
EG Y HÁZ I BESZÉDE K 

A mély hitü édesanya. 
(Anyák napján) 

Afapíge: Miilé 15. rész. 28. vers. 

Alapigénkben k. a lia i! Máté evangélista egy édesa nyát 
á llit előnkbe . a kinek leánya. a mint ő mondá, va la m; ördögi 
gonosz be tegségtől gyötörletett. Ez asszony. ki föniciai pogány 
nő volt. egy a lkalo mm al. midőn Jézus Galileában járt. leányát 
hozzá ville és kérle. hogy gyógyit sa meg. Hiszen soka t ha llo tt 
má r az ő csodá la tos gyógyi tásairó l és kiált vala fel éje: "Uram. 
Dávidnak fia. könyörülj rajtám l" 

A Mester első pilla natra idegenkedett tőle , mivel a zsidók 
tisztáta la nnak tarlottá k a pogányokka l való érintkez"st és nem 
aka rta . hogy még ta nitvá nyai is megbotránkozza na k benne. Az 
a nya sürgető. kitartó könyörgé,é nek és a tanitványok unszolá
sának mégiscsak engedet!. Magához engedvén. így szóla: .. Úh 
asszony. nagy a te hited I Legyen néked a te akara tod szerint" 
és meggyógyu la leánya a ttól a pillanattól fogva. 

Igen I Nagy a te hited! így szó iolI egykor Jézus a leányáérI 
aggódó édesanyának. Igy szólha tunk mi is ma. anyák ünne
pén. saját tapasztalatai nkból. megfigyeléseinkből itélve. hogy 
nagy a hite egy jó édesanyána k. Ez a hit a gyermeke iránt 
való mély szeretetbő l táplá lkozik. a mely csodás dolgok véghez
vitelére képesíti. 

Elmélkedjünk hát ma e mély hitü édesanyáról. testvéreim I 
Nézzük meg: 

l. Az ő csodás anyai szeretetét és aztán 
II. Tegyü nk tisztességet Neki. hódoljunk előtte • 

• 
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I. 

Ismeritek ugyebár, testvére im, Mózes születésének körül
ményeit, amely szerint az anya három hónapig rejtegette kis 
fiát, " kis gyerm ekeket ha lálra keresö ka tonák elöl és am ikor 
tovább már nem lehete tt rejtegetn i : gyékényböl kosara t fon és 
a sás közé rejti. A gyerm ek nénj ével pedi g fi gyelteti, hogy vaj
jon mi lesz további sorsa. 

Az édesanyai szeretet örködik gyermeke fel ett ilt is. 
Vagy ismeritek úgy·e az e lsö Kirá lyok könyveböl ann ak 

a ké t asszonyna k a történeté t, akik egy ütt laktak. Tudjá tok, 
hogy mindke ttönek há rom napi idöközze l egy-egy fia születik. 
Egyiké csaknamar megha l és egy éjszak" elrabolja, kicseréli 
a másikéval. A másik fe lfed ez i és ebböl viszfily szárm azik. 
Mivel nem tudnak megegyez ni, ügyükke l Sa la monhoz mennek, 
hogy igazságot szo lgáltasso n. Sa la mon kirá ly, a mikor ketté 
aka rja vága tni ft gyerm eke t, hogy egyik felé t egyiknek, másik 
relét a másikna k adj a és így tegyen igazságot, akk or fölsikolt 
a gyermekét fé ltö szeretet az igazi a nyából és azt mondja, 
hogy inkább legyen a másiké a gyermek, csak éljen. 

Ime I Az a nya i szere te t önmaga boldogságát áldozza fel. 
K. a lia i I Én ismerek édesanyát, a ki ezekben a gonosz, 

kegyetlen id ökben kenyerkeresö é le llá rs né lkül ma radt egyetlen 
fiáva l és Ö, a jobb viszonyokh oz szokott urinö, hogy liá t ta 
nit la thassa , e lmegy szo lgál ni. Ne m fé l töle , nem reJ telIi. Azt 
ta rtja, hogy Jézus is szolgá lt másoknak. Szolgá la tá t önm egtaga
dássa l végzi. Hisz fi áé rt teszi. ' És mily boldog lenn e, ha így 
célját e lérh etné . 

Mindezek a példá k a csodás. mély a nYd i szere te trő l tesz
nek ta nuságot. És még ezeken kivü l há ny példá t hozha tnék rel 
en nek igazolásá ra. Nem hiá ba mond otta há t Jézus eme leá
nyáért aggódó fönicia i asszonynak : "Öh asszony I Nagy a te 
hited l" 

Nézzetek gyermekeitekre ti mai a nyák és mondjátok meg, 
hogy hasonl ó helyzetben nem úgy cse lek~dné tek-e ti is ? Nem 
.ti liakozoll·e a ti a nya i szivetek. amikor az elm ult világháború 
a h a rcmezőkre ragadta gyerm ekeiteke t s odaáll itta lla a ha lá l 
torkába , az irga lma t nem ismerö e llenséges golyók e lé. Köny
nyes szemetek, fájó szive tek es zokogó ajka tok nem e lilla ko
zást fejezte-e ki ? I - Aztá n sokszor drága gyermeketek relé 



59 

nyuj lja ki a könyörlelen halál cson los kezél, hogy elragadja 
tölete k hogy lezárj a ragyogó szemel. viaszsárgává meszelje ró
zsas arcai, hogy ne la lálkoz hassa lok soha löbbel e földi élel
ben. Óh! mondjálo k meg, hogy nem veszi le k-e föl a küzdel met 
az " lelra bló e llen. Óh bizony, egy anya inkább szegé nnyé és 
koldussá teszi magát, inkabb utolsó erejél fölaidazza a virrasz
tásba n és ápolásban, csak hogy gyermekéi megmenlhesse, meg
ta rlhassa. 

Méllan mondhaljuk hát a mai a nyá kra is : "Óh asszony, 
nagy a te hiled I" 

, 

IL 

A régi vilagban az a nyát úgy tekinle tté k, mint akinek kö
lelességei vannak, de jogai nincs enek . Nem tudlák érlékelni. 
Azt hitték, hogy csa k a férfi vihet végbe hőstettekel. Nem tud
ták, hogy a nya na k lenni már magába n véve nagy h őstelt. Hi
szen ugya na kkor, amikor fériét és a világot egy gyermekkel 
megajándékozza, saját é letét kockazla lja, Voltak azonban gyer
mekek, akik mikor nagyok lettek, akkor is érezté k édesany jok 
s imogató kezét, kedves szavait és minde nt érettök aldozó sze
retetéI. Ezek me leg szavu, dicsőitő éneket zengtek édes anyjuk
ról. Igy lassanként kezdett ék fölfedezni az édesanvát a nagy 
em beri csa ládban. 

Ez volt a gyermeki hála, a gyermeki hódolat első meg
nyilvánulása. 

Ekkor azonban jött valami szennyes áramlatú folyam, 
amely mindent elsodrássa l fenyegetetl. Jöttek az újkori eszmék: 
az önzés, a mull és az öregek iránti tiszte letlenség s a modern 
erkölcstelenség, amely kilermelle magából a gyermeki hálátlan
ságol. Megcsufollák az anyaság szent eszméjét. - Ekkor szü
letett meg, a mi korunkban , ott túl az Óceánon, Amerikában, 
e szennyes áramlatok közepette egy lelkes és dicső mozgalom: 
az . anyákról va ló megemlékezés ünnepélyes külsöségek között 
amely újra vissza akarja állitani az édesanyát arra a helyre. 
ami öt megilleti . 

Ez volt a második lisztességtevése a gyermekeknek az 
anyákkal szemben. 

Az anyának nagy becse és értéke abban rejlik afiai, hogy 
bár fájdal om mAl, de a gyermeknek, a jövö nemzedéknek ő ad 
életet. Hiszen enélkül nem volna semmi magasztosabb célja 
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-az életnek. Aztán ezt a gyermeket, ezt a jövő nemzedéket ő 
neveli, jellemét ő formálja az édesapának a segítségével. sok 
gyöngédséggel, szeretettel és sokszor bizony sok mindenről le
mond az anya, csak azért. hogy gyermekének meglegyen az, 
amire szüksége van. Az apa küzd az anyagi javakért, a meg
élhetési'rt; küzd az eszményekért, a jobb jelenért és a jobb 
jövöért; a közügyek fölvirágzásáért, s mig az apa, a férfi így 
küzd az élet nagy piacán. addig az anya csendes önfeláldo
zással dolgozik otthon, a családban gyermekeiért. Az életharc
ból hazatérő férjet pedig meleg, puha fészekkel fogadja s le
símitja homlokán a viharos küzdelem nyomait. 

Talán azért nem vették őt észre sokáig, azért nem látták 
meg, hogy milyen drága kincse ő az emberi életnek, mert az 
ő hősies önfeláldozása otthon folyt le a családban, csendben, 
míg a férfi küzdelme ol t künn az élet színpadán. De hát anya 
nélkül jöhettek volna· e új harcosok az é letbe? Ezek az új ha r
cosok, ezek az új katoná i, mind át voltak itatva az anyai lé lek 
gyöngédségével, finomságával, megértésével és lelkesedésével. 
Azért óh I ezerszer legyenek áldottak a jó anyá k, akik igaz, 
nemes lelkü fiakat és leányoka t nevelnek a jövendőnek. Mert 
bizony a Példa beszédek irójával mondhatjuk, kiállhatjuk mi is : 
"Derék asszonyt kicsoda- ta lálhat, mert ennel, ára jóva l felül
haladja az igazgyöngyöket." (Példb. 31".) 

Ilyen gondolatokkal hódoljatok ma ti is T.-im I nagy és 
kicsiny gyermekek édesanyátok előtt, az a nyá k ünnepén, hogy 
ez a hódolat jutalom legye n az ő részölue, hogy ' ebből ők erőt 
merítsenek a viharos, a megpróbáló idők továbbí küzdelmére, 
mert bizony mondom néktek, hogy az ilyen nagy hit, mint a 
milyen az édesanyáé, mentheti meg csupán lelkünk biza imát 
és nemesebb eszménye i!. Az ő szavukat hallju k, ha lelkünk 
kételyek és meghasonlások örvényébe kerül. Az ő nagy, le
győzhetetlen hitük Madách: "Ember tragédiá"-jának utolsó mon
datával igy biztat minden időben: ember, fi am, édes gyerme
kem, küzdj és bízva bizzáll Ámen. 

Benczédi Ferenc. 
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A megmozdult hely. 
Pünl<östi egyházi beszéd . . 

Alapíge; Csel. 4. r. 31. v . .. ~s minek utánna kö
nyörögtek, megmozdula a hely, ahol 
egybegyül!ek. és betelének mindnyájan 
szent lélekkel és 8Z lsten beszédél bá
torsággal szólják va la", 

Jeruzsaiem. a zsid ók szent varosa. különös képet muta t. 
Ünnepi szin és ha ngu la t tölti be a tereket és utcákat. Nagy 
za rándok csapatok érkezne k. nem csak az ország különböző 
részeiből. hane m Mezópotaniából, Kappad óciából, Pontusból, 
Frigiából és Pamfili ából, Egyiptomból és Rómából. Itt az ara
tás kezdete és a törvény kiadasanak örömére ünnepi talalko· 
zót ad egymasnak Ázsia, Afrika és Európa zsidó és prozelita 
la kóssága. Mint a fol yók a tengerbe, úgy ömlik a zarándokok 
tarkA serege részint gya log, részint tevén , részint szamarhaton. 
Mint a megzavart ha ngyaboly, úgy hemzseg a sokasag és 
mindenki siet a Salamon gyönyörü temploma felé, hogy Jahvé 
olt<irára tegye áldozatát. A templom körüli téreken han gosa n 
folyik a pénzváltás és az áldozati allatok fölött való alkudozas. 
Egy érzés és egy gondo lat tölti be kelet és nyugat tájairól ide 
sereglett zarándokok ' lelkét. Áldozni Izrael hatalmas Urának, 
aki vá lasztolI népét nem csupán kiragadta és Egyiptomi faraók 
rabszolgaságaból : hanem a tejj e l és mézzel folyó Kanahán 
földj ére juttatta, amely földön esztendőről·eoztendőre megújitja 
az ő gazdasági áldasat az árpa kalászokban és a szőlőfürtök 
sokaságában. Öh I nincs más lsten ezen a hatalmas Jehován 
kivül, aki meglátogatja az Atyák vétkeit a fiakban, de irgalmas 
azokhoz, akik megtartják parancsolatait. Ezen hatalmas Úr előll 
leborulni, neki az állati áldozatot bemutatni, az ő parancsola
tait betüszerint betartani: ez vágya, álma, öröme és bolgogsága 
minden igaz izraeliIának. Ez a szent vágyakozás, ez a vallásos 
áhitat hozta ma ide az ős i hagyomá nyon csüngő sokaságol. 
Boldogok abban a tuda tban, hogy sziveik összedobbannak, 
egymassal kezet szori thatnak s közös templomukban együll 
áldozhatnak. 

De mialatt ennek a sokaságnak hangos lármája és büszke 
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nemzeti örömének a hangjai visszh angzanak at utcákon és 8 

lemplomban, azalalI egy 12 lagból álló, megfélemtítell csap"t 
egy szegényes felső házba bezárkozva, nem merI az ünneplő 
lömeg közé vegyülni. Az árvaság és az elhagyatollság szomorú 
érzése löltölle be lelküke t. Gondolatban maguk e löli lállák azl 
a Názáreli Mestert, akivel együll jártak Galilea vi rágos mezőin. 
a Genezáret lavának tiszta lükrén akkor, amikor annyi hala t 
fogtak, hogya hálójuk is szakadozott a teher súlya a la II, a 
Jákób kúljánál, ahol szólalla az örökélet beszédé l. a" hegyen", 
ahol a boldogságról olyan elragadóan beszélt nekik, ahogyan 
még ember nem szólall. Úh I milyen gazdag reménnyel ki sér
ték mindenfelé útjában s milyen áhilallal hallga llák beszédél: 
amellyel országol igért nekik, amelyben igazság lakozik . Hová 
leltek ezek a szép álmok, ezek a szebb jövőt igérő remény
ségek? A Golgota véres keresztje letőrte mindpn szép tprvü
ket, minden reményüket s most ime megszégyenilve és meg
félemlitve. a saját véreik elől ·is elzárkozva, kétség és aggo
dalom közt tusakodnak, hogy mi tevő k legyenek. 

