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E GYHÁZI BESZÉDEK. .. 

Szabadító látomás. * 
([ rlH és el Z angol uni táriusok 1924. évi londoni nagy-gyü! ésén elmondta 

W. L. Schroeder leeds-i lelkész). 

-

A/upigc: Jelenések kö nyve VII. 14- 17., XIII . 8 .. ,Ezek azok, 
akik jöttek a nagy nyomoruságból és megmosták s 
megfejéritették ruháikat fi Bárány vérében. A nnak
okáért vannak- az lsten széke elött és szolgálnak 
neki éjje l és nappal az ö templomában, és aki ül 
EI székben , lakik övelök. Nem éheznek többé, és 
nem szomj uhozn e k többé, és li na p hösége vagy 
valami höség nem árt nekik. M ert a Bárány, aki va
gyon a szék közepében, az legelteti öket. és a vi
zek nek élö forrásaira viszi öket és eltöröl ls ten az 
ő sze meikröl minden könnyhulla tást . . . Anna kokáé rt 
imádják ötet a földnek minden la kósa i, a kiknek nin 
csen nevök be irva a Bá rány életének könyvében, 
moly megö lete tt e világ fundam entumának felve tle
tésétöl fogva. " 

Az álomlátás, a látomás zaklatott életü, elfáradt emberek mene
déke ; azoké, altik lelltileg lesújtva és kifosztva érzi It ' magultat. Az ilye
nelt a It öltő, a müvész vagy próféta segítségével :avagy lsten Idilönös 
Itegyelme által a képzelet szárnyán ideig-óráig 'szivesen meneltülnek az 
él et nyomasztó gondjai, csalódásai, szomorúsága i ItozüL Menekülnek és 
menekülünk mi IlIegkinzott lelkek mindannyian oda, hol a szúró töviseit 
fájdalmát elfelejtjüit ; hol az életünltet nyugtalanító, gyötrő gondolatolt 
ltÍnos képei re'ndre elmosódnak; hol e világ zaját csodálatos csend , 

váltja fel, mely zenénél édesebb s az isteni jelenések hosszú sora a lel-
ket egy magasabb világ szabadságára emeli, hol annalt valósult remé
nyei és éltető eszményei magasztos szellemi erővé válna\;, Boldogok 
vagylInh, ha szemünk megnyughalilt a lálomáson ·és szívünk érezheti az 
érzékfeletti világ szépségeit. E7 által mintha szilárdabb léptekltel és na
gyobb biztonsággal j~rnánlt az élet zajló hullámai Itözött. 

, -_ .. _-----
• THI';n idegcI18zerünek latszik II gondolatmertel II mi felfogásunkhoz mérve, de 
nem "~j nú lt llm " {,;'"dt.ügot megismertetni o beszédet az érdeldódökkel. Ford.ító, , 

, • 

, 

, 

, 
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Sohs zor nemzedéken át hallszill a remény és valóság harci zaja, a 
múlandó és öröllkévaló dolgoh összeütközésének zavaró lármája. Lát
szólag többnyire a földi, az anyagi győz. De a porból S a meghiusult 
vágynall, a megalázott büszheségneh, a megsem misűlt célolmalI hamu
jából rendesen halhatatlan szépség támad ragyogva, éltetve és meg
nyugtatva. 

A megalázott Izrael legsötétebb napja iban a próféték azzal bátorí
tották a nemzetet, hogy eljön az idő és nincs messze, midőn Babylon 
leánya megsemmisül s az Ur a Sion fogságát ismét jóra fordítja, a népre 
fény derül és az ország hatalmas lesz. Egy felsőbbségi remény, mely 
az igazságból táplálllOzill és lsten irgalmas llegyeimére támaszkodik, e rő
sen él a próféták szivében, izgatja ll épzelődésiiket, fényt lövel szemiikbe, 
csodás dallamot ad szavulIOalI. A nemzeti szerencsétlenség sötétségét 
a prófétai biztatás ízzó tiizének magasra csapó lángja világosította meg. 
HittéM, hogy lsten megsegíti népét és hamarosan igazságot szolgáltat . , 
Izrael ellenségei aláhanyatlanal, és győzőik büszllesége porba hull. 

Azonban amint a nehéz évek mliltak és Babylonnall, Egyptomnak, 
Syriánall támadása folytán Palesztina elveszett, városait leromboltáIt, 
lakóit legyilllOlták vagy fogságba vittéll, a nép lelke elfordúlt a földi 
lehetőségek szemléletétől, felhagyott a büszlle függetlenség gondolatá
val s vigasztalást az álmolIban és egy olyan vilag látomásaiban kere
sett és talált, mely más, mint ez, melyben az igaz&ágnak meglesz a 

• 

jutalma, az Ur ellenségei leljes€11 összetöretnell, új rend lesz és lsten 
megllözelíthetetlen magasságban jobb keze erejével fog uralh odn i. 

Ez a Ilépzelődés s7űlte az .Űr napját", a homályban, búslw-
• 

morságban, felhőkben és sűrű sötétségben megjelenik az Ur, mint ahogy 
a pitymallat elterül .a begyellen , - midőn az egybesereglett népelue, 
összefogott országokra lsten Ititölti bosszúját, emésztő haragját és fél 
téKenysége tüzével elmhalllvasztja a földet, hogy Izrael leteleped hessék 
a saját országában, feledje a szenvedést és hem ény szolgálatot, melybe 
jutott. 

Van valami igen meghapó az apocalyptillllsok ez ~Ima iban, ltik 
nemzetlik hőseinel, ;. Enochnall, Dánielnek, Mózesnell, Baruchnak neve 
alá rejtőztek éa allik tellintetiillet rombadölt világulltól amaz új orsz{lg 
felé fordították, melyben lsten volt mindenehben l11inden . Bár az álom 
a balsiker beismerésének látszi I" mégis úgy tlillik fel, mint valami szen
vedélyes vágyódás élő bizonyítéka s az emberi léleit ltiírthatatla ll hit e, 
mely a jó végső diadalában és a IeilIi eszményeihomályosíthatat lan 
di csőségében rendith ete tlenül bízil!. A hívő lélek a szellemi llép zelődés 

magasabb vilá~a számára az anyagi műveltség romja ibó l vette lendüle
tét, ahol - eltallarva az álom szépségével és a sajá t elgondo lása lálo-
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• , , 
f másai val _ megsejtette a bélle forrásait és érezni vélte a nagy lsten 
I elrejtett irgalmasságát. 

• 

• . , 
• * 

~ . 
• 

A J elenések I\ö nyve az apocaliptillus irodalom jellegzetes darabja. 
A halálra üldözött ll eresztényell nagy nyomorúsága hozta létre, hogya 
lellli szabadság biroda lmába men~ l([ilhess enek , hol a római pogányság 
zsarnol!sága elmarad t ől ük , az Anti -Krisztus többé nem nyomorgatja s 
a szentek országa megalapítható lesz. A hét pecsét feltörésével, a fáj
dalom hét trombitájának a megfúvásával, Isten haragja hét könyörüle
ténelI a földre va ló Id töltésével - - a képzelet bámulatos szüleménye ez. 
Nem csupán fantáz ia, hanem mélyen rrj lő valóság fű ződik hozzá. Az 
iró és olva só e lő t t a meg kapó jelllépek tele vannak olyan jelentéssel, 
melyet az üldözések és martir ságo k, meghiusul! remények és a Kri sztus 
v égső dIada iá naI! el nem mú ló sze mlélése iiIaI! a lelllel! mélyébe. Az 
oltár alatt, az ötödik pecsé t nyilásá n, az iró látja "azok lell!ét, kik 
az lsten igej éért megölettell ", Idk nangosan kiált jál!: . Uram, ki szent 

• • 

és iga z vag)'. med dig ne m tész itéletet és nem állasz bosszut a rni vé-
rünk ert azo l!on, ald ll laknak ti föl dön?" A t ető pont"ra jutott szenvedés 
mút atja az e l s ő keresztényeI! fájdal mát és megpróbáltatásait, kill azzal 
a hittel bi ztat tá k mag uk at, hogy J ézus hamarosa n eljön és valóra váltja 
az Istenorsútgához f ü ző d ő igére tét, amaz országét, mely nem e világ-

. . 

bil l való. 
Azo nba n a na!!y k e pzelőd é se k Ilönyveinek minden id ő k számára 

Ill eg van jelent ésüll. A jelll épek ele.venit il, és gadagabbá teszik a tartal
mat. A Jelenése l! könyve világosan mutatja a célt, mely szerint az iró 
a rég i zsi dó apoca lipti lws képel!e t azért haszná lia, hogya kereszténység 
j e l e ntőségét annál jobban Iddomborítsa. 

Nos, ma is va n összeü!llözés a vi lágban Kris ztus és az Anti-
• 

Kr i5Ztus , a bálvá nyozás es lst en igaz imádása hözö tl. Es mint mindig, 
ma is szül! ségünh va n annak a hitn ek lelkes ít ő erejére, hogya minden
ható ls ten ural kodih s hogy e világ országa lesz a mi Urunk es az ő 
Kr iszt usá nak országa . 

Az apoca !yplil!U s felfogás mélysége átj árja egész tényünket : "Hálát 
ad llnk nel<e d; áh mind enható ls ten, Ili vagy és aki voltál; mert vetted 
a te nagy e rő det és urallwdtál .. , Igen, Oit mindenható lsten, igazal! 
a te itéleteid." 

A mi mos tan i világunk zava raiban vaj jú n hi mLltatja meg az élet 
útját ? Ime, az igazságtalanság és a hapzsiság diadalt ülneh, az emberi 
törelIVésel!et anyagi célolI tartjáll hatalmuliban, a numanitás falain az 



• 

• 

• 

olcsó nagyrávágyás és gonosz Indulatok áradata rést ütött, a vallás dol
gai el ,!dnnak hanyagolva, a céltudatos lsten igaz eszméje mindinkább 
homályba vész. 

• 
A Jelenések irójához fordul!!nl,. hogy a végső diadal feltételeit 

megfigyeljük. Kik azol" Idk ,jogosan I,özelednek az élet f;j jához", meJ~ 
nel, levelei meggyógyítják a népeket? Kiknek van bel épésük "az lsten 
városának kapuin", az új Jeruzsálembe? 

