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Előszó.
Úgy érzem, hogya nagy idők nehéz vajudásaí
közepette kétszeres kötelessége az a lelkipásztornak,
hogy ott álljon hívei körében s minél többször
megszólaltassa előttük az istenigének ama szakaszait, a melyek lelkük felemelésére s megnyugtatására alkalmasak. Ez a felfogásom indított arra,
hogy most újra három olyan beszédemet tegyem
közzé, a melyeket a háború vihara váltott ki sz í- .
vernböl s a melyek annak idején, mikor azokat a
nyíregyházi evang. templomban elmondottam, a magam körül látott sok-sok aggódó és síró lélek megnyugtatását célozták.
Semmi egyéb célom nincs ezekkel az egyszerű
beszédekkel, mint az, hogy általuk a gondolkodó
lelkeket ez irányban való további gondolkodásra
serkentsem s figyelmüket Arra irányítsam, Ki a tomboló viharoknak is ura s Kinek oltalma a legjobb
oltalom minden körülmények
között,
Ha sikerül elérnem ezt a célomat, nagyon
meg leszek jutalmázva.
Nyíregyháza, 1915 december 6.
A szerző.
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Mi nyugtathatja meg aggódó szívünket a most folyó háborúban? Kegyelem
néktek és békesség
Istentől, a mi
Atyánktól, és a mi Urunk, a Jézus Krisztustól! Ámen.
Alapige : 56. Zsoltár 3-5.
Ellenségeim minden
napon tátognak reám; bizony sokan hadakoznak ellenem
óh magasságos Isten!
Mikor félnem kellene is, én bizom tebenned. Isten
által dicsekedem az ő igéjével; az Istenben bizom, nem
félek; ember mit árthatna nékem!

Hetek, hónapok óta úgy járunk-kelünk,
testvéreim, mint télvíz idején a szük szobára utalt lábbadozó beteg, ki sóvárogva tekinget kifelé az ablakon,
lesvén, közeledik-e
már a várva-várt tavasz, mely
kiszabadítaná
őt fogságából s meleg sugaraival erőt
öntene bágyadt tagjaiba . . . Egy gondolat kisér el
mindenüvé s ijesztő rémképeket sző még éjjeli álmainkba is; egy gondolat árnyékol be minden mélyebbérzésü
szívet I s legkellemesebb
társalgás közben is ajkunkra fagyaszt ja a vidám mosolyt: a most
folyó világháboru nyomasztó gondolata. Nincsen talán ember, vagy ha van, nem egész ember az,
akinek szívét ne tartaná állandó
ideges rezgésben
ez a gondolat s az érzelmeknek egész hosszú sorát
ne váltaná ki kebléből. Ha egy-egy jobb hírt hallunk, néhány pillanatra földerül az arcunk; de csakhamar ismét visszaesünk az előbbi nyugtalanságba,
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türelmetlen várakozásba, mely végét szeretné már
látni ennek a körülöttünk
duló hagy viharnak.
Mert hiszen mindenki érdekelve van ebben a
háboru ban. Nemcsak az, akinek fia,' férje vagy apja
néz farkasszemet a halállal ott a csatasíkon, hanem
érdekelve van e hazának minden gyermeke amaz
érdekek nagy horderejénél fogva, amelyek ehez a
háboruhoz füződnek. Óh, mert ez a háborá dönti
el majd azt, hogy vajjon a magyar s el vele együttérző német nép szabadon fejlődhetik-e tovább az
Isten által keblébe oltott talentumoknak megfelelően,
vagy pedig megbénúl ebben a törekvésében; ez a
háború fogja eldönteni azt is, hogy vajjon a magasabb művelödés,
a fölvilágosodás s az ezekkel együtt
járó jog, szabadság és jólét gyökeresedik-e meg e
földtekén,
vagy pedig egyes népfajoknak féktelen
önzése, féltékenysége, bosszúvágya s nagyzási hóbortja nyügöz le itt mindent a maga fojtogató karjaival. Mert ne gondolja árn senki, hogy ez a mai
világháboru talán csak egy-két egymást nem szívelő
uralkodónak az újjhuzása ; óh nem! Két ellentétes
s a világ kezdete óta egymással harcban álló szellemnek az élet-halálharca az: a fölvilágosodás és a
sötétség, a szabadság és a zsarnokság szelleméé;
.amiért is ez a küzdelem nemcsak magukat a hadakozó feleket, hanem a föld minden lakóját s végeredményében az egész erkölcsi világot is érinti.
Oe ha ez így van, aminthogy igy is van, testvéreim, akkor ez a nagy mérkőzés már bizonyos
megnyugtató gondolatokat is rejt magában minden
hívő ember számára. Akkor az többé nemcsak emberek dolga, nemcsak. emberi érdekek csatája, hanem az Istené is, az isteni érdekeké is. S ép' azért
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nem kétségeskedve, hanem jó reménnyel nézhetünk
végkifejlése elé, tudván azt, hogy a bölcs Isten majd
érvényesíti a maga akaratát.
Testvéreim! Tudom, mert naponkint tapasztalom,
hogy nagyon sok mostanában a kétségeskedő, csüggeteg és fájó kebel s hogy a csatatéren folyó háboruval párhuzamosan ott benn, a szívek titkos
kamráiban is folyik egy nem kevésbé izgalmas s
nyugtalanító küzdelem; -azért azt a kérdést vetem
föl most:
Mi nyugtathatja meg aggódó szlvünket ebben
a körülöttünk

duló viharban?

Az a tudat,
1. hogy az Ur gondot visel;
2. hogya külső veszteségeknem árthatnak
nekünk, ha a lelkünk rendben van.

