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Világosság. • 

, 

Alapige: I. Mózes 1 r,3-4, vers: "Akkor monda 
lsten: Legyen vil~gossflg" stb, 

teremtés nagyszerü my tosza a világosságot tartja az élet 
első főelemének. Kezdetben teremté lsten az eget és föl · 
det, de a föld puszta és ékesség nélltül való volt, mély - . 

,," sötétség ,terjengett a mélységek szinén, az élet még nem indulba-
, tof~ meg, mig, nem mondá az Úr: .Legyen világosság!" 

,se' ' A vHágosság szép, a világosság az élet mindig, mindenekben. 
ll-" 
~t ft... v'ilágosság, szép, ha csak annyi is, mint egy szentjános bogár 
l~. • 1 f?' t,aivány ragyogása, csöndes nyári éjszakán. Szép a világosság, 

, aínidőn a játékos napsugár gyönyör!tödiJt önmagában, egy lticsiny, 
:\-, bámész, harmatcsepp tültörében, De legszebb aldwr, mIdőn a me

Fev, holt anyagra az életnek csókját leheiIi s egy pillanatnyi le
,heUeleen mozgást, .üdeséget s az élet változatosságát teremti meg. 

, 

, Mily felséges látvány, midőn egy havas szildabérc ezüstös 
, ., ",' hómloltára hinti csóltját az égi nap. Oh, hogy sziluázih, hogy ra
.',' gyög az a f.ény, birkózva a fagyos halállal, mignem a győztes ő 

, ", .. Le8~~11" s' a ',!ilágosság teremtő érintésére megszülelih az élet, egy 
" " , c-8ör-gedezŐ hegyi patait, mely a völgyel!ben méltóságos las-

hömpölygeti habjait De ott a kezdetnél alig nagyobb, 
,könnycs'epp" mely alágördül a játéltát tört gyermek sze

'Az ereje sem több. félénken, ' bátortalanullteresi az élet 
l11ogorva szirtel!; mérges hasadékok ItÖlÖtt. De lel!üzdve 

, al\~d-ályoll,at, fü-rge lábbal szökelli át a kőszirteket s ne-
, 

, 
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vetve bókol a partszéli virágok ' előtt Partjait a hirájyi nap teszI 
éltessé nefelejtsel, liliommal, hogy az első tó mellett pihenő gyer
mehénelt legyen mivel játsz/tnia. 

Ami élővé lett, annal! haladnia Itell. Nem is pihen soltáig s 
az ifjuslig növeltvő erejével siet uj ItüzdeleJ.llre, uj gyönyörre a vét\ 
havasolt gyermelte: a szőlte Jordán, mert hiszen az ő életéről van 
szó. Szilaj rohanásában a Itékszemü Genezáret állit ja meg hivó te
kintetével, az a csodaragyogásu kéll tó, melynek partjait 'szentté 
avalta ldvezitőnk lábanyoma, amidőn ott járt, ott élt és ott tani
tott. Talán az ő tekintetét ittll fel, hogy olyan nevetős, olyan .tiszta 
tüköre van? 

De a szőke Jordán itt sem áll meg. Zöld szikámorok, árnyas 
tamariszltuszoll, Jerikó pompás róz sá i hiába marasztjá~, mert az -
élet fut, az életnek sietnie IleII. Igy rohana világosság gyermeke 
is, hogy egy rettenetes zuhanással hulljon alá a halál világába, a 
Holt tengerbe, hol nincs élet, nincs mozdulás, csak a temérdeli, . a 
végtelen halál, melynel! csak áthatolhatatla'n sötétsége .van. 

Mégse sirassátoll e folyót, mert a világosság hatalmasabb a 
sötétségnél. Nézzétek csall, hogy 'CsóllO:ja végig a sötét tenger zord 

• 

ábrázatát s a fényes nap érintésére mint ölt szárnyat a Vizi pára, 
. ott hagyva, ami életében hozzátapadt : a földet, az iszapot, a szeny

nyet ; maga pedig repül sugár-szárnyakon az ég felé, hogy meg
tisztultan, ujjászületve folytassa életét az örökkéva lóság körfolya
mában. Mi a ' halálé - halálé marad, ami az égé magához 
emeli ait az ég I 

K. afiai I Ama folyónak története, az embernek története, Az 
enyém, a tied és minden emberé, valaili csall sziiletett és még 
születlii fog. Hfit nem épen ugy kezdi és folytatja az ember az 
élétét, mint a folyó? Bizony a holt anyagból, a porból amaz. igaz 
világ.osBág" szavára lészen az ember élővalósággá, amaz. égi vi
lágosság" szavára ölt formát az anyag, hogy éljen, örüljön, sze
ressen, Ilüzdjön a te képed ben ember l Nyomról, nyomra az útunll 
is ugyanaz! Vajjon nagyobb, erősebb-e az emberi élet születése
llOr, mint a kis forrás, mely této,ván keres utat? Több-e az élet
nek nyoma" mint a lefutó könnycseppé?! 

Megvan életilnk utján a gyermelljátékoll pihentelő tava, IIÖ
rüliiltetve a gyenneltllOr örömeinel! himes virágaival, ahol olyan 

, 
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s:z;lv.escn . időznék az ember talán mindöröltké. De életünltben épen 
ugy nincs .megMlás, mint a lejtőn . rohanó vizeken. Elhagyva a 
gyermekjátélwJi bübájos vidék~t, . rohan tovább velünk az élet az 
ifjuöál; szilajságával . ujabb küzdés, ujabb gyönyör felé. 

Es az emberi élet sem állhat meg a boldogság Genezáret . 
tava iJlellett, hiába inteneltárnnyal és derüs pihenővel ifjuságunk 
édes parce i. Az embernell. haladni Itell kérlelhetetlenül .tovább, to
vább a hálál felé. A halál ama rettenetes ten~ere felé, melybe bele
esilt minden 'élet, minden szépség, minden . erő, minden boldog
ság. Megyünll. Utunkban az sem hoz vigasztalást, hogy ösvényein
ket sokszor ékiti rózsa, liliom azért a szörny ü végért, amely az 
ut határainál vár reánk. 

Jaj neked ember, ki kábultan, öntudatlan zuhansz alá az 
enyészet mélységeibe, jaj nelted élet, mert a halál az ur feletted I 

. De mégsem! Az erő, mely életre hivott, nem hagy elveszni 
bennünket a halálban sem. Mint a Itirályi nap ' felcsólwlja a holt 

. . 

tenger szinéről a maga vizesepp gyermekét, amaz .• igaz Világos-
ság", ki lélünk oka és célja, leszáll érettünk a halál árnyékának 
völgyébe, hogy csodaszeretetének égi melegével letisztitsa rólunk 
ami földi salak s magához emeljeri az öröllltévalóság soha meg 
szűnő folyamába, csalt az Icaz a halálé, ami a halálra nézve te-
remtetett, ami az égé magához emeli azt az ég! 

• 
Oh afiai! Szép a világosság, a világosság az élet I Elet a vi-

lágosság, m~ly nekünk adatott, a vizcseppnek, a Iiliomvirágnalt s 
neked ember, hogy lenne általad alak, szépség, tudás, bátorság, 

• 

'l t I . e e . 
Ám a világosságnak nem csupán áldásai fontosak, hanem 

kötelességei is, mert, aki kóstolta egyszer fényének áldásait, arra 
a közlött áldás kötelességet is ró. Ni ncs a folyónalt egyetlen· egy 
vizcseppje sem, amely vissza ne vern é hálásan a királyi nap fé
nyét. A felu!te kőszén, a föld mélyénell élettelen lakójil, amit va
laha fölvett: ineleget, fényt, erőt a napnak sugarából szive
sen adja vissza az embernell, pedig elhamvad e . szolgálatban. A 
rózsa, II liliom, a parányi ibolya virág mind-mind jól érzill, hogy 
adósok azzal a szépséggel, bájjal, melyet a nap csókolt órcáillra s 
szolgálnak vele hüségesen. 

Hát vajjon az ember ismeri ezt a kötelességet, amelyről tud 

• 
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, . 
az élettelenség, amelyről hangosan beszél az egész nagy' tiir!la 
világ-? Érzitek- e azt li nagyelhivatás parancsát, melyet az elvett 
Világosság ró ti reátoll ? Tudjátok-e mindnyájan, hogy isteni vilá
gosságnall vagytok a letéteményesei? Van e .itt virág a gyermek 

, -
életében, gyönyörllödnek-e ifjdk a Genezáret kéllszinében? Csa-
ládi élet tisztasága, 5zü!őföld szereteténell önzetlensége, eszmélI 
rag,,!ogása ál-e a lellletekben ugy, amely. az életnek , poros, sáros 
utain is érintetleniil megőrizzen? A férfi becsületes Ilüzdelmének 

, 

megvan-e a jutalma a tiszta lelldismeretben s van-e szent érzés, 
hit, amely megszenteli az anyák fájdalmát? Ezeilet van jogom I!ér-

, . 

dezni, ha ugy . hiszitel!, hogy a ti lellletekben is megcsendült az 
isteni szózat: "Legyeri vi:ágosság I'" 

Oh lehet-e dicsőbb hivatás. mint szolgálni e világosságnal!, 
mely a szépség, szabadság, az igazság, a becsület, az élet? Szol
gálni abban a tudatban, hogy Istentől van megbizatásunk e mun-. , 

kára s tudni azt, hogy sikere okvetlenül leend, mert "folyók ki-
száradhatnall, hegyek a tengerbe dölhetnek", de" aki csal! egy csó
kot is nyert és tudott továbbadni a világosságból: az él öröldlön · 

• • 

örökké! Amen . 

.. 

• 

.. 

, 

néhai Orbán Lajos, 
ujszékelyi lelllész dolgozataih6l . 
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• 
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Aflyagi és szellemi kincsek gyüjtése. 
-

• 

Máté lV I., Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem , 
Istenriek igéjével. 

. , 

ordán mellett elhangzott a szó: "Ez az én szerelmes fiam!" 
(Máté lll/n), Lelkében e szózattal indul Jézus feladatá
nak megvalósitására, És mint minden nagy szellem: elő

ször csendet, magányt kel es, hol lelkének gondolatai Idforrjan ak 
felséges eszméi megvalósuljanak. A pusztába vonul, hol távolabb 
lesz a világtól, de közelebb qnmagához és Istenéhez, 

[I\ózes prófétánal, lell,ében is ott a Hóreben lángol fel a sza
badság tUze; a nagy Keresztelő Judea pusztáiban érik prófétává; 
Saul előtt a damaskusi uton nyilil, meg a felséges ég, melynek 
csillagai az evangelium szédítő tisztaságát ragyogjál, neld le. 

, 

Igen, ,a puszta, a küzdő-tUlel,edő embertömeg lármájától 
. csendes világ: ez az eszmék kiforradá"ánák hel ye, a gondolatok 

megacélosodásának vi!ága. a nagy elhatározások izzó kohója, hol 
, 

az eszmél" gondolafoh áJ ja összetöri, szétrombolja a gyarló, Id- ' 
csinyes, a solu;zör lenyügöző anyagi gátahat és lesz alélel, lüze 
mint izzó folyam, mely elsöpd az alant járó gondolatolwt és meg-
termékenyit egy egész világot. . 

• 

Jézus is ott Judea pusztái n álmodja, szövi terveit, gondola-
tait; eszm éi ott acélosodnal, Illeg Iteblében; ott születik 
meg a rhegváltó gondolat: .Az lsten szeretet', És amikor ennel, , 

felséges szemlélésébe teljesen elmerülve megfeledkezik a földről, 
ennek életéről, javairól, a test kivánságairól, a milwr testben lti- ' 
merülve teljesen ' beleéli magát- abba a gondolatba, hogy: "én és, 
az Atya egy vagyunk"; előán a kisértő, a maga ' csábitó, ingerló, 
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mindig kedves modorával és ránéz és a Itimerült testnek -- vált
ságául a maga .>ztos gondolatoknalI kenyeret nyujt, kenyeret 

. -
kinál ... ~ 

És Itövetltezik a világtörténelem legfelségesebb jelenete ... -
Ami csak az lsten lelkétől ihletett lellteltnell sikerül: ez a lélek 

, , 

diadalmaskodik a testen, a lelki az érzéki n, a szellem az anyagin 
és Jézus szól átszellelJlült sugárzó arccal: "NemcsalI Ilenyérrel él 
az ember, hanem Istennek igéjevel l" 

A maga lelke világával egy egész világot gyözött le. Itt eb
ben ·a pillanatban zárultak le az ó világ Ilapui és tárultak ki Is
tenországának ajtói. Itt érte ,el Jézus azt a magaslatot, hol aztán 
egész természetes volt további müködése. , 

, , 

Azokban az igék ben az örök igazság van megrögzitve, 'hogy 
Isten igéje teszi ízessé a kenyeret is, vagyis szellem nélkül nincs ! 

igazi élet. 
, 

• • • 

A földi Itenyér igen becses. Mennyit ltüzdünk és fárad unit, 
izzadunlt és verejtékezünit és mindezt miért? Azért a kenyérért, 
azért az ételért, ruházatért, egyszóval az anyagiakért. 

Kora tavasztól Ii'éső 'őszig, kora reggeltől ltéső estig 
fut, ltüzltödill az ember; tele raltja csüret, magtárát és ,tavaszig 
hova lesz? Megesszük, fe Ir uházzuk, oda lesz, mint füst és pára. 

Amaz messzemegy, elhagyja a családi tűzhelyet, heteltig, hó
napoltig, néha esztendők ig él magára a hitves, a gyermek, mint 
özvegy éli árva mig a ·férj, az apa ott a távolban dolgozza 

, össze az anyagi élet bálványát és mire felszárad a verejték, ez is 
oda lesz, mint a fijst és pára. 