Életigazság, hogya szent városba azol,nak van bemenetelük, altik 
jöttek a nagy nyomoruságból. 

A teremtés fejlődéstörténetéRek hosszú korszakain át a születés 
mindig fájdalommal és szenvedéssel volt összekötve, Mind en új dolog 
bizonyos erőfeszítést Itiván az életerő roppant kárára és gyakran a 
szűlő élet ko~káztatásával. Nagy változásoknak alávetett földünl, renbe
jöveteiét földrengesek, katasztrófák és vulkanikus ld törések jelzik. A régi 
termő rész a rovar vergődés~vel megsemmisül s a virág szépsége a 

• 
gyümölcs töl\életességében jut Itifejezésre. A gyermel,ek Idbeszélhetetlen 
válságok közt szűletnek . Vér, könny és felejthetetlen szenvedés árán 
jutuni, az új socialis formák kialakulásához. Ami értél,esebb: az a I,ö
vetkezmény, ami mélyebb : az fájdalom . 

Az élet minrlen változásában lsten ép úgy értelem, mint cél és erő 
a Bárány megöletik a világ fundamentumának felvettetése óta, hogy 

a 'I13gyobb bővölködjék. "Azért jöttem, hogy életük legyen és bőséggel 
birják azt", mondá Jézus. "Valaki elveszíti az ő életét énérettem és az 
evangeliumért, megtartja azt" ... "Monda azért Jézus Péternek: Tedd 
hüvelyébe a te szablyádat; avagy nem l,ell-e meginnom a pohárt, melyet 
az Atya nekem adott?" 

Ebben van a szellemi diadal titka, a magasabb akarat megértése, 
a test alárendelése alélel, célj ai nak, a testvériség megéreztetése min
den szivvel, az emberi erő belekepcsolódás3 az örök teremtő szeretetbe, 
meli él és kemény harcot vív minden lényben, hogy Idfejezésre jusson 
minden nagyobb gondolatban és szépségben. 

A lét jelentősége nem az élet egyszerű felfogásában áll, nem is a 
környezetre való gépies hatásban, nem is a 11émiai és fizil1ai erők egy
szerü felcserélésében, hanem az öröl, működésben levő al1aratbaD, mely
nek útja felismerhető a történelemben, jelenléte fontos a legkisebb vi
rág lélegzésének 3 magyarázatához, műhödése észrevehetőleg jelentl,ezik 
a tudomány vívmányai ban, az irodalmi és müvészeti allwtásokban, a 
mind fontosabbá váló . társadalmi egység kialalwlá5ában . Az erőfeszítés 

• • 

nagysága, a hatás különLözősége és az eredmény elütő változá sai talán 
megzavarhatjál\ az elmét és megtéveszthetik itéletet, ' de egyszersmind 
figyelmeztethetnek is, bár félelemmel és reszketések között, az üdvün
ket munkáló hitre is . 

. . 
• 
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Az lsten gondolata ott van az élet minden megnyilatkozásában: 
azol!ban a törel!vésel!ben, midőn az eredményt ideális céljainkkal akar
juk összhangzásba hozni.; a benső ~Iet alakitá~ábat.l,. ho~y .magasan álló 
példányl!ép legyünl!; a leleltnek a lelekkel valo talalllOzasaban a szere-
tet szolgálata által. . 

lsten segit minket a szépség és eszmény után való törekvéseink
llen. Veliink van. mid iín a ' mély vizek, lell!ünltig érnek; ha lelkünk vá
gyai megh iusul nal!, osztozik bánatunl!bJn; bűneink tudata neld is fáj- . 
dallIlat olwz; ő látomásai nit valósága s boldogságunk forrása, örömünl! 
céljánal! diadala 

Jézusnal! értéke e világgal hapcsolatban magasabb lényének mély .. 
tudatába n rejlilL Istenről való felfogása maga az öröl!élel. O megértette 
ls ten al!aratát s telj ps ítette azt még a megvelés, lekicsinylés, gyalázat 
és halál árán is. A Golgolához vezető lit az i5 szá mára is nehéz volt, 

• 
de ls ten vele volt és a kereszthordozásra erőt adott. Es a Jézus önfel-
áldozásában a Bárány megöletés örök processusának olyan alal!ja van 
megöröldtve, melyben ,az ,élet bővelkedik. ' 

Hiába altarnók ezt az egyetemes tötvényről való tudatlansággal 
magyarázni, mert a magyarázat az ő felfogásánall ama derült és örven
detes gondolatában van, hogy lsten általa megdicsőűlt és országa meg
alapittatott. Erkölcsi értékell ismert tényellhez kapcsolódnak; az isteni 
cél felséges tudata lelki értéllet tételez fel; és e tekintetben eléggé tudjuk, 
hogy mi ' adatott neki. 

Az Istenről való magasabb tudatlal együttjár a nagyobb akaraterő 
• 

kitartása; az élet koronája annak adatik, aki hű marad mindhalálig. A 
vi lágo t nem Itönnyü l egyő zni, de alti győz, annall megadatill, hogy»egyék 
az élet fájáról, mely az lsten paradicsom-kertjében van"; a második 
halál nem bántja őt; számára ott van az elrejtett manna és a fehér 
ltövön lij név van felirva ; tekintély lesz a népeit előtt; neve megmarad 
az életkönyvében és hajnalcsillag lesz; olyan lesz, mint valami oszlop 
lsten templomában és együtt űl majd az Atyával az örökitévaló trónon. 
Amily mértékben részt·vett Istennek a világ l egyőzéséért való küzdelmé· 
ben. hogya magasabb altarat érvényesüljön, oly mértéltben lesz része 
az élet 3ma gyönyörüségében, mely e mélységes istentudatból foly s 
melynel! nincs vége és amely a szent teremtő cél betöltését mind na
gyobb öntudattal munltá tja . 

• 

Eletprogrammunltat az éltető tudomány foglalhatja szavakba. Nem 
az a tudomány, amely csúpán 'a gondolkozásunktól többe·ltevésbbé idegen 
tényeimeit a felhalmozásában és elrendezésében áll , hanem az, mely be
folyásolja a lelltet. alakítja az életet és benső lényünknek részévé válik, 
(IZ a tudomány vihet előre a cél ' felé . 

• 

• 
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A teremtés mysteriuma csodás bámulatba ejt. Valamit azonban 
tudunit az élet folyásáról és a IéieIt fejlődé sé ről, Illi által foga lmat sze
rezhetünk Istenről .s mint gyermekei . a nekii nk adott m él ység~s tud o-

• 

mány birtoltában, beiépünit egy másod ilt teremtés örömébe, hogy lát-
hassuk egy f e ltünő új világ szép iégé t, melybe n is mét megvaiósú l az 
egymással szemben álló elemeit összhan gja . 

Igy egy dolgozó és szenvedő lény eS/.méjéhez jutunit ; a Szaba dító 
eszméjéhez, ki irgalomban és szere tetben val lja meg népét, ki ott va n 
minden aggodalmultban s jelenlétével megsze nteli az életet. 

• 

Es a sol!aság a I! irályi szé lt előtt sorah ozi k : férf iait és nőit vannak 
a sorban, Idk szeretil! a le lldország dolga it és elviselik a fájdalmat, 
megalázást és halált abban a hitben, hogy ilyen tanub izo nyság állal az 
lsten akaratánal! végső diada la biztosíttatil\. 

J ézus igazi nagysága hiténelt tőké letességében , egy szel lemi ország 
hatalmában rejlik Leh et ugyan, hogy evilág valam ely I!ir ályságának a 
vágya olykor őt is csábította ; és mint általában annyian honfiai höziii, 
talán ő is foglalkozott azzal a gondolattal, hog y milté nl lehetne nem
zetét megsza badítani a római uralomtól s mil!ént lehetn e el rend ez ni a 
föld hatalmas népei közőtt. De a lét jogos rendjén ek a valósítá sa az 
emberi géniusznak volt a fela data , valamint az is, hogy személyi sége 
és ereje egész súlyát megmútassa, mely a szellem i felsőbbségben leli 
magyarázatát; megmúta ssa, nem azé rt, mintha megvetné az anyagi dol 
gokat, han em hogy jogos elhelyezkedést ny erjen a természet · rendsze
rében s a lelki üdvösség,ek eleget tehes se n. És bár il yen felad a tn'alt 
a vállalása halálát jelentette, sem meg nem hátrált, sem nem tétovázo tt, 
hanem tekintetét állhatatosan Jeruzsálem felé fordítva, rál épett a szo-

• 

morú útra oly méltósággal és határozottsággal, mely méltó bámula tot 
hagyott hátra a világ szivében . 

., • 

Egész létkérdéöünk az élet elrendezésén alapszi I\. Tevékenységün
ket magasabb céloknak nehéz alárendelni, mikor tisztán lá tjult rel ativ 
értéiteink tulajdonltéppeni értelmét. Különösen felett e It ényes játsza ni 
a' szavakkal, mert az I!önnyen Itétsé~essé leszi bátorságunitat, hi'i ,é
günket és elhatározásunkat. Mégis, a mennyorszá~ egész értelme, az 
Islen templomának a szépsége és az Istenországa öröm e abban a Wrelt
vésben domborodik ki, mely az életet olyanná teszi, hogya lélek dolgai 
isteni fénnyel tündököljenek, dicsfénnyel övezve a teste t és megvilago
silva a teremtésben j e len(\tező is teni célt. 

Az egyház feladata korszalwkon keresztül ugyanaz maradt : meg-



, 
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tartani a s7cllemi felsőbbséget és maga sztalni a vallást, mint élő kö
zösséget és egyefü lés t Istennel, A felad at tel jesi tésének a természete 
vá ltozik a nemzedéllellk eL Azonban am int az évek multall, mind jobban 
hitünt, hogy nem a vil ágtól va ló elfordulásban. hanem a tevéhenység 
szellemies íté,ében rejlik a siller. "Nem Ilérl ek arra, hogy e vi lágból 
Itivegyed őllet, han em hogy megőrizd őket a gonosztól' . 