1.
Nehéz megpróbáltatások idején, aminő a jelen
háboru is, nem egy ember szívében támad az a
kérdés: Miért is engedi meg a jó Isten az ilyen
szörnyű vérontásokat, az ilyen rettenetes csapásokat,
amelyek annyi ártatlant sujtanak és kergetnek egész
életre szóló testi és lelki nyomoruságba ? Vagy
mindezekről nem is tud a jó Isten? Vagy talán ez
a világ nem volna egyéb, mint csatatere a vak természeti erőknek s megvadult emberi indulatoknak,
amelyek könyörtelenül
gázolnak végig mindenen,
ami utjokba kerül? . . .
Sokszor valóban úgy tetszik nekünk, mintha
aludnék az isteni gondviselés; de még sincs ugy,
testvéreim! At Ur mindenkor ébren van s kezében
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tartja a világ kormányrudját! A· háború s a benne
dúló emberi indulatok csatározása nem az
akaratának a kifolyása ugyan, de megengedi azt, mint
céljainak szintén egyik előmozdító eszközét, mint
ahogy megengedi például a természeti viharokat,
amelyek szintén sok kárt okoznak, sok. ártatlant lesujtanak, de amelyek végeredményükben az gondviselése folytán új virulatnak válnak eszközeivé,
Isten többféle okból engedi meg ezeket a
viharokat.
Megengedi azért, hogy az ember lássa a maga
kicsiségét s fölismerje az Isten mindenható hatalmát.
Az ember nagyon hajlandó az elbizakodásra s elbizakodottságában hajlandó úgy szólani, mint szólott
a gőgös Fáraó: Kicsoda az Ur, hogy engedjek az
beszédének?! A ránehezedő csapás ok azonban kigyógyítják e végzetes betegségéből s alázatosságra
tanítják, ami erkölcsi fejlődésének első föltétele.
Megengedi az Isten a csapásokat, mint fenyitő
ostort is az emberek bűneiért. Nagy bűnök rend. szerint nagy bűntetéseket vonnak magok után . . .
S vajjon ki merné állítani, hogya mostani embernemzedékre nem ilyen okból nehezedett rá az Isten
keze? Ki merné állítani, hogy a mai kor erkölcsi
tekintetben megüti a mértéket? A sok rakoncátlanság körülöttünk nem' azt mutat ja-é inkább, hogy
bizony a mai nemzedék odáig ment az Isten iránt
való engedetlenségben, ahol már az isteni hosszútűrés is kifárad.
Megengedi az Isten a csapásokat azért is, hogy
megpróbálja általuk az embereket. A szenvedés keresztje alatt tünik ki ugyanis legjobban, hogy ki
micsoda: igaz, hűséges szolgája-e az Urnak, vagy
ö

ö
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nem. A szenvedések tisztitó tüzében fejlődnek s érlelödnek azok a kegyes Jóbok, akikhez közel áll az
isteni fölmagasztaltatás.
Megengedi az Isten a csapásokat s az emberi
szenvedélyek dulásait abból az okból is, hogy az
emberek okuljanak rajtok s az általuk okozott károkon tanulják megutáini a roszat s megbecsülni a
jót. Ebből a mai háboruból is bizonyára évszázadokra okul majd az emberiség s nagyobb gondot
fog fordítani ezután a béke gyarapító műveire, mint
ahogy azt eddig tette volt.
Az isteni gondviselés a háború viharai közt
sem szünetel, hanem nesztelenül építi a maga birodalmát. Kopár sivatagokban gyakran az istenfélelem
virágaitói ékes kerteket alakít. Ó~, mert ki tudná
azt megmondani, hogy hány ember - önző, kapzsi
. és könyörtelen - hangolódott melegebb érzelmekre
ezekben a vérzivataros napokban! Ki tudná azt
megmondani, hogy hány lélek, amely azelőtt nem
sokat gondolt az Istennel, fordult feléje a' háború
viharában, vagy a háború által ütött sebből vérezve? . . . Egy levélből idézek itten; egy katona
a csatatérről egyebek közt ezeket írja: "Tudja az
Isten, ez a háború különös változásokat idéz elő az
embernél. Vért látni, belegázolni, lelőni, levágni
mindenkit, megsemmisíteni mindent, mindenféle körmönfont raffinériával élni, hogya másiknak minél
többet árthassunk: ez itt a tudomány. Tehát egyfelöl vaddá leszünk. Másfelől azonban az elvadult,
a legnagyobb istentagadó is megtanul itt az Istenhez fohászkodni. Amikor százfelől, ezerféle formában
vigyorog ránk a halál; amikor bömböl az agyu, a
fegyver, a gépfegyver; ömlik ránk a srapnel, a grá-
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ujabb és ujabb
lőlyukak támadnak a mándIin, emberi és állati vad ordítás
tölti be a levegőt és még mindig élünk és megyünk:
bizony mindenki sóhajtozik az Istenhez, kér a jövőre,
hálálkodik
a jelenért és multért egyaránt" .*) .
Imé, testvéreim, ez a nehány sor is azt tanusítja, amit előbb rnondottarn,
hogy" az Isten lelke a
háború véres mezőin is ott munkál s utját egyengeti az' Isten országa igazságainak.
Ezek az igazságok, bár lassan és sok akadáIlyal küzdve, folyton
előre lépkednek.
hogy elfoglalják helyüket a világ
uralkodói trónusán. Egyesek, söt gyakran egész nemzetek eltünnek a föld színéröl, amint annak példáit
a történelemben
láthatjuk;
megmaradnak
azonban
azok, kiket az Ur a maga céljainak
előmozdítására
alkalmasaknak
talál, s megmarad:
az örök Isten,
hogya
rombolás helyén
új életet fakasszon s a
háború
véráztatta
mezőinát
is előbbre vigye az
emberiséget a tökéletesedés
felé. Ami szép, jó és
igaz:. az . legyőzhetetlen;
ellenben a gonoszságot
előbb-utóbb utoléri méltó végzete: a megszégyenülés.
Igy lesz ez, majd meglátjátok, a mostani világháborúban is. S azért a kegyes, a gondviselés
háztartásába
mélyebben
betekinteni
megtanult lélek,
amíkor fájdalmasan fölsóhajt a szentleckévei : Ellen-

ségeim minden napon tátognak reám; bizony sokan
hadakoznak ellenem, óh magasságos Isten! - teszi
azt abban a bátorságos tudatban, amelynek ugyancsak a zsoltáríró ad kifejezést, amikor folytatva igy
szól: Mikor félnem kellene is, én bizom tebenned!
Isten által dicsekedem az ő igéjével; az Istenben

bizom, nem félek; ember mit árthatna nékem?
*) Erőss János zászlós leveléből, 1914. decz. 3.
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II.

Mit is félnénk, testvéreim, amikor tudjuk, hogy
az Ur ül II világmindenség kormányrudjánál; s amikor azt is tudjuk, hogy a külső veszteségek nem
árthatnak

nekünk, ha a lelkünk rendben van.

Mi ugyanis a mi földi életünknek a főcélja?
Hogyelőkészüljünk
benne az örök életre; fölszereljük lelkünket azokkal a kincsekkel, amelyek egykoron a menny kapuján bemenetelt biztosítanak nekünk. Minden, amink van, minden, ami körülveszen :
anyagi és szellemi javaink, társadalmi 'helyzetünk és
családi viszonyaink, örömeink és szenvedéseink,
veszteségeink és diadalaink mind csak utak és segédeszközök eme nagy, végső czél felé. Mindezek
jönnek és mennek, fogynak vagy növekednek;
de
az mínd nem baj, ha a keresztyén annak idején
lelki kincseinek gyarapítására használta föl azokat.
Ma, lehet, jó módban élsz s holnap talán a balsors
koldusbotra juttat; ma, lehet, előkelő helyen állasz
s holnap talán a kedvezőtlen sorsfordulat letaszít a
magaslatról; ma, lehet, az egészség rózsái nyílnak
orczádon s holnap talán a betegség elhervasztja
azokat; ma, lehet, egy nagy viruló családnak vagy
a központja s holnap talán mindenedből kirabolva,
árván rovod az élet utját; de az mind nem árthat
neked, ha a hitedben meg nem fogyatkoztál, ha a
lelkedben közel maradtál az Istenhez s akaratán
való megnyugvással s parancsait tisztelő engedel.mességgel jársz tovább. A csapások és szerencsétlenségek elvehetnek tőlünk mindent, amit nekünk
az élet adott; porrá zuzhatnak mindent, amiben
lelkünk előbb gyönyörködött; lefektethetnek a szen-o
vedés nyoszolyájára, le akár a sötét sírba is: a leg-

-
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főbbet, a legbecsesebbet nem vehetik el a kegyes
Iélektöl ; "a mennyország megmarad !''
Ennek tudatában énekelte hajdan Luther amaz
ő emlékezetes harczi dalában, az Erős várunknak
utolsó versszakában:
Kincsünk, életünk,
Nőnk és gyermekünk:
Mind elvehetik,
Mit ér az őnekik!
A mennyország megmarad!