Talán gazdagabb lett anyagiakban, de nem szegényedett-é 
egészségben, erkölcsben, jellemben? -

Szép és mindnyéljunk tiszteletét megérdemli az az ifju, az a 
férfi, Ili a maga és családja llenyeréért, anyagi boldogulásáért min
dent megtesz és a kereset minden becsületes forrását kilurtalja; 
de halljátok-e Jézus azt mondja: Nemcsak Itenyérrel él az ember, 
hanem Istennek , igéjével. Igen, lsten igéje teszi izessé a IIE:nyeret 
is, a testi életet a lelki élet szenteli meg. 

, 

• 

• 
I 
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A földi kenyér · becses 
tendő eledel ... 

ugyan, dea lelki \tenyér se megve · 

Az anyagiakat immár betal,aritottáto\t. Hosszu időre eltett ja
vaitok vannak. A téli napol, '\,övetkewek már ezután. Megszünik 
a mezei munka. A téli hldeg idők bejárjal, .munl,ásságtok mezőit. 
Pihenni fog a fehér hó tal'í!ró alatt a természe!. Pihenése azonban , 
csak látszólagos. A valóságban gyüjti az erőt egy szebb és boI-. . 

dogitóbb kikeletre. Most lesz hát itt az ideje annak, hogy az 
anyagi javak mellé gyLijtsetek lell,i javal,at, szellemi kincse\tet, 
hogy találja meg tápláléldt az a sovárgó lélek is, melytől a szor
gos és, derekas mun,ka 'idején megvolt tagadva a mindennapi ke
nyér. Ez az az időszal" mely kiválti,éppen alkalmas alélel, ele-

, delének megszerzésére. Most érzi igazán az ember Jézus szávai
nak igazságát, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Isten
nel, igéjével is. Ig<.>nazol,kal az igéld,el, a szellemi és leÜ,i világ 
ama kincseivel, melyek értékessé teszik az embert. ' 

Mikor bezárulnak a mező luipui: akkor nyilnak meg az is
kola, a közmüvelődés téli csarnoka i, melyel,ben egyfelől a gyer
lI1el,ek,a jövendő ' virágai, szerzik meg a tudomány drága kincseit, 
a felnőttel, gyarapitják ismereteiket és szépitik lelld életül,et és • 
ahol a tapasztalat és bölcSéség terhe alatt roskadók is gyönyörü
séget ta"ílhatnak: A midőn intiei, és,. I,érlel" hogy gyermekeitek
nek adjátok meg az iskolába járhatásáltal az all,almatés lehe-

• • 

tőséget arra, hogy megszerezhessék a tudományhoz, müveltséghez 
szükséges ' ismeretel,et; titel,et felhivlak az ismeretterjesztő előadá
sok buzgó látogatására. 

Minden szülőnek kötelessége gyermel,ének lelld-szellemi mii
velődéséről gondoskodni, mert nincs sajhálatra méltóbb annál az 
embernél, I,i müveltség hiánya miatt az állatol,kal egy sorban áll. 
Nincs ,szerencsétlenebb az életben annál, aid' csak a más szemé
vel lát, a más fejével gondolkozij,és nem tud a saját lábán járni. 

, 

Minden embernek \tötelessége, hogy ait azlstentől nyert lel
ket csiszolja, müvelje, nemesitse, tÖkéletesitse, hogy abban szere
tet, jó indulat, 'nagylell,üség, áldozatl,észség laltOzzék, hogy való
ban Istenriek telnp loma legyen az ' a kebel, hol a mü veltség és 
lellli finomság oltára füstölög. Tudva levődoJog, hogya tudomány 
n.é1I,üI való nép elvész. Tudományt, müveltséget nyerni pedig cS,ak 

• 
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ott lehet, hol az lsten igéje hangzik, ' vagyis hol a szép, jó, igaz 
és nemes ItölÚizik ' az emberi kebel be. . , 

• 

Amilyen szorgalmasok vol,tatolt.és vagytok az anyagiak gyiij-
tésében, legyetek oly készek a lellli kincsek ' megszerzésében és 
gyarapitásában is, mert ez izesiti meg a földi llenyeret is, 

KeresséteIt, gyermeheiteltkel kerestelis.étek, becsülj,étek és be: 
csüJtessételt azoitat a helyeket, hol a tudomány és müveltség su
garai áradnak, hol lsten igéje táplál, üdit és boldogit. . . 

Nagy mesterünk mondta: nemcsak Itenyérrel él . az ember, 
hanem Istennek ' igéjével is . Kenyér és ige, anyagi és szellemi: 
mindkettőben bövelltedjetek és akItOr boldogok lesztell. 

Olvastam, hogy egy királyfinak az a llivánsága támadt, hogy 
ő ura!ltOdjéltaldltvalói szive felett. Elindult, hogy megtalálja ennek 
utját. Sok bolyongás után elér/tezelt a világ mühelyébe, hol egy 
ősz, szaMllas ember 'kovácsolt valamit. És a királyfi kérdésére igy 
felelt: embersorsot és emberisziveket ltOvácsolok. Minden itt ké-

• • • 

szül: az Öl öm, a bánat, az élet és II halál minden. Es egy . . 

edényre mu tatva, monda: ebben van a I~gdrágább ltincs, altinek 
megérintem vele a szemét, az lát, aldnek fülét, az hall, aldnek szi-

• 

vét, az ural/tOdilt a többi felet·t. De nagy ár Itell érte. Ifju . szived 
• 

minden örömét ide heli aci érte. Es a Idrályfi odaadta s a~ öreg 
. . 

megérintette a szemét és csodás világ tárult fel előtte, megérin-
tette a fUlét és elbájoló hangokat hallott, megérintette a szivét és 
Ilinyi/tak előtte az emberi sziveK, belátott azolt kivánságaiba s 
hazamenvén,. igazsággal és szeretettel uralkodott népén~ . 

Az isltOla, a tudomány csarilOka az a mühdy, hol a+ emberi 
sorsot, az emberi szivet kovácsoljált. Itt van az a . varáz~pálca, 

nlellyel ha megérintjük a szemet, . cSodásvilág .' kapui tárulnalt fel; 
ha megérintjük 'a fület :.egész máa, ~gy szebb, tisztább élet hang· 
jai hallszanalt ; ha megérintjült ;;I. szivet: egy büvösen más, az égj 

. , 
világ mosolya tündököl rajtunk és felebarátainkon. 

Ahol az emberi sorsot és s.zivet kovácsolják, ahol az ige csen-
. dUl: oda küldjétek gyermelteiteket, oda menWelt m~gatol~ is .és 
tllp1l5ztalni fogJátok Jézus szavainak igazságát, ulert' tudjátoll' lIleg, 
hogynemcs;;Ik kenyérrel él ai emb.er., h;lOem Ist~nnek ' igéjével i.s. , 
Amen. B(lJdz.s András, 

8~ékeJyderz&J JeJké9z, . 
ML , .. i .. _ $ , 

• 

• 

• 
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Ami el nem muIíka mulókkal. 

• 

(Őszi) . 

. 
I Péter J. 24-25. »." mind,en tfst olyan, mint a ra és 

az embernek minden dic!ösége olyan, 
mint a lanek v irága. Megszárad a fa 

• 
és, virága elhull: de az Ur beszéde meg-
marad örökké' . 

• 
-

S tova nehány tünő röpke nap még és avarrá lesz a 
mező üdesége. Letarolt tája~ felett Ilöltöző madarai! már 
bucsut mondanal!. A frissitő, üditő harmat helyén dér fe-

,hérIik a késői virág levelén. Lassan zizegve . már hullanak a sár
gult falevelell. Lombkoszorus erdői! olyanná lesznek, mint biro
dalmu~at vesztett l!irályol!, Idlwek koronája hullott porba. A nap 
is, mint fáradt égi vándor, kezdi rövidebbre szabni lépteit, sugara 
bágyadt, elhaló fénye felhőktől takart, melege nem perzsel, nem 
csal veritél!et a munl!ás ember homl,okára. Már nem hüvös ár
nyélmi, napsütésre vágyunl!. 

• 

Erez1.ül!, hogy nemsol!ára lomha őszi fe l hői! fogják eltal!arni 
szemünl! elől a kék eget, .érezzük, hogy siró borulat lesz kisérője 

az ell!öltözött nyárnak, látjul! hull a virág szirma, látjul!, megszá.,. 
rad a fű 6 az őszhek szomoruságában észre vesszük azt is, hogy 

, . egy év verejtékes munl!ájában I!özelebb értünk már mi is egy lé
péssel ahoz ahatárkőhöz, me:yre az ŐS1 mélabus hangulata tereli 
rá figyelmünket. 

S tudja lsten, hogy van az, mi az embernel! máskor nem 
jut az eszébe, ilyenkor mindig e!ől!erül. A tavasz reményJakadá
\lában, életpezsdülésében áz ember szi.vét ii> ai! élet reménysége 

• 
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ejti rabul" azt hisú, ' hogy az élet örölt tavasz, örök remény. A nyár 
forró heviiJl'tében, mozgalmas kilzdelmében minden élő e küzde
lemnek foglya lesl, a természet küzd a viharral, az ember a ter
mészettel, mind az életért, mintha örök lenne e kiizdés, ez élet, 

, . 
mintha soha meg nem 'Ianltadnánait a karolt, mintha nem jönne 

• 
soha vég, nem lenne soha megfáradás, Es ilyenitOr ősszel, csen-
desen, szépen ráeszmél az , ember, hogy ő is csak olyan, mint a 
természet, hogy élete a természet életével rokon, megtudja, h'ogy 
ifjuság, remény ,csak ideig való, a férfiltOr nyara, Itüzdelmes, moz
galmas ideje nem öröltkéfartó: jön a ,megfáradás, az e1lan!tadás 
ideje is, miltOr lnegcsap a dér, utolér az ősz: erőt vesz.. sziven és 
lelhen a mulandóság szoriloru hangu lata, érezzü!t, hogy ne!tunk is 
szól a .memento mOTi", mit a természet prédiltál. , 

Hiszen nemcsak a természetben nagyon jól tudju!t, teme-
tőink beszélnel! róla hanem az emeri é let ben is van ,elherva- , 
dás, elmulás, mindannyiunkra ránk ltöszönt egylwr az ősz, hogy 
aztán annak a helyét is elfoglalja a tél, mely fehér szemfedőt bo
rit a sápadttá lett, halottá vált arcra, Nem igaz hát, amit a tavasz 
ölöl! reményről, öröl! ifjuságról, amit a nyár az örö!! küzdésről, 

, ' 

életről beszél, az igaz, amit az ősz prédikál:, .Minden test olyan, 
mint a fű és az embernek ' minden dicsősége, mint a fű virága. 
Megszárad a fÍí és virága elhull". ' 

Megszárad a fű, elhervad a virág, porrá lesz a test. 'Igaz, de 
a mulók ' mellett van a mulhatatlan is, A Jű, ha jön .a tava'sz, iso' 
mét kisarjad, a virág magvából uj virág fakad, a gondolatokból, 
az eszményeIt ből, melyek aporsátorban fal!adtak, megmarad az, 
minek a jövő haszná~ veheti, mi egy uj kil!elet megérésére érde
mes, megmarad az Urnak ,beszéde, az örök isteni csiráit, miltből, 

mint ősszel bevetett ' barázdából, Itisarjad jövőre a reményteljes 
élet üdezöld vetése. . 

• * • 

• Minden test olyan, mint a fű és az embernel! minden di
csősége olyan, mint a fűnelt virága , Megszárad a fű és virága el
hull". Bizony igazat mond az Irás, Ha nem olyan volna a mi tes· 
tilnh, mint a fű, nem volna szültség t~metőkre, hol elhantoljuk il 
mi összeomlott porsátorunltat. 

, 
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,És mégie milyen az emlrer?! Ugy él, . mintha lelkéneit ez a 
törékeny cser~i>edény~ örökké tartana; soha öss~e nem törn ék. 
Hogyha ' jellemző kifejezést akarnék adni Iwrunk törekvéseinek, 
alighá tal 'álnék alltalm'asab'bat, mintha azt tpondom, hogy ma a test 
kultuszánalt korát éljült. A muló testét az örökItévaló lélek róvá
sára. A' ma emberének minden éleHevélteny.sége elmu!ó értéltek 
hajözolás'll, üres celok után való fáradhatatlan ' futkosás a test, a 
látható porsátor táplálása, hizlalása érdeltében, . . 

. Pedig ez mind mulandó: megszáradó fű, elhulló virág csu
pán. Avagy nem igy van · e? Nem elég fájó, gyötrő bizonysága e 

• •• 
bibliai igazságnalt a sivár jelen, Mi állandó, mi maradandó azok 
közül az értékelt közül, melyeltben eddig életcéit, bQldogulást lát
tunk, melyeket eddig ll1egelégedettségíink legfelsőbb foltánalt te
kintettünk? A testi élet jegyébenélt(ik le a multat, éljült a jelent 

• • 

s nem vesszük észre, . hogy Itölben emiatt elvesziljük a jövőt. 
-1.'. földr,m&l~elt. ~lHink. mel Y-e..1l t~'lélt~.!Iységünkcsaknem eg é

.'sten·~lttnTerúlf,-megriid ~!t, fut".a lábunkc alattN:e:m l udba !..m:j;f ,h ogy 
" - , 

Mert'· 'Táéhe-ztnt'-erősen It. T., 
nem vette,U .azte, hQg.y-éhsige.Q.--r·agad~s-- vHágb-eregséggé vált 8 

, . 
mt'-gi-A4i-~eUa--or.s.zá.g.ok •• J ajnk . és • .eg,yénekalatt ·a földet s még az 
,is ·elme·t:!.t, · amit. lteserves.. vereltékkel,becsü letes töre It vésbeI sze
reztél magadnak s tieidnek. Ami pedig még megmaradt számodra, 

' a~ ' is !igy ing, mintha-vulkán-i-k-w.s-erolt_ ffi.o.zgatnák a-.talajt lábad 
. alatt, Bizony nagy' földindulás-·v~I+··s -,tart-. ·még ma .. is-- és ,e ··földin-
duláslracn' oTszághatárok éS"egyéni"brrtoIH)k határai--tolódtak el, -
s"'-mig ..könnyező szemmel nézzük a ves akarjuk ntt:1s:t 

észrevenni. !2: " amit aZ ősz pró· 
fédája suttog il fülünkbe: ez anyagi. e testi világnak minden di-
csősége csalt olyan, mint a fű, a virág: megszárad . elhervad. 