A feladat nehéz, türe lm et kiv~n és mind több türelmet. Az 
lsten szolgá inalI nyomoru ság és bánat a sorsa. De va n olyan bánat 
is, mely örömre vi sze n ; és van olyan ha lál is mely tökéletesebb életnell 
a Ililpuja: L i. ha megmossuk ruhá inkat il Bárány vérében, hogy méltó
Iléppen állhassu nk meg a mi Is tenünk udvarában, áldozni igaz és 
di csői tő imádsággal, 

J ézushoz fordulunk a szellem i módszer Ill egért éséért. SZÜIISé
gesnell tart julI, hogy kultivá ljulI az I s te nről való mélységesebb tudatot 
im ádság s a lét fe le tti elm éllledés által , az I ste nrő l való go ndolkozás 
világossága mellett. Beleveszünil ügyes-bajos dolgainkba és ezer gond-

• 
jainlIba. Hata lmába ejt az anyagiak utáni vágyódás ; megvesztegetni 
engedj ük lelll iismere tü nket az által, hogy megny ugszunk az esztelen és 
hamis kon ve nciókban ; tetteinil szell emi ' szegénysége folytán Ilerüljüll 
az eszmény ragyogó vi lágát. De a világnak szüllsége van arra, hogya 
való é l e tről bizonyságot tegyünk, Ill ely szer in t igaz örömet az I s tenről 

való gondolkozásba n találun ll, ami tevékenységünket a lelki ideálok 
keresésére ösztönzi. 

Szükségesnek ta rt julI azt is, hogy I s tenről való ismeretünket el
mélyitsüll annyira, hogy megtalálhassul\ Őt a természetben, a történe
lemben, a müvészetben , a társa dalomban és az őt szeretők derült te
kintet ében. Az ilyen tudomány útai keslle nyek és sok nehézséggel 
vannak megrakva; megbotlunk és elesünll; megvérezziik lá bainkat és 
a fájdal mak útja (via dolorosa) kirá lyi lit Isten hez. 

MindenelIfelet t ozültségesnek látszik, hogy megva lós itsull az isteni
vei való társaságunllat, az Istennel való egyesütést az álta l, hogy min
denben iga zság r~ , jóságra és szépségre törekszünll. A győzelem lJiztos 
jele ebben a Ilifejezésbe n van: "Hogyha itélek is én, az én itéletem igaz, mert 
én egyedlil nem v3gyoll, hanem én és az Atya, aki elllüldött engemet". 
Ez a bi Ia lom volt az, amely oly b e nsőségessé teile a ll e reszt ről hangzó 
sóhajtás igazságá t: "Atyám, bocsáss meg neltil;, mert nem tudják mit 
cseleIteszIl elI ". 

A lét fokozódó szellemes itésének a jelei bőségese k. A művészet 
próbát tesz, hogy szellemi lényege finomabb ' tulajdonságait Itiiejezésre 
iuttassa. A kereskedelem és ipar nagy Ilollelltiv atkudozásaiban meg-

, 
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gondolás tárgyát Ilépezik a személyiség kevésbé érinthelő fázisai; az 
em berell nemcsalI "Itezek", hanem lelltel\. E tek i n tet ben lel ki eszrné· 
nyeinit valósításában nagyon messze Illehelünk ; de a vigasztalás abban 
a gondolatban rejlill, hogy legalább a haladás útján vagyunk. Lám, 
mintha szelídebb hang hangzanék a nemzeti és nemzetltözi politikában, 
sokszor talán túlterhelve az önző törekvés és olttalan velélltedés lár
májával, de megnyilatlwzásában hiteles, kétségbevonhatatlan . s u ga ll~t

szerű . A mi igazi összeütközései nil mindinkább szellemiel\. EszmékItel 
harcolunk, bár ezek roppant rombolás eszltözeiben tes lesülhetnelt meg. 
Boldogok leszünk, mikor ellenállás és lüizdelem egymásra találnak a 
lelki harcmezőn ; és so kszorosan boldogok a népell , mikor a IIikerül
hetetlen összetűzés a kölcsönös szolgálat ~s gondollwzó szeretet meg
értő vetélkedéseiben egyenlítődnek ki. 

Igy mú lik az idő vajudásunlt és bánatunit, a ha lá lltüzdelem és . 
villongás, a szenvedés és fájdalom ideje, miközben mind istenesebb 
dolgok szüleinek. Fáradtan, de örvendezve lépünlt a mi Islenünk ud-

• 
varába. Es imhol a nagy sokaság. melyet ember meg nem számlálhat, 
minden nemzetből, minden törzsből, nepllől és nyelvből, ott állanak a 
Itirályiszék előtt, sorakozva fehér ruháiIban. Kilt azoit? Honnan jötteit ? 

"Ezeit azok, akik jöttek a nagy nyomoruságból és megmostált az 
ő ruháiItat és megfehérítették ' a Bárány vérében. Ezert vannak az Is len 
királyi széke előtt; és szolgálnak . nelti éjjel és nappal az ő templomá
ban és aki a királyi széltben iil , lakik ő velült. Nem éheznelt többé és 
nem szomjuhoznak többé és a nap hősége, vagy valami egyéb hőség 
nem árt nekik: mert a Bárány, . aki a királyiszéltnek közepette van, 
legelteti őltet és a vizdtnelt élő forrásaira viszi őltet és eltöröl ls ten 
szemeikről minden kön ny hulla tást" . 

• 
Alom, Itépzelődés, látomás! Igen, mert "ahol nincs látomás, ott a 

• 
nép elvész". Amen. 

• 

Allgolltól fordi tu lta ; 

Kovács Laj os, 
brassói IcJkt:6z . 
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A farizeus 
~ es Jézus itélete. 

- -

• 

A/apig" : Luk. VII. 36 - 39 es 50. "Ki-ré pedi g etet egy a furi · 
zcusok közül, hogy ővele ennék, annak.okác rt be
menvé n a fa rize us há7ába. lete le pedék. Es im e egy 
asszony, mf~l )' a városban búnös va la, mikor meg
értette vata, hogy ö a farizeus házában telepe!l volna 
I"koda lomhoz. drága I\enetnek alabásl romból csinált 
szelencéjét elővevé. Es az ő lábainál hátul meg
tl ll vá n, sirva kezdé könnyhullatásáva l mosni Jézus
na k lá bai I és az ö fejének hajáva l lörli vala meg. 
és csóko lga lja va la az ő litba il és a d rága kene lIe l 
ken i vala. Mikor pedig lá tt a volna azl a fa rizeus. 
" ki őlet be hivla va la . monda magában: ez. ha pró' 
féta volna, tudn á l,icsoda és minémü asszony volna, 
a mely ő l et illeti. mert bűn ös. Monda ped ig (Jézus) 
az asszonynak : fl le hited légedet mcgta rlotI. Erodj 
CI békességg~ l." 

Azt mondjáIt, Mária Magdolna volt az a nő, Itinelt történetét alap
igénIt megöröltíté, Iti bűneit siratva, az új élet útját megtalálva, szívsóvá
rogva Iteresé fel az idvezÍtőt s llönnyek Itözt csó~olá az ő lábait Simon
nalt , a farizeusnalt házában . Azt mondjáll s a Itereszténység nagy része 
ma is szentül hiszi, hogy Mária Magdolna volt e nő. Mi ezt bizonyo
san nem tudjuit, épen ezért ne háborítsulI meg hát szent hitében a Iteresz
tényvilág egy részét; ne, mert e feltevés, e hit soltszor öntött évszáza
dolt során lelllet, lelllesedést az eltévelyedetteIt Itebl ébe; solt festőneIt 

adott ecsetet llezébe, hogya bűn ös , de megjavúlt, az egyltor szennyes, 
de már megtisztúlt és igy testi és lell\i szépségé, sőt [ megkapó, el
ragadó fennségét visszanyerő nőnelt eszményi bájos képeivel gazdagítsa 
a művész világot. Ne háboritóu ll a szent hitet, sőt inkább vegyünit pél
dát mi is az itt-ott látható vonathozó festői alakoltról s a ti szte letrő l, 
mely azollat Itörnyezi, hogy minő tiszta lehet az ember újból, ha le
vetette bűneit s igy minő példányilép, minő bíztató és buzdító alalt 
lehet még az évszázadoh messze távolában is az eltévelyedett emberi-

. I"' seg e ott .... 
Annyi tény azonban, bárld lett légyen is az a Mária, hogy az id

vezítő és a farizeus nélltül bármily szépe It is eszményi Ilépei, nem örő-
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kittetett volna meg emlélle s n~m lehetett volna ő időknell változó vi
harain keresztűl példánylrép a bűnben fetrengő, de megjavulást Irereső 

ezer meg ezer léleknek Ugy van! cJézus és a farizeus nélhül örölue az 
maradt volna Mária, ami volt ~ bűnös, megvetet t nő. S csodálatos, a 
cJézus és Simon Irépei még se állanair ott sehol a Máriáé mell ett. Pedig 
minő szép, minő jellemző hépcsoport lehetne látni , amint alapigénl\ raj
zolja, egyfelől a töredelm es, a Irétséggel telt, de bízó és hönny ező I\'\á
ri át, másfelől a szelid, de biztató, megbocsátó ozeretettel telt idvezítőt 

és a megbotránkozó farizeust. Valóban, amelyről még nincsen Ir ép a 
keresztény társadalomban, az alapigélrben felolvasott történet méltó 
volna a festőlr ecsetére, amint méltó volt az idáig annyi jeles hő!tőnel\ 
ihletett tollára. 

De jöjjünk közelebb a tiszta történethez. Simon, a farizeus ma
gához hivja cJézuöt, hogy megvendégelje. cJézus, mint mind enkinek, el
fogadja a farizeusnak is a meghivásá t, pedig a fal izeusi meghivá solrban 
solrszor nem jóindulat, hanem a Me&tert lli sebbítő, Irigúnyolási és 
törbeejtési szándé lI rejlett. És Mária, a bűnös nő, aki számláött volt 
Izraeln ek társadalmából, allire úgy nézett még a rabb t is, hogy már ma· 
gában véve a vele való beszélgetés is bepiszlrol s ki a farizeus sze
rint nem nemes bánásmódot, megtört, összezúzot! lell\e nem gyöngéd 
figyelmet, hanem megvetést, megsemmisítést érdemel; ez a Mária fel 
kereste Jézust a Simon házánál. A történetet elmondja alapigénk, mely 
felett a farizeus megbotránkozik s megbotránkozásának elitélésben ad 
Irifejezést. l\',ajd itéletet mond az idvezitő is. A farizeus és Jézus itélete, 
e Ilettő magaslik ki a történet végén és e kettő ellentétes, végetlen a 
különbség a kettő !rözött. A farizeus és Jézus itélete. IS1l1erkedjünlr Illeg 
bővebben e Itét itélettel. 

