és jobban Oznek :lajiallak annak megerfése ts megfejlése felé.
Nem is C$Oda, ha az emberi olykor ezek a kérdések mtglepik. hiszen a munka és a vcle kapcsolatos kérdések az emberi·
~ Ifgéget6bb problémái voftak, me ly ekr ől köleteket irtat már

OSSze, de azért :iem csoda, mert ennek a kérdésne" helyes, vagy
helytelen felfogásán álJ, vagy bukik, el, vegy semmlsill meg ugy az
egyes (olber, mini a fár.;ada!om, nemzel, vagy az egész emberiség,
Azok, akik e kérdésekkel loglalt o7.nzk , mind megegyeznek
abban, bO@.y 3 munka maga egy Idös az emberrel, Amikor az e!sé
ember a fOIdön megjeleni, olt volt ,'ele a munka is, (tel t emberról
csak akkor esbetik szó, amikor a munka is vele van, mivel az em·
berl emberré a munka le~ , Akik a biblia szemüvegén kereszilli
nézik ezeket a kérdéseket, azok a munka kezdetét onnan számitják, amikor lsten igy szólt: • T Oltselek be a földel és hajtsátok
uralmatok alá- . Tehát lsten megbizta az emberi a munkául. Vagy
még inkább onnan származtitJák a munka kudetét, amikor a paradlcsomkertböl kiüzOtt emkerpárboz Igy szóll az lsten : .Ezenlut
,'~jtekkel szerezzétek meg a mindennapi kenyeret-, Ezek szelint
lehál az ember, legyen az bArmilyen ételszerepbe beoszh'a e 101dOn, isteni megbizalástól ,'ezeh'e kell, bogy munkálkodjék.
Erre a cebéz. de lényegében nagyszerü megbiz3tásra az
ember elég későre ébredt rá. Hosszu századokon keresztOl az ember ugy tekinteIt mindeo testi muoklora , mint Isteonek büntetésére.
melytől szabadulni igyekezett. A régi pogány világ a tesli munká t
lea.lacsonyitóoak, az emberllez ml!:ltaUannak tarlolta, mely az állat,
vagy a rabszolga kötelessége és nem az emberé. Ezt a gondolkcr
úsI, melyet némely társadalmi osztály sokáig magha! hurcolt, os·
torozta a szabadság Dagy kOllöje Pete fi, amidoo eg) ik kOllem\!nyfbell guoyasall irja :
. MuaLUUnWg (pk .u Uti..
rae ifttrOl. mtrt hH)'fl.t:](••

3,

87

A munkál a keresztény gondolkozás kezdelte kiemtini abból amegalázó sorsból, ahová lesOlyesztette \'011 az ember. Amint
az embn ráébredi arra, hogy lsten nemcsak megalkolta a világot,
hanem ma is folylan munkálkodik benne, ulY az ember a munkában mind rag)'obb és több megliszlellelést fedezett fel a maga
szá mára, Istennek munkatársai vagyunk, bird eUe amikor a muoká ról 5ZÓ e~elt, Ma már a munkát nem larlja seoki lealacsonyilónak,
szégyennek és az emberhez mélta!!annak s aki mégis kerDI! nt,
luslának. ingyenélönek nevezik, akii minden valamirevaló lársadalom klközOsil. Igen, mert n ember mind jobban ráébredt a munka
érték ére, mind inkább belálla azt, hogya munka mozgatja a vi·
lágot, mind inkább megérlelte azt, amint a mult p~:dái fényesen
bizonyitanak a munka eredrnéo)ei melleIt és hirdetilc azt, hogy
minden a munkálkodáson fordul meg,
Néhány é\'vel ezel61t egy társaság indult el, bogy Atsia
belst"jél fölkutassa. A hatalmas Góbi sivahg közepén az ántások
során egy naf!Y varos romjaird bukka ntak. Megá1lapitollák, hogy
valamilcor virágzó élei voll 011, abol ma belátbatatlan homok sivatag
lerOl el, Oe yatami régi olL taiáJI inlsoiból..all is mcgállapitollák.
hogy az ott elé nép a tétlenseg miall puszlult el és a munkátlan~ág miaU semrtismt meg, A tOrténelem azonban ellenkezé példát is mu~
tat, amikor a munka adott élelet ellY népnek . Emlékezzetek csak
az ólesfameotumi zsidó népre. Ait Egyiptombl hurcolt Uiidó nl!:pet
kemény mu nkára fogtak , hogya munka alaU megsemmisüljenek, A
nebéz kO\'ek emelése, a sulyos leglák hordasa alaU azonban Dem·
hogy elpusdu.tak volna, hanem megerÖSOdlek, megedzó:Jlek ls ij ~
ludlák várni a szabadulás órálál, A munka és küzdelem larlolla
meg ezt a népet hosszu esztend ő kön ke.resztül.
Nemcsak a messzi mull tartogat szlomunkra ilyen pBd~iat,
hanem l) mindannyiun!.: állal ismerI kfaelmult is hasonló példával
oldat és e rős ili meg a régi példák tanub'zonyságit. Csak nemrég
0011011 Ossze egy nagy \ilághJlalom, mely nem talált mas utat,
mintbogy elfoga1ja etlenfele SlJ lyos fOltéleleit. S mlndezi az ait év·
tized!s. kényelmes és kO:lOyÜ élet eredméoyezle, melyben elpuhult,
elpeg)'hü JI tgy neo/zct. Amig e liep ilyen étellel mind közelebb
lépe l az összeomláshoz, addig elleofele, akii csak é\1:izedd~
f'l elöll semmisiteU voll meg. épptn az a vilJ1::batalom a két !yb·
..d.~

