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"Aki a jó magot veti, 
az az Embernek Fia".

Máté 13:37.

I.

Isten igéjével - a gyülekezetben.
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Várni tudó ember!..Bp. ,1947.nov.30-án.
Ige: Lukács 2:25-30. ------------
Ének: 660. 115. 308.

Advent 1. vasárnapja.
Keresztyén Gyülekezet! 

Testvéreim a Jézus Krisztusban.
Ádventi idő virradt ma ránk,a kegyelem

nek drága,uj esztendeje s ezzel a megelőző va
sárnapoknak halálról,utolsó itéletről szóló ko
mor tanitását uj hang váltja fel;friss,üde, re
ménységre jogositó üzenet.

Ugy-e,észrevetted,hogy ma más az ének 
lelke,most más köntösbe öltözött az oltár, az 
orgona sipja sem gyász melódiákat zengett, 
igen,hogy ott kint,a küszöbön tul is,de itt 
bent is minden már most karácsonyra utal. Erről 
tanuskodnak fényárban uszó kirakatok,erről álmo
doznak gondtalan gyermeklelkek,ezzel viaskodnak 
öregek,ez alatt roskadoznak kenyérkereső apák, 
szorgos kezü édesanyák,ez kisérti most az özve
gyet és árvát s emiatt emésztődnek különösen is 
a fogságban szenvedő életek. Más szóval:minden, 
ami körülöttünk van,amit látunk,hallunk,szenve
dünk,azt prédikálja csak nekünk,hogy ádventi i- 
dő köszöntött ránk,s vele tengernyi reménység 
és tengernyi szomoru valóság.

Azért édes reménység és azért szomoru 
valóság,mert ádvent lényege a büneset óta éppen 
az,hogy a rosszban v á r a k o z h a t o m  va
lami jóra.Ennek tükrében ugy-e,megérted,hogy mi 
manapság ádventi időt élünk. Megérted,hogy te 
is,én is,sőt!minden feléd villanó tekintet,min- 
den halk szavu sóhaj,magábaroskadt élet,minden 
didergő,éhes ember,minden feldult otthon,megha- 
sonlott élet,minden falu és város,nép és nemzet



-  4 -

- ma ez az e g é s z  világ bizonysága an
nak,hogy ádventi időben élünk,mert kivétel nél- 
kül valamennyien sóvárgunk,kiáltunk rosszban 
valami jó után.

Igaz - s nem is hallgathatjuk ezt el - 
nem mindenki van igy.Hiszen ezen a földön min- 
dig vannak állathoz hasonló lelkek,akik csak 
esznek,isznak,pusztitanak,szenvedélyeknek, vá- 
gyaknak,ösztönöknek,divatnak hódolnak és soha- 
sem gondolkoznak.Ők ma sem érzik ádvent lénye-
gét :rosszban várni valami jóra!... Velük szem- 
ben ott állnak azok az emberek,akik rádöbbentek 

arra,hogy az élet több,mint evés és öltözet, a- 
kik felfedeztek magukban egy halhatatlan részt, 
s mert tudják,hogy az örökéletre nézve semmi se 
közömbös, hát ápolják,őrzik,nevelik,gondozzák a 
földi vándorpályát és boldogok arra,hogy ők 
ilyen emberek.

Hogy hány ilyen ember van ma közöttünk 
-  n e m tudom, de bizonyos,hogy ádvent éppen 
ilyen embereket keres!...

"Vala Jeruzsálemben e g y  ember" - 
igy kezdi evangéliumi elbeszélését lukács. Az 
emberkeresésnek szokatlan megállapitása ez.Hát 
hol a többi?—  az a sok száz,az a sok ezer,aki 

vele együtt ott lakott Jeruzsálemben?... Akiket 
a  biblia nem emlit,azok meghaltak,nincsenek. Sze
rinte vann a k  élő halottak,hulla-emberek,olyanok 
tehát,akik ugy járnak-kelnek,parancsolnak,ural- 
kodnak,talán biborba és bársonyba öltöznek,min-
denbe beleszólnak, sőt még az Istennel is szembe 

szállnak és valójában mégsem léteznek.Nincsenek! 
Különös itélet ez,de bibliai.

 É s ez a lélek észrevett Jeruzsálemben 
egy Simeont... és embernek nevezte őt.Igy ád vá- 

laszt igénk egyuttal arra a kérdésre is:kicsoda 
ember?.... Hiszen azt olvastuk:"Vala Jeruzsálem- 
ben egy Simeon nevü ember,aki v á r t  ..."
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Tegyük hát fel személyhez szólóan az 
ádventi kérdést,amikor neked mondom,tőled kér
dem evangélikus magyar Testvérem:tudsz-e vár
ni?... És ezt éppen i t t  és éppen m o s t  
azért kérdem,mert a keresztyén ember várni tu
dó ember! Vár,de nem ugy ,mint a kalitkába zárt 
madár,mely kétségbeesetten veri csőrével háza 
drótpálcikáit.Aki igy vár,az haraggal tölti 
meg szivét,miközben testéből kiszorul a lélek. 
Ember,keresztyén ember csakis az,aki ugy vár, 
mint karácsony estéjén vár a félhomályba bori
tott szobában lévő gyermek hittel,boldogan,re
ménykedve, amig fel nem tárul az ajtó és arcára 
rá nem hull a karácsonyi fénynek szelid bibora.

De hát mire vár a keresztyén ember?... 
Talán bizony jobb törvényekre,nagyobb falat ke
nyérre, csendes életre,nyugodt munkalehetőség
re?... Ennél sokkal többre: a l é l e k  k a 
r á c s o n y i a j á n d é k á r a ! -  Erre 
várt Jeruzsálemben az a Simeon nevü ember. És 
erre 80 esztendeig várt. 80 esztendeig várni 
nem csekély dolog.Te .is,én is hamarosan megun
juk a várakozást... És Simeon 80 esztendeig 
várt "Izrael vigasztalására,a Messiásra,a Sza
baditóra", - arra,akire hosszu évszázadok óta 
már ezrek,milliók epekedve vártak és vártak 
hiába... Hányszor foglalkoztathatta Simeont is 
a kérdés:Hát én megélem-é,akire várok?.. Bizo
nyára sokszor!

De aki sokáig vár,annál lassanként min
den kérdésből imádság lesz,és a türelemből 
vágy,folyton fokozódó vágy az Ur hajléka után. 
És aki egy hosszu életen át vár,annak legked
vesebb helye a templom lesz,annak csendje és 
békessége...

De meg az Isten sem tud beszélni lár
más,zajos tömegekben.Az ő beszéde halk. Csak 
aki templomi csendben,ünnepi békességben ügyel
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beszédére,csak az hallja meg és érti meg az 
Isten szavát.S az öreg Simeon,a várakozás 80.
esztendejében,a templom csendjében meghallotta 
azt,amit a lélek mondott a lelkének:"Nem halsz
meg addig,amig szemeid nem látták meg az Üdvö- 
zitőt.az Urnak ama Krisztusát,csak várj,..
várj!"

Nem legenda ez - amint mondják sokan. 
Még csak az öreg Simeonnak amolyan képzelődése 
sem.Aki igy okoskodik,az földi életében még 
nem imádkozott,csak az ajka mozgott.Mert ha i- 
mádkozott volna,tudná,hogy vannak hitbeli bi
zonyosságok, amelyekre megesküszik az,aki meg- 
élté—  De ádvent lévén hadd bizonyitsak.

Két egyformára hangolt hegedü van egy 
szobában.Az egyiknek hurján ha végighuzzuk gyön- 
géden a vonót,a másik hegedün is ugyanaz a hur, 
ugyanaz a hang szólal meg.Együttzeng a társá-  
val!—  Vagy vegyünk két egyformára hangolt 
kedélyvilágot.És milyen csodás a valóság: ro- 
konlelkekben lehet egy gondolat,két szivben 
egy dobbanás! És azok mondják,akik e tünemény 
tudományos megfigyelésével foglalkoznak,hogy a 
rokonérzésü lelkek,az egymást megértő szivek, 
az egymást szerető házasok idővel még arcban 
is hasonlitanak egymáshoz.S ha ez igy van a 
lelketlen tárgyak és a lelkes lények rokonérző 
világában,miért volna kizárva az emberi lélek 
és az isteni lélek között való viszonyban?. . .  
Én hiszem, hogy az ember - aki igazában lelkes 
lény — -lelkében sokszor, nagyon sokszor megzen
dülnek a hitnek szebbnél-szebb bizonyosságai; 
hogy az sokszor együttzeng az Istennél.

Nevetséges együgyüség is volna e tekin
tetben azokra hallgatni,akik e lelki tüneményt 
csak azért tagadják,mert ők még ilyet soha nem 
éltek meg.Felolvasott igénk azért mondja, hogy 
meghalljuk:Ime,Jeruzsálemben volt egy Simeon
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nevü ember,akiben megcsendült a lélek s azzal 
biztatta,hogy csak várj,... várj - és ő nem 
is várt hiába.-

Ennek a jeruzsálemi Simeonnak azóta sok 
társa akadt.Mindegyiknek volt várni valója.Hi
szen élni csak az él,akinek az élettől van vár- 
ni valója.És minél többet vársz az élettől, an- 
nál értékesebbnek látod azt.Ennek igaz voltát 
ti tanusithatjátok szülő-testvérek.Ugy-e,minél 
többet vársz jogosan gyermekedtől,annál boldo
gabban tekintesz reá.

De meg az ember nem azért él,ami volt, 
hanem aminek eljövetelében hinni,bizni és re
ménykedni tud.Aki ebbe a simeoni várakozásba 
bele tudja vinni,minden erejét,idejét,munkabi- 
rását - miközben könny,bánat,betegség,veszte
ség reánézve csak a várakozás próbája - az 
csalódhatik a beteljesedés időpontjaban,de nem 
a bekövetkezés tényében! Mert mindén várakozás
nak vége a beteljesedés.Advent nekünk ezt ta- 
nitja!

Ez azonban mindig olyan,mint amilyen a 
várakozáshoz való jogcimünk.Aki bojtorjánt vet 
nem várhat fügetermésre;aki szelet vet,vihart 
arat;aki fegyvert fog,fegyver által pusztul el; 
aki sokat kapott,attól sokat várnak; a nyomoru
ságnak boldogság,a bánatnak öröm a vége,ne csak 
Isten előtt... Amit vársz tehát az élet Istené- 
től s amit ezért áldozatul adsz,megnyered... 
Simeon csak látni akarta a Krisztust, ezért a hi 
vő hitével várt és megélte,meglátta!...

Mi pedig többet láttunk,mint ő.Mi lát
tuk az ő dicsőségét,az Egyszülött Fiunak a di
csőségét, azt, amely a kereszten át,mint menny 
jelent meg a földön,de azt is,amely mindig ma
gasabbra emeli az embert,bekapcsolja mindegyi
künk életét abba a nagy folyamatba,amely feltar 
tóztathatatlanul hömpölyög a várakozások betel
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jesedése:az Isten országa felé.
Nem is csoda,ha a keresztyén várakozó 

ember tud maradni az utolsó óráig:a halálig.
Sőt,még abban a pillanatban is,amikor melléje 
áll a halál,olyan,mint a gyermek,akinek arcá n ,  
amig élt, mosolyt látsz, és amikor meghal sugár- 
zik róla a derü !

Arra várni,hogy gyermeke maradiak az Is
tennek - különös gondolata a bibliának. Gyerme
ke maradni az élet iránti hálával s ezt kiraj-
zolni az arcra,sugározni a szemmel,megéreztetni 
minden kézfogással.minden leirt gondolattal,el
mondott szóval,bevégzett cselekedettel öröm és 
szomoruság napjaiban egyaránt, annyi,mint talál
kozni azzal,akire napjaim Jeruzsálemében várok!

Milyen csodás teremtmény az,akit az em
berek közé sorol a biblia! Csupa várakozás az 
élete.Várakozásteljesen lépi át az örökkévaló
ság küszöbét is.Bár tudja,hogy mi van mögötte, 
és mégis várja.És várja,mert csak várakozás 
közben alakul ki itt a hitünk,hogy ott meglát- 
juk,akire itt épitettünk:hogy ott megtaláljuk, 
akit itt kerestünk?hogy ott megtudjuk, hogy mik 
voltunk itt;hogy miért volt eredményes itt Si
meon előtt megállani.az ember előtt,aki beleszá
mit az életbe,az örökkévalóságba.

Testvéreim! Az ádventi idő Simeonokat 
keres,Krisztus után sóvárgó emberek után kutat. 
Fog-e találni ebben a világban?... fog-e talál
ni miközöttünk olyanokat,akik belekerülnek a 
biblia megszámláltjai közé?...

Ez a mának nagy kérdése.Sulyossá pedig 
éppen az teszi,hogy minél gazdagabb egy nép 
ilyen megszámláltakban,annal bizonyosabb, hogy 
eljő az,amire vár!

Adventi Gyülekezet! Evangélikus,magyar 
Testvérem!Gondolkodj efölött!... Légy Simeonja 
a világnak,—  e megpróbált nemzetnek.Igen: re-
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ménykedni,., várni,... várni tudó ember, hogy 
az a tengernyi szomoruságunk édes reménységgé
váljék!

Álljunk hát ki az emberek sürgő-forgó 
sokaságából,fogjuk meg egymás kezét ugy,amint 
vagyunk: elesettek, megszomorodottak, féria k, nők, 
sirók,megvigasztaltak,apátlan,anyátlan árván, 
megtépetten,összetörtén s telepedjünk le ott a 
kegyelem asztala körül,a várakozásnak alázatos 
és boldog állapotában,mert maga a nagy megérke
ző:Krisztus vár ott s akar belépni életünkbe 
olyan valóságosan,ahogy ajkunkon belép a kenyér 
és a bor...

És én vallom is,hogy ádvent,a kegyelem 
drága ideje csak ott,a megteritett Úr asztalá
nál köszönt reánk,mert ebben az átok alatt szen
vedő világban csak ott válhat valóra,hogy rossz
ban, bünben mégis várakozhatok,sóvároghatok, ki
álthatok valami jobb után:bünbocsánat után. Már 
pedig élet,igazi,áldott élet csak amnesztiával, 
bünbocsánattal kezdődik.

Igy hiv,... igy vár ma a kegyelem Ura, 
Ádventi Király téged és engem egyaránt!... 

Ugy-e,... ugy-e,nem vár hiába?... Ámen.
az
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Bp.l947.dec.4-én.
Ige: János 1:23b. 
Ének: 660.112.99.

Emberek,készüljetek!...

Ádventi áhitat.

Ádvent a várakozás ideje,készülődés az 
eljövendő Ur fogadására,karácsony méltó megün
neplésére. Hiszem, hogy ez a vágy gyüjtött egybe 
minket most is e megszentelt hajlék falai közé. 
Hiszem pedig azért,mert ha van még életünknek 
egy időszaka,amely kedves,örökké élő kincsek- 
kel ajándékozhat meg,az éppen az ádventi idő s 
vele együtt karácsony ünnepe...

De ebben van egyuttal a veszedelme is. 
Az t.i.,hogy ádvent és karácsony - tapaszta- 
lat szerin - a legtöbb ember számára csak 
hangulat,csak álmodozás,nem pedig a megtartó 
hitnek az a forrása,amelyből az elet vizei bu
zognak a nyomoruság idején.Ha volt életünkben 
olyan idő,amikor nyilvánvalóvá lett,hogy raj- 
tu nk sem hangulat,sem álmodozás nem segithet, 
akkor mostanság bizonnyal ilyen napok virrad- 
tak reánk.Óvjuk hát magunkat csalódástól,hisz 
nekünk az életben nem álmokon kell merengeni, 
hanem mindenekelőtt követni,szolgálni kell azt 
az Urat,aki mindannyiunk életében a kezdet és 
a vég,akivel együttélni már itt és már most ö- 
röm,békesség és dicsőség.Erről az Urról pedig 
annyit tudunk,hogy jön, közeledik felénk.

Ez a Keresztelő János ajkán felhang- 
zó prófétai szó komoly ádventi figyelmeztetés, 
megtérésre hivó sürgetés.A szentirásnak gyak
ran visszatérő kijelentése ez.Próféták ajkáról, 
apostolok igehirdetéséből,magának Jézusnak ta
nitásából sokszor szállt a hallgató sokaság 
felé.Az is bizonyos,hogy mondanivalója egészen



ennek a mi világunknak való,amelyről nem mond
hatunk mást,minthogy elfordult Istenétől és ha
lálos betegség állapotában él.

Nagyon téved tehát az,aki azt gondolja, 
hogy ez a készülődést követelő felszólitás hol
mi kierőszakolt könyöradományokból,naponkénti 
könnyelmü fogadkozásokból vagy látszólagos ke
gyeskedésből áll,amit még ebben a mai világban 
is érdemes hosszabb vagy rövidebb időre magunk
ra venni.Ennek éppen ellenkezője igaz.Ez a fel
hivás egy egész életen át folyó kemény tusako
dást jelent,amelynek végén mindig ketten állunk 
meg egymással szemben: en,az ember - porig a- 
lázva és a kegyelmes Isten.

Ennek előrebocsátásával érthető lesz az 
is,hogy ez az utkészitó felszólitás egyaránt 
szól szegénynek és gazdagnak,boldognak és csa
lódottnak, szól mindazoknak,akiket nem elégit ki 
a mának sok-sok igéretes jelszava,terve,elgon
dolása, programraja, hanem mindezeken tul vágya
koznak az igazi Gyógyitó után! Ha készitgetjük 
az utat - találkozunk is vele,a megtérőkhöz kö
zeledő Urral s akkor van uj élet,áldott élet, 
drága reménység egyesnek,családnak,népnek és 
nemzetnek...

A készülődés értelme pedig az,hogy egy
más számára vagyunk teremtve.Mi: isten é s 
ember csak együtt lehetünk igazán boldogok. 
Azért keressük hát egymást.Itt,ez esti órán, 
csak ezért vagyunk.S vagyunk annál is inkább, 
mert Ő keres minket.Az első lépést Ő már meg
tette felénk.Erről amaz első ádvent és kará
csony tanuskodik.Most azonban rajtunk a sor.E- 
gyengessük hát az Urnak utját,hiszen tudod te 
is,vallom én is,ennek bizonysága közöttünk sok 
könny,panasz,sóhaj,gyötrő nappal és kinos éj
szaka: szivbéli nyugalmunk,lelki békességünk,e- 
letünk,boldogságunk függ attól,hogy volt-e,van
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e találkozásunk Istennel!
S ha van a mi világunkban tört sziv, 

már pedig milyen sok van - amelynek nincs vi
gasztalása; ha van meghasonlott élet,amely csu
pa keserüség,lázadozva és fogcsikorgatva való 
teherhordozás? ha van jólét és gazdagság, mely 
önzően csak magára gondol s nem látja meg a 
más nyomoruságát; ha van léhaság,könnyelmüség, 
mely mosolyogva teszi tul magát minden emberi 
és isteni törvényen: ha van bün,mely szemérmet
lenül tobzódik közöttünk; ha van képmutatás a 
családi,társadalmi,gazdasági és politikai élet
ben; ha van visszavonás,tudatos hitegetés,nem
telen bosszu egyesek és népek egymásközötti 
viszonyában - akkor annak egyetlen oka van 
csupán,az,hogy itt,ma emberek,lelkek élnek, a- 
kiknek ugyancsak szól a sürgető felhivás : " Em
berek,készüljetek! az Urnak utját egyengessé
tek" mert még nem találkoztatok az élő Isten
nel.

Tudom jól,hogy rohanó világunkban sok 
minden akadályozza ezt a találkozást.Munkarend, 
időbeosztás,halmozódó gondok.Valójában azonban 
nagyon sokszor vagyunk ugy Isten és mi,mint 
két jóbarát,akik várnak egymásra,keresik egy
mást a nagyváros nyüzsgő áradatában,talán e- 
gészen közel is kerültek egymáshoz és mégsem 
találkoztak össze. Ezernyi lény vakitotta a sze
münket, zsibongó hangzavar töltötte be fülünket 
s elmentünk egymás mellett anélkül,hogy talál
kozhattunk volna.

Pedig mennyi tragédia forrása és magya
rázata az,hogy nem találja meg egymást:a kereső 
ember és a kereső Isten.Oh mennyi könnyes bá
nat, szomoru valóság van ebben már pusztán embe
ri vonatkozásban is! Én csak arra gondolok hir
telen, amikor ketten,talán jóbarátok,talán mun
katársak, talán élettársak együtt mennek eszten-
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dőkön át és egymás számára mégis idegenek marad- 
nak.Nem tud összedobbanni sziv a szivvel: nem 
tud egybesimulni lélek a lélekkel ugy,hogy egy 
volna a gondolatuk,egy a vágyuk,egy a reménysé
gük, egy az imádságuk és egy a szolgálatuk s ö- 
römük.Nézzétek csak meg a feldult vagy vergődő 
házasságok legtöbbjét s azok,akik boldogságuk 
romjain busonganak,egyértelmüen mondják:a szi
vünk nem tudott igazán találkozni.

És mennyire felfokozódik ez a tragédia, 
ha Istenre és magamra vonatkoztatva kell elmon
danom: elmentünk egymás mellett,nem volt egy a 
gondolatunk,az akaratunk,a vágyunk és az örömünk. 
Pedig Isten hogy vágyott és vágyódik ma is erre 
a találkozásra! Ezért a prófétai felhivás, ezért 
az ádventi biztatás:Emberek!készüljetek,utat e- 
gyengessetek.Keressetek engem - mondja még ma 
az Ur,mert megtaláltok,s addig keressetek,amig 
megtalálhattok.Hiszen eljő az idő,az az éjszaka 
amikor senki többé nem dolgozhat.

Ebben a hajlékban egymás elől azt sem 
hallgathatjuk el,hogy ez a készülődés valameny- 
nyiünk életében más es más.Ez pedig azért igaz, 
mért nincs két egyforma ember,nincs két egyforma 
élet,nincs két egyforma ut a világon - Isten nem 
sablonokkal,nem futószalag rendszerrel,tömegcik
kekkel dolgozik.Nála minden ember egy sajátos 
világ,sajátos küldetéssel,sajátos felelősséggel. 
Ki az közöttünk,aki ezt ebben a kollektivizmus 
utján járó jelenünk közepette se látná.Itt nem 
arról van szó,hogy elhibázott dolog a kollektiv 
felelősségrevonás; hogy rövidlátás ebben a na
gyon gyorsan változó világban esküdni erre vagy 
arra a világnézetre, - itt csak arról van szó, 
hogy az Isten teremtő gazdagságu élete,világa 
nem szoritható uniformisba,legalább is anélkül 
nem,hogy vele együtt el ne vesszen annak szépsé
ge,gazdagsága és mélysége.Amig világ ez a világ,



lesz mindig siró és nevető ember,lesz mindig 
szegény és gazdag,munkás és munkaadó,előljáró 
és alárendelt,elegedett és lázadó,naplopó és j 
szorgalmas,egészséges és beteg ember,de min
degyikükhöz szól a felhivás: Emberek!készülje-

t e k ! . . .  Lehet Testvérem,hogy a te életed csupa  
megelégedés és boldogság,hiszen van viruló e-  
gészséged,csendes otthonod,megértő élettársad, 
jó gyermekeid.Mégse feledd el,hogy neked is 
szól az ádventi felhivás:"Egyengessétek az Ir- 
nak utját!",mert azért áldott meg Ő ,akitől 
származik minden jóadomány és tökéletes aján
dék, hogy áldások özönében találkozzatok és eb- 
ben a találkozásban légy örökre egészen az Övé.

  Az is lehet viszont,hogy a te életed 
csupa keserüség és fájdalom;hogy magányosan,be
tegen, elfáradva és meggyötörve cipeled a napok 
egyre nehezülő terhét. Óh ne feledd, hiszen neked 
is szól az ádventi felhivás:Ti siró,panaszkodó, 
reménytelen emberek.készüljetek,az Úrnak utját 
egyengessétek.Találkoznotok kell vele,hiszen 
minden szenvedésnek,megpróbáltatásnak a titka, 
célja csak általa tárul fel...

Az is lehet,hogy a te életedben nem tör- 
ténik látszólag semmi rendkivüli,lassu egymásu- 
tánba,szürke egyformaságban peregnek le a napok 
és az évek.Óh ti megkeseredett,közömbös,életunt 
emberek,készüljetek,az Urnak utját egyengessétek, 
mert egyedül Tőle tanulhatjátok meg,hogy ez a 
földi vándorpálya csak addig tart,amig hivatá
sunk,küldetésünk,szolgálatunk van.

Bizonyos,hogy sok mindent kellene még 
elmondani magunkról egymásnak.Akármilyen élet- 
sors jutott is néked osztályos részül,enélkül 
az utegyengetés nélkül a bün és a halál valósá-  
gának tisztánlátása könnyen kétségbeesésbe dönt- 
het. Nincs az a végzetesnek látszó bukás,az a
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legsulyosabb lelki és testi kin,amelyben ne 
lenne legidőszerübb a keresztelő jánosi felhi
vás: Egyengessed az Urnak utját!Ez pedig azt 
jelenti,hogy elhagyott imádkozásodat kezdd el 
ott és ugy,ahogy és ahol lehet... Menj el abba
a templomba,amelybe eddig csak nagy 
szokásból jártál... Végy kezedbe

ünnepeken 
bibliát,énekes

könyvet, Istentől ihletett irást,aminek a cimét 
sem’ birtad el eddig s egyengessed az Urnak ut
ját!...
 És ugyanez a lélek vezessen keresztyén 
szolgálatodban is.Ne mondj le egy-két próbálko
zás után senkiről! Állj mellette hüséges lélek
kel örömében és nyomoruságában hittel,remény
séggel várván a drága alkalmat! - Nagy és nehéz 
szolgálat utegyengetőnek lenni megkérgesedett 
emberi szivek és bölcseségüktől eltelt lelkek 
között,de nem reménytelen,csak alkalmas és en
gedelmes eszköz légy, - mert Istennek van ha
talma a szivek felett s ha kell,hát kövekből is 
támaszt fiakat magának

Kedves Testvéreim! Ha körülnézünk vilá
gunkban,nem mondhatunk mást,csak azt,hogy ne
künk is nagyon hiányzik valami.Hiányzik ugy 
mint éhezőnek a kenyér,betegnek az orvosság, 
rabnak a szabadság,bujdosónak az édes otthon. 
Nap mint nap körülvevő jelek a bizonyságai an
nak, hogy hiányzik az életünkből Valaki,Ő ,a bé
kességnek, az irgalomnak,a kegyelemnek Ura!

Az ádventi idő s vele együtt ez az es
ti óra is éppen azért köszöntött ránk,hogy fi
gyelmeztessen, tanitson,felkészitsen annak fo
gadására, Aki övéihez jön,hogy megszabaditsa 
népét.Ő pedig feltétlenül eljön,mert nem tud 
beletörődni abba,hogy az ember ne legyen az Ő  
gyermeke és ez a világ ne legyen az Ő  világa.
S mert te is eltávoztál tőle,a romlás marta
léka lettél, - s mert megjelenése hirtelen,
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mint a villámlás tör,reánk,bármilyen szelid, 
türő és alázatos is Ő, -^mégis a mentő szere- 
tet lázas türelmetlenségével kiáltat utánunk, 
ma élő gyermekei után a prófétai szó által Ke
resztelő János ajkán: "Emberek! készüljetek,az 
Urnak útját egyengessétek!" Ámen.



Utkészités!...Fót,1947.dec.14-én. 
Ige: Máté 3:1-12.

Advent 3-vasárnapja.
Keresztyén Gyülekezet!

Gondjaink és törődéseink közepette sem 
lehet ezt az igét közömbösen végighallgatni. 
Olyan határozott és kemény,annyira parancsoló 
és személyhez szóló az üzenete,hogy nem lehet 
kitérni előle... Nem is mehetünk el érdektele
nül mellette,különösen ma nem,amikor a 3.gyer
tyalángot gyujtjuk meg az ádventi koszorun,hogy 
fényével meg jobban megvilágitsa azt az utat,a- 
melyen ha járunk,mi mind karácsonyhoz jutunk...

Bizonyos,hogy ebben a gyülekezetben 
sincs senki,akit már most egészen rabul ne ej
tene annak az ünnepnek a közelsége,melynek min
den igéje,eseménye, tanitása Isten hozzánk való 
szeretetéről beszél.De tudom azt is,hogy ez a 
várakozás számunkra nagyon sok emésztődést,fáj
dalmat, gyászt,szomoruságot,kisértő emléket is 
jelent,hiszen özvegy,árva,magános uton roskado- 
zó élet van közöttünk elég.Óh, higgyétek el,ez a 
felolvasott ádventi ige éppen titeket keres té- 
pelődő emberek,hogy Isten szerint szomorodjatok 
meg megbánhatatlan megtérésre!

Felolvasott igénk szerint azokban a na
pokban is éppen ugy,mint mostanság,tele volt a 
világ türelmetlen v árakozással.Fiatalok,öregek, 
irástudók és müveletlenek egyaránt várakoztak. 
Vártak valami szebbet,jobbat,dicsőségesebbet.Uj 
eget és uj földet vártak.Várták a szabaditást,a 
Megváltót,a Messiást!...

Tele volt az élet akkor is forrongással
Mindenfelé izgató,lázitó hirek jártak.S ime, 
ezekben a tulfütött napokban megjelenik egy kü
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löncködő ember:Keresztelő János,akinek testét 
állati szőrből készült ruha takarja,eledele 
sáska és erdei méz,otthona az erdő mélyje vagy 
a puszta sivatagja,s elkiáltja a fejvesztett, 
zsibongó népnek a megmaradás igéjét:"Térjetek 
meg,mert elközelitett az Istennek országa!"...

És csodálatos,Testvéreim,hogy akkor,a- 
mikor minden érték veszni látszik,amikor nincs 
már többé törvény és szabály,amikor gondolat 
és tett egyet jelent,mert zabolátlan,vad indu
latok uralkodnak az embereken,... akkor a ha
lál örvényének szélén sodródók seregében fel
figyelnek arra az egyszerü prófétára,aki nem 
alkuszik,nem fél a helytartó homlokára sem rá
sütni az erkölcstelen élet bélyegét, - s inté
sére,hivására elindulnak megtérés utján az uj 
élet felé.Hiszen az imént olvastuk,hogy a Jor- 
dán és Judea egész környéke mellett kiment 
hozzá megkeresztelkedni még a szent város népe 
is!...

Az Irás szerint Isten mindenkohez egy
azon követeléssel fordulás ez a követelés a 
keresztelőjánosi felhivás,amely később Jézus 
ajkáról hangzott szeliden.hivogatóan:"T é  r 
j e t e k  m e g ! "  - E z  a parancs kereste 
Ábrahámot,amikor azt mondta neki az Ur:"Vedd a 
te fiadat,a te egyetlenedet és áldozd fel ne
kem a Mória hegyen!" A gazdag ifjuhoz pedig 
ugy szólt,hogy "add el minden vagyonodat és 
oszd ki a szegények között". - A 12 tanitványt 
akként hivta,hogy "hagyd el házadnépét és hir
desd az evangéliumot"...

És az is bizonyos,hogy másként szól ez 
a  parancs a vámszedőknek,másként a vitézeknek, 
másként a farizeusoknak,főpapoknak és másként 
a Judásoknak meg Pilátusoknak... De Isten igé
je ugyanazt követeli az egyesektől és a közös
ségektől,a népektől és nemzetektől:"Térjetek
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meg ... legyetek szentek,mert én az Ur,a ti Is
tenetek szent vagyok"...

És vedd eszre,Testvérem,hogy mennyire 
jogos ma is ez a felhivás.Ugy-e,valamennyien,ki
vétel nélkül egy egészen más,... a z igaz é- 
let után sóvárgunk.Sőt! ma már ott tartunk,hogy 
érte több-kevesebb áldozatra is hajlandók va- 
gyunk... Ám ne feledd,gyümölcseikről ismerik 
még a fát.Gondold csak végig a magad életét, 
csak ezt a napot,melyet ma kezdettél el, vagy 
vess egy pillantást a körülötted nyüzsgő világ- 
ra,s monda:hát miért olyan gyakori a megfára- 
dás,a lemondás,a csüggedés,a reménytelenség, a 
szeretetlenség,gyülölet; miért olyan kevés a 
lélek munkájának eredménye,a meggyőző,magával 
ragadó,ellenállhatatlanul diadalmaskodó keresz
tyen élet?...Miért?... Hát nem azért,mert éppen 
a megtérésünket hibázzuk el?...