És a pénz, minden rossznak ez a gyökere is. hány ember
nek Itépezte egyedüli életcél ját. Minő boldogság volt egymásra 
összehalmozni a csengő pénr:daraboltatés a pénzértél1ü zizegő pa
pirosoltat. Valóságos zsugori öröm volt gyönyör!tödni csengésük
ben és zizegésükben. Megélhetésünll egyedüli eszltözénelt tekintet
tüIt, mely nélkül semmit sem éri volna az élet. Oh, de ha csak 
eszltözt láttunk volna benne l De nem J Eszköz helyett életcéllé 101-
tuk fel s mindent elkövettünk, . hogy muló mámori, illanó gyönyö-

• • 

, 
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. . , 

• • 

:rö,ltel v.áslÍroljunk érte, melyeltnek gondatlan jóllakottságában, nyu
galomnalt, megelégedésnek vélt állati nemtörődömségében elseké
lyesedtelt, eliszaposodtak lellti tulajdonainit. S nos!? ,' Mi let bálvá
nyodból ? Hová lett verejtélted gyümölcse? A. bálvány leomlott, 
Összetört, mert hamis Mammon -istennek bizonyult. A. gyümölcs 
lehullott, elronilott, mert hitvány célok, törpe életeszményekférgei 
rágódtak régóta benne. A. csengő ércek lüstté, párává vállalt, illé-

, . 
Iwnyabbá a legillóbb olaj nál s a zizegő, drága papir értékekbő! 
csak papirrongy maradt meg számodra és most vesztett vagyonod ' 
rolAjain Iteőeregsz. S ha csalt szived nem volt annyira összeforrva 
é hitvány zizegő, csengő értékeltltel, hogy azok romlásával, pusz
tulásával rommá nem lett, el nem pusztult az is, most ráeszmél
hetsz arra L hogy e, mindennek hitt világodnak minden dicsősége 

, , 

olyan, mint a fű, mint a virág: megszáradó, elhervadó: , 
S ha vizsgáljult a célt, melynek szolgálafába állitotta korunk ' 

• 

a vagyon és pénz muló értékeit, be Itell ismernünk, hogy mindez 
nem másért, a testért, életünk e látható és érzéltelhető formájáéJt 
történt, bzoltásunldtá vált cicomázni, dédelgetni, mindenek fölébe 
odaállitani, lelltünlmek is elébe tenni a benniinl{ élő lélelmek e,tö' 
rélteny cserépedényet. A kisgyenneluő l, Idbe jó horán , beleöljlilt a 
cicoma , szeretetét, ltiilső szépért va :ó rajongást, a fiatalon, azifjun 
és hajadonon keresztül, ki mindennél előbbvaló foglalkozást talíl 
a hendőző szerek használatában, a Itülső megjelenés formárnak vá
lasztélwssá tevésében, a meglett koron át, hol a férfi és nő egy
aránt a gondtalanság, a jollalwttság, a hényelem biltositásáért 
l{üzd, de inind csalt a test érdekében, , el egészen az öreg ko-, 
rig, mikor minden erőfeszitésünk, elodázni akiIrásunk dacára is 
jön az ősz, a herVadás, a , lombhullás ideje, milwr akaratunit elle
nére is lát.nunlt kell, hogya rózsás teldntet ráncossá fal{óvá vá-

, , 
lik, a húllófeltete haj vagy szől{efürt szürkül dérütötté behavazottá 

, " 
lesz, milwr a tél már reánk köszönt: mind a muló test muló ér-
d,ekében minden. P~dig hát ugyebár, én megélemedett, sirfelé hajló 
ember!árs<!m: a test olyan, mint a fűszál, a testnek ininden di
csősége, mint a fű virága: elszárad a fű és elhervad virága. 

* • • 
Valami azonban megmarad. Az O"SZI' h d' ' , , erva as nem egesz en a 

- , 

• , 
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halá,I, nem '3 vég, n'em a megsemmis'űlés: Nézd a learatott . mezőn , " 

már uj barázdát has,i,l ekéd s a letaroltság helyén már csirába szök-
llen aZ élet mag ; nézd a meg.;árgult, 'lehullott lomb helyén, melyet 
zizegve hajtogat maga előtt lIZ őszi szél; már uj lombbal biztató 
rügy maradt, a hervadó virág magvát már gonddal üJtetgeti ter
mél{eny talajába a jövőnek az ólmos esőcsepp; nézd minden, mi 
igazán élt hivatásánall, maga helyet! már ott hagyja a jövő!, mert 
az élet egy, öJ:öh, bár átalalmlásai, változásai vannak, örök, meg 
nem semmisiilő. Az ősz uj tavasz záloga, a mult, a jelen, ha hi-. , 

vatásának éltél: uj jövő talaia , " 
• 

Hqgyan, mil,ént? Hallod ' al öröldgazságok könyvei nek ' inté-
seit? ,M.inden test oly'an, ' mint a fű és az embernel, minden di
csősége. ' mint a fűnek virága. M.egszárlld a fű és virága elhull: de 
az Urnak beszéde örökké megmarad." 

Tudsz-e olvasni a sorolIból és a sorok I{özött? Megtudod-e 
érteni llelet bübájos, virágos nyelvének kepletes beszédeit, a so-. . ' 
rok igaz jelenését? Hiszen ez utolsó szavak az ősz próféciái , 
evangeliumai ! Tudod-e mi az Urnak beszéde? Az örök igazság. 
De nem az elhangzott, üres szó, a levegőnek meddő rezgése, nem 

• 

a papirra vetett, (leltelen, holt belü, hanem az az igazság, mely 
életedb~ n lesz a jelentés valóságá vá, az az eszmény, mely rabbá 
tette életedet, foglyul ejtette lelkednel, legnemesebb erőit. Az Ur
nak beszéde a,Z evangeliumok örök-sz,ent iga7Sása, melyet hüséges 

, 

keresztényi életedben emelsz élő, ' ható való sággá, a I{eresltény 
él.eteszményelwek való amaz élés, melyben ujra támad benniinil a. 
megfeszített mester, melyben a világot ujra formáló erővé hatal
masodik e krisztusi szeretet. 

Látod-e a világ folyását? Hét éve már, hogya nagy világ
égés romjainak eltal,aritásán fárado7l1ak a világ vezető elméi, hét 
éve már, hogy hangzatos frázisoldlal al,arnak szeretetet a gyülöl
ség, békét a békétlenség, jóakaratot a rosszmájuság helyére s 
mégis ma talán még távolabb állunk mindezel,től, mi~l,t áJlottunl1 
a világégés idején. Mert nem evangeliumi alapon akarjal\. Nem a 
tudás teszi szebbé a vi lágot, mert a tudás az ész, de nem a sziv 
birodalma, .a tudomány még nem szeretet. Az elme lehet számiló, 
etőrel&tó II ha a számítás a mások fölé való fellilkereltedést, az 
előrelátás pedig akár egy,éni, al,ár faji öniél>céljai.t szolgálja: ad-

• 

, 

, , 
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hat hatalmat, de ,hiába, ha visszaél azzat az 'ember s áz ' er(5snek 
és 'hatalmasnak minden célja az erőtleneil és tehetetlenek IlÍzsák" 
mányolása és béklyóba verése. -Nem a tudás, hanem a jó ember, 
nem kimüvelt elme, hanem oa 'jósziv, nem a tudomány, ,hanem a 
szeretet váltja meg a vajudó világot. Mi kell ma a világnak? Semmi 

. . 

egyéb: krisztusi jóság, jézusi szeretet, evangeliumi világfelfogás. 
Ez pedig nem a nagyoli, nem a hatalmasok kiváltsága, ez egyfor
mán lehet életeszménye minden lsten Ilépére teremtett embernek. 

És ezen a ponton llezd rád nézve is her. T.' jelentőssé, hoz
.zád slólóvá lenni az ősz pr.óféciája. Láthatod, hogy hamis bálvá
nyaid : vagyon, bós ég, szépség, e világnak minden hiu dicsősége 

megszáradó fűszál, he.rvadó virág, hulló falevél. Mit al\arsz hát? 
Látod, hogy a jóság, szeretet, Ilrisztusi élet többet ér a tudás, ha-

. . 

talom, a világi élet minden dicsőségénél, látod, hogy az erkölcsi 
világ felette áll a muló anyagvilágnak, látod, hogy ez az egyetlen 
területe élettevékenységünllnell, hol az örÖkkévalóság számára, mely· 
nek a jövő, a várt jövő csak előcsarnoka, legtöbbet tehetsz,. látod, 

, 

• 

hogy e jövőt ez teheti boldogabbá, miért, hogy mégis más uton ' 
jársz, más mezőn munkálkodol, més célokat llergetsz. Látod a le
hulló lomb helyén ott a szebb, üdébb tavaszt igérő rügy; látod, a 

. hervadó virág magvából jövőre talán még szebb virág fakád, csak 
te volnál, Ili csak a máért s a mának él csupán, csak te volnál, 
Ili nem hordod szived en, lelkeden a jövőt? Nem tudnád talán; 

, 

hogy minden emberi élet annyi értéket képvisel, amennyit a má-
.ban, a jelenben a jövő számára élt? 

Bnrázdál hasitasz a jövőnek, magot hintesz a követllező évi 
életmagért. Nem gondolsz arra, hogy egész életed banía-a hasoga
tás, maghintés kell hogy legyen az öröllllévalóság számára s amit 

, te munkálsz a jelenben, azt fogjáll jövőben aratni gyermelleid,ezek 
az öröll, jövendő tava~zok? Nos hát tudnok IleII, hogy az ami 
megmarad: az Urnak beszéde, az evangeliumok örök igazsága, a 

• • • 

Jél!usi életelv. Eletednek evangeliumi , magvetésnek kell lennie, a 
meggyalázott, a sárba tiport krisztusi szeretetet heli vetned szalla
oatlanul, a jóságot. mely minden tudásnál többet ér, a szivet, me
lyet elvesztett . a világ, az életet, Krisztusnak azon életét, melyre 
oly égető szültsége van a muló céloll. alacsony érdekek hajszolá-
6ában kimerült, halálra vált világnak. ' 

• 

• , 
• 

, 
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E 'világ várja az uj I<risztusohat, a világ ugy 'várja az Isten 
fiainak megjelenését, ugy keresi az elveszett szivet, ugy hutat a 
meleg szeretet után. 
, Most, amikor az őszi lombhullás, a halálnak eme képe a 

muló javalL hiábavalóságára tereli ni a figyelmet, ráeszméltek-e 
arra, hogy nelüel! nem ezeket, hanem az örö!!kévalóság javait kell 
I!eresneteh, mert csak igy gyógyulhat meg e beteg világ; most, 
amikor az ősz ilY beszédes hangon prófétál, meghal!gatjátok-e a 

• • 
próféciát? Amen. 

• 

Benedek Gábor, 
kökösi lelkész. -• 

• 

• 

• 

• 

• • 

, 
• 

• 

• 

• 
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Oszi hervadásban, tavaszi feltámadás 

- , 

(ŐsZi), 

J. Pét, I. 24-25, 

, 

Minden test olyan. mint a fú és az em
bernek minden dicső5ége, mint a fúnek 
vir~ga, Megsz~rad a fű és annak vi
rága elhull., de az Urnak beszéde meg
lI]arad ö rökké, 

tázhatatlan igazság, hogya természet tüneményes jele· 
neteinelt, az évszaltOlt változásainalt igen nagy befolyása 
van az emberi kedélyre, a szivnelt és lélelmek állapotára. ' 

Mikor az Urnalt lelIte elszáll ,s megérinti az alvó világot s dobogJ:1i 
ltezd édes anyaföldünIt szive; milwr szép virágok láttatnak a me~ 
zőltön s az éneltlés és fészeltraltás ideje megérkezett s a fáll is 

,mintegy ltézzel tapsoinalt, oh aldwr mintha hosszu, dermesztő 
mély álomból ébredtünlt volna, reménykedŐ szivünlt megtelik fel-
séges eszményeldtel, lelkünk boldogító gondolatoltltal 5 önkéntere
nül Ititör ajltainltról az Isten hatalmát és 'dicsŐségét hirdető zso
lozsma: ,Mily nagyok Uram a te dolgaid, mindeneket bölcsen te
remtettél, betölt a föld a te gazdagságoddal" , (Zsolt. 104: 24) Igen, 

, tavasszal élni, élni akar minden s még a földön is örök életet re-
o 

mélve, egész elragadtatással kiáltja: "Edes e világ s jó ami sze-
meinltltel ,nézni a napot". (Préd. 11: 17). 

Ámde idő teltével II fű megszárad, annalt virága elhull és 
semmi zöldelő nem lészen Eljön, oh milyen hamar jön el, hogy 
a gQ.lya, II daru, a fecske megismerilt az ők idejöltet s más ha
zába, jobb világba l\öltözve, elhagynalt minket. Altlwr már hüvös 

• 
szél lengedez a letarolt mezőitön, bágyadt napsugár, rövidülő na-

, 

, 
, 
, 

" 



• 

, 

, 
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pok, hójSujra ' nyult .eatvéliárny.ékok elég ineggyőz.ó.en ÍlIutatjá'k, 
hQgy ~lvégzMőtt a nyár, hogy erdő, mező a halál sárga szinét 
öltötte mag~ra, hogy 

"It falevél egyre csak hull, 
Nem . kÜ2dé~től, fájdalomtól; 
Itt a végharc ismere~len, 
Lehet-é meg1!alni szebben. (Tompa) • 

Jgel1, anagy elmulá,s vHág,ában,a.z enyész,et m,iQ.dent meg
s,emmi;;itő bir.qdalmában önkéntelenül ls a reánk is várakozó fé
telmes halálr!! gondolunk s ll. lemondás :fájóérzésével zokogjuk : 
"elhullunk mi i~ mindnyájan, mint a fák levelei·-. (Ézs. 64: 6). 