Óh, ujítsuk föl, testvéreim, emlékezetünkben
mennél gyakrabban ezeket a szavakat s fordítsuk
hasznunkra azoknak vigasztaló tanulságait!
Ezekben a viharos napokban sok szívet ér
majd nehéz ütés, sok fiatal életet olt ki a háború
villáma: mindez azonban nem jelent semmit az
örök élet szempontjából, hogyha azok a szívek,
hogyha azok az életek Istenhez való viszonyukban
rendben találtattak. Aki Krisztussal szenved s a
Krisztusban való hittel lehelte ki lelkét, arra nézve
mindegy, hogy hol, milyen korban és milyen halállal mult ki; arra nézve még a halál is áldás, mivel
közelebb viszi őt örök czéljához : a mennyhez. Igazán kárvallottnak csak az tekinthető selveszettként
csak ait kell siratni, aki Isten nélkül élt s akit még
az utolsó óra sem indított töredelemre. Óh az ilyen
ember, élt légyen bár száz esztendőt, tegyék bár
holttestét a legdrágább érczkoporsóba s állítsanak
bár sírjára égig érő emlékkövet: mégis csak elveszett - az Isten előtt!
Kedves testvéreim! Tudom, hogy nem egy szív
köztetek nehéz a fájdalomtól s nem egy szem állandóan nedves a könnyektől, amelyek egy és más,
n'éktek oly drága életet siratnak. Ám sírjatok, ám

-
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gyászoljatok, de nem ugy, mint a pogányok, akiknek reménységük nincsen! Nekünk van reményünk:
az igazságos Isten s az ő szent Fia, a Jézus Krisztus, ki kárpótlást nyujt majd minden vétIen szenvedésért, ki készen tartogatja hivei számára az igaz
jutalmat s ki egykoron újra egyesíti a földön egymástól elvált, egymást szerető, kegyes szíveket.
Vagy talán azt mondjátok, hogy nagy áldozatot kivánt tőletek a jó Isten? Igaz! Olyan ügyért
hozódott azonban ez az áldozat, amelyért áldozatot
hozni szent kötelesség. A világon minden nagy dolog nagy áldozatot követel; s amióta az Isten egyszülött Fiának is nehéz kinok közt kellett kiszenvednie a véres keresztfán, azóta az emberiség [ólétét
és előhaladását előmozdító eszmék gyökereit nemcsak verejtéknek, hanem áldozati vérnek is kell öntöznie, hogy erőre kapjanak s kivirágozzanak; ezekből a virágokból készül azonban az akoszoru
anemes eszmék bajnokainak homlokára, amelyről az
Ur megismeri őket. Aki elveszti az életét énérettem,
rnondja Krisztus Urunk, megtalálja azt (Máté 10, 39.)
Ne féljetek azért azoktól, akik a testet ölik
meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól
féljetek, aki mitui a lelket, mint a testet elvesztheti
a gyehennában! Aki Istentől fél, annak nincs mit
félnie a világtól; az az ellenséges indulatok leghevesebb ostromában is igy szólhat a zsoltáríróval :
Az Istenben bizom, nem félek; ember mit árthatna
nékem'!
Óh, vigyétek haza magatokkal ezeket a mély
bölcseségü szavakat, testvéreim, és csitítsátok el velük aggodalmaitokat !
És vigyetek haza még egyet innen, az Ur oltá-

-
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rától. Vigyétek haza azt az erős elhatározást, hogy
élteteket ezen tul az Istennek szentelitek. A jelen
idők eléggé megmutatták, hogy micsoda borzalmas
következményekkel
jár az, ha a bűn hatalmasodik
el a földön . . . Aki tehát Istentől távol tévelygett:
térjen őhozzá vissza mielébb! Aki pedig idáig is
Istennek igyekezett szolgálni: szolgáljon neki ezentúl még hűségesebben;.
aki eddig is szokott volt
imádkozni: imádkozzék ezentúl még buzgóbban; s
aki eddig az Isten országa e!őhaladásán fáradozott:
fáradozzék ezentúl még nagyobb odaadással,
hogy
.az istenfélelem, minden jónak e gyökere, ez által
is növekedést nyerjen, s mi, gyarló emberek, bünbánatunkkal, nemes igyekezetünkkel kiengeszteljük a
haragvó Istent, hogy most tőlünk elfordult arcza
mielébb újra a régi, atyai szeretetben mosolyogjon
mireánk: hozzá megtért tékozló fiaira!
Ámen.

I

"Láttam könnyeidet!"
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi
Atyánktól és a mi Urunk, a Jézus Krisztustól!
Ámen.
Alapige : Ézsaiás 38, 4 5. És lőn az Úr beszéde
Ézsaiáshoz, mondván: Menj el és mondd meg Ezékiásnak : igy szól az Úr, Dávidnak, atyádnak Istene: Hallottam imádságodat, láttam könnyeidet.

Keresztyén hívek, az Úrban kedves testvéreim t
Egy olyan - dologról kívánok ma előttetek szólani, amelyet mindnyájan ismerünk, s amelyet ezekben a vérzivataros napokban igen sok szemben látunk felcsiIlanni: a könnyekről.
Reménykedés, aggodalom és fájdalom időszaka
ez a mostani. Nincsen talán ember, a kinek szívén
át ne huIIámzana ez a három érzés. Reménylünk
egy jobb jövőt; aggódunk hazánkért s érte harcoló
honfitársainkért ; és sírunk a harctéren elesett barátaink, ismerőseink, fiaink, hitveseink, elárvult gyermekeink apái felett ... Óh de soká is tart ez a háború s óh de sok és becses áldozatot követel t
Minden héten, minden vasárnapon elparentálunk,
elsiratunk itten valakit fiatal hitsorsosaink közül.
S hovatovább mind több szívnek akad siratni valója. A könny állandó útitársa lett az érző szíveknek. Még azok is, a kiknek nincsen közvetlenül kít
siratni ok, sírásra hangolódnak a részvét érzése foly-
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tán a felebarátaik szemében sűrűn jelentkező könynyek által.
Időszerű beszédtárgy tehát ma a könny.
Engedjétek meg azért, hogy én ma a könnyekről beszéljek s oda állítván azokat az istenige megvilágító fényébe:. a könnyek jelentőségére, vállfajaira s gyógyító balzsamára mutassak rá.