Az még nem megtérés,amikor a részeges 
ember elissza mindenét és - lemond a pálinká
ról!—  Ugy-e,az még nem megtérés,amikor vala
ki elpocsékolja minden erejét a kicsapongó,pa
rázna életben és utána kiélt,petyhüdt testtel 
megcsenedesedik!... Vagy te megfáradt,öreg Test
vérem, aki kikaptál ebből a hajszolt világból és 
magad is ugy érzed,hogy a templomon kivül már 
nincs is másutt számodra hely,vizsgáld meg buz
gó templombajárásodat,imádságaidat,hát nem ugy 
van-e,hogy csak a haláltól remegő lélek fordit
ja Isten felé a tekintetedet és tehetetlenséged 
üz csupán a Krisztushoz?...Jól vigyázz,mert ez 
még nem megtérés! A megtéréshez töredelmes 
b ü n b á n a t  is kell!

Ugy-e,akkor,amikor az egyéni lét forog 
kockán,amikor a halál döbbenetes erővel figyel
mezteti az embert örökkévaló sorsára,az élet 
megrettentjei gyakran fordulnak az Istenhez.Igy 
jelennek meg mindig templomokban a soha nem lá-
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tott arcok és hangzanak el káromkodó ajkakról 
is csodálatos bizonyságtételek. Ám ez az uj é- 
let sokszor,nagyon sokszor csak addig tart,a- 
mig hazatér a fiu ,megjön a hitves,meggyógyul a 
beteg... Ugy-e,ez még nem megtérés?!... A meg
térés nem ideig-óráig tartó szin és máz az é
letünkben !. . .

De itt önerődre sem támaszkodhatsz.Pe
dig milyen sokan keresik ezen az uton a megté- 
rést.Kisérletek a bün elhagyására,... önmagunk 
szoktatása a jóra,... a legkülönbözőbb kegyes- 
ségi gyakorlat - mind mind idetartozik.Egyik 
önzetlen szolgálatban, a másik az önsanyargatás
ban, emez lelki kincsek kutatásában,amaz bibli
aolvasásba menekül—  Sőt!gyakran az imádság 
mögött is az a törekvés rejlik:megállani vala
hogy az Isten előtt,és megmutatni az emberek- 
nek,hogy ime,mégis csak vagyok valaki.

...Az utolsó napon ezek hiába erősit- 
getik majd az itélet ura előtt,hogy "Uram,uram 
hát nem a te nevedben prófétáltunk? hát nem a 
te nevedben üztünk ördögöket? és hát nem a te 
nevedben cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot?" 
- övék a kárhoztatás:"Sohasem ismertelek ti—  
teket!Távozzatok tőlem,ti gonosztevők!" Ugy-e,  
ez nem,ez nem az a jövendő,amelyre vágyakozol!

Igy vetődik fel előttünk a nagy kérdés 
mi hát a megtérés? Mostanság különösen is so
kat hangoztatott kérdés ez.Vitatkoztak is már 
erről eleget teológusok és laikusok,a világ 
fiai és a biblia gyermekei.Én nem is mondhatok 
mást,csak amit az Isten mond.Egyszóval felel
hetek: a megtérés - m e g f o r d u l á s .  A 
megtérés mindig hátraarcot jelent az ember é- 
letében,mert ez a felhivás mindig hátulról ke
res. A lényege pedig csak az,hogy elfordulok 
attól,amit eddig hajszoltam,kerestem,s ami ed
dig vonzott,az mostantól kezdve taszitani fog. 
Nem alkudozom többé testtel-vérrel,nem leszek
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formálható viasz,hajlitható nádszál,hátatfordi
tok mindannak,ami Istennek hijjával van s oda
fordulok egészen ahhoz az Urhoz,akit eddig 
semmibe vettem - s szolgálom Őt, neki élek és 
Vele járok.Ez nem is érzelgősség,nem pillanat
nyi hangulatváltozás,nem olyasmi,ami csak a 
bünös,gonosz,nyilt vagy rejtett cselekedeteket 
érinti,hanem ez naponkénti uj életben járás,bé
kesség Istennel és emberekkel a Jézus Krisztus 
által.Igen, - ez valóban nekünk való,boldog é- 
let.

Hogy miért nem lett eddig ez az élet a 
miénk?... Miért van ma is közöttünk az a sok u- 
tána való meddő vágyakozás?... Csak azért,Test
véreim,mert bár sok minden van ma, ami akkor nem 
volt,de éppen az nincs meg közöttünk,ami bennük 
megvolt.Nincs meg bennünk a büneinktől való el
fordulás, a s z a k i t á s , sokszor bizony 
még a vágya sincs meg!

Tekints csak egy pillanatra az igében 
megrajzolt pusztai jelenetre... Micsoda tömeg 
verődik össze ott a Jordán partján!... Csopor
tosan jönnek a környékről,seregestől a nagyvá
rosból.Most cim,rang,születés,öltözet tekinte
tében nincs különbség köztük.Ezek becsmérlők, 
csalók,házasságtörők,lopok,rágalmazok,susárlók, 
tolvajok,farizeusok,képmutatók,előlülők, sze- 
mélyválogatók,fennhéjjázók,magabizók,vipera
fajzat,mind bünösök,de olyanok,akik szabadulni 
akarnak a büntől,valóban elfordulni.Ezt a ha
tározott szakitást követeli tőlünk is Isten,a- 
mikor ma,ádvent 3.vasárnapján utánunk kiált 
Keresztelő János felhivásán keresztül:"Térje
tek meg!"...

A reformáció is azzal kezdődött, hogy 
fennen hangzott a kiáltás:"Térjetek meg!"...
Az uj élet számodra akkor kezdődik,amikor szi
vedig hatol az Isten szava:"Térjetek meg!...
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jöjj hozzám!-.- légy az enyém!"...
S ezt ma még mondja!... Itt,... most, 

neked mondja... Lehet,hogy utoljára mondja...s 
általa házadat,hazádat,népünket,nemzetünket 
hivja - vallom,hogy soha ugy nem hivta,mint 
éppen napjainkban,amikor hangosan,riasztón ki- 
áltja minden,amit látunk,hallunk,szenvedünk, 
nap,mint nap átélünk,s kiáltja ugy,hogy a sü- 
ket is meghallhatja: Emberek! magyarok! térje
tek meg,hiszen ebből az életből már elég volt!

A szakitás is sürgős,mert tudod te is, 
látom én is,hogy a fejsze immár a fák gyökeré
re vettetett!

Tehát vesztegetni való időnk nincs. 
Legalább is nekünk,evangéliumi magyar keresz
tyének számára nincs.

Engedj hát Testvérem a hivásnak,s jer, 
induljunk el most innen a naponkénti megtérés 
utján együtt,... egy szivvel,... egy lélekkel, 
egy diadalmaskodó hittel Jézust követve a mi 
örök karácsonyunk felé,—  hadd legyen végre 
gondjaid,törődéseid,kivert,magános napjaid kö
zepette is öröm,...örökkétartó öröm az osztály- 
részed...

... a meg nem térőknek pedig sirás és 
fogcsikorgatás,s ez is örökkön-örökké.Ámen.
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Bp.l947.dec.19-én. Az uj Jeruzsálem...
Ige: Jel.kve 21.r.

Ádventi előadás
a Budapest-deáktéri Luther Szövetség 

ádventi estjén.

Mindössze néhány nap van már csak hát
ra és utolsót lobban az ádventi gyertyaláng, s 
ezzel belevész a dicsőség fényáradatába ez az 
ádventi idő,amelynek minden órája,üzenete,ese
ménye nekünk - Isten népének - v  á  r a  k o - 
z á s r ó l beszél... És tulzás nélkül állit
hatjuk, aligha volt életünkben még egy olyan 
kor,mint ez a mostani.amikor annyira világosan, 
kézenfekvően,szükségképpeninek látszott az ad
vent lényege: rosszban várni valami jóra!

Ugy-e,minden,ami körülöttünk van; ami 
ott kint,a nagy világban vagy itt bent végbe
megy; minden,amit látunk,hallunk,szenvedünk - 
tengernyi szomoruságról prédikál nekünk.. Ugy-e 
minden felénk villanó tekintet,minden halksza- 
vu sóhaj,magábaroskadt élet,minden didergő, é- 
hes ember,minden feldult otthon,meghasonlott 
élet,tervek és szertefoszlott álmok,minden fa
lu,város,nép és nemzet - ma ez az e g é s z  
v i l á g  bizonysága annak a bibliai tanitás
nak, hogy mi itt,ezen a földön - "mert az el
sők elmúltak" - egy ö r ö k  á d v e n t i  
i d ő b e n  élünk, s olyan emberek vagyunk,a- 
kik szüntelen sóvárognak,kiáltanak rosszban 
valami jó után.

Igaz - s ezt nem is hallgathatjuk el, 
legalább is itt,magunk között nem,hogy ezzel 
nem mindenki van igy.S ebben az ellenvetésben 
nincs semmi megbotránkoztató,hiszen ezen a föl
dön az első büneset óta mindig voltak,vannak
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és lesznek is olyan emberek,akik csak esznek, 
isznak,öltözködnek,pusztitanak,szenvedélyeknek
vágyaknak,ösztönöknek,divatnak hódolnak és so
hasem gondolkoznak.Ők ma sem és sohasem értik 
meg ádvent lényegét: rosszban várni valami jó
ra.

Velük szemben azonban ott áll János a- 
postol és vele együtt nagyon sokan,akik szün- 
telen tanui annak,hogy azokban a napokban ép- 
penugy,mint mostanság, telev volt a világ tü- 
relmetlen várakozással.Ők élő vallomásai annak 
hogy vannak emberek,méghozzá tömegekre menő 
s z á mban,köztük fiatalok és öregek,férfiak és 
nők,irástudók és müveletlenek,koldusok és gaz
dagok, akik egyaránt várakoznak.Várnak valami 
szebbet,jobbat ,dicsőségesebbet.Uj eget és uj 
földet varnak.Várják az uj Jeruzsálemet!...

Hogy hány ilyen ember van itt most kö
zöttünk - nem tudom; csak az bizonyos, hogy 
ezek az ádventi esték országszerte,fővárosi é s  
vidéki gyülekezetkeben egyaránt,ebben az esz- 
tendőben is azért készittettek,hogy valamennyi
en azok közé tartozzunk,akik várják az uj eget 
és uj földet,várják az uj Jeruzsálemet!...

Erről az igéretes és eljövendő való- 
ságról nem pusztán János apostol beszél a Je- 
lenésekről szóló könyvének 21.fejezetében. És 
tévedés lenne azt is állitani,hogy ez olyan 
látomás,amely csak kiváltságosoknak juthat 
osztályos részül s akkor is csak késő vénsé- 
gében.Ellenkezőleg! Az Éden kapujának bezáru- 
lása óta Istennek megmásithatatlan akarata, 
hogy legyen uj ég és uj föld,legyen uj Jeru
zsálem. S ezt a szándékát Ő sohasem titkolta, 
hanem hirdettette alkalmas és alkalmatlan idő- 
ben.A biblia szerint erről az eljövendő világ- 
ról szólnak egybehangzóan az atyák,a próféták, 
az apostolok,Istennek mindmegannyi drága esz
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közei.De erről tanitott szóval,cselekedettel, 
egész élet áldozással az az Ádventi Király is, 
akinek első megjelenése,halála és mennybemene
tele utján már csak egy igéret vár beteljese
désre s ez éppen az uj Jeruzsálem eljövetele.

Vagy hát elképzelhető,hogy az az Isten 
aki mindent a maga dicsőségére teremtett, egy
kedvüen beletörődik abba,hogy az ember ne le
gyen az ő gyermeke és ez a világ ne legyen az 
Ő világa?... Hát elképzelhető,hogy az az Isten 
aki maga a szentség,az igazság és tökéletesség 
napirendre tud térni afelett,hogy ebben a vi
lágban a bün,a sátán,a test uralkodjék és ne 
neki szolgáljon minden?...

Igaz,a szentirás első lapjai tudnak 
arról,hogy Isten egyszer megbánta az ember te
remtését s akkor pusztitó özönvizet bocsátott 
a földre a gonoszok eltörlésére.De vegyük ész
re, Isten még busuló haragjában is Atya volt, 
irgalmas Ur,aki menti az istenfélő embert. S 
azóta ennek a nagy szeretetének gyümölcseként 
egyszülött Fiát is odaadta,hogy senki azok kö
zül, aki hisz Őbenne el ne vesszen.Igy lett 
Krisztus nekünk kezesség arról,hogy jön,....jön 
az uj ég és uj föld... jön az u j Jeruzsálem!

Az őskeresztyének életében éló valóság 
volt az uj Jeruzsálem képe. Náluk életformáló 
tényező volt a visszatérő Bárány reménysége.Ez 
a magyarázata nyilván annak,hogy nekük minden: 
a napok mulása,esztendők fordulása,bölcső vagy 
koporsó,öröm vagy üröm - csak az u j Jeruzsá
lemről beszélt.Ez biztatta őket imádságra.Ez 
csendült meg az igehirdetésben.Ez tette hőssé 
a martirokat és vértanukká a gyermekeket. Aki 
reggel uj napra ébredt az egy halálveszedelem- 
mel fenyegető napnak azzal a gondolattal indult 
neki,hogy estére megérkezik az uj ég és uj 
föld.Aki pedig este nyugovóra tért,az azzal a
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reménységgel hajtotta álomra fejét:hátha meg- 
zendül éjjel a kürt szava,s akkor az u j Jeru
zsálemben zeng hozsannát a megmentett hivek 
ezreivel a Bárány királyi széke előtt.

A történelem tanusága szerint minden 
idők hivő lelkei előtt drága reménység volt 
az uj Jeruzsálem igérete.Mindenki tudta, val
lotta - személyes tapasztalatok nélkül is - 
hogy várása biztos,mert "hü és igaz az,aki az 
igéretet tette". Mindenki hirdette,hogy meg
érkezése boldog szabadulást jelent,amikor 
szenvedéseink megszünnek s bánatunk örömre 
fordul. Akkor a kicsiny,megalázott és halálra 
üldözött seregből dicsőséges és győzelmes nép 
lesz, s az Istenétől elszakadt,elpártolt em- 
ber most már örökre Urával marad!És az is a 
valóság,hogy ennek az uj korszaknak várása 
mindig akkor kezdődik el,és az u j ég és uj 
föld akkor köszönt reánk,amikor ketten állunk 
meg egymással szemben: én - az ember - porig 
alázva és a kegyelmes Isten.. .

Nem is csoda,hogy az apostol ajkán da- 
dogó beszéd kél,amikor megkisérli leirni az 
uj Jeruzsálemet.Hiába is halmozódnak szavai
ban a szokatlan méretek.Nem könnyiti meg fel- 
adatát a különleges helyzetek leirása sem. A- 
rany,ezüst,s mi drága kincs e földön föllel- 
hető még csak hozzávetőlegesen sem tükröztet- 
heti az örök Dicsőt! Emberi szó alkalmatlan 
annak kifejezésére,ami nem e világból való. S 
látomásáról szólna bár angyalok nyelvén, vará
zsolná elénk a kápráztató képek hosszu sorát, 
én vallom,hogy nekünk s velünk együtt minden 
idők szenvedő zarándokának az uj égről és uj 
földről nem mondhat drágább,szemléltetőbb,el- 
ragadóbb kijelentést annál,mint amit ugy jegy
zett fel látomásából,hogy az uj Jeruzsálem az 
az ország,"ahol Istennel leszünk és ott nem
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lesz többé sem halál.sem gyász,sem kiáltás,sem 
fájdalom,sőt eltöröltetik szemeinkről még a 
könny is", ez az igen drága beszéde életünknek 
s eltöröltetik azért,mert ez csak a bün vilá
gába való,s az uj Jeruzsálemben más nyelv jár-ja.

 Egy ilyen élet még álomnak is tulsá
gosan szép.Pedig az apostól,amikor látomásáról 
szól nem mesék tündér világába vezet,nem is 
délibábot üz velünk,csak azt a valóságot sej
teti homályosan,tükör által,amely az Isten kö
zelében lesz osztályos része azoknak,akik "be
irattak az élet könyvébe".Bizonyos,hogy ott 
nincs szükség többé napra,holdra,hogy világit
sanak, - ott mindent Isten dicsősége ragyog 
be... Bizonyos,hogy annak kapui soha be nem 
záratnak, - ott csak nappal van és nem lesz
éjszaka többé.... Bizonyos.hogy nem megy be
abba semmi tisztátalan,sem aki utálatosságot 
és hazugságot cselekszik, - szent az a hely, 
az Urnak temploma.... S mindez azért igaz, és 
azért valóság,mert Ő , "Isten az Alfa és Omega, 
a kezdet és a vég". S mert Ő,a királyi széken 
ülő mondta:"Ime,mindent ujjáteszek!"

 Második ádventben élő lelkek,ez a mi 
keresztyén reménységünk.Ilyen dicsőségnek né
zünk mi elébe!... Kinálhat-é nekünk ehhez fog
hatót ez a világ?... Mondhat-é valaki nekünk 
ennél igazabbat,jobbat,kivánatosabbat?... Nem 
annak vagyunk-e mindannyian élő bizonyságai, 
hogy mi,emberek,csak Istennel együtt lehetünk 
igazán boldogok? Óh mennyi könny, sóhaj, panasz, 
gyötrő nappal és kinos éjszaka jele közöttünk 
annak,hogy szivbeli nyugalmunk,lelki békessé
günk, életünk öröme függ attól,hogy velünk la
kozik-e az Isten? s mi pedig Ővele?... Nézd a 
magad életét,csak ezt a napot,amelyet most 
fejezel be, vagy tekintsd a melletted ülőt,
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halld meg a temérdek zugolódást, lásd meg a 
roskadozókat,a némán szenvedőket,nem arról be- 
széle kicsiny és nagy,előljáró és alárendelt, 
testi és szellemi munkás,minden uj törvény és 
naponként születő rendelet,hogy nem,nem ez a 
föld a mi igazi hazánk?... Nem arról győz-e 
meg minden tovarohanó nap és letünő esztendő, 
hogy ebből az életből már elég volt és kell,.. 
kell hogy jöjjön az uj ég és uj föld,amint azt 
János apostol látomásában tanitja,hogy Ő ,Isten 
legyen minden mindenekben?!...

Más szóval: ha van a mi világunkban 
tört sziv - már pedig milyen sok van - amely
nek nincs vigasztalása; ha van meghasonlott é- 
let,amely csupa keserüség,lázadozva és fogcsi
korgatva való teherhordozás; ha van jólét és 
gazdagság, mely önzően csak magára gondol s nem 
látja meg a másik nyomoruságát; ha van léhaság 
és könnyelműség,mely mosolyogva teszi tul ma-
gát minden emberi és isteni törvényen; ha van 
bün,amely szemérmetlenül tobzódik miközöttünk; 

ha van képmutatás a családi,a társadalmi,gaz
dasági és politikai életben: ha van visszavo- 
nás,tudatos hitegetés,nemtelen bosszu egyesek 
és népek egymásközötti viszonyában - akkor ez 
csak a második ádvent látomásait igazolja,köz
tük az uj Jeruzsálem várását,azt,hogy Isten 
legyen minden mindenekben és eltöröltessék kö- 
zöttünk minden könny,kiáltás,gyász,halál és 
fájdalom.

Sok mindent mondhatnánk el még Isten
ről és magunkról,ami elengedhetetlenül beletar
tozik a második ádvent látomásai közé. Képek és 
szavak fokozása nélkül is tudjuk,nap mint nap 
tapasztaljuk ahányan csak vagyunk,hogy valami, 
helyesebben: Valaki nagyon hiányzik az éle
tünkből. S hiányzik ugy mint éhezőnek a kenyér,
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betegnek az orvosság,rabnak a szabadság,buj
dosónak az édes otthon,Hiányzik az a Bárány,a- 
ki azért jött és azért áldozta fel magát,hogy 
legyen a Te számodra és az én számomra uj ég 
és uj föld,legyen uj Jeruzsálem...

Mindössze néhány nap van már csak hát
ra és utolsót lobban az ádventi gyertyaláng, s 
ezzel belevész a dicsőség fényáradatába ez az 
ádventi idő,amelynek minden órája,üzenete, ese
ménye nekünk,Isten népének, a második ádvent 
várakozásáról beszélt.S mert minden "gyávának, 
hitetlennek,utálatosnak,gyilkosnak,paráznának, 
bübájosnak,bálványimádónak és minden hazugnak 
a második halál,az örök halál az osztályos ré
sze, - ezen az estén azért voltunk itt együtt, 
hogy valamennyiünkben feltámadjon a vágy várni 
...fogadni a Dicsőt! a Királyt,a Bárányt, azt, 
aki itt bent és ott kint egyaránt ujjá tesz 
mindent, - s azután?... azután menni,menni to
vább az élet utján és hirdetni otthon,munka
helyen, barátok között,koporsó mellett,ebben a 
rideg,fagyos,kietlen világban az uj eget és
uj földet,az UJ JERUZSÁLEMET. Ámen.
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Bp.1947.dec.21-én. Egyedül Jézus...
Ige: János 1:15-18.
Ének: 660. 113. 308.

Advent 4.vasárnapja.
Keresztyén Gyülekezet!

Az ádventi koszorun ezzel a mai nap
pal a 4.gyertyaszál gyullad meg,s ez számunk
ra azt jelenti,hogy mindössze néhány nap van 
már csak hátra és utolsót lobban az ádventi 
láng és belevész a dicsőség fényáradatába ez 
az idő,amelynek minden órája,eseménye,üzenete 
nekünk - Isten népének - boldog várakozás
ról beszél.És az is a valóság,hogy karácsony 
küszöbé előtt állunk...

Ugy-e,minden,amit látunk,hallunk,min
den, amit nap mint nap szemlélhetünk,legyen az 
megszokott vagy rendkivüli,az ünnep közelsé
gét hirdeti minékünk.Aki mostanság figyelő 
szemmel jár-kel az utcán,az bizonyára észre
vette, hogy mennyire megváltozott a legutóbbi 
napokban a mi nagyvárosunk képe—  Fényárban 
üszó üzletek,lázasan cipekedő emberek,kiraka
tokat ámuló gyermekek,munkába megfeszitetten 
beletemetkező szülők,a mult emlékeiből élő 
megfáradt életvándorok mind-mind egy vágyban 
égnek:ünnepre készülni,örömet szerezni,boldo
gitani. Ez irányitja a gondolatokat,fokozza az 
áldozatot,szövi át a nappalt és az éjszakát, 
keriti hatalmába az embert.És mintha a hirde
tőoszlop is ennek szolgálatába szegődne lágy 
szinekkel,és ennek hangjait ütné meg már most 
itt is,ott is az ujságok hasábja... Nem is 
lehet ezt közömbösen szemlélni.Varázsa alól 
nem egy könnyü szabadulni.De önkéntelenül ve
tődik fel a kinzó kérdés: hát miért nem tu-
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dunk mindennap ugy élni,abban foglalatoskodni, 
olyan vágyakat táplálni,ami csak épit,áld,bol
dogi t , békességet teremt és szeretetet sugároz?
  Álmodozásunkból hadd ébresszen fel az
imént felhangzott ige.Ennek az a szolgálata, 
hogy igaz ünneplésre készitsen fel.Tehát ne 
hangulatot,vágyálmokat gerjesszen a szivekben, 
hanem egész életfolytatásunkat szentelje meg. 
Ezt pedig azáltal munkálja,hogy eligazit éle
tünknek abban a gyötrő valóságában,hogy az Is
tent még soha senki nem látta.

Ezt a kijelentést nem az ateisták hi
tetlen propagandája adta János apostol ajkára. 
Tőle ugyancsak távoláll a szent dolgokkal va
ló gunyolódás lelke.Szavai mögött az a valóság 
huzódik meg,aminek valamennyien élő bizonysá
gai vagyunk,s ez az,hogy az ember csak Isten
nel együtt lehet igazán boldog! Ugy-e,tenger
nyi könny,sóhaj,panasz és gyötrelem jele közöt
tünk annak,hogy szivbeli nyugalmunk,lelki bé
kességünk, életünk öröme függ attól,hogy velünk 
lakozik-e az Isten s mi pedig Ővele?...

S ezt azért mondom,mert tudom jól,hogy 
vannak itt most olyan embertestvéreim,akik haj
landók bizonyitani,hogy minden olyan gondolat, 
tanitás,amely megérteti velem,hogy van Isten, 
és hogy hozzá lehet közel jutni,olyan közel, 
mint az anya szivéhez vagy az apa jóságához, 
mindig békét teremt,fölemel,elveszi a könynek 
keserüségét,a fájdalomnak élét,a seb égését...

S mondom ezt azért is,mert kell itt 
olyanoknak is lenni,akik megváltják és nem ta
gadják,,hogy azóta panaszkodnak,elégedetlenked
nek,zugolódnak,hogy a boldogság azóta kerüli 
őket és azóta várjak-várják hasztalan vissza, 
amióta nem tudnak továbbjutni az evangélista 
egyszerü megállapitásánál,hogy az Istent még
soha senki nem látta!



-  32 -

És kérdem azért főleg,mert minden do- 
log között leginkább a bizonytalanságra talál 
az a jelző,hogy k i n o s .János apostol ép- 
pen olyan jól tudta,mint te vagy én,hogy ez 
bizonytalanság azért tarthatatlan,mert a lélek 
ugy megkivánja a bizonyosságot,mint a fizikai 
élet a szilárdságot.A lélek nem tud meglenni 
bizonyosság nélkül.Az ember nem tud meglenni 
az Isten látása nélkül.S ha valamikor indokolt 
volt a bibliai tömegeknek vágya:"Uram,mi látni 
szeretnénk téged" - akkor éppen mostanság szem
lélhetjük ennek alapvető jelentőségét,amikor 
egy fundámentomában megremegett világban élünk 
s énnek legnagyobb terhe,nyomorusága,átka ép
pen a bizonytalanság! Ki né emlékeznék közü- 
lünk arra a keserves állapotra,amikor rádöb- 
bentünk,hogy a szent Isten nemcsak hallgató és 
elrejtőzködő Ur,hanem olyan Isten,akit még so
ha senki nem látott!—  Ha valaki,akkor éppen 
a kétségek és ingoványok között élő mai ember 
szeretne bizonyos lenni,szeretné látni az Is
tent!

Amilyen életfeltétel az ember számára, 
hogy rátaláljon Istenére,olyan végzetes,elhi- 
bázott az utja,amelyen jár,mert ahol keresi, 
ott nem találja meg,ahol pedig megtalálhatná, 
ott nem keresi.Isten látásához ugyanis nem le
het külső,testi látás utján eljutni.Ez egyál- 
talában nem kisebbiti azt a tényt,hogy a szem
nek csodálatos szépségek és nagyszerüségek 
vannak fenntartva:a természet a maga pompájá- 
val és végtelenségével.Nyári éjszakák csilla-
gos égboltja; téli hajnalon a jégvirágok kris- 
tály világa; a tenger,mint amikor a vihar or

gonája zug,egy liliomszál,egy harmatcsepp az 
utszéli füszálon - mind mind bübájos szépsé
gek,nagyszerü valóságok,de olyan ország,amely
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nek csak a kincse látható,a királya azonban 
láthatatlan.Birodalmát boncolhatják késsel, 
vizsgálhatják mikroszkóppal,az egyik itt áll 
meg,s a másik amott ujjong fel;ez leszáll a 
föld gyomrába,az a sztratoszférába emelkedik, 
vagy atomenergiával harcol,de Hozzá,a Legna- 
gyobbhoz,minden szépségek forrásához nem jut 
el senki,mert mindenki csak a testi szemével
akar látni... Tehát elmennek mellette,nevetnek
rajta,szidják a Gazdát a saját kertjében, sőt! 
kétségbevonják,tagadják,hogy létezik is, - pe
dig Ő akkor is föléjuk hajol,s ha szomoruan is, 
de megáldja,szánja,szereti és várja őket. Óh 
emberek, ti kereső,nyugtalan lelkek,tanuljátok 
meg: testi látás utján Istent soha senki nem 
láthatja meg!

De ebben a szándékunkban nem segit 
rajtunk a törvény sem,az az ut amelyet Mózes 
adott.Igaz ugyan,hogy emberré lenni másképpen 
nem lehet csak ugy,ha megtartjuk a parancsola
tot:ne ölj;ne lopj;ne paráználkodjál;a szent 
és igaz Istent imádd, tiszteld szüleidet, hogy 
jól legyen dolgod e földön... E törvények fel
tétlen érvényességében ugy-e,ebben
zetben még nem kételkedik

a gyüleke-
senki sem,hiszen az a

valóság,ha ma megszünnék a földön az emberi vi
lág és valahol másutt támadna uj emberi élet,e 
parancsok ott is minden átirás nélkül éppolyan 
érvényben volnának,mintt itt a földön.Tehát 
végzetes tévedés volna ellene lázadnunk,mert a 
lázongással csak magunkban,emberi méltóságunk
ban teszünk kárt.Ugy-e,éppen ma,a rettenetes 
világégés után nem nehéz elképzelni egy olyan 
társadalmat,amelynek alaptörvénye az volna:ta
gadd az Istent,ölj,lopj,paráználkodjál és ra
gadozz.Pedig—  pedig mindaz,aki benne csak a 
betüt látja,azaz a testi szemeivel akarja néz, 
a törvény ellen lázad s ugy jár,mint aki fejé-



-  34 -

vel akarja széttörni sziklabörtöne falát. A  
falnak semmit sem árt,de nyomorult feje véres
re zuzódik szét a köveken.Óh ti emberek,ti ön- 
maguktól eltelt lelkek,tanuljátok meg,hogy Is- 
tent a törvény utján sem láthatjátok meg, leg- 
feljebb a bünt,a vátkes tartozást,a halált...

Igy állunk annak igazsága előtt,amiről 
Keresztelő János prófétált,amit János evangé
lista akként fejezett ki,hogy Istent az egy- 
szülött Fiu ,aki az Atya kebelében van,az je
lentette ki őt. Más szóval: hitből élünk és 
nem látásból.Krisztus nélkül semmi bizonyosat 
nem tudunk Istenről.Lehetnek sejtéseink,lehet
nek gondolataink,képzelődéseink felőle,de ezek 
csak arra jók,hogy nehéz időben,próbák vihará
ban, szenvedések tüzében,amikor megszégyenülnek 
emberi akarások,rombadőlnek a legszebb elgon
dolások, elételenek a jószándékok - rádöbben
jünk arra,hogy Isten sokkalta több,összehason- 
lithatatlanul hatalmasabb,egészen más,mint mi 
vagyunk,akit gondolat meg nem mérhet,elme ki 
nem kutathat,csak az a kegyelem és igazság je
lenti ki őt,amely ugy adatott nékünk s ez 
e g y e d ü l  a Jézus Krisztus.

Őbenne minden u j értelmet nyer.Életem, 
világom annyival nagyobb,szebb,jobb és tisz
tább, amennyivel Ő nagyobb,szebb,jobb és tisz
tább,mint az én életem és az én világom...

Benne köszöntöm az életet,a hajnalt,a 
rohanó időt,mert mindezekben Ő él,Ő teremt és 
Ő győz.Vele köszönthetem a bánatot,a próbát,a 
szenvedést,az inséget,az üldöztetést,a halált, 
mert mindezekben Ő formál,váltogat,alakit...

Őbenne nyilik meg a kegyelem és hang
zik el az itélet,amint fedd és megbocsát,amint 
parancsod és megsegit...

És ha ehhez hozzávesszük mindazt,amit 
tanitott örömről,szeretetről,földről,mennyről.



világról,bünről,sátánról,amit tanitott Isten 
országáról,a gyermek értékéről,az ég madarai
ról az ember hajszáláról,szél zugásáról,cikázó 
villámokról, s tanitotta ugy,mint senki más e- 
zen a földön, - akkor az apostoli vallomás ül 
ki az ajkunkon:"az Ő teljességéből vettünk 
mindannyian kegyelmet is kegyelemért". Nem is 
mondhatta el mindezt nekünk más,csak az,aki a 
mennyből szállott alá,aki most az Atya kebelé
ben van... S igy lesz igaz az is,ma is, közöt
tünk is:"aki látja a Fiut,az látja az Atyát".
Óh ti emberek,ti látni,bizonyossághoz jutni a- 
karó lelkek,tanuljátok meg,hogy az Atyát ott 
ismerhetjük meg igazán,ahol a Fiu t látjuk,amint 
értünk áldozza fel magát:a kereszten,a Golgo
tán, értünk elveszett és elkárhozott emberek
ért!