De hát nem I~nne -már számunkra lieholés semmiben vi
gas,ztalás, nem lU,dníl leJkünk az őszi hO,mályból, a nagy temetke-

• 

zé:s liiralmaa völgyéből a fe.nnmaradás bátors~gos révpartjára 
jutni? Nincsenek-e lioltan, kiknel, lelkét épen' az őszi komor idő 
emeli közelebb az Istenhez, ~özelebb azokhoz, kik levefkőzve ma
gukról a földiség s.zenoyes ruháit, örök tavaszban, öröl, boldog
ságban vannak? Nincsenek-e sokan, kik a halált ábrázoló termé~ 
szet templomában is a darnok szavait éneklik: 

• 

"Ősszel szép csak a természet énnekem, 
. A haldokló természetet szeretem.· 

Ne félj földnek gyermeke, hiszen az apostol reád alltaltnazva, 
életsorsodr6l mondja: .Minden test olyan, mint a jú . .. de az Úr
nak ,beszéde. megman;zd .örökké.· 

NéNÜk a jelen , őszi vasárm\pon az alapigéből kifolyólag, hogy 
1. Minden földi .dologs igy az .embernek is minden földi 

dicsősége a fűhözés virághoz l,Iasonló, cliílk 
2; ,Az Úrnak belizéde, .ami megmarad örökl'é. 

I. 
Minden test olyan, mint a fú .és az embernek minden dicső

sége, mint a jűnek virága. Nagy igazság van e szavakban I!ife. 
je'zve ker. ·hiveim. :Igazság, mely 'örök ,és változhathin. Pedig örökké 
nagy ,étték megy veszendőbe Jlgy a természeti, mint a társadalmi , 
é& .egy,éni-életbe!1 a fú és virághoz. hasonló állapotok vál.tozásá~al: 
CSilkgondolj\lnlt az , előttünk élt nepel!.is nemzetekre, kiknek regl 

, 
• 



, 
" 

• 

• 

. 114 • 

• 

dicsőségéről és nagyságáról a történelem beszél, kik országhatá
raillat messze kiterjesztették s ' hatalmuk alá kényszeriiettek millió· 

' Ilat, kill városoItat a'lapitottak ' fénnyel, mesés ' kincsek ' gazdagságá
val, hol vanna II most, hol találjuk meg őket? Minden dicső
ségük lehullott, mint a fűnek virága; minden nagyságultat és llin
csüket elnvelle a föld s csáll év'ezredek mulva a feltalált és kiá~ - ' 

soH emlékek beszélnek arról, hogy egy nép, e~y nemzet is csak 
olyan, mint a fű; mely ha leéli Ilorát) alámerül a nagy óceánba, 
melynek neve enyészet. Még azoll " a feIlegllarcoló hegyóriások se 

, , ' 

mutatnak állandóságot, nem a mi lakóhelyünk ez a föld sem, mely 
, ' , 

pedig mióta ls-ten forgását elindította, oly hiven futja pályáját, 
, ' 

meg-megmozdul , s egyes részei tengerbe óülyednek, vagy szemen-, 
ként leválva, a völgyekben új alakulatban jelentIteznek. 

, ' 

De jojjünk ', Ilözel~bb magunkh()z. Hol , vannak atyáink, kik 
nellünk szent örökségül hazát, hitet és templomot hagytak, Ilill 

, , 

életükkel és példájukllalmutatták meg, hogy miképen kell adsten 
képét magunkon méltósággal hordozni? Hol van az a tudós, az a 
művész, ki könyvel. irt a hosszu életről, vagy aki a durva kő-

, , , 

ből tökéletes emberi hasonlóságot állit elő, ki ama kifeszitett vá-
, , 

szonra a természet bájoló szépségeit, vagy az embert megs7ólalá-
sig hű képben állilja elő? Hol vannall? Legtöbbször mint a fű, 
mely reggel lábon áll s estére Illegszárad, lombhullás e'lőtt hagyáll 
félbe a munltát, nagy Ilárára az emberiségnek, mert a csonkán 
hagyott műnek észből és kézbőlleejtett fonalát nincs ki tovább 
vezesse. ' 

. . . . 
Hol van a 'gazda, ,Ili még reggel vetett s estve , már nem 

arathatolt ; az édes anya, Ili ma jól nevelt gyermekei , körében a . , \ . 
földi mennyország minden boldogságát élvezte, holnap pedig mind-
ezek elvétettek tőle? Hol van a hitves, a testvér, rokon és barát, 

, 

kiket a legnemesebb emberi érzés, az élet Ilüzdelmei s annyi vi· 
szontagságai között is, elpu5ztithatatlanul együtt s egymásért érező 
lélekké fűzött, holnap pedig könnyezve sirnak a legtiszteletrel1lél-

, , 

tóbb kapcsolat 5zétszahadásán? Az li ' SOTl;üldözött, Idnek minden 
, 

terve meghiusult, minden reménye füstbe szállt, k,inelt lelkét gyötrő 
gondolatai ama nehéz szavaltat zokogják: .Meggyülöllem al életet, 
mert semmi jót nem találtam benné", (Préd. 2; 18) megnyug-
vá öt találhat abban a ,gondolatban: a sir bélle s nyugalom hazája. 

, 

, 
I 
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Az a sorvasztó laz ban vergődő beteg, Idnek a tudomány s az 
egymásra követkéző napok nem hoztak enyhületet, Idnek elhaló 
IIjkáról elszáll a panasz:' .Miért !Íd az .Isten . a nyomorultnak vilá· 
gosságot és élete! alleseredett szivüeknek' (Jób 1: 2°); az ilye
neknek is vigasztalólag susogjál! a ., hervadt füvelt és sárgult fa
levelek: "Testvérünk vagy, jöjj velünk, odalenn már nem fáj semmi." 
Az a férfiu vagy nő, ki lellti tisztaságát, jó hirnevét, becsületét 
szentül őrizte, kiknek jelleméhez még gyanu sem férhetett; aki 

. 

igazságát, hivségét, jótékonyságát az áldozat oltárain mindig be-
mutatta, m~gis az égi és földi elemek játszva emeltélt fel, moso
lyogva verték le s il forgó viszontagság járma alatt embertől biz
tatást és bátoritást a további küzdelemre, világtól elismerést és 
hálát soha sem nyert, allÍt mindig csak ' bántotta k, de ~ mindig 
megengedett, aldt az öntő, az irigy Judások ietaszitottak a köz
pályáról s elcsüggedt lellle már a halál gondolatával foglalkozik, 
az is megnyugvást találhat a gondolatban, hogy a küzdelem a 

, . 

halálban véget ér, .nekünk pedig nincs itt maradandó városunk". 
(Zsid. 13: 14). 

, 

ZollOgj, zokogj őszi szél, de ne mindig azt a szomoru nótát, 
hogy minden test olyan, mint a fű, hanem érintsd lelkei nket a 
bölcs tanuság lelllével is, hogy megértsült az őszre fordult idő 

inteimét, szedni az élet virágait, mig tart a szép nyár, betölteni a 
hivatást, elvégezni minden nap a munkát, mig birja karunk és 
korunk, készen lenni földi számvetésünkltel, mig a küzdelmek sulya 
alatt össze nem rositadunit ; megnyugtatni lelkiismeretünket a reánk 

, bizottak hív elvégzésével, mig magunkba szállva, a számadást 
• 

megtehetjük, Es ha látjuk az őszben, hogy igy mulill el minden, 
igy váltoíilt meg 'a világ ábrázata, váltQztassuk mi is derüssé áb
rázatunllat az által, hogy azok a szenvedélyek, nemtelen indulatok, 
melyek annyi búbánatot okoznak, az a gyülölség és boszúérzet, 
az a versengés és pereskedés" melyek az élet vizét oly keserüvé 

. teszik, sl!áradjanall meg, mint a füvek, hulljanak el, mint a mező 
virágai, mert akkor, ha munkában talál is a halál, ha legbuzgóbb 
törekvésünll mellett is félbe szakad minden igYE'llezetünlt, allllOr, 

, 

ha nem ellenségeket hagyunk magunil után, kik még sírunkat is 
elllerülik, hanem minket becsülő lelllellet, k III még siruniiban is 
áldást küldenek reánk, akilOr az öntudat kinja n,élkül nyugodt Jelki-

• 
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ismerettel hallgathat juk a hulló leveleIt, a hervadó virágok bÍts 
dalát; ' Minden tcst olyan, minta fű", " 

Ha igy en}'észik el minden, há i'gy merül alá minden a mu
landóság vizéb'e, emeljüll le,lkünket ar~a a magaslatra. hol új hazát 
lel az is, aki itt hontalan, hol az apostol lelke is megnyugvást 
talált, midőn azt mondja il szent lecke záró szavaiban: 

, 

, II. 
Az Ornak beszéde megmarad örökké, ' .. , 

.-
Oszi hervadásban tavaszi feltámadást lát a nagy I,öltő is, 

, 

midőn igy énekel: , 

,Hullatja lellelét az idő lIén fája, 
Teritlle hatalmas rétegben alája; 
,Én ez állart jártam; tűnődlle megálltam, 

, 

, Egy régi lel/élen ezt irI/a találtam:' 
, 

fia meghalunk, feltámadunk /" (Arany) 
" 

, 

.Igen, egy régi levélen, a füvek és virágol, hervadt , levelein 
látjuk megirva : Ha meghalunk feltámadunk! Óh a hervadás
ból, il fényből önként támad a lelkünkben is felemelő és meg-

, 

nyugtató reménység: Ha meghalunk, mi is feltámadunk. De nem-
csak reménység ez, hanem erős és tántorithatlan hit, mely alapul 
a természet. a szent irás és tapasztalat biwnyságain, 

"A természet, óh a dicső természet! Mentő I inkább hallgat, 
annál többet, annál szebbet beszél" az örök életről; . a fényről, 

mely a homályból" a hajnalról, mely az éjszakától, a feltámadás-
, . 

ról, mely a sirhalmok poraiból támad, az öntudattal biró vagy az 
öntudat nélküli teremtményekről, melyekévezredek óta léteznek, 
azok közül egy is el nem veszett. Vagy ha forgatjuk azt a másiIt 

• 
régi levelet, Irva találJuk : »Az ég és föld eimulnait, de az Urnak 
beszéde ' megmarad örökl,é". (Máté 24! 35). Hová ' is lenne az em
beriség a régi irásokon talált ilyen viga8ztalások nélkül: »Krisztus 
a halált eltörölte, az életet, a halhatatlanságot világra hozta az 
evangélium által". (Tim. 1: 1~). Onnan fudjuk azt is: "hogyha a 
mi földi házunitnak hajléIta elbomol, épületünk leszen Istentől, 

• 

t. i. nem I,ézzel csinált házunk" hanem örölIké való mennyben' 
(2. Kor. 5: 1 2). És onnan, a halál tartományán átment, annak 

, 

, 

I 

• 
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IdnJáJt esszetIVedései,t a, hiteréjé,v.el, n.emesen elviselt megdicsőü It 
glóriás alak mondja :.Én v<!g;yok ,afelt4,madás és a~ élet, al~i én" 
bennem hiszen, ha meghaJ il! él az". ~Ján. 2: 26). Oh az Urnak 
igéretei és beszédei ugy az emberi szivhez vannak tapadva, hogy 
e nélkül nem tudnók ell(iselni a testet és Il1lket gyötrő különféle 
megpróbáltaiásoltat, a kfnteljes éjsza1.tált . gecsemánei jeleneteit, a 
halál tőreit és a kOPQfsÓ fulánkjait . . 

- , . . 
Ki tudná felszárnitani, hogy az Urnak beszéde hány megtört 

, 

szivet tartott meg az életnek, hány patakonként ömlő veszteség 
könnyeit szedte töinlőbe, hány a világot imádó, a bűn és erkölcsi 
romlottság mély örvényébe elmerült istentelennek Iwpogtatta meg 
lelkiismeretét a zsoltáros király eme szavaival: "Tudja az Úr az 
igazaknalt útjokat, a hitetlen,elmek pedig útjok elvész· (Solt. 1: 6). 
füvek-virágok elhervadhatnak, minden testre a halál éjszakája bo-

• • 

rulhat, az Urnak beszéde azonban a mi vigasztalásunkra megma-
rad örökité., Igy UH meg lelkünltet az őszi hervadásban . a tavaszi 
feltámaaás reménysége. . 

Minden arra int, minden arra figyelmeztet, hogy gondoljunk 
arra, ami meg nem hal s ha szegény szivünk, melyaz élet csaló
dásai között az örömnek egy kis oázisára se talált e sártekén 
soha; a fájdalom, betegség, mely állandó vendége volt Iíázunlmak 
s Gileád balzsamától se gyógyult; az özvegység gyászruháját és 
elhagyatottságát, az árvaság keserü kenyerét és mostoha sorsát 
enyhiteni nem akadott soha egy szamaritánusi jó lélek; ha a jóság 
és igazság érzet, lsten és emberszeretet elismerésre, annál Itevésbé 
jutalmazásra nem talált, gondoljunk arra, hogy a világ sem áll 
örökité s a sirban minden földi dolog megszünik; gondoljunk 
arra, ami meg nem hal, ami az új élet ' tavaszán, a feltámadás 
reggel én felltölt minket is siri álmunkból, arra a szeretetre gondol- . 
jtmk, melyek boldogitották miéinket, minden embert, még ellensé
geinket is; arra az áldozatos lélekre, mely az igaz ügynek és Ilöz
jónak oltáraira mi[.Jdig letette aranyát és ezüstjét i a becsületesség
nek és emberbaráti jóságnak, a fedhetetlen élet és tiszta jellemnek 
egy áldásos életet megaranyozó nemes munkáira; mert az ilyen 
gondolatolt aztán elűzik a halál félelmét, a megsemmisülés bor
zasltó átkát, s felemelnek az örölt élet hitének magas It6szálára, 
hol nem látunk többé elmulást, nem halált, hanem testi börtöné-

, 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
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ből kiszabadult s egekbe emelkedő lelkünk örömmel tekirit vissza 
az itt hagyandó bús világra, erős meggyőlődéssel énekelve: 

• 

"fia testünk nekünk elenyész, 
Ha javunk elvész, 
b1inden hirünk, nevünk, 
Kincsünk s életünk: 
A mennyország megmarad nekünk" . 