k woly wunkal>an, ",bé, '"b.1 bU[du,;,jbaO olll1)'iu W'i'

.
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S.
mav és~ tj)üs.zk.esége.

Munk ácsi Mlb.áJy, anl. losina'L voll. Vala IIi
mondhatj a, hOIlY 3 tehel sé~ leHe öket n ag~yá .
Is hout·

erósOdOtl , hogy önerején lépett" ki a sIrból, melyet a víJágháboru
ásott voll nekI.

joiru", de a komoly munka. a kozdelem, a min

KOztlebb lépve e téren önmagunk hoz s ezen a szernUvegen

nézve a ml népOnket, nekem az a

meggyőződésem ,

lása segitelték ebben. ~1 C.!)lHlsem{'"
al~jál, )lkik 2./, 'Pt'~so;.s~1 Intézi.
.. .•.
.af egyucrU sorb.óf'~ lek" az. egész világ II:,

hogy azl a

lZéke/y népei, mel)' c hegyek kOzOI! (IZ erdélyi medencében él s
amelynek mi is tagjai v3!::y unk, csakis a komoly munka ta,lolla
frnn mindeddig, A világtörténelem kevés népet jeg)'ulI fel olyant,
amely több próbát áltoll volna kl és mostohább viszonyok közö n
éJI volna, mint a székely . A kOlsö és belsö ellenségek , csak nem
szOnd nélk Ul próbálgatták erejél. Olyan hegyeken és völgyeken,
sziklás terOIeteken varázsolta elé mindég a maga l á p láré k ~U, ahol
minden darab kenyér Ifzszer annyi verejtéket követeli, mint másult. Olyan ler01eleken varázsolt termékeny talajt , amelyeket máshol e rd ő k borilanak, vagy vadak legelnek rajta. TalAn éppell ezeknek a nehéz élelkOrl1lményelcnek s az ebbö l credO komoly munkának köszönheti, hogy ma ls él . Talán ~ppen ez a munka biztosilja ma 's nekOnk az élethez való jogunkat. Azért ha néha a sok
verejlékért, fárad ságért panaszra nyilik a mi ajkunk, ne feledjOk
soha, hogy ezek a ml fennmaradásunk biztosItékai és csak tovább
a jOvöt biztosiló munkával, mert eljOn az éjszaka, mik or senki sem
munkálkodhatik.
A munka azonban nemcsak egy népn ek és nemzetnek biztosít ja életét, mIni abo~y azt a példák mutatják, hanem éppen ugy
az egyes ember életének, jövöjének is legbIztosabb záloga. Ennek
igazolására akár magatok is hozhaUok 'el példát elege!. Sokan mondjam igy - nagy vagyonba szQlelnek bele, de mert még arra
a kevés munkára is képtelenek, ami Javalkal meglartan<\, naprólnapra csuszik ki kezOkbOI a vagyon s marad helyette akoldusbo!.
Hányan vannak, akik a se mmibő l kezdették s komoly és kitartó
munkával tekintélyes javakra teltek szert. Hányan )l;üzdölték fel
magukat munkájuk árán a legel sők közé. Csak
nt:hany közismert ember nevét
I
akiket a
és
munka a
elöli
, bánya-
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Mindezek arra intenele, hogy dolR,ol.Zunk, munkálkodjunk,
amig id Őnk van, meri eljOn az éJsnka , amikor senki sem munkál ·
I

•

kodhatik. A kOllö szavai val intelek:
•

. Munka. kOzdelem az ~ l et
MunkáUanság bOn, halál ' .