S mindez ünnepre készülődés közben ke
res minket,ádvent 4.vasárnapján,amikor utolsót 
lobban a gyertyaláng,hogy azután belevesszen a 
dicsőség fényözönébe ez az idő,s keres,hogy ne 
hangulatot,vágyálmokat gerjesszen,hanem meg
szentelje egész földi életünket... Ez a meg- 
szentelődés pedig ott történik,ahol az Ur meg
teritett asztala vár.Ott látjuk az Atyát is,a- 
hol az Ur megteritett asztalán a kegyelem és 
igazság a Jézus Krisztusban lesz láthatóvá...

Jöjj hát örömre,békességre,karácsonyi 
ünnepre készülődő Testvérem,hadd vegyünk az Ő 
teljességéből kegyelmet is kegyelemért az Ő 
asztalánál! Ámen.
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Bd .1947.dec.24-én. Örüljetek!..
Ige: Filp.4:4.v.
Ének: 131.

Karácsonyesti áhitat.

Keresztyén Gyülekezet!
A munkának,a lázas sietésnek most már 

vége... A meglepetésre,örömszerzésre való készü
lődés ideje lejárt—  Karácsony szent estéje kö
szöntött ránk s vele temgernyi öröm és tenger
nyi szomoruság!...

Azért öröm és azért szomoruság.mert ka
rácsonyt lehet ünnepelni s z i v b ő l , de 
lehet ünnepelni s z i n b ő l  is.És az is a 
valóság,hogy karácsonyt ma már mindenki ünnepel, 
a nem-keresztyének,sőt a hitetlenek is.Ugy-e, 
ezen az estén még azok otthonában is felgyul a 
csillogó gyertyaláng,akiknél mindez csak hangu
lat, drága hagyomány vagy értelmetlen szokás.Ezen 
az estén itt is,ott is nagy tolvajlás folyik, 
országszerte örömöt lopnak egymástól az emberek. 
Csoda-e,ha náluk ez az óra olyan nyomtalanul tü
nik el,mint amilyen kelletlenül érkezett.Csoda-e 
ha ők benne inkább terhet,sem mint örömöt látnak, 
pótolhatatlan drága munka alkalmakat s nem az é- 
let diadalát. . .

Aki karácsony estéjén is csak a földet 
nézi s magának fényt, csillogást,olcsó gyönyört 
kiván, az élete minden változásában nem fogja 
elmondani a páli vallomást: Emberek! "örüljetek, 
ismét mondom örüljetek!". Éppen ezért nem is kü
lönös hát az,ha akad itt is olyan lélek,aki ugy 
érzi,vallja,hogy ezen ünnepi alkalom nélkül el- 
viselhetőbb lenne a magány és könnyebb a veszte
ség. .. És hát nem ezért tölti be az áhitatnak 
ezt a csendjét a lelkekből feltörő sóhaj,s ül a
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szivekben mélységes bánat,a szemekben pedig 
csillogó könny?...

Óh ti gyülölet és kapzsiság áldozatai, 
ti állás- és kenyérnélküli emberek, ti özvegy
séggel megterhelt lelkek, apátlan ,anyátlan ár- 
vák, magukra maradt életek,foglyokért aggodó 
szivek - éppen tinéktek van itt most a helye
tek! Ti élő bizonyságai vagytok annak,hogy e 
földön nincs számunkra vigasztalás; hogy ter
het és bánatot,gondot és félelmet nem enyhit a 
muló idő,veszteséget nem pótol ez a világ. Ti 
vagytok élő jelei,siró beszédei közöttünk an
nak, hogy az elet több mint evés és ivás és öl
tözet, - hogy kell legyen a számunkra egy le
hetőség,olyan élét,amikor mindenkit és minden
kor öröm tölthet el.

És ha ezen az estébe hanyatló órán nem 
is lehetünk megindultság nélkül,hiszen Isten 
sem tudott közömbös maradni nyomoruságunk lát
tán, karácsony még sem azért jön,hogy érzése
inket felfokozza, egy-két órára fenkölt magas
ságokba emeljen, még kevésbbé azért,hogy vágy
álmokat ébresszen,csalódó álmodozókká tegyen 
vagy fájdalmainkat mélyitse,sebeinket feltép
je. Karácsony boldogsága nem is attól függ,hogy 
mekkora fát állitottál,mennyi ajándékot rejtet
tél alája vagy milyen ünnepi lakomát készitet
tél. Ez az óra nem hangulat,jogos vagy jogtalan 
merengés.Itt minden,ami történik,csak azért van 
hogy az Isten tükröződjék,az az Isten,aki sze
ret, aki szól hozzánk,aki keres minket,mert meg 
akar áldani.
 Karácsony - ez a karácsony is - azért
jött,hogy földi életünk minden nyomoruságát ö- 
röm töltse be,amelynek forrása az angyali üze
net,az a jászolba fektetett gyermek, - igen:az 
az apostoli vallomás: "az Ur közel!"

Isten egyszülött Fiát éppen azért adta,
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mert közel volt hozzánk,nagyon közel, és leple- 
zetlenül látta a valóságot,azt,hogy mi elve- 
szett és elkárhozott emberek vagyunk,olyanok,a- 
kiken nem segit arany,ezüst,hirnév,hatalom, jó- 
indulat,fenkölt gondolat,rátermettság vagy zse
nialitás, - csak Ő, egyedül Ő , a szerető Isten.

És ha ugy vagyunk most együtt itt ezen 
a szent estén,hogy minden elhagyott minket ezen 
a világon:szivek,életek,drága emlékek egyre 
halványuló képe...; ha van közöttünk olyan,aki
nek még biztos otthona sincs,ahol pihentető á-
lomra hajthatná le nyugton a fejét...; s ha a-
kad olyan lélek is,aki az inség és gyötrelem 
nehéz napjait élve kivánva kivánja elköltözésé
nek idejét s ide is csak azért jött,mert nincs 
másutt hely számára ezen az estén... - óh ve
gyétek észre,lássátok meg ti mind,akik az élet 
sötét oldalát szenveditek,akik terhek alatt 
roskadoztok,zugolódtok,panaszkodtok, - ezekben 
n e m  k i s e r t  az Isten,csak ugy vezet, 
hogy Ő akar lenni nálad is a kezdet és a vég,a 
hit,a reménység,a békesség,a megtartatás,az é- 
let, - csak azt munkálja,hogy magához vonz ti
teket,hogy "örüljetek,mindenkor örüljetek, mert 
közel van az Ur!" Ezt az Ő közelségét megtanul
ni, átélni - ez karácsony lényege.Ez minden fá
nál,földi ajándéknál többet ér.. Semmiféle ál
dozat nem sok érte.

Mi mást mondhatnék még néktek,vágyakozó 
emberek,csillogó szemü lelkek,akik az éhitatnak 
ezen az óráján a fénylő fa körül azért gyülte
tek egybe,mert megérintett az örömszerző Isten 
lelke, - tekintsetek az Ur oltárát és - "örül- 
jetek,mindenkor örüljetek". Ott a fény,a ragyo- 
gás,a tisztaság,a békesség,az öröm,a szentség, 
igen bizonyos jegye annak,hogy most is közel 
van hozzánk az Ur!...

Jöjjetek: hát!—  Jöjjetek ide az Urnak
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asztalához hittel... Jöjjetek alázattal ti szo- 
morkodó,fázó,otthontalan,vándor emberek, hadd 
tanuljuk meg, hadd éljük át itt most együtt,... 
egy szivvel karácsony drága ajándékát:"az Urközel!"

Ez töltse be a szivet! Ezt vigyük innen 
most haza! Ez sugározza be az otthont! S igy 
akkor 1947 karácsonyán elmondhatod,bárki légy, 
te is,én is:emberek! "örüljetek hát,mindenkor 
örüljetek!" Ámen.
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Bp.1947.dec.25-én. Jézus titka.
Ige: Máté 1:18-25- 
Ének: 131. 142.313.

Karácsony ünnepe.
Ünneplő Gyülekezet!

A munkának,a lázas sietésnek tehát még- 
is vége lett... Becsukodtak az üzemi kapuk,el
csendesedett a rohanás,a zajt felváltotta a 
várva-várt ünnepi óra—  Karácsony köszöntött 
reánk s vele tengernyi öröm és tengernyi szo- 
moruság!

S ezt azért mondom,mert aki az utolsó 
napokban figyelte az utcát,hallgatott a hango
san beszélőkre és nézte azt a piaci,dunaparti 
jelenetet,ahol rendőri segédlet mellett licitá
lással, ököllel, könyökkel folyt a harc egy-egy 
fenyőfáért s közben a szivéig engedte hatolni a 
fájdalmas megnyilatkozásokat, - az akarva nem- 
akarva maga előtt látta a valóságot,azt, hogy 
karácsonyt ma már mindenki ünnepel,a nem-ke- 
resztyének is,sőt a hitetlenek is.Ugy-e a teg
napi estén még azok otthonában is felgyult a 
csillogó gyertyaláng,akiknél mindez csak han-
gulat,drága hagyomány,vagy értelmetlen szokás.
Nincs is nagyobb tévedés,veszedelmesebb gondo

lat annál,minthogy ehhez a naphoz,ünnepi órához 
fénylő fa, ünneplő köntös,dusan megteritett 
asztal és felfokozott érzés kell.Ha ez igaz vol
na,óh mi lenne veletek nélkülözésben,gyászban. 
meghurcoltatásban élő emberek; - ti gyülölet és 
kapzsiság áldozatai; - ti állás- és kenyérnél- 
küli lelkek; - ti özvegységgel,árvasággal vias
kodó,magukra maradt életek?... Igen: ha igaza 
lenne ennek a felfogásnak,akkor csak nagyon ke-
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vesen lehetnének együtt e mai napon e megszen- 
telt falak között karácsony ünneplésére...

Ha igy élére állitjuk a lépten-nyomon 
mutatkozó ünnepi jelenségeket,ugy-e,érzed,val- 
lod Testvérem: lehetetlen,hogy karácsony ün
neplésének - amikoris Isten személyválogatást 
nem ismerő ajándékozó szeretete lett nyilván
valóvá - előfeltétele: a pénz,a vagyon,a gaz
dagság legyen.S ezt tinéktek mondom megkesere- 
dett,panaszkodó,zugolódó emberek,ne higgyétek 
hát,hogy ünnepük csak azoknak van,akik csillo
gó fát állitottak,alája bőséges adományokat 
raktak és vigan lakmároztak.Karácsonyhoz alá
zatos sziv kell,olyan,mint amilyen Józsefé volt, 
aki meghajolt az értelem számára felfoghatatlan 
isteni titok előtt. Karácsony lényege ugyanis 
egy t i t o k , az az egyetlen csoda,hogy Jé
zus megszületett,Isten emberré lett!Ez az ünnep 
nem is csillogó fát,gazdag ajándékot,meleg ru
hát,fehér kalácsot kiván,hanem hitet,bizodalmas, 
nagy,élő hitet az Istenben!

Ezt azért kivánja,mert a testetöltésnek, 
a Szentlélektől való fogantatásnak,a csodának 
különös volt az utja.Ennek oka,magyarázata pedig 
semmi más,csak a b ü n ! Igy lesz nyilvánvaló
vá,hogy a karácsonyi evangélium csak azoknak 
szól,akik látják az emberi természetnek gyökeré
ben való megromlottságát,s azt,hogy itt nem fol- 
tozgatásra,javitgatásra,tatarozásra van szükség, 
hanem u jkáteremtésre.Pedig
napsá,
hiszi

hányan vannak még ma-
a két világégés után is olyanok,akik azt 

hiszik hogy a világ alapjában véve jó,s csak itt 
ott kell csinositani,hogy kényelmesebb és fino- 
mabb legyen benne az élet.Az ilyen balga,együgyü 

kérdem:hát az a tüztenger,amelyből ép-lelkektől
pen hogy meg 
künk arról, menekültünk,nem elég bizonyság ne-
h o g y  mivé lesz az élet  
és népek között,ha az ember akarja

egyesek között 
kézbevenni a
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kormányrudat?... És hát az az inség.nyomoruság, 
amely rászakadt erre a világra,amelyben győzők  
és legyőzöttek,kicsiny és nagy nemzetek,vala- 
mennyien benne élünk,még mindig nem eléggé szem
lélteti a bibliai tanitást,azt,hogy fegyver,tu
domány, vagyon, jóbarát, eszmék és rendszerek nem 
segitenek rajtunk,mert ami az emberből kikerül: 
legyen az szó vagy gondolat,kézzelfogható alko
tás,mind homlokán hordja egy rettentő csalódás, 
a hiábavalóság bélyegét.Karácsony nincs annak 
felismerése nélkül,hogy rajtunk nem segitenek 
sem gazdasági intézkedések,sem bölcseleti rend
szerek, sem társadalmi átalakulások és eltolódá
sok,hanem egyedül az a csodálatos,isteni titok, 
amely ott Bethlehemben öltött testet,amikor az 
Isten-ember megjelent.

A helyzetrajzunk ezzel azonban még nem 
teljes.Ehhez még az is hozzátartozik,hogy nem
csak a világ romlott meg, és nemcsak általában 
az emberi természet szenvedett törést a büneset 
folytán,hanem ennek a romlásnak én is személy 
szerint részese vagyok.Nincs,nem lehet ott ka- 
rácsonyi örömről beszélni,ahol hiányzik a jaj
gató vallomás arról,hogy az én szivem is a bü n  
martaléka.Ez azért elengedhetetlen,mert innen 
ered minden én nyomoruságom,nyugtalanságom,szo
moruságom,szégyenem ,külső és belső életem el- 
nyomorodott volta.És hát életünkben nem az ép- 
pen az elkeseritő,hogy nincs egy ép gondolatunk, 
nincs egy tiszta érzésünk,üröm nélküli örömünk. 
Amig éltetjük magunkban azt a gondolatot,hogy 
Isten velem meg lehet elégedve,tőlem el lehet 
ragadtatva,addig csak látszat ez az ünnep. Már 
pedig annak az egyedülálló, csodálatos, isteni. 
titoknak szükségességét a bün, az é n  b ü - 
n  ö m magyarázza.Nincs közöttünk senki,aki a 
megbántott Istent kiengesztelhette volna,csak 
Ő ,aki - az angyali igéret szerint - megszaba-
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ditja népét annak büneiből".Isten a maga mentő 
szeretetével nem járhatott emberi utat,mert 
nem volt közöttünk; igaz ember.Azzal pedig,hogy 
nem volt ilyen ember,hiábavalónak látszott a 
teremtés.K e l l e t t  tehát valaki,aki min
denestől fogva ember és mégis természet szerint 
olyan,mint Isten:igaz,szent és tökéletes.

Itt vagyunk tehát a Szentlélektől való 
fogantatás titkánál,a Krisztus kettős természe
téről szóló tanitásnál,amellyel szemben csak 
egy lehetséges helyes magatartás van,s ez a 
Józsefé,aki alázatosan elfogadja Isten titok
zatos drága ajándékát...

Az Ige pedig azért lett testté,érke
zett meg a Szentlélektől való fogantatás utján 
a Szabaditó és lépett bele a földi élet formái 
és keretei közé,hogy Isten vele legyen az ő 
népével,hogy közöttünk lakozhassék,mint pász
tor,mint vezér,mint tanitó és orvos.Mert az 
ember mindent elvisel,csak azt nem,hogy Isten 
eltávozzék közüle,hogy lehessen egy darabka 
hely,ahol Isten nem lakik,amellyel nem törődik, 
ahol nem lehet őt megtalálni,ahol idegen és 
ismeretlen az ő neve.Ha a kárhozatot lehet va
lamivel szemléltetni,valószinüleg ezzel a kép
pel lehet:az egy olyan birodalom,amelyet elha
gyott az Isten,olyan hely,ahol Istent nem le
het megtalálni.

És mi nem is tudjuk elképzelni ezt a 
világot Isten nélkül,de nem is akarunk egy 
olyan világot,amelynek közepében nem ragyog a 
karácsonyi titok.Akármelyik nagy embert kive
hetjük a világból,nem lesz mássá vele.Azok ma
radunk, akik voltunk,ha mindjárt nincs is Julius 
Caesar,Newton,Napoleon vagy Kant... De Jézus 
nélkül olyan mássá lesz világunk,mint amilyen 
mássá lenne a tenger,ha kivennék belőle a sót. 
Mi romlás,mi mocsárgőz,a halálnak milyen ful-



lasztó köd fellege venné körül a földet!
Gondoljatok el egy világot - ma talán 

nem is olyan lehetetlen - amelyben nincsen 
meg a jóság felsőbbsége;amelyikben a véletlen 
az uralkodó; egy világot,amelyikben csak arra 
való a születés,hogy emberh ussal etesse a ha
lál rettentő bálványát!

Gondoljatok el egy világot,mely a sir- 
nál bezáródik,de a siron innen sem örömet, sem 
igazságot nem ad,amelyben nincs bocsánat,nincs 
irgalom,amelyben nem lehet a büntől megszaba- 
dulni.Milyen rettentővé fokozná a helyzetet az, 
hogy ebben a világban békességre vágyó szivvel 
születnénk és sohasem találni békességet; har
móniát keresni s örökös disszonanciák között 
élni; szomjazni és éhezni egy egész életen át 
és soha meg nem elégülni; Istent keresni a lé
lek remegő kezével és soha,soha meg nem talál
ni! ...

Karácsony éppen arról beszél,hogy nem 
ilyen a világ, Az a Szentlélektől foganhatott 
gyermek azt bizonyitja,hogy van értelme és cél
ja az életnek, van bünbocsánat,újrakezdés, jó
ság, kegyelem, van örökélet,van szentség, van 
menny,s ezek erősebbek,mint a halál,a bün, a 
föld,mert Isten velünk,mert Krisztus,a Szaba
ditó megszületett.

Higgyétek el,lássátok be ti fáradt,ün
nepet ülő emberek,emlékezés utján járó lelkek, 
a mi számunkra nincs másutt hely,mert nincs 
másutt öröm,békesség,szeretet,megbocsátás,bizó 
hit és diadalmas jövendő csak az Isten közelé
ben!

Néktek mondom,akik előtt nyilvánvaló 
lett minden emberi erőfeszités hiábavalósága, 
akik roskadoztok,zúgolódtok,bizonyosság után 
kiáltoztok, - van a számunkra egy hely, ahol 
Isten közelsége látható,megtapasztalható s ez
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a hely az oltár,ahol ma az Urnak megteritett 
asztala téged és engem vár.

Beteg vagy,Testvárem?... jöjj,meggyó
gyitja betegségedét!

Szomoruság kinoz?... jöjj,megvigasztal
örökre!

Fáradt vagy? tested,lelked elepedt?... 
jöjj,megpihentet ugy mint senki más!

Veszteség,gyász terhe alatt roskadsz?.. 
jöjj hozzá,Ő erősebb mint a halál!

Kenyér-,ruhagondja emészt?... jöjj,meg
látod,hogy atyai gondja van reád!

Büneid terhe kinoz?—  jöjj,végy tőle 
bocsánatot !

Öröm,ünnepnélküli földi életed?— jöjj, 
örökkétartó örömmel ajándékoz meg téged!

Mindez ott,az Ur oltáránál,ahol most a 
kegyelem megteritett asztala vár, - ott a forrá
sa, jegye,bizonyossága, záloga annak,hogy van ö- 
röm, van békesség,van élet,van jövendő,mert ve
lünk az Isten.

Ünnepi áldókivánságként nem is mondha
tok mást,csak azt:jöjj,Testvérem,hadd éljük át, 
hadd tapasztaljuk meg együtt,csillogó fa és 
gazdag ajándékok nélkül is,szegénységben,az é- 
let sötét árnyoldalaiban is ott a kegyelem asz
talánál, ahol királyai menyegzőbe vár az Ur, hogy 
van öröm,van karácsony van még ma is,neked is, 
mert velünk az Isten! Ámen.
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Bp.1947.dec.31-én. Ami el nem mulik!...
Ige: I.János 2:17.
Ének: 2. 155. 313.

Ó-év estéjén.
Keresztyén Gyülekezet!

Megfogyva bár, de Isten kegyelméből még
is megértük ezt a napot.S most mindössze né
hány óra van már csak hátra s az 1947.esztendő 
is az idő végtelen tengerébe vész.Ezzel a mult 
és a jövendő határmesgyéjére értünk.Nem is köny- 
nyü tovasiklani felette.A krónikásnak sem köny- 
nyü,pedig neki csak rideg számokat,eseményeket 
kell összegezni, - hát meg nekünk,akik szivünk 
és lelkünk szerint vagyunk érdekelve benne!....

Nem is törölhető ki életünk könyvéből 
az,ami mögöttünk van.Hiszen a letünő év lehe
tett jóbarátunk,aki örömvirágos utakon vezetett. 
Lehetett nagy jótevőnk,aki ezernyi áldással 
halmozott el.Lehetett gonoszlelkü irigyünk, aki 
megsokalta azt a kevés csendes boldogságot is, 
ami letarolt életmezőnkön még megmaradt. Ez az 
esztendő akár igy,akár ugy érintett minket, bi
zonyos,hogy napjait,óráit feledni soha-soha nem 
lehet.Sőt! fennhéjjázás nélkül mondhatjuk:tulon 
tul sok volt az,amit ebben az esztendőben átél
tünk. Sokszor egy nap - terheiben és eseményei
ben - egész esztendőnek látszott.

Ezen az estén ha visszaforgatjuk a te- 
lerótt lapokat egyszerre szemlélhetjük,amit kü- 
lön-külön is átélni nehéz volt.Ugy-e,vannak 
csalódások,fellángolások,elernyedések,fájdalmas 
veszteségek,kevés siker és sok-sok botlás,téve
dés,bün... Vannak lapok,amelyeket örvendező 
szivvel irtunk és sorok,amelyeket könnyhullatás- 
sal vetettünk—  Hogyan is kivánhatná tőlünk
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bárki,hogy mindezt most a hátunk mögé vessük 
ugy,mintha semmi sem történt volna.Ugy-e, ti 
megtépett lelkek,ti magára maradt életek, ti 
valljátok:még ha akarnank sem tudnánk igy bu
csuzni tőle!

Nem pedig azért,mert a gond - amely a 
letünő esztendőben ugy mellénk szegődött, mint 
fényhez az árnyék - ugyancsak itthagyta nyoma
it rajtunk: arcunkon melyebb a redő,fejünkön 
több a fehéredő hajszál.Az eltemetett álmokkal 
egész életünk lett szegényebb,s ki az közülünk, 
aki nem viseli a bünnek sebeit,tévedéseink,bot
lásaink következményeit a lelkiismeret meg-meg- 
szólaló vádjaiban.Én vallom,hogy nem lehet ezen 
az estén senki közöttünk,aki közömbösen marad
hatna s egykedvüen vehetné,amit e határmesgye 
magában rejt... Éppen ti vagytok,ritka szép 
számmal egybegyült Testvéreim,a bizonyságai an
nak, hogy van ennek a mai estének olyan különle
ges üzenete,amely elhat a közömbös szivekig és 
nyugtalanná teszi a magabizókat.Ez pedig az a 
megcáfolhatatlan valóság,aminek jele közöttünk 
sok özvegyi fátyol,hiányzó ismerős,kedves arc, 
sok magánosan roskadozó élet,amit az apostoli 
ige ugy fogalmazott meg,hogy "elmulik,... elmu
lik a világ és annak kivánsaga is".

Más szóval: elmulik minden,ami van, ami 
él,de elmulik az élet forrása is.Elmulik a nap 
és a gyermekmosoly,a tengerek és a sirók köny- 
nyei.Elmulik a tejut és megszárad a te dicsősé-
ged,óh büszke ember.Elmulik minden,ami az élet 
kivánságából született.Sőt!nemcsak az élet gyü

mölcsei mulnak el,hanem elmulik maga az élet is 
mint kivánság.Nemcsak a gyümölcsök hullanak le, 
hanem kiszárad a fa is.Nemcsak a földi vegetá
ció pusztul ki,hanem kihül maga a föld is.Nem
csak a föld lesz semmivé,hanem semmivé lesz a 
nap is.Nemcsak a nap lesz korommá,hanem szét
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pattan ez az óriási teremtett mindenség is.
És ha igy nézem igénk igazságát,félve 

vetem fel a kérdést:hát érzed-é,Testvérem,hogy 
ez az elmulás a te szivedre,a te rovásodra megy? 
S ezt azért kérdem,mert ezen az estén nem nehéz 
visszagondolni gyermekségedre.Husz-harminc,hat- 
van-hetven esztendő távlatából ismerős gyermek
arc nevet feléd:sajátmagadnak a képe!Ugye, 
milyen különös arc!Alighogy felébredt gyermek- 
álmaiból,már ifju s odaáll az élet kellős köze
pébe dolgozni,küzdeni.S ami ennek a küzdelemnek 
látható eredménye,az csak gyorsan görnyedő a- 
lakja.Mire letenné szerszámait,hogy megölelje 
kedveseit,már fáradt vándor.Mire kinyujtaná re
megő kezét,hogy megáldja szeretteit,már halott. 
Nem is csoda,hogy ezen az estén,amikor olyan 
sok figyelemmel nézzük az óra mutatójának járá
sát és számláljuk az időt,a tovatünő percet, i- 
gen: minden,ami körülöttünk van,amit látunk,ér
zünk ,szenvedünk,egyetlen,hatalmas szivrengető 
kiáltásba olvad egybe: Emberek!jól vigyázzatok,
mert elmulik,..."elmulik minden!"

Óh milyen szomoru volna,ha ennél többet 
nem is mondhatnánk egymásnak.Milyen rettenetes 
lenne az idő mulása,bölcsők érkezése,koporsók 
megjelenése,ha csak annyi volna a valóság, hogy 
elmulik minden.Igaz,hogy ennél többet az ember 
magától nem igen mondhat.Van-e közöttünk csak 
egy is,akinek más tapasztalata lenne?... Nem az 
emészt sokszor téged,nem az keseriti örömünket, 
fagyasztja orcánkra a mosolyt,hogy minden, amit 
a kezünkbe veszünk,továbbadunk,minden,amit szi
vünkhöz szoritunk,magunkénak vallunk,minden,a- 
miért lelkesedünk,életet áldozunk,minden magán 
hordja ebben a világban a mulandóság bélyegét,
azt,hogy csak egy kevés idő?....

De van egy szelid,egy győzelmes szó,egy 
felülről alászálló hang,amely nekünk mondja, a-
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kik roskadunk az elmulása valósága alatt: sem
mi sem mulik el,örökké megmarad,aki az Isten 
akaratát cselekszi.És ez az a pillanat,amikor 
nem térhetünk ki életünk ama tapasztalata e- 
lől,amit ugy fogalmazhatunk meg: miért van az 
Testvéreim,hogy amig birunk valamit,legyen az 
személy vagy tárgy,addig nem ismerjük és nem 
becsüljük igazán,de ha elveszett,akkor sirjuk 
vissza a drága kincset,amely pedig soha többé 
nem lehet már a miénk.

Hogy rólunk szóljak, gondolj Testvérem, 
igen: gondolj most csak halott gyermekedre, - 
óh milyen féltő szeretettel ragaszkodsz emlé
keihez - pedig az a gyermek valaha terhedre 
volt... Vagy gondolj halott hitvesedre, ugy-e 
milyen céltalan és elhordozhatatlan lett ma
gánosan az élet - pedig valaha milyen nehe
zen,mennyi zugolódással és patvarkodással jár
tad a közös utat... Vagy gondolj az édesa
nyádra,hogy szeretnéd megsimogatni,megcsókolni 
a kezét - pedig valaha azt a kezet talán meg 
is ütötted—  Vagy nézd,ott vannak nemzetünk 
nagyjai,népünk hősei.Milyen tragédia,hogy amig 
itt vannak,közöttünk járnak-kelnek,világitó 
szövétnekként élnek,szavuk kiáltó szó a pusz
tában mind addig,amig sirjukon hatalmas emlék
követ nem állit a hálás utókor. Óh mennyi kin, 
mennyi gyász,mennyi veszteség hárult ebben a 
hazában,ezen a földön egyesre,népre,nemzetre, 
csak azért,mert uralkodó törvénye életünknek, 
hogy előbb valamit el kell veszitenünk,hogy i- 
gazán megbecsüljük!...

Ajánlom,vigyük csak át ezt a törvényt 
elmult napjainkra,letünő esztendőnkre s meglá
tod, Testvérem, hogy a sok fájó valóság és ten
gernyi gond ellenére is mennyi drága lehetőség 
jutott osztályos részünkké.S mindez soha, soha 
többé nem tér vissza.Az elmult esztendőben
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volt egészséged, - hát megérezted azt a sok, 
kimondhatatlanul uj és nagyszerü életlehetősé
get, ami benne adatott a számodra?... Veled vol
tak szeretteid - hát megérezted bennük a hoz
zád ragaszkodó léleknek azokat a csodálatos 
mélységeit,amit egy élet jelent rádnézve csupán 
azáltal,hogy szeret téged és ragaszkodik hoz
zád?... Ott vannak elsuhant örömeid - hát 
nem érezted meg,hogy mennyi hála,mennyi ujjon- 
gás,mennyi Istenre visszamosolygó boldogság 
rejtőzött bennük?... Vagy jöttek a fájdalmak, 
megsebeztek s azután mentek tovább,- hát nem 
vetted észre,hogy mennyi gazdagsággal jöttek, 
hogy egy csodálatos kincses bányát raktak a 
küszöböd elé?... Igen: Isten jött és elvett 
tőled sok mindent:drága sziveket,életeket,egy
re halványuló emlékeket,vagyont,hirnevet, hogy 
megragadd az elvehetetlen életet,amelynek ten
gelye, értelme, célja maga az Isten!

S mert csak az marad meg,aki az Isten 
akaratát cselekszi,nincs,nem lehet a számunkra 
ezen az estén égetőbb,fontosabb kérdés,mint az 
hogy odaadtuk-e magunkat az ő akarata szerinti 
életnek? Odaadtuk-e olyan engedelmesen és hü
ségesen,mint ez a föld odaadja magát a fának, 
hogy lombbá,virággá és gyümölccsé legyen.

És ezt nem azért mondom,hogy most csak 
arra gondolj,hogy az elmuló esztendő napjaiban 
soha többé vissza nem térő alkalmaiban mi le
hettél volna,hány ember számára áldás,élet és 
öröm.Bizonyos,hogy emiatt nyugtalanság tölthet 
el mindannyiunkat.De gondolj arra,hogy még 
mindig van alkalom, meg mindig tart a kegyelmi 
idő cselekedni Annak akaratát,Aki megtart örök
re. Nem is véletlen,hogy egyházközségünk ezen 
az estén fordul kérőszóval gyülekezeti tagjai
hoz,amikor szegények,nincstelenek,éhezők,fázók. 
állás- és otthon nélküliek ügyében zörget a
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szivek ajtaján mondván:ha ma este elmégy innen 
haza s utad ott vezet el a persely mellett,gon
dolj arra,hogy ebben az esztendőben még mindig 
van egy lehetőséged annak akaratát cselekedni, 
Aki az árvák,özvegyek,szegények,mezitelenek, 
foglyok,éhezők,otthontalanok Atyja,aki titkon 
figyel is téged és megfizet néked nyilván.Gon
dolj tehát arra,ha beteget,sirót,kicsinyt, hi
tetlent,kételkedőt látsz, ha nézed a hitvest,a 
gyermeket,a szülőt,a barátot,a haragost,az el
lenséget, azt a sok tudatlan,magatehetetlen, 
vérző szivü embert,aki körülötted és veled él,
- gondolj arra,hogy Annak akaratát cselekedd, 

Aki egyszülött Fiát is feláldozta,hogy közü
lünk senki el ne vesszen,hanem megtartassék és 
éljen.