És ebben a gyötrelmes helyzetben, ebben a kétségbeej tő 
pillanatban az elhagyatott és árván maradt szív ösztönével sze
meiket az égre függesztik, egy értelemmel és egy lélek kel Is
tenhez fordulnak s imádságba n öntik ki vágyaikat az é lő Isten 
előll. Ennek az imádságnak rendkivüli hatása volt. Csoda tör
tént nyomában. Az alapige szerint "minekutánna imádkozta k, 
megmozdula a hely, ahol összegyültek, és betelének mindnyá
jan szentlélekkel, és az Isten . beszédét bátorságga l szólják 
vala." Vajjon mi történhetett itt. Talán csudás földrengés, mint 
Jézus halálakor? Nem I hiszen a többit jól tudjá tol\. Ez imád
ság hatása alatt kivirágzott a keresztény egyház s hóditó útjára 
indult Jézus szelleme. Úh I mennyire szükség volna nekünk is, 
hogy csoda li:irténjék bennünk és körülöllünk I Mennyire szük
ségü nk volna, hogy egyházi és va ltási é let ünk á lló vize mp.g
mozd ulj on, hogy hősök és aposlolok támadja nak közöllünk is. 
a kik Isten nek beszédét nagy bálorsággal szó lják , akik a hosszu 
tespedés után az élet, a mozgás és fejlödés új útjaira vezes· 
se nek minket I 

Milyen is lehetell az apostolok amaz imádsága, a melynek 
ha tására megmozd ult az a he ly, a hol összegyülve va lának? 

• • • 
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Az az imdtság az é/ó hit imádsága volt. Mint vala mel y 
régen l e lűnl álomvilágnak csodálatos visszhangja. úgy tűnik 
fel ma elöllü nk az a la píge. Hát nem imádkozunk mi is eleget ? 
Magán yunk csöndj ébe n s itt az Islen házában is nem ha ngzik. e 
na ponkint az Uram I Uram kiáltás? Nincsen·e különös gondunk 
arra . hogy érzésein ket és gondolalainkat minél szebb és zeng· 
zelesebb szavakba n fejezzük ki s imádságunkat min él szebb 
és művésziesebb form ákba n öntsük ki. Minden eseire szebb és 
lelszelösebb formá kban . mint aminökben azok az egysze rü ha
lászok és vámszedök tehették. És mégis a mi imádsága ink a 
legtöbbször csak el ha ngza na k a levegöben. mint a pusztában 
kiáltásnak a szava. Azoknak nyomában nem űl el a gond és 
aggod a lom felhője lelkün kről ; nem szá radnak fel a bána i köny
nyei szemünkböl ; nem láljuk tisztábban hivatásunk útját; nem 
ragyog fényesebben elö ttünk életünk célja; nem ébrednek úja bb 
elhatározások lelkünkben; nem kapunk bátorságot lsten orszá
gána k munkálásá ra ; s nem gyúl fel a mi lelkünkben az a 
sze nt lang. a mely azokat az egyszerü apostolokat magával 
ragadta. Nem hogya hely mozdulna meg. ahol maganosan 
vagy összegyülve imádkozunk. hanem hideg és érzéketlen ma
rad szivünk. gyönge és tehetetlen akaratunk. kietlen és puszta 
lelki vilagunk. Imádkozu nk . de azért minden marad bennünk 
é. körülöll ünk a ,,'giben. Tovább sirunk. csüggedünk. aggódunk 
és panaszkodunk. hogy Islen nem hallgatja meg a mi imád
sagunka t. 

Vajjon mi az oka annak. hogy ennyire hatástalanok a 
mi imádsága ink ? Hiszen lsten ma is a régi. Az O term észeti 
és erkölcsi törvényei ma is a régiek. Úgy tetszik nekem. hogy 
nem az Isten változott meg. hanem meg"altozott az ember. 
Megváltoztak az ember érzése i és gondolatai. Imadkozunk mi 
is. de a mi imádságunk az üres szavak imádsága. amelynek 
nincsen megkivánt lelki mélysége. A mi imádságunk a gépies 
imádsÁg. amelyet érlelem és öntudat nélkül ledarál al! ajak. 
A mi imadságunk az önteltség farizeusi imádsága . amellyel 

. alázatos bűnbánat helyeit érdemeinkkel dicsekszünk az Isten 
elölt. A mi imádságunk az önzés imádsága. amellyel a világok 
és az emberiség Urát. a magunk kis céljainak szolgálatába 
szeretnők állitani. A mi imádságunk az anyagi javak hoz és a 
földhöz tapadt imádság. amelynek nincsen az lsten felsőbb 
rendü eszményi világába való szarnyalása. Az 'ilyen imadsagra 
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régen sem mozdult volna meg a hely, a~ol elhangzolt s ma 
sem rezdül meg a szivnek egyetlen húrja sem. 

Nem ilyen imádság volt az apostolok imádsága. Lehet, 
hogy ők nem is foglalták szavakba közös óhaj tása ika!, ha
nem egy mélyről jövő sóhajtásban egyesültek az egyedül élő 
Istennel. Lehel, hogy ök magukról megfeledkezve abba ftZ esz
ményi világba szárnyalta k gondolataikkal. amelynek szépségéről 

annyi I hallaltak a Meslerlöl. Az ök imádságuk az élö hilnek az 
imádsága volt. Annak a hilnek , amelyről Jézus azt mondotta, 
hogy belöle egy mus tármagnyi is hegyeket mozdit ki helyük
bőI. Hogyne mozditotta volna meg hát azt a helyet, ahol ösz
szegyülve vallak. 

Igen, Ker.-ek, csak az élő hilre s az Istenben veteIt bi
zalomra épiteIt imádságnak van az ember lelkére, é letére, cé l
jaira, tevé kenységére kiható áldásos hatása. Jézus egy alka
lommal, amikor a tanitványok csodálkozásukna k adtak kifeje
zést az ő cselekedetei fölött. így szólol! hozzájuk: "Ha hile lek 
van és ne'1' kételkediek. nemcsak hasonló dolgokot tud tok 
cselekedni, hane m ha azt mondjátok e hegynek: I,elj fel és 
zuhanj a tengerbe, az is meglészen; s amil könyörgéstekben 
kérlek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek". Egy más al ka
lomma l, mikor a ten geren sülyedni kezdő ta nitványok ké tségbe
esve kiáltoztak: "Tarts meg Uram, meri elveszünk" - Jézus 
megdorgálta őket. mondván: "Kicsinyhitüek. miért ké tell,edtek." 
Úgy van, ker.-ek I A mi ki shi lü"égün k, a mi bizalma tla nságunk 
az egyik legfőbb oka annak, hogy eszményein k e lhomályosul
tak, hogy lehe letlen löprengéshe n élün k, hogyaka ralunk nem 
tud szárnya ka l ölleni, hogy külső csodákal varunk ahelyett, 
hogy mÍ igyekeznénk a hil erejével csodál,al lenn i. A mi I,is
hitüségünk az oka annak, hogy az ősök lől öröl,ö lt szép vallá
sunk igazságai a véka alá rejlett gyertya sorsára julollak; hogy 
iskoláink sinylődnek, lemplomaink ürese n I<onganak s egyház i 
intézményeink sülyedóben vannak. A mi kishilüségünk az c ka, 
hogy olyanok lettünk, mini az evangéliumi lerméketle n füge fa , 
amelyet hiába n önlözött a gondos kerlész, de az gyü mölcsól 
még sem termett. A mi kishilüségünk az oka a nnak, hogy az 
evangélium drága magvai köves földbe hulln a l" ahol gyümöl
csöt nem hozhatnal(, mert a gyönge vetés id ő előtt elszárad. 

Egy kiváló egyh . szónok (Prohászka O.) beszél egy slájer
országi lóról, amely egy h,lalmas szikla lövében fe kszik. Ez 
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a ló a megvakulI csikókról neve?eles. Hogy lörlénl ezeknek 
az á llalolmalI a megvak ulása ? Úgy. hogy valamely litkos ösz
l ö nlő l vilelve mind be ljebb és beliebb menlek a szik lá ba 
azokon az apró nyilásokon át. a melyeket a szikla alól kiáradó 
viz évezredes lassú munkáva l vágott magának. A belsö föld
a la Ili üregeiIben elveszile Ilék a kifelé veze tő utakat s hosszu 
idő n keresz tül 011 ben I ke ll e ll e lniök. A nap suga ra itól elzár! 
sölé tségben idő fo lylán elveszile Ilék lá lásuka l ; megvakulla k. 
Amikor a ztá n valam ely szerencsés véle tlen kövelkeztében is
mél kijulna k a szabadba . már nem látna k semm it. Hiába ra
gyog rájuk a déli nap fényJö sugara s hiába ringatja a szél a 
kö rüllevő fe nyő k á rn yéká l a tó s im a tükrén: ezek a szeren
esé lle n megva kulI á ll a lok nem látjá k s öröm és cél nélkül jár
na k-keln ek a vizben." Azonban ez a vakság sem ta rt örök 
id ő iIig . Ha hosszasa bban éln ek kint a szaba dban. hol napon
kint ismét omla nak reáj uk a vi lágosság sugarai. lá tásuk meg
jön, s ujra örü lhelnek a te r\>lészel nagyszerü pompájá na k s 
lá rsai kka l együ l! viga n ugrá nd ozna k a tó vizében. 

Úgy já rl li ma i ko r e .nbere is, mint azok a szerencsétlen, 
eltéved t á ll a lkák . Egyolda lu müveltségünk luiságosan e l őlé rbe 

lolla a z é rlelem erejél fe l ső bbrendü é.rzéseink róvására. A lisz
tá n érle imi befo lyások a lá került ember, be le merült a term é
szeltudományok mé lységé be . a z ok és okoza t örökös kuta tásába . 
A folytonos .. miért" nagy J;érdésé lő l vile tve olya n mé lységekbe 
uta lt, a honna n má r ne m könnyü avissza lérés. Elveszitelte a 
ki veze lő ulaka l, mint a csikók a szi kl aüregekben. És lassan
kini elvesziletle " hitne k a sze meil, a me lyekkel az érzé kelhe lő 
és kézzelfog ha tó világon kivül és túlláthalna az értele mmel 
utól nem é rhe lő, ismerellen világoka t. A maga kicsinyes, szűk
körü érleimi világá n lúl nem lálja az ls ten országá na k fényes
ségét, az eszménye k ragyogó világá!, az e mber-milliók til kos 
vágyakozását s az é lő lslen dicsőségé t. 

Vajjon há l ez jele nlené a végső halári ? Ez a gyá szos 
temelő , am e l ybő l nincs fe llá ma dás, ez a sölél éjszaka, mely 
utá n nem jön el löbbé a derengő hajna l ? Úh nem . De szü k
ség van erre az éjszakára, hogy aztán az embe-r annál jobban 
tudja becsü lni a nappal világosságá I. Kellell ez a va kság, hogy 
azután élvezni tudjuk a látás gyönyörü:;égé t. Isten akarata volt 
ez a lelki belegség, hogy azulá n a nná l édese bb legyen az egész
ség áldása . Hisze n már ~eressük ebbő l az ijeszlő sö l é lSégbő l 
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a kivezető utakat. má r kezd derengeni R haj nal. és e lőbb
utóbb vagy az élö lsten ujra teremlö parancsára . vagy e pró
léta i ébresztő szóza tra a sötétségbő l vi lágosság. a halá lból fel
támadás. a zürzava rból egy áld ott összha ng lesz. s a bábeli 
zürzavar egy á ldolt pünkösti jelenelté változik. a melyben a 
szétszórt és különböző nyelvü emberek ujra megértik egymást. 
Ismét elkövetkezik az az idő. amikor a le lki va kok lá tnak. a 
sükete k ha lla na k. a sá nták járnak s a szegényekn ek az evan
gé lium prédiká ltatik. Ismét elkövetkezik az 8Z idő. mikor a hit
nek életa dó és termékenyitő napja fe ltá mad az a lvó lelkekben 
s leltámadását áhitatos imádsággal köszönti a bizó és re mény
kedő e mber. Ez az imádság. me ly a hivő és biza kodó ember 
l e lkébőllakad. lesz az éle t imádsága. Ez lesz az ébresztő 
szóza t, a teremtő ha ng, a melyre megmozdu lnak a lé le k szuny
nyadó te hetségei. Önmagá hoz tér a megde rmed l lelkii sme ret, 
hogy mint regge li hara ngszó , új munká ra szól ilso n ; hogy mu
lassll az iste nországa lelé vezető utaka \. A h i tbő l származott 
ezen imádság ébresz tő szavára lelsza badúl a bili ncsekbe vert 
akara t, hogy megkezdje az épi tő és fej lesztő m·unká \. ü tt , a hol 
eddig romok jelölték útjá t, az Iste n dicsőségé nek új templomai 
lognak e melkedni. ütt, a hol eddig könnypa tak, vérte nge r, milliók 
sóhajtása, árvák és özvegye k jajjai la kadtak nyo má ba n, a 
béke és szerete t a ngyalai lognak megjelenni , hogy le törüljék a 
könnyeket, brgyógyi tsák a se beke\. ütt , a hol eddig a rideg 
közöny és a té tlen ellykedvü,ég logla lta el a le 11,eke l, amely
nek ha tása a la tt Sionna k uta i sirtak : á hita tos hivő k serge lölti 
be az Istenházá t, s meleg ke blü , egy más boldogságát szivükön 
v ise l ő e mberek te re mtik meg lstenországá\, ü tt , a hol eddig 
repülőgépáet épile lt az ember, a lélek szárnyairól is go ndos
kodni fog, s a hol a rádió segilségével a különböző országok 
lakóit összekapcsolta, a tesIvériség érzéséve l terem t egy szép 
csa ládi egysége\. Igen l megmozdult . a hely az apostolok 
h itbő l szárm azó imádságára, de a hit ma is csodál teszen. 