• 

"Ez, ha próféta volna. tudná lúcsoda és nliné>?ul asszony volna, 
amely öfet illeti, mert b iín ös " . ebben összpontosul a farizeus itélete. 
Megtéved tél, vétkeztél, elestél; vissza. vissza a bünnek fertőjéb e , a vé
teknek örvényébe. Fuldolwls~ már a szennyes vizben, melybe talán a 
véletlen sodort és segé lykiáltásodat senldllek sem szabad meghallgat
llia ; ösztönszerű menekvésed közben egy deszkaszálat ragadsz meg; 
egy deszkaszálat, mely érzéktelenségé1:Jen több reményt nyújt lelllednek, 
mint az érzéssel dicsekvő, érzé lleny tá rsadalom s tele torok lral Iriáltják 
feléd: EI a deszlraszállal. Ezt, ezt jelenti a farizeus itélete. Egy rossz pénz, 
egy réz fillér, mely az utca 8zenn~ében hever, megtisztulhat s talán 
épen szived mellé -'terülhet mégha bibor avagy bársony ruhádnak is 
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zsebébe, drága, zároö özeluényekben hatalmas pénz intézetek őrzil, ezt 
fény es palotál<ban, őll,ődő slemel, vigyáznal, megtarlása felett; de az 
emberről a özenl1 l'e t öe löten, se ember öoha le nem mossa; a megté
vedeIt, a bíínös csall menjen alább, alább akárhozatba. HenvedLl át 
Tantalus Idnjait, nem fogsz vizet kapni, Lázárnak éhségét és nem jut 
morzsa számodra, nincs menekvés, nincs bocsánat. Ell, ezt jelenti a 
farizeus itélete 'Súlyos, összetörő, megsemmisítő ez itél et. És ezt f"ri 
zeus mondja, farizeus, akinek még szándéka sem volt jó, milwr az iLl
vezitőt lakomára hivta. farizeus, ki festett Iwporsó volt. mely mutatós 
volt kivül, de undok belül, farizeus, kinell talán több bline volt, mint 
a házába lépő töredelmes nőnel" de eJtilkolh<jtta s igy fenn uszott a 

• 

magasban, a társadalom folyamának tetején. Es e farizeusnall volt bá-
torsága, volt szive felemelni szavát egy megtérő bünös nőnek a meg
selwnisitésére. Csodálatos, csodálatos ! 

De ne csodállwzza tok! Időll folyamán már csak allcreszténység 
alapitása óta is what haladott a világ, a tudomány, az emberiség. S 
úgy beszéllinil, hogy szel idültek az emberek , nemesedtell a szivek, tisz
tább berá tás, niélyebb érzés van illÍndenütt; dicóehszünk, hogy Jézus 
és eszméi új világot teremtettek s napról-napra ala hí t ják át a lelkellet 
és életet és mégis hi gyjétek el, más fegyverehllel bár, simábban talán, 
de éppen oly durván dúl napjainkban is a farizeusi élet, J11int a SilTlOn 
idejében és kegyetlenségében semmivel sem kisebb. Megtévedés, bÜlt 
és elesés ma is van elég, sőt igen solt s ezek felett épp oly kérlelhe
te tlenül , sőt talán I,eményebben hangz ik el az itélet ma a Krisztus 
szeretetének és megbocsátásának arculcsapására, mint egylwr a fariz eus 
házában. Nincs miért példáldtal igazolnom állitásoma!, láttok ti eleget 
erre nézve embertársaitol, és saját életetekben . Itt dúl a pletyha és 
rágalom, amott a rosszakarat és irigység, itt a nagyzolás, ott a fell ii
nés s ezek mind bő forrásai a mai IlOr farizeusi ité\eténelL Az osztály-
és vagyon harc erősebb m3, mint valaha, a hözgazdasági llüzde\em feledi 
a lleresztény erényeket s a durva önzés a rab szolgaságnall új módját 
ta lál ta fel; nem sza baddá tenni, hanem elnyomn i még jobban az üldö
zöttet, ma is ez a jelszó a szereret, a boldogulás és boldogitás jegyé
ben. Ne, ne csodálkozzatok tehát Simon itéletén, hiszen ti sz ta szem
iivegen nézve, a mai kornak is so"lt a farizeusa minden irányban, Ilii, 
ép oly kérlelhetetlenül szólják itéleteiket, mint az egyh ori farizeus . . 

bimon szavaival Jézust, Máriát és önmágát itélte el. Igen, mert 
itéletével arról tett tanubizonyságot, hogy ő Jézust nem jól ismerte, 
munkáját lebecsülte, Máriát elzárni akarta az új élet forrásától; önma
gában pedig nem ismerte saját szivét és büneit s igy milwr Máriát 
elitélte, akkor tulajdon;téppen önmagát · zálta el az új élet forrásától, 

• 

, 
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idvességétől. A mai korban is . minden itélet egyszersmind önmagunk 
feletti itélet is, óvakodjatoll ezért a farizeusi kemény, megsemmisitő 
ítélettől.; 

-

"A te hited tég(!d megtartatI ; eredj el békességgel". Ez volt a 
Jézus itélete. Mily Ilülömböző ez a farizeusétól. A :élek és a lélek va· 
gyódásának ismerete van eszavallban ; ezell nem a megsemmisitésnell, 
hanem a fellámadásnak, az üj éleineH, a megtartásnak a szavai. "Az 
embernek fia nem azért jött, hogy elveszitsen, Izarzem hogy megtártsa 
azt; ami elveszett". Mily szép bizonyságát szolgáliatta Jézus e mon
dásának. Kétség, kétségbeesés dült Mária szivében, megutált életélől 

nincs már soha szabadulás, Ilizárva a társaságból, üldözve, megvetve, 
lelkiismeret furdalva bolyong ide-oda, elvágva a reménynell minden 
szála, óh, ez nem élet, sőt kárhozat, melyet llövetni fog még a bosszuló 
Istennell jövő büntetése is. Ily gondolatok téphették a különben is 
sajgó heblét. De ime; felhangzik a szó: .Jöj;etek én hozzám, kik meg
járadtatok és megterheltettetek és én megnyugtatlak ·file/iet". És Mária félő 
reménységgel megy az idvezitőhez, még kétség van keblében, látva a 
farizeusnak megbotránhozást mutató arcát, de hát az' a nagy 'mester, 
aki nem fél és nem remeg senkitől, szánalommal, biztalással, sőt ál
dással teldnt rá. 8 a könny megered, 1\ bánatnak és örömnek I,önnye, 
és a hálának illatos Itenete, az új életnek tiszta csókjai ill etik az idve
zitőt. Mindeneit elmulnak... és a Mária élete megújult. Hittél Mária 
és a Iliben hittél és reméltél, az idvezitő, visszaadott az életnelt , a táro. 
sadalomnalt, Itedveseidnek s a becsületes életnek. Visszaadott ama 
szeretettel, mely tud érezni és megbocsátani, mely tudja . hogya szen-

• 

vedések és botlásolt után a megtérőben tiszta erkölcs, acél jellem épül 
fel. Volt hát vala Ili, aki megszabaditott lelki terhedtől, alti megenyhi
tette szivedet, mikor édes atyát adott tele kegyelemmel és jóságos 
szeretettel; volt valaki, aki a büszlte, gőgös. rideg farizeust megalázta, 
és téged pedig fölemelt testvérévé "ll fe hited téged megfartott, ered; 
el békessigge'". Kárhozat országát töröltélt el s mennyországot nyitot
tak meg előtted e szavak. Ez volt Jézus itélete. 

Keressétek, keressétek ti büszlte Iteresztények ez itéletet a ti éle
tetehhen. Tudomány terjed, világosság halad, győz az igazság is, de 
ritka a Krisztusi itélet. A szeretet csak az ajlwn honol még és nem a 
szivekben is s inlrább gyönyörködteti az embert a káröröm, mint a 
kegyelem. Itt-ott látunk csak Krisztusi itéletet. legtöbb helyen farizeu si 
honol. Ne csodálkozzatok aztán, ha fel-fellázzad a jobbulást kereső 
tömeg. követelve az lsten adta és Krisztus hirdette jogát, az elnéző és 
megbocsátó szeretet erejét. 

Itéleteitelrben a farizeust, vagy Jézust Ilovetitek, ti tudjátok; az 



, 
etnbere!ttől tnelyiliet érzitek, ti ismeritel!. En ltérlek titel<et, If legyetel! 
mindig Jézussal és szakitsatolt a farizeussal. Itéleteitekkel ne porba 
sujtsatolt, hanem fölemeljetelt . mindenkit; emeljétel< azok által ön ma
gatohat és embertársaitohat. Itéljet ek, de meggondoljátok, hogy itéle
teitekkel nemcsal< mások, hanem önmagatol< felett is mindig itéletet 
mondotok s ha ezt m.eggondofjátoh, Itövetni fogjátok altltor az Ur 

, J ézust mindenütt, lIlindöröldté. Amen. 

-----_.-
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Cs ifó Salamon, 
teol. tanár. 

• 

• 
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A templom dicsősége. 
II. M ózes 39ao és L Kir. 811. - "metszék fel él pecsé t m et szők me!:i terSt'gc 

. szeri ni reá: szentség ez az Urnak. Az Ur
nak dicsősége töltötte be a templomol. " 

Káprázatos fény, valdtó ragyogás' a I!öltő gondolatvilágában az a 
Itépzelet, mellyel ls ten imádásá nak helyét ltia tahítani altarja. Drága Itö
vek, lenge selymek. csillogó gyöngyöit, jóillatu fü vek egymásra hordva 
állanak a sátor belsej ében. A szent horonának lánnáját is l11 egcsirl(í lt~k 
tiszta aranyból s fel metszettélt a pecsétmetszőlt meste rsége szerint reá: 
"Szentség ez az Úrnak" 

Templomi díszben áll előttünl! a rózsák barátja, a bölcseség em
bere. Gazdagságának bibora váll ai ról hullámozva omlik alá, ujjain Séba 
hirálynőjének gy üriii. Szép mint a templom, melyet ő építtetett. Amilwr 
megáll a "szentek sze ntély"-e előtt, höd borúl a templomra s ,az ur
nalt dicsősége betöltötte a házat." A régi . időlt meghagylisa szerint igy 
vési fel temploma falára: "Hentség ez az Urn ak" . 

o 

Milyen ezek mellett a mi tel11 plomunlt. Mint királyi palota mel lett 
az egyszer ü kunyhó, bibor mellett a fehete palást. 