*
Kedves testvéreim, a kik ma sírtok, vagy a jövőben sírni fogtok, azt ne higyjétek valahogy, hogy
a könnyhullatás csak a ti szomorú osztályrészetek.
Óh nem!
Sírtak már előttetek is sokan és- sírni
.
fognak utánatok is sokan, mivel a. könny állandó
kíséröje
az emberi nemnek, mint az emberi élet
tökéletlenségének s az emberi nem nyomorúságának egyik tanújele.
Hitünknek szent könyve: a Biblia is tele van
az emberiség szenvedésének eme külsö tanújeleivel.
Már az ősszülők: Ádám és Éva is. könnyeket hul:Iattak az elveszett paradicsom, s a testvéri gyülöletnek áldozatul esett fioknak: Ábelnek ravatala felett.
Az őspátriárka, Jákób, könnyezve keresi elveszett
fiát, keservesen jajveszékelvén : "Sírva megyek fiam
után a koporsóba!"
Dávid király szemében is ott
látjuk ragyogni a könnyeket, rnikor a pártütő háborúban elesett drága gyermeke holttetemére borúlva
zokog: "Absolom, Absalom, édes fiam, bárcsak én
haltam volna meg te helyetted!" S olvassátok el
csak Jeremiás síralmait, lapozzátok csak végig a
a próféták írásait: mindannyioknak
lapjai emberi
könnyektől nedvesek...
S az új-testámentom
könyvein is, sötét áradatként,
végig húzódik a
könny. Mindjárt az evangéliornok elején ott talál ko- -
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zunk azzal a szerencsétlen anyával, a kinek Heródes király vak féItékenységében leölette a gyermekeit, s akiről azt olvassuk:' "Rákhel siratta az ő
fiait, és nem akart megvígasztalódni,
mivelhogy
nincsenek meg a fiai". S hány ilyen anya akad
'majd ezekben a napokban!....
Mária Magdolna
könnyekkel mosogatja az Üdvözítö
lábait. Péter
apostol meg keserű könnyeket hullat, hogy elárúIta
mesterét. S még a legszentebb" legártatlanabb
is
e földön: Üdvözítö Krisztus Urunk sincs megkímélve a könnyektől, mert hiszen ott zokog ő a
bethániai Lázár sfrjánál, keserű könnyeket hullat az
elfajzott Jeruzsálem felett s könnyek között gyötrődik lelke a Getsemáné kertjében. Óh és ha mind
összeszednék azokat a könnyeket, a melyeket viIágkezdete óta sírtak az emberek, mérhetetlen tenger
kerülne ki belőlük.
A könny az emberi nem állandó útitársa. Tanújele az szenvedéseinek, de egyúttal bizonysága kiválóságának is. Mert az egész teremtettségben egyedül
az embernek van tudata a nyomorról. Érez ugyan némi
erkölcsi fájdalmat az állat is, mikor elveszik tőle
kícsinyét, rövid ideig tartó nyöszörgés után azonban
elhallgat és feled. Az ember azonban sokszor egész
életén át hordozza magával bánatát s nem egyszer
csak a halál huzza ki szívéből a fájdalom tövisét.
Szomorú dolog, ugyebár?
Sőt egyik-másik
ember nemcsak szomorúnak találja azt, hanem hajlandó lenne e miatt a gondviselést is igazságtalansággal vádolni.
Azt mondom azonban : ne vádaskodjatok, ne
zúgolódjatok!
Mert mint mindennek a világon, a
könnynek is meg van a maga haszna, a maga hí-
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vatása az isteni gondviselés háztartásában. A könny
az a lelki világban, a mi a növényen fénylő harmatcsepp: felüdíti azt. A könny az a lelki lelki viIágban, a mi a langyos perrneteg a termé-szet
világában:
megporhanítja a szikkadt talajt s új te':'
nyészetre teszi azt alkalmassá. Azonkivül a könny
tisztít, fehérre mos. Mert miként a föld felett elzú!gott vihartól a légkör, ugy tisztulnak indúlataink a
balsorsban;
s miként a virágkelyhen keresztülhitott
zápor cseppjei gazdagítják annak illatát s előmoz.ditják növekedését, ugyaszemekből
kicsordúló könny
'is termékenyítő esője a benső életnek. Nagyon sok
lélek maradt volna terméketlen útszél az istenige magvaira nézve; nagyon sok szív fulladt volna meg a körülötte lerakódott szennyben, ha a szenvedés nem jön se.gítségére s fel nem rázza aléltságából, nem támaszt
benne új érzelmeket s tékozló fiúként vissza nem
tereli az elhagyott apai hajlékba. Bármennyire ellenmondásnak lássék is a dolog, a múlt és a jelen
tapasztalatai alapján azt állítom, hogy a könny is
áldás, mint minden, a mi az Úr kezéből jő.

*
Ez az igazság már egymagában is bizonyos
megnyugvást
csepegtethetne
a könnyeket hullató
fájdalmas szívekbe; van azonban még egy másik
is, a mely lelkünket még inkább megnyugtathatja s
fájdalmainknak az Úr akaratán való csendes megnyugvással leendő viselésére taníthat ja : s ez az az
igazság, a melyre felolvasott szentleckénk irányítja
figyelmünket.
A szentleckét megelőző sorokban ugyanis az
van elmondva, hogy Ezékiás király nehéz betegségben sinylödött, - sőt -ki -is mondatott már felette az íté2
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let: Rendezd el házadat, mert meghalsz 1 A király
nagy kínok közt fetrengett nyoszolyáján
s eközben
imádkozott és sirt... Érdekes! Egy király, egy nagy'
birodalom nak
feje, a ki imádkozik! Jaj bizony, a
királyoknak is kell érezniök számtalanszor, hogy
rajtok is csak az isteni kegyelem segíthet! Egy király, egy nagy birodalom nak a feje, a ki sír! Óh.
bizony-bizony a királyoknak is sokszor akad siratni
valójuk, mivel a trónokra is rávetődnek időnként az.
életnek sötét árnyékai! Jól mondja a költő:

a

Óh hol a szív, melynek bánatja nincsen?
Hol a kebel, mely még nem vérezett?
Boldogságot ki vásárolhat kincsen?
Fájdalomtól ki menekülhetett?
Nem óv meg attól palotának fénye,
Hordozza azt a kunyhónak szegénye,
Fény, rang, hívatal, állás, születés :
Mindenhová eljut a szenvedés!
(Oyőry V.)