. 

• 

" Oszi hervadásban tavaszi feltámadást hirdet az apostol, halál 
• 

után a jóknak örök életet az Urnalt beszéde is. Ez igazságot szi-
vetel,be zárva, viseljétek békével az időnek minden változásait. az 
életnek minden Itedvetlenségeit, meggondolván, hogy .a legszebb 
virág is tövéről leszakitva,hamar elfonnyad, hasonlóan ininden 

. . élvezetel!, melyeket külső tárgyakban keresünk" (Eötvös), melyeltet 
nem az élethivatás küzdelmében, nem a kötelességek önzetlen tel
jesitésében, nem egy jobb világnalt hit, remény és szeretet által 
való megszerzésében keresünk, előbb-utóbb mint a fű és virág 
nemcsak elhervadnaIt, hanem meg is semmisülnek, titeket azon
ban ker. hiveim, az ő5zi hangulat ne busitson, és nem is rémit
het, ha tél-tavaszban egyaránt az Úrnak beszéde vezérel, mely 
harsány hangon kiáltja az elmuló világ · halandó gyermelteinek: 
"Akarsz-e nem félni a haláltól? Cselekedjél jót !" 

• 

• 

• 

• •• , 
• , 

• 
• 

Id. Bándor Gergely, 
kéno~i lelkész. 
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Jézus . - . szabadi tó. 
(Karácsonyi.) 

Alapige : Máté I. r. 21. .Szűl p~dig fiat és ne
vezd annak nevét Jézusnak, mert ő 

szabaditja meg az ö népét". 

nagy és dicsőségtől övezett nevet ' hagyott reánk örök
ségül a történelem. Ott vannak a tudósok, akik az élet 
egy megfejthetetlen nek látszó titkáról lehbent.ették fel az 

ismeretlenség fátyölát saz egész vilagnak szóló felfedezéseikkel 
gazdagitottak az emberiség lelld vil.ágát. Ott vannak a bölcsek, akik 
a gondolkozás csúcspont jain járva, összekapcsolták a magassagot 
és a mélységet s éles elmével megalkotott rendszereiltkel nemu" 
délteknek szolgáltak . világitó szövétnekül. Ott vannak a hadvezérek, 
akik hősies bátorságuk és messzeteltintő számitásult alapján ra
gyogó betükkel irták fel nevültet a történelem lapjaira. A nemzeti 
és a politiltai szabadságok nak bajnokai, akik nem csupán megsze
mélyesitői voltak nemzetüIt fennszárnyaló eszményeinek, hanem 
azokat meg is valósitották. A . költők, a müvészek, a próféták, 
mind mind ugy ragyognak előttünIt, mint fénylő csillagok az égen, 
akik nélkül sötét és kietlen volna ez a világ, lélek és élet nélküli 
a történelem. 

. Oe mindezeliet a neveket messze túlszárnyalja, fényültet tul
ragyogja II Jézus neve, aki a lelki világnak tündöklő napja. Kü
Iönféle nevekkel körvonalozták és emelték ki az evangelium irói 
is az ő hivatását, munkáját s munltájának hatását, mint M.essiás, 
M.egváltó;· Krisztus; Istenfia, Úr. De ezek között a legjobban hang
zik, a legtöbbet kiféjez s történeti alakját :3 legjobban kidombo-

• 
, 
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. rit ja az az egyszerü név, amelyet &zülőitől kapott s amelyen az édes 
apa és anya legelőször szólította első szülött fiát: Jézus. Jézus 
annyit jelent, mint szabaditó; szabaditója nem csupán a saját né
pének, hanem minden _ népeknek, ahová eljuthat, nevének varázsha
laima. Szabadítója nem csupán egy kornait, hanem ma is a legbizto
sabb vezérünk a szabadság szent országa felé. Szabaditónk, nem testi, 
hanem lellti értelemben. Szabaditása nagy áldás volt a multban, de 
egyetlen ígaz utmutalás ma is azoknak, akik szellemi szabadság 
örömei után áhitoznak s abban találják meg lelkilik nyugalmát és 
boldogságát. Azért ina, amikor siületése ériiléitere a keresztények 
soltaságával ünnepet szentelünk, feleljünk meg a kérdésre, hogy 
miben is áll a szabadság, amellyel Jézus minket megszabaditott? 

Jézus megszabaditott első sorban a »törvény· igájától. 
A zsidó nép történetének kétségltivül legkimagaslóbb alakja 

Mózes próféta. Nem csak azért, mert népét kivezette az egyiptomi 
fogság -szenvedései közül s egy ilj, szabad hazát mutatott számára, 
hanem főltéppen azért, hogy kezébe adta azokat a törvényeket, 
amelyek segitségével az uj hon izabad'ságát inegtarthatja s a nem
zeti nagyságot előmozdithatja. Az adta ennek a maroknyi népnek 
ázt a vallás-erkölci erőt, amelyen sokkal bizt-osabban állott a nem
zeti függetlenség,mint állott -volna :a fegyverek erejen. Mint őriző 
ang~'al, ugy vezette és emelte a népet a nemzeti nagyság -ama 
magaslatára, melyen Dávid Iti rá ly idejében állott.' 

De végzete volt annak a törvénynelt az, hogy Mózes bfzva 
örökéletében, ltótáblára veste betüi!. Az ,idő haladt, a nepfejlődöt(, 
igényei nöVekedtek, vágyai és réményei megváltoztak,eszményei 
messzireszárnyaltak; de a kőbe irott törvény ugyanaz maradt-. Az 
élet repülni vágyott, dea »tölvény" ut jában á11ütt. <Az a két kő
tábla ránehezedett a lelkekre. Az eléreha-ladoU idő vágyai és 're
ményei haiótörést szenvedtek a mult hagyományaival szem,a-en.A 
vallási élményeket megdermesztették a rideg parancsolatok. <Ai er~ 
köles, a törvénynek val-ó . kűlső 'eugedelmességgésülyedt A nagy
koruság felé közel'edő nemzet még mindig a ,gyermelttresttelsza
bott ruhát hordta. Igy leU a törvény,tnelyhM annyi áldás szár
mazott, átokltá. A nemzeti fiigg~t-Ienöéget táplátó forrás igy válto
!ott át a hanyatlái ésa visszaesés o\{;Ozójává. Bnnek a _ hanyat
lásnak &ZOmQfÚ peldájátinutatják 'a ia"l'ijzeu8ok 'es iflásrudók, aMk 
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.avill~ást . éle'tnoélltüH , ltü~&Őséggé ,vagy 6zórszálhasogató elmélke
~éá~éválto21ta"tták s a lélek szabadságát az előir,ások rideg börtö-

. . 

néba temették. . 
De hála at isteni gondviselésnek, az .időnelt teljességébenM 

;' 

jö~tJézu;s, II .szabaditó. >Nem azért,- hogya törvényt eltöröljl!, ha- ' , 
nemazétt, hogy allt \?etöltse. Az ó bort uj tömlőbe töltötte. A 
kőtáblákat széttörte $ a törvényt a lélek táblájára irta be. A féle
leln és szolgaság helyett életre 'hNta a szeretet és szabadság lel
ktt. A törvény 5zo'lg4lságából átvezetett 'a , szellem szabadságának 

. országába, 'atermékel.\enség pusztasága helyett megmutatta . a tej
jel-mézzel folyó .igéret földet". Oh légy köszöntve szabadság ál
dott hazája l Tea léleknek élete, üdve és boldogsága I A fejlődés 
és II haladás egyet:len bi.ztosHéka s a valláf>nak áldott levegője I 
Nélküled puszta és kietlen a táj s hervadt fale-velek és elszáradt 
kórók hirdetik a halál 1tözeledtét. Legyen áldott Jézus, aki minket 
megszabaditott e .lelki-ha1ál veszedelmeitől s . ujonnan szült az 
örök életre I . 

Igaz ugyan, hogy azután ismét sötét fellegek takarták el az 
életet adó nap világosságát és melegségét. Ismét előállott az em
beri szánHtó értelem. Most zsinati határozat-ok, majd mestersége-. . 

sen egybeállitott hiHani rendszerek alakjában vagy pedig szem-
kápráztató külső szertartásolt ,súgoru szabályaival ismét föltámasz
totta halottaiból a .>törvényt" I) ·a Jézus által széttört kőtáblák da
rabjaitegybeállitva, az:oJt;ltal 'ujra megterhelte a lelkeket és a le!ki
ismeretet. Hiába hangzott a Jézus'i ige: .Az lsten lélek s akill őt 
-imádják szükség, hogy lélekben és igazságban Lmádják".fiiába 
szóllott a Pál apostol intése: ".A szabadságban, mellyel minket 

, 

Jézus meg<szabaditott, álljatolt meg s n(':'.,kötözzételt meg magato-
kat ismét :a iizQIgaság 19ájával M. Babilonszom'oru fogsága borult 
rá a keresztény tell~ekre is .s ~ . háboru,k vak lármája dult.a 
fel a k~blelt hék-éjét éő flyugalmát. 

. De Jézus itt is gyözelilT!et ar.al,ott. A hit :ereje széttépte a 
.törvény· előirásait. Alélelt kivivta a maga IstenadtajogaH. Az 
evangelium ' vJ,lág.ossága áttörte a hagyomán!y1'1k sötétségét. A jé-
1,US neve a mag!! Hazta fényéb"en ra;gyog ~lőttünk . s tisztán hall-

o o . 

juk -.igéit.: ~én v,~y{)lt ,az Ut, élet. és igaViság" . , 
. ' DeJézu&m~g&ZabllditoU a ,ibetii .urolmáiQl ts. 
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Ki merné Itétségbe vonni azt a ' nágy áldást, ainelyet az irás, 
'. a betüárasztott azemberiségré? A müveltség, a haladás; a t9ké

<. Jetesedés utja az iras, a betü. A biblia drága kincseit, a tudomány 
'. . 

. felfedezés"eit, a történelem tanuságaít abetük tártották fenn a mi 
számunkra. Ezék ' az erős ólomkatonák vivják körülöttü nil azt a 
harcot, amely lépésről-lépésre közelebb viszen az igéretföldjéhez. 
A betü által küldjük gondolatainkat és érzelmeinket a föld egyik . . 

végétől a másikig s az által kapunk mi is üzenetet ismeretlen vi-
lágoltból. A betü segitségévet beszélgetünk a sirban porladoZó ked
veseinkftel s ez által hagyjuk itt lelltünket az utánnunk Itövetkező 
nemzedékre. . 

Azonban a betü áldásaival is viss7a lehet élni. A betü nem
csak életet ad, hanem ölni is tud. Ol, ha ltönnyelmüen bánunit 
vele vagy bálv·i\nyozzuk. Nem szólok most azokról a visszaélések
ről , bántalmakról, perlekedésekről sőt véres hábo.ruluól, amelyek 
a betüvel való liönnyelmü bánásból származtalc Azonban célomnalt 
megfelelően szólnom ltell a betii imádás hátrányairól. 

Betiiimádás az, amikor az ember az irással szemben meg
tagadja önmagát. Lemond a saját gondolatairól, érzéseiről. Elhall· 

. . 
gattalja lelkiismerete szavát, meggyőződése szentségét, hitének pa-
rancsszavát, hogy ezekkel szemben is cselekedje azt, "mi megvan 
irva. A betiiimádó nem eszköznek, hanem célnak teldnti az ' irást. 
Szerinte ' azontul nincsen élet, nincsen kötelesség. Jelszava az, hogy 
eleget tettél mindennek, ha elvégezted azt, ami meg van irva. Igy 
lesz a belü, amely helyesen .használva szárnyaltat ad, sötét 
börtönné. Börtönévé a lélek gondolatainak, a sziv végyainalt s az 
ember legszentebb eszményeinek. 

Ez a betiiimádás bénitotta meg Jézus korában a vallásos és 
erkölcsös élefet. Mi van megirva ? Ez volt a cselekedeieket irá
nyitó kérdés, amelyet lépten-nyomon m'aga előtt látott az Irástudó 
és a farizeus. Az irásnalt való eme vak engedelmesség tette val
lását és erkölcsét élet és érzésnélltüli ItiHső cseleltédetté, szemfény
vesztő ' képmutatáisa .. 

Jézus éppen ebben látta istenországánalt legnagyobb aka
dályát. Ezért mondta, hogy .a betü öl, lélek az, ami megelevenít-. 
Ezért becsülte többre a lényeget a látszatnál, a hitet a szertilrtás
nál s a szeretetet 'az áldozátnál, . Il a bel ük ' börtönét ' széttörve, 

• 

• 
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szabadda tette az emberi lelket. Nagyobb és dicsőbb célt tüzött 
elébe mint az irá:mak való vak engedelmesség 5 szüntelen hir- . , 
dette, hogy az embernek sokkal nagyobbra kell igyelleznie és töb. ..', 

. .' 

bet kell tennie, mint ami megvan irva. Ez által az embert vissza- . 
adta önmagának s a lélek békó it széttörve, a határtalan fejlődés . 
ut jait előtte megnyitotta. 

Érzitell-e hát lleresztényell, h02Y milyen nagy áldást közölt 
az lsten Jézus által velünk, amidőn megszabaditott a törvény igá
jától s a betű uralmától? Nagy csapás a politillai elnyomatás is 

. 1 

de sol\kal nagyobb a lell\i rabság. A lellli szabadság evangeliumát 
hirdeti ma nekünl\ a karácsonyi angyal. Ezért örömmel énekeljük 
mi is: "Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek, e földön bé-

• 
kesség s az eJllberekhez jó al\arat". Amen. 

Vári Albert . 