Minden ékességünk az orgona s a harang, de fö lér ez Mó zes sá t
ránalt minden ékeivel, kürt- , trombita-szóval, lanttal, hegedüvel. Jó illatú 
áldozat füstje nem emelked il! innen, de le lllünh fölül az orgona hang
jára s egy zsoltár dal ában igy emelkedik a magas ege k fe lé. Templo
munk falára nincsen arany verve, a hárpit selyme nem borul reánl!. 
azért tudunk annyira örvendeni, ha . egyszerűségébe bele tudunk vinni 
egy orgonát, egy harangot. tiarangot, orgonát hozott e templom di széii l 
e nép áldozatkészsége s mi most, vallásos érzéstől átitatott lelkünlt 
igaz vonzalmával al!arjult a pecsétmetszől! mestersége szerint reá vésni: 
"szentség ez az urnak ." . 

tiitiinlt , vallásos érzésünk erős vára a templom, lellte enn eit az 
orgona, szive a harang. 

E szív üt, ver, hangot ad, azért fájt annyira , mi Iwr egyszer l11eg-

• 
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állt a templom szÍvverése, mert d6rva kezek irgalom nélhül dobták ki 
magas tornyából. Milyen lehetett az a hang, mit száz meg száz össze
olvasztott harang adott? S hányféle sZÍne volt a lángnak,mely a ha
lomra hordott s meggyújtott emberi szívek tiizéből fakadt? A mult 
megmútatta s a jelen e hangot és tüzet szenvedi. 

Az élet 1110st Itézd i visszaadogatni újra az emberek szi,'ét, csak a 
dobogása zavart A templomait is kezdi k visszakapni sziviiket, csalt a 
hangj ok más, Megl!ondúlt a mi harangunit is ... ,"I\egi lletődött csend- , 
ben, feszült figyelemben búg a harang hangja, hozzátok szól, értitelt-e? 
Ha megértett étek, ragadjato lt vésőt s a pecsétmetsző It mestersége sze-

• 
rint véssétek reá: ,szentség ez az Urnak". 

Szentség, mert a) Istennek, Istenről; b) emberrel, e mberről beszél. 
A templom tornyának hegyével beleszúr a IlOválygó felhőkbe, hadd 

• 

lesse ki a zol!l1a It vészt vagy áldásthozó cseppjeit. Eles tekintet, mellyel 
belen éz a ragyogó ég Itékjébe, hogy értse meg a napsugár útját, a sö

J tét éjfél ezer mystikumát. Emelltedil! az Isten ség felé s beszél vele ha
rangiánal! hangján . 

• 

- Te nagy Ur, te hatalmas ls ten, ld napod világában mint vál -
tozhatatlan erő, csillag táborod közt fenntartóhént állasz ; ld fényben, 
ragyog~sban élsz; idő meg nem változtat, tér meg nem határoz; ki fel-

, höid dörejében, villámid cil!ázó fényében , áldásthozó szeretet, büntető 
úr vagy ... Hallod-e szava m? Szava m a földről Idált fp.léd, az öröl!ös 
Idízdelelll sátorából, a lIlunka fáradtságából, a kim erí'ilt ség verejték 
cseppjeiből, a gondolat feszíílt I!épzeletébul száll szavam fe léd . . . el
jut- e hozzád? 

• 
f n beszélel! veled. Szeretetről, hitről, vonzalomról , gyermeld ra-

gaszlwdásról. Házam a porból a hit emelte ld nem hiuság ból, de szent 
áhitatból. Mondd, nem hiábavaló az emberek munl!ája s én szólhatok 
veled? 

- Küzdésre teremtém az amber!. Hatatmam erejét ism er i. Jósa
gom - I!üzdésében aranyszá ll! ént c8i llog. Ő érzi ezt, azért hivd e helyre 
imádkozni ől. Hívd ha pihen, ha fáradt, ha I!özönyös, ha hite gyönge, 
ha szenved, ha örül. Átlitsd meg fél!telen orgiáiban, vad szenvedélyei
ben, vágyai lovagtásában s add értésére, csal, hivó szavad megértése 
mellett tehet bOldog, 

- Meghallod-e s.zavam , ha a föld ölöm párázatából bontahozik 
hi hangom? 

- "Öröme van-e valal!inel!, énekléssel dicsérje az Úrat". 
- Meghallgatsz, ha szenvedéseI! keresztje alól sóhajtozol! feléd? 
- "Szenved-e valaiIi, imá,dkozzéll". 



• 

12 
• 

- Ha gyermeld hangolI vegyülnek szavamba, kiválasztod-e s adsz 
intelmet nekik? 

- "Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életii légy! ' 
- Ha verejtékes homloku férfi bágyadt tekintettel néz feléd, s 

Itebléből sóhajolt fakadnalt ? 
"Megmondtam ember, Iltizdj és bizva bizzál" . 

Az őreg csendes imáját ha jelentem neked? 
- .EI van téve számára az örök élet koronája". 
És beszél a harang az Istenről. 
Hangjába belevegyLiI a megfeszitett elme képzeletének halk sut

togása, ráharm«toz az agy verejtéke, s e megértő kÖ Lös beszédben 
diadalmat lii az emberi gondolat, mellyel föltaláita Istenét. Ellkor szét
tépte a korlátoltat, melyelt Istent a fajok szűk látóltöre Itözé szoritottált, 
porba döntötte a nemzeti istenek bálványait, ,,!zogy bebizonyítsa, meny
nyivel nagyobb IJten pora a bálványoknál", (Tagore) s helyéb e az em
beriség szerető Atyjának Itépét állitotta. 

Összetörte a népeit vallásos hiuságát, melyelt életmódjuknak, lellti 
tulajdonailtnak Iterestek hawnló, megfelelő Itépet. Olymp vára, lotusz 
levél alatt az indus álma; a harcos perzsa erőszakossága; Palesztina 
Jahvéja; az arab ábrándjainak világa; Kina rendithetetlen égboltja mind 
el!ünnelt, s a felsőbb emberi értelem dilttálja : egy az Úr, az emberi- • 
lóégnek szerető édes Atyja. A világnak ez az Istene nyilatkozilt meg a 
pálmált árnyéltában, a jéghegyek barlangjában, a narancsfák hazájában, 
az egyenlitő forró melegébeIf, az észalti fény szel id. szépségében. 

. " 
Csak a forma más, mellyel imádjuk Ot, - de összehoz minItet a 

harang hangja. Ez nem teltint faj ra, felekezetre, nem altad meg orszá
golt határt jelző köveinél, elmegy hárhová, hol embert talál s beszél 
mindenLitt az Istenről. Legyen kettős . vagy egyszerii Itereszt a torony 
magas pontján, legyen gomb vagy csillag dísze ennek, a benne meg
szólaló harang hangja ugyanaz, innen és túl a tengeren. · 

Beszél lsten erejéről, mely összetartja a végtelen Uránia csiJ!ag 
milliárdjait, a tenger parányi cseppjeit; hatalmáról, mellyel hegyeit et 
mozgat; szeretetéről, meJlyel harmatot ragaszt a virág szirmára, érzel
met a szivre. S mikor ezt hirdeti: beszél az emberrel. 

c) Tuclja-e az ember, mit tett altlwr, milwr tornyába harangot 
helyezett? Hangot adott a templomna It, mely folyton vele beszél, s 
birálja minden cseleitedetét ? Nem engedi hiuvá, dölyfössé lenni s nem 
engedi a szenvedéseiIben csüggedten elesni. Vitába állit ja a komoly 
élet szavát az emberi gőg érzetével. 

A gondolat mindig keresi a ' tökéletesebb embert. A szobrász kő
ből kifarag egy Adonisz alakot, gyönyörködve néz végig rajta s a 
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talapzat kövére önteltséggel vési: ime, az ember. A feito hosszan nézi 
a mozdulat la n hőtömeget, végig csúsztat ja kezét simára csiszolt felü
letén, gú nyosan mosolyog, nints szín rajta. Megáll vászna előtt, ecsetét 
veozi, színeilet vegyít s megfesti az ember tökéletes alakját s alája irja: 
ime az ember. A költö hidegnek tartja az egyiket, szinesnek a másikat 
t" t 

nincs szó az ajhalwn, O lelket ad a szobrász l; festő emberének, mely-
lyel beszél, hacag, sír, zolwg s az emberről irt csodás költeménye alá 
ezt irja: ime, az ember. 

S az ember mind a háromban öntelten ismer önmagára. Egyik
ben alallját, másilIban szívét, harmadikban lelkét látja. És az élet? 
Adonisz szobrát összetöri, porát szerte hányja, festő emberére a föld 
porát dobja, a költő munlláját tűzze I emészti meg s egy emberi alakot 
tesz ezeilnek helyébe, hátra kötött kézzel, tövis Iwronával, bibor palást
tal vállán, hogy alakja legyen szobor mozdulatlan, színe bibor, legyen 
koronája és sírjon a lelke, aztán reá mútat: ecce ,homo. Mi emberek 
vagyunll !;ülönböző formában:. hideg, mozdulatlan, színes, örvendező, 
beszédes, éne id ő, szenvedő, tövis Iwronát hordozó emberel!. Az élet mú-

• 

tat iJyenelulell minket. Atalaldtó erejéneIt súlyával ránehezűl testre-
lélehre egyará nt s kacag a nagy ellentmondásoiwIl. Adonisz alakját 
meggörbí ti , . síma arcát át meg átltarcolja, reszketővé teszi a lábakat, 
majd egy pálóva l alátámasztja, hogy igy reszkesse át az életet. A festő 
színét faktilttá tesz i, sölét vonalakhal barázdát von a homloltra, s ölébe 
hllllatja az ősz sárgult faleveleit. A költővel incselItedilI. Vágyak, remé
nyek kerij ében, az ábrándolt hintóján ring a képzelet, erőltetett fántá
ziáival igyehszünk az élet merev vonalait símitani , folytonos mosoly-

" gásunldtal próbálunk az élet rideg ajkára mosolyt erőszalwlni, O pedig 
megáll, mint a fal, mely re jókedvű gyermeitek gummi labdát dobálnalL 
Ahogya családi életben egyik mogorva fél szótlanná teszi a másiItat 
is, úgy alallUlunlt át az élet IWnlolyságához, járunit benne, mint a meg
zabolázott temperamentum, korláto lt közt mozgó energia. 