És hogy megóvjalak csalódástól,haszta
lan erőlködéstől,meg azzal a vallomással is 
tartozom: mi emberek ebből az akaratból csak 
annyit tölthetünk be,amennyihez erőt kapunk - 
Tőle!Lásd,ezért van megteritve az oltár.A ke
gyelem asztala hiv és vár téged,Testvérem.Mert 
ott a bünbocsánat.a szeretet,az áldozat,az uj 
élet forrása.

Jöjjetek hát oda mind ti,akiket megé
rintett a gyorsan rohanó idő szárnysuhogása,ti, 
akik megfáradtatok és megterheltettetek,ti fér
fiak és nők, sirók és bánkódók,ti összetört 
lelkek,esztendő utolsó estéjén magukba néző 
Testvérek, uj életre vágyakozó emberek, - hadd 
vegye magára roskasztó keresztünket és szol
gáljuk, cselekedjük Annak akaratát.Akinél az é- 
let,a megtartatás,a dicsőség tegnap is,ma is, 
holnap is,a mennyben is,a földön is örökkön - 
örökke.Ámen.



Van,aki hordoz!Bp.1948.jan.1-én.
Ige: Ezsaiás 46:3-4.v. 
Ének: 4. 163. 308.

Ujesztendő napján.
Keresztyén Gyülekezet!

A keresztyén embernek soha sincs szük
sége horoszkópra,csillagjósokra, kártyavetőkre, 
javasasszonyokra,jövendőmondókra.Természetesen 
ma, u j é v  napján sincs.Aki ezen az uton jár 
s vak véletlentől,fehér egértől,tengeri malac
tól, négylevelü lóherétől,fekete kéményseprőtől 
akarja fogadni jövendőjét,az nem a hit gyerme
ke, ha mindjárt arany keresztekkel ékesiti is 
magát.

Az is egészen földi dolog,amit e mai 
napból csinált az ember.Az idők változásáról, 
esztendők fordulóiról csak mi beszélünk. Ő ,az 
örökkévalóság Ura és Istene nem ismeri e jelző
köveket,hiszen "ezeresztendő előtte annyi,mint 
a tegnapi nap". Ma is,mint olyan sokszor, csak 
a porszülötte fontoskodik,amikor nyilatkozik, 
tervez,álmokról,jövendőről szól elfeledvén, 
hogy Nála nélkül semmit sem cselekedhetünk. Az 
ilyenek csak járják a maguk utját,mi azonban 
most sem kivánunk többet magunknak annál,mint
hogy Isten gyermekei közé számláltassunk a 
ránk köszöntő uj esztendőben is.

Az Isten gyermekei számára a földi é- 
letnek ilyen határkövei csak uj meg uj alkal
mak arra,hogy Őreá nézzenek,Aki a kezdet és a 
vég.Éppen ezért ma,az 1948-ik év kezdetén,csak 
a felolvasott prófétai ige való közénk,amely 
neked és nekem mondja az Ur szavát: ti emberek, 
akiket magamra raktam anyátok méhétől fogva és
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hordozlak születéstek óta;vénségtekig és megő- 
szüléstekig én visellek,én teremtettelek, én 
hordozlak - hallgassatok reám és a jövendőt 
nálam keressétek.És valljuk csak meg,ennél 
többet,ennél drágábbat ujesztendő hajnalán ma
gunknak nem is igen kivánhatunk.Biztatás után 
szomjuhozó szivünk ebbe belekapaszkodhat. Ne
héz napok idején e bátoritás ugyancsak vigasz
talás és erőforrás marad.

Igaz,van ebben a biztatásban számunkra 
egy fájdalmas megállapitás.S ezt ne intézzük 
el könnyed kézlegyintéssel,mert a valósághoz 
hozzátartozik.Ez pedig mindössze az,hogy ami
kor Isten reánk tekint,kénytelen megállapita
ni, hogy mi hamar fáradó nemzetség vagyunk, 
olyan emberek,akiket neki támogatni és hordoz
nia kell.Akár személyenként,akár közösségen
ként néz is bennünket,olyanoknak lát,akik ma
guk nem tudnak megküzdeni az élet terheivel, 
nagy kérdéseivel.Lehetnek a technika terén 
kápráztató sikereink,tudósaink dicsekedhetnek 
soha nem látott eredményekkel.Isten azonban 
tehetetleneknek és erőtéleneknek lát,olyanok
nak, akik nem tudnak tisztába jönni sem önma
gukkal,sem a világgal.Éppen ezért nincs na-
gyobb,fájdalmasabb,tragikusabb tévedés a vi- 
lágnak ama állitásánál,,hogy nekünk nincs szük

ségünk kivülről,felülről jövő segitségre.Ám az- 
ilyenek csak kövessék az u j próféták szavát, 
induljanak csillogó szemmel,nagy magabizással, 
biztos tervekkel, vas akarattal,a győzelem biz
tos reménységével - mi azonban tudatosan és 
határozottan azok közé a "maradiak" közé tar
tozunk, akik arra az Urra hallgatnak,aki terem
tett mindeneket és hordoz bennünket... Ebben a 
magatartásunkban csak megerősit minket az a 
prófétai vallomás:"bizony elfáradnak az ifjak, 
meglankadnak és megtántorodnak még a legkülön-
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bek is,mert nem a fiataloké a futás és nem az 
erőseké a diadal,hanem az Uré".

Tévedés lenne azonban már most azt hin
ni,hogy ez a tehetetlenségünkről szóló tapasz
talat számunkra a jövendő reménységét csirájá
ban fojtja meg. Óh,Testvéreim,lehetséges, hogy 
most vidáman indulunk utunkra,a szivünkben jó 
reménységgel,de ki tudja meddig?... Vihar tör- 
het ránk,támadhatnak rettenetes áradatok,alap- 
jaiban inoghat meg a világ,hatalmába kerithet 
a halálfélelem s akkor mit tehetünk mást,mint
hogy kiáltozunk mint egykor a tanitványok ott a 
viharzó tengeren:"Uram,könyörülj rajtunk, mert 
elveszünk". Milyen drága ilyenkor az a hit. a- 
mely tudja,vallja,hogy van Valaki,aki fölötte 
áll a szeleknek,viharoknak,parancsol és csendet 
teremt, van Valaki,aki hordoz minket!

Lehet,hogy egészségesen indulunk mi is, 
szeretteink is,de egyszerre,észrevétlenük meg- 
sáppad az arcunk,ki-kihagy a szivverésünk, el
el akad a lélekzetünk,lasabban járunk,terhére 
leszünk önmagunknak is,másoknak is.Óh mi lenne 
ilyenkor velünk,ha nem volna körülöttünk, mel
lettünk segitő szeretet,ha nem volnának drága 
lelkek,akik átveszik Isten ajkáról a biztatást 
és eszközei az igéretnek:"én hordozlak,én visel
lek" téged...

Lehet az is,hogy tele jószándékkal és 
szent elhatározással indulunk.Szeretnénk is ezt 
a hosszú uton megtartani.De jönnek a nagy för
getegek, naponkint uj meg uj Kisértések,feltámad
nak átkos szenvedélyek,régi bünök,amelyek le- 
győznek,megszégyenitenek,megkötöznek!. Óh mi 
lenne velünk,ha ilyenkor nem biztathatnánk ma-
gunkat a kereszttel,ha nem látnánk rajta az ls
ten Bárányát,amint lehajol értünk és nekünk 

mondja:"én hordozlak,visellek és megszabadita
lak"...
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Ugy-e,most az élők bizakodó seregeként 
vagyunk együtt itt az indulás napján.Bizonyos, 
hogy utközben megritkulnak majd soraink,elma
radoznak majd kedves lelkek.Lehet.hogy mi ma
gunk is kidőlünk a menetből.Ki tudja?... Nem 
is lenne érdemes elindulni e hosszu ,veszélyes 
utra,ha nem tudnánk,hogy a halál árnyékának 
völgyében is Ő alatta élünk,kezünket fogja s 
ha kell,karjára vesz,hordoz,visel és átvisz a 
halál kapuján keresztül övéinek boldog birodal
mába...

S mit mondjunk ujesztendő hajnalán ha 
gyülekezetünkre nézünk? ha látjuk a közömbösek 
vagy a nyilt tagadók seregét? a számitókat, a 
reverzálist adókat,a teherhordozás ellen zugo- 
lódókat,sőt tiltakozókat? az igével nem táp- 
lálkozókat,a bünbocsánat szentségét megvetőket? 
Hát nem kell szomorkodnunk,ha arra gondolunk, 
hogy milyen törékeny Krisztus anyaszentegyháza 
ebben a világban?...

Óh Testvérem,ne féltsd az Isten ügyét. 
Amit elkezdett az Ur,azt ő megcselekszi, ha 
kell nélkülünk,sőt akaratunk ellenére is.Leg
feljebb az lesz csak nyilvánvalóvá,hogy mennyi 
benne az emberi mü,hogy milyen kevés még kö
zöttünk a krisztusi élet,az igazán hivő és en
gedelmes sziv, mennyi a boldogtalan,kétfelé 
sántikáló ember... Hidd el,az ujjáépités kö
zepette sincs fontosabb feladatunk,minthogy 
reá hallgassunk,neki szolgáljunk,benne bizzunk, 
őt szolgaijuk templomban,utcán,otthon,gyüleke
zetben munkahelyen, nyiltan,bátran,igen:Őt , Aki 
teremtett minket és hordoz szüntelen...

És ha jubileumi esztendőre virradt nem
zetünket nézzük - mit mondjunk róla? Talán 
csak egyet,azt az évszázad távlatából felénk 
hangzó kérdést:hát vezető helyen vagy aláren
delt sorban,kint az anyaföldön ,barázdák kö
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zött,vagy bent a mühelyben,pult mögött,iróasz
tal mellett,segitő szolgálatban,álláshoz jut
tatásban mindig az a szempont,elv a döntő,hogy
a haza érdeke mindenekelőtt?!... Én vallom,
hogy ennek a ránk köszöntött évfordulónak sok
sok kemény és komoly tanitása van a mi számunk
ra, - óh csak vakká,süketté ne tegyen az ünnep 
mámora!

Az is bizonyos,hogy méltatlan,érdemet- 
len utódok vagyunk,ha nem hallgatunk teljes 
odaadással azokra a hősökre,akik naggyá eppen 
azáltal lettek,hogy engedelmes eszközök voltak 
az Isten kezében. A multnak ezt a drága üzenetét 
ki hirdesse,ki tükrözze,ha nem éppen mi evan
gélikus magyarok,akik ott,akkor élen jártünk, 
mert az evangélium szabadsága nem frázis volt 
az ajkakon,hanem áldozatos élet. Igy lesz el
engedhetetlen nemzeti szolgálatunk "annak hir
detése: mit féltek,mit aggódtok emberek,amikor 
itt van Ő ,az Ur támogató erejével.Benne nincs 
változás vagy változásnak árnyéka. Ő nem ismert 
eszméket és áramlatokat,divatokat és rendszere
ket. Ő kitartó és hüséges Isten,aki igéreteit 
megtartja minden körülmények között!Szereteté- 
re és kegyelmére nyugodtan rábizhatjuk magunkat. 
Éppen ezért hallgassatok Őreá,férfiak,nők,veze
tők és vezetettek,ifjak,öregek,szellemi és tes
ti munkások,mindannyian magyarok,akiknek nem 
mindegy a haza sorsa.jövendője,hiszen ezeresz
tendős történelmünk bizonysága,hogy eddig Ő 
hordozott minket...

S hordoz ma is,most is,ugy,mint senki 
más.Ennek záloga,jegye,értelme ott van az Ur 
oltárán... Az a megtört test,az a kiontott vér 
nekünk minden szónál,logikus érvelésnél meg
győzőbben beszél...

Jöjj hát Testvérem,korra,nemre,hivatás
ra bárki is légy,hidd el,mi mint keresztyének
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nem indulhatunk el életünk ujabb szakaszára
békességgel máshonnan csak az Ur oltárától....
Igy a szivünkben nincs félelem,nincs aggódás, 
de van jó reménység és bizodalmas hit és ha az 
Urnak 1948-ik esztendében el is fáradunk - van 
... van,aki hordoz,... visel... és megszabadit. 
Ámen.
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Bp.1948.jan.11-én. Megtalálni a Krisztust!.. 
Ige: János 1:35-43.
Ének: 5- 408.

Vizkereszt u.l. vasárnap.
Keresztyén Gyülekezet!

Nincs érdekesebb és igézetesebb lát- 
vány,mint a kicsiny kezdetben szemlélni a nagy 
dolgokat:vizcseppben az Óceánt,hópehelyben a 
lavinát.Ilyen érzéssel lehet nézni az imént 
felolvasott jelenetekben a keresztyénség kez
detét.Ugy-e, olyan természetesnek,olyan kicsiny
nek, olyan jelentéktelennek látszik ez az egész 
s a világon a legnagyobb dolog lett belőle.

János apostol is,amint 50-60 év távla
tából elbeszéli az első tanitványok szerzésének 
történetét,mintha fényes ködökön át nézné a 
boldog kezdetet.Nem emlékszik az évre,napra - 
nem is ez a fontos - csak annyit tud,hogy kö
rülbelül 10 óra volt,amikor találkozott az Ur- 
ral s azóta nem volt soha olyan csendes, mély 
délutánja.

S amit ő erről az előttünk ismeretlen 
beszélgetés boldog tapasztalataként elmondhat, 
az mindössze az a rövid mondat:megtaláltuk a 
Krisztust!

És ez a kijelentés nem hangzik furcsán, 
üresen még ebben a mai világban sem.Nem pedig 
azért,mert tudom jól,hogy van ebben a gyüleke
zetben nem egy olyan lélek,aki ugyancsak ajká- 
ra veheti az első tanitványok boldog vallomá
sát: "megtaláltam a Krisztust!" De ugy-e, még 
többen vannak olyanok,akik égnek az emésztő 
vágyakozás tüzében,abban,hogy szeretnék megta- 
lálni a Messiást!... Óh hányan vannak itt alka
lomról alkalomra olyanok,akikben nagy csalódá- 
sok,kiábrándulások,megnemértések,összetörette-

I
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tések terhe alatt szertefoszlott e világ hiu 
dicsősége: akikben álmok,vágyak,nagy emberi a- 
karások omlottak kártyavárként össze eltemetve 
minden reménységet,célt és bizakodást,s most 
itt állanak magukra maradottan,tétován néznek 
szerteszét s keresik a forrást,ahol az igaz é- 
let vizei buzognak.S ha végigfut szemem a pad
sorokon,nézem a jelenlévőket,az arcokat,a te
kinteteket és látom a megtört fénysugarakat, a
gondterhelt redőket,a minden szónál többet mon- 
dó nézéseket,köztük férfiakat,harcban meged- 
zett keménykötésü embereket és nőket,törékeny 
asszonylelkeket,vagy az imádkozásban buzgolko- 
dókat,a templom csendjébe révetegen belebámuló- 
kat,. - ez a szines kép egy mondatba szoritha
tó, melyben benne vagy Te is,Testvérem,a multad, 
a jelened,a jövendőd,az otthonod,a hazád sorsa, 
ez pedig az a vágy:szeretném megtalálni Krisz
tust,a Messiást! . ..

S nagyon jól tudom,mert közelről látom, 
nincs keservesebb és elhordozhatatlanabb élet
állapot annál,mint amikor valaki gyötrődik, e- 
mésztődik a vágytól: szeretném megtalálni a 
Krisztust,a Messiást. És ugy-e,addig nincs is 
békesség,megnyugvás,öröm,boldogság,nincs pihen
tető éjszaka,eredményes munkában eltöltött nap
nál,amíg el nem mondhatom szivem mélyéből fel
törő szóval:megtaláltam a Krisztust!"...

És hadd mondjam el itt mindjárt lelkem 
óvó szavával azt is,ami a valósághoz ugyancsak 
hozzátartozik,s ez az:ne feledd Testvérem,Isten 
nem sablónokkel dolgozik!A Krisztussal való ta
lálkozásnak tehát nincs általános érvényü elő
irása.Ami jó volt Péternek és Andrásnak,az nem 
biztos,hogy célravezető Judásnál vagy Tamásnál. 
S ez azért igaz,mert nincs ezen a földön két 
egyforma ember,két egyforma sziv,két egyforma 
lelek,két egyforma életállapot.Te egészen más
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vagy,mint a melletted ülő szomszédod,a hitve- 
sed ,a gyermeked,a barátod,az ellenséged,mint 
Péter,János,András vagy akár mint én...

Pedig nagyon nagy kisértés a kereső 
lélek számára,hogy a Krisztussal való talál- 
kozás érdekében receptet kiván vagyis pontos 
leirást,részletes utasitást ahhoz,hogy mit 
kell tennie.Az első tanitványok elhivásának 
imént elhangzott története nem ilyen igénnyel 
jelent meg közöttünk.Azt azonban vallom, hogy 
drága lehetőség arra,hogy kereső emberek fel
figyeljenek,megtanulják:milyen utakon talál
hatjuk meg a Krisztust!...

Ha ilyen szemmel nézzük János apostol 
beszámolóját akkor az események mögött ott 
van mindenekelőtt az a vonás,hogy valamennyi
en várták a Messiást.Merő tévedés lenne azt 
állitani ,hogy ez a várakozás csak annak a kor
nak volt jellemzője.Vedd csak észre: ez a tör
vény benne van a mi életünkben is.Egy-egy nép 
mennyire várja a maga vezetőjét,gyülekezet a  
maga pásztorát... Hány nemzet pusztult már be
le abba,hogy nem érkezett meg az az igazi ve
zér,akit várva várt!... Milyen sok könny,seb, 
nyomoruság,elfojtott érzés van ma a világon - 
s ugy-e,ezek mind várják a vigasztalót,a gyó- 
gyitót,a segitőt... Északon és délen,keleten 
és nyugaton, határainkon innen és tul ki ne 
várna ma ebben a világban azt,aki megoldja a 
béke nagy kérdését és összehangot teremt az 
ellentétes erők között?... És hát hol van az 
a valaki,az az ember ezen a földön,aki odaáll
hat a felkorbácsolt világ forumára,győzők és 
legyőzöttek elé,népi demokraták és kapitalis- 
ták közé azzal az igénnyel,hogy én majd meg
oldok minden kérdést... És ha e nagy sötétsé-
geket,hosszu éjszakákat a lélekzetet vissza- 
fojtó pillanatokat és perceket beleállitjuk
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evangéliumunk fénysugarába,akkor egyszerre ma
gunk előtt látjuk a megrenditő valóságot: ezen 
a világon minden,de minden a Krisztus után ki
ált! Az tehát még nem megnyugtató,hogy van 
kenyerünk,maradt egy öltözet ruhánk,a nagy vi
lágégésben megmaradt nyomorult életünk,sőt még 
olykor-olykor öröm is akad,csillogó fény is 
sugárzik felénk.Ennek a világnak,benne neked, 
otthonodnak,népednek,nemzetednek,jelenünknek 
és jövendőnknek Krisztus kell.Krisztust pedig 
csak kitartó,emésztő várakozással lehet megta
lálni, ugy,amint Keresztelő János,az agg Simeon, 
Anna prófétaasszony és itt András meg tanit
ványtársai vártak rá. Kérdem hát tőled nyugta
lan szivü ember:tudod-e,akarod-e várni a Krisz
tust?...

Azonban csak a várakozás magában véve 
nem segit.András és társa akármilyen emésztő 
vágyat éreztek is magukban Jézus után,soha nem 
ismerték volna meg őt,ha nem hallgatnak Keresz
telő János bizonyságtételére ott a Jordán mel
lett, amikor Krisztusra mutatott mondván:"Ime, 
az Isten Báránya!" Ma is az a valóság,hogy a 
Krisztussal való találkozáshoz szükség van a 
róla szóló bizonyságtétel meghallására.Hogy ez 
nem könnyü? - bizonyos.Akkor is volt sok aka
dálya. Képzeld csak el:a nép elnyomatásban él, 
idegen rabságban szenved az ország.Hát nem 
volt kézenfekvő és indokolt annak a Messiásnak 
a várása,aki dicsőséges felszabaditó sereg é- 
lén vonul be a szent városba,vet véget minden 
idegen járomnak s állitja helyre Dávid dicső
séges országát?... Hidd el,nem volt könnyü ak
kor sem,nekik sem,elfogadni azt a Messiást,aki 
alázatosan jelent meg előttük ott a pusztában. 
Soha nem tudták volna meg,hogy mégis Ő a Krisz
tus, ha nem hallgatnak Keresztelő János bizony
ságtételére.
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És ma sincs másként.Hallgatni kell az- 
igét.Bedugott fülü ember soha nem találja m e g  
a Krisztust.Isten igéjét megvető ember soha nem 
juthat hithez.Az eszeddel és a tudományoddal 
nem juthatsz semmire,legfeljebb öldöklő fegyve
reket gyártasz.András és társa ugyancsak ámul- 
hatott,amikor meglátta az utivándorhoz hasonli
tó Krisztust,de mert lemondtak a maguk elképze
léséről,mert meg tudtak alázkodni az ige szava 
előtt,megtaláltak benne a Krisztust.

Más szóval:a gyülekezeti istentisztelet, 
az igehirdetés,a prédikáció,a naponkénti bibli
aolvasás nem fölösleges valami,nem letünt ko- 
roknak itt maradt csökevénye.Gondolod,Testvérem, 
hogy az az ember,aki esztendőről-esztendőre 
egyszer vagy kétszer,talán nagyünnepen vagy 
nagy megpróbáltatás közben jön el ide az Isten 
házába,elnyeri a hit békességét,megtalálja a 
Krisztust?... Nem véletlen,hogy a reformáció 
népe az Ige egyházának vallja magát.Mesék, le
gendák, erkölcsi tanitások,üres szertartások 
mirajtunk nem segitenek.De megtart az ige,a bi
zonyságtevő szó,amely Krisztushoz vezet.Ők,azok 
az első tanitványok hallgattak reá s megtalál
ták a Krisztust! És én vallom,ha te is hallgatsz 
a bizonyságtevőkre,megtalálod a Krisztust, akit 
várva vársz...

De mehetünk még egy lépéssel tovább. 
Ugy-e milyen sok jele van közöttünk annak, hogy 
csak az ige hallgatása sem elég.Kétségtelen 
nagy dolog volt,hogy András meg a többiek el
fogadták Keresztelő János bizonyságtevő szavát, 
de az az örvendező vallomás,amely kikivánkozott  
belőlük,hogy megtaláltuk a Messiást,csak azután 
hangzott fel ajkukon,hogy nyomába szegődtek és 
követték Jézust.És én ugy velem,hogy ez az a  
pont,ahol minden kudarcunk,emésztődésünk,sóvár
gásunk, gyengeségünk, csalódásunk, egyhelyben to-
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pogásunknak gyökere rejlik.Ugy-e,Testvérem,vá
gyakozol a bekeség után,szeretnél élni más,uj, 
igaz életet;látod is itt ott egy másik világ 
nyomát,lehetőségét;hallod a hivogató szót, a 
biztatás szavát - csak éppen nem indulsz el a 
hang után.Óh Testvérem,amig mérlegelsz,tanács
kozol testtel és vérrel,két ur szolgálatával 
kisérletezel,addig nem találhatod meg a Krisz
tust!Őt nem dicsérni,összevetni,megmérni,kőbe- 
vésni kell,hanem követni.Követni ugy,hogy el
hagyok mindent,ami régi,ami néki hijjával van 
és életre-halálra odakötöm magamat hozzá!

Ez sem könnyü .Ki merne állitani, hogy 
könnyü volt Péternek vagy Andrásnak otthagyni 
a szülői házat,a hajót,a hálót? Ki merné álli
tani,hogy könnyü volt Zakeusnak otthagyni a 
pompázó életet s a sokaság előtt felmászni az 
eperfügefára? Ki merné állitani,hogy könnyü 
volt otthagyni Máténak a vámszedőasztalt,á té
kozló fiunak a moslékos vályut,a bünös asszony
nak a tisztátalan életet,de meg kellett tenni- 
ük,hogy elmondhassák: "megtaláltuk a Krisztust."

Testvérem!Tedd meg hát te is,ami rád 
tartozik és ne késlekedjél.Jézus itt,most neked 
mondja,amivel hajdan Andrást és társát hivta: 
"Jöjjetek és lássátok meg!" Csak.... csak ha a 
nyomába szegődünk, csak ha fenntartás nélkül 
engedjük,hogy Ő irányitsa gondolatainkat,ala
kitsa cselekedeteinket, - igen: ha Ő szól - mi 
pedig engedünk néki:találjuk meg a Krisztust!

Történetünkhöz még az is hozzátartozik, 
hogy ennek a vallomásnak különös hatása van. 
Ugy-e,Simon,a Jóna fia sarkonfordul és követi 
Andrást,amerre viszi.Jézus elé érkezik,aki uj 
nevet ad neki.Nem azt mondja ennek a hirtelen, 
szalmaláng-embernek,hogy tüzvész leszel,cikázó 
fény,hanem, azt mondja:kőszikla leszel,azaz más
sá leszel,azt nyered meg,ami hiányzott belőled.
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Ha gyáva voltál,itt bátor leszel;ha ragadozó 
voltál,itt feláldozod magad;ha szomoru voltál,  
itt örvendezni fogsz;ha könnyelmü voltál, itt 
kimélyül és sulyossá válik a lelked. És börtö- 
nök, javitóintézetek a bizonyságai annak, hogy 
hány,de hány lélek van,aki mássá lett volna,ha 
valaki odakiáltotta volna feléje:megtaláltam a 
Krisztust és elvezeti Jézushoz! Óh milyen más
sá is lenne a diákszobád,a családi fészked, a 
hitvesed nézése,a gyermeked kacagása,a nappa- 
lod,az éjszakád,a szenvedésed,az örömöd,a mü-  
helyed levegője,a bölcső és a koporsó is,ha te 
igazán el tudnád mondani megtaláltam a Krisz
tust!

Gondold csak el: jönnek a rádbizott lel
kek és elmennek melletted,várva,esengve ajkad
ról a szót,de neked nincs mondanivalód,s ők 
suhannak bele a végtelenbe,egyre sötétebbé vál
va, lesve a vallomást megtaláltuk a Messiást!Óh 
hogy te nem mondtad ezt a szót?!... Óh ha te 
mondtad volna ezt a vallomást!? - Nem! Nem vagy 
addig keresztyén,mig meg nem fogsz egy drága 
lelket,egy hü kezet és igy nem szólsz hozzá : 
megtaláltam a Messiást - és elvezeted Jézushoz.

Nincs - hidd el - nincs is ennek a 
világnak másra szüksége,minthogy itt is,ott is, 
mühelyekben, irodákban, iskolákban, kórházakban,  
falvakban és városokban,utcán,piacon,családi 
hajlékban,felelős vezető állásokban felhangoz
zék hangosan,bátran a vallomás,az a diadalmas 
tapasztalás,benne a tiéd is, Testvérem:megta
láltuk a Krisztust,a Messiást.

M a  ez a mi feladatunk,a tiéd éppenugy 
mint az enyém! Soha olyan sürgető nem is volt 
mint éppen most.

Mondjad hát szóval,bizonyitsd cseleke- 
dettel,egész életfolytatással,ott,ahol állsz,
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és ne szégyeld a keresztyén vallomást környe
ző világodban,hiszen az uj élet akkor köszönt 
reánk,amikor megtaláljuk Krisztust,a Messiást!

A lelkedre kérdem:hát nem érzed Testvé
rem, hogy ezen a földön,ebben az országban,a te 
otthonodban, - igen: a te szivedben minden de 
minden egy uj élet után kiált? Ámen.
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Bp.1948.jan.18-án. 
Ige: János 1:44-52. 
Ének: 9. 414.

Jer és láss!

Vizkereszt u.2.vasárnap. 
Keresztyén Gyülekezet!

Nincs érdekesebb és igézetesebb lát
vány,mint a kicsiny kezdetben szemlélni a nagy 
dolgokat :vizcseppbben az Óceánt,hópehelyben a 
lavinát. Ilyen érzéssel szemléltük elmult va
sárnap az első két tanitvány elhivásának tör
ténetet s benne a keresztyénség kezdetét. S ma 
még inkább,mint akkor,elmondhatjuk:ugy-e,olyan 
jelentéktelennek,kicsinynek látszott az az e-
gész kezdet s a világ legnagyobb dolga lett 
belőle...

Ez a most felolvasott ige is azok közé 
a jelenetek közé tartozik,amelyeket 50-60 év 
távlatából azért elevenit fel János apostol, 
hogy az első tanitványok szerzésének történe
tét tegye ismertté olvasói előtt.S ha együtt
nézzük ezeket a különböző elhivásokat,van ben- 
nük valami,ami ámulatba ejti és elgondolkoztat
ja az embert.Arra gondolok ugyanis,hogy akár 
András,akár Péter történetét nézzük,akár pedig 
a Fülöpről szóló hiradást vesszük,van bennük 
egy feltünő vonás,az,hogy ezek az emberek ta- 
lálkoznak Jézussal és az első szóra követik Őt. 
Nyoma sincs náluk annak,hogy tanácskoznának test
tel és vérrel,semmi huza-vona nem ajadályozza 
őket cselekedetükben.Elhangzik Jézus ajkáról a 
felhivás:"Kövess engem" - s ez elég nekik arra, 
hogy elszakithatatlanul örökre tanitványai le
gyenek a Mesternek.Nem is csoda,ha a ma élő 
emberek vajmi kevés kapcsolatot éreznek ezekkel 
az elbeszélésekkel,hiszen nálunk,közöttünk nem

I
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megy ilyen simán,ilyen egyszerüen a Krisztus- 
követése.Ugy-e, nem minden lélek enged az első 
szónak és követi Jézust,amint azt Fülöp is 
tette.

Ne is időzzünk most nála,ennél a köny- 
nyen engedő léleknél.Inkább nézzük azt a Na- 
thanaelt, akinek a története,magatartása - már 
az első hallomásra is - sokban hasonlit hoz- 
zánk. Igaz,hogy személyéről nem sokat tudunk. 
Elhivatásának történetén kivül még csak egy- 
szer fordul elő neve az evangéliumban akkor,a- 
mikor jelen van a Genezáret tavánál,mint a 
feltámadott Jézus megjelenésének egyik szemta
nuja. Egyébként egy tipikusan kételkedő ember, 
akinél azonban figyelemre méltó éppen az, hogy 
mégis Jézus tanitványává lesz.Hogy milyen uton 
módon,legyen ma ez a feladatunk,hiszen mi,mos
tanság élő emberek olyan kételkedők,cinikusok 
vagyunk.És ne is azért járjuk ezt az utat, 
mintha a Jézussal való találkozásnak csak ez 
az egy lehetősége volna.Hadd ismételjem az el
mult vasárnap tanitását: a Krisztussal való 
találkozásnak nincs általános érvényü receptje. 
Nathanaelre is csak azért figyeljünk,mert sok 
tekintetben olyan,mint mi vagyunk:kételkedő,a- 
kinek előitéletei vannak.S ha ez a helyzet,ak
kor hát tanuljunk Tőle,hiszen közöttünk olyan 
sok az egyhelybentopogó,akik nem jutnak köze
lebb Krisztushoz éppen előitéleteik és kéte
lyeik miatt.

Elismerem,mert nagyon könnyen lehetsé
ges, Testvérem,hogy előitéleteidnek van alapja. 
Aminthogy minden kritikának van valami alapja, 
lásd,annak a Nathanael ajkáról félig gunyosan, 
félig szomoruan felhangzó kérdésnek: "Názáret- 
ből támadhat-e valami jó?" - megvolt a maga a- 
lapja.Ő nagyon jól tudta,hogy az,akiről Mózes 
és a próféták irtak,a Messiás,a szent irások



szerint,Dávid háznépéből származik,tehát Judea 
szülötte kell hogy legyen,a tiszta zsidóság 
földjéről való.Hogyan jöhetne akkor szóba éppen 
Názáret,ez a hirhedt erkölcsü galileai falucs
ka?... Hát nem méltán gyanakodott arra,aki Ná-
záretből származott s szegény halászokat hivo-
gat magához?... Lehet a Messiásnak ilyen homá- 
lyos,ilyen szegényes a s z á r m a z á s a ? . .. Vegyük 

észre: Nathanaelnek őszinte a kételkedése és 
indokoltnak látszik a megbotránkozása.