A mi királyunknak is volt már elég oka a}sírásra; s nem ismerek meghatóbb képet annál, mint
a melyet nem régen hoztak a képes újságok, s a
melyen ott látjuk egy imazsámolyra dőlve, arcát
összekulcsolt kezeire támasztva, imádkozni a mi jó,
öreg királyunkat.
Szentleckénk elmondja azt is, hogy mi lett az.
eredménye Ezékiás király imájának s könnyhullatásának. Hozzámegy Ézsaiás próféta s közli vele az
Isten üzenetét: igy szól az Úr, Dávidnak, atyád-

nak Istene: Hallottam imádságodat, láttam könynyeidet 1...
Óh véssétek szívetekbe ezeket a. szavakat, ti
szenvedők, ti könnyhullatók!
Az Isten látja a sírók
könnyeit!
Látja a te könnyeidet, te megkeseredett-
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szívü apa, anya, ki a csatatéren elesett drága fiadat siratod. Látja a te' könnyeidet, te támaszodtói
megfosztott özvegy, ki fájó szívvel s nehéz aggodalmak közt nézel a jövő elé, mivelhogy nem tudod, mit hoz a holnap, s mit fogsz majd kezükbe
adni árván maradt, éhező gyermekeidnek.
Ö látja
a te könnyeidet is, te kórágyon sínylődö nehézbeteg testvérem. Ö látja a te könnyeidet is, te csalódott lélek, kinek az emberek gonoszsága vagy a
balsors vihara feldúlta boldogságodat.
És látja a
te könnyeidet is; te töredelmes lélek, mikor ott az
oltár előtt alázatos publikánusként térdepelsz, szánvabánva elkövetett vétkeidet. Az Isten látja mindezeket a könnyeket, és csak türelem, ti sírók, ti szenvedők: Ö le is törli s áldások forrásává avatja
nemsokára a ti keserű könnyeiteket!
Természetesen folynak e világon olyan könynyek is, amelyekre ez a biztatás nem vonatkozik:
a bűnös könnyek. A bosszúságnak, az irigységnek,
a bosszúállásnak a könnyeí. A képmutatásnak ama
könnyei, a melyek fájdalmat szinlelve hullanak a
koporsöra, míg belül a lélek talán kapzsi an számlálgatja a régen sóvárgott örökséget. Az álérzékenységnek ama könnyei, a melyeket nem egy ember
hullat a szerencsétlenség
láttára, de a mikor segítni kell, félreáll. Vagy azok a farizeusi könnyek,
a melyeket itt a templomban egy-egy szívhez szóló
prédikácíó sajtol ki aszeinekből,
de a melyeknek
odakint nincs semmi folytatásuk. Óh vigyázzatok,
szeretteirn, hogy soha e nérnű könnyektöl ne legyen nedves az orcátok, mert az ilyen könnyeket a
mindentudó Isten nem az atyai részvét, hanem a
méltó felháborodás
érzetévei nézi! S vigyázzatok
2*
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.arra is, hogy soha szívtelenségtekke! felebarátaitok
.szernében könnyet ne fakasszatok, mert minden
ilyen könny vádlótokká válik az Isten előtt!

*
Keresztyén gyülekezet! E földi életet siralomvölgyének mondja a Biblia s bizony nem ok. nélkül mondja annak. Mindenfelől szenvedések környeznek bennünket s azokat tőlünk távoltartani
nincs hatalmában senkinek. Sírva köszöntjük az
életet s könnyezve rójuk életútunkat a sírig. A mostani viharos idők ú] alkalmakat adnak nekünk a sírásra. A testi és lelki nyomorúságok, melyek a háhorúnak nyomában járnak, új sebeket ütnek a szíveken. A jóságos Isten bár megkönyörülne már
rnirajtunk s minél kevesebb szívnek adna okot a
sírásra! - Két fajta könnyre nézve azonban azt
kívánnárn, hogy. bár minél többször s minél többeknek csillognának a szemében ~ a bünbánatnak
s a részvétnek a könnyei, mivel ezek balzsamcseppek, melyek a lelkekre gyógyítólag hatnak. De ha
netán másnemű könnyeket is juttatna majd hullatnatok a gondviselés, az Úr akaratán való megnyugvással hullassátok azokat. Könnyeiteken keresztül
js lássátok meg azt az atyai arcot, a mely felülről figyelő szemmel néz reátok. Istennel viseljétek fájdaldalmatokat, a ki azt üzeni a próféta. által az ő
akaratából síróknak : "Láttam a te könnyeidet!" A
vétlen könny adóslevél, melyet az Úr teljes értékében vált be majd annak idején. Azt mondja ugyanis
Krisztus Urunk: Boldogok, a kik sirnak, mert ők
megvigasztaltatnak.
És ama titkos [övendöbe látnoki szemmel betekintő apostol igy szól: És az
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Isten eltöröl minden könnyet az ő szemökről és a
halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem
fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmultak.

(Jel. 21, 4.) -

Ámen.

Keresztyén bölcsesség a háború
idején.
Kegyelem és békesség néktek Istentől, a mi
Atyánktól és a mi Urunk, a Jézus Krisztustól! Ámen.
Alapige : Efezusi levél 5, 15-16. Meglássátok
annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint
bolondok, hanem mínt bölcsek. Áron is megvegyétek az
alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.

Kedves testvéreim!
Talán soha, a mióta a világ fennáll, nem illett annyira a helyzetre a nagy apostolnak az a
megjegyzése: a napok gonoszok, mint épen ma.
Mert valóban gonoszok a napok; telvék izgalommal, aggodalmakkal, gyötrő kétségekkel és súlyos
megpróbáltatásokkal. Mindannyian unjuk már ezt a
körülöttünk
tomboló vihart, a mely naponkint annyi
értékes életet tördel le az élet fájáról, romokkal
hinti be a föld színét s új sírokkal a csendes temetőket. "Mikor lesz már vége ennek a rettenetes
háborúnak?!
Mikor derül már reánk az a nap,
mely véget vetne ennek az iszonyatos öldöklésnek
s áldott fénysugaraival eloszlatná bennünk s körüJöttünk azt a kinzó homályt, a melynek nyomasztó
hatása alatt kínosan vergődnek a mélyebbérzésű
szívek már közel másfél év óta?!"
igy jajdúlunk fel mindannyian, várva-áhítva a háború befejezését.
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Oe hát a felkorbácsolt hullámok csak tovább
zúgnak ; a féküketvesztett alacsony emberi indúlatok csak tovább üzik véres játékukat; s zúgni is fognak, űzni is fogják mindaddig, szeretteim, a mig
a hatalmas Istennek nem fog tetszeni csendet inteni nekik. Mert hát Tőle függ minden a világon;
s a mint megengedte, úgy meg is fogja szüntetni
ezt a vihart, a mikor majd a maga céljaival azt
megegyezőnek találja.
Ránk, távoli szemlélőkre, ezuttal semmi más
feladat nem vár, minthogy az adott viszonyok közé
okosan beilleszkedjünk,
megszívlelvén Pál apostolnak a felolvasott szentleckében foglalt intését:
Meglássátok annakokáért,
hogy mimódon okkal
járiatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek.