• 

• 

• 
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Hála koszorút a muló esztendőnek. 
(Az év utolsó vasárnapján.) , 

, ~ 

Zsolt 90. 9 .• Minden mi napjaink elmulnak". 

már ez esztendő is; utrakészen s nemsokára in- ' 
dul, hogy eltünjék oda, ahonnan vét.etett: az öröklIéva
lóság tengerébe. Itt volt, megmutatá nekünk arcát, ve

lünk tölté életünkneit egyrészét s nemsokára elrejtezik, vive ma-
o o 

gávai talán szép emléket e föld fiairól vagy csalódást és bánatot, 
hogy látta őket és hagyva itt magáról néhollledves emléket, más 

, 

helyen pedig szomoru gondokat, siró érzelmeket. Utrakészen s bú-
csuzik ez év! Búcsut mondani, m,i is hozzája jövünk. A viszont
látás reménye nem keésegtet, igéreteinek jövőben való teljesítése 
nem biztat. Amit adni akart, megadta már; amit elvenni akart, 
azt is elvette; nehány óra még s ő végkép leszámol velünlí, tőle 
nincs mit követelllÜnll s ő sem követel többé semmit tőlün It. Alli
hez jó lI.olt, az megemlékezik bizonyos ideig áldással róla; akihez 

o rossz volt az talán átokkal; de előbb-utóbb elfeledi mindakettő, 
mert annait, ami ehllult, feledés ,a sorsa. S minő különös I Hama
rabb fogják ez évet elfeledni azok, akillhezjó volt, mint azok, alli-
ket ostora sujtott. ' 

Búcsuzik ez év s mi is búcsuzunk tőle, mert nem volt hiába 
életünkben. Egy-egy emléket mindenkinél hagyott; itt áldást, ott 
nyomoruságot; itt békét, ott zaklatottság ot; itt összehozta a sze
rető sziveket, ott szétválasztotta a jó barátollat ; itt nyilóvá tevé 
az ifjuság rózsáját, amott elhervasztá a reménységnek, . az előha
ladásnak és növelIedésnek legszebb virágát ; itt barázdát vont a 
8ima homlokra, ott pedig fehérre kezdé festeni a feltetehajszálakat. 

, o , 

• 
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Mcsuzikez 'év ' stni is búcsutunk tőle, És ki tagadná: min~ 

, ' 
denbtksuzásban van ' valami fájó, van val'ami eliZomoritó?! Ej-
félt Ut majd 'a harangszó, lepereg ahomo!lóra; oh, ld tu?ná ek- , 
kor az emberek ' éiúlmeit ésgohdolatait sl:ámbil venni. E6 meg-

, mondani, melyik jobb: a ' vidám fecsegés-e vagy a néma ajka 
komoly gond; ai.;e, amely nem törődik az é!ővel és halottal, ' 
avagy az, amely komolyanmérlegelve az ,eseményeket, ott lege
lész lelkével a inult és jövendő változatokban gazdag rétein, ? ... 
Búcsuzik ez év 's beimünkgoridokat fakaszt: több hát már újra 
eggyel amuJtunk s kevesebb il jövónk; bármi szép ia az élet, 
napról-napra muláshoz közelget, amint forog az idő kereke,mind 
kevésehb~lleves'ebb lesz a 'szivnek verése, napunk pályája nyugat 
felé halad',' gyengébb lesz il fény, a világosság, közelget a hosszu 
éj, 'CI nagy alvás'nak ideje. Ez év eltünéséve! is eszünkbe jut: min
den mi ,napjaink elmulnak; hogyne volna hátakkor szomoru, fájó 
a búcsuzás, mégha e fájdalom, e szomoruság önzésből támad I&? 

, 

Milyen lesz majd a mi búcsuzásun!l? Nem tudhat juli, De 
tegyüll mi széppé e inllló, e 'hanyatló évnek bucsuzását, jertell ko-

, , , 

&zoruzzuk meg mi ezt a hála koszorujával. Hála koszorujáva! az 
, 

örömért, melyet adott és a slOmoruságért is, melyet szerzett és 
itt hagyott. 

, 

, * , , • • , 

Távozik ez év;' kosiorut hát -neki, hála koszoruját az örömért, 
melyei adott. Minden~ ininden elmu!ik, amit láthatunll, mert enyé
szelnek bélyege ván iá ütve a teremtés ' világra. Elsötétiil majd a 
nap,kialusznak a csill~gok, semlllivélesz a föld éS'összeomlik az 
ég és kiet!enlesz ci nagy mindenség, hogy az öröka!lwtónak rell
dezókeze szebb világokat, tölléletesebb alakokat, lényeilet hozzon 
létre ismét. De a megsemmÍl;ülés, az 'össze-vi'ssiilság felett is , élni fog 
örökilé a szeretet, melynek a hála illata, lehelete. S mig lenni fog 
egy bolyongó lélek a világürben: addig mHJ-dig élni fog a szere
tet s ennek mata a hála, hogy összekössst az Istent és a lelllet 
és édes mosolytke!tsen 'az (:lJtén ajalláil a hála illatának élveze
tére, ÉlJ ha igy lesz ez egy!wr, val'amikor régen sok, sok évezred 
után, mennyiv.el inkább igy kell annak lennie ina, mikor iH moz· 
gunk az élők s,ereg-eben nap-na,pu-tán érezve ai 'Isten , áldását. 

, 
, 

, ' , 
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Ugy van I Szerető hálának kell betöltenie keblünket lsten, 
világ, terméózet és emberek iránt, mert ezeknek soltat köszönhe-

• • 
tünk az anyagi és -IeIIti világban Minden, ami történik, időben 
történik; az idő hoz és viszen el mindent; hálával tartozunk te
hát az időnek, legltö7elebbről e már muló esztendőnek is a szá
munltra elhozott örömöltért. Mert bár .minden mi napjaunk elmu/
nak"; a szeretet és hála érzetének keblü nkről elmulnia nem sza-

. -
bad, nem pedig soha a jóllét és örömért, mert számunkra, ha 
igazságosan itéljült .meg, ez év is sok örömet hozott. : 

• 
. EJtünk és élünk; ez év is a mi életünknek is részét alkotá; 

nem elég öröm-e már magában véve el is? Azt hiszem, hogyaz. 
De jöttek a tapasztalatok, a lelki és értelmi világosság s mi aka
dályokon keresztül is a tökéletesség felé haladánIt ; jobbakltá, ne
mesebbekIté tett minket ez esztendő is: ne legyen-e hát ezért 
öröm a mi szivünkben ? _. _ Oh ez év is jó volt hozzánIt, sok örö
möt szerzett neltünlt l A tavasz bája, virágifIata, a nyár izzó heve, 
fénye, gazdasága, kincae, az ősznék hervadása közt nyujtott ál
dása, a télnek otthonias napja, családias ' estélye, a hit és remény, 
mely . keblünkben támadott, a vágy, a lelkesedés és siker, mind 
mind örömet adta!, a kebelnek. Örömet, mely többre sarkaIt, szebbé 
tette az életet és világot, buzgóbbá az imát és emelkedettebbé a 
lélek vágyódását. 

Nem! Nem tudnám mind elszámlálni amaz örömöl,et, melye
Itet reátok nézve legközelebbről e muló esztendő hozott; vizsgálja 
azért Iti -ki önmagát, amint megszabadult biinétől vagy tájdalmá
tól, keserveitől vagy betegségétől, amint napról-napra tapasztaItabb, 
jobb, igazabb és bölcsebb lelt és elismer\"e ez évtől nyert örömö
ket, jöjjön s veliink együtt tegye le a hálának szép, becses Iw
szoruját e haldoltló esztendőre mindazokért, a melyekkel számára 
örömet s eliel együtt szebb életet, több reménységet, erősebb bi
zahnat hozott. 

• • • 
De hozzuk el ez esztendőnek a hála koszoruját még a szo-

• 

moruságoltért is, ' melyeltet reánIt . hozott, nálunl! hagyott. Jól tu-
dom,hogy sQkan mondanak ellent szavaimnak önmagukban, mert 
hiszen amily szol!atIan és Ilülönös dolog, hogy az ember az ellen-



• 
, ié1 , 

• 

ségétbecsülje és tisztelje ~~ oly' szoka,t1a~ és, különös, hogy a 
szomorliliágért valakinell kÖszön:etel, hál~t inondjon. Pedig afiai el 
keli ismernünk; hogy" a báriat és keserv, mivel gondólkozni és 
érezni' serllentenell, sók.szot és 'a, legtöbbször inllább _ tanitanak éb 

, életű'nk tObb boldogságának az előtnoídítói, mint a jóllét és örÖJ;t1öll. 
És épén, mert könnreken ' keresz\ül látfúk , meg a v'igasztálásan
gyalát, keserven keresztül al Isten és emberel! jóságát és .szenve
désen keresztül tapasztaljuk a lélek erejét és növekedését; nekUnk 
még a szomoruságokért is hálát kell adnunk. Hiszen, ha vizsgál
játokö'nélteteket,azt fogjátok látni, hogy sollkal többet köszön
hetlek a megpróbáltatásoknak és szenvedéseknel!, mint a vidám
ságnak és örömnek. 

Küzdelem az élet s az ember ut jai örvények és csapások 
\tözt vezetnek. Rettegés, félelem fog el mindnyájunkat a lét, az 
élet ösvényén. De amilwr megtanultuk, hogy millép kerülhetjük el 
az örvényeket, mikép távolithatjuk el a' csapásokat; amikor tudjuk 
hogy életünk, sorsunll, minden lépésünk Isten kezében van és 
többé nem félve, hanem Istenben bizva haladunk előre: megnyer
tük akkor hitünknek, bizalmunknak azt az erejét, mely előbb-u tóbb 

győzelemre vezet. Ezt nekünk nem az öröm, hanem a szenvedés 
és szomoruság hozza meg; hálával tartozuni! tehát a szenvedések, a 
szomoruóágollért is : Rend, fejlődés, megérés, összhang után, töké
letességre vágyik és törekszik az emberiség a külső és lelki vi
lágában; küzdelmek, szenvedéseit nélkül azt elérni nem lehel. Má
sok szenvedteit éreltünll, a mi előhaladásunkért s mint magvetőll, mi 
i"ltüzdünlt és szenvedünll ma részben önmagunlIért és részben a má
sok javáért. Nem hálát érdemel e hát a I!üzdés és szomoruság, 
mellyel a tökéle.tesedés utja kirakva van? De igen! mert csalds e 
hidon keresztül vezet az ut az örök bélle és' végtelen áldás honába. 

-

Búcsuzik ez év és ki tudná megmondani. hány meg hány 
emberre hotott ez bzonioruságot. megpróbáltatást, szenvedéseket ? 
Tekintsétek ugy ezeket, mint a jóakarat megnyilatllOzásail, amelyel! 
által soha nem remélt világ nyilil! meg előttetell s melyek a fej
lődés utján a tökéletességhez vezetnek, AzoII áldásait, lehet nem 
látja még szemetek, de majd világossággá lesz minden előttetell s 
allkor érezni, látni, tudni fogjátok, hogy nemcöall az örömökért, 
hanem a szomoruságért is méUán érdemli meg tőletek a hála Iw-
6zoruját e már elmuló e6Ltendő. 

, , 
, 
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"Minden mi napjaink elmulnalt Ic .clmulik, od.a te~z hát ez év ' 
is nemsokára életünkből. Ne bocsássátok el addig, mig át nem 
gondoltátok a multak eseményeit. .8 akár örömöt, altár szomoru
ságot hozott is rátok, k05zoruzzátok meg őt a hála ltoszorujával; 
k05zoruzzátok meg, mert ő a miénl\ volt, életünknek egy részét 
alkotá s mint halott is, a mi életünknek leend drága, kedves ha-

• 
lottja. Amen. 

• 

• 

-
• 

• 

esif6 8alamon, 
teo). tanár . 

• 

• 

• 
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• Beszéd . 
• 

(Hősök emléktáblájának leleplezésénél) . 
• 

=.; égen volt már. Azóta a gye,rmekből ifju lett, az ifju fel
nőtté vált s a felnőtt homlokára barázdát szántott az 
élet. Emlékszem, ragyogó nyári nap volt, tiszta és derült 

az égboltoZat, amikor egyszerre belejajdult az ember a levegőbe . 
• 

Aztán megharsantak a trombiták, megdördültek az ágyuk s a hő-
söll, a férfialI mentell, egyrr mentélI oda, ,ahol silletitőn úgy bú
gott a gránát s nyögött a véres föld, mintha gyomrát vágnák". 
Elbúcsuzött e kicsiny fal u is hőseitől s őkeimenteIl oda, hol a 
haIálnalI oly könnyü játéka volt az élettel. Aztán elmult a vihar 
s ők tépetten, fáradtan jöttek vissza az édes találkozóra. Ji1ennyi 
csüggedt, mennyi fáradt tekintet vidámult fel mégegyszer a viszont
látás örömétől. De egyszer, hajh, elmaradt minden. Hiába volt még 
iires hajlék, hiába volt még üres sziv, nem jöttell, sohasem jöttek 
vissza mind millözénk. Hadd hulljon le a lepel, lássulI Idk voltak 
a nagy idők mártirjai l? . 

(Az emlélttáblár61 lehull a lepel) . 
• 

Egy szürke márványllőbe fénylő betüll vésve. Valahonnan 
a földnek ismeretlen mélyéből idejött e kő és megfogadta, hogy 
enevellet IlÍveszi a szivekből s őrizni fogja időtlen időldg. A porló 
tetemell messze vannall, »Valahol mitőlünll távol, ott, ahol sen Ili 
sem gyászol" alusszák mély siri álmullat, s a nevük itt finylill, 
itt él, hová egy=kicsiny~falu népe imádlwzni jár. 

- Majd, ha egykor elnémulnak az édes anyák fájdalmai 
végkép,'_ha a hitves,i és gyermeki sziveket meggyógyitja az idő, 

• 



• • 

-

-
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a hajlélwhban sem lesz üres a hely, á porló . csontok is eloszoI
nai!, hogy emlél!ül! ne járjon többé vissza ,kisérteni, egy kő ma- · 
rad meg, szürke márvány kőbe . vésett betüivel. Egy viharban el
mult világ siri emléke ez. Csak nevel!et mutaf,de néma szavaival 
SOII mindent elmond a késő unokáiInak. 