Testvéreim I Ne értsetek félre. f:n látom a li sok, neMz
munkáilokat. Tudom azt, hogy titeket errc nem nagytln kell biz,.
lalnl, meri ez il ti vérel ekben van. Nem ls blzlalnl akarlak, hanem
megnyugtatnl afelOl, hogy hrlyesen cselekedte", amikor a munkát
nem kerUliIek, az id őt komolyan fOlhasználjátok s a munka jelen·
lösé~é t helyesen értelmezUek. riteke t e t ~ ren megcsodálhat bárki
és fÓletek sokan l anulhatnalc. Hls.zcn, amikor munkába Indullok,
csa knem le lehet arcotok ról olvasni a kOItO szavalt :

.MunUsság az élet sója.
A romlástól. mely megóvja.

Cuk az, aki ne m herer

Várhat áldhl és sikell'.
M intha mindenikeleknek az lenne il jelszava: • Vedd használ, ml~ éred a drága idönek, n elrepOIt napok , mert vIssza nem
jOnnek " . S hogy cz nemCSdk Ondicséret, a m..gu nk lelkiismereté·
nek puszta megnyugta tása csupán, hanem való~g , bizonyilják
azok az eredmények, amelyeket az utóbbi Idökben ezeken a kOYes, szikl,ás földeken elértetek.
Munkálkol.ljunk hát továbbra is lestYéreim, meri a munka
blzlosllja a jelen i és jOv61 óieink mllnkJja bizlosilolla a ml életUnket s a ml munkank bi:t lositani ro ~jil gyermekeink jOvOjét. Munkálk odj unk, ini az Ige ls. Illert eljOn az: éjsuka, mikor senki sem
munkál kodhatik . Igen, a nappa ira élszaka, a nyárra Iéi. következik
s minden életre rábOlul e/,!ySler a nagy sOtél éjszaka . EJ:
lJleemasllbataUan lörvény. Am1e pedig n a lörY~ny rajtunk ls be-
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leljes01ne munkálkodjunk Idlarlással, szorgalommal, bogy magunk

emberek társaságában. Mintha megérezte volna az isfeni elhivalásl,

IÓI~lét, népün k étetjogál s gyermekelr.k jOvendöjét blzlosllhassuk.

egy belső hang arra kényszerlletle, hogy dobja le d biborpalástot
hagyja ott • Jólétet és v'tlaljon egy kockázatos jövől. Faraó haragl~

Amen.

elöl elmenekült. Sok nélkOlOzésl látolt a menekUlés alatt. majd vissza-

tért, mint a kQldelésre ráeszmélt vezér és kivezette népét az egyiptomi fogS11gból.
Amit elmondiam, csak nagy körvonala annak az élelnelc
amelyet a zsidók e legnagyobb' pr6féléja élt meg. tIeiének mlnde~
e~yes szakasza alkalmas arra, hogy az ember hosszasan beszéljen
róla, példának áttitsa az . élő ember elé, meri annyi sok SZépet,
nemesei, kOvelésre mélloat lalálhalunk benne. Jelen esetben az ö
egész élettOrténetéból két momentum klnálkozik elmondásra, mery
mély tanulsagot rejt magában. Egyik a hivalását helyesen fölfogó
és betö ltő édesanya, másIk az anyai Intelmeket sohasein feledő fiu,
A kél momentum alkalomszerOsége mindég megvoll, de talán sohasem .111011 közelebb hozzánk, mint ma és sohasem voll Id ősze rUbb
az arról való beszélgetés, mini mosl, amikor egy uj Iskolai évnt!k