• • • 
De az apostolok imádsága, az egyetértés és az egyelaka

rás imádsága is volt. 
Egyoldalu érleimi müveltségü nk ered mé nye 8Z, hogy tú l

ságos egyéniek leltünk. Minde n mu nká nkban az "én" á ll e lő
térben, Mi a hasznom és mi a személyes e lönyö m ? Ez az 

• 
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elsö kérdés minden lépésü nkben és vállalkozásunkban, Imád
sága inkban is előtérbe nyomulnak egyéni óhajtásaink és vá
gyaink s lslen t EI magunk egyéni önzésének eszközéül akarjuk 
megnyerni. Ez az oka és magyarázata annak, hogy imádsá
gunkra semmi válasz nem érkezik az égből, hogy közös ügye
ink nem mennek előre. hogy templomaink pusztulnak. isko
láink tengöd nek s egész egyházi életünk a hanyatlás képét 
mutatja, Igaz ugya n, hogy lelkiüdvösségét mindenkinek magá
nak kell munkál ni a. de azért az ember nem csak önmagának 
<é l. Isten minket társa dalmi életre is teremtett. Egyéni vágyaink 
mellett va nn a k közös vágyaink; egyéni céliaink mellett közös 
célja ink és egyéni eszményeink mellett közös eszményeink, 
Közös célja inka t csak közös akarattal valósithatjuk meg, A leg-

, egysze rübb gép is csak úgy múködhelik eredményesen. ha 
benne minden kis alkatrész a közös cél szolgálalában áll. Isme
retes ,a régi bölcs atya mondása. hogy az egyes vesszöszála
ka t külön-külön bárki eliörheli. de sohat egybekötve. eltömi 
le hete tle n. Az egyes kis csermelyeket is bármilyen kis akadály 
eliéritheti ut jából, de eggyé olvadva. hatalmas folyammá válik. 
amely magáva l raga dja az ut jában álló akadályokat. Társadalmi 
életünkben is ott van előhaladás. ahol az egyéni érdekek egy 
közös célba n s ai egyé ni eszmények egy közös akaraiban tud
nak egyesülni, Otl van igazi társadalmi élet, ahol az emberek 
belátják . hogy bármilyen különbözöképpen osztotta ki lsten a 
ta lentum oka t. de azért mindenkilöl egyformán számon kéri azo
kRt, hogy bármilyen különbözö utakon járunk. de azért mind
nyáj unknak ugyanazon célhoz kell jutnunk, hogya kü lönbözö 
és szétáradó vágyaknak. reményeknek egy szépséges harmó
niában kell egyesülniök, amiként a term észet szétfolyó jelen
ségei az Istenség célgondolatában vagv a különbözö tájakról 
jövő vizek egy közös tengerben egyesülnek. 

Egy indus bölcs mondotta, hogy ha 12 embet minden 
na,p ugyanazzal a gondolattal ugyanarra a csillagra tekint, 
világhatalm"t jelent. Bármilyen kicsinyek s bármilyen kevesen 
vagyunk, de ha egy közös célban egyesülni tudunk s akara
tunkat a közös cél munkálására egyesiteni tudjuk : akkor szá
munk megsokszorozódik . s erőnk megnövekedik. Az ilyen aka
ratból származó munkának meg is van 8 kivánt eredménye. 
Lám az apostolokról is irva van. hogy nem c$ak hillek. hanem 
egyet is akartak, "A hivök sokaságának szive-lelke egy vala", 

, 



68 

Ebből az egységes akBra tból szárm azott az az imÁdság:amely 
után megmozdult a h~l y. ahol egybegyülve vol tak. 

Próbá ljuk meg mi is Ker. -ek. hogy az egyéni útunk 
helyett keressük meg a közös útaka!. hogy önzö érdel<e inket 
rendeljük alá " közérdeknek ; hogy szétágazó és szertefolyó 
eszményeinkel. gondola tainkat és akaratunkat egyesi tsük egy 
közös célban. Bizonyára ta pasztal ni fogjuk, hogy a milyen mér
tékben homályosuln ak el az egyéni érd ekek. olya n mértékben 
világosodik a köz java s halad elöre istenországa. Ez ne m az 
egyén teljes megse mmisilését jelenti. Az egyén ne k is meg van
nak a maga iste nad ta joga i. Csak erős és határozo tl egyénisé
gek a lkotha lna k erőS társdda lm a t. Ez az egység bizonyos hár
móniát jelent. a mely hármóniába n mindenki a maga egyénisé
gének megfelelően veszen részt. Mint a test tagja i. bár külön
böző munkál végeznek. de mégis egy közös célt szolgálna k: 
úgy a társadalom különböző elemei is egy irányban ke ll hogy 
egyesitsék tehe lségeiket és munkájukat. -

Azért hál imádkozzék az egyes ember. Imádkozzék az 
elzárt szoba titkos magányában. a munka müh elyében. vagy a 
természet áldotl kebelén . Imádságába n jutlassa kifejezésre szive 
minden vágyát. lelke minde n reménységét. De imádkozzék iti 
e szen t helyen. aho l az evangélium igazságai melletl hátlérbe 
szoruln ak az egyéni kivánságok s a hol közös eszmé nye k fénye 
mellett el homályosulnak az egyesek eszményei. ahol egy kö
zös oltá rra tesszük le szivünk és lelkünk 'Pinden á ldoza tá t. 
Meglátjátok, hogy az ilyen egyakara lból származó imádságnak 
ma is mil ye n csodála tos ereje van. Hogy nyo má ba n megmoz
dul az éleI. Mozgás. munka és tevékenység indul m~g olt. 
a hová az enyésze t terjesztetle ki szárnya it. Megindul az a pün
kösti szélzúgás. amely tetlre és munkára serk enti at aggodal
maskodókat, a kicsinyes, akadá ly keresőket. Üde. friss l evegő 
á rad oda, a hol fojtó és elviselhetetlen volt a légkör. Szép kilá
tások nyilnBk azok elöli . Bkik eddig söté tben botork á ltak. Oh 
boldog lesz BZ B társBda lom. Bmely il ye n melegkeblü, ~gycé l ra 
törekvő fajokból t evődik össze . És boldog lesz BZ az egy ház, 
amelynek intézmé nyei ilyen lelkes és buzgó hivek kezében 
vannak letéve. mert beteljesedik rBjta a régi lalin közmondás: 
"Az imádság BZ egyház fegyvere. " 

Az egyhelyben áll ó tó vize megromlik s be nne a viga n 
uszkáló halak helye tt und ok, csunya á ll a tok verne k ta nyá l. A 
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bezár! templom, a mdyel ne m használnak s i dőnk i n t nem sze l
l őzte t nek , megtelik pókhá lóval s denevérek ta nyája lesz. Sz~k. 

ség va n mindenütt a "11.oz~ásra . . Imádkozzun.k hál erös h i tte~ 
és egyakaratta l, hogy Imadkozasunk nyomaban megmozdul-
jon minden k örülöttünk s újjá szü lessünk m i s álta lunk az 
anyasze ntegyház. Á me n. 

I 

Vá ri At bert. 

A világ lelke 
, 
es az lsten lelke, 

A lap ige: I. Kor. II. r. 12 v "Nem e világnak 
lelkét vettük. hanem a lelkel, mely is
tentói vagyon." 

Az eszmék és igazságok életre hivása , va lamint ezeknek -
az idő folyamán győze le mre juttatása ls ten kezébe va n letéve. 
A történele m megö rökiti a zok neveit , kik az eszmék és igaz
ságok gyözelemre juttatásába n Iste nnek min tegy kiválasztot
ta i, a kü zdelem élén á ll ottak, megörökiti azon esemé nyeket is, 
melyek á lta l az egyesek: a küzdele m é lére kerültek. S ez ese
ménye kben valóba n csodá la tosak az lsten uta i és kiku tatha ta t
lanok azon befolyások, melyek álta l ls ten ne mcsak hogy le
fegyverzi a legnagyobb elle nsége! is, ha nem sokszor az egy
kori e llenségeket teszi az esz mék és igazságok l egerősebb baj
nokaivá, a kü zdele m vezéreivé. Mily igaz példa erre Pá l apos
tol története. 0, ki egykor vakdühvel eltelve me nt a távol Da
maszkuszba is , hogy a keresztényeke t fogva vigye Jeruzsálembe, 
- ő lett az Isten végére mehetetlen intézkedése folytá n a ke
reszténység eszméjének, a keresztény igazságoknak legtá nto
rithata tlanabb küzdőj e . Ne kutassuk most megtérését és a nntIk 
okait, ne szóljunk most tudomá nyairól és lelki felvilágosodá
sáról, elégediünk meg azza l, hogy ez a postol a kereszténység 
eszméjének, a keresztény igazsagoknak legnagyobb bajnoka 
vala. Gyözni , győzni a világosság fegyverével, kiemelni a lel
keket a kétSégbeejtő söté lségbŐI , kiírta ni az erkölcstelenség 
posvá nyát. megmuta tni az üdvnek utját, a tökéletessél! ösvé-
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nyét. hogy crezze. tudja minde r. ki. hogy 0 11 l' lkik lsten AZ em
berben; e nagy céllebegell az apostol elöli. 

De hullámzik körülölle az emberiség életének tengere. s 
a ~ (enger' kevés gyöngyszemet. sok isza p0t hán y fel mélyé
ból Még az általa alakitolI gyülekezeteknek kebelében sem ta
lálja a reméli kincsekel. Bölcsességet hirdetek nektek - szól 
az apostol; bölcsességet. melyet szem ne m látott. fül nem hal
lati. melyet lsten készitett az ötet szeretőknek. És lám a böl
csesség hirdetésének nincs meg a várt eredménye. A világban 
tovább dühöng a sötétség és félreé rtés. óz erkölcstelenség és 
durvaság; csak mint pásztortűz az éjj i homályba n. iII·olI gyúl 
fel az igaz világosság. Isten dolga inak értése. A gonoszság 
feltartóztathatatla nul folytatja a maga utját. a jóság és igazság 
csak ill· 011 verhet tanyál. Az apostol fel emel kedil! ; egy pillan
tást vet a világ folyására. önmagától kérdi: vajjon mi okon 
terjed a rossz és csaknem megállásra mi okon va n ká rhozlatva 
a jó. az igaz bölcsesség? S amint igy vizsgálódik. elmélkedik. 
feltünik elótte egy kis csoport. mel ynek lelke tisztább. fogéko· 
nyabb. világosabb. mint a tÖIT)egé, mely inkább látja . inkább 
érti a bölcsességnek dolga it. mint annyi más. És az apostol 
vizsgálódása . elmélkedése közben ké tféle lelke t lá t e világban . . 
e világon folyó küzdelmekben; egyik. me ly késede lmes a fel
fogásra.lassu . sót közönyös a megértésre és befogadásra ; a má
sik, mely érti az isteni d olgok mélységét és magasságá l, az 
életnek célját. hivatásál, a tökéletességre va ló törekvés magasz· . 
tosságát, üdvösségét. Előbbit nevezi ő a világ. az utób bit pedig 
az lsten lelkének. És h(veire esvén tekiniete. inti és buzdilja 
öket a bölcsesség megértésére. az jsleni d olgok gyakorlásá ra. 
mert a kétféle lélek közül. melyel ő az emberek között lál. 
"mi ne m e világna k lelkét vellük. - mond - hanem a le lk e t. 
mely Istentói vagyon." Az a poslol szavai a lapján isme rjük meg 
ez alkalommal röviden a világnak és az ls/ennek lelkét. 

A világnak lelke az. me ly e ll ensége volt Jézusnak s ke· 
resztre hurcolta az Idvezitöl. A világ lelke e lle n kellell kü zde· 
nie legtöbbet az apostolnak . A világ lelke az. a mely évszá
zadok során mindig ellene állt az e mberisége t boldogi:ó esz· 
mék és igazságok győzelmének; ez á ll ú tjában ma is az igaz 
világosságnak s az ember szellemi és lelki tökéletesedéséne k. 
Világ lelke I Mibe n különbözik ez' az lste n l e l ké tő l . kérdezi te k. 
Hiszen nem lsten müve·e e világ. nem az ö 1~ lke jeleni k-e 
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meg ennek összes rendszerében? De igen, e világ az lsten al. 
kotmánya ;' rendszere. változata az isteni törvénye k eredménye . 
De egyes dolgokat, változatoka!, eseményeket és történeteket 
soha se tudolI az emberiség java 8 _ jóságos Istennnek ·tulajdo
nitani s ezeknek forrásá ul, kútfejé ül mintegyellentétéül az ls
ten lelkének, egy más le lket jelölt meg selnevezte - a világ 
lelk ének . S hogy mit kell érteni ez- a latt, jól tudta azt az Idve
z"ő, a nagy apostol és tudnunk kell nekünk is ma_ 

Tudnunk kell I de miből ismerjük meg? Romboló szelle
mébő l, melyet veghezvisz 8Z emberiség életé n. Ott küzd az 
lépten-nyo mon ellenetek is, hogy megejtsen, megfertőzze szive
teket, elrabolja rem ényeiteket. 

Kiben a világ lelke van, az csak a jelennek él. Az ilyen 
ember e1őll nincs rem ény a jővő iránt s egy jővő élet képe 
csak szent csalás az együgyüek és a hiú reménykedők ré
szére. 011 vannak a világ őröme;, szólanak, ragadd meg, élvezd 
azokat, míg el nem jö a sötét éjszaka. Itt és ott virágok nyilnak, 
ne ápold, hanem szakitsd le azokat, mielőtt mások élvezhetik 
az illa lot, vagy kinyujtj á k kezüket utánuk. Ne gyüjts, ne taka
frékoskodj , szól a világ lelke, hisz úgy se tudod, ki élvezi majd 

. táradságod jutalmát, egyél és igyál, használd vagyonodat. Tisz
fességes munkával, becsülettel várod előhaladásodat s nem 
boldogu lhatsz, míg mások kényelemben, pompábdn úsznak. 
Nem jelenik-e meg ily esetben sokszor előtted a világnak ki
sértö lelke, ezt mondva : élj a jelennek, a jelen kor szellemé
nek; dobd el a becsületet, nyujtsd ki a kezedet az első halom 
pénz után , mely kezed ügyébe akad; használd ki embertár
said jóságát, azlán tépd ki a hálát szívedből, mit törődöl a 
hazá nak, egyháznak jövő sorsával - szól a világ lelke, élvezd 
az előnyöket, melyeket a ma nyujt, aknázd ki bányáit, ha éhen 
hal is az utókor. Várod csendesen, türelemmel várod, amig 
eljön majd az apai áldás ideje. Sohse várd, szól a világ lelke 
- előtted a tál lencse, add el őrőkségedet, bocsásd áruba még 
Istennek áldását is és üresitsd ki. mely előtted áll, a tál lencsét. 
A világ lelke a jelennek él, a jelennek, de nem a jövőért; 
nála a .:él a jelen, a jövő semmi. nem ültet úgy fát, hogy 
alatta hálás unokák dicsöithessék az elődök szent nevét. 

A vilá~ lelke az anyagiakért és e világtól nyerhetö java
kért él. Mi hasznom, mi elönyöm van bármely dologból? Ezt · 
kérdi ; az önzetlen, tiszta munkát nem ismeri; vagyon halmaZ, 
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mellyel ezrekel lehel kézben larla,,;, hir, dic;ősc'g, melyet bámul 
a lömeg : ez a világ lelke vágyának nelovábbja. S az' út, melyen 
ezt keresi: nem a kötelességek hiv leljesilése. hanem szóbeszéd. 
nagyzolás, embertársai félrevezetése, rászedése. Az anyagi ja
vakér!, világi elönyökerl, elárulja a világ lelke a tesivérI és ba
rálot, áruba bocsátja a hazát, máglyára hurcolja az igazságai, 
börtönbe veti a világosságol. 