Mint minden helyzetnek, úgy a háborúnak is megvan a maga erkölcstana. mely szabályait elénk írja;
s mi sem magunkon, sem az állapotokon nem segítünk azzal, ha csak sopánkodunk, s keblünket
tépve önmagunkat marcangoljuk. hanem ha úgy
járunk el, úgy érzünk és cselekszünk, a mint azt
az idők szelleme parancsolja. Ez az a bölcsesség,
melyet az apostol kíván a karesztyénektöl,
amely
bölcsességnek a mai nehéz viszonyok közt kiváló
hasznát látnák, mivel az elviselhetőbbé tenné számunkra a sok megpróbáltatást
s közelébb hozná
hozzánk egyúttal a sóvárgott békét.
Vizsgáljuk meg azért ez alkalommal:
Miben áll a keresztyén bölcsesség a háború idején s miben kell annak megnyilvánulnia?

Abban,
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1. hogy bünbánólag Istenhez térjünk,
2. hogy egymást szeretettel átöle!jük,
3. s hogy bizalommal nézzünk a Jobb jövő elé,
1.

Az élet eseményeit behatóan kutató elmék
gyakran vetik fel azt a kérdést:
mi az oka s ki
az oka ennek a mai háborúnak, amelynél
terjedelmesebbet s vérengzőbbet a világtörténelem nem
ismer. Az egyik aztán a diplomácia fondorlataiban,
a másik a közgazdaságí viszonyokban, a harmadik
pedig az egyes népfajok túltengő szaporodásában s
ebből eredő terjeszkedési hajlamában véli ezt az.
okot megtalálni. S valószínű, hogy mindezek a tényezők egyenként és összesen közre is hatottak
ennek a nagy világfordúlásnak
az előidézéséhez,
főgyökerét azonban mégis abban kell keresnünk, a
mi e földön minden bajnak a legfőbb forrása: a
bünben, az emberí romlottságban,
mely - mint
a robbanó anyagok pusztitó ereje - ott lappangott
már régen az emberi élet mélyein, hogy végül ki-törjön s lángba borítsa az egész világot. Az az
angol, az a francia, az az orosz, vagy az az olasz
elfért volna a maga földjén s megtalálhatta volna
kenyerét a maga nagy kiterjedésü
birtokain, ha
meg nem szállja lelkét a kapzsiság ördöge sebből
kifolyólag nem irígyli meg szornszédjától még a.
levegőt is s a félvilág helyett nem az egész világ.
felett vágyik uralkodni. A bünös vágy azonban
másnak az eltiprására ingerelte, s a bünös vágynak
folyománya lett a bünös tett; az egyik bünnek ke-zét nyujtotta aztán a másik, mig végül kihelyezkedett a földre a Sátán, hogy pokollá változtassa az.
egész világot.
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. "A bün - mondja a Szentírás, - szerte jár
mint az ordító oroszlán, keresvén kit elnyeljen. "
S a mai nemzedéknek annál könnyebben ejthette
meg szívét ez a .kártévő szörnyeteg, mivel meg.csappant benne az istenfélelem s ennek következtében elhatalmasodott benne az önzés, minden
.szennyes járulékaival egyetemben.
Kár azért a háború okát erre iS,amarra is tologatni: legfőbb forrása annak a . bűn, a szétterpeszkedett romlottság, a mely kicsiben itt fojtogatta már régen az emberi . nemet s tette a világot
szívtelen csatározások s tülekedések színterévé, s
lassanként felnövekedett azzá a világot átkaroló
óriássá, mely ma ezrével öldökli az embereket, s
rommá tesz egész vidékeket. Mert hát a bünnek az
a természete, hogyha idejekorán meg nem öldököljük, nö, szaporodik, mint a dudva, .ezernyi szenve-dést döntvén az emberek fejére. Az istenigéjének
majdnem minden lapja figyelmeztet minket erre,
megrázó példákban szemléltetvén velünk a bűnben
élő szívek s népek szomorú kárvallásait; s mi, az
istenigének
hírdetői, gyakran tárjuk mindezeket
.intöjelül
hallgatáinknak szeme elé: de hát ki hiszen a mi prédikálásunknak,
ki akar ma Istentől
félni?! A mai nemzedék, nagy maga-bámultában,
már régóta könnyelmüen szaggatja azokat a. szálakat, melyek az embert az éghez kötik, csoda-e aztán, ha rászakadtak oktalan eljárásának
a követ.kezményei.
Ne ámítsuk magunkat, szeretteim! Az emberiség büneí idézték elő ezt a háborút s táplálják
.annak pusztító tüzét, s egyedül az emberiség megtérése fog annak véget vetni. Bárha azért mielébb
ő
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megkezdődnék ez a megtérés; s bárha minde ru
ember mielébb magábaszállva
oda vetné magát az
Úr lábai elé, ama publikánusi
sóhajjal:
"Isten,.
légy írgalmas nekem bünösnek!"
Mi, szeretetteim, ne nézegessünk se [obbra,
se balra; mi ne várjuk azt, ki mikor kezdi ezt
megtenni. Mi még ma, ebben a szent órában, kezd-jük el ezt a töredelmet;
mi még ma, ebben a
szent órában, kezdjük meg szívünk kitisztogatását ;
mi még ma, ebben a szent órában, kezdjük meg.
imáinkkal a zörgetést az isteni kegyelem ajtaján, a
melyen ez a biztatás áll felírva: "Hivj engem segít-ségül a te nyomorúságodnak
idején és én megszabadítIak téged!" (50. Zsolt. 15.)
A Bibliában azt olvastuk, hogya mikor hajdan.
Ábrahám könyörgött a pusztulásra kárhoztatott Sodoma- és Gomoráért, az Isten azt mondotta néki;
hogy megkegyelmez a bünös városnak, ha ennyi.
meg annyi igaz ember fog találtatni falai között,
(Móz. 18, 22-32.) Nosza tehát bünbánatunkkal.
s megtérésünkkel
szaporítsuk e földön az igazak
számát, hátha azoknak könnyein s könyörgésein
megindul az ég s megkönyörül a most ezer sebből.
vérző em beriségen !