Öntudatos anyéDak hasonló fia.
(I.kolal h cltJtn r) Alapige : II. Mózes 2. 9- II
Keresztény Testvéreim I Az ótestamentum egyik legnagyobb
és legjelentőségleljesebb alakja Mózes próféta. t Iete egészen OsszekapcsolódIk a zsidó nemzet életével ugy anny:lra, hogy a zsidó nép
történeimét nélkOle el sem lehetne képtelni. elttéhez annyi sok érdekes és tan ulsá~ os tOrlénet fozódik. hogy ma anoyl ezer év után
ls élvezettel Olvassuk HZ O élellörlénelét és példának.ls sok eredménnyel állIthaijuk az élOk elé,
Valahol a forró Egyiptomban szl1lelelt, abban az Időben,
amikor a legszomorubb történetét élte a zsidó nép, amikor a legkegyellenebb rendelkezések próbálták megfo/tani e nép életét. A
Nilus habja parancsszóra nyelte el u ujszalötteket, akiket az anyák
könnye, az apák bánata kisért el ebbe akatönös temetöbe. Mózes
azonban megmaradt. A csodálatos véletlen, az Isteni gCJrldviselés
tartotta meg őt A gondos anya sokáig rejtegette s mikor már tovább rejtegeini nem tudta a folyó hullámain egy gyékény kosárban
ulra bocsátotta. Nem sokáig ringatták a hullámok, meri a király
leányai rátaláltak és kimentették a hullámsirból S a palotába siettek
vele. A gyermeknek azonban anya keltett. A gondviselés éppen az
édesanyát rendelte melléje, hogy fölnevelje. Azután a királyi palota
kényelme vette kOraI, de a leikében elhintett magvakat a jólét meg
nem semmlalthetle. Sem az elkDIOnllés, sem a kényelem nem tudták
elfelejtetni vele, amit az anya tanitolI, bogy ó ls abból a népből
való, ak' oU kann hordja a nagy kOveket, hogy az ó ereiben ls
az a vér csörgedez, mint annak a fogségban levó, korbácsUlI szenvedő zsidónak és neki csak az lehet az álma. ami minden zsldóé:
megSl.abadulni az egyiptomi fogsagból. Hiába zárla el ól 8 palot.,
gondolatban mégis velDk voll, Ha sétája közben valamelyik ts!dót
meauólIthatta klérzett szavaiból, hogyanal a néppel érez. Ha al·
kalom adódotJ, mindég scgitett rajtuk. ValamI nagy nyugtalanság
nu .01 "lt., mert nem jr..to 101 miliál .a palot~ban, az olőkel6

a kU"Obét lépjUk át

•

A biblia lelrása szerint Mtizes csodálatos módon szabadult
meg a reá ls leselkedő haláltól. Az anya gondossága már aklror
kllOnl, amikor gyermekét vizmentes kosárban belyezte a Nilus hab·
lalra, arra gondolva, hátha valahol messze, ahová a Faraó keze nem
ér el, valaki megtalál/a. megmenli és fölnevelI. Nem ls csalódott.
Kimenlették a vizből és a királyi palot~ba kerOl!. Ou bizonyára
tudták. hogyavizból kimentett gyermek zsidó szDlók gyermeke,
de arra gondoltak, hogya gyermek elról mit sem lud s ha tudna
is, lit elfeledi azt. mert a környezet egyiptomit formál belöle, aki a
z.ldót rabszolgának tarlja s lenézI. Az volt a cél: eltitkolni származásil, elldegenitenl aitól a fajtól. ahonnan származik.
A lörttlinet szerint a gondviselés éppen az édesanyM klJldle
melléje, hoR}' legyen, aki táplálja, nevelje. A gondos anya azonban
nemcsak tá p~álfll, tisztán tartolta és Oltözretle, hanem a gyermek
szivének, íelkének még Dres kerljébe nap-nap ~Un eiDIIeieIt valamit.
Beszélt neki az édes anyanyelven, hogy azl Ö IS meglinulfa. Beszélt
a d ics ő mullról, zsidóország bajjan! nagyságáról. Beszéll az elhaiYOU olihon ról, ahová visszllvágyJk minjen zsIdó, arról a szabadságról, melytöl megfosztotlák Oket az egyiptomIak. Beszéll a fogI~i $'omo'••apJ'i,OJ. fIlllondta, ho~y meo.yl kOvet 1$ mily ••