Nem is mondhatott Jézus mást róla,mint 
amit feljegyzett János apostol:"Ime,egy igazán 
izraelita,akiben hamisság nincsen". - Ez pedig 
csak azt akarja jelenteni,hogy Nathanael becsü
letes kételkedő.Nem hamiskodik,nem szinészke- 
dik,nem szinleli a kételkedést.Igazán izraeli
ta, tehát megbotránkozik Őbenne,mintahogy egész 
Izrael megbotránkozott Benne.S mindezt őszintén 
megvallja.Éppen ezért nehéz volna a tisztele
tet megtagadni tőle.

Ha pedig kételkedésének,előitéletének 
okai után kutatunk,rádöbbenünk minden vallásos 
kételkedés és előitélet gyökerére,s ez az,hogy 
nem tartjuk Jézust hozzánk illőnek,nekünk va
lónak.S ez ma éppen olyan igaz,mint amilyen i- 
gaznak látszott Nathanael előtt. Más szóval:az 
egyiknek teológiai kifogásai vannak vele szem
ben. A másik ugy találja,hogy csak a köznép 
számára való ez a mezitlábas álmodozó: ő elő
kelőbb lelkek társaságát keresi... Van azután 
olyan,aki sokalja azt a ragyogást,amit évezre
dek hite lát rajta s ezért inkább természettu
dományos prófétákat keres.És hányan vannak, a- 
kik azt hiszik,hogy birják Krisztust,pedig 
csak egy nevet ismernek s nem egy élő személyt- 
Mások meg idegesek lesznek,mikor arról van szó, 
hogy valaki megtalálta Jézu st:velük szemben 
képmutatást emlegetnek... És ki tudná csak hoz

-68 -



-  69 -

závetőlegesen is felsorolni azt a sok kételyt, 
előitéletet,amely lépten-nyomon megcsendül ma
napság müvelt és müveletlen ajkakon,sőt még ke
resztyéneknek mondott társaságokban is.Gondolj 
csak most a magad kételyeire,előitéleteire,amit 
szüntelen hangoztatsz,ha hivogató szó keres té
ged!...

Én állitom,hogy ez nem lehetne panasz 
tárgya,ha e mögött ugyanaz a lélek huzódna meg, 
amely élt Nathanaelbeh.Figyeld meg,Testvérem,ő , 
Nathanael nem kéjeleg a kételkedésében.Nem üz 
belőle sportot.Nem kibuvó számára.Nem takarózik 
vele.Nem telik öröme és gyönyöre a hitetlenség
ben.Nem keresi vele még a forumokat sem.Senkire 
rá nem kényszeriti.De készségesen elfogadja Fü- 
löp ajánlatát,aki kételkedésere mindössze csak 
annyit felel s ezt is hivogatóan,szeliden mond- 
ja: "Jer és lásd meg!” lehet,hogy engedékenysé-
gében több a kiváncsiság,mint valami váratlan 
fordulat reménye,mindenesetre Nathanael kész a 

vizsgálódásra,elindul tehát és eljut Jézushoz, 
logikai levezetésekkel,észokokkal még nem is 
tettek soha senkit sem hivővé.Nem pedig azért, 
mert a kételkedőkkel szemben csak egy eredmé
nyes magatartás lehetséges,a Fülöpé.Nem fejte
getni,nem vitatkozni,hanem megmutatni.A többi 
azután már egészen Jézus dolga. A hit gyökere 
ugyanis az a belső megrendülés,amelyet Natha- 
nael akkor érzett,élt át,amikor szembekerült 
Jézussal és megdöbbenve látta,hogy ismeri őt!

Ezt a jelenetet János apostol a felol
vasott rövid drámai sorokban mondja el.Nem ál
lapitható meg semmi különös.Nem történik semmi 
világrengető esemény.Még csak jelet és csodát 
sem tesz messiási mivoltának bizonyitására. A 
külvilágban nincs tehát semmi.De annál több 
van bent,Nathanael lelkében.Igaz,hogy nem tud
juk ezt kétszerkettő négy módjára bemutatni,
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éppen csak sejtjük.Lényege pedig az,hogy vala
mi történt ott a fügefa alatt,annak vastag,szé
les levelei mögött,melyek tökéletesen eltakar
ták a rejtőző embert.Hogy mit csinált ott ez 
az igaz Izraelita? - Jézus szavaiból olvasunk 
ki annyit: szentirást olvasott, imádkozott,tu- 
sakodott,mint egykor Jákob az Istennel.Az a 
Nathanael,aki Fülöp előtt csak kételkedését mu
tatja, az az igazság után való szomjuságban él, 
azt az Isten keresese üzi-hajtja.

És ezt látta Jézus a fügefa alatt,azon 
a csendes,árnyas helyen,ahova nem hatolt el a 
tömegek lármája,az élet hangos moraja,az irás
tudók pörpatvara,a sadduceusok bántó kacagása, 
ahol a szivét tárta ki Nathanael és önmagával 
számolgatott, - igen: már ott látta őt Jézus.
Ha ez igaz,hát ki is lehetne Ő más,mint az a 
megigért Szabaditó,Izrael királya!...

Tudod-e,Testvérem,hogy ennek a drámai 
jelentnek a hatása egészeb napjainkig tart.e- 
gészen hozzám és hozzád hat.Mondd csak,nem é- 
rezted még sohasem itt,ebben a templomban,hogy 
a prédikáció rólad szól,Isten üzenete neked 
szól.Nathanael története is azt tanitja, hogy 
Isten Fia mindent tud rólad:ismeri állhatatlan- 
ságodat,mint Péterét, ismeri pénz-szeretetedet, 
mint a gazdag ifjuét, ismeri bünös multadat, 
mint a samáriai asszonyét, ismeri gyászodat, 
mint a naini özvegyét, ismeri gyülöletedet,mint 
Judásét, ismeri kételkedéseidet,mint Tamásét, 
tudja,hogy bünbocsánatra van szükséged,mint a 
tékozló fiunak, tudja,hogy a Megváltódat várod, 
akárcsak Nathanael. Közben szeliden szól,öröm
hirrel tér be hozzád,csakhogy l á s s  és 
h i g g y  és még nagyobbakat láss.Nem is Na- 

thanael áll ennek a történetnek a középpontjá-
ban,nem a tanitványok,hanem maga Jézus,aki e- 
lőtt nincs zárva a mennynek kapuja,aki az Atyá-
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val állandó közösségben van.Az egész mennyei 
világ benne tárul fel.Csak az nem látott meg
nyilatkozott eget,aki Jézuson kivül kereste 
azt.

Sok vonását ragadhatnánk ki még törté
netünknek.De térjünk vissza oda,ahonnan kiin
dultunk. Ugy-e,abból a tényből indultunk el, 
azért figyeltünk különösen is Nathanaelre,mert 
ő egy olyan husból és vérből való ember, mint 
amilyenek mi vagyunk mostanság:kételkedők, ci
nikus lelkek.S én vallom,hogy ez az ige ma kü
lönösképen a kételkedőket hivja,azt is mond
hatnám,hogy a városi embert,a müvelt embert, a 
szellemi,testi dolgozókat,mindazokat,akiknek 
nagy betegsége a gyanu ,az előitélet. Testvérem, 
ne félj hát a kétejeidtől, táplálja bár azt a 
saját gondolatod,vagy a biológia,vagy a törté
nelem, vagy a természettudomány, - Krisztus 
dolgai először mindig szegényesnek látszanak, 
szüntelen találni benne okot a megbotránkozás
ra.

De légy hasonló Nathanaelhez: légy 
b e c s ü l e t e s  kételkedő.Vizsgáld meg 
magad őszintén:nem csinált problémák a kérdé
seid,melyek mögött egyszerüen az rejtőzködik, 
hogy nem akarsz tanitvánnyá lenni és keresz
tyen módra élni?! Tudod mit, valld meg ezt 
nyiltan,légy istentagadó nyiltan és ne éld a 
kételkedők kétlaki életét,azt az elhordozha- 
tatlant, hidd el,Isten igy többre becsül,mint 
szinjátszásoddal...

Légy becsületes hát... Lépj ki a füge
fa mögül és hallgass a bizonyságtevő szóra:
"Jer és láss!" Jer,tapasztald meg Krisztus je
lenlétét. Hallgasd Őt az igében,vedd az Ur 
szent vacsorájában,érezd meg a gyülekezet kö
zösségében, hiszen minden bününk ellenére má
sok vagyunk itt együtt,mint egyebütt szerte-
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szét. S ezt Krisztus jelenléte munkálja ben
nünk.

Jöjj hát Testvérem oda az Ur asztalá
hoz és láss: Ne gondold,hogy a te akadályaidat 
a fájdalmat,gyászt,összetört életet,magányos
ságot nem tudja meggyőzni: hogy téged nem bir 
el ugy,amint vagy... Nézd,nyájasan szól,... 
szánakozik rajtad, örömhirrel keres téged, 
csakhogy jer és higgy és láss és még nagyob
bakat láss: bocsánatot, irgalmat, kegyelmet, 
szeretetet, uj, örök életet, földön a mennyet, 
emberben az örökkévalóságot, csodadolgot, ki- 
nél-kinél n a g y  történetet. Ámen.



Hinni - élni!Bp.1948.febr.1-én.
Ige: János 11:20-27. 
Ének: 4. 550.

Hatvanad vasárnap.
Keresztyén Gyülekezet!

Környező világunkon igazán nem venni 
észre,hogy mult vasárnappal bőjt előcsarnokába 
léptünk... Ugy-e,olyan nagyszerüen tud népünk 
mostanság falvakban és városokban egyaránt mu
latozni, vigadozni,bálozni,mintha nem is néhány 
nappal,héttel ezelőtt hömpölygött volna végig 
országunkon az árviz szennyes áradata rombolva, 
pusztitva otthonokat,családi fészkeket, magyar 
életeket,ezerszámra nincstelenné mezitelenitve 
kicsinyeket és nagyokat... S a valósághoz az 
is hozzátartozik,hogy mindezzel szemben döbbe
netes a közöny,a fásultság,a szivtelenség a 
halál vagy élét kérdése előtt álló nemzetünk 
tagjaiban...

Hidd el Testvérem,ha csak ennyit te
kintünk most a jelenségekből s arra is gondo
lunk,hogy nemzetünk utját határkövek szegélye
zik,nem árt nekünk az a komor hang,amely fel
olvasott evangéliumunkban csendül meg.Nagyon 
nagy szükségünk van nekünk ugyis mint magyarok
nak,ugyis mint keresztyéneknek arra,hogy meg
rettenjünk,kétségbeessünk állapotunk felett. 
Hiszen nincs az a toll,amely leirhatná, nincs 
az a kéz,amely vászonra vihetné—  Hadd kény
szerüljünk csak oda Lázár koporsója elé és 
lássuk meg benne a magunk nyomoruságát,de ve
gyük észre,amint felragyog mögötte a Krisztus 
dicsősége.

Ezt pedig azért ajánlom,mert észreve
hetted ebben az igében,hogy mennyire hu sból és
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vérből való emberek a biblia alakjai.Mennyire 
emberien szólnak, cselekszenek,vágyakoznak, szen- 
vednek,panaszkodnak,roskadoznak,mintha csak mi 
volnánk a helyükben?... Amit a bibliai Márta 
sóhajt Lázár koporsója felett,óh hányszor sóhaj- 
totta már el ezt azóta ravatal mellett gyászo
lók serege:apák,anyák,hitvestársak,gyermekek, 
hivők gyülekezete.Nem is vállalkozhat közülünk 
senki arra,hogy felmérje:mennyi minden van eb
ben a kifakadásban.

Annyi azonban minden bővebb magyarázat 
nélkül is bizonyos,hogy királyi módon uralko
dik felettünk a halál.Ő igazán demokrata, aki 
személyválogatás nélkül szedi áldozatait.Nincs 
senki,akit kikerülne.Kettétöri a fiatal töl
gyet, orcára fagyasztja a gyermekmosolyt,megra- 
bolja álmainkat,keresztülhuzza legszebb terve
inket,nincs emberfia,aki homlokán ne hordaná 
az ő pecsétjét.Hatalmasabb ellenség,rettenete
sebb ur,kegyetlenebb valóság nincs is ezen a 
földön,mint éppen a halál.Mindent megemészt, 
mindent elsorvaszt.Amit kézbe veszünk,amit to
vábbadunk, amit hallunk,látunk,szólunk,csak azt 
tanusitja:van halál,amely előtt az ember porba 
omlik miként Lázár.Él tehát közöttünk egy tör
vény, az a szólás-mondássá vált bibliai igazság: 
ember! el ne feledd,por vagy és porrá kell len
ned!"

Hogy ez alól nincs kivétel,annak éppen 
mi vagyunk a bizonyságai.Hiszen hatalma bevo- 
nult ide,még az Isten házába is:hulló könnyben, 
emésztő fájdalomban,roskasztó gyászban,mellet
ted ülő szomszédodban mutatkozik —  Van itt 
most is sok özvegy,sok árva és,sok bánatos 
sziv... Ugy-e, nagyon sok van! Óh tanuljuk meg 
hát Lázártól,amig nem késő:semmi sem ment meg 
a haláltól,még Jézus szeretete sem.Ő ,Lázár,na- 
gyon szerette mesterét,mégis bünben fogant em-
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beri létünk megváltozhatatlan törvénye: a ha
lál, beteljesedett rajta.Ha pedig igy van a 
Benne bizókkal,mi lehet a hitetlenekkel,az is
tentagadókkal?...

A hit nélkül élő ember számára nincs 
is szomorubb hely ezen a világon a temetőnél. 
Ugy-e,ott koporsóban látja,szemléli a test 
összeomlását.Tapasztalja,hogy nincs többé sen
ki és semmi,ami megmozdithatná a dermedt tago
kat.Kialudt az öntudat lángja,nem nyilik többé 
szólásra az ajak,nincs mondanivalója és halla- 
nivalója,eltünt a fájdalom érzése s megállt a 
szeretet remegése.Egyet tapasztal: mindenestől 
alá kell szállnunk az enyészet sötétjébe.Egyet
len Ur marad csak és Győztes: - a halál.

S ha csak ennyit szemlélünk most kör
nyező világunkból,a magunk életéből.egyszeri
ben megjelenik előttünk, a két növér alakja:Má
ria és Márta képe,s megjelenik ugy,hogy min
degyik hordozza a maga gyászát.S a gyász, ma 
éppenugy mint akkor,más és más alakban jele
nik meg.Van,akit hajszol és csaknem örültség
be kerget a halál megjelenése.Ilyen Márta,akit 
nyugtalan természete odakerget a Bethániához 
közeledő Jézushoz. De van olyan is,akit némává 
tesz és megbénit a fájdalom.Ilyen Mária.Köny- 
nyeivel otthon marad és együttül a részvét lá
togatókkal . Akár igy,akár ugy nehezedik lelked- 
re a gyász,bizonyos,hogy kétség és töp-rengés 
lesz urrá benned s bensődből tör fel a sóhaj: 
"Uram,ha itt lettél volna,nem hal meg az én 
testvérem!"

De hát van-e vigasztalás,segitség szá
munkra ebben az állapotban?—  Minden embernél 
nyomorultabbak volnánk,ha keresztyén hitünk 
éppen most hallgatna.

Bizonyos,hogy egy szólamokba temetkező 
külső vallásosság,amely az utolsó napon való
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feltámadásról beszél ugyan.de nem hisz most, 
ma a Jézus Krisztusban,aki feltámadott és él, 
nem segit mirajtunk. Az a Márta szájából elhang- 
zó vallomás:"tudom,hogy feltámad a feltámadás
kor, ama napon" lehet jól betanult lecke az aj
kakon, amit azonban kisérhet lemondó kézlegyin
tés is, - semmiképpen sem megnyugvás és béke- 
ség,aminthogy neki sem jelentett nyugalmat és 
békeséget.

De nem nyujt megoldást az a kivánatos
nak és jóságosnak mondott halál sem.Bizonnyal 
hallottad már, talán magad is mondtad öreg,fá
radt embereknél nem egyszer:megváltás neki a 
halál. Gyógyithatatlan betegségeknél nem is 
egyszer imádkozunk csendes elmulásért, megszaba
ditó halálért.Sőt,egyesek,közösségek,népek é- 
letében vannak tragédiák,amiket- ugy érezzük 
- csak a halál oldhat meg... És hát nem a 

halál teszi értékessé az életet?—  Ugy-e, nem 
becses az,amit nem lehet elvesziteni. A halál 
által nőnek fölénk feladataink és vesszük a 
sürgetést,hogy hozzájuk nőjjünk.Ugy-e,a halál 
által tapasztaljuk azt is,hogy van felelősség 
és számbavétel. A halál által lesz értékes a 
könny,a veriték és a vér.Más szóval:ott Lázár 
sirjanál is csak az történt,ami megismétlődött 
nálad,a Te életedben,hitvestárs,gyermek,szere
tőszivek koporsója mellett, - igen: ott rava- 
tal körül nyilvánvalóvá lett,hogy milyen drá
ga és felbecsülhetetlen az,amit mi életnek 
nevezünk.S erre sokszor már csak akkor döbbe
nünk rá,amikor nincs többé,amikor sirva kell 
fakadnunk,mert valaki közülünk többé nem él s 
az életével együtt eltünt a szeretete,keze si- 
mogatása,hivó hangja és szorgalmas munkája.

És ilyenkor látjuk meg azt is,hogy 
milyen olcsó és semmi az,amit mi életnek neve
zünk.Néhány esztendő csupán,több vagy kevesebb.
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Öröm és fájdalom,siker és kudarc,emelkedés és 
visszahullás,nyereség és veszteség: ez a földi 
pálya.De ugy-e,érzed,vallód,állitod,hogy ez 
még nem az elet,nem lehet az igazi élet.Nem 
pedig azért,mert az életnek nem szabad megvál
toznia,halálra válnia!

Lásd,ezt érezte Márta is lázár sirjá
nál. S mert ő csak a halált látta,a veszteseget, 
a sziklasirt,nem is lehetett békesége.A halál, 
a koporsó,a ravatal csak ugy magában kétségbe
ejtő valósága életünknek.Tudomány,müvészet, 
technika,gyönyör és mámor vele szemben nem 
nyujt enyhületet.Csak egy lehetőség van s ez 
az a Jézus,aki magáréi mondja:"Én vagyok a 
feltámadás és az élet,s aki hisz énbennem , ha 
meghal is él".

Rádöbbentél már arra,Testvérem, hogy 
micsoda örült nagy kijelentés ez:"Én vagyok a 
feltámadás és az élet"? Gondolkoztál már azon, 
hogy ki merhet igy beszélni ebben a roppant 
nagy halottasteremben,amelynek világ a neve?.. 
Kicsoda lehet az,akinek nem ezt kell mondania: 
én vagyok az enyészet és a halál?... Egyedül 
Jézus szólhat igy,aki az Isten Fia. És Ő mer 
igy szólni,mert "én vagyok,aki feltámasztok és 
életet adok. Óh tanuld meg,a feltámadás és é- 
let nem egy fizikai tünemény,nem természeti 
törvény,hanem a megváltó Istennek a cselekvése- 
Istennek a t e t t e  éppen ugy mint a terem
tés. Az élet forrása éppen ezért nem is valami 
elvrendszer vagy eszme,hanem maga a személyes 
Isten.Tehát nem valami az élet,hanem V a l a 
ki! - Én vagyok! - mutat magára Jézus.

Mindez azonban hit által és m é g  ma 
és m á r  most! Hit által kapcsolódunk be a 
Krisztus életébe.Hit által élünk Őbenne ma.Hit 
által ábrázolódik ki az Ő arca a mi orcánkon 
most.Hit által lesz hasonló az életünk az Övé



-  78 -

hez: emberektől független, csak az Isten kedvébe 
járó,szeretetben bővelkedő,keresztet elhordozó, 
a halálba is a feltámadás reménységéval alá- 
szálló élet.Ugy-e,akit ebben a hitben talál a  
halál,mitsem vehet el tőle,hiszen annak a meg- 
halás is nyereség.

Joggal kérdem hát tőled,Testvérem: hi-
szel-e Benne,a Jézusban,az Isten Fiában?... N e m
is holnap vagy holnap után,hanem hiszel-e éppen 
itt és éppen most?—  Mert csak aki él és hisz 
Őbenne soha meg nem hal!...

Hogy mit jelent hinni a Jézusban? Fel- 
ismerni Benne és követni Benne az Élet Fejedel
mét... Elfogadni Mesterül,Megváltóul,Pásztorul 
s ugy gondolkozni ,mint Ő ,ugy cselekedni mint Ő, 
ugy érezni mint Ő ... Csodálatos,titokzatos k ö- 
zösségbe lépni Vele s állandóan az Ő társaságá
ban élni—  Elfogadni ajándékait,befogadni igé
reteit,megmaradni az Ő szövetségében és bizni, 
b i z n i Benne—  Szeretni,imádni Őt,táplál- 
kozni az igéjével.megtisztulni bünbocsánatában 
s odaadni magunkat életre-halálra egészen Őné- 
ki,hogy éljen bennünk,mi pedig Őbenne.

Nem is mondhatok ma neked mást.Testvé- 
rem,aki a halál árnyékának völgyében jársz és 
a fájdalom,gyász terhe alatt roskadsz, - 
j ö j j  oda az Urnak megteritett asztalához, 
vegyed ott az Ő megtört testét és kiontott vé- 
rét,mert nincs élet rajta kivül,bünbocsánata 
nélkül,nincs feltámadás hit nélkül...

Jöjj hát,fogadd el ajándékait.Tedd m e g  
ezt magadért,békeségedért,örök üdvösségedért, 
gyermekedért,otthonodért,hazádért... Hadd nö- 
vekedjék veled azok tábora,akik nap mint nap 
tanusitják:élek többé nem én,hanem él bennem a 
Krisztus".

És tedd meg ezt azért is,mert örök igaz
ság ma is,holnap is az az ige:" aki hisz Őben-



ne,soha meg nem hal!"
Ezt pedig tőled azért kérem,mert ma ép

pen ugy mint mindig, mi csak ugy mint megelőző 
és utánunk következendő nemzedékek ugyis mint 
magyarok,ugyis mint keresztyének, határkövek 
mellett,de azok nélkül is,ezen a földön szünte
lenül a halál vagy élet nagy kérdése előtt ál
lunk ...

Ha erre tekintesz - hidd el - nem is 
én,hanem Ő ,a feltámadás és élet fejedelme kérdi 
tőled:"a feltámadás és élet én vagyok" - hiszed- 
é ezt?...

Ugy-e,mindenünk,amink még van:legyen az 
gyászunk,fájdalmunk,sorsunk,nyomoruságunk, küz
delmünk, csalódásunk, halványuló drága emlékünk,a 
bibliánk,az énekünk,a templomunk,az egyházunk, 
ez a kelenföldi gyülekezetünk azt sugja,paran
csolja, kiáltja: emberek! hinni, hinni Benne,a Jé
zus Krisztusban,mert élni,- igen: é l n i  csak 
Vele,Benne és Általa lehet egy igaz és örök éle
tet!

Nélküle vagy ellen csak gyülölet,halál 
pusztulás szerteszét mindenfelé - s az is ö- 
rökkön örökké.Ámen.
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Ötvened vasárnap.

Keresztyén Gyülekezet!

Ennek az igének két vonatkozásban van 
ma különös mondanivalója.

Az egyik az a körülmény,hogy egyházköz
ségünk mai napon tartja évi számadó közgyülé
sét, amely minden tanuságával,jelentésével, ki- 
mutatásával bizonyság hiveink összessége előtt 
a szolgáló élet öröméről és dicsőségéről.

Ugyanakkor felbecsülhetetlen az üzene- 
te azért is,mert mostanság olyan korban élünk, 
amelyben mindenki több igyekszik lenni,legalább 
is többet igyekszik mutatni mint amennyi. A 
szakképzettség,a szerénység,az igénytelenség 
- s ezzel együtt - a megelégedettség,mintha 

kiveszett volna ebből az ezer bajjal és még 
több jajjal sujtott emberiségből.És nemcsak vá
rosaink képe igazolja ezt a szomoru megfigye- 
lést,de igy van ez már faluhelyen is.És nemcsak 
a felnőtteket kapta el ez a veszedelmes láz, a  
gyermekek seregébe is belekapott ez a láng.

Tagadom,hogy ez az emésztő kór csupán 
a most elzugott vihar következménye volna mi- 
rajtunk.Igaz,hogy a szegénység és elesettség 
csak kirivóbbá teszi a legyőzőtteknél mint a 
győzöknél.De ugyanakkor vallom s ennek ti dere- 
sedő haju tagjai e gyülekezetnek vagytok élő 
tanui,hogy már jóval az első világháboru előtt 
mindenki játszott a tüzzel,mindenki különb a- 
kart lenni.mindenki a vezetőhelyre törekedett 
és ezért egészségtelen igényeket táplált magá-

Bp. 1948.febr.8-án. Szolgálni?!...
Ige: Márk 10:35-45. 
Ének: 38. 438.
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ban,melyek mindig tullépték a megengedett ha
tárokat. Ugy-e,a munkát sokalta az ember,a bért 
keveselte.Vászon helyett selyem,kenyér helyett 
kalácskövetelések léptek.Engedelmeskedni keve
sen tudtak.Parancsolni mindenki akart.A szolga 
ur kivánt lenni.Az ur elfelejtette,hogy szolgá
latra van hivatva.A gyermekekkel siettették az 
időt.A férfiakat nagyzás kapta el.Az asszonyo
kat mértéktelen hiuság.Sohatannyi cim,rang, 
nagyravagyás nem bántotta az embereket mint 
abban az időben,amelynek mi vagyunk most a ke- 
resztviselői.

És ne gondolja senki,hogy e tekintet
ben megváltozott a helyzet napjainkban. Most, 
amikor egyetemes érzésünk és pártszempontokon 
felüli a felismerésünk,hogy az igények vissza
szoritásával, a szerénység csillogtatásával, 
nagy és szent célok önzetlen szolgálatával le
hetne - minden sulyos megpróbáltatása mellett 
is - elviselhető sorsu néppé ez a miénk,olyan 
döbbenetes önzés,kapzsiság,irigység,féltékeny
ség kapta el a lelkeket,amit lehetetlen észre 
nem venni.

Amilyen fájdalmasan igaz ez,éppen oly 
boldogitóan igaz az is,hogy ennek csak egy i- 
gazi orvosszere van:a szolgálatnak az az utja, 
amelyről felolvasott igénkben Jézus szól. És 
az is igaz,amig erre az utra rá nem lépünk,rá 
nem kényszeredünk,nincs az a  földi hatalmasság, 
rendszer vagy propaganda,amely biztositani tud
ná a szivek összhangját.tépett viszonyaink 
gyógyulását,az erkölcs épitő erejét,földjeink 
zavartalan megmunkálását,mühelyeink és gyára
ink eredményes termelését,törekvéseink kifogá- 
solhatatlanságát,a belső rendet,a lelkek nyu
galmát és békeségét...

Ezt pedig onnan tudjuk mi keresztyének, 
hogy a történések zugó viharában ott áll ma is
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rendületlenül az az utjelző,melyet Jézus álli- 
tott a világesemények országutjára,az t.i.amely- 
ről felolvasott igénk szól s igazságáról ennek a 
mai világnak mi bizonyságtétellel tartozunk ami- 
kor a nagyság utját a szolgálatban rajzolja meg.

Ez az utjelző ugy került a világ ország- 
utjára, hogy Jézusnak két tanitványa,Jakab és Já
nos, a nagyság után vágyakoztak.Nem a vagyonnal 
járó előny után sóvárogtak.A sok barázda birásá
nak varázsa sem izgatta a képzeletüket.A pompa, 
fény,gondtalan élet,tekintély,cim,rang,diszes 
pozició,befolyásos állás nem kellett nekik.Mind
össze azután sóvárogtak,hogy egyikük Jézus jobb
keze a másikuk Jézus balkeze felől ülhessen az ő 
dicsőségében.Hogy mióta szunnyadozott ennek a 
vágynak titkos parazsa az ő mindennapiságuk ha
muja alatt - ki tudja?... Talán azóta,hogy tágra 
nyilt szemekkel és figyelő fülekkel hallották 
mesterük ajkáról feléjük szállni azokat az igé
ket,melyek arról az országról szóltak,mely nem e 
világból való... És mert fülükben ott csengett 
a biztató szó: "kérjetek és megadatik néktek " - 
ők kértek,csak annyit:"tedd meg nékünk,amit sze
retnénk".És mert a titkos kamrában elmondott ké
rés értékéről is hallották az örökérvényü tani- 
tást,hát ugy mondták el vágyukat,hogy ne hallja 
meg a többi, rajtuk kivül ne tudja senki más.

Hogy ennek a jobb- és balkéz felőli ü -  
lésnek mi a különös előnye? - arról nem szól a 
történet.Azt azonban,hogy idáig eljutni csak ne
héz uton lehet,a pohár utján,a keresztség utján, 
a szenvedés hősies felvállalásával,egy olyan é- 
lettel lehet,melynek minden perce sugározza az 
igazságra való törekvést, tudták,vállalták. Azon. 
hogy tanitvány társaik ezért a szerénytelenség- 
ért haragudni fognak rájuk,talán nem is csodálkoz- 
tak. A csodálkozásuk sokkal inkább ott kezdődött, 
amikor Jézus a többi számára is megnyitotta az u-
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tat,amelyre ők titkon vágyakoztak.
Tette pedig ezt Jézus azért, mert a 

szolgálat utja nem kiváltságosok előnye. Ezen 
kell haladnia mindenkinek.De ezen az uton vál
lalni a keresztség látható jelét:a szenvedést, 
a lemondást, - olyan természetes,mintahogy a 
szülő a gyermekben adott öröm mellett vállalja 
a gondokat is...

És a szolgálat utján haladni azt is je
lenti, hogy nem a célért vállalom az utnak ter
hét, jutalomért a nehézségeket.A szolgálat utjá
nak a szépsége abban a hitben van,hogy az azon 
haladó tudja,hogy ez az Isten által elkészitett 
ut.Isten utján haladni pedig csak az fog,akinek 
egyetlen törekvése van:kirajzolni a Jézus bal
jaira vagy jobbjára való elhivást.

Nem is folythatom vissza magamba a kér
dést, amely téged keres,Testvérem,amikor az e- 
vangéliumi ige nekünk mondja,itt most tőled 
kérdi:hogyan állsz e tény előtt?—  Mi csilla- 
nik ki a te vágyaidból?... Mit árul el a te tö
rekvésed?... Hát meglátszik rajtad ott a hiva
talban,az iróasztal mellett,a pult mögött,a tüz
hely körül,napi ténykedésed,szórakozásod,öröme
id, bánataid, gondjaid, terveid között,hogy te a 
legmagasabb helyre elhivott tanitványa vagy Jé
zusnak?... Monda,mivel bizonyitod te,hogy ez a 
legtitkosabb,legszentebb,egyetlen vágya,célja 
életednek?... Képes vagy-é ezért elviselni min
dent, amit irigységében,haragjában akadályként 
eléd vet a másik,a többi?—

Félve vetem fel ezeket a kérdéseket, 
mert ugy vélem,ha a történetünkben emlitett két 
Zebedeus fiunak sok követője volna ma miközöt- 
tünk,meglátszanék ezen a világon,hogy az igazi 
nagyság annál van,"aki az ut,az igazság és az 
élet" - Jézus! Meglátszanék abban,hogy nem a 
pénz,a párt,a vagyon,a jólét,a minél nagyobb
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földi dicsőség és mindaz,ami ennek sallangja, 
mozgatja az uton előre az embereket.Meglátsza
nék abban,hogy mindenki Jézus és az ő dicsősége 
után vágyva az Istenre bizná rá az életét és fi
zetné élete nagy tartozását szüntelen hálaadás- 
sal.

És bekövetkeznék még valami.Az,aminek 
nincsenek igéretei,csak beteljesülései,nincsenek 
kérdései csak feleletei.Ez pedig a szolgálatnak 
lelke.Tudni,hogy másokért vagyok;hogy nekem el 
kell fogyatkoznom,hogy más emelkedjék; hogy az 
én könnyeim mások arcán fakasztanak mosolyt; az 
én elszegényedésem másnak ad gazdagságot;az én 
munkámra másoknak van szüksége: az én tudományom 
másokra szór fényt; az én engedelmességem máso- 
kat fékez meg; az én imádságomért másokra borul 
rá a békesség palástja -  ó  h hidd el,tudd meg, 
Testvérem,hogy ez elsőséget jelent azok között, 
akikre az örökélet koronája vár.