- Hir, halal om, dicsöség I menn yi vér folyi, mennyi máglya 
gyúlt fel miattalok I M'crl a világnak lelke, melynek leremlmé
nyei vagylok, előhaladási nem szerel és féltékeny . A világos
sággal, melyet gyújtassz, összeonlod a világ lelkének halai mát, 

, a szabadsággal. m , lyet hirdetsz, fenyegeted tekinté lyét. sze 
reteteddel, melyet gyakorolsz, kisebbited dicsöségét és a világ
nak lelke, fé ltékenységében pallósáva l sújt, ezért el kell lehát 
esned_ Nézutek végig a törlénelmen, hány pallós villan t meg 
már a világ lelkének féltékenysége miatt, az eszmék és igaz
sállok bajnokainak fejei fel e tt 'I E miatt bukott el Jézus is, e 
miatt halt meg az apostol s az emberiségnek és hazánkn ak 
is annyi jelese ! 

I 

• 

A világ lelke nem érti mt>g a magasztos dolgokat, nem 
akar tudni az isteni bölcsességről: érdek az, mely a jelennek 
él csupán, mely anyagi és világi java ka t keres kizárólag, mely 
szomjuhozza a hirt, hatalmat és dicsőségel. Ez ellen küzd az 
apostol, ez ellen inti hiveit, hogyelkerüljék a világ lelkét és 
ennek dolgai!, azzal biztatván : "mi pedig nem vettük a világ
nak lelkét, hanem a lelket, mely Istentöl vagyon." 

• • • 
De lássuk most az Isten lelké l. Istennek lel ke és annak 

müködése ellen tétben áll a világ lelkével és 'lOnak müköd ésé
vel. Mintha börtönből szabadu ln ánk, úgy érezzük magunkat, 
ha a világ lelke szemlélésétöl lsten le lkének vizsgálásához for
dulunk. Szabad és liszta lesz akkor a lég, mely körül veSZ 
minket, melyet magunkba szivunk ; derüli az égboli. mely fe
leltünk ragyog s üdi tő a szellö, mely arcunkat érinti. Az lsten 
lelkének szemlé léséve l új láthatár tárul fel e lötlünk, éppen 
mmlha az eddig félelemmel e li öliő sziklaomladékok közü l 
messze e lterjedő virágos rélre érkeznénk. Az lsten lelke és en· 

. nek müködése nincs a jelenhez kötve. Nem azért hinti el az 
a jótett magvait, hogy 8 gyümölcsöt is élvezze, hanem ism erve 



, 

, 

• , 

, 
-

73 

a munka becsét. teljesíti kötelességél. a többit - a jövendöt 
Istenre bizza. em szorul el keble, ha talán nem ö élvezheti 
a jövő hatalmá t ; elég nek i ft nyugodt lelkiismeret. hogy a maga 
idejében te ljesitette kötelességél. Isten lelke nem valogatja , hogy 
kivel szemben gyakorolja jóságát; mindenkrt embertársának. 
testvérének tekintve, " gy"nlökép nyitja meg aldá , tadó szivét. 
Boldogitani, a z igaz világossághoz közelebb vezetni mindenkit: 
e jelszóval indul el és vívja meg küzdelmét. Bevilágitani igyek
szik a kunyhót, a szenvedések sötét rejtekét. a tujatlanság és 
babona tanyáit; megszente lést, igaz hitet és szeretetet visz a 
a palotákba, hogy meglágyuljon a könyörtelen sziv s imában ol
vadjon fel a durva közöny. Az lsten lelkével küzdö nem dobja 
el hitét, becsületét, hanem a legnagyobb nyomorban, a legna
gyobb kisértések között is, ha ma r egyebe ne:n ma rad , hitét, 
becsületét megtartan i igyekszik, A jelen pillanatnyi gyönyöréért 
ne m adja fe l a jövendö gazdaságát ; megveti az elötte levö 
tál lencsét, hogy megtartsa a jövöben levö apai - söt isteni 
áldast. . 

Kiben lsten lelke va n, annál nem boldogul a vilag meg
vesztegetési kisérleteivel. Az elött a földi javak, vilagi kincsek 
csak ezközök, a szebb és dicsöbb világ elövarazsolására, egy 
szentebb és igazabb élet el érneté3é re; nem személyes hatalom, 
nem egyéni hir és dicsös~g kell az Islen lelkével müködöknek. 
ha nem általá nos lelki szabadulás és igazság, egy ország, melyben 
megelégedett, boldog lesz az lsten gyermek e, Féltékenység, irigy
ség helyeit lelkesedést. kölcsönös tamogatast találtok ezeknél. 
hol nem elrabolni akarják töled azt. mellyel épithetsz az Isten 
orszagán, hanem erösiteni ellankadt tagjaidat, eloszlatni kétsé
geidet és gyógyitani szenvedö szived et. A kiben az Isten lelke 
van, az tud túrni és szenvedni, de tud kitartani. Tud fúrni, hi
szen tisztában van , hogy az eszmék és igazságok bajnokainak 
csak késö küzdelem árán sikerül a lelkeket megnyerni, az em
berekkel a mulandót elhagyatni s keblökbe 1\ jövö iránt erös 
reményt csepegletni. Tud szenvedni , mert tisztában van azzat 
hogy e földön csakis az igazaké. az önzetleneké a szem'edés 
és kita rtas. hogy a világ még mind ig csak jobbjait. csak meg
váltóit. idvezitöit dobálta sárr,,1, mig azokat, kik a világ teIké
vel élnek. vajmi ritkán éri gáncs és szenvedés. Kit a világ di
csér. lisztel. magasztal. az megrelel a vi lág lel kének. meri ósdi 
szellemével annak kedvez. de akit a világ kisért. üldöz és gya-

-----------~------------
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láz, annak Islen lelke ad a lolt. Aki Islen lelkével küzd, nem fél 
a haláltól, mert lsten lelke nem a jelené, nem a földé, hanem 
a jövóé és az örökkévalóságé . 

lsten lelke müködötl Jézusban s az apostolokban, az mun
káit hazánk s az. emberiség annyi nemes bajnokában. Elhulltak 
ők, de azért ma is hozzájuk térünk erőt, lelkesedést nyerni , 
lelki szomjuságunkat csillapitani ; hozzájuk térünk, ha az igaz
ságért üldöztetünk, ha a sötétségben világosságért sóhajtozunk, 
ha a szeretetnek forrásából meriteni akarunk. 

lsten lelkét lálla az apostol az első keresztények s föleg 
az általa alapitotl gyülekezetek munkálkodásában. De- Iálla a 
kisértést is, mely hiveit körülvevé. Ezért figyelmezteti, ezért inti 
őket, hogy kövessék az ls ten lelkét s ennek müveit, mert meg 
kell emlékezni; .. mi pedig nem e világnak lelkét vellük; hanem 
a lelket, mely Istentől vagyon". 

A világnak, vagy Istennek lelke van-e bennetek? Vizsgál
játok meg önmagatoka t s minden munkálkodástokat. Küzdje
tek, de ne a világnak lelkével, mely eleséshez vezet, hanem az 
Istennek lelkével , mely biztosit ja nektek az örök életet. Ámen. 

Csifó Salamon dotgozotoiból. 

Orgona-avatási beszéd, 
(Tarlatott Corn el;lti-Sinfalván. 1936 szeptember 20-án) . 

Alapíge : Jelenések kön yve 22. r. I. v.: .. Hozzám 
jöve egy ft hét a ngyal közül és meg
muta tla nekem az életvizének kristály 
fényü , liszta folyójá t, mely lslen és a 
bárány székéböl ered" . 

Nagy tömeg ül a Tá bor hegy lejtőin a názáreti Jézus kör
nyeze tében, fi gyelmesen ha llga lják édes csengésü szavait. A 
Mesler épe n arról beszél, kik le helnek boldogok a földi elet
ben. Etösorolj a azoka l a feltélelekel, me lye klő l az ember bol
nogsaga függ. Akik körülötle voltak, mély á hila tla l hallgatlák 
sza ~a ll. Hiszen . úgy szeretlek volna boldogok lenni I Eddig csak 
az elei lerhell es kereszij eit hordozták. De ki nem hordoz ler-
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he lw l I~özö llünk ma is és ki nem visel kereszleket. s ki nem 
szerclne te rh citöl es keresztj eitöl sza badulva , boldog lenni? 

Hiszen életünk reménye. szenvedése ink enyhitője csupán 
az, hogy mind ene k után a boldogságnak el kel l köve tkeznie, 
Ezer! st.~lnt-ve t verite ket hull a tva a földmüves, ezert dólgozik 
szorga lmasan az iparos, ezért mér cs számol 8 kereskedö, 
ezért ül birói szé l, é ben a biró S ezért tan ul szorgalmasan a kis 
diál, I Minde nik azé r! küzködik, hogy egyszer boldog lehessen. 
S mégis annyi a boldogtalan, kesergő, szenvedő, s iró e mber a 
föld ön , kik azt á lli lják, hogy hiába küzködtek, hiába futottak. 
mert a boldogságo t e l nem é rhe tté k. Talán lste n elérhetetlen 
cé lt l űzö tt volna gyermeke i e lébe? Ez e llenkeznék az ő végte 
le n jóságáVA l és szerete téve l. Akkor Jézus nem ta nito tta volna, 
hogy legye tek tökéletesek, mint a ti Mennyei At yá tok tökéletes. 
Pá l apostol nem mondla volna, hogy .. úgy ful ok, mint ne m 
bizonyta lan ra, úgy ha rcolo k, mint aki nem hiába vágja a le
vegő ege t ". 

Ha ez igy van, ak kor máshol ke ll keresnünk az ember 
bo ld ogta lanságának ol,ail. Lehet és úgy is kell le,nni, hogy be n
nünk va n a hiba . Lehe t, hogy a mit kö vetelünk az éleltől, az 
nem á ll a rányba n munkálkodásunkkal és belső é rté künkkel. - . 
Lehe l, hogy szivá rván y- hidon szeretnénk a boldogság hegyére 
e mel kedni, mint a bohó kis fiú I Lehet, hogy mit az em bere k 
boldogság nak a ka rnak, az csupán az eszem-iszo mban, a go nd
tala n és henye é letbe n állana, hogy soha ki ne ürüljön az 
örőm pohara, soha meg ne virradjon a mulatozások éjszakája 
s még se ürüljön ki a pince, se a ka mra, ne muljon el se ifju
ság, se a jókedv, se az egészsé'.! I Akik ezen az uton keresik 
a boldogságaI. azok elfelejtik Jézus ta nitását : "Boldogok vagy
tok, mikor háboru ságot szenvedtek az igazságért, miko; szidal
maznak és háborga tna k és minde n gonosz hazugságot monda
nak e lle nete k é nérettem". 

Amint igy aggódva t épelődé k magam ban s kutatva kere
sé m, mi hát az igazi boldogság, kik hát II valóban boldogok, 
.. hozZ!im lé pett egy a ngya l a hét kőzü l és meg mutatta nekem 
az életvizenek kristály fé nyü. tiszto folyójá t, mely az lste n és 
a bárá ny székébő l ered". Te há t az Is t,'n és a bárány székéből 
ered az életnek kristá ly fé nyü, tiszta fol yója I Nem azok az 
utak, ne m azok a folyamok vezetnek hát a boldogságra, az 
élet vizénel, kristály tiszta forrásá hoz, melyen II világ fiai ha-
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ladnak s amelyek ellenkeznek lsten intéseivel és Jézus tan itá
saival, hanem épen azok , melyeket lsten és Jézus kijetöltek 
számunkra. Boldogságod keresésében nem lállad, nem ta láltad 
meg ezekel az ulaka!. nem hallollad, nem figyelted ezeket az 
inlésekel? Nem olvastad a bibliá l, az új lesla mentumot, nem 
ha llgall.d az ige hird etését, nem lá taga Ilad az lsten hajléká t '/ 
Pedig az élei vize 011 ered és ezektől lesz kristá ly fényü, tiszta, 
meri 011 öntik fej edre a keresztvizet, mely Jézusodhoz kapcsol; 
011 konfirmálsz, mikor h i l edrő l és I s lenedről vallást leszesz ; 0 11 
fogadsz hileslársadnak sirig tartó hűsége l az eskelési szertartás 
kereié ben és 011 mondják az utolsó Istenhozzádol, mikor a 
földi élelből kilépsz, hogy belépj az örőkkéva lóba I Meri az 
a nyaszenlegyház az lslen és a bá rány kirá lyi széke , az lslen 
para ncsolata in ak és Jézus la nitása inak letéte ményese. Az a nya
sze ntegyh áz az, mely minden idő ben gondja iba velle és veszi 
az lsle n gyerm ekeil, a Jézus la nilványait s igyekeze ll s igyek
szik lagja ina k bold ogságál, az é le t vizének krislály fé nyü tiszta
ságát megva lósita ni, megőrizni és tartóssá te nni. 

I. 

A fen tiek a lapjá n illő tehá l, hogy be ha lóbba n fogla lkoz
zunk az a nyaszenlegyház azo n munkásságával, me lyet az e m· 
beriség b" ld ogi tása érdekébe n folyla IolI a multba n, folyla t a 
jelenben és folylatni fog a jövőbe n is azok szám á ra , kik azl 
örömmel veszik és azok számá ra is, kik elveszettne k lá tszanak 
az anyaszentegyház számára. 

Minkel, mi ni kereszlényeket. a kereszlé ny a nyaszentegyház 
munká lk odása érd eke l, épe n ezérl a nna k munkásságáva l fog
la lkozunk ez a lka lomma l. Tudjuk, hogy a Jézus fe llépése elöli 
az emberek egy bálvá ny-, vagy sok lslen imádók voltak. Tud
juk, hogy eze knek az Iste nekn ek és bá lványokna k egyes népek 
e mber á ldozatoka t is muta lla k be, Azt is ludju k, mily bű n az 
emberölés, de akkor az e mberölés isle nliszle leti szerla rtás volt. 
Voltak pogá ny va llásu, kultur népek, kik a fogyatkozáso kk a l 
szü letell és "yenge g k I I ' h ' .. k' , ö yerme e , va amInt a te etetJen oregel 1-

tellek az erdőbe a va dak e ledelé nek. Volta k " . de ki tu dná 
~I~ ~I elszá mlá lni azl a so k bűn t , mil a korlá lolt és va ll ás ilag 
ej eh e n emberiség elkőve te ll Islen és ember e lle n. A keresztény 

egy az volt az mely b ' ld ' I ' az e m era ozaloka l megszünle lle, a ba -
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vá nyo ka t ledöntölte és az Istennek lélekben és igazságba n való 
imádását Jézus lan ilása szerin I gyakorolta. 