• 

Vajjon e néma szavak megértésre tillálnak-e? Megértik-e 
majd, hogy mennyi hős támadt közülünll, amikor vérben fürödtek 
a patakok és pataiwilban omlottak a könnyek, amilwr a hollók 
ezreit láttuk magasan szállani szeretteink holttetemei fölé? Meg
értik-e, hogy ez .érző szivek miért adtáll át az érzéketlen kőnek 

• 
a llegyelet e szent eml-ékét, hogy e nép, melynek szivéből lettell 
lliszallitva e nevek, mi·ért hélyezte az egy Isten imádásának helyére 
e követ? Te néma kő, nelled jogod lesz beszélni .SOII mindent s 

. . 
ha majd egy· egy érző lélek megáll előtted, ki a mi sorsunk tör-
ténetein elmereng, mondj el akkor mindent, he hallgass el semmit. 

Lelllemen e pillanatban átviharzik sol!, sok érzés, melyek 
mind szavalIba akarnak öltözl!ö'dni. És én tudom, hogy nem sza
bad sirni most, mert hősök emlékéhez nein illi II a l!önny. Mégis 
egy fájó érzésnek nem tudollparancsolni. Csak egy kérdés at I 
Vajjon egy eltemetett világ sirja felett felépiilt élet bajnoka hő
söknek fogja-e mondani őket, vagy áldozatolmak? Miért mondotta 
a költő, hogy ,csak a boldog leli bérét", de jaj! "a meggyőzött-
nell csillaga vele tűnik"? . . , . 

En népem, nézd, nevek vannak itt holttestek nélkül és vala-
hol vannak holttestek nevek nélllü!. Miért hagyták el e nevek ' 
gazdájukatés a holttestek miért hagy tálI itt nevüket? Miért men
tek oly csodás bátorsággal a vihar ba, hogy meglássáll a halált, 
mert egy egész világ tanusitja, hogy bátrak voltak. A bátorság a 
hősök , tulajdona; az áldozatok szivében lehet félelem, 

Vedd elé történelmednek szent l!önyvéL Ne félj tőle I Ovéid , , 

azok, allik benne hozzád szólanak ; ne szégyeneld! Egy népnek sem 
volt dicsőségesebb történelme, mint nel!ed. Az a könyv megtanit 
sorsod nagy igazságára: hogy minden lwr és minden idő meg
kérdezte tőled: vannak-e ' hőseid?! Hozz.ád sohasem jött el sem 

, 

győzelmed, sem leveretésed, sem dicsőséged, sem megaláztatásod 
• 

mártirjaid nélkül. Es te hőseidben mindig gazdélg voltál, mert nem 
tagadtad meg azollat soha. föl hát a szivel!kel most is l Hősök 

, 

, 

l 
i 
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emléknapján hadd zarándokoljon a lélek sejtelmes útalwn jeltelen, 
nevek nélkülr sirokhoz, 8 holtteste~ nélküli nevekhez. Hadd mond
jon bármi.t az új élet bajnoka, te hőseid előtt hajtod meg fejedet, 
hőseid emlékéből táplálod szived dobogását. 

Tudom, hogy nagy volt a vihar, és tudom, hogy megölte a 
. \ 

multat. Elmult időknek nincsen már vihara, de lehet pusztulása. 
A pusztulásnál pedig nem áll meg az élet. Elnémul .a lázadt em
ber vad keserve" is; elmulik az árvák félelme is, de az élet ujra 
követeli a hŐ5öltet; hőseidet a szenvedésre, az öntudatra. ' Meg 
tudsz-e állani hősként azidőlt rohanásában ? A multból a jövendő 
felé zúgó élet mig rajtad átrohan, megérzi· e benned a hősöket ter
melő lel.ltet? Avagy fásultan, öntudatlanul már nem érzel semm it, 
csak azt I3zemléled, mily irgahnatlanul lettél áldozata az idők mos-
tohaságának. . . 

Nem, te nem vagy és nem . Iehetsz áldozat. - De ha szived 
megtépték volna a zord időIt, ha lelked megfélemlitették volna a 
sors Itegyetlenségei és nem volna többé bátorságod ahhoz, hogy 
multad előtt meghajtsd fejedet, jövőd ~elé pedig bizva teldnta, ak
kor hallgass el, ne szólj semmit I Engedd, hadd beszéljenek a 
köveIt l Ne félj , nem fognak annalt belüi elkopni soha, nem fogja 
az időlt porrétege föld alá temetni láthatatlanul. Azt csontkezek 
tisztogat ják, csontkezek dobfák fel a földnel! mélységéből, és azok 
erősebbek, mint az élő izmok, mert azokat nem lehet megfélem
lí te n i. . 

Én. most elhallgatok, te pedig néma kő beszélj tovább időt1en-
időkig. Amen. . 

• 

Marosi Márton, 
kadácsi lelkész. 

• 

• 



, ÁGENDÁK. 
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Esketési. 

Megállj r a hely, melyen állsz, szent hely. Nem halljátok-e az 
angyali szózatot? Hallgassátok a szív dobogását, ne rejtsétek .el a 
I!önnyel! hullatását, hadd legyen e pillanat a nagy lsten trónja felé 
egy esdő imádság. 

Életemnel! legszentebb vágya teljesül most, midőn itt e szent 
helyről szólhatok hozzáto!!. A pillanat komolysága és szentsége 
meghatotta egész valómat: szivemet, lell!emet. Nehéz, nagyon .ne
héz szólani. Ugy érzem, hogy nem ' tudom érzéseimet szavakba 
foglalni és nem tudom a szavak fontosságát eléggé éreztetni. Két
ségemben csak az a gondolat nyugtat meg, hogy amit ti, azt én 
is s amit én, azt nagyrészt ti is érzitek. _ . 

. Szokás szerint: csodaszép zöld mezőről, tarka szines virágos 
kertről, gyönyörü hajnal hasadásról, a madarak csevegő daláról, a 
szerelem édes mámoráról s mindenel! fölött a g.ondtaliln boldog
ságról keltene hogy beszéljel! tinektel!. Szólhatnék ai ifjuság bá
járól, harmat tióztaságáról, a jövendő titokzatos nagyságáról, a re
mények hatalmáról s mindenel!felelt a csalódás Idnos fájdalmáról. 

, 

Mondjak-e szép mesékela szerelemről? Elmondjam e, hogyan 

• 

szerette meg a tündér leánya messzi idegen ország hős király
fiát? Csak egy röpl!e pillanat, melyben a szemek s azokon I!eresz- . 
tül a szivek találkoztal! s meg volt pecsételve a jövendő . Szerette 
szivével, szerette . lell!ével, szerette 'szivénel!, lell!ének minden sze
relmével ... nem tudott . lemondani róla ... Ott volt szivében szün
telen: nappal az élet zajában s a csöndes éjszalta mámoros ál
maiban. 

, 
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' Aztán oltár eléállott a királyfi meg il leány. it. nagyvilág . . ~ '. 

előtt tesznelt fogadahnat, hogy eJ nem hagyfák egymást, jÖjjön 
öröm vagy bánat. .. 

. És mi lett ' él sorsult? Oh nem mondom tovább, csak angyali 
szóval kiáltom: megállj... megállj... A ti életetekben soha se 
lesz ,többé ily fontos pillanat, mint ez, mely ide vezérelt s mely
ben itt egymásnak örök hűséget fogadtolt. Nektek ez el,határozó 

• 
lépésetelt ezer annyit jelent, mint bárIti másnak. Aldott legyen az 
érzés, szent a gondolat, mely ide vezérelt. Áldott legyen az elha
tározás, in~lyet nem . tudott megdönteni az életnek annyi nehéz 
gondja, lizomorusága .s nem várt akadálya. Orömiinnep e nap a 
ti 8zámotoltra, melyért sokat kellett türni, szenvedni s melyet 
epedve vártatok ' titokban szőtt álmaitokban. Orömünnep e nap, 
mely annyi mindent je(ent: . álmok valósulását, remények teljes ii
lését, uj életet. Orvendezzetek hát szivetekben és lelketekben, tiszta 
szent örömmel. De mintha halvány felhő foItok vonulnának végig 
homloltotok dériijén. Mintha nemcsak örömltönnyeltet látnék sze-

, . 
meitek szélén. .. Ne bántsátok a,?oltat! Hozzátolt igazán illenek 
azoit. Ne rejtsétek el a könnyek hullását, mert azok oly sokat be-

• • 

szélnek! ,Ertitek-e a könnyeit beszédét? Nem .örömről, jólétről, 

gondtalan életről beszélnek azoIt, hanem egy c50mó nagy és szent 
kötelességről .•. 

Kedves vőlegény! ,Könnyeid helyett beszélek én . . . Az élet 
nagyon komoly. Sokat ,kdl kiizdeni s még többet szenvedni. Ne
ked ebből bő mértékkel fog adatni. .. több: ltét, három s talán 
száz annyi,mint másnak. Ugy- e te ezt mind jól tudod? VigyáZ1, 
mert a te Itötelességed hihetetl.eniil komoly: virágot tiiztél szived 
mellé, ékesen nyiló virágot s ugy fogadtad, hogy a szeretet har
matával fogod hiven, gondOiian öntözni, ho,!!y el ne hervadjon· 
Érzed-e szivedben ' kérdezd meg te önmagadtól megtuds7-e 
felelni Itötelességednek? Vigyázz és imádkozzál, hogy tudd telje
siteni azt, mit megfogadtál. Te férfi vagy, arcod veritéltével Itell 
keresned a mindennapi Itenyeret I Te csi!ládfő leszel, a gond ekéje 
a te homloltOdon fogja végig szántani mély barázdáit I Te vagy az 
erősebb, tiéd a ltijzdelem I Te hű férj leszel? _ .. Nelted egy nagy 
vesztesége! \tell pótolnod s boldog csak ugy leszel: az édes apa 
gondját, az édes anya 8zerető sllvét, ártatlan .gyöngédségét, a test-
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vérek szent érzeimét a roltOnok . barátnőll és barátok jóindil lat át. , . 

. Ez a nagy. veszteség tőled vár Itárpótlást, ellenkező esetben, me-
lyet szived mellé tüztél: elhervad a virág... . 

És te menyasszony? . . Bollat vársz e naptól? Ez nelled is 
mindent: ÍJj életet jelent. Mit gondolsz, vajjon az milyen lesz? 
Vajjon az élet hajnalán derUs, kél\-e az· ég, vagy ltOvályog feletted 
rémes, nagy sötétség? Én nem látom, a jó Istentől kérdezd, ő az 
cMII, alli mégmondhatja. De azt tudom, érzem, hogy nehéz feladat 
lesz neked az élet. Azért ne csüggedj I A szenvedéseket mind bé
Ilével türjed. Légy jó, szelid, engedelmes. Légy tisztaszivü, nyilt. 
tallaréltOs. Légy otthonias, légy hű, jó asszony. Jóságoddal hóditsd . 
meg ellenségeidet, szelidségeddel épitsd fel otthonodban a családi 
oltárt, engedelmességeddel tedd vonzóvá azt, tiszta sziveddel va
rázsold templommá hajlékodat, hová a munkából, fáradtal'l is imád
kozni járjon férjed. A hű asszony, szerető szivü édes. anya minta
képét soha el ne veszitsd szemeid elől, emlékszel-e még rája? .. 
Az ő lelke ~veled lesz, ha jó leszel óvni fog minden veszélytől. Ott 
lesz az örömben, a bánat felhőiben, ott lesz mindig veled. Lelke ' 
most is itt van, én hiszem, hogy itt van. Imádkozik érted. Kéri a 
jó Istent, hogy: téged segitsen. Az ég trónusáról, angyalok. honából 
most is szól hQzzátok Kedves Ifjupár, halljátok izenetét ! .M.egállj" 
a hely, melyen álltoIt, szent hely!)izivetek mélyére irjátok szavait. 
Ne feledjétek - ő mondta -- hogy a fájdalma4 enyhítője csak 
egyedül a . hit. Hit a jó Istenben, ki belát a szivek mélyére . Ott 
lesz ő veletek, mikor még magasabbra tornyosulnak is az irigy
ség és rosszakarat vészes hullámai. Ott lesz veletell az élet gyönyö
rüségeiben, a szent örömök napján. Az áldásokat is ő osztogatja, 
a megpróbáltatások Ilözött is reá gondoljatok. Enyhületet, segitsé
get, jót csak egyedül Tőle várjatok s ugy soha eZ .. életben nem 
csalódtok. Vigyázzatok és imádkozzatok I EgymásnalI terhét hor
dozzátok. Erről ismerjenek meg, hogy ti jó embere~ vagy tol\. Le
gyetek jó unitáriusok. Tanuljátok szeretni e templomot, vallásoto
kat s szegény sokat szenvedett egyházunllat és jutalmatolI lesz az , 
élet ltOronája. 

Nem arany, nem is csillogó gyémánt e korona, az egyetér
tés szövi . a szeretet fonalából. A tiszta sziv himezi Ili a nyugodt 
elkiismeret legszebb jutalmával. Csillogó gyémánt rajta a szegény~ 

5 égben is az élet legszebb ajándéka: a boldogság. 
-
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. Mutassátok meg a szeretet örölt hatalmát, mely a szegény
ség durva Ilöveiből is fényes palotát épit s temp!ommá varázsolja 
a boldogság kicsiny IlUnyhóját is. 

Áldott legyen minden lépésetek, mely e szent elhatározáson 
, 

épUI fel. 
Tudjátok· e mi lett a sorsa a tündér leánynak meg a hős ki

rályfinak? Ahogy ti fogtolt élni, ők is ugy éltel!. A feleleft'íni vár
juk tőletek. Minden lépésetell, mely 'innen elviszen, egy uj sora az 
előbbi mesénelt. lrjátoll azt a mesélmelt arany pennájával. 

, 

• 
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Pethő IstI/án, 
unitárius teologus. 

. , 

• 



• 
" , " 

.. 
• 

• 

, 

• 
• 

• 
• • 

-

• • 
• 

• 

Keresztelési. . . 