Az élet torza i vagyunk csupán. Milyen megerőltetett Itépzeletre 
volt szükség, mig e torzokból megalkothatta Illagának Adoniszt a szobrász, 

Éhségtől meggyötört, sárgára meszelt, elasszott, színtelen alakok 
körülÖtlünlt, ily~nekké fest az életI" a legnagyobb festő, mely sohase 
hazudil\. Mindaz, mivel mi az élet színét taltargatni akarjuh, csak üres 
haZ\lgság. Ezzel az emberrel beszél a harang, mintha vigasztalni akarna, 
szemeinket a cél felé forditja s elcsigázott állapotunkban is figyelmez
tet : legyetek töhéletesek, mint a ti mennyei AtyátolI an. Isten ai ember
ben él. VágyailitaI, reményekkel tele a lélek, életcélok hevitenek. Minden 
elért cél lijallat teremt, mindenik szebb, tökéletesebb. A folyton töké
l etesedő életcél ok, lellti nyilvánúlásollban él az lsten. Bánt a szó, tegyünk - . . 
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mást helyébe, nevezzült végső célnak, eredőnek, kezdő oknak, erőnek 
vagy I.stennek, · mindegy. folyton nemesűlő lelki s szellemi vágyainitnak 

" . 
mozgató rugója csak . O sa végső pont benne sülyed el. 

Az emberi élet végső nemes céljának elérésénél áll a tökéletesebb 
• 

ember, kiről talán mintázni lehet. Ezt az embert vigasztalja s bíztat ja a 
. ~ " 

harang s az orgona. Eg és föld között O az örölt béldtő. Lenéz a ma-
gasból s a magvetőnek fülébe súgja: a jó földbe húlló mag ezer annyit 
terem. Ha álmatlan éjszakában bolyong a bűnös, megállítja a templom 
lépcsőjénél, hiszen lsten előtt kedves a megtérő. Magas padlás szobák 
sápadt lakója, fehérűlt ajakkal ha feléje mosolyog, azt is vigasztalja: 
szenvedők é a mennyelmek országa. 

És a tökéletesedésre vágyó ember vigasztalást nyer a harang s az 
. orgona hangjára. 

S beszél a harang az emberről. 
Igy védi az embert lsten előll. Nem oly elvetemült, nem:oly rossz 

az, hogy imádkozni ne tudjon. Van benne jóság, szelídség, alázatosság 
s nem egyszer Ilörütáncolja a frigyládát örömében. Haragja nehéz, néha 
féktelen, de azután bűnét bánva, 5ír lleservesen. .A lélel! nála mindig 
kész, de a test erőtelen". 

Óh te sunt harang s te búgó orgona. Emberi jÓ5ágról, áldozat-
készségről, emelkedett lelki nagyságról be5zéltell ti. . 

Ez emelte a harangot e magas toronyba, az orgonát e templomba. 
hogy beszéljenell Istennel és Istenről, emberrel és emberről. Legyen hát 
ébresztő hangotok, s koran reggel, mig az ember munllába állana, hív
jatok az Úr házába buzgón imádkozni. Szóljon hangotolI valahányszor 
ünnepet szentelünk, hogy teljék be e hajlék buzgó sereggel. Hangozzék 
itt síró dalként a beszéd, legyen zsoltárként elimádkozva. 

Legyetell megáldva Istentől, felszentelve az emberi lelkek igaz 
imájától. 

Most pedig szólaljon meg a harang és orgona, mi pedig csend
ben imádkozzunk. 

(3 percil( húzdk a harangokat, az orgonán ,Erős várunk"·at játssdk) 

...• Most telt be e hajiélI lsten dicsőségével". Ragadjatok vésőt 
s a harang otdalára, föl az orgonár!, a pecsétr:netslőlt melitersége sze
rint véssétek reá: .szentség ez az Urnak". Amen 

• 

• 

Ütő Lajos, 
székelykereszturi lelkéiz . 
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Harangszentelés. . 
Je l. 11.1 0 ... Légy hív ·mindhalá lig·' . 

ünneplő gylí lellezet! Kedves atyámfiai! ünnepet üJiinll! Nagy ün
nepet, egy 10 esztendeje ápolt Ilivánságunk beteljesedésénell magasztos 
ünnepét. Igen, éppen 10 éve annall, h'ogy elnémúltak az egyházllözség 
harangjai. 

• • 

Szomorú IlOrszall, Kedves hiveim, nemcsak aharangoll elnémúlá-
sána ll, han em a szívek megderm~désé nell és némaságának is szomorú 
Ilorözaka. A harangolI szavának elmúlása, a halotti csend, mely ezt kö
veté - a legbeszédesebb jelképe az elmúlt 10 év történeténell, annak 

• 
a történelemnek, amelynell árnyéllában csall sírok domborúltak, az el-
tem ele tt drága halottak, az eltemetett vágyak, remények, a megtört szi
ve lI és megtorpant szent akarásolI kics iny, sokszor jeltelen sírjai. Vaj
jon va n- e e gyüle kezetben olyan ember, férfi vagy nő, ifjú vagy öreg, 
alrine k sZÍvé n ne ej1ett volna sebet, akinek homlollára ne irt volna rán
cot a némaságnak ez a kisérteties korszaka l? 

• 

Amde a vágyak, a reménységek, a szent allarások nem halnak 
meg soha j a sí rokban is tovább élnek s las8anllint, mint titllOs erőll 

belopódzanak az é l ő nemzedék szívébe, megi hletik a lelkellets fokozott 
és megújúlt erővel tetteiIre és elhatározásokra indítjáll a szúnnyadó 
allaratot. Az élet, a diadalmas élet ismét urra lesz a rombolás és az 
enyészet felett. 

Enn ell az életnell, a di adalmas újra éledésnell magasztos ünnepét 
üljük a mai napon. Szenvedésünll, bánatunll, megpróbáltatásunll ma is 
van elég, de a dermedtségnek, a némaságnak horszalIa lejárt immár a 
mi számunkra s ezt fölllell, hogy váltsa a teltekneh, az alkotásoknak, 
a megújúlt vallásos hitnek izzó, életerős korszalIa. 

Aharangol! megszólalása valóban a mi életünk szimboluma. Min
den új harang beszédes és hangos tanubizonysága a szívek összedob
banásának, a közös allarat és elhatározás nagy erejének, az áldozat-

• 
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kézségnek, meJy ei egyházköisé'gberi is val6ra váltotta a hivek régi 
vágyát, forró óhajtását. 

... ,K~d~es ~tyámfiai!. Min~;n, ü,nnep csak aklwr értékes, ha megért
Juk es aterezzuk annak Jelentoseget s bensőnkben, lelkünkben is ün
neppé ~v.at~ult. S ép e? . azért óhajtandó, hogy ez a mai, ez a harang
szenteiesI unnep se mul Ion el nyomtalanúl reánit nézve, hanem ' legyen 
bő forrásává a keresztény bennsőségnek, a lellti meggazdagodásnalt, 
hogy értsétek meg az új harangok szavából az üzenetet, amelyet lsten 
az ő szent lelke által küld nektek: semmit se félr azoktól, amiket szen-
vedned ltell, légy hív mindhalálig. . 

• 
* * 

, Szeretem a harangoitat, szerettem is mindig, kisgyermek korom tól 
kezdve, Annyira szerettem, hogy külön is szereztem magamnak kistsen
gettyüket, amelyekben a gyermelt képzelete súlyos, nagy harangoitat látott. 
Tornyot is építettem nekik s megkonditottam őltet mindig, amikor ha-
rangoztak. . 

A gyermekkor álomltépei rég elmúltak immár. A csengettyük el
kallódtak, de hangjuk nilntha most is élne szívemben s a messze tá. 
volból mintha most is ' hallanám gyönge szavuhat. 

Azóta állandóan tart ez az érdeklődésem. Az érdeklődés azonban , 

lassankint mind mélyebb és mélyebb lett az éveit múlásával azt tapasz
taltam, hogy a harangok elhangzott szava, a mi elmúlt életünknek egy 
fontos része, lelki világunlmak elpusztíthatatlan em!él!e, hogya haran-

, . 
gok szava nem mulik el, nem semmisül meg még úkor sem, amikor érc-
nyelvük örökre elhallgatott, hanem tovább él a lélekben, megcsendül 
fájó, avagy öröm~eljes emlékezésünl!ben, nem hagy el bennünket, nem 
vesz ki teljesen belőlünlt, hanem velünk él és velünk marad mind
örökké, halálunkig. ' 

Igaz, hogy nem mindegyikre talál ez. Vannak harangok, amelyek 
különösen közel állanak szívünkhöz, hangjuk lelkünk mélyéig hatol úgy, , 
hogy sohasem tudjuk elfeledni s újból meghallásul! és érzelmek és han
gulatoknak túláradó hullámaival önti el egész lénvünket. A szülőföld 
harangjai ezek, a drága szülőföldéi, amelyel! hangját az anyatejjel együtt 
szívjuk fel magunkba, amely ép úgy, mint az anyate], húsunkká, vérünkké, 
életünkké lesz. " 

Mert higyjétek el, hogya szülőföld harangja nem üresen hangzó 
érc; benne van a község ,lellte, ben!1e sűrűsödik össze mind az a ne
mes és emelkedett érzés, mindaz az öröm és bánat, dicsőség és meg
aláztatás, amely érc&zavának hallásalwr a különböző alkalmal!kor a 
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reáfigyelőll szivét eltölti. A szülőföld harangja igazán a lelkek harangja 
s boldog, kimondhatatlanul boldog és szerencsés az, aki az élet viha· 
raiban vagy derült pillanataiban, fiatalságában és öregségében megérti 
a harangok szavát /; felismeri benne saját magát, múltját, jelenét és 
jövőjét. '. 

feledhetetlen a hang, aij\ely annyiszor hivott az lsten dicsőitésére, 
amelynek szava elldsérte utolsó útjuina szeretteinket s amelynek szaván 
felgyúltak az öröm tüzei vagy fellángoltalI a pusztulásnak égő zsarát
nollai. feledhetetlen a harangszó, mely a messzi évszázadokból zengi 
felénil őseink küzdelmeit és szenvedéseit, multunk dicsőségét és meg· 
aláztatásait. A történelem lelke csendül meg a régi harangok szavában 
s szent áhitatot kelt mindenkihen, aki meg tudja érteni. 