Persze a szolgálatnak ez a lelke ma nem 
kell.Mostanság mindenki csak rátermettségre hi
vatkozik s uralkodni akar,olyan helyzetbe kerül
ni,hogy többje,különbje legyen ,mint a többinek. 
Ezért üzérkedik,zsarol és megfélemlit szemrebbe
nés nélkül.Ezért itt áruba bocsátanak hitet, ne
vet,hirt,becsületet,amott pedig képes égő üszköt 
vetni békés otthonokra... Emelkedni,hatalomhoz 
jutni,parancsolni - ez a mai varázsige! Szolgál
ni,menteni, életet áldozni - ez az az ut,melyet 
gondosan elkerül a mai ember.

És mégis:addig,amig nem ez az utóbbi lel
kület vesz lakozást a szivekben,nem lesz béke 
sehol és soha,akárhogy akarják és erőltessék is 
illetékesek.Nem biztositja azt sem csatahajó,sem 
repülőgép,sem atomfegyver.Majd ha meglátszik 
minden cselekvésen,majd ha kicsendül minden szó
ból,beszédből,majd ha minden szemnek fénye és 
szivnek dobbanása elárulja,hogy nincs nagyobb

1
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boldogság,mint szolgálni másban az Istent: - ha 
majd mindenki ugy él,ugy dolgozik,ugy cselekszik, 
majd ha minden könny,mosoly,sóhaj,öröm,bánat, 
minden ház,mühely,falu,város azt igazolja, hogy 
vagyok,mert szolgálok - lesz széppé ez az élet 
és üdvösséges az az ut,melyen ez az élet a maga 
célja felé halad.

És mindezt éppen itt és éppen ma mondom 
el.Joggal és tudatosan akkor,amikor az évi szá
madó gyülésre készülődik ez a kelenföldi gyüleke
zet.Magamnak mondom és közben tőletek is kérdem 
vezetésre elhivott lelkek:felügyelők,gondnokok, 
presbiterek,felelősséggel élre állitott testvérek, 
az elmult évben mit akartatok?.. mire vártatok?.. 
Mit árult el a ti cselekvéstek?. . . Parancsolni 
akartatok-e vagy pedig szolgálni?...

De mondom ezt mindannyiotoknak is kelen
földiek, kérdem ezt tőled,te egész gyülekezet k i 
csinyek és nagyok,férfiak és nők: hát megérzi az 
otthon,az utca,a világ,ez az egyház s vele ez a 
nép és ország,hogy mindenütt,mindenkor és min
dennel Isten dicsőségére akartok szolgálni?...

És ezt azért is kérdem tőled,ó h büszke 
ember,mert uralkodni sem tudsz! Még önmagadon 
sem!..

Szolgálni viszont nehezebb,mert ezt más 
ismeri el.És ha nem is várná tőled a világ, vár
ja Ő ,az Isten.Ő pedig fontosabb még ma is,mint a 
világ!

Óh lásd meg,vedd észre,halld meg Testvé
rem, bárki légy és bárhol állj - nincs más utad, 
neked sincs,a gyülekezetnek sincs,de ennek a nem
zetnek sincs,ha élni akar - csak a s z o l g á 
l a t !

S én vallom,hogy a számadás órájának ta
nuságaként, Isten üzenetének intő,óvó,áldó tani
tásaként reánk nem is tartozik más,minthogy el
induljunk valamennyien,te is,én is,kiki ott, a-
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hol áll,bünbánattal a szolgálat utján.... még
ma... és már itt... Jézus nyomában az Isten di- 
csőségére.Ámen.
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Bp.1948.febr.15-én. Kereszt nélkül nincs élet.
Ige: Máté 16:21-26.
Ének: 349.

Böjt 1.vasárnapja.

fel a lelkeket.
Mi - része lévén a keresztyén egység

nek - természetesen nem vonhatjuk ki magunkat 
ez ősi szokás alól,annak ellenére sem,hogy ma 
már nagy számban élnek közöttünk olyanok, akik 
számára értelmetlen és idejét multa ez az e- 
gész szokás.Mivel azonban a mi keresztyénségünk 
nem imitatio Christi,azaz Krisztus utánzása, 
nyilvánvaló,hogy a puszta hangulatnál többet 
keresünk.Keressük pedig azért,mert Jézus szen
vedésére nem akkor emlékezünk az evangélium 
lelke szerint,ha csak nézzük és megbámuljuk, 
fénnyel,hanggal,szinnel dicsérjük azt a hősies
séget,mellyel ő készült neki a Golgotának, hogy 
ezzel azután türelemre intsük a szenvedőket és 
kálváriázókat.Jézus szenvedésére emlékezni he
lyesen és igazán csak akkor lehet,ha a magunk 
vállára is ránehezitjük a magunk keresztjét, a- 
melynek felvállalása nélkül nem lehet követője 
néki senki,de nélküle uj,igaz élet sem támadhat 
miközöttünk soha.

Tudom,hogy ez a böjti időszak küszöbére 
rendelt evangéliumi ige,amely szenvedésről és 
kereszthordozásról szól ,nem igen érdekli a mai 
embert.Ezt pedig onnan tudom,mert igaza van an

A mai napon ismét átlépte a keresztyén- 
ség a bőjti időszak küszöbét,hogy bünbánó ajka
kon felcsendülő énekekkel,a szenvedés történe
tének recitációival,templomokban a világos szi- 
nek letompitásával Jézus passiójára készitse
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nak,aki megfigyelte,hogy egy kor nemzedékének 
érdeklődését a hirdetőoszlopokon látható reklá- 
mok fejezik ki.Ha pedig nézzük azokat a szines 
és feltünő dokumentumokat.minden kétséget kizá
ró módon megállapitható ,hogy a mai embert csak 
az érdekli,ami élvezetet igér vagy hasznot biz
tosit. Nem is ajánlatos tehát érzékenyebb szivü 
ember szemével figyelni bele ebbe a mi követke
zetlenségekben ,kapkodásban,lelketlenségben és 
durvaságban ugyancsak tultengő,de prófétákban 
és alkotó egyéniségekben fölötte szegény törté
neti időnkbe.Vitán felül álló tény,hogy a ma 
élő ember hallani sem akar kereszthordozásról, 
mert ő már megelégelte a szenvedést,az inséget, 
a nyomort,a nélkülözést,a rettegést,a kint, a 
félelmet és a halált.Áldozni is csak akkor haj
landó, ha abból előnye,haszna vagy dicsősége van.

És ha mindehhez hozzá vesszük még azt 
is,hogy ennek a hasznot és élvezetet kergető vi
lágnak velejárója az,hogy kiki a maga kulturája 
alapján áld vagy átkoz,a maga morálja által en
gedélyezett módokkal és eszközökkel rendezi be 
életét s ezért nincs béke és megértés még az 
egy ország határain belül élő emberek között 
sem, - nyilvánvaló,hogy a böjti idő éppen azért 
köszöntött ismét reánk,mert elengedhetetlenül 
szükséges,hogy a kálváriát járó Jézus végigve- 
zesse az embert azon az uton,amelyen lekerül 
róla minden hamis látszat,szin és máz s rádöb
ben arra,hogy mi a valóság.

A rideg valóság,a puszta igazság pedig 
az,hogy Isten gondolata a kereszt.Az ember vi
szont gyülöli a keresztet és menekül a szenve
dés elöl.És ehhez tegyük tüstént hozzá: az Is
tennek ez a gondolata és az embernek ez az in
dulata a számunkra talán még soha nem lett o- 
lyan nyilvánvalóvá,mint abban a rettenetes
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csődben,melybe kultura,civilizáció,humanizmus és 
erkölcs mostanság került.Ezzel pedig csak tes-. 
tet öltött közöttünk az az egyszerü tanitás,a- 
melyről igénk szól,amikor mondja: "mit használ 
az embernek,ha az egész világot megnyeri is, de 
az ő lelkében kárt vall?" Más szóval: megtanul
ni,hogy Istennek egészen más a gondolata,utja, 
a k a r a t a ,mint a miénk - ez mindig nehéz, de a 
bőjt éppen azért jön,azért vonultatja el ismét 
előttünk Krisztus szenvedését,hogy belássuk, 
megtanuljuk,elfogadjuk a nagy igazságot,azt, a- 
mely szerint amig világ ez a világ,csak egy é- 
let lehetőség van: együtt szenvedni, együtt 
hordozni a saját keresztünket Krisztussal!

Tudom,Testvéreim,hogy a keresztről és 
szenvedésről való prédikáció sohasem tartozik a 
népszerü beszédek közé.Nemcsak ma van ez igy,a- 
mikor ezernyi jajjal és még több sóhajtozással 
van tele az életünk.A szentirás bizonysága sze
rint igy volt ez a próféták korában,Pál apostol 
követői között,de magának Jézusnak a közvetlen 
környezetében is. Ugye,csak az imént hangzott el 
miközöttünk az a Péter ajkáról való tiltakozás, 
a melyet ismersz te is és mondtad már magad is: 
"Mentsen Uram,nem eshetik meg ez tevéled!" Ami
lyen emberi ez a vallomás,éppen olyan megbotrán
koztató. Ilyen kemény párbajt még nem vivott ta
nitvány a Mesterével,mint Péter Jézussal. Ott 
félrevonultan, négyszemközött ugy áll egymással 
szemben alakjuk,mint két engesztelhetetlen el
lenség. Péter,a szalmaláng természetü apostol 
a rra bátorodik,hogy megfeddje,megdorgálja Mes
terét.Jézus pedig.az a szelidlelkü Isten Fia, 
kemény szóval ront Péterre: "Távozz tőlem sátán, 
bántásomra vagy nékem". Ami őket elválasztotta, 
sőt szembeállitotta,az éppen az volt,ami foglal
koztat téged,emészti nappalodat,megkeseriti ke
vés örömödet,ami olyan kinossá teszi az éjszaká-
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kat és roskasztó gyötrelemmé a földi életet s 
ez a keresztfa szenvedés nagy kérdése.Jézus azt 
forgatja eszében, ami Isten gondolata, ügye, aka- 
rata.Péter viszont arra törekszik,ami az ember 
álma,vágya.S mert a Mesternek a kereszt,tanit
ványának pedig örökké a korona kell,méltán 
hangzik felénk ma is a figyelmeztető szó: em
ber! gondolja az Isten dolgaira,necsak az embe
ri dolgokra!

S állitom: ez az a lecke,bőjti tanitás, 
amit elsajátitani mulhatatlanul szükséges! He
lyezzünk is ennek fényébe mindent,legfőképpen a 
szenvedést és kereszthordozást.S tegyük ezt an
nál inkább,mert ezen a ponton sok félreértéssel 
találkozunk.Ugye,köztudomásu az a bibliai tani
tás, hogy ez a világ abban a percben,hogy bünbe- 
esett az ember,megszünte a gondtalanság, a zavar
talan öröm és boldogság édenkertje lenni s lett 
a szenvedés hazája,a siralomnak völgye.S ugye, 
tudod azt is,hogy azóta gyöngyözik veriték a 
homlokunkon,azóta fáj a sziv és hull a könny, 
azóta száll panaszos sóhaj és jajszó,azóta jár 
közöttünk legyőzhetetlen ellenségként a csontos- 
kezü kaszás: a halál.És hiába minden erőlködés, 
furfang,ügyeskedés,narkotikum,áldozatvállalás, 
belső erők gyü jtése,a szenvedéstől meg nem sza
badulunk.

Egyáltalában nem csoda, hogy a büneset ó- 
ta életünk velejárója lett:félni a szenvedéstől 
és félteni tőle azt,akit szeretünk - legyen az 
mindjárt hitvestárs,testvér avagy drága gyermek. 
Péter is csak a szenvedést látta,a drága M es- 
tert,az emberi terveket és álmokat,közben megfe
ledkezett arról,hogy van Isten,aki nagyobb,több, 
e g é s z e n  m á s ,  mint mi vagyunk,akinek 
más az akarata,utja,gondolata,mint a miénk,aki
nek a kezéből éppen ezért még a bánat,a szomo
ruság, a veszteség,a szenvedés,a kereszt,a halál
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is nyereség,jó,igaz és drága adomány lehet.
És bizonyos,hogy ha megnyilna most itt 

az ajkunk és mindegyikünk elkezdené gyónni a 
maga szenvedését,ez a templom egyszerre betel
nék suttogó panasszal,elfojtott zokogással.Tört 
remények,elásott bünök,titkolt fájdalmak, kinos 
csapások terhes emlékei szólalnának meg benne. 
Nincs is megfelelő szó,de gondolat sem annak el
mondására, amit mi sérelmezünk,amiért zugolódunk, 
nem egyszer az Istennel is perbe szállunk. Pedig 
hidd el,Testvérem,nem az a m i  igazi keresztünk, 
szenvedésünk,hogy talán éhezünk,nyomorgunk,hogy 
leszakad testünkről az utolsó ruha... Még az sem 
a mi keresztünk,hogy betegség,özvegység,árvaság 
szakadt ránk,hogy ugy maradtunk itt,mint vihar 
után a megtépett fa vagy szüret után a megszedett 
szőlőtő... Azt sem panaszolhatjuk,hogy nincs sen
ki,aki megértsen,hozzánk hajoljon,felszáritsa a 
könnyet,megossza velünk a bánatot,fázó,didergő 
lelkünket melengesse—  Mi csak azért zugolódunk 
és átkozódunk,mert a Péter lelke lakik bennünk, 
azaz fényre,dicsőségre,koronára vágyakozunk, - 
Isten gondolata pedig ma is,tenálad is csak a meg
botránkoztató kereszt.

Ez pedig azért,mert a bünnel szemben mit 
sem ér a jótanács vagy a szigor,oda fájdalom 
kell,amely az önmagunkról való lemondásból ered. 
Nem is arról van szó,hogy az Ő keresztjét vegyük 
fel,de még csak arról sem ,hogy a másét hordozzuk. 
Figyeld meg az igét: a magunkét parancsolja a 
vállunkra,tehát az önmegtagadást,a magunkról va
ló lemondást,az életünk kiszolgáltatását, önös 
vágyaink feladását,megöldöklését,az énünk sarok- 
baszoritását, - más szóval: nem az ember, hanem 
az Isten akaratára való gondolást.Ez pedig - 
hidd el - mindig kereszt. Keresztyén élet nincs, 
ma sincs kereszt nélkül! Ha nem érzed ennek a 
keresztnek a sulyát,az csak azért van,mert ott-
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hon,utcán,mühelyben,asztal mellett,pult mögött, 
tüzhely körül,barátok között,ellenség tüzében, 
betegágyon,koporsó mellett alkudozol testtel- 
vérrel,az ember utján jársz és nem az Isten a- 
karatának engedelmeskedel.

Tudom,hogy ez sem az ember gondolata 
szerint való,hanem botránkozás és bolondság 
számunkra szüntelenül ebben a világban.De épen 
ezért ácsolódott meg az Ő keresztje,kellett 
felmennie Jeruzsálembe és sokat szenvednie és 
harmadnapon feltámadnia. S mindezt érted tette! 
Azért,hogy meglásd önmagadat.Meglásd büneidet, 
amelynek gyökere az,hogy magadat szereted és 
nem Istent,pedig önmagad szeretete a földre 
von,lealjasit és állattá tesz; egyedül Isten 
szeretete az,amely felfelé emel,mert az ő szere- 
tete igazi élet,mar menny itt ezen a földön...És 
ez a látás lecsititia a szivedet,s ha porig a- 
láz is,betölt csodálatos örömmel és méltósággal. 
Ennek fényében a kereszt nem földi átok többé, 
hanem mennyei kitüntetés,amelynek sulya alatt 
nőni,hatalmasodni kezdesz és egész személyed át- 
dicsőül az Isten boldog gyermekévé.

Mindez igy c s a k  a kereszt sulya a- 
latt,az Isten gondolata szerint!...

Vallom azonban,hogy amig hus és vér fiai 
v a g y unk,addig örök kisértése lesz Isten szolgá
latába szegődni kész életünknek az,amiről igénk 
beszél: "megtartani az életet és megnyerni az e- 
gész világot!"

Bőjt első vasárnapjának üzeneteként a- 
zonban tanuljuk meg,hogy csak addig élünk,amig 
visszük a keresztet,amig az Istennek való en
gedelmesség utján járunk s mihelyt ledobjuk azt, 
halottak vagyunk.

S ez nem is lehet másként,hiszen Isten 
gondolata,akarata nekünk mindig kereszt. Nézd 
az Ur oltárát,rajta a kereszt áldozatát,a meg-
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a
tört testet,az érted kiontott drága vért. Ott, 
o t t  támad az uj élet,... ott,ott buzog a 
bünbocsánat forrása,... ott,ott omlik össze 
régi világ,... ott,ott vehetjük fel a saját 
keresztünket.

Óh ki az közöttünk,akinek ne volna sö
tét a multja,akinek nem kietlen a jövendője, 
hogy ne lenne ott - Isten keresztje alatt - 
a kegyelem asztalánál a helye,hogy azután Vele, 
Benne és általa éljünk örökké - te is,én is.

Ámen.
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Bp.1948.febr.19-én. "Atyám!bocsáss meg nekik". 
Ige:L ukács23:34.  
Ének: 349.183.

Bőjti áhitat.

Ez a tervezett néhány hétköznapi esti 
óra,melyen elcsendesedésre hiv és vár bennünket 
bőjti időben ez a templom,üzenetével,tanitásá- 
val nem akar mást,minthogy arra a Jézusra te- 
kintsünk,aki kibeszélhetetlenül sokat szenve- 
dett és áldozott miértünk ott a golgotai ke- 
resztfán.

Tudom - hiszen magam is átélem - hogy 
a megnehezült idők járáa,a hétköznapok gondja,a 
mult árnyai,a jelen küzdelmei és a jövő felle
gei egészen elboritják az embert... Tudom, hogy 
ebben a szinben,hangban,eszményekben és célok
ban olyan gyorsan változó világban ma mind ke
vesebbén vannak olyanok,akik gondolnak arra, 
hogy bőjt van s ezzel az értünk szenvedett 
Krisztusra való emlékezés drága ideje köszön- 
tött ránk—  Tudom azt is,hogy a letért foly
tatott küzdelem hovatovább mind erősebb lesz; 
hogy ezernyi veszélyt és kisértést rejteget ma-
gában a holnap... Tudom azt is,hogy ebben az 
élet-halálra menő küzdelemben akarva nem-akarva 

sebeket osztunk és sebeket kapunk; hogy vakság, 
elfogultság,megnemértés,hitetlenség szakadt mi
reán k és a pusztulás réme kisért... Tudom, hi
szen nap mint nap hallom vergődő emberek ajkán, 
hogy a hétköznapok tompa kábulatában mindjobban 
csökken a lehetőség arra,hogy felfigyeljünk, é-  
püljünk,erősödjünk,békességre jussunk az élet
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nagy kérdéseivel ,amely egybekapcsol földet és 
eget,kezdetet és véget,célt és utat egyaránt...

És folytathatnánk is még tovább helyze
tünk rajzát... De ugy hiszem,ez az utalás is e-
lég annak meglátásához,hogy ebben a zürzavarban 
drágán szerzett alkalom nekünk ez a bőjti idő, 
amely azért jött és arra való,hogy mi,akik e- 
gyedül indultunk el harcra,küzdelemre ,s ezen a 
magános uton csak kudarc,csalódás,veszteség ju
tott osztályos részül, - Őt hallgassuk,Reá te
kintsünk, Aki nélkül semmi jó nem terem miközöt- 
tünk.Éppen ezért lelkem óvó,kérlelő szavával 
mondom: jöjjetek,Testvéreim,telepedjünk le es- 
téről-estére Annak lábainál,Aki mondta és bebi
zonyitotta,hogy "Én vagyok az ut,az igazság és 
az élet” s "nálam nélkül semmit nem cseleked
hettek”. Tegyük ezt annál is inkább,mert napok 
lármájában,aggodalmak éjszakájában,csak egy 
hely van a számunkra,ahol megpihenhetünk,s ez a 
hely a golgotai kereszt.Jöjjetek hát ti megfá
radt vándorok,hadd tapasztaljuk meg mi mind an
nak a hivő szivből feltörő vallomásnak az igaz
ságát, amely szerint ”Ha a kereszt nem lenne az 
én vigaszom,bizony el kellene vesznem az én nyo
moruságomban”. Itt se,most se tegyünk hát mást, 
csak Reá hallgassunk,Krisztusra,arra a h  é  t 
s z a v á r a  , amely ott a kereszt szenvedése 
közben szállt el az ajkáról.Tegyük ezt annál is 
inkább,mert tudom,hogy az Ő szavának van akkora 
ereje,hatalma,hogy elnémitson bennünk minden 
bántó zajt,és meghalljuk az éltető igét,a kegye
lem szavát.

Ennek a kereszten elhangzó drága imád
ságnak az az ajándéka,hogy általa azt a Jézust 
szemléljük,aki ebből a földi idegenből mindig 
hazatekint abba az otthonba,amely soha nem volt 
idegen a számára: ahol a gyaláztatásban,üldözte
tésben ,nyomorgattatásban,kinban,kereszten, ha-
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lálban is az Isten várja,az Atya,akit Általa te 
is,én is ugy szólithatunk meg,hogy Atyám: akihez 
lehet közel jutni,olyan közel,mint az édesanya 
szivéhez vagy az apa jóságához.Csoda-é akkor, 
hogy a kereszten éppen ez a szó volt ajkán az 
első és az utolsó,hiszen sem félelem,sem halál, 
sem gond,sem üldöztetés,sem éhség,sem veszede-  
lem,sem kard,sem börtön nem tudta elválasztani 
annak az Istennek a szeretetétől,akiről olyan
boldogan mondta: "Én és az Atya egy vagyunk!" A 
mélységből,amelybe zuhant,a szükségből,amely 
osztályos részévé lett,felfelé emeli tekintetét. 
Mielőtt lehajtja fejét,mielőtt kileheli lelkét, 
mielőtt a halál elnémitaná ajkát,még egy vallo
mást kell megismerjen általa a világ s ez épen 
az a valóság,Aki számára megtartatást,békéssé- 
get,dicsőséget jelentés ennek összefoglalója az 
az egy szó: A t y á m  !

Nem is lehet ezt az imádságot megindu
lás nélkül hallgatni.Legalább is nekünk nem,hi
szen értünk mondta,akik a hontalanság félelmé
ben,az aggódások gyötrelmeiben élünk,akik ugy 
látjuk és panaszoljuk is,hogy nincs számunkra 
segitség,mentség,megtartatás,élet ezen a vilá- 
gon csak Nála,akiről Ő ott a kereszten elhaló 
imádságában mondta: "Atyám!"

Nehéz is volt az az óra.Neki is nehéz, 
pedig Isten Fia volt.Nehéz,hiszen még az Ő szi
véből is,aki nem tanácskozott testtel-vérrel,a- 
kit szenvedés és félelem meg nem rettentett so
ha,feltőr a sohaj: "ha lehetséges,muljék el tő
lem e keserü pohár!" Szavainak sulyát,jelentő-
ségét,drága ajándékát akkor látjuk meg igazán, 

feledjük el azt a helyzetet,amelyben Őha n e m
az Atyát hivta és kereste.

Ugye,már elfogták az Olajfák hegyén.... 
Már megtörtént a főpapok és a helytartók előtti 
kihallgatás... Már halálra itélték - a csőcse



-  97 -

lék kivánsága szerint—  Már levetköztették - 
lassan,durván,röhögve... Már felöltöztették va
lami vörös rongyba,biborpalástba—  Már tövis-
koronát nyomtak a fejébe,hogy folyék a vére....
Az ördögi láz már átterjedt a bámészkodó tömeg
re - mindenki fintort vág és gunnyal illeti a 
zsidók királyát—  Már visszhangzott a környék 
a kereszt ácsolásától és a szögek beverésének 
hangjától...

Most pedig ott függ a gyalázat fáján a 
nézéreti ácsmester fia,aki Izrael Királyának 
adta ki magát s a kereszt tövében zsibongó soka
ság hullámzik: nők,férfiak,zsidók,pogányok, ró
maiak ,görögök,farizeusok,irástudók,katonák,vám
szedők, egy felelőtlen és befolyásolható tömeg,
- köztük ott van csendesen,félve,remegve egy 
siró asszony: Mária,aki fiának tartja, - s ott 
van szétszórtan,megbujva a tanitványok megret
tent kis csapata,akik Mesterüket látták benne...
S miközben nyilvánvalóvá lesz ott a bün termé
szete, kegyetlensége, szolidaritása, teremtő ereje, 
mely pillanatok alatt társadalmat szervez, ho
zsannázókból feszitsdmeg-et kiáltókat, s látszik 
a bünnek pusztitó hatalma,hiszen nincs senki, 
aki ellene mondjon a játéknak - Ő azonban,a Szent, 
csak tür,szenved,vérzik,nem a földet,hanem az 
eget nézi,nem velük perlekedik,hanem Istent 
szólitja s buzgón imádkozik: "Atyám!bocsásd meg 
nékik,mert nem tudják,hogy mit cselekszenek!"

Ugye,érzed,hogy ez az imádság ott,ember 
szájából,a te ajkadról soha el nem hangzott vol
na.Nem pedig azért,mert életednek éppen az az 
elhordozhatatlan terhe,nyugtalanságod,félelmed, 
gyülöleted,haragod forrása,hogy nem tudsz meg
bocsátani embereknek,azoknak sem,akik nem tud
ták,hogy mit is cselekszenek akkor,amikor indu
lat és bosszu lángja fütötte őket és itt egy- 
egy fiu ,hitves,szülő vagy testvér,ott pedig ál
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lás,otthon,hajlék,drága örökség vagy tiszta be
csület esett áldozatul.

Ugye,megérted,hogy ebben a kereszten 
elhangzó imádságban Jézus isteni dicsősége tük
röződik. Igaz, hogy a szenvedés,az áldozat,az o- 
daadás,a megaláztatás neki sem volt könnyü , de 
mégsem magára gondol: a jó pásztor az ő bárá- 
nyaira tekint.A fájdalmat sem panaszolja, nem 
háritja át annak sulyát,terhét a gunyolódókra, 
egy szava sincs a meggyaláztatásról,a nevetés- 
ről ,a kárörvendezőkről,nincs ajkán átok vagy 
szitkozódó szó,csak Istent látja,arra az üdvözi
tő akaratra gondol,amelynek vágya,törekvése, 
hogy senki el ne vesszen, s kitör lelke mélyé
ből a vallomás,az eget kereső imádság,a legdrá
gább szó,amivel ostromolhatjuk az élet Urát: 
"Atyám! bocsáss meg nékik!" —

Én vallom,Testvéreim,hogy nem lehet ezt 
a golgotai jelenetet megrendülés nélkül végig- 
gondolni és szavakba foglalni azt,ami ott tör
tént. Pedig Jézus ott is csak a régi utat járja, 
azt,amit földi vándorlása közben Galileában és 
Jeruzsálemben is követett... Ugye,tudod te is, 
hogy hányszor tanitotta övéit,hallgatóit a het- 
venszerhétszer való megbocsátásra; követelte az 
ellenség szeretetét,fennhangon kivánta, hogy 
vájd ki a szemed és vágd le a kezed óh ember,ha 
megbotránkoztat téged... Beszélt arról,hogy mit 
használ az embernek,ha az egész világot megnye
ri is,de az ő lelkében kárt vall... Betért Za- 
keushoz,a bünös asszonyhoz,leült a vámszedők kö
zé, csak azért,hogy életet mentsen,embereket sza
baditson meg,haragosokat békitsen,tévelygőket jo 
utra igazitson,halál árnyékának völgyében járó
kat vezessen örökélet felé a bünbocsanat által. 

Bizonyos,hogy a tomboló bün láttán nem 
is nyithatta volna másra az ajkát,mint amit ott
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a kereszten kin és gyötrelem között rebegett: 
"Bocsáss meg nékik,Atyám !mert nem tudják,hogy 
mit cselekesznek!" És igy lett ez az imádság 
kemény,de igaz itélet is.Más szóval: Jézust a- 
zok juttatták keresztre,akik valóban nem tud
ták,hogy mit cselekesznek.

De egészen hamis uton jár az,aki ugy 
vélekedik ennek hallatára,hogy azoknak éppen 
tudatlanságuk lesz gonosztettük enyhitő körül
ménye. Téved azért,mert a Szentirás egybehangzó 
tanitása szerint Jézust nem ismerni nem fogya
tékosság, gyarlóság, hanem bün.Hiszen a bün lé
nyege,lelke, veleje az Édenkert kapujának bezá- 
rulása óta éppen az,hogy nem ismerjük az Istent. 
Minden nyomoruságunk ősforrása az az állapot, 
hogy Istentől elszakadva,nélküle,sőt ellene é- 
lünk e világban.

Ezért,... ezért roskadunk,panaszkodunk
olyan sokszor amiatt,hogy az Ő akarata nem a 
mi a karatunk,az Ő utja nem a mi utunk...

Ezért lehet urrá felettünk félelem,ag
gódás,kishitüség, jelen és jövendő gyötrelme...

De ezért vállalja Jézus magára ott a 
kereszten is a főpapi tisztet és könyörög éret
tük, érettünk: "keress engem,Atyám, - ezeket pe
dig bocsásd el; nekem semmit - nekik mindent 
bocsáss meg; legyek én átkozott - ők megáldot
tak; nekem a terhet add - nekik a szabadságot; 
rám a halált mérd,hogy általa ők élethez jussa
nak, - igen: Atyám! bocsáss meg nékik"!

Nem is mondhatok mást,Testvéreim,csak 
azt,hogy bőjti áhitataink ez első estéjén ebbe 
az imádságba jó—l kapaszkodjunk bele.Hiszen 
hova,kihez is mehetnénk életünkkel,nappalunk 
terhével,éj szakánk nyugtalanságával,betegeink
kel ,halottainkkal,multunkkal,jelenünkkel, jö
vendőnkkel, ha nem Őhozzá,aki még ott a ke
resztfán is értünk és miattunk imádkozott: "A-
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tyám! bocsáss meg nékik,mert nem tudják,hogy 
mit cselekesznek!"

És hidd el,Testvérem,neked sem,de ma- 
gamnak sem kivánhatok többet,igazabbat,szüksé
gesebbet,üdvöségesebbet, csak azt,hogy ama napon 
amikor maid megállunk az itélkező Isten trónusa 
előtt megterhelten,megrakottan,elhangozzék ér
tünk, miattunk is ez az imádság,ez a Golgota Ke
resztjén Jézus ajkáról elhangzó első vallomás: 
"Atyám! bocsáss meg néki,mert nem tudta, hogy 
mit cselekedett!"

Ez ott a Golgotán is,majd ott az itélet 
trónusa előtt is,neked is,nekem is - élet, meg- 
tartatás és üdvösség.Ámen.



Bp.1948.febr.26-án. 
Ige: Lukács 23:39-43.

"Még ma velem leszel"...

Bőjti áhitat.

Három kereszt áll a Golgotán.Három élet 
szenvedi el rajta a kinhalált.Látszólag egyfor
ma valamennyi:három végállomás,amelyek között - 
külsőleg -  semmi különbség nincsen.Hogy egé
szen más,egészen különböző világból indult el a 
három elitélt s más és más mindegyiknek a lelke, 
- az bizonyos,vitán felül áll.Azon se csodál
kozzunk,hogy mind a három ideérkezett.Abban az 
időben ilyesmi nagyon könnyen megesett.hiszen 
szökött rabszolgák,tolvajok,csavargók,lázadók 
könnyen keresztre kerültek.Bárkit elérhetett ez 
a vég: a legyőzött királyt éppenugy keresztre 
feszithették,mint a kegyvesztett udvaroncot. De 
a halál éppen azért nagyszerü,mert benne eldől 
és nyilvánvalóvá lesz az élet értelme.Ez a mai 
ige nekünk erről kinál fel drága kijelentést.