Egyedül való, örök Isten, Itié a mult, jelen és jövendő::Téged 
kérünk, adjad, hogy el. ártatlan kisdedeIt, ~kiket anyaszentegyhá-

. . 

zunltba Qeavatni készülünk, legyenek: tanui és részesei az emberi-
• 

ség boldogabb jövendőjének . Amen . 
• 

ünneplő gyülekezet, kedves keresztény Afiai I Az egyházltöz
ség e magasztos üimepségében részt kérnek az uj haranggal együtt 

• 

a gyülekezet uj)agjai is: e keresztelendő ártatlal1- "íi ride-delt ~Nem . 
kétlem, hogy örömmel fogadjátok ;;őltet. Hogyne lenne helyük ne
Itik itt, nekik, kikről mondta Jézus : "Engedjétek, hogy jöjjenek .".... ' 

hozzám a kis gyermekek, mert ilyeneké a mennyeknek országa I" 
Nemcsak engedjük, hanem )tészséggel ,hozzá vezérelj ük, mert 

szivünlt, lelkünlL valfáso5 meggyőződésünk mondja, hogya gyer
mekeket Jézushoz ;a keresztény vallás Qditő forrásához vezetni 
legszentebb , kötelességünk. Hisz a kisdedeké a jövő s éppen ezért 
szent vallásunk alapitója, Jézus soltszorosan lelkére kötötle; Janit
ványainak, hogy azoknak gondját felvegyék, szivükön hordozzák, 
mely meghagyáson alapul unitárius anyaszentegyházunk amaz ősi 
gyakorlata, mely a · szülők lelkére köti a gyermekek vallásos: ne
~eféi!IT_~ . !TIa.~~_ré~z.é~~Li_S.J~lj:s tehetsége ~. szerint . iskolábal1' 
templomban s társadalmi uton is elősegitni igyekszik. Fontos fel
adat, melynek ha nagy volt jelentősége a multban, még sokkal 
nagyobb a jelenben-. . 

Gyermeknevelés I a lélek fejlesztése, a jövendő előkészitése. 
Mily mérhetetlenek ennek határai! Nevelni a gyermket Istenbe ve--tett hitre, bizalomra, hogy a mennyei Atyánk altarata, parancsa le-
gyen mindig vezercsillaga, mely - mint Isten gyermekét az 
eszményiek napsugaras magaslata felé emelje, hogy óvakodjélt 

- • 
, 

, 
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minden büntól s buzgó igyeltezettel törekedjé'k minden jóra! Ne
velni a gyerme,ket a jézusi maga8'tlos eszményképre, az isten
szeretet mellett igaz emberszeretetre, mellyel örizetlenül munkál az 
emberiség boldogságán; nemes hevüléssel fárad ' áldoz a vilá
gosság országál)ak terjedéséért, unitárius szent vallásunk és egy
házunk nemes céljainalt megvalósitásán, a Itegyes ősök szent örök
ségének megórzésénés gyarapitásán, hogy Istenneit országa az 
igazság, szeretet ~ békesség országa valósuljon meg e fö ldön l .. , 
Amily maga8ztos, épp oly nehéz feladat! De én bizom abban, ked
ves kereszts2;ülók, hogy ti e kisdedek szüleivel együtt igyeke7.lli 
fogtok ellnek teljes tehetségtelt szerint megfelelni. Kérlek is erre 
szeretettel, de paranc.s.olólag szól . hozzánk s hozzátok erre nézve 
a mult is a maga megrázó emlékeivel. Mert ugy· e bizony azt óhajt
játoit, hogy ' jobb legyen a jövendő, mint volt a mult és hogy ez 
ártatlan kisdedek is 'egy boldogabb korszakot , érjeneit Hadd szün
jék meg a fajQkés nemietelt harca, hadd hamvadjon el abosszu 
és gyülő!ség lángja, mely nép.ek boldogságát perzselte fel, mely 
még az lsten imádására intő harangokat is a háboru gyilkoló gé
peivé alakitotta. Hadd legyenek mindazok .a multé. Oh, mert lát
tunk már elég pusztulást, hallottunk elég jajt; hullattunit elég fájó 
könnyet. Mult boldogságát siratja még ma is ezer meg ezer özvegy, 
árva! ... Miért ls kellett mindazoknak meg lenniöit, miért Itellett 
ugy lenniök? Aaeft, mert az emberiség szlve-Ielke a magasabb 
oszlá,lyoké szintugy, mint az als.óbbahé nem volt a jézusi esz-. . 

ményre nevelve, - nem volt az ő lsten s emberszeretetével te-
lítve I ... Jobb jövendőt I Tisztább látást, jobb ' szivet, jobb lelket; 
több lsten 6 emberszeretetet s ' erre nevelni a gyermekeket, a jö· 
vendő nemzedéket. Erre irányujon minden családnalt töreltVése, 
munká Ikodása: t 

• 

Legyetek hát ti is mUIJ kások e jövendő előkészitésében, egy 
nemesebben gendolkozó és érző emberiség nevelésében e kisdedek 
nevelése által, hQgy legyenek ők is buzgó munkásai lsten orszá
gának II élvezzék ennek boldogságát. 

E reményhen ,avassuk be őket az egyház tagjai közé s erre 
kérjünk Istentől erőt éJ; seged.elmet; imádkozzunil ... . 

• 

. Ajtay János, 
h.'almA.i lelkéaz • 
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Karácson ünnepét bezáró ima: 

Kineit altaratodra pirkad a hajnal és sötétség gyásza száll a 
földre, hozzád jövünlt áldott jó Istenünk, hogy lelltünk lelked
del ölelItezzék. Hozzád jövünk, Itérünlt, hivunk, hogy te szólj ne
kUnk, Te (tözel vagy azokhoz, kik Téged igaz szivvel keresnek, 
Szined előtt állva, templomodban, elvonul lelkünkön az érzelmeit 
áradata s imádságos áldozatunk feléd, hozzád emelltedik. ' 

Te meghallgatsz minket. 
Palotában a gazdag, kunyhóban a szegény, vándor útján , a 

bujdosó, epedve vágyott ez ünnepre. Ide hoztuk elődbe vágyainkat, 
reményeinket, busongásunk keserveit, csalódásaink könnyeit, beteg 
lelkunk tátongó sebeit, szenvedéseinit kiáltásait, néma könnyeit· 
Ide, a te oltárodra, hogy megszenteltessék a fájdalom és, metszett 
szárnya kinőjjön a csüggedőnek. 

Itt láttad, te mindeneket látó, a boldog anya' édes mosolyát, 
Itinek keze bölcső felett összeku!csolódik & lelke imádságos áldo
zatot küld ho;:zád az égre. Itt láttad tépett szivét annak a gyász
ban járónak, ki anya gyermek nélltül, ki meghalt boldogságát sirani 
a temetőbe jár. Itt láttad az ifjú örömét, kit csattogó szárnyon 
hord a biztató remény. Itt láttad azoitat Iti ket letört az élet, meg-

, " 
öszített a gondolt terhe, ltik elkü'ldötték reménységök fehér ga-
lambjait messze és , nem tértek vissza. Vagy ha visszajötteit, nem 
hoztak máót, csall a csalódás száraz ágait. 

Igen, itt volt e' szent ünnepen il néma fájdalom tillton hulló 
• 

, , 

1 , 

, 
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könnyeivl:\, a · boldog, ' áradozó . örömével 'oltárod körm, hogy te 
szólj, felelj, ' bánafos sóhaj ra, vidám mosolygásra. 

• • 
Es mi tudjuk, hogy előtted ima a titkon hulló könny is, a 

kebelből feltörő sóhaj is, az égre néző - szem pillantása is, ima 
a vidám arc mosolygása is, Szent ima mind. 

Te meghallgatsz minket. Te meghallgattál minIIe!. 
Röpül az idő, gyors szárnyakon röpül, édes jó Istenünk 1 

Amire ugy vágytunk: a karácson szent ünnepe, im végéhez sie!. 
Nébány pillanat még s aztán elmulnak ennek napjai. Beslalladnak 
az idő tengerébe. . ' . 

A boldog 'órákat visszaidézzük még' egyszer lelkeinkbe, hogy 
halljuk ujra ez ünnepnek . hozzád hLvó szavát, hadd halljuk ujra 
az angyalok énekét: .Dicsőség Istennek! Béllesség az emberek~ 
nek 1 Jóakarat mindenkihez 1" Visszaidéztük, hogy lássuk a magas
ság angya.lai mil~ént gyujtják fel vak éjszallában azt a csillagol, 
mely útán mennek llele! bölcsei. Megállitunk egy pillanatra te ro
hanó idő, hogy mondj nekünk . regét, édeset,. biztatót .arról, ki a, 
világ világossága lett, kinek születésével uj világot teremtettél te 
édes Istenünk. Ki által te Atyánk lettél s mi a te gyermelleid. 
Visszaidézzük és megtelik lelkünk hálával irántad érte, ki le
döntötte a bálványol\3t, Ili megtanitot! lélekben imádni léged, ld 
szárnyat adott a gondolatnak, ki megtisztitotta a sziveilet a bűn 
szennyétől, ki útat mutatott nekünk a földről az égig, 

Lobogjatok emlékezésünk fényes csillagaí l Látni akarjuk őt, 
hallani akarjuk őt l Látni, mikor odaborul a szenvedő fájó kebe
lére; látni, mikor a jeri!lói úton a haldokló sebét mossa 5 től e 
tanul könyörületet ;. látni, milIOr a bünös! felemeli, milIOr megbo
csát, mikor a gyülöletre szeretettel felel. Hallani, milIOr a boldog
ságról szól édes ajaka; mikor vérét ontják és gyilkosaiért imád

kozik. 
Óh légy áldott visszaidézett szent emlékezés I [m, ott állunk 

még gondolatban az Ő asztalánlÍl, hol vallomást tettünk, hogy 
Atyánk a 'l lsten 6 mi testvérek vagyunk I , . 

Ott halljuk még szavát: .Példát adtam nektek, hogy mikep
pen én, ti is úgy cselekegjetek I Szegények mindenkor lesznek vele
tek I J6t tegyetek és a ti jutalmatok sok leszen I Imádkozzatok •.. 
hdlákat adjatok I" 

• 
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Angyalok szava, angyalok zenéje ez . édes jó Istenünk! Bár 
a lelltünkbe vésnőit, hogy ne lenne Itözöttünk éhelő, fázó, didergő 
senki! Bár a lelkünltbe vésnők, hogy a_ te dicső nevedet károm
lással ne iIletné senki I Bár a lelkünkbe vésnőit, hogy oltáraink n~ 
maradnáriak áldozók nélkülI 

·Bár lelltünkbe vésnők, hogyazoltat a kezeket, melyekbe az 
erőt te adtad, ne ernelnők fel mások ellen soha, hogy lenne már 
egyszer békesség a földön; hogy azzal a szivvel, melyet dobogásba. 
tI! hoztál, meg ne gyülölnénlt 5enkit, hogy lenne Ilözöltünlt jóakarat! 

Onnepünknek végére jutottuniL Zsolozsmáink, énekeink el~ . . 

hallgattak. Jönnek a munka napjai. Eszltö7eink pihenőben voltak. 
Kézbe vess'lük ujra. Elszéledünk hivatásunk különböző tájaira. Légy 
velünk ott is, áldj meg minket ott i5, hogy a verejtékező munká
nak vehessük ' édes gyümölcseit! 

Le5z-e több ünnepünk? Ki tudná rajtad llÍvür?! Reád bizzuk 
magunitat. Te viseld gondunkat I 

Testyéreink között többen vannak, kilt a gond miatt virrasz
tottak e Itedves iinnepen, ltiltnek hajlékukban lakott a fájdalom. 
Sziintesd meg a nehéz gondokat, vedd le a gyászt, kötözd be a 
fájdalom sebét. felelj a. téged hivóknak, mutass útat a bujdosónak. 

Karácson angyalai, maradjatok velünk, hogy féljiik az Istent, 
hogy béltesség lakjélt szivünkben, hogy jóakarattal, . szeretettel te-

• 
gyük széppé életünltet! Amen. 

• 

Deák Miklós, 
, 3zékelyszentmihályi lelkéiZ. 
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. Előfizetési díjat küldöttek: 
(1925 junius hó 16 1'925 oltt. hó 31-ig) 
. . 
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1924-re: Benczédi ferenc, Vass Albert, Marosi Márton, Lő
rinczy Dénes Lupény, Gálfy Dénes 60- 60 L . 

1925-re: Péter Sándor, Sándor Gergely (Kénos), Vass Albert, . 
Kolozs, Várfalva, Bözöd, Énlaka, Siménfalva, Sándor Gergely (Dés
falva), ütő Lajos, Nagy Béla, Marosi Márton, Gálfy Dénes, Alsó
felső szentmihály, Magyarzsákod, Nyomát, Kozma Béla, Kadács, 
BenczédiDomolws, Barabás Miklós, Kővári Jaka~, Homoródalmás, . 
Gyepes, Hszentpéter, Városfalva, Bálint Albert, Kádár Lajos, Ajtay 
János, Bedő Miklós, Báró József 80-80 L. Gálfy Mihály 60 L. 
Lőrinczy Dénl1s Lupény 40 L. 

Dr. Hal 111 i Béla 20 cll. 
. 

Az előfizetési díjalI beltüldését sürgősen kérjük. Előfizetés, 
reklamáció a szerkesztőhöz küldendő: Dttrjiu, up. Archita, Odorheiu . 
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A Kúti Károly-féle pályatételre beérkezett 
• 

. négy pályamunka : 

I. Jelige: Hass, alkoss! ... 
II. • .Szabadits meg a gonosztól". 

lll. » • Tied az ország". 
IV. " Mert amillépen holt a test lélell nélkül aképen 

holt a hit is cselekedetek nélkül. Jak. Ili26. 

A pályázatok eredménye az általános lelkészköri közgyűlésen 
volt kihirdetve s jövő 5zámunkban közzéte55zllk. 
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