A keresztény anyaszentegyház volt az, mely ha nevelt is 
egykor fanatiku. és lelketlen inqizitorokat, hitnyomozó birákat, 
de neveli könyörülö szamaritánusoka l, csodatevő szen t Erzsé. 
beteket is, kik a kegyetlensé!! által kisajtolt könnyeket felszári
tollák . Ha nevelt az egyház könyörtelen vakbuzgóka t, kik el
lenvéleményt e l nem szenvedtek , de nevelte azoknak a művelt 
lelkekn ek n,jlliót is, kik nemes példáj ukkal, önzetlen mu nkál
kodás ukka l megszeliditették a Néró és Ca ligula lelkeket , az 
emberirlók nyomdokai t elfoglalták azok, kik a betege knek kór-

• 
háza kat épi teItek és hajlékot adtak az útszélre kitett cseCSe-
mőkne k . A keresztény egyház szülölle a humánista gondolko
zás, a rabszolgaság e ltörlése, a jobbágyság felszabaditása. 

A keresz té ny egyház adta az emberiségnek azokat a nagy 
szelle meket. kik lánglelkük fényével utat jelöltek az emberiség
nek a ha ladás, a tökéletesedés , a boldogság fel é. Kereszté ny 
szell em ha tolla á t azoka t a lelkeket is, kik életük muhkássá
gána k gyü mölcseit a keresztény kuJtura támogatására forditolták . 
Ezen a téren is nagy nevekkel dicsekedhetik a keresztény va l
lás és az unitá rius vallás is. Az Augusztinovics Pál, Zsuki 
László, Berde Mózsa nemes cselekedetei magukban hordoz
zák ju talmukat: az adakozó boldogságát és a megajándéko
zo ltak boldogulását. De a nagy nevek mellett ezernyi ezeren 
vannak, kik abban találták meg boldogságukat, hogy adhattak, 
segithellek, gyógyithaltak, vigasztalhallak és épithettek .. Nem 
kisebb az ők érdemük , mint a nagyoké és a boldogs~g, mely 
lelküket áthatja, ta lán me legebb, mint a nagyoké. És ehez fi 

be lső boldogsághoz, mit a lélek érez, vajjon hasonlitható-e a 
ham ar tova tünő világi boldogság, mit egy percnek élve nyujt I ? 
Bizony nem I 

A ke resztény anyaszentegyház élő és éltető szelleme ha
tolla át a zon kedves keresztény testvéreinket is akkor, mikor 
ezen egyházközség háborus veszteség"t szenvedeIt orgonáját 
saját költségükön megjavitlatlák, veszteségeit pótoltatlá k. Bár 
különböző a jóJtevők vallása, de ugya naz a keresztény boldo
gitó szellem hatotla át keblükel, mikor erre a nemes cseleke
detre határozták el magukal, meJy nem néz és nem ismer fe-

I lekezetel. nemzetiséget. mint a szamaritánus. csak segítni akar 
és tesz. A jókedvü adakozót szereti az lsten, Titeket is nagyon 
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sz~retell az lsten. meri ime. az ö hajlékát szánta nektek gon
dozandó gyermekül. kiknek testszerinti gyermeket nem adoll. 
Az Islennek hajléka Vdn tivelelek . a hol pedig az Istennek haj
léka van. az Islen is 011 van . Isten an hál ti" eletek is. O ál
dott meg anyagi javakkal. azlán ö adla azt a nemes gondola
tot. hogy használjátok azokat az ö dicsöségére és szivetek bol
dogságára. lelketek üdvére. A szerénység és alázatosság ma
gában hordja dicséretét. mégis elmond hat játok minden ké rke
dés nélkül a Jézussal: .. Példát adtam néktek. hogya miképen 
én cselekedtem. ti is akép cselekedjetek I"Hisz oly szép volt e 
cselekedet. hogy li az orgonát rendbe .hoza llátok. hogy ékesebb 

• 
hangon kisérje a ti buzgó énekléstek . hogy e nn él jobbat nem 
is lehettetek . Jutalmazzon meg lsten e szép ajándéké rt . hosz
szasan tartó boldog éleltel. 

Az a keresztény egyház pedig. a melyik il en jellemekel 
nevel. ilyen lélekkel ajándékoz meg és ilyen módon eszközli 
tagjai boldogságá t és boldogulását. arról nem lehel azt mon
dani. hogy felesleges. hogy hivatását betöltölte. annak a keresz
tény egyháznak hivatása örök és a jövöben i& meg fogja lenni 
kölelességét. hogy tagja i boldogulhassa nak. 

II. -

Akitól valamil e\fogadtunk. annak viszo nzásáva l ta rtozunk. 
ezt igy hozza magával a tisztesség és jó izlés. Ha II kereszté ny 
anyaszentegyház az emberiség felvilágosodása. hala dása. fejJö
dése ~s boldogulása s boldogsága érde ké ben ann yit te tt. ne
künk is meg kell tennünk vele szemben a mi kötelességü nk et. 
Ezl meg is te lte minden korba n a hive k java része s ha vol
tak is olyanok, a kik nem te lték meg. sajá t magu k e lle n 
vétkeztek. 

A kezdel kezdetén Jézus vérével ön töz te azt a földel. 
melybő l az egyház é letre ' kelt. Az apostolok. Pé ter és Pál és 
a többiek is minde nt meglelIek, sól é lelükel á ldozlá k az egy
házérl . a nnak fennmaradásáé rt. Az e lsó kereszténye k is vé
rükkel fizellek Jézus boldogi tó tud ományáé rt. És so ha sem is 
szünt meg az á ldoza t az egyház·epilés oltárán. mert minden 
időknek fi a i megértelték Mózes próféla re nde lésé t. hogy az ol· 
léron l evő tú znek mindörök ké égni kell. S ta lá n a gá lyáko" 
sinlödők , vagy a hitü kért ra bságot sze nvedök ne m adták.é meg. 
" mivel tartoztak 7 I 
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A keresztény világ remek alkotásu templomai . kultur épü
letei. iskolái. kórháza i, szegény· és lelenc~házai külső és belső 
ékességeikkel nem mind hálaáldozat a keresztény egyház és 
va llás áldásos szelIeméérI. épitö és boldogiló tanitásaiért ? I 
Mindezen a lkotások kitörölhetetlen betükkel irják be az embe. 
riség háláját az emlékezet könyvébe. S hát a nem látható, meg
számlálhatatl an jólett, letörölt könny, meggyógyitott seb nem 
mind áldozatos cselekedet a keresztény szellem meghálálásá
éri? I Minden jótetl. nemes cselekedet, minden hála és öröm
könny egy-egy imádság. melyben ls ten áldatik, Jézus neve 
magasztaltatik azérl a szellemi erőért, mely ,<zeket életre hozta. 

Igen , Istené a hálánk, Jézusé tiszteletünk . mert Isteh és 
a bárány s7ékéből árad az élet vizének kristály fényü, tiszta 
folyója. Halljátok ezt meg emberek és áldjátok azért az Urat 
hangos citerákban , lantban, hegedüben , cimbalmi és orgona 
zengésbe n magasztaljátok. Orgona zengésben. mert a mi temp
lomainkban orgonák vannak segitségére a közéneknek. Ezen 
egyházközség orgonáját most hozta rendbe a keresztény épitö 
szellemtől áthatott kedves házaspár. kiknek emléke is legyen 
áldott a nemes cselekedetért, hogyannál ékesebb hangon ·zeng
hesse Isten dicsőségét. 

És most zeng-zúg a kis orgona hangja, ékes zengéssel 
hirdeti az Ur dicsöségét és a munkás szeretet alkotását. a szi
ve k egyházhoz való ragaszkodását. a véghetetlen Isten·szere_ 
letet és elapadhatatlan jóságot. 

Kis orgona I Most. mikor megujitottan. szépen szólóan 
• 

ismét átadunk a használatnak, a le lelkedhez. a te szived hez 
fordulok, mert érzem, hogy van szived. van lelked. me ly a mi
énkkel együtt örül, együtt sir. együtt szenved és együtt. imád
kozik. hozzád szólok. Légy megérlöje örömünknek. légy szó· 
szólója bánatunknak. Mikor örvendve áldjuk IstenI. legyen 
hangod vidám. csengő , minI a tavaszi madárdal. Mikor sor
sunk mostohaságában könyörgünk Isten előtt. hangod legyen 
búgó. fájdalmas, mint a vadgalamb búgá~a. Mikor házaspá
rokat áldunk meg ill az Ur házában. hangod dallamos legyen. 
mint gerle madár epekedése. Mikor szere Ile inke t eIsiratni jö
vünk ide, hangod szivünket vigasztalja. bánatunkat enyhitse s 
s az egeI nyissa meg a lovaröppenő lélek elöli. Mikor szen
ved az egyház, mikor üldöztetünk és háborgallalunk. hangod 
zúgjon. mint a mindenI pusztitó szélvész. Mikor megfogyatkoz-
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nak az Urnak szentjei és megla nkad a szerete t az emberek 
fiai és az egyház hivei között. hangod legyen szemrehá nyás 
és megszégye nitö, hogy új életre keljen a te mplom falRi közt 
az lsten d icsösége, az egyh áz sze rete te s legye n béke a fala· 
kon kivül is és belül is . 

Te pedig jó ls ten I ha ll gasd meg mindig az orgona feléd 
tö rő ha ngja it és azo kba n a ha ngokban ismerd meg öröm ünket, 
vedd észre fájda lm a inka l. Az örömöt nagyobbitsad s tedd tar
tóssá , a fá jda lm a t enyhitsed és tedd mulóvá. Szenvedéseink ben 
erős its meg, há borga ttatá sainkba n védelmezz meg és a kisér· 
tések között el ne ha gyj, hogy igy a te neved á ldo tt legye n 
mitőlünk és áldott legyen a jóltevők e mlé ke közöttünk . Ám en. 

Nagy Dénes. 

, 

lma és egyházi beszéd, 
(Elmondva a Sanv8sii·nyarádszenl lász!ó i köri gyülésen ' 938 ju lius 2·án). 

Ima. 

Lelk ünk mélységes vágya kozásaiva l borulu nk le jóságos 
lste n, szere tő Atyánk I Te vagy az e rőnek végtele n forrása, 
hogy gyö ngeségünkbe n megerő&it s. Te vagy a hitnek e rőS kő
szikláje , hogy csüggedésünkbe n re mé nysége t nyújts. Sol<szor 
megbo tló, de mégis nemese n a karó lel künkben fe lgy új tod le l
kednek lá ngjá t, hogy ne járjunk sötétségbe n, hogy meg találj uk 
a Te örök _v ilágosságoda t Atyá nk . Lel kedn ek sze llemével 
templomot e meltél belé nk ; óh de Atyá nk, ez a szen tély az 
em beri keblekbe n gya kra n tulságosan is e mberiessé lesz: so k· 
szor leromboljuk magunk ban e temploma I. 

A belénk oItolI érzésekkel szün tele n vágyód unk Te hoz
zád , de akaratunk ne m elég szilárd s vágyainknak szárnyaitf 
szegi, mielöH Hozzád érn ének. Pedig mi mindig a jóság, a tö
kéletesség felé a ka runk haladni, de emberi érdekeink , érzése
ink gyakran ugy kivánják. h ogy a jóság gonoszsággá, a szere
te t gyülölellé, a békességre törekvés háboruskodássá változzék 
ál. Es mi szere tjük megvédeni érdekei nke t, h iszen embere k va· 
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gyunk, Atyá nk . amit Te tudsz. Te látsz a legjobban. Emberek 
vagyunk. akik sokszor megbotlunk, de néha mégis megtérni 
a ka runk s Te szerető Atyánk vagy s felénk nyujtod fölemelö 
kezed. megbocsáj tó le lked . . 

Öh adj eröt. Atyánk. hugy megkeressük ezt a kezei. meg
ta lálju k ezt a lelket. Engedd. hogya vágyódó. sóvárgó lelkek 
megtalá ljá k az örök forrást . a te lelkedet Atyánk. Adj neme
seb b erzéseket belé nk. hogy jobban tudjuk emberlársainkat 
szeretni s mélységesebben téged keresni. Engedd. hogy Téged 
keresésünkben sziveink összedobbanjanak s meglátva önma
gun kba n romokba n heverni a Te templomodat, épithessük azt 
fel egyedül a te tisztel etedre. Hittel és bizalommal kérünk hall
gasd meg gyermekeid esedezéseit. Mi atyánk .... 

• 

Egyházi beszéd. 

Alapige : I. Kor. 3. 16. KNem tudjalok-e. hogv-'i 
Istennek templomB. vagylpk és az lsten 
lelke lakozik ti bennetek?! 

-
Az ember 'szépséges hivatását nagyszerüen fejezik ki a 

felolvasott szavak. Messzi fölül emelik az embert minden te
remtménye n, hogy ado ttságánál fogva, lsten lelkének érintése 
által az ö valódi templomává s a teremtés méltó koronájává 
lehessen. Lehet-e ennél nagyobb méltóság. gyönyörübb hivatás 
az ember számára '; akit szentkönyvünk. a teremtöve! hoz kap
csolatba s lelkében Istennek emel templomot az ő csodátatos 
érintése folytán . 

Hisz a te mplomokat itt e földön is mindig a szépség, a 
jóság, a békesség és szeretet terjesztésére épitették az emberek_ 
Azokat mind ig azért épitették_ hogya lelki éhséggel és szom
jusággal odamenők megelégedést az elfáradtak és megterheltek 
vigasztalást ta láljanak. A sokszor megbotló, de e~yszer mégis 
megtérni akaró embernek megmutassák az utal. Hogy azok 
még a kételkedő, tévelygő és gyülölködő e mberek lelkében is 
felgyujtsák néha a hitnek és szereteinek lángjá!. Hogy a lel
kekböl hatalmas erövel irtsák a bűnt és közönyt s emeljék ezt 
a mindig sóvárgó, vágyódó embert Istenhez. Hogy legyen az 
embernek állandó védőbástyája s szüntelen épitse a szivekben 
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a belső lemplomot. Istennek templomát. Az em beriség védő
bás:yája volt mindig' a templom; sol~ ~zor nemcst'lk lelki egyen
súlyának, hanem lesti épségének is a megtarlója. 