Ugye,ez a most felolvasott szakasz ép
pen ugy igazolja,mint az elmult csütörtöki ige 
is csak arról a tényről szólt,hogy a szenvedély, 
a gyülölet ereje elerte célját ott a Golgotán. 
Az ártatlan,az igaz,a szent latrok társaságában 
ott függ a kereszten.A keresztfa körül gunyoló
dó sokaság,kárörvendező lelkek,siró asszonyok, 
elárvult tanitványok csoportja áll.S mig a han-
gos beszédben,az események lázas megvitatásában 
elhangzik a zsidó főemberekből,római zsoldosok

ból, farizeusokból,irástudókból,vámszedőkből,meg
vásárolt népből összeverődött szavalókórus ajkan 
a vallomás: "Egyebeket megtartott,tartsa meg ma
gát,ha ő a zsidók királya "... addig a haldokló
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ajkáról elszáll egy imádság,egy könyörgő szó, 
hogy a szenvedés honát a dicsőség országával 
kösse össze:"Atyám! bocsásd meg nékik,mert nem 
tudják,hogy mit cselekesznek". Közben kitombol
ja magát a düh,a gonoszság,az irigység,elcsen
desedik körülötte a zsibongás s az Ő tekintete 
a messzeségből közvetlen környezetére szegező- 
dik,s elhangzik a világ legdrámaibb párbeszéde 
Jézus és a lator között ott a keresztfán.

A visszafojtott szavakat nem is hall
gathatjuk érdektelemül,mert bennük a gunynak az 
a lelke,indulata csendül meg ott a halál óráján, 
amely e földi élet utolsó perceiben azzal illet
te Jézust: "Ha te vagy a Krisztus,szabaditsd 
meg magad,minket is".És az a valóság,hogy ez ö
rökké visszatérő hangja a bün rabságában élő 
embernek.Ez a kihivó kérdés nemcsak abba a kör
nyezetbe illett bele,amely ócsárló kitöréseivel, 
gyalázó megjegyzéseivel tombol a szégyenfa kö
rül és egyaránt eltöltött férfiakat,nőket, ki- 
csinyeket,nagyokat,vezetőket és bárgyu alattva
lókat, - ez az a hang,mód,magatartás és eljárás 
a melynek a történelem tanusága szerint minden 
idők szomoru valósága az,hogy aki egyszer meg-  
tanulta gunyolni életében a Szentet,az a kisér
tés és halál órájában sem tud cselekedni mást. 
Ezért van az,hogy az a lator nem mondhat mást, 
csak azt a gunyos kérdést: "Hát te vagy a Krisz
tus?"... S ebben a gonosznak az a lelke szólal 
meg,amely Jézust megkisértette már ott a pusz- 
tában is mikor mondta: "Ha Isten Fia vagy, vál
toztasd át a köveket kenyerekké!", - igen: ha 
Krisztus vagy,az Istennek Egyszülöttje,a csoda
tevő, a halottakat feltámasztó,a betegeket gyó- 
gyitó,az elesetteken könyörülő,éhezőket megelé- 
gitő, akkor engedd,hogy most ugyanez a te erőd 
magadon segitsen, téged mentsen,de legyen még e- 
rőd arra is,hogy engem is megszabadits szenve-

I
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déstől,kereszttől,haláltól?...
Ez az ostromló guny csak egyet tükröz, 

azt , hogy annak a latornak egyetlen gondolata 
van: a szabadulás,az élet.Mindegy neki,hogyan 
szabadul meg és hogyan él,csak szabad legyen és 
éljen.Az volt éppen a végzete,hogy mindenekfe- 
lett önmagát szerette,a a maga nyomorult,elfo
gyó életét.Ezért mindent odavetett:a keze véres 
lett,a lelke pedig foltos.Nem értette meg, hogy 
mit használ,ha valaki az egész világot megnyeri 
is,de a lelkében kárt vall... Ezért nem ismerte 
fel a mellette szenvedőben a szabadulás és uj 
élet forrását.Csak annyit tudott,hogy azért fe
szitették meg,mert Krisztusnak mondta magát. Ő 
azt hitte,hogy aki Isten Fia,az az Isten erejét 
a saját érdekében,a maga önző céljaira használ
ja fel.S mert képtelen volt annak meglátására, 
hogy az istenfiuság alázatban,engedelmességben, 
áldozatban áll, - gunyolta őt s ujjongott buká
sán,miközben helyzete egyre reménytelenebbé 
vált,a rca sötétébb,a szive keményebb,a lelke 
keserübb,lázadó.Csoda-é,ha meghalt örökre - az 
örökélet fejedelme mellett; szomjan a forrás 
mellett.Pedig Isten elment hozzá egy kézfogás- 
nyira,mellé állott egy suttogásnyira,de ő nem 
látta,nem akarta.

Mondd,Testvérem,ennek a latornak a lehe
tősége, sorsa, utja soha nem foglalkoztatott téged?Kár! -

S ezt azért mondom,azért kérdem,mert mi 
olyan emberek vagyunk,akikben a lator lelke, gu
nyos kifakadása tovább él.S ha szégyelled beval
lani ezt magadról,akkor hadd mondjam el helyet
ted is én,hogy nehéz órában,megpróbáltatás ide
jén óh hányszor,de hányszor ül ki ajkunkra az a 
vallomás: "Ha te vagy a Krisztus,názáreti Jézus, 
hát miért nem könyörülsz rajtunk?—  Miért kés
lekedsz?—  Miért tétovázol?—  Miért hallgatsz?
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Miért nem gyujtasz,pőrölyözöl?"... Igazságnak 
mondod magad? - hát miért nézed el lábbal tip- 
rását mind annak,ami szép,jó,igaz és szent?... 
Hát néma hallgatásba burkolózol akkor, amikor 
százak és ezrek zuhannak a bizonytalanság és 
kétség állapotába?... Tapasztalnod,látnod kell, 
hogy milliók csalódnak benned,gunnyal illetnek 
csak azért,mert a föld közelinek,megfoghatónak, 
biztosnak látszik,a menny pedig olyan bizonyta
lannak... Hidd el,egyetlen egy szó,egyetlen egy 
jel - uj élet hajnalhasadása közöttünk! Ha Is
ten Fia vagy,hát segits mirajtunk?!... - Ugye, 
erről nem mondhatunk mást,csak azt,hogy aki 
csak ennyit mond,csak igy érez,az elhordozhatat- 
lan kereszten szenved,annak vaksötét az éjszaká
ja s a halál biztos aratása vár rá.

A szabadulás,a megtartatás,az örökélet 
azonban azok számára ragyog fel,akiknek szivében 
hit fakad,ébredezni kezd egy eltemetett világ, 
emlékek,hangok,érzések,csodálatos harmóniák, a- 
melyeket belepett az élet pora,szennye,elfojtott 
a küzdelem zaja.de most az Igaznak láttán,aki ár
tatlanul szenved,életre kel ellenállhatatlan e- 
rővel és a gunyolódónak,a magabizónak nem mond
hat mást,csak azt: te ember,te porszülötte,aki
nek minden szava,gondolata,vágya,cselekedete 
beszédes bizonyság arról,hogy a bün rabságában 
élünk,te ember hát nem féled azt az Istent, aki 
gyülöli a bünt,igazságával megitél mindeneket, 
aki egyedül Ur ezen a világon,ugyanakkor atyai 
szivvel van hozzád,hogy senki el ne vesszen, a- 
minek kezese Krisztus,aki itt gyötrődik ártat- 
lanul a keresztfán?. . . Téged mindez hidegen hagy, 
vak vagy?...

Ez a látás megnyitotta a másik lator 
szemét s kiolvasta,hogy az ő bünének is van va
lami köze a mellette szenvedő Szent kinjaihoz s 
halkan,suttogva,alig hallhatóan,de egész lényé—
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vel beszélve mondja: "Uram!emlékezzél meg ró
lam,mikor eljössz a te országodban"...

S ez azért drága vallomás,mert benne a 
menny nyilt meg számára,aminthogy mindenütt és 
mindenkor reánk köszönt,ahol és amikor hisznek 
Jézusban az emberek! Abban az órában a lator 
számára kereszt,kin,inség,gyötrelem,halál,föld, 
világ,átok,elhibázott élet,elkövetett vétkek 
mind-mind belevesztek abba a Jézusba,aki tisz
tán, érthetően neki mondta,amikor nem a multat 
nézte,hanem a jövendőt kereste: "Ma velem leszel 
a paradicsomban"...

Hogy a föld hallotta-e ezt a biztatást, 
hogy a kavargó tömeg felfigyelt-e reá - nem tu
dom. Az is egészen közömbös,hogy a másik lator 
mit szólt hozzá.A minket kereső tanitás azonban 
az,hogy a megujulás,az uj élet mindig egy alá
zatos vallomással kezdődik,azzal,hogy "emlékez
zél meg rólam a te országodban Uram! de ne az 
én büneimről,hanem a te jóvoltodtól Uram!". És 
folytatódik egy felemelő,határozott,világos ki
jelentéssel: "Még ma velem leszel a paradicsom
ban". És ebben a biztos szóban nincs semmi ké
telkedésnek helye.Vedd csak észre,szava nem tür 
meg semmi bizonytalanságot.Nem is óhajról szól, 
vágyálmokat tükröz,hanem annak ajkán,akinek ha
talom adatott mennyen és földön,hangzik bátran, 
neked szólóan: "Bizony mondom neked,ma velem 
leszel a paradicsomban!"

Hogy ez a "ma" szócska mit jelentett 
ennek a latornak ott a keresztfán,a halál tor
kában, azt csak az sejti,érti meg,aki megtanulta 
számolni a pillanatokat és becsülni a perceket. 
Pedig ő,a méltán szenvedő elitéit szavaiban 
csak messze távolban eljövendő dicsőségről re
ménykedett.Számára a visszajövetelnek az az ó- 
rája csak édes álom képe volt,amit Jézustól 
kérve kért.De Isten irgalmának éppen az a mély
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sége és kikutathatatlan nagysága,hogy már itt, 
és már most, m a , amikor az Ő szavat halljátok 
keres minket a mennyek országa.Hiszen az élet, 
az örök üdvösség nem is több,de nem is kevesebb 
csak annyi: együtt lenni,együtt élni,együtt szen- 
vedni és együtt örvendezni életben-halálban a 
Jézus Krisztussal.

Testvéreim! Az a három keresztrefeszi- 
tett már régen kiszenvedett.Mindegyik a maga he
lyére érkezett.S ami hátra van még a mi történe
tünkben, az éppen az az óra,amikor nincs számunk
ra sem drágább kincs,nagyobb ajándék,más békes
ség,öröm és boldogság,mint az a kijelentés,amely 
ott a kereszten hangzott el a bünbánó lator fe
lé biztatóan,drágán: "Még ma velem leszel a pa
radicsomban !"...

Hidd el,Testvérem,ez a "még ma" ott is, 
de itt is,neki is,de nekünk is,akkor és most is, 
ugy kezdődik,hogy mondja,most neked mondja:"m a, 
amikor az én szavamat halljátok,meg ne keményit
sétek a ti sziveteket".Ámen.
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Bp.1948.márc.4-én. 
Ige: János 19:25-27. 
Ének: 349.181.

"Ime a te fiad, - im e
a te anyád".

Bőjti áhitat.

Drága szavak ezek ott a Golgotán.Azok
nak legalább is nagyon drága volt,akiknek szólt, 
akiket vele e földi életre örökre egybefüzött 
egy aggodó,szerető gyermeki sziv.

A szavakat drágává nem is a hely tette, 
vagy a környezet,amelyben elhangzott,hanem az 
alkalom,az a pillanat,amely a haldoklónak ajká
ra adta e rövid két mondatot.

Ami ott a fiu t és az anyát,a mestert és 
a tanitványt egybegyüjtötta az a bucsuzás nehéz 
órája volt.S mert a bucsuzás mindig elválást 
jelent,együttlétnek megszakitását,ők nem is a  
keresztet látták,a gyalázatfáját,nem zavarta ő- 

ket a gunyolódó tömeg vagy az őrzésre rendelt 
katonaság sem,aminthogy Jézust sem befolyásolta 
gondoskodó szeretetébeh a kin és a gyötrelem.

U gy álltak ők ott egymással szemben 
csendben,szomorkodva,mint nagyutra induló élet

lett,ugye, az nagyon jól tudja,hogy ott ilyenkor 
nincs sok szó,az ajkakon panasz sem fakad, ott 
eltörpül az élet,a gondolat sem csapong ide s 
tova,ott mindig kinos csend van,ott valami ki- 
beszélhetetlen folytott levegő tölti be a szo
bát, s ebben a nehéz környezetben,fájdalmas 
pillanatban - miközben utolsó tusáját vivja a 
sziv s a halál viaszrózsája lassan kiül az arc-

ván dor ágya mellett a szerető szivek: szülők, 
gyermekek,testvérek,jó barátok,tisztelő tanit- 
ványok,akik egy utolsó kézfogásra gyülekeztek 

egybe.S aki állt már közülünk halálos ágy mel-
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ra - csak a simogató kéz,a szemek beszélnek. 
Vagy ha néha mégis feltör egy-egy sóhaj,röpke 
szó,azok számára,akik körülötte állanak,testé
mentom az,amelynek szava,üzenete,hangja a szi
vekben tovább zeng kitörölhetetlenül.S amint 
nézem most az itt egybegyült arcokat,a gyászo- 
lókat,az özvegyeket,az árvákat,a szomorkodókat, 
nem is mondhatok mást:legyünk bár fiatalok 
vagy nagy esztendők sulya alatt roskadozók,bi- 
zonyos,hogy nincs itt közöttünk egy sem,aki ne 
hordozna magában valakitől egy utolsó szót,egy 
suttogó sóhajt,egy végrendelkező akaratot,mely 
akkor vésődött lelke mélyébe.amikor bucsuzott 
egy szerető szivtől:talán hitvestárstól, talán 
öreg szülétől...

És minden gyászon,fájdalman tul,egé
szen bizonyos,hogy ha van életünkben egy alka
lom, amely megbékit haragosokat,egymásba kul
csol kezeket,örökre egybefüz emberi életeket: 
szülőt és gyermeket,mestert és tanitványt,urat, 
szolgát,barátot,szomszédot,az éppen az utolsó 
óra - amint ott is történt fenn a Golgotán.Én 
vallom is,hogy annak az öregedő asszonynak,an
nak a rajongásig hü és szeretett tanitványnak 
drágábbat,többet,szükségesebbet nem is mondha
tott volna Jézus,mint amire - látva őket - 
megnyitotta ajkát: "Imhol a te fiad, - imhol a 
te anyád!" Hidd el Testvérem,nincs is nagyobb 
dolog a mennyen és a földön,nincs csodálatosabb 
és egyszerübb,nincs fényesebb és kivánatosabb, 
mint az a hüség,amit ezek a rövid szavak tük
röznek,amit Isten nap mint nap tanusit az éle
tünkben s amit az embertől is szüntelenül vár. 
Ezt rajzolja elénk most Jézus szava,a harmadik 
vallomás,amely elhangzott ott a keresztfán.

A kép még lényegileg nem változott. 
Ugyanaz maradt,amint az legutóbb volt.Tekinte
tünk azonban most nem a latrokra szegeződik,
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hanem szavai nyomán övéit látjuk magunk előtt. 
Jézus anyját nézzük.Máriát,akiben ott a kereszt 
tövében testet ölt a prófétai vallomás: "Hát 
elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről,hogy ne 
könyörüljön méhe fián?"'... Ugye,ő még most is 
az az asszony,akit Isten arra méltatott, hogy 
anyja legyen egyszülött Fiának.S mig a bámész
kodó sokaság,a felbujtott csőcselék gunyt és 
szitkot kiált,ő ott all csendesen,nagy hüség
gel a kereszt alatt,aki abban a szenvedőben 
mégis csak a fiát siratja meg.

Ugye,már régen a multba vesztek azok a 
napok,amikor angyalének köszöntötte őt és ál
dott volt ő az asszonyok között.Oh hányszor 
tapasztalta már eddig is az agg Simeon jóslatát: 
"A te lelkedet is áltathatja az éles tőr"...
Ugye tudod te is,mennyire erezte ennek fájdal
mát az egyiptomi menekülés hontalan bujdosásá- 
ban! Szivébe nyilalott a 12 éves Jézus szavai
ban,amikor aggodó szüleinek mondja: "Mi dolog, 
hogy engem kerestek". És hányszor tapasztalta 
a tü szurását,amikor Mesterré lett fia titokza
tos hivatásával szemben értelmetlenül áll meg 
a drága a nyai sziv s nem egyszer odakényszerül, 
hogy kételkedjék fiának józan eszében is,hiszen 
bolondnak mondja őt az otthon,a falu s az egész 
világ!—  Milyen nehéz lehetett néki a kánai 
menyegző élménye,vagy a názáreti és kapernaumi 
magatartás.S bár rajongó anyai szeretetének fö
lébe nőtt a Golgota,ő mégis - éppen mert anyja 
néki - követte fiát,utánament nehéz utján s 
most ott áll összetörten,magatehetetlenül,fáj
dalmával és könnyeivel kereszt tövében a Golgo
tán.

És ha azt is figyelembe vesszük,hogy 
Mária élete bizony már mégfáradott földi élet, 
olyan asszony,aki eltemette hitvestársát,gyer
mekei pedig a maguk utján járva szétszóródtak
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és elhagyták őt, - igen: ha nem feledjük el 
azt,hogy ő most abban a keresztrefesiztettben 
egyetlen támaszát vesziti el, - ugye megérted, 
Testvérem,hogy az a Fiu ,aki hajdanában megszán
ta az egyetlen gyermekét temető naini özvegy 
asszonyt most saját anyját sem hagyhatta tá
masz és vigasz nélkül.

Jézus nagyon jól tudta,hogy Máriának 
nemcsak megváltóra van szüksége,szabaditóra, 
örökéletre vezérlőre,hanem öreg,emberi,anyai 
szivének fiu is kell.Fiu ,aki vállára veszi a 
tengernyi gondot,akinek karjára támaszkodva 
járhat az elet meredek utján.Fiu ,akinek dicső
ségéből valami fény reá is hull,aki szülte,ne
velte, gondozta őt.Kell valaki,aki megértse, 
megbiztassa,könnyét száritsa,didergő lelkét 
melengesse,ápolja,óvja,dédelgesse,aki reggel
este csókjaival halmozza el,aki mindent meg- 
ért,mindent meghallgat és minden szomoruságban 
neki vigasztalás.Óh mondhatott-e mást az a ke
reszten halódó Messiás,mikor anyját és a szere
tett tanitványt lábainál látja,minthogy egymás
ra bizza őket,azt a két elárvult életet...

Igy lett számunkra is a kereszt az a 
hely,ahol akarva nem-akarva megtanuljuk a drá
ga üzenetet,hogy hü az Isten,aki övéinek min
den körülmények között megadja azt,ami szüksé
ges. Ime, a megváltás nagy müve közepette,a gyü
lölőiért való könyörgésben,szenvedésben,kinban, 
a kereszt gyötrelmében sem tud megfeledkezni 
azokról,akik reábizattak. Mondd hát Testvérem, 
nem drága adomány számodra az a lehetőség,hogy 
azzal biztathatod meg szivedet: Jézus ismeri
gondolataimat,szükségemet,elesett állapotomat..
Hát nem drága adomány számodra az a tény, hogy 

abban a világban,amelyben olyan egyedülállónak, 
ismeretlennek,elhagyottnak és vigasztalannak 
tudod és vallod is magad,neked szól a Megváltó: 
Ismerlek téged,neveden hivtalak,enyém vagy!...
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Óh vedd észre és tanuld meg,hogy a Gol
gota az a hely,ahol senki nem marad árván,elha
gyottan, ahol minden kötelék,kapcsolat,amely em
bereket összekötözhet,megszentelődik és vihar- 
állóvá válik: ahol nincs könny vigasztalás nél
kül,magány áldott közösség nélkül.A kereszt 
drága ajándékához tartozik az,hogy embereket, 
eddig egymásnak idegen lelkeket,talán haragoso
kat, magabizókat,elhordozhatatlan szomszédokat, 
önző,szeretetlen életeket ugy állit egymás mel
lé,hogy közös lett az utjuk,egy a szeretetük 
és közös szolgálat az örömük.

S mindez éppen ma keres minket,amikor 
megnehezült felettünk az idők járása.Nem is 
mondhatok mást neked,jövendőt kereső Testvérem: 
nézz csak a keresztre és halld meg a nekünk 
szóló tanitást.

Ti apák,anyák,ti mind,akikre felnövek
vő nemzedékek felelőssége roskad s akiknek ke
zéből ugy kicsuszott a gyermeksereg,hogy jó 
szó,fegyelmező akarat mit sem használ,tanuljá
tok meg,hogy ott a keresztnél van számotokra a 
megoldás:engedjétek hát,vigyétek közel hozzá a 
gyermekeket!...

Ti asszonyok,akik azt panaszoljátok, 
hogy hitvestársatok életében megszünt a befo
lyásotok és hogy őket magatoknak megtartsátok, 
hát nyomukba szegődtök,velük jártok,kétes,sö
tét utakon tévelyegtek,miközben elhagyjátok az 
igét,szégyenlitek a bibliát,a templomozásra 
sincs időtök, - óh vegyétek észre,nincs más 
hely a világon,nem is adatik nékünk más,csak a 
kereszt,ahol két sziv éltető kenyérré válik!..

És ti is hallgassatok a szenvedő Krisz
tus szavára anyát,szülőt vesztett gyermekek.Tu
dom , sokan vagytok ilyenek ebben a mai világban. 
Tudom azt is,hogy ez az árvaság éppen akkor kö
szöntött rátok,amikor elhagyták ők a keresztet.
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A ti helyetek is ott van a Golgotán a kereszt 
tövében,hogy reátok tekintsen az a szelid szem
pár és nyomorult éltetekben elhangozzék a dia
dalmas szó: "Imhol a te anyád!"...

És fokozhatnánk is még tovább a képeket. 
Mühely,utca,piac,gyülekezet,nép és nemzet mind 
igénk fényébe való!... Az igazság azonban igy 
is csak az: ti megtépett otthonok,feldult csa
ládi életek,elhidegült hitvestársak,züllés ut
ján járó gyermekek - jöjjetek a Krisztus ke
resztjéhez, ott, c s a k  ott van számotokra 
gyógyulás,megujulás; ott egymásba simulnak a 
kezek,lángragyulnak a kihült szivek,pusztaság 
helyén romok között pompázó élet támad,mert Ő, 
aki a sziveknek ismerője,nyomoruságunknak tudó
ja szánakozik rajtunk s nekünk mondja: boldog- 
ságra,örömre,békésségre elhivott emberek! ti 
szülők... ti gyermekek... a Krisztus keresztjé
nél egymásra találtok.

Valóban drága szavak ezek.De nemcsak 
ott voltak azok a Golgotán,hanem azóta is mind
azoknak, akiket vele e földi életre örökre egy- 
befüzött egy értünk aggódó,értünk áldozatot 
vállaló sziv,az a Fiu ,aki a Jézus Krisztus.

S mert a haldokló ajkáról elhangzó szó 
elkötelező testámentom, ez estének minket kere
ső tanitását vigyük magunkkal innen haza és 
töltse be életünket az a hüség és szeretet,amely 
ott értünk áldozatul adta magát,hogy ne legyen 
közöttünk többé elhagyott,magányos szülői elet 
és soha többé árva gyermek! Ámen.
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Cegléd,1948.márc.5-én. 
Ige: Máté 27:11-26. 
Ének: 181.

Pilátus.

Bőjti áhitat.

A szenvedés utján járó Jézus sokakkal 
találkozott.A különböző arcok,egyéniségek sorá
ba, a farizeusok,irástudók,Kajáfások,Péterek,Ju- 
dások társaságába beletartozik a római helytar
tó: Pilátus is.A képmutatók,árulók,tagadók kö
zött ő egy uj szint,egy uj vonást,.egy u j tipust 
képvisel: a g e r i n c t e l e n  embert.

S van-e közöttünk csak egy is,aki ne 
ismerné alakját,azt a Pilátust,aki a forrongó 
Zsidó-országban a római birodalom teljhatalmu 
képviselője,helytartója annak a birodalomnak,a- 
melynek alapja,tartóoszlopa a jog és az igazság 
volt.Személye félelmes.Hatalma rettegett.Szava 
messzeható.tekintélye engedelmességet követelő. 
Élet és halál korlátlan ura ő.

Igénk szerint palotája előtt nagypéntek 
hajnalán hatalmas tömeg zsibong,mert a tolongó 
sokaság szemtanuja akar lenni a régi történetek
re visszatekintő fogoly szabadonbocsáttásnak. S 
ez a szokás Pilátusnak kinálva kinálkozó alka
lomként jött,melytől azt remélte,hogy a nála a- 
laptalanul bevádolt názáretitől megszabadulhat. 
Mert ő azok közé a kevesek közé tartozott, akik 
felismerték az igazságot,azt,hogy Jézus ártat
lan,benne semmi bün nem találtatott,ajka álnok
ságot soha nem szólt,akiben azonban nincs annyi 
határozottság,hogy felismerését érvényesitse is.

A felesége részéről jövő beavatkozás is 
hasztalan,aminthogy eredménytelen és kárbavész 
minden másoktól jövő jószándéku tanács és bizta
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tás annál,aki nem akar maga őszintén az igazság 
mellé állani.

Ő is,mint azóta sok hasonló helyzetbe 
került ember megpróbált semleges maradni.De döb
benetesen tapasztalhatta,hogy a döntés elől ki
térni akaró ügyeskedő kisérletek nem sikerülnek 
sohasem.Jézus "vagy - vagy" elé állitja az em
bert, s aki ezt nem akarja észrevenni,azt bele
kényszeriti ebbe a környezete: a hitvese,gyer
meke,szolgálata vagy ez a világ.

Bár előtte poziciójának megtartása a 
fontos s ennek egyetlen utja van: jóba lenni 
mindenkivel,császárral,néppel egyaránt. Pilátus 
mégsem volt romlott lelkü ember,hiszen van ben
ne annyi becsületérzés,hogy nem akarja lelkére 
venni az ártatlannak eliteltetését.Ugye,megér- 
ted,sőt indokolva is látod,hogy ebben az állás- 
foglalásra kényszeritő helyzetben,amikor ta
nácstalanul, nyugalmát veszitve,kezét tördelve 
járkál fel s alá palotájának termeiben, milyen 
jól jön néki a régi szokás!Hogy felujjong a 
lelke,hiszen dilemmájából itt a kinálkozó kiut: 
hát döntsön maga a nép Jézus felől.

Gerinctelenségén mitsem változtat az a 
tény,hogy személy szerint meg volt győződve ar
ról, hogy a sokaság Jézust fogja választani. Hi
szen csak egymás mellé kell állitani a kettőt: 
Jézus! és Barabbást! Óh micsoda egybevetés?...
Az egyik a megtestesült szelidség,megbocsátás, 
jóság; - a másik nyilvánvaló börtöntötelék.

De nem enyhiti felelősségét az a körül
mény sem,hogy abban a sokaságban bizonnyal nem 
egy ember lehetett,akinek Jézus adta vissza 
szemevilágát,gyógyitotta meg betegségét,üzte ki 
belőle a gonoszt,erősitette meg hitét,elvesz
tett reménységét...

Hogy a személyes döntés felelősség e- 
lől nem lenet elmenekülni,azt neki is tapasz
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talni kellett,mert belekényszeritette a felkor
bácsolt tömeg. E világon ugyanis az az elv,a 
gyakorlat,a szokás,ha elhatározzák egyesek,hogy 
valakit leráznak magukról,hát ennek megvalósi
tásához találnak vádanyagot hol ilyent,hol o- 
lyant eleget.Az elgondolásában csalatkozott Pi
látus kétségbeejtő kérdésére: "Mit cselekedjem 
Jézussal?" - nem is hangozhatott el más felelet, 
mint amit a morajló tömeg zugott,orditott felé
je: "feszittessék meg!"

S ez lett Pilátus veszte,de vele együtt 
mindazoké,akik annak az ábrándos hitnek képvi
selői, hogy a nép,az Isten adta nép megbizható, 
hogy a nagy kérdések,sorsdöntő problémák megol
dásának egyetlen jogos foruma: a tömeg.

Tudom,hogy mi ma egy olyan világban é- 
lünk,amelyben a népnek - mély tegnap meg ho
zsannázott , ma meg feszitsdmeget kiált - az a 
hite és meggyőződése,hogy ronthat és teremthet, 
feloldozhat és megkötözhet,koronázhat és meglin
cselhet - a hangulat,a befolyás,az érdek szerint. 
Hogy e csőcselék szemében Barabbás mindenkor ki
vánatosabb,mint Jézus, - azt a történelem iga
zolta.

Ez az ige nem is arra való,hogy vele a- 
kár jobbra,akár balra kárhoztassunk és itéljünk, 
hanem alkalmas arra,hogy ezen a csendes bőjti 
estén,amikor ismét haladunk egy lépéssel előbbre 
nagypéntek felé,önvizsgálatot tartsunk s megkér
dezzük itt,...most,... együtt,... nyilvánosan: 
vajjon a "vagy - vagy" örök nagy kérdésére mi 
milyen választ adunk.

S ezt azért kérdem,mert a helyzetünk e- 
gészen bibliai,olyan,mint Pilátusé volt.Hiszen 
olyan korban élünk,melyben a test nagyobb szere
pet kapott,mint a lélek,a nyers erő kivánatosabb 
mint a sziv,ahol az Isten neve inkább csak ká
romkodásra való s hajlékába sebzett szivek,haj
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lott koru öregek járnak megpihenni a mult drága 
emlékeinél.

Nehéz is elszenvedni azt a tényt,hogy 
ma faluhelyen csakugy,mint városban olyan embe
rek között élünk,akik csak azt nézik: vajjon 
nőtt-e naponként a keresetem,a vagyonom ,a di
csőségem, akik előtt számokká zsugorodik össze 
ez a világ,amelyben csak szorozni és összeadni 
lehet,de kivonni és osztani a sajátomból soha.

Rettenetes annak látása is,hogy ma csak 
az érdekli az embert,ami szemmel látható,kézzel 
tapintható,ami arannyal,ezüsttel mérhető,pénz
ben kifejezhető.

Vagy nézz bele az emberek lelkébe,nézd 
meg a családi otthonokat,az ifjakat és öregeket, 
halld meg a gyermekek beszédét,az utcán járóke
lők megnyilatkozását s feltámad a nagy kérdés: 
hová fog vezetni az a sok jajszó és panasz, az 
elégedetlenség,irigység,önzés,gyülölet,harag, 
rágalom,az a szemet szemért,fogát fogért elv; 
mivé lesz a holnap,a jövendő,a nép,a nemzet,ha 
erény számba megy a tolvajlás,a csalás,az üzér
kedés, a céda élet,ha az igazságnak nincs hatal
ma,ereje a jognak,dolgozni senki,parancsolni 
mindenki akar?...

Azok társaságában,akinél a hang,a kö
nyök, a protekció a boldogulás utja,nehéz a 
tisztaság,a szelidség.a becsület,az igazság, a 
jellemes élet,a magyar érdek,az Isten ügye kép
viselőjének lenni... Nehéz bizonyitani,de hir
detni is,hogy minden lélekben egy-egy örökkéva
lóság szunnyadoz s minden emberarc eltorzult 
vonásán az Isten képe ragyog felénk...

Ugye,megérted,hogy ilyen körülmények 
között nehezen vetem fel a kérdést: vajjon a 
"vagy-vagy" örökké időszerü kérdésére milyen 
választ ád a mi életünk, - a tiéd,Testvérem és
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az enyém?...
Pedig fel kell vetni,mert ennek világá

nál ráeszmélünk arra,hogy a mi keresztyénségünk 
nemcsak hogy nem gyakorlati,hanem hogy a róla 
való felfogásunk is sok tekintetben egészen ha
mis.Ugyanis azt hirdetik uton-utfélen az embe
rek, hogy a keresztyénség az engedékeny,békülé- 
keny emberek közössége.Ez pedig azt jelentené, 
hogy aki a közösségébe tartozik,hát az legyen 
élet,erő,akarat és meggyőződés nélkül való,haj
litható ,mint a nádszál,formálható,mint a viasz 
és befolyásolható,mint a gyermek.

Bennem fellázad ez ellen az a lélek, a- 
melyben visszhangzik Jézus azon igéje: "a ti 
beszédetek legyen ugy-ugy,nem-nem"; tiltakozik 
az a lélek,amely fázik annak még csak a gondo
latától is,hogy legyek szélkakas,mely a legki
sebb szellőcske elől is kitér,szalmaszál,amely 
a leheletszerü gyöngéd légáramlatban is megre
meg! Jézus sziklákat keresett,láng-lelkeket, 
embereket,akiknek van meggyőződésük,elszántsá
guk, gerincük, karakterük, jellemük. Neki férfiak 
kellenek,akik rendületlenül megállanak az igaz
ság mellett; és asszonyok kellenek,akik nem a 
ruhával és a divattal változtatják a véleményü
ket!...

Ugye,ez a gondolat egyszeribe elénk va
rázsolja Luthert,aki egy egész világgal,korának 
legfélelmesebb hatalmasságával került szembe,de 
nem engedett az igazságból!—

És elénk toppannak azok a tépett köntö
sü papok,akik elszenvedték a gályarabság minden 
embertelen förtelmeit csak azért,mert rájuk 
nézve az alkalmazkodás árulást jelentett volna.

Vagy ott vannak magyar protestáns eleink. 
Emberi szó nem tudja elmondani,a nyelv szegény 
annak leirására,hogy mennyi üldöztetésnek,meg
vetésnek voltak kitéve a hitük,a vallásuk miatt.
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De nem engedtek!Mert minél magasabb a cél,annál 
hitványabb a határozatlanság,a gerinctelenség,a 
gyávaság.Istennél azonban magasabb cél nincs, 
mért nálánál szentebb valóság sincs.

És ez ránk vonatkozik,mának keresztyéne
ire!...

Mert ha Isten most hirtelen azt kérdené: 
tudsz-e megbocsátani te magyar nép? - vajjon e 
kérdést a mi hazánk mai belső állapota nem ten- 
né-e lehetetlenné?...

És ha azt kérdezné: tudtok-e bizni ben
nem? - vajj on nem adna lesu jtó választ erre ag- 
godalmaskodásunk,remegésünk,pénzsóvárgásunk és 
élvezetvágyunk?...

És ha azt kérdezné; hát te evangélikus 
fiam,leányom,különb vagy-é te másnál a munkában, 
a megbizhatóságban,az élet megbecsülésében,a hit 
erejében,önzetlenségben,áldozatban,erkölcsi 
tisztaságban,egyházadért való szolgálatban, a 
Krisztusért való kereszthordozásban?... mernél-e 
válaszolni te,aki pálcát törsz a gerinctelen 
Pilátusok felett?...

Tudom,mentséget találunk eleget,magyará
zatot hallunk még többet.Hivatkozhatunk rajtunk 
kivül álló hatalmakra,helyzetekre,körülményekre, 
viszonyokra. Óh hidd el,szomoru erőlködés ez!...

Valójában pedig az a mi bajunk,hogy mi 
keresztyének is az árral uszunk,alkalmazkodunk, 
alkuszunk; hogy ezt haszon vezeti,amazt az élve
zet, emezt kicsinyes érdek,azt a gyomor; hogy itt 
egy állásért,amott előnyökért cserélgetik embe
rek az elveiket,meggyőződésüket,hitüket.Az a mi 
átkunk,hogy nem tekintjük becsület-ügynek az é- 
letet,amelyben szóval,tettel,beszélő élettel, 
beszélő halállal az Istent kell dicsőitenünk.

Lehetetlen,hogy ezt ne lássa az,aki lá
tó szemekkel néz maga körül... Lhetetlen, hogy 
ez ne bántsa azt,akinek van még érző szive, ép
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értelme és feszülő akarata.Tőlünk függ, hogy 
másként legyen minden!... Nekünk kell dönte
nünk az örökké időszerü "vagy-vagy” kérdésben. 
Jézus vagy Barabbás mellett!...

És ez a választás sürgős! Vesztegetni 
való idénk nincs!... Otthonod,hitvesed,gyerme
ked,néped,nemzeted,multunk, jövendőnk parancsol- 
ja,sürgetően követeli,Isten tőled és tőlem vár 
ja!...

És ezzel csak oda tértünk vissza,ahon
nan elindultunk.Ugye,mi ezen az estén abból in 
dultunk ki,hogy a szenvedés utján járó Jézus 
sokakkal találkozott.A különböző arcok,egyéni
ségek sorába,a farizeusok,irástudók,Kajafások, 
Péterek,Judások társaságába beletartozott a 
római Helytartó: Pilátus is. Én ugy érzem, és 
ezt vallom is,hogy az elmondottak után nem is 
kérhetünk mást,csak azt: a gerinctelen Pilátu
soktól ments meg Uram minket!—  Ámen.
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Az éltető kenyér.Bp.1948.márc.7-én. 
Ige: János 6:47-57. 
Ének: 349.

Bőjt 4.vasárnapja.

Esztendők óta kenyérgondokkal küzködik 
a világ.Ez pedig azért igaz,mert az ember éhes 
és élni akar.Tehát enni kell,mert evés nélkül 
nem lehet élni.Igy van beleépitve a világ fun- 
dámentumába az a megmásithatatlan törvény,hogy 
az élethez kenyér kell.

Hogy ez igaz,annak háziasszonyok,sta
tisztikusok, földmüvesek, közgazdászok,hivatalno
kok,üzletemberek, felelős vezetők és éhező nép- 
tömegek az élő tanui miközöttünk,hiszen a há
tunk mögött lévő évek alatt nem volt kiáltóbb 
gondunk és sulyosabb kérdésünk,mint éppen az e- 
légtelen vagy a teljesen hiányzó kenyér.

És mi tagadás,még ma is az a helyzet, 
hogy hiába biztositják jeggyel,szaporitják 
pó tanyagokkal,kevésnek látszik az az asztalunk- 
ra kerülő kenyér.

Ezt a kenyérkérdést azonban gyötrővé 
nem az teszi,hogy inséges állapotunk ellenére a 
szemétben itt is ott is elszórt kenyérdarabokat 
látni.Még az sem kétségbeejtő - bár fájdalmas 
jelenség - hogy a telhetetlen és finyás lelkek 
ajkán a barna- és kukoricáskenyér láttán nem 
egyszer csak becsmérlő szavak és kalács-követe
lések hangzanak el.A lényege mindennek abban 
van,hogy nem volt még olyan esztendő - lett 
légyen szárazság vagy pusztitó talajvizek árja 
- amikor ez az áldott magyar televény-föld ne 
termett volna valamennyiünk számára elég gabo
nát,hiszen Isten megadja mindig,ami szükséges!
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Más szóval: én vallom,hogy sohasem a 
kenyér volt kevés,a buza meg a rozs s vele 
mindaz,ami táplálékként kerül az asztalodra, 
tehát nem is az állástalanság,a munkanélküli
ség, az otthontalanság tette vagy teszi elhor- 
dozhatatlanná a helyzetet,hanem az a mi nagy át
kunk és nyomoruságunk,minden elégedetlenségünk 
forrása és magyarázata,hogy szivtelenné lett az 
ember,kihalt belőlünk az a hálás szeretet,amely 
mindent adományként fogad el és mindent örömmel 
ád tovább.Az élet ugyanis nem önmagáért van,nem 
azért tehát,hogy együnk,igyunk,mulatozzunk,bibor
ba, bársonyba, patyolatba öltözködjünk,uralkodjunk, 
parancsoljunk és basáskodjunk,hanem hogy szol
gáljunk annak,Aki azt adta.

Elismerem,hogy azok előtt,akik csak a 
földet nézik,a rohanó idő rabságában élnek,a 
lét idejét pedig a koporsóval lezárják,azok szá
mára nincs fontosabb,döntőbb szempont,mint a 
jobb állás,a kényelmesebb élet,a kevesebb munka, 
a több szórakozás és a minden igényt kielégitő 
fehér foszlós kenyér.Az ilyen ember aligha tud
ja, hogy az a falat kenyér,amit olyan mohón töm 
a szájába,jegye és pecsétje annak,hogy te is,én 
is, - igen: mi mind paradicsomból kiüzött embe
rek vagyunk,akik orcánk veritékével esszük a mi 
mindennapi kenyerünket mignem porrá leszünk, a- 
melyből vétettünk.Az is természetes akkor,hogy 
az ilyen lelkek kezében,ha sok a kenyér - átvál
tozik arannyá s támad a fényüzés,az arany imáda
ta és szolgálata, vele a hatalom és annak minden 
visszaélése; ha pedig kevés a kenyér - támad az 
inség,a gyülölet,a bün. Erről is,arról is csak 
annyit mondhatunk,hogy megrontotta a világot. 
Börtönök,bitófák,háboruk,nyomor- és büntanyák a- 
zért voltak,vannak és lesznek is mindaddig, amig 
ránk nem virrad az uj ég és uj föld,mert az önző, 
szivtelen ember kezében vagy sok volt a kenyér 
vagy kevés.Igy ment rá erre a kenyérre az ember
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lelke s lett belőle nem az élet,hanem a halál 
tápláléka. -

Ezzel a kenyérrel szemben mutat Jézus 
magára,amikor mondja: "Én vagyok az életnek ke
nyere! - aki eszi az én testemet és issza az- én 
véremet,örökélete van annak!" Ne feledjük,Jézus 
ezen szavait azokhoz intézte,akiket nem is o- 
lyan régen ezerszámra vendégelt meg őt kenyér
ből s a maradékokból 12 kosár felesleg támadt. 
Ugye,ők ott a puszta csendjében,a Mester lá-ba- 
inál rádöbbentek arra,hogy az ember nemcsak hus- 
test,hanem lélek is.s ezt a lelket csak mennyei 
eledellel lehet kielégiteni.Igen: ők az Élet 
fejedelmétől megtanulták,hogy nemcsak kenyérrel 
él az ember,hanem Istennek minden igéjével is, 
amely az Ő szájából származik.

Azóta,hogy ez az önmagáról szóló kijelen 
tés Jézus ajkáról elhangzott,maid kétezer eszten 
dő telt el.A történelem bizonysága szerint a min 
denkori hivők számára örömben,bánatban a legna
gyobb kincs éppen az a test és vér volt,amiről 
felolvasott igénk szól.Hallgassunk hát reá, hi
szen tudod te is,vallom én is,hogy itt,most,eb- 
ben az evangéliumi szakaszban az urvacsora drá
ga adományára tanit minket az Ur.Igéjét,kijelen
tését félválról már csak azért sem vehetjük,mert 
halálra,életre,örökéletre emlékeztet minket. Már 
pedig nekünk,embereknek,nincs nagyobb problémánk 
az életnél és rettenetesebb ellenségünk a halál
nál. Eddig is már óh hányszor és ugyan ki nem ta
pasztalta közülünk éppen ott koporsó mellett, a- 
hol győztesnek látszik felettünk a halál,hogy 
milyen drága az,amit mi életnek mondunk és mégis 
milyen olcső,semmi az,amit rendszerint életnek 
nevezünk.

Ugye,éppen ez az önmagának ellentmondó 
igazság érteti meg velünk azt,hogy az élet ne
vet nem is érdemli meg más,csak az örökélet. A
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valóság pedig az,hogy bármint nézünk szét eb
ben a világban,ezt az örökéletet nem látjuk 
meg benne,de nem leljük meg önmagunkban sem,a- 
minthogy ennek mond ellent a világban minden 
mi tapasztalásunk,legyen az betegség,öregség 
vagy vég és koporsó. Ezért hiába is keresnénk 
magunk között olyan embert,aki nyugodtan,kétel
kedés nélkül és megbizonyitottan elmondhatná 
magáról: Én élek,bennem az örökélet van.

Hogy azonban ennek az örökéletnek mi 
mégis osztályos részesei legyünk,mondja Jézus: 
"ha valaki eszik amaz élő kenyérből,amely a 
mennyből szállott alá,él örökké". Ez a mennyei 
kenyér pedig Jézus!

Tudom,hogy kemény beszéd ez Jézus aj
kán. Tudom azt is,hogy megdöbbentő és különösen 
hangzó szavak.Ezzel nemcsak ma van igy,itt,most 
miközöttünk az ember,hanem igy volt ez már ott 
a kapernaumi zsinagógában is,amikor először 
hangzott el.Sőt nemcsak a hitetlenek ütköztek 
meg rajta,hanem a tanitványok közül is sokan 
megbotránkoztak miatta és elhagyták mesterüket. 
Jézust.

De a megmásithatatlan kijelentés mégis 
csak az,hogy abban a megtört testben és kiontott 
vérben Krisztus önmagát adja nékünk.Hiszen hal
lottad, ott van az igében kitörölhetetlenül s 
magáról mondja,amikor mondja: "Én vagyok amaz 
élő kenyér,amely a mennyből szállott alá" s 
"aki engem eszik,él énáltalam!" Ezek az igék 
csakugy,mint a többi evangélista feljegyzései 
nekünk egybehangzóan azt mutatják,hogy az urva
csora adománya maga a Krisztus.És ezt ne is ugy 
értsd Testvérem,hogy a Krisztusnak valami ki
sugárzása, erő-megnyilvánulása, tehát v a l a - 
m i belőle,hanem az ajándék Őmaga.

És nincs is ebben semmi elfogadhatat
lan.Nincs,mert életed bizonyitja,kudarcaid,gyöt
relmeid, keserves csalódásaid,minden hasztalan
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u jrakezdésed azt igazolja, hogy számunkra, bünös 
emberek számára az élet egyetlen lehetősége 
az,hogy önmagát adja értünk a Krisztus.Mi em
berek kivétel nélkül olyanok vagyunk,akik csak 
töredékeket tudunk magunkból adni.Tehát csak 
valamit,egy keveset.Sőt,ha akarnánk se tudnánk 
mindent odaadni,aminek viszont ti vagytok be
szédes bizonyságai apák,anyák,gyermekükért min
den áldozatra kész szülők.Az pedig,hogy önma
gunkat odaadjuk valaki másnak a kezébe,az soha
sem a mi gondolatunk szerint való .Az persze 
lehetséges,hogy kirabolnak,majd mindent erőszak
kal vesznek el tőlem,de az,hogy én magamat ön
ként,egészen odaadjam,ez azért elképzelhetetlen, 
mert ez számomra halált jelent.

Lásd,Isten előtt még ez sem járhatatlan 
ut,nem u j vonás,csak nekünk,embereknek idegen, 
akik minaen áron meg akarjuk tartani az életün
ket.És a szót Krisztus sem érti másként.Nagyon 
jól tudja -.ezt a golgotai kereszt bizonyitja 
- hogy az Ő teste csak a halál által lesz ke

nyérré, táplálékká, éltető eledellé.Ezért is mond
ja: testemet halálra adom a világ életéért.Teszi 
pedig ezt azért,mert csak igy tud lakozást venni 
mibennünk,mi pedig Őbenne.

A cél ugyanis nem kevesebb,de több sem, 
mint hogy vele,benne és általa örökké éljünk mi, 
akik a mulandóság gyermekei vagyunk és a halál 
árnyékának völgyében járunk.Az örökélet azonban 
nála nem abban az értelemben jelentkezik,mint
hogyha az szétszakitható lenne egy földi létre 
és egy Isten tudja milyen örökkévalóságra,amely 
között mély árkot von a halál.Ha Jézus csak azt 
az életet adná,amely amugyis sorsunk:nem sokra 
mennénk vele.Hiszen a létünk halálos lét.Ezért 
is óv attól,hogy mi csak mannát kivánjunk,mert 
akik azt ették,mind meghaltak.Az ő kenyere azon
ban azért adatik,hogy aki eszik belőle,meg ne
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haljon,hanem örökké éljen.Hogy ezt miként, 
hogyan viszi végbe bennem, - ez is annak az Is
tennek a dolga,aki előtt soha semmi nem volt 
lehetetlen! Ha tehát azt mondja neked arról az 
eledelről,hogy az a test és ver örökéletre szó
ló kenyér - nyugodtan rábizhatod magadat. Isten 
nem hazudik!

Ezekután nem is kérdezhetek mást,csak 
azt,hogy halljátok-e ezt ti kenyérgondokkal vi
vódó emberek,éltető eledelre vágyódó lelkek?—

Ime,van számunkra egy kenyér,amely a 
mennyből szállott alá.Ha vele élünk,nem látunk
halált... És ime ez a megtört test és kiontott
vér ma ott van az Ur megteritett asztalán, ott 
hiv és ott vár téged örökéletre...

Vegyétek hát ezt az eledelt,amely által 
tudunk szükölködni és tudunk bövölködni, mert 
minden hatalom,jóság,szentség,szeretet,segitség, 
diadal,ami csak a Krisztus életét adja,mindez 
belénk száll,a miénk lesz általa.És nemcsak lesz, 
hanem már most,már itt az enyém!

Testvéreim! Ti kenyérre,életre,örömre, 
békességre éhező emberek! jöjjetek hát és ve
gyétek hittel a mi Urunk testet és vérét s ben
ne, vele, általa azt az uj életet,amelyben többé 
már nem veszedelem az,hogy kevés avagy sok a 
kenyér.Ha sok,akkor hála,szeretet,jóság fakad 
belőle; ha pedig kevés - alázatos hit,fokozott
munka,boldog lemondás támad mibennünk.... És
azt is vallom,hogy egyedül ez a mennyei eledel 
tanit meg egyesekét,közösségeket,népeket és nem
zeteket - téged is magyar nemzet - böjtölni 
az inség idején,hogy a kenyérből másnak is jus
son és vezet azon az uton,hogy a másét soha el 
ne vegyem.

Háziasszonyok,statisztikusok,közgazdá
szok,hivatalnokok,üzletemberek,szellemi és tes
ti munkások,férfiak,nők,felelős vezetők! ti
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mind-mind,akik szomorkodó,gyászoló,magányos,el
esett, kifosztott, csalódott lelkek,szeretetre, 
kegyelemre,bünbocsánatra éhező emberek vagytok, 
j e r t e k , - igen: jertek oda az Ur aszta

lához és vegyétek a mennyei kenyeret,hogy él
jetek itt ideig és ott örökké! . ..

Azután pedig.... azután? - bár böjti
idő van,de laetare vasárnapja - azt mondom: 
örüljetek,—  örüljetek és örvendezzetek, mert 
a régiek elmultak és minden ujjá lett tibenne- 
tek az egyetlen,igaz kenyér,a Krisztus által, 
aki mindeneket mindenkor megelégit az életre,az 
ö r ö k é l e t r e !  Ámen.
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Bp.1948.márc.11-én. 
Ige: Máté 27:46. 
Ének: 349.183.99.

Miért hagytál el engem?...

Bőjti áhitat.

G y ö t r e l m e s  , nehéz szavak ezek. 
Nem is csoda, ha e kinba, fájdalomba 3 órára elsö
tétedett a nap,megnyilt az ég és beleremegett a 
föld...

Ha van a Szentirásnak nehéz kijelentése, 
értelmet felül haladó szakasza,akkor ez a keresz
ten szenvedő Jézus ajkáról elhangzó kiáltás min
den bizonnyal ilyen.Ki tudná elmondani,felsorol
ni, hogy mennyi kérdés támadt már emiatt?... Hogy 
hivők es hitetlenek,tudósok és müveletlenek hány
szor viaskodtak már vele?—  És hát nem jogosan? 
nem méltán?... Talán bizony olyan könnyen elfo
gadhatónak, természetesnek találod azt,hogy Jézus, 
az Isten Fia magáról mondja: elhagyott engem az
Isten!?... Hiszen nincs rettenetesebb panasz,
szörnyübb vád e világon,amit mondhat barát ba
rátnak,szülő a gyermeknek,gyermek a szülőjének, 
hitves a hitvestársnak,haza a fiainak,gyülekezet 
a tagjainak,Isten az embernek és ember az Isten
nek,mint ami ott szólalt meg Jézus ajkán: "miért 
hagytál el engemet?"...

Milyen sokan érezték már eddig is és ér
zik ma is annak szükségességét,hogy tompitani 
kell a szavak élét.Magyarázni azzal,hogy ez vol- 
taképen nem us az Ő mondása,hanem Dávid 22.zsol
tárának csupán az egyik verse,amely ott a szen
vedés tüzében feltámadt emlékezetében.És nem is 
azért,hogy a saját legbensőbb érzéseit juttassa 
kifejezésre,hanem inkább azért,hogy megszólaltas
sa előtte járó kegyes lelkeknek szenvedő sóhaját.

Azonban nem térhetünk ki a kérdés sulya
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elől azzal sem,hogy ellenvetésként idézzük Jé- 
zus ajkáról a  hitetlenkedő zsidóknak mondott a- 
ma kijelentését: "aki küldött engem, énvelem van. 
Nem hagyott engem az Atya egyedül /Ján.8:29./.  
Lásd,ezt azért nem tehetjük,mert Jézus soha nem 
játszott a szavakkal.Ajkáról hitető beszéd,köny- 
nyelmü szó soha el nem hangzott.És ezt nem is 
mi,hanem ellenségei állapitották meg.

Én nem is merném szavait igy vagy ugy 
értelmezni,szépiteni,az eszünk számára, minden- 
képen elfogadhatóvá tenni,mert akkor éppen azt 
a Krisztust tagadnám meg vele,aki a "zsidóknak 
botránkozás,a görögöknek pedig bolondság,de ne
künk, akik megtartatunk,Istennek ereje".Egyéb- 
ként pedig minden mesterkedés,ködösités mellett 
és ellenére is marad a valóság az,hogy az eny
hiteni akaró kisérletek közepette is a fülünk
ben ujra meg ujra megcsendül az a  kereszten el
hangzott sötét,fájdalmas sóhaj: "Én Istenem,én 
Istenem,miért hagytál el engemet?"...

Vallom,hogy számunkra nincs más lehető
ség,mint hittel közeledni a szenvedő Krisztus - 
sóhajához,engedelmesen meghajolni az Isten utja 
előtt,amelyen ez a legfájdalmasabb szó,és soha 
nem felejteni,egy pillanatra sem,hogy ez is ér
tünk, miattunk, a mi üdvösségünkért hangzott el.

Jertek hát,induljunk el ezen az uton 
egy általános tapasztalásból.Ugye,nem szükséges 
sok szót vesztegetni annak igazolására, hiszen 
tudod te is és vallom én is,hogy ez a gyötrel- 
mes,nehéz szó,keserü panasz mindig akkor ül ki 
az ajakra,amikor a kinos magány állapota sza
kad mireánk.Ugye,nincs közöttünk senki,sem fér
fi, sem nő,sem öreg,sem fiatal,aki ezt a pana
szos sóhajt élete valamilyen nagy változásakor 
már el ne mondta volna.Betegágyon,szenvedések 
tüzében,amikor a pokol kinjai törnek ránk; - é- 
letromok felett,amikor fáj mindannak látása,ami
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egy boldog multra emlékeztet; - pusztitó vihar 
után,amely letépett életfádról minden lombot és 
gyümölcsöt s te ugy maradtál vissza,mint egy 
megszedett szőlőtő; - koporsó mellett,sir kö
rül, a szerető szivektől való bucsuzás nehéz ó- 
ráján,amikor jobb lenne velük együtt bucsut in
teni e nyomorult földnek; - vagy elhagyottan, 
magányos életuton,amikor mindenki hátatforditott 
neked és nem maradt senkid,még a jó barátok kö
zött sem,aki megértsen,meghallgasson, felmelegit- 
se fázó,didergő lelkedet.miközben amiatt panasz- 
kodol,hogy imádságaid is meghallgatatlanul hul
lanak vissza; - hát mondd,Testvérem,ebben a 
gyötrelmes,kinos állapotban,amikor valójában el- 
sötétedett életed egén a világitó nap és elnye
léssel fenyeget a föld, - tudtál mást mondani, 
mint ami ott a kereszten Jézus ajkáról hangzó 
negyedik vallomás sóhaja volt: "Én Istenem, én 
Istenem,miért hagytál el engemet?"...

Ugye,megérted,. . . tudod,.. vallod, hogy 
nincs szomorubb életállapot a magánynál, nincs 
keservesebb sors,mint elhagyottnak lenni,gond
dal, bajjal, ezernyi kérdéssel,az élet terhével 
egyedül maradni. S ez azért igaz ma,mert igaz 
volt már a teremtés hajnalán is,hiszen amikor 
látta Isten Ádám életét,megállapitotta,hogy nem 
jó az embernek egyedül lenni.Igy tapasztalták 
ezt azóta a pogányok,a keresztyének,emberek ez
rei,milliói, köztük szülők,gyermekek,hitvestár
sak, özvegyek,árvák,szenvedő lelkek, - igen: te 
is,én is,édes Testvérem.Aki pedig egyedül van, 
az sohasem azért sóhajtozik,mert egyedül huzza 
az igát,hanem csak az bántja,hogy nincs senki
je, akinek szivét kiöntse,panaszát elmondj a,köny- 
nyét elhullassa,terveit gondjait feltárja,örö- 
mét megéreztesse,szenvedését,fájdalmát elzokog
ja .- Más szóval: az élet értelme,szépsége,cél
ja akkor tárul fel igazán,ha azt egy másik lé
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lek szemében tükröződve látjuk.Csoda-é,ha Jé- 
zust mindig betegek,szenvedők,elhagyottak és 
kivetettek között látni?... És hát nem termé- 
szetes-é akkor az is,hogy a tanitványaira mi
ért éppen a szegények,özvegyek,árvák,betegek, 
foglyok,mezitelenek,szenvedő lelkek tömegeit 
bizta?...

Ne is magunkat tekintsük most már, ha
nem Őt,aki ott szenved egyedül a keresztfán. 
Péter háromszor megtagadta.Tanitványai elhagy
ták.Gyülölői megköpdösték,tövissel koronázták, 
nyilvánosan kigunyolták.Rablók és gyilkosok 
sorsára juttatták,Övéitől is bucsut vett. Most 
egyedül szenved testi kin és lelki gyötrelem 
alatt ott a Golgotán.És bizonyos,ha valakiről 
elmondható,hogy szenved,hát róla minden bizony
nyal. Valóban szenved,hiszen szent,ártatlan,aki
ben bün nem találtatott.Óh mennyire szenvedhe
tett,amikor ott fenékig üriti a keserü poharat 
és ebben a döbbenetes kinban,gyalázatban, még 
az Isten is elhagyta,az az Isten,akinek akara
ta, végzése volt az ő öröme,boldogsága és szol
gálata. Hogy mi töltötte el ebben az órában az 
Atya szivét? - nem tudjuk,de nem is kutathatjuk- 
Elég azonban azt tudnunk, hogy besötétitette a 
napot,felhozta a sötét éjszakát,hogy irgalmasan 
elrejtse a nagy szenvedést.Elég azt tudnunk, 
hogy három órára mély hallgatást bocsátott a 
földre.Nem is kutatta még soha senki,hogy abban 
az órában ki szenvedett jobban:az elhagyott 
Fiu-é vagy pedig az Atya,aki egyszülött Fiát 
magára hagyta?...

Emberi értelmünk számára egy örökké ti
tokzatos valóságról van itt szó.Luther szerint 
Krisztus földi életének legnehezebb kisértésé
vel állunk szemben,amikor Jézus a kárhozat gyöt
relmét szenvedi el,hiszen a kárhozat nem is e- 
gyéb,mint Istentől elhagyatott állapotban lenni.



-  131 -

Én vallom,hogy mindebben csak az ölt testet,a- 
miről Ezsaiás próféta szól,amikor Isten szava
ként mondja: "igy rövid szempillantásig elhagy
talak és busulásom felbuzdultában elrejtém or
cámat előled"/Ezs.54 :7-8./. Hitünk számára ez 
ugyanis az az igazság,hogy Isten perel önmagá
val,haragszik, itéletet tart,szenved,szenved mi- 
érettünk, "megsebesitetett büneinkért,megronta- 
tott vétkeinkért,békességünknek büntetése rajta 
van és az ő sebeivel gyógyulánk meg".

Nem is akar ez felelet lenni kiváncsis
kodó kérdésekre,csak utalás arra,ami a szemet 
szemét,fogat fogért uton járó ember előtt min
dig értelmetlen,s ez az az örömhir,hogy "ugy 
szerette Isten a világot,hogy az Ő egyszülött 
Fiát is odaadta",mert Ő nem tudott beletörődni 
abba,hogy ez a világ ne legyen az ő világa és 
az ember ne legyen az ő gyermeke —  Aki pedig az 
értelem mér-ónjával közeledik feléje,az még eny- 
nyit sem láthat meg az Isten utjából.

A kereszt titka,a szenvedés mélypontba 
Krisztusnak éppen ez az elhagyatottsága a Gol
gotán. Ez nem is azért történt,hogy eszünkkel 
mérjük,magyarázzuk,vitatkozzunk fölötte, hanem 
hogy hittel elfogadjuk.Az a sóhaj azért hangzott 
el ott Jézus ajkán,hogy amikor a mi szivünkből,a 
tiédből és az enyémből tör fel a gyötrő,nehéz 
vallomás,többé ne sirhass,ne panaszkodhass, ne 
légy magadra soha,még akkor sem,ha eljő számodra 
is az az utolsó óra,amikor mindent elhagyunk e- 
zen a világon s éppen az volna a legelviselhetet
lenebb,ha az Isten minket elhagyna.-

Keresztyén Gyülekezet! Gyötrelmes,nehéz 
szavak meghallására hivott egybe ez estén minket 
az Isten.Ne tompitsuk az élét,ne enyhitsük a 
szavak sulyát,hiszen ilyen észbontó nagy árat 
fizetett Krisztus az üdvösségért,a tiedért és az 
enyémért.
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Tanuld hát meg Testvérem,amig nem késő, hogy 
Krisztus ajkán éppen helyetted és éretted tört 
fel a kárhozat szenvedése közben az a gyötrel- 
mes,nehéz vallomás: "Én Istenem,én Istenem, mi' 
ért hagytál el engemet?"—  Ámen.



133 -

Bd . 1948.márc.14-én. 
Jge: Gal.lev.5:1. 
Ének: 15.

Szabadság!

Bőjt 5.vasárnapja.

Zászlódiszbe öltözött az ország!...
A szabadság igézetes jelszavától vissz

hangzik ez a sok vérrel öntözött drága magyar 
föld...

Kicsiny falvak,nagy városok népe,gyer
mekek serege és felnőttek sokasága egyaránt a 
százados forduló varázsában él.Történik pedig 
ez mindenütt azért,hogy ettől a megemlékezéstől 
hangosabban dobogjon a sziv,megpezsdüljön a vér, 
megfeszüljenek az izmok,fakadjon az ajkakon uj 
dal és járja át mindenkinek valóját,aki magyar 
e világon,az akadályt nem ismerő tenni vágyás 
szent mámora.

Bizonyos,hogy mi,az evangélium népe 
sem vonhatjuk ki magunkat a multről való megem
lékezésnek szent kötelessége alól.Méltatlanok 
is volnánk 48-as őseinkhez,vértanukhoz,akik e 
nemzet függetlenségi harcában élen jártak és a 
haza szabadságáért mindent áldozni tudtak, ha 
most,amikor a történelem drága tanitómesterünk 
akar lenni,egy szavunk sem volna és nem talál
tatnánk ott az ünneplők között...

Viszont az is magától értetődő,hogy a 
mi célunk itt bent,e megszentelt falak között 
mindenesetre más,mint ott kint,a zsibongó ut
cán, lobogó zászlók alatt egybesereglettek ünne
pi alkalmainak drága perceiben.Ez a megszentelt 
hajlék arra kötelez,hogy csendben,halálosan ko
moly áhitatban,a helyhez méltó józan,higgadt 
megfontolással, - az Isten előtti felelősség
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szent tudatával avassuk ünneppé a megemlékezés 
napjait.

Természetesen mi is csak szabadságról 
szólhatunk,mert a szabadság feltétele az élet
nek. De az a szabadság,amelyről mi szólunk,nem 
Janus-arcu,nem a kettős erkölcsiség alapján áll, 
hanem az az élet,amely ott teljesedett ki a Gol-
gotán s amelynek uralkodnia kell,ha azt akarjuk, 
hogy mindaz,ami bennünk sóhajtás - elszántság

gá váljék; hogy mindaz,ami forró hevület - mun
kává legyen; hogy mindaz,ami megrendülés és meg
hatottság - egy olyan emlékké kristályosodjék 
ki,amely nem nagyhangu szavak árjában, hanem a 
kötelességteljesitésben vált be minden igéretet 
és fogadástételt.

Ezt a célt - meggyőződésem szerint - 