Közeledjetek az Istenhez, hogy az Isten is közeledjék ti hozzátok! ez a biblíai intelem az.
első szabálya annak a keresztyén bölcsességnek, a.
melyre a szentlecke utal s a mely javukra válhatik ebben a szörnyüséges
háborúban;
a második
szabálya pedig, hogy
II.

egymást igaz szeretettel átöleljük.
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A háború rettenetes megpróbáltatásokat zúdít
az emberekre s fájó sebeket üt a szíveken. Köztetek is nem egy szív vérzik már erős ökle csapásatóI. S hányán véreznek oda kint, a csatamezökön !..Borzalmas csak elgondolni is, hogy most, ezekben
a zimankós, fogvacogtatá napokban, a mikor mindenki a meleg kályhához húzódik, százezrek, milIiók ott élnek a kővé dermedt földbe vájt nyirkos,
hideg odúkban, VGlgya süvitő szél viharoktól korbácsolt hegyek ormaín, ázva és fázva, örökös izgalomban, lesvén, honnan repül majd feléjük a haláltosztó ellenséges golyó; nyoszolyájuk a hideg
föld, takarójuk az ég, altató daluk az ágyudöre],
ébresztöjük
a rohamra tüzelő kürtrianás.
Idehaza meg a sok beteg, a sok sebesült, a
sok csonka-bon ka, kiket a háború tett nyomorékokká. S idehaza a sok gyötrödö szív, melyeket a
távollevő kedves miatti aggodalom emészt, vagy a
már elesett fiu, apa, hitves, testvér miatti fájdalom
sujtott a porba,
Ez mind a háboru járuléka és következrnénye,
szeretteim, amely következmények nyomasztó súlyát
megérzi mindenki, a haremezón úgy, mint idehaza.
Mert nemcsak a harcmezökön folyik most küzdelem,.
hanem idehaza is nem egy család a lét és nemlét
keserves harcát vívja, a mindennapi kenyérért való
ama gondban, amely sokakra már elviselhetetlenteherként nehezedik és sok családot az anyagi tönk
felé sodor.
S ami a legborzalmasabb az egész dologban s
ami még jobban mutatja az emberek romlottságát,
az, hogy még ezekben a nehéz napokban is, amikor annyira érezzük az Isten sujtoló kezét, - még
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ezekben a nehéz s vérrel átitatott napokban is,
mondom, akadnak emberek, akik nem átallanak embertársaik egészségét s életét alacsony üzérkedés
tárgyava tenni s szorultságukat
felhasználni arra,
hogy csaljanak, lopjanak, zsaroljanak,
csak azért,
hogya zsebük teljék, ..: ezzel is kihiván az istenség bosszuló haragját.
Undor fog el, amikor ezekre rágondolok; és
nem mondok egyebet,' testvéreim, mint azt, hogya
mindentudó és igazságos Isten fizessen . meg mindenkinek - a minthogy meg is fog fizetni - az
ő cselekedetei szerint! Mi ne kövessünk
senkit az
ő embertelenségében!
Mi annál erősebben engedjük
lobogni szivünkben
a krisztusi szeretet lángját,
résztvevő érzéssel ölelvén keblünkre a szenvedőket,
.a megszomorodottakat, s szamaritánusi készséggel
sietvén segítségére a seg.ítségre rászorulóknak!
Ilyenek már is nagyon sokan vannak és még
többen lesznek. Itt vannak körülöttünk
a kirabolt s
még hajlékaiktol is megfosztott családok; itt vannak
a sebesült katonák s az őket gondjaikba vett emberbaráti intézmények; s jönnek majd a munkatehetetlenekké vált harcosok, a sok megvakult, lábatlan-kezetlen hős vitéz; jönnek a hadiárvák, a gyászfátyolos, fekete fejkendős özvegyek, a gyámolaiktól
megfosztott elaggott szülők és egyéb minden néven
nevezendő szerencsétlen, kiket a háború vihara nyomoritott meg; óh emberek, ha ezeket jönni látjátok,
vagy ha az ezek érdekében esdeklő szót halljátok:
ne keményitsétek
meg szíveíteket, hanem adjatok
nékiek mindabból,
amit Isten adott! A jobbmódu
koronáival, a szegényebbsorsu filléreivel és mindenki
szlve legmelegebb
érzéseivel, résztvevő könnyel,
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nyájas szóval, gyöngéd tekintettel áldozzon a háboru
martirjainak, mert ne feledjétek, ők a ti biztonságtokért, a ti házatok és hazátok javáért hoztak nagynagy áldozatot! A sok testvérietIen indulat, mely
eddig közöttünk dúlt, hallgasson el, s igaz szeretettel öleljük át egymást, könnyitvén egymásnak váI-'
lain a keresztet, segitvén gyógyítani egymás szívén
a háboru ütötte sebeket.
I

Egymás terhét hordozzátok és ugy töltsétek be
a Krisztus törvényét! -hangzik hozzánk az Irás

szava, mintegy második szabálya gyanánt annak a
keresztyén bölcsességnek, melyet az apostol kiván a
keresztyénektől, s amely a mai szörnyüséges időkben
kétszeres parancsoló erővel lép elénk.
A harmadik szabálya pedig ennek a most tanusitandó bölcsességnek az, hogy
Ill.
bizalommal nézzünk a jobb jövő elé.

Ne feledjük el semmiféle körülmények
között,
szeretteim, hogy Isten van felettünk s hogy ő intézi emberek és nemzetek sorsát; emel vagy sujt,
örömmel vagy ürömmel itat, de nem hagyja el övéit,
sőt még a szenvedéseket is javukra fordítja.
Ez az igazság legyen ami vértünk, ami íedezékünk ebben a háboru ban, mely alól nyugodt szívvei szemléljük annak tomboló viharát.
Félnie és rettegnie oka csak annak van, a ki
rosszban sántikál. Mi, magyarok, ezzel a háborúval
semmi rosszat nem akarunk. Mi nem akartuk ezt a
háborut. Mi nem akartunk egyebet soha s ma sem:
akarunk, . mint azt, hogy mint emberek s mint nem~
zet nyugodtan élhessünk s szabadon tejlödhessünk
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-ezen a mi verejtékünkkel s öseink vérével öntözött
földön, az embert és a nemzeteket megillető jogok
mértéke szerint. S a mikor mi ezt a jogunkat, melyet az Isten adott nekünk s ép azért senki emberfia meg nem tagadhat mitölünk, - igényeljük s
iegyverrel is védjük: akkor mi az Isten törvénye
.alapján mozgunk, szent ügyért harcalunk, s ép azért
bizalommal nézhetünk az Ég felé, hol az az Isten
.székel, kiröl az Irás azt mondja, hogy gyönyörködik
a jóban s az igazban.
Ez a tudat, ez a meggyőződés lehelte küzdö
fiaínk szivébe azt a lelkesedést, azt az eléggé nem
bámulható hősiességet, a mely őket egyenként és
-összesen már is mindmegannyi
legendás alakokká
.avatá, s a mely hősiesség a felénk hömpölygő ellenséges áradatnak "megállj-t l" parancsolt.
Óh micsoda szorongó érzések közt álltunk itten
csak egy évelőtt is 1 A pokolnak összes furiái el-szabadultak volt, hogy minket eltiporjanak. A Kárpátok jégmezői az eleinte diadalmasan előre nyomuló ellenség gúnymosolyát
tükröztették vissza.
Egyedül álltunk hű szövetségesünkkel : a tiszteletreméltó Németbirodalom uralkodójával, s az egész világ
-összeesküdött ellenünk. "Óh jaj, hová legyünk? l"
- tört ki a kebl ekből önkénytelenül is az aggodalmas kérdés, a mikor kelet, nyugat, észak és dél felől
.a szuronyok erdejét szivünknek szegezve láttuk ... S
mintha a körülöttünk
borongó sötétség mélyeiből
kicsendült volna egy hang, az Istené: Ne félj, mert
én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősitlek és igazságomnak jobbjával támogat/ak téged! (Ézsaiás 41, 10.) És csakugyan
'velünk. volt az Úr; a hütlen, hítszegő barát helyett
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ú] barátokat állitott mellénk, díadalt szerzett fegyve-