Öseink az ellenség közeledtére rendsze rint a kőbás tyákkal 
körülveIt templomokba menekülte k. Nemcsak azért. mert azok
ból könnyebben védelmezhe lté k maguk at. ha nem főképpen 

azéri, mert o lt köze lebb érezték magukat Isten hez s ez az ér
zés csudálalos e rő t adol! nekik . A ma épite ll templomoka t már 
rendszerint nem veszik körül báslyák és mégis azokká lesznek. 
Örállói hitünkne k. vallásunknak, egyházunkna k, a nya nyelvünk
nek, Is ieni keresésünknek és Iste ni dicső it és ünknek. 

Az ember az lslen dicső ilésé re ép iti a temploma I. az lsten 
az emberben emelte azt fel. Az előbbi re nd szerint k öből van, 

' hogy - lelkesitse n. szivekel meginditso n, az utóbbi szivböl van 
és mégis kővé válik . Az előbbi Istennek szentelt emberi a lkolás, 
az utóbbi e mbe rt megszenlesitelt isteni adomany. Isteni a do
mán y, csakhogy az e mberi kebelbe n fekszik s ilyen körül mé
n,ek között sokszor luiságosan is emberiessé lesz. 

Pedig "Ii Islenn ek lemploma vagyfok". Szepseges hivatás 
ez az ember szá má ra. de épp ezé rt sulyos kölelességekel is 
lartalmaz, meri minél szebb. anná!" mélységesebben és liszlá b
ban kell megélnünk. Mert nincs jog kölelesség nélkü l, nincs 
eredm ény fáradsá g nélkül. még Isle n áldásá l sem vá rhatjuk 

• 

becsületes és szorgalmas munka nél kül. Es nincs szeb b. mini 
ahová minket af lsten álIiloIt, emberi sorsu nk el hivo lt. minél 
súlyosabb megpróbáltatásokkal jár [Z, a nn á l kila rtóbban meg
állni helyünkön, megeln.i emberi rend e lt e tésü nk el. 

Oh, mi is · lenne, ha szeniséges hiva lásál mind e n e mber 
faji és lá rsada lmi különbség nélkül egyformá n álérez né. Ha 
ludná mind en e mber, hogy ő Islen ne k te mpl oma s az t éleIé
vel be is bizonyitaná ; akkor az lsten országa nem valami szép
séges álomkép le nn e csupán, a mely felé est k sz üntelenü l vá
gyódunk s amely ről soka t beszélünk, hanem szen t valóság, 
mely litokzatos erővel épülne minde nki lelkében. Egyesek és 
lömegek, népek és ne mzetek legfőbb célja nem a ha talom ra 
való törekvés lenne, - mert megértenek, hogya szere te t erő
sebb a hatalom nál s anna k fegyvereit ki-ki magában kell ke
resse és meglalálja és mégsem lüván áldozatot. A nem zetek, 
ha valóban lsten tem plomai lennének, egymás leliprására, 
egymás megsemmisitésére nem, készitenék a legkülönbözö bb 
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eszl<özöket. mert Istennek ereje együllmunkálkodásra hívná el 
ökel. S a kenyé r. az érvényesü lésé rt folyó harc se m lenne olyan 
erős ; hiszen ezekbő l indul kí a legtöbb küzdelem s oka nem 
is a bba n rejlik , hogy a fö ld, ame lyen élünk, nem ad elég ke
nye ret. han e m ab ban, hogy az emberek lelke nem lerem elég 
le lki kenyeret. Mert a föld, hová az em ber 'h inti a magvakat 
s I s te ntő l várja a z áldást. sokka l dúsabban hozza a termést, 
mint az em beri le lke k talaja , hová az lste n hintelle a magva
kat S ránk bizza a plán tá lását. Ha az emberi lelkek ta laja is 
el ég term ékeny volna, a klwr az édesa nya nagyobb sze reteltel 
és rem énységge l ápol ná kisdedét s az édesapa több biza lom 
ma l inditaná e l 'éle te u tj á n, 

Úh, de mindez CSa k, ha lenne ... s mindez miért nincs 7 
Örök nagy kérdés, am ire nehéz fel ele tet adni. Örök e mberi sors 
állandóan vágya kozni valami sze bb , tisztább éle t utá n, És miért 
csak vágyakozunk , .. miért nem tudjuk és a ka rjuk megvaló
sitani. Hiszen e lsósorban is t ő lünk fü gg, mégis olya n nehéz. 
Vágyódunk a boldogság utá n s legtöbbször ~megcsala tva érez
ma gunka t. A boldogság zászlójából, melye t az é le t, a sors jut
tat nekün k, - mindig úgy é rezzük, - hogy a másé a legszi
nesebb, a miénk a legfa kóbb. Általános emberi tulajdonság, 
hogya rnultra ir igységgel, a jövőre aggódó reménységgel, vagy 
szines álo mlátásokkal. a jelenre pedig elégede tlenséggel tekin
tünk. Elégedetlenséggel főkép azert, mert a je le n az, amelyet 
mi átélü nk és á térz ünk. Pedig végered ményébe n a megelége
dettség hez, a boldogsághoz ne m is kell o lyan sok. Mert amint 
a köl tő mondja : 

.. Földi ember kevéssel beéri: 
Vágyait, ha kevesebbre méri" . 

Az e mberek term észe tüknél fogva szüntelen vágyódnak a 
boldogságra, csa k re ndesen a hozzá veze tő uta t tévesztik el. 
Ki-ki az ő egyéni uta in igyekszik megvalósila ni ... Egyetemes 
boldogságot ritkán a karnak az emberek s ta lán ép ezért kere
sik hiába egyéni boldogu lásukat. Ennek meg nem értése miall 
állna k a lelkek templomai rom okban s ezért. főképen ezért 
e légedetle nek az emberek. Pedig megelégedésünk boldogságunk 
kiinduló pontja, legfőbb fundamen tuma . - ha nem is teljes 
mértékb en, de - el sősorba n bennünk rej lik , t ől ünk fü gg. 

"Avagy nem tudjátok-e hoqy ti az Istenne k temploma 
vagytok és az lsten lelke lakozik bennetek 7" 5 ha befelé te-

• 

• 
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kintünk. hogy f~leletpt találjunk e kérdésre. hogy megkeressük 
magunl\ban e templomot, néma. de mégis rettenetes erővel 
hangzik a vád: ti leromboJtátok magatokban e templomol. Nem 
egy ember, hanem álfalánosságban az egész emberiség ellen 
szól e vád. Mert sajátosan emberies indulatok dulnak minden
felé s Istennek erejét, honnan a csüggedésre mindig új erőt, 
biztatást kapnánk, már-már nem tudjuk, nem akarjuk magunk
ban plántálni, ápolni. Nem az Isten hagyta el az emberi, hanem 
az ember veszitelle el IstenéI. Kiszakitolla ma"át az örök Gond
viselés vezető kezeiből s csak az elhibázolI lépések után, az 
örvény szélén. a veszedelemben veszi észre végzetes tévedését. 

És az isteni Gondviselés keze az ember igazi boldogságát 
munkálja. Isten azt a karja, hogy az ember le"yen valóban a 
teremtés koronájává. Az Isten azt akarja, hogy amint az ö 
dicsőségére épülf földi templomokban hirdetik a jóságot, szere
tetet, egyetértést, békességre törekvést, úgy a lelki templomok 
legyenek a megvalósitói és gyakorIói ez eszmék nek. Az Isten 
azt akarja, hogy szent, magasztos hivatásunkat méltóképpen 
megé ljük s azokkal a kincsekkel, melyeket belénk oltoll, híven 
sáfárkodiu'nk és szilárd oszlopot emeljünk belőlük az utókornak . 

• 

Az Isten azt akarja. hogy kötelességeinkkel ne maradjunk adó-
sai sem a muJtnak, sem a jelennek, sem . a jövendönek. Oh 
értsétek meg tehát Isten akaratát, hogy lehessetek az ő méltó 
templomaivá s Istennek ereje lakozzék ti bennetek. Ámen 

Nagy Sámue t, 
szórványgondozó lelkész. 

Az élet elveszitése , 
es megtalálása.* 

• 

-
Mát. 16: 25. "Aki megtarlja 8Z ó életét. 
elveszíti 6Zt. aki 'elvesz íti 8Z ö élelét 
én érettem. meglalálja 8Z''', 

Csodálatos szavak ker. 1., amiket szent könyvünk ből fel
olvasta m I Há t igaz lenne az. hogy aki az ő é letét megtarlja. 
elves:lh, azt? I Hiszen mi mindannyian kedvesnek és a jó Isten 
legdragabb adományának tartj uk az életel. Életünk megtarlásá-

-Elmondva ti kökösi köri közgyűlésen 1930. juliusában. 

• 
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ért nem ria d unk vissza semmi á ldoza ttól. H a test i betegség 
fe nyege li egészségünkel, orvoshoz folya modunk. Ha a lelkünk 
be leg, lelki vigasz ulán vágyód O nk , Szóva l megaka rjuk larta ni 
és nem akarjuk elveszíteni életünket idó elölt. mert , "jó ami 
szemünkkel nézni Istenne k á ldott v ilágosságát. " Az élet meg
la rtásáért futunk és fáradunk. Anyagi javainkat és értelmü nk 
világosságá t a rra haszná ljuk, hogy min él szebbé és kelleme
sebbé tegyük ezt az életet, amit a jó Is ten reánk bizott. Ennek 
a föld i éle tne k az elveszitéséérl remegtek az Úr Jézus tanitvá
nya i a há borgó tengere n és amikor a hullámok már-már el
me rü lésse l fen yegették a hajót, Jézushoz folya modva mondá
nak ő neki : "Uram, tarls meg minket, mert elveszünk." Körül
rajongják a betegek, bénák , vakok és sánták, kérve a nagy 
Mestert : Add vissza elvesztett életünk I És ebbe az élet meg
ta rtásáért munká ló, futó, ta posó , remegő és esdeklő világba 
csendül bele az Úr Jézus szava, alapigénk első mondata: "aki 
·megta rlja az ő életét, elveszíti azt. 

• • * 
Csaknem kétezer éve han gzott el e mondás az Úr Jézus 

ajkáról és azóta ne m volt idő, amelyben igazabba k le ttek voln a 
e sza vak, mint épen most a mi világunkban. Aki felületesen, 
~önnyedén veszi e földi életet és irtózik minden megterhelle
t és tő l és a fe l elősség és kőtelesség elől menekülve, vigan, csak 
világi élvezeteket és gyönyöröket hajhászva ' akar átsiklani ez 
életen, mint egy kéj utazó, leszakitva minden órának virágát, 
annak fül ében úgy hangzik ez ige "aki megtarlja az ő életét, 
e lvesziti azt " mint· érthetetlen, idegen beszéd. Az ilyen ember 
igy gondolkozik : Az nyeri meg az életet, akinek a földi javak
ból a legtöbbje van, aki legjobban szereti a saját életét, és 
életének kényeimét, a földi gyönyörök megszerzését és bizto
sitását tartja a legnagyobb jónak. Aki igyekszik messzire kike
rülni szenvedő és segitség után várakozó embertestvérét, mint 
a zsidó pap fi vérében fetrengő kifosztott utast; aki önös 
egyéni érdekeiért kész feláldozni mindent: hitet, becsületet, azt 
a hajlékot, amelyben bölcsője ringott, azokat a barázdákat, 
amelyekre őseinek veritéke hullott, azokal a jótékony kulturá
lis intézményeket és oltárokat, ahová enyhületet, új erőt, me
riteni és imádkozni kell, hogy járjunk. 

Soha jobban rabul nem ejtette az emberiséget a könnyQ 

• 
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éld I( erescse es soha nagyobb sülmm a l nem lehetet! !.6. tni a 
könnyebb boldogulhatást keresök tá borát . mint ép pen ebben a 
küzdelmes és egyre nehezebbé váló vil ágban. . 

Igazak tehát al apígénk szavai ker. 1. , mert aki úgy a karja 
megtalál ni az ö éle té t, mint a ' bi blia· be li tékozló fiú , idegenben, 
a szülöi hajl ékon ki vül , me nekü lve " kö telességek és terhek 
hordozása elöl: hiá ba igyekszik egy egész má s vil ágban ka
pott muló, hama r elilla nó gyö nyörökben keresni é le té l. mert az 
öröklött vagyon eltékozlása utá n elhagya totta bbna k érzi magát 
a pusziá ban bujdosó va nd orn á l. á rvá bbnak az utszé li koldus
nál és jobba n kifoszto ttn a k, mint viha r után a virágos rét és 
l elarollabbna ~, mini ara lás ulá n a la rló és szűre l ulán a meg
szedett szőlővessző , mikor valam i hidegség és az , elmulásnak 
zordon szele süvit végig az emberi lelken es a nagy lerme
szelen egyaránt. Ilye nko r érzik a lé kozló fi a k a z Úr Jézus mon
dásá na k a z örök igazságál : hogy aki a szülöi hdjlékon s azon 
a munka mezőn ki vül aka rj a megla rla ni az ő éleié I. a hová az 
isleni gondviselés á llilo tta . elvesz-íli azt. 

El veszíli é leiéi az a biblia-beli gazdag, a lli igy szólott 
amikor bőségesen lerm ett a földje: "Az én cs üreime ll ebonl om 
és nagyobba l épilek; és azokba ta karom minden ga bonámal 

• • 

és az én java imat. Es ezl mondom az é n lelke mne k: En le l-
ke m, so k javaid vanna k .. . egyé l, igyá l. gyii nyö rködjé l" I É.s 
gazdag lermésének áldásá t nem érzi, nem lá lja a hit. a jó Islen 
háza, a kullura melegágya az iskola és ne m a szükölködö 
és é hező. Es a mikor föld i kincseibe n nem lalá ll löbbé öröme i 
és ha llja az é l ő Is lenn ek szavá l : .. Eszlele n. ez éjje l e lk érik a le 
le lkede" " (Luk. 12 : 18-20.) éreznie ke ll hoay föld i kincseiben , , 
nem talá lta meg a z ő élelé t. El ve szit i é leié i az a szegény. a ki 
a mennyei Atyá tól reábizo tt egy ta le ntu mo t e lrejl i, nem gyü· 
mölcsözte ti. a ki a ttól az á ldoza ttól és s zo lgá lattó l is idegen ke 
dik, amit szegénysége melle tt is megle heine. Eze l« e mondotta 
Jézus : .. Akin ek van, ada tik, a ki nek nincs, amije va n, az is el· 
vétetik:' 

El veszit ik e le t üket azok. kik Iste nne l, lel két megoltj á k ke b· 
lükben. Akik tudják mi a jó, mi az igaz es az örök ele ire ve
zetö út, de a könnyébb élet kedvéért le lki is meret ül<et keresztre 
reszítve; elném itjá k keblükben Is ten nek szóza tát. Akik hasonla· . 
tasak a Jézus korabeli azon zs idó fóemberekhez ak ik kÖ.lü l 
sokan hivének Jezusbem, de a farize usok mia tt ne;l1 vdlláli: be, 
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hogy ki ne rekeszlessenek a gyülekezelböl. (Ja n. 12 : 42) 
Elveszítik életüket 8zo1~ az irigyele önzök , türelmetlenek 

az i gazs~got és üdvösségre veze tő ulai kisajátilók, kik legye nek 
bár az Ur Jézus fe ll~ ént papjai, avagy él hi tnek reformálorai 
kik üldözötlekbö l üldözökké vá ina k. kiknek ke l.ükh öz embe; 
testvéreik á rtatlan vére tapad , kik az igazsá gnak és az ember
szerelel valódi aposlo la in ak máglyákal és golgolákal készile. 
nek, fe ledve az Úr Jézus legfőbb ' pa rancsá l : "Arról ismernek 
meg, hogy az én lanitványaim vagytok, ha egymást szerelilek." 

Ime egy pár példa ker. 1., aniibő l meglálhatluk, hogy kik 
a zok , a kik meglarlják és mégis elveszilik életüke I. És mosl lás. 
s uk azt, hogy kik ta lá lják meg az é le tet. 

, 

• • • 
Alapigénk második mond atában "a ki elveszil i az ő élei él 

é n éretlem, meglalálja azl" már benne van a felelet is, hogy 
kik a zok , aki k elveszilik életüket és meglalálják az l. III azl 
mondja Jézus: ak i én é re tte m elvesziti é le té t. meglal á lj a azl. 
Mit é rle tt le hál Jézus eZ a latt, hogy "én éretlem" 7 Semmi mási 
csak az t. hogy 8Z élet minden körülményei közöl i ő l kövessük , 
O legye n mindenünk, ú t, élet és igazság. Érzésünkben, gondo
la tun kba n lássék meg az, hogy mi az ő kövelő i és Islen gyer
mekei vagyu nk. Én pé ldá i a dl am néktek, szólt Jézus lanilvá
nyaihoz, hogya n kell meglalálni az é le le l és amiképpe n én cse· 
lekedterri" ti is úgy cselekedjetek. Legyünk tehát ker. I. "aláza· 
losa k, irgalmasok és az igazságért háboruságot szenvedők, mert 
ezek örökség szerini birják e föld et, irga lmasságot nyernek 
és az ilyeneké a mennyeknek o rszága. " Legyünk 8 kisérlések
kel .szemben erősek, és azok felett diadalmaskodók. mini Jézus. 
Azérl, ha jön a sálán, a kisértő mihozzánk is ker. I" mint Jé· 
zushoz a pusztában és épen azon lesl i, világi javakkal ki nál, 
am il nélkülözü nk, amibe~ leginkább szükö lködü nk és cserébe 
eddigi éle lünk, hilünk és érzésvilágunk megtagadásál kéri, le· 
gyen e rőnk Jézus szavaival el ulasítani a kisér lő l : "Iávozz lölem 
sálá n, meri nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Islennek 
minden ígéjével" és igy megla láljuk éle lünk . - Ha jön hozzád 
a sálán ke r. I" ki szereled az e mberlársadal, hiledet, egy háza
dal, s le nni, munkálni és áldozalol hozni a karsz éretlük es szól': 
a munka felörli erőde l , az áldozal kevesbbíti. e lra bolj a fö ldi, 
világszerinli örömed és éleled s le igy ludsz szólani : nekem a 
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munka ujabb erői, az á ldoza t gYdrapodást es lel ki mc,,:: gazda
godásl ad; távozz tölem kisértő. mert amit te igérsz. nz önző 
életre csábit , aminek sohasem nvilnak illötos. csak örömtelen 

virágai - és megnyertd az életet. 
Jézus azért tanitott példázatokban, képekben, hogy an

nál jobban megértsük őt és alapigénk ezen állitását : "aki el
veszíti az ő életét én érettem, megtalálja azt." Olt van az ir
ga lm asságnak, a jóltevé~nek példányképe, a könyörülő szama
ritánus nemes tettével. Utja talán .ürgősebb lehetett a sebzett 
utast messzire kikerülö papéná l, ha késik, talán egy jó üzlettől. 
anyagi haszontól esik e l, mégis lehajol a félholtra vert utashoz, 
bekötözi sebeit, gondoskodik gyógyitásáról és megmenti az ide
gen utazó életét. Ime, aki elveszit i életét és 'mégis megtalálja azt. 

Ott vannak a hitujitók között Vald, Wiklif. Husz, Szervét 
és Dávid Ferenc, akik éhezvén és ózomjuhozván az igazságot, 
az Úr Jézus evangéliumáért máglyán, avagy penészes börtön
ben vesztették életöket és mégis megtalálták azt. Megtalálták. 
mert Jézus a világ legnagyobb tanitó mestere volt eszményké, 
pük, s meggyőződésükért, hitükért bizó lélekkel hordozták a 
mártiromság minden fájdalmát és mint az Úr Jézus, meg tud
tak bocsátani az embereknek még akkor is, ha a legnagyobb 
keresztet hordozták éreuük. Ők tudták, hogy e világot nem a 
gyülőlet, bosszú, erőszak és nem a börtönbe zárt lelkiismeret 
és a minden áron való uralkodási vágy, hanem az Úr Jézus 
evangéliuma, azon áldou szeretet válthatja meg "amely hosz--szútűrő, kegyes, nem irigykedik, nem kérkedik. nem fuvalkodik 
fel. nem örü l a hamisságnak, de örül az igazságnak." (Já n. 13: 
4-8) ElveszteUék é letüket, de örök é letet nyertek a mennyei 
Atyánál s az igazságért l e lkesülő . minden előhaladás t öröm
mel üdvözlő utókor gyermekei lelkében. 

Megnyerik életüket ma is azo" a gazdagok. akik fáradsá
got. lankadást nem ismerve. lsten lelkétől vezéreltetve a rájuk 
bizott anya gi és szellemi javaknak hasznát látja egyház, kul
tura, iskola , szomjuhozó és éhező. Akik meg tud nak feledkezni 
önma~ukró l és másokért. a közért tudnak élni , mert ez nekik 
öröm, üdv, boldogság és igazi ~ meggazdagodás és az élet 
megnyerése. 

M~gnyeri életét ma is az a szegény. aki igy szól : Üres 
az erszenyem de nem u" . d . . . . res a SZivem, lu szeretm; bennem 
a JO lsten lelke , tud bízni és reményt adni, van kél munkás 
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kezem, tud dolgozni, az " jka rn tud imádkozni. szeretettel hor
dozo ln a maga m terh él. hogy a másét is hord ozn i segélye m. 
Ime egy nehán y péld a , amibő l meglálh a ttuk a zl is, hogy kik 
ta tálják meg az éle le l. 

• • • 
Ker. t. , jut-e eszetekbe most aratás után , am id ő n hű mun

ká lok és verilé k hullatástok ulá n az áldásokat osztogaló meny
nyei Atya kezébő l a mind ennapi kenyeret e lve ttélek ez évben 
is , az Úr Jézusnak a búzaszemről szóló tan ilása. "Bizo ny
bizony mond om nekte l" ha a földbe ese II gabona mag el nem 
ha l, csa k egy maga ma ra d, ha pedig elhal. sok gyüm ölcsöt te
re m" (Já n, 12 : 24,) A földbe ese lt búzaszemnek te há t el kell 
ha lnia. EI ke ll veszítenie az Ő életét és a benn e re jlő csirának 
és az a bból fejlődő új élei n ek meg kell kü zdenie dermesz lő 
hidegge l, perzse l ő meleggel, nedvességgel. s zárazsággal, eze rn yi 
veszéll ye l, hogy gyümölcsöt teremhesse n. Mi is és ti is igy vagy
tok k, a fi a i. 

A fö ldbe eselt búzaszem azért hal el és vesziti e l az ő 
életé t, hogy mind en évben, mind az id ő k végtelen során át 
term ő szá ráva l föl fe lé, lsten felé emelkedve, ka lászában gyü
möksöl érlelve il j övendőt, örökéletét biztositsa, Mennyi gond
da l, aggodalom ma l. kis hitüséggel, talán közönyösséggel és ki
sértésse l kell e ll megküzdenetek, hpgy ebben az egyre nehezebbé 
váló életben eleget tehessetek annak a követel ménynek, amit 
a népek versenyében, kulturális haladásába n az áldol.8tos múlt, 
a jövendő és az lsten lelke követel tőlünk, tőletek. 

Áldozatos munkátok közben talán egy-egy darab kenyér
t ő l, tal á n pihenéstől foszlollátok meg ' gyermekeiteket és maga
tokat; de mennyivel többet ér az a lelki táplálék, amil az isko la 
nyujt tieiteknek nemcsa k ma, hanem holnap, holnapután és 
azután, mind az idők végtelen során át, és mennyivel többet 
ér a lélek nyugodalma a tesi nyugalmánáll" 

Azért afiai, a buzgóságban, a hitben meg ne lankadjunk, 
a szeretetben meg ne fogya tkozzunk , Ne legyünk tékozló fiak, 
hogy csak akkor ébredjünk fel álmainkból s akkor sirjuk vissza 
a multal, a mikor minden igazi lelki öröm lől kifoszlollan , árván 
állunk e világban. Legyünk lehál megőrzői és hiv munkásai 
azoknak a barázdáknak, azoknak az anyagi és lelki lálen lu-

• Célzás ft felekezeti iskola új épületere. 

• 

• 
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mokm"k amilm ek mivelesél ép ka matozta lásá t ami me nnyei 
Atyánk 'reánk biz ta. És higyjé tek e l ke r. 1. , hogy érezni fogjátok 
a jóUevés, a kötelességleljesilés mennyei örömét. ElveszIhtek 
apró, kicsinyes. tova röppenő föld i örömöket, a mik csa k múló, 
ideiglenes, tiszavirágszerü boldogságol adtak volna úgy is, s 
nyerte k helyébe ö röl,kéva ló t, a grá nitköbe vése ti e mlékn él is 
rnaradandóbba l. El veszititei< é lte teke l. mint a fö ldbe esell búza
szem de meglalá ljá lok azl. mert új lavasznak reménysége . 
áldoti gazdag aratás és az Úr Jézus b izta tása. az örök é le t int 

felé tek. Ám en. 
Gát Mózes. 

Ismerd meg önmagadat. 

• 

Alapige: Pá l Rom. II. 17- 18. v.: Hogyha némely óg 
le töretett , le pedig vad olojf6 lévén beoltattál 
6zok helyébe és az oluj(tl gyökeréne!<, zsi rjá· 
nek részese lellcl, :-le kevélyk<'dj az ágak el
len tudva. hogy nem le hordozod 6 gyökerél. 
henem ti gyökér téged". 

Maga m elé próbá lo m idézni az öreged ő prófé ta a la kj á t. 
szere tn ék bepill an ta ni go nd o llwzásá ba a kko r, miko r cse ndes 
magányába n maga e lé á llit ja kedve lt gy üle llcze té t s egymásutá n 
irja jó tan ácsa it. Menn yire szétfo lyna k s mind enre kile rj ednek 
inte lme i. Mind . n sora újabb eszmé ket tá r e lénk, fordula ta i meg
l e pők, e lőa d ó mod ora mindig kedves s meg n yer ő. Álittasul sze l
lemétöl az olvasó s j ó leső ba lzsa m járja á t szivé t. né ha meg
megre tlen, milw r sajá t bű n é t vagy tévedéseit ';ml ege tni ha llja. 
Levele inek sze lid han gjáva l egyszer is tenfé le lem re serkent. majd 
alázatosságra. szerénységre figyelmezte!. s hogy ez l mil ye n mo
dorban teszi. a la pigé nk legjobba n magya rána. "Hogyha némely 
ágak letöre tlek. te pedig vad olajfa léve n beo lta llá l ezok he
lyébe és az olajfa gyökerének. zsirjána k részese lellé l. ne Iw
vélykedj az ága k e llen. ha pedig kevé lykedel. tudjad, hogv 
nem te hordozod fl gyökere i, hanem a gyö l~é r leged", - M irc 
érti S vezeti' vissza e szavaka l az apostol ? Csendes m tlgÉl nyá-

• ba n ahogy gondolkozill, tl ik je lennek meg le lki szemei dő tl . 
kiknek részére ez intelmeket adja? T alán tudjA, hogy vélnnalc 
kik az egyháznak új tagj a i még s máris kevélye bbek visel ke-
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désül, ben a régiekn é!. Vagy a pogányokl'tll beszélge l lalá n, 
ki knek Ő hird elle l egelőbb fl Krisztus t, S mosl felfu v" lkodottsá
ságol lá l bennük ? Vagy a Kriszlus k övető i, tá rsada lmi életében 
látja ezeket? - nem tudh a tni . És kike t ta rt "l etört ága knak", 
kiknek helyé be vad hajtásoka t ojtogat? Mindegy már Határa
zolI vá laszt nem kaphatu nk. Vegyül, a felolvasott verse ket úgy, 
ahogy e lőllünk ál la nak, s igy el mélkedjünk róla . 

Az a kevelység, mit e li té l e helyen a z apostol, minket 
L vallásos aláza tosságra . 

II . lelki szerénységre inI. 

L 

"Hogy ha ném ely ágak letöretlek , te pedig vad olajfa lévén 
beol ta llál s az olaji" zsirjának részese le tlél, ne kevé lykedj az 
ágak e llen , hisze n nem te hordozod a győke rel. ha nem a gyö
kér téged". Egyszerübbe n s képlet nélkül szólva: "ismerjük 
meg önmagllnkat". Ismerjü k fel helyzetünket, hová állit 011 éle!
hivalásunk . ismerjük meg azt a környeze te t. a hol él ünk. mind
ezeket megismerve, legye n elég belától,épességünk arra. hogy 
önmagunkat ne úgy nézzük, mint akilmek a kedvéérI történik 
minden az életben, ha nem úgy, hogy mi is parányi részei. be
olto ll galyai vagyunk magának az élet olai fá jának . Ha ke resz
ténynek tartom magam, igaz vallásos alázallal si muljak a ke-• • 

reszlény anyaszentegyházhoz, még közelebb a Golgolához, hi-
szen csak beoltott ág vagyok. s mint iiye n lellem az olajfa 
zsirjának részese. Vaj jon erre céloz-e maga az apostol is 7 
Ismerte hallgatósagát, tud la, hogy vannak közöttük igaz keresz
tények, de akik mint ilyenek. lenézik azokat, a kik csak most 
lesznek a Krisztus kövelői , vagy ép' befogad ni sem akarják. 
Minden meg van bennük, csak a va llásos aláztosság hiányzik. 
Vallásos alázatosság bennem, - ha a keresztény anyaszent
egy ház hatalmas fájána k ágai közé beoltallam, s annak zsirjá
nak r';szese lettem , - megbecsülni e fának koronáját. melynek 
árnyékában annyian pihennek, megismerve önmagam, ne lát
lassa m többnek magam s mások előll, csak amennyi hivatása 
lehet egy ágnak a fa életéhez. Vallásos életünkben mindent 
J ézu~lól kapunk. Ez a gyökér. Tan!tásbj és eszm éi fává tere· 
bélyesedtek, mindnyájunk vElIIasos gondulkozásával ide simu· 
lunk. s itt oltatunk be és ne feledjük, bárm ely pillanatban le
törelle thetünk. 
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Vallásos alázatosságot kiván tölünk az apostol , s ne." 
kevélységet, miért keresztényeknek nevezlelünk. Olyan aláza~ 
tosságot, melyet biri a zsoltáriró király, mikor körültáncolta a 
frigyládát örömében és Jézus, midőn annyi benső érzéssel tudott 
szólani : úgy legyen urBm, ahogy te akarod. A vallásos aláza
tosság mindig felemel, minél mélyebbre hajlik itt fejünk, annál 
magasabban állunk, s minél többet szenvedünk, annál inkább 
fölegyenesedünk, mint szélvihar után az annyit hajtogatolt fá
nak ágai. S ha nemes büszkeséggel hirdetjük Krisztus követői 
voltunkat, vallásos alázatosságga l ismeriük be, hogy nem mi 
akarjuk a gyökereket mozgatni, hanem é ltet ön k és támaszunk 
maga a gyökér. 1< . aliai. nemcsa k régen. ma is meg vannak a 
va llási villongások. Egyik felekezet többre akarja magát tarlani 
a másiknál , s ép!'>en mi unitáriusok vagyunk azok, akiknek -
ujabban egyre több ellenségünk akad a protestáns felekezetek 
között. Vajj on ezek épülésére vannak-e az anyaszentegyház
nak? Vajjon azok, kik!1ek elég durva a kezük ahhoz. hogy 
mell üket verdessék : ime Uram hálákat adok, hogy nem vagyok 
olyan, mint az a szegény publikánus, vajjon azok nem érzik 
hogy beoltolt vadhajtások csupán, s hogy nem ők támogatják a 
gyökerét? S milyen vallásos alázatossággal birna k az Istennel 
szemben, mikor az Ö törvényeit megtarlani nem tudják? Bizony 
ezek, azt hiszem. heves vitájukban még azt is oda kiáltják : 
nem lállátok·e mi voltunk a Golgotán, s értünk tépte Pilátus 
bibor ruháját. Hirdetik, hogy ők támogatják a gyökeret. Ezek 
a hajtások az olajfa zsirjának részesei nem leltek. s külön 
gyökérböl táplálkoznak , melyek nem a Golg'o ta mélyébe nyul
nak , hanem az átok hegYének, Ebálnak- gyomrába. 

AtyámIiai , vallásos alázatossággal simuljunk a Jézushoz, 
h" az Ö követői leltünk, s igy imádkozzunk mindig megtartó 
Istenü nkhöz v~llásos alázatosság melletl. 

II. 

A vallásos alázatosSág a templomhoz vezet, a lelki sze
rénYSég, emellelt BZ emberek elé állit. 

Tá rsada lmi életünk, megélhetésünk különböző helyekre ' 
á ll i'. munkásoknak . Mühelyek ajtai nyilnak meg, irodánk asz
t~ l a l várakoznak reánk , a mező vad virágai csalogatják a má
sikat, s mi minda nnyia n kü lönböző tehetséggel s különböző 
munkakörrel megyünk a mühelyek, irodák, barázdák felé. Nagy 
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tarkasagban hozza e l ő az élet a maga alakjait. Úr az egv ik, 
szo lga a mas ik. pörölyeve! kemény vasat üttet. puha föld et 
ekéve l sza ntat az éleI. Meggörnyedt hallal. poros l evegőbe n 
robotol az irnok. a tenger vad hullamait vitorlas hajóva l szeli 
a t a másik. Legyőzeti a levegőt. s berregő gépekkel magasra 
e meli s az ember ilye nkor azt hiszi. repülőgépén a magasban 
járva. hogy ő a vilag ura. "ő hordozza a gyökeret. s nem a 
gyökér őle t" . A gazdag selymes uszálya t mig inassal hordat ja 
maga után, addig a lerongyolt koldus eldobott rongy" kat sze
deget össze. de az élet e zagyva tarkaságában mindenki 
"valaki" . Egy ága az élet fájának, s mindenkinek erkölcsi kö
telessége lelki szerénységgel birni. Milyen lenne az, ha a szolga 
fl maga dolgát végezve, urának parancsolna; ha a szán tó-vetö 
ököll el fordulna az ég fel é. hogy megáldva legye n bará7.dája, 
ha a hajós nem látná a tenger hullámaiban az elrejtett hatal
mas erőt; ha a repülő ember semminek tarlaná a levegőt. s 
úrnak felette magát képzelné. Ha szembe dobná a koldus azt, 
ld tarisnyáját a lamizsnával megtöltötte, akkor: "Ietörettetni'nek 
a fának ágai", sujakat oltogatna abba valami csodás, látha
tatlan kéz. 

Csak lelkiszerénységgel tudom hirdetni: "Ne kevélkedi, 
tudd meg ne m te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged " . 

• 

Gyökér hordozónak képzeli magát a gyermek is, ki mi-
kor felnőtt korában, mint meglett munkás áll a szülők mellett. 
követeli a vagyont. nem veszi észre, hogy ő az olajfa zsirjanak 
csak részese. de nem ő hordozza " gyökeret, hanem a gyökér 
őt. Itt van szükség a lelki szerénységre. 

Vallásos alázatossag, lelki szerénység legdrágább kincse
ink. s aki ezeket el nem ismeri, olyan beoltott vadhajtás az, 
ki azt hiszi magáról. hogy ő a gyökér hordozó. 

Ismerjük meg afiai önmagunkat, illeszkedjiink bele abba 
a kis körbe. ahol élünk. vallásos alázatossaggal kérjük az Istent, 
lelki szerénységgel köszöntsük felebaratainkat. akkor az apostol 
ismét me,jl fog egyszer szólalni, mely újból jólesőn jut füleinkhez : 

- Bizony mondom. ha a gyökér szent, az ágak is szentek. 
Ámen. 

Ütö Lajos. 
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• 

• 

A szölöpásztor kunyhója. 
• 

"Az bslcnlclen. ha a göncöl-szeketéíg iM 
fel épíl ené tJZ Ö házó l, mégjg C86k olyon 
leszen. mint 8 kunyh6. melyet ft 8 ZÓ!Ó

pá8ztor c8 initl". (J ób könyve 27- 18.) 

A lé lek és sze llem utjai gyak ra n szétvá ln ak. t:rdekszfé' 
rákba n bolyong az egyik, a hit be rk eiben széde le~ a másik. 
Ritkán ta lá lkoznak össze. de ekkor szetvá laszth a ta tl anok. s az 
egyesite tt út az örök é letre vezet. A szellem a képzelet erejé· 
nek gyorsröptü szá rn yai n vég telen he lye ke t szalad be. s il ye n
kor gyak ra n nyűg rajta a lé lek fo lyton s iránkozó ha ngja. A jö
vőt rajzolja szü ntelen, a reménység mosolygó -aj ka mindig biz
ta tóa n piros lik fe l ~j e. S hogy e lé rh esse kitűzö tt célját, az esz
közök megválasztásában nem habozó soha. Elvakultságába n, 
mint fénylepke a lámpa láng körül , elszédü l néha egészen, de 
gya ke rla . ha belevesz sem bánja, ha vércsepp is szá radt bar· -
nu It kezére, csak haladjon szünte len e l ő re. Gondol éle t javak ra, 
ébezetre, csa ládra, nagy ö rökségre, csak Is tenre nem. Ez a 
szellem, az e lme munkájának kü lönös utj a , melyen mig ha lad, 
a lélek fé lre fordul va sonajtozik, s vá rja a pillanatot, mig egy
szer reá is esik majd a szellem fénye. Évszázadok igazolják 
ez á ll itásokat, mel ye knek szellem ha rca más· más nevet vise l_ 
A vallássa l szemben ez mindig fennállolI s a theizmus, va llás· 
tal anság, hite tlenség, is tent elen gondolk ozás néven ismeretes. 
Ah ogy most akarunk fogla lkozni vele, a "kétkedés" sötét fel· 
hője a lá tere li gondota ta inkat. 

Az öreg Jób élettapaszta la ta vezet e gondolatra. 0, kit 
annyira meggyalult az éle I. mikor egymásután jön hiradás a 
felgyult javakról, megha lt gyermekekrő l , ki te ljese n magára ma
radt nehéz betegségéve l, s míg bőré t cserépd"abokkal dörzsölle, 
s könnyezve nézte ba rátait, add ig a megingalhatal/an hit sza
vakat csalt ajkára s még akkor is a kéte lyt ostorozva' szólolt ; 
. az istentelen, ha a göncölszekeréig is épiti pa lotáját. csa k 
olyan lesz, mint a 8zö löpászlor egyszerü kunyhója ", S mig a 
hit a maga megingath a ta tlan erejéve l ezt hi rdeti, add ig ti fele
ség egyrp döngeti a hit nek fa lá t ; á tkozd meg u Z I. tent S ha lj meq". 

O látta a magas palotát, melyet körülötte az örök két ke-

• 
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dés sze lleme fe lépíte tt . látta. hogya kivilágitott termek ablakai
ból mint vigyo rog feléje ti kétely. s látta a kinyuj tott karokat 

• 
melyek ti tömeg fplé integetnek : ide gyüljetek e he lyre. ti sze l. 
lern örök fénye itt vi lági t. itt nincs üres hit. lelki kérkedés. csak 
a kézzelfogható igazság fészke e he ly. Es sereglenok feléje. 
nyomul a tömeg. alig tudja megáll ita ni a megmozdult CSOpor
tot egy·egy le rongyo lódott próféta: térjetek meg. mert el közeli t 
majd 8 mennyekne k országa. Ezek utá n a próféták után kiál
toz Jób is: Ne féljete k. .. az iste ntele nek ha a göncölszekeréig 
is emelik pa lotájuka t. c.ak olya n az. mi nt a sző lőpásztor egy
szerü ku nyhója" . 

Ott egy teremben a tagadás örök szelle me ha ta lmas asz· 
ta lok mette tt ül. egy re rázza fejét s semmit sem hi.z. mely a 
tu dás határán kivül fe kszik. A mási k tere mnek" kétkedésbe n" 
ülő alakjai hallják a lé le k szavait. de h;nni nem tudnak neki . 
Né ha éjszakák lámpa fé nye a reggeIbe nyú lik . s még mindig 
ott ül a fáradha tatlan sze lle m soha nem szun nyadó kutatása. s 
épül magasabbra a palota; míg az egyszerü szölöpásztork unyhó 
lakója cse ndesen a lszik. A hold sze lid fénye ezüstözi a rcát 
s égi keze k festegetik a lé le k nyugodl á lmá t. 

E paloták kö rül állottak meg a prófé tá k villogó szemek
kel . s mikor a ké te ly má r az erkölcsi éle t teljes leroln bolását 
is magáva l vitte. bá tor ajakkal kiá lt be a mi ndent tagadó szel
le m felé: .. neked ne m sza bad azza l az asszonn ya l élned". 
(Herodes) Itt á ll meg az . egysze rü Názáret i is e Bábe l tornya 
a la tt s mig kiha ll atsz ik a szelle m fé kte len ti vornyája . addi g ő 
csend be n hirde ti : .. Szeresd az Istent . s szeresJ fel eba rá toda t". 
Há nya n e lbukta k már ez egyszerü férfia k közül . kik föl mer
tek nézni e magas pa lo ta a bla ká ra . 

A kétkedés palotája most is ép ül. Most na pja inkba n. 
mikor a va llás ta la nság orgiává züll ött . milw r a végle lekig haj
szolt létküzdele m. önérd ek mind en egyébre figye l. csak a va l
lásra nem, de igaza va n azért a szenvedések vasJáncából ki
em elkedő Jóbna k : ha a göncölsze kerf ig e melik is fe l pa lotá i
kat, csak olyan az, mint a szőlöpászlo r egyszer ü kunyhója". 

Eltávolodott lsten az e mbertő l. Jézus csak egy lerongyo· 
ló dott koldus. gazdaságba n du skáló köve tő i közöl t. Ez mindig 
igy volt. Ha a mu ltba n le tudtá k rombolni a göncölsze keréig 
emetkedő magas pa tola fa la it. úgy a jelenben is - hisszü k -
hogy nem több 'ez mint a sző lő pásztor egysze rü kunyhója . 

-

• 
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Ez a szellem különálló útja a kételyek palotája felé . 
És a lélek utja? Az a pásztor kunyhÓjához vezet. Ide ter 

be valahányszor pihenni akar s Istenehez imádkozni kész. lit 
nem zavarja senki, s társaloghat t eremtőjéve l. 

Ne feledjük, hogy ami a világban, a nagy Egyetemben 
történik, s végbemegy, az kicsibe n minden ember éleltörténe
tében ismétlődik. 

A lélek és a szellem útai különbözők, különösen a fiatal 
korban. Ilyenkor a leghajlandóbb a szellem az uralkodó áram
latokból' fölépiteni az istentelenek palotáit, a göncölszekeréig, de 
elj ön az idő, mikor önmagában az öreg kor elismeri. hogy e 
palota nem több a szőlőpásztor kunyhójánál. 

Boldog az ember, mikor hitének egyszerü kunyhÓj A, a 
.. vallás" pásztorkodó háza palotává emelkedik a lélekben, s 
ebben helyezheti el a legszentebb oltárt, melynek lábainál szive 
érzéseivel áldoz. 

Igy egyesül a lélek és szellem utja, s e találkozásnál emel
kedik emberi méltóságáta az ember. 

Legyen minden keresztény, az egyszerü pásztorkunyhó 
jámbor lakója .. . s igy legyen valláserkölcsi lénnyé. 

Ütö Lajos . 

• 
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