A háború fergetege sollat örökre elnémitott e kedves, feledhetet· 
len hangolIból s mégis úgy érezzük, hogy nem múltak el nyomtalanúl, 
hanem ami belőlük lélekké, szellemivé vált, tovább éli a maga örök 
életét bennünk és általunk a Ilövetkező nemzedékeiIben . 

• • • l 

A régi harangok szerepét ezután az itjaknak kell betöl!eniök. Sót 
- itgy tetszik nekem ezekre még nagyobb, nehezebb, még életbe
vágóbb szerep vár a mi életünkben, mint elődeikre. JI/\ert az új harangok 
feladata nemcsalI az lesz, hogy figyelmeztessenek bennünket a mitlt 
emlék ein ek megőrzésére, őseinil példájának követésére és vasárnapi han· 
gulataink fenntartására, hanem hogy fokozzál! bennünk kötelességeink 
tudatát, amellyel tartozunk szülőföldünknell, anyaszentegyházunknall, 
egymásnak, mint testvéreiInek, mint egy nemzet és egy hit gyermekei· 
nek. Ami életün;1 amennyi~el szegényebb lett hangulatokban, annyival 
súlyosbbodott, de gazdagodtt is kötelességekben s a múlt szent emlé
Ilei, feledhetethin hangulatai ma már csupán eszközök, csupán erőfor· 
rások kell, kogy legyenek számunkra a jövő feladatainalI és kötelessé· 
ge.inell teljesitésében. S vajjon mi a lényege, mi a vezető gondolata 
mindezeknek? . 

Amikor erre a kérdésre ' feleletet keresünk szinte önllenytelenűl 
tolúlnak ajkaimra János apostolnak a szmirnabeÍi gyülekezethez inté· 
zett eme szavai: 

"Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet. 
Semmit se félj azoktól, amiket szevedned kell ... Légy hív mind 

halálig s néked adom az élet llOronáját·. (Jel. II. 9. 10.) 
cz az, ai., ez az, ami az új harangok szavából felénk beszél, ami 

a hangulatolI föIött mint biztató izenet, de egyúltai, mint ilomoly éli 
~~ent kötele8sé~ szól mindnyájllOkhQ?;. . , . ' 
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A harangokban benne van a lelltünlt s az igazi harang az, amely 
a mi lelkünkből szól. S enneIt a mi harangunImaIt tudnia kell a mi 
bajainkat és nyoillorúságunkat. De nemcsak tudnia heli mindezt, hanem 
segitenie is rajtunk, hogya hit szárnyain Istenhez felemelkedve, egy 
percig se veszítsük el bizodalmunkat, hogy ne féljünk a szenvedésektől, 
hanem erős lélekltel hordozzu!t, mert ha , teli!t a megpwbáltatásna!t ama 
tiz napja, kitartástJnknak és hűségün!mek meg lesz a maga nagy jutalma. 

Légy hív mind halálig erre tanít a harang szava. Légy hiv az 
anyafőldhöz, mely táplál, kenyeret ad s magába zárja apáid csontjait, 
légy hű az iskolához, amelyben megtanulsz anyanyelved en imádllOzni s 
amely ellát az élet derék és 110m oly megéléséhez szükséges ismereteIt
kel és légy hiv aL lsten házához, ahol megtaláljált a vigasztalást mind· 
azolt, akik megfáradtak és megterheltettek, ha megtartják és szívökbe 
vésik az lsten- és emberszeretet legfőbb két parancsát. A harang szava 
a békéneit, a Itiengesztelődésnek, a megnyugvásnalt és megbocsátásnak 
a szava. Szebben, ezerszer szebben cseng ott, ahol nincs gyülölet, 
irigység,rosszaltarat, hanem testvéri szeretet, egyetértés és kölcsönös 
türelem minden rendű és rangú emberek között. 

Boldog, aki megérzi és megérti a harang szavából e nagy tanitá
sokat; boldog, altinek lelkéből aharangok plegllOndulása kiváltja azokat 
a özent és magaöztos érzéseket, amelyek arra Itötelezik, hogy minden 
szenvedés és megpróbáltatás között is hű maradjon hitéhez, anyanyel
véhez, szülőföldjéhez, az Isten- és emberszeretet parancsához. 

Hallgassátok azért figyelemmel és áhitattal az Új harangolt szavát, 
legyen minden Iwndulásuk egy újabb alltalol11 éö figyelmeztető a bá
torságra éb kitartásra, a hűséges élet szent fogadalmára, mert ha mind
ezt meghalljátok benne, csak áldást fog hozni számotokra az élet min
den körülményei Itözött. 

És most szó:aljatok meg ti ércnyelvelt I Zúgjátok és haröo.gjátok 
bele e szép völgybe a özéltely nép hitét, erejét, az összetartás tüzében 
megacélosodott altarat hatalmát. Legyetek ékesszavú hirdetői az idők 
végtelenéig, az unitárizmus eme hatalmas, erős végvárában a vallásos 
felvilágosúltság diadalának, a sok viharban megtisztult és felmagaszto
öult unitárius hithüség örökéletének . 

. Legyen a ti szavatolt mindig áldott és legyen lsten áldáöa e gyű 

lekezeten, amelynek Itözös akarata és va!.lásos lellte életrehivta a ti sza-
, 

vatoltat. Mindörökké. Amen. . . 
Dl". Varga Béla, 

teol. taná r. 

1 
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Aratási hálaünnep Homoródfürdön. * 
Énekek éneke IV. 15. és VII. 6. "Oh kerteknek forrása, élővizek

nek klitfeje, melyek folyna k alá a Libá
nonról I Mily szép vagy, mily ékes vagy, 
óh mily gyönyörüséges vagy nekem '" , 

A puszták fia áll a róna Itözepén, szemléli a folyót , mely csende
sen halad parttalan medrében" megpillantja a távolban egy kis falucska 
tornyát, Itözelben egy hajadont, ki vizes korsóját egy forrásból tele me
rítette, a nagy Itölt ő lelke mély álomba szédűl a természet édes gyö
nyörétől s lelltesedésének e szavalt ban ad ltifejezést: 

• 

Oh természet, óh dicső természet, 
Mely. nyelv merne versenyezni véled ' 
Mily nagy vagy te' mentő l inkább ha llgatsz, 
Anná l többet, a nná l szebbet mondasz I" 

Mikor Erdély szülötte idegenből hazaérkezik s megpillantja a ha
vas bérceket, a hegyek tetején a mohos vlÍrromoltat, alattuk a ltis fal
vakat kl'skeny, magas tornyaikkal, felettük a kőszáli sa6 merész ivelé
sét, igy köszönti édes szü l őföldjét: 

• 

"Vadregényes fenyvesek homá lya ' 
Sziklabércek, fel hők közelében, 
Üdvöz.öllek, mint a nyát a gyermek 
Hű szerelmem forró érzetében l" 

• 

• 

Ez idézetek jutottak eszembe, mikor a mostani besfédein alapigé-
• 

jét e szép fenyvesek között, forrásvizek mellett nektek felolvastam. Ugy 
érzem magam, mint az Éneltell énekének irója, mikor megpillantja a 
hatalmas Libánon hegyláncát, ahol magasra nőnek a cedrusfák, ahol a 
szikláll köz,ül előtörneit gyógyitó forrásvizek, amelyeltbő! ered a Jordán, 
lelltesedésében igy szól: ' "Óh kerteknek forrása, élővizeknek kútfeje, 

, • Elmondato tl 
hálaijnnepélyel1. ' 

1923, augusztus 3-ik vasárnapján tBrtc;> tI homoródfürdői ara tási 
, , 



r 
• 

80 
• 

melyel! folynak alá aLibánorói! Mily szép vagy, mily ékes vagy, óh 
mily gyönyörüséges vagy nekem I" 

· . A természet szépsége .mindig a legélénkebben szólaltatja meg a 
!töltők lant ját és legmélyebben érinti .a közönségesen gOlldolltozó ember 
lell!ét is. 

· Valami kedves, gyönyörüséges lelki érzelem, valami jóleső gyer
mel!i vágyakozás hivott bizonyára titeltet is a tlomoródvölgyének e 
Libánonjára, a tlargita alá, hol a suttogó feny'vesek hűs árllyéltot ad
nak, hol a föld belsejéből üdítő forrásvizel! törnek elő, hogyannalt ter
mészeti szépségeiben egyfelől gyönyörltödjetek, másfelől pedig itt, a 
szabad ég alatt, a természet nagy templomában, ahol oly szép, oly éltes, 
oly gyönyörűséges a különböző gyülekezetek népeinek együtt lenni. 
együtt imádltOzni, az elvett áldásokért aratási hálaünnepet szenteljünit ! 

Jöjjetek hát közelebb . és e helyen emlékezzünlt meg lsten gazdag 
áldásairól ! ' . 

. 

Egy munl!akör sincs több olyan; ahbl annyira közvetlen nyilat-
kozna meg az lsten teremtő éreje, hatalma és gondviselése, mint a 
földmivelés. Az iparosnak meg Itell tennie az utolsó öltést, a legvégső 
simitást elkészítendő munkáján, hogy az be legyen végezve. A keres
kedőnek minden darab árucildtért fizetnie kell, a hi vata lnoknalt minden 
ügyes-bajos dolgában hajszál pontossággal kell eljárnia, mig a földmi
ves ember, ha megszántotta földjét, ' elhintette a magvakat, a többit 
Istenre biZza. Az éjjeli harmat, az eső és a napfénye kicsaljált a rögök 
közül a fejlődő csirát. Bár elkövetIteznelt az őszi szelelt, a kemény fa
gyok, a tél zimankós időváltozásai, nem fél ezektől a földmivelő, mert 
ott él lelkében az Úr igérete: .Mig föld lészen, vetés és aratás, hideg 
és meleg, tél és nyár soha meg ; nem szűnneltl ~ 

Hite nem csal, mert a tavasz megújítja a földnelt színét, a gabona 
szárba szöklten, gyorsan fejlődik. a telt kalászolt meghajoinalt sulyos 
terhük alatt és a nyár izzó melegében. elkészűlnek lassan az aratásra. 
Az elhintett magvak a fáradtságot gazdagon fizetik vissza. Jó mun!tá
nak szép jutalma, jó vetésnek rendszerint jó aratása van. De ne feled
jük, hogya termés nemcsalt a megmunkált föld é5 az elhintett magvak 
milyenségétől függ, hanem függ az ŐSZ, tél, tavasz folyamán történt 
időváltozásolttól és függ különösen a nyár jéggel terhelt fell ege itől is. 

Egyszóval sok függ a munkától, de csalt úgy van eredmény, ha 
az Úr ad előmenetelt. . 

Igaz marad a közmondás: "Emberé a munka, Istené az áldás l" 
Az ember csalt egy porszem a nagy mindenségben. Dolgozni, ugya n 

tud, de csak annyit, amennyire lsten erőt és tehetséget anott. De nem 
tud teremteni egyetlen egy fűszála t, egyesőcseppet, nem bocsáthat 

• 

, 
• 
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földjére egyetlen egy fénysúgárt, mert ezek mind az lsten gazdag ado
mányai. "Tőle száll alá minden jó adomány és töltéletes ajándék l" 

Ő ad napsúgárt, hogy világítson, ő ad esőt, hogy terméltenyítsen, 
ő Itövériti meg a barázdákat, az ö gazdag tárházából teltek meg az idén 
is a kalászok. Ő őrködött a mezők drága kincseire, hogy akik remény
séggel vetettelt, örömmei atathassanak. Mig igen sok vidéken egy pár 
perc alatt lönltreverte a vihar, a jégeső a mezők drága kincsét vagy 
árviz iszapoita le a már érő félben levő gabonát, mi örömmel vehetjük 
ajltunlua a zsoltárt: "Mily nagyok a te cselekedeteid Uram, mindene
Itet bölcsen teremtettél, betölt a föld gazdag áldásai ddal ," 

Mi Itövetkezi!t ebből? 
Az, hogy Istennek az elvet! jókért hálával tartozunk I 
lsten iránti hála alat! némelyek csak imádkozást értenel!. Imád

Iwzni Itell' de még nem elég. A mi hitünk szerint ehhez szültséges a 
jó cselekedet is, mert a hit jó cselekedetek nélltül meghalt. Jézus meg
mondta; .Nem azok mennek be a mennyek országába; akik szüntelen 
hangoztatják: Uram, Uram, hallem akik cseleltszitt az én mennyei Atyám 
akaratját , (( 

Ugy-e bár felebarátom, há valaki jót tett veled, azért nem elég azt 
mondani: köszönöm, hanem a jótettet valamikép jótetteI II ell viszonozni. 
lsten jóságáért sem elég az imádkozás, hanem szükséges a jótettek 
gyalwrlása is' 

Régen égő áldozatot mútatlall be az Úrnak, a mi ősei nk fehér lo
vat áldoztak; ilyen áldozatok nem vár gyermelleitől. tioseás megmondta: 
"Irgalmasságot várok és nem áldozatot!U De azt igenis elvárja, hogy 
áldásaiból rójjuk le mindenld iránt tartozásainkat , 

• Adjátok meg hát a császászárnak, ami , a császáré, Istennek is 
azt, ami az Istene ," 

Ne feledj~tek el, hogy az emberek egyik csoportja mig boldog, 
megelégett sorsban él, a másikIlak nincs egy betevő falatja és nincs 
ahová fejét lehajtsa. Ezekről sem szabad m.egfeledllezni! Nem azt mon
dom, hogy életerős, munllaképes koldusoknak osztogassatolt kenyeret, 
amilyenek sajnos manapság úton-útfélen találhatók, de az igazi szűllöl
ködőkről, az igazi munkaképteleneltről nem szabad megfeledkezni I Jé

, zus azt mondta. ha. Valaki felveszi ezek Itözül gondját én érettem, az 
én gondomat veszi fel '" 

Főkép ne feledjétek el, hogy ti az egyháznak tagjai vagy tolt. 
" Az egyház nem rajtatok kivül álló valami, hanem azt, ti magatok 

alkotjátok. Ti vagy tolt annak fenntartó os,lopa,i , ~ 
Mi történik, ha az épületbőlkiszedik , az oszlopokat 1, Gondoljá- ' 

tok-e, hogyha ti fenntartó oszlopok 'félreálltok, mi fog bekövetkezni ? 
• 

• 

, 
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. Nem ke~1 mon. djam. ' hogy mennyi seb tátong rajta, hányféle SI ük-
seg kiált belőle, mily aldozatokra van szüksége, hogy fennmarad hasson 
ifjait hitünk örölt igazságaiban nevelhelÍse, mert azt hiszem ezekrői 
mindenik templomban szóloltak lelkipásztortársaim. Csak arra Ilérlek 
itt titeket, ne legyenek e segélykiáltások . pusztában elhangzó szavalt 

. hanem jusson el szívetelthez, buzduljatolt fel az ősök példáján, kik a: 
egyházat nemes áldozataikkal annyiszor megmentették. 

Mindezek nem azt jelentik, hogya szorgalmas nép, amit nehéz 
·munkával nyáron át gyüjtöget, azt szétossza mindenfelé, hanem azt, 
hogy minden ember legjobb akarata és tehetsége szerint vegye Iti ré
szét a köztevéltenységből, rójja le társadalmi · kötelességét, ne mond
hassa róla senki: ~ Ez a nép csak szájjal közelget én hozzám de a szive . , . 
távol van én tőlem! mert nincs a földnek sulyosabb terhe a háládat
I·an embernél, de a jókedvű adakozót szereti az Úr 1" 

Miután ezeltet jól a szívetekbe véstétek, e helyen kere!;ztényekhez 
méltó módon iUlnepelj etek! 

Az .igazi széltaly ünnep -- mint régen - ma sem szoltOtt véget 
érni az istentisztelettel, hanem amint sokan mondjáit, igazán még csak 
azután kezdődik. Otthon is az orgona sípjai alig hallgatnak el, felsír a 
hegedű szava, cimbalmi zengések és klárinétok, Itürtök vidám hangjai
nál kezdődik al ifjuság gondtalan mulatsága. Szükség, hogy e téma 
fölött is egy Itissé komolyabban elmélkedjünk. Egy vallásos szellta, 
mely soltféle módon tesz kisérletet, hogy valahogyan itt körünkben is 
megalapozza magát, azt hirdeti, hogy táncolni, múlatni nem Itereszté

. nyekhez méltó cselekedet. 
. 

Erre vonatko2.ólag nekem ilZ .a véleményem, múlatni kétféleltéppen 
• 

lehet: szépen és csúnyán. Ez utóbbi eset akkor áll be, ha az illető 
ama bizonyos nedvekből annyit szedett magába, hogy tulajdon Ilereszt
nevét is elfelejtette, énekével mindenltit túíltiabál, lármáz, kötekedik, 
civaltooik, káromolja az eget, szidja a világot, az ilyen mulatság a té
kozló fiu dolgára emlékeztet, az ilyen viselkedést mi senkinek se ajánl
juk. Az ilyennek mi azt mondjuk, mint amit Jézus mondott a bűnös 
asszonynak: .Meni el fiam haza és többé ne vétkezzél l" Az ilyen mu
latozások ellen tiltaltOzni szószéken és társalgás Ilözben lelllipásztori 
Ilötelességünknell tartjuit . 

De nemcsak megengedhetőnelh hanem helyénvalónak nyilvánít juk 
az ifjuság· mulatozását az esetben, ha az ifjuság beszéde, tánca, visel
ke.dése nem sértik a régi jó székely erkölcsöket. Ha kellemes hangon 
éneklik régi kedves népdalainkat. Ha a jókedv legmagasabb fokán. is 
ismernek komomolyságot. .Ha az illendőség határait túl nem lépik. Al
talában .. ol}'an mulat6á~ . ellen,. IIm~ly II tárliaeágot j(>kedvre hjlngolja, a 

• • -

• 
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lelket felvidámít ja és minden résztvevő ben kedves emléket hagy maga 
után, semmi Il ifogás unk nen' lehet! 

Bennünll, a nép őrtállóiban, lelllipásztorollban mindig jó érzést 
kelt, ha látjuk, hogy a népet, mely ide jön, nemcsak testi, hanem lellli 
szomjúság is égeti, nemcsak a borvizek forrá sából, hanem az öröllélet 
vizeiből is inni óhajtanak. J?jjete!l azért Iledves keresztények mindig 
igaz vágyódással, mert amint az Enellek éneile mondja, özép, ékes, gyö
nyörűséges ez a hely. Szép már a természeti fellvésénél fogva is. A 
suttogó fe nyőll felIlinálják hűvös árnyékaikat, az élő vizeilnek forrása 
üdítő italukat, de szép ez azért is, mert ez a hely a homoródmenti 
gyülekezetelmeh egyik szent helye, hova minden évben felgyűlekezünk 
aratási hálaünnepélyre. Ide szent vágyódássa l jövünk, arra törelledjünk, 
hogy innen kedves emlékeilIlei, azon erős elhatározással távozzunk, hogy 
nemcsak szóval, hanem cselelledeteinllkel is dicsérjük mennyei Atyánkat ! 

Ilyen érzések és gondolatok között iidvözöllell titeket Kedves Ke
resztény Testvéreim faji és felellezeti Iliil önbség nélkü !. Istennell jósága, 
szeretete és gazdag áldása legyen ezután is ti rajtatok! Ámen. 

• 

• 

• 

• 

• 

Báró Jó zsef , 
városfalvi lelkész . 

• 
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