reinknek, úgy hogy ezeknek segitségével nem csak
'hogy megtisztitottuk határainkat, hanem súlyos csapásokat is mérhettünk
a túl erejében elbizakodott
ellenség fejére.
Ime, ezért mondom én azt, szeretteim, hogy
bizalommal nézzünk a jobb jövő elé.
A nagy vílágmérközés
még nincs eldöntve, a
.gonosz indulatok még mindég forrnak s még mindég nem szánták meg azt a sok szép, fiatal, pusztuló életet. Valószinüleg még nehéz megpróbáltatásokat rejt magában számunkra az idők méhe. Isten
jóságában s igazságosságában azonban nincs okunk
kétkedni. Lehet, hogy a Gondviselés még sok szenvedést bocsát ránk, mivel sok szlvnél még nem érte
el azt, amit a megpróbáltatások
által elérni céloz:
de biztosak lehetünk
a felöl, hogy az Ur czéljai
nem fognak rövidséget szenvedni s egyikünknek
örökkévaló érdekein sem esik csorba, ha gyermeki
bizalommal reá támaszkodunk s híven megtesszük
keresztyéni s hazafias kötelességünket,
Most könnyek és vérpatakok árjain keresztül
vezet minket az Ur, hogy megmosódjunk hullámaikban attól a sok szennytől, mely a jó időben rakódott
szívünkre s tisztább kézzel tisztább kezekbe adjuk
át azt az örökséget, amelyet apáinktól
átvettünk, s
maradékaink aztán jobban megbecsüljék s fokozott
buzgalommal vigyék a viru lás felé drága áron megváltott édes magyar hazánkat.

*
Igy látom én a dolgokat, kedves testvéreim és
honfitársaim ; s mert igy látom, azért tartottam szükségesnek mindezeket néktek elmondani, hogy ne
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emésszétek magatokat fölösleges gondokkal, és hogy
a helyzethez illő módon viselkedjetek. Ez a mai
háboru az emberiség büneinek a büntetése, és a.
miképen az emberek romlottsága idézte azt elő, úg}~
viszont csak az emberek megjavulása s az Isten.
irgalma fogja azt megszüntetni. Igyekezzünk azért
igaz megtérésünkkel s igaz erényeinkkel ezt az isteni
irgalmat felénk hajlitani. Ez a benső, lelki megszentelődés volna az igazi haszon, az igazi győzelem
ebben a háboruban, mivel annak áldásai átnyulnának az örökkévalóságba is; mig ellenben a kinél
ez 'ci benső átalakulás be nem következik,· az ,legyen az egyes ember, vagy egész nemzet - még
ha győzne is: csak alul marad. Ámen.

Ezen munka
iratok

jelentek

szerzőjétől

meg

sa

még a következő vallásos

Luther-társaság

kőnyvkiadó-

hivatalában (Budapest, VIlI., Szentkirályi-u. 53.) kaphatók:
Az ágostai hitvallás. II. kiadás. Latin eredetiböl. MagyarázatokkaL
6 képpel. Ára 50 fillér.
Luther 95 tétele. II. kiadás. Magyarázatokkal s 5 képpel. Ára
20 fillér.
Az álpróféták, vagy miért nem lesz az evangelikus ember baptistává? Ára 60 fillér.
A válaszúton. (Példázat az életbe kilépő ifjak számára). Ára 4 fillér.
A minek az ördög örül. (Példázat
templomkerülők
számára.)
Ára 4 fillér.
Miért égette el Luther a pápának s hiveinek iratait?
Irta dr.
Luther Márton. II. kiadás. Magyarázatokkal s 3 képpel. Ára
10 fillér.
Apró történetek.
(Tanulságos jelenetek az életből.) Ára 10 fillér.
Ezredéves ünnepi egyházi beszéd. Pályadíjnyertes munka. Ára
30 fillér.
Beköszöntő beszéd. Ára 20 fillér .
-.Egymás terhét hordozzátok l Oyámintézeti beszéd.
Karácsonyi beszéd. (Luther-társaság.)
Eszme-töredékek.
(Felolvasások az egyázi élet köréböl).
Konfirmációi emlékkönyv. Fűzve 3 korona, kötve 3 kor. 50 fillér.
Velinpapiron, díszkötésben, aranyvágással 6 korona.
Milyen dallamokat
vegyünk fel a készülő új énekeskönyvbe
?
(Hymnológiai tanulmány.)
Miért nincs több eredménye
prédikálásunknak
? (Horniletikaí
értekezés.) Warneck után. Ára 60 fillér.
Az ördög bibliája. Elbeszélés. Il. kiadás. Ára 10 fillér.
Passió. Az ev. hívek istentiszteleti Jiasználatára.
II. kiadás. Ára
kötve 50 fillér.
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Vallásos nevelés a családban.
(Ker. szülők figyelmébe.)
Ára
'20 fillér.
Gerhardt
Pál, a kiváló ev. énekköltő. Két képpel. Ára 20 fillér
Melanchton gyászbeszéde
Luther koporsója
felett. Latin eredetiböl fordítva. Ára 30 fillér.
Egyházi beszédek a socialismusról.
H-:--kicITITls.
Ara 80 fillér.
Mi képesíti egyházunkat
arra, h.Q..gy KrisztusnakIgaz
halásza
legyen? Gyámintézeti
beszéd.
--Az egyház felvirágzásának
feltételei. Egyházi beszéd.
Jeruzsálem
pusztulása.
Istentiszteleti használatra. Ára 10 fillér.
Savonarola beszéde
az egyház reformációjáról.
Ára 40 fillér,'
A bünösök evangéliuma.
Egyházi beszédek a tékozló fiú példázata felett. Ára 80 fillér.
A feminismus. Beszéd. Ára 10 fillér.
Emlék a viharos időkből. Háborús egyházi beszédek. Ára 40 fillér.
Tegyünk koszorút Husz János sírjára!
Emlékbeszéd,
a nagy
vértanú halálának
ötszázadós
évfordulóján. Ara 20 fillér.
Fénvsugarak a sötétben.
Háborús" egyházi beszédek. Ára 50 fillér.
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Evangelikus

történeti irkák é~ngelikl,ls
Szerkesztette:

(

Paulik János.

gyakorló fűzetek.
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EvangeIikus iskolák használatára.
A külső boritékokon egyházi [eleseínk arcképévei s életrajzával;
tanulságos
versekkel,
mondásokkal és imákkal. Kaphatók Debreczenben,
Hegedüs és
Sándor könyvkereskedéséban.
Mindenféle vonalozásban. 2, 4, S,
és 10 filléres kiadásban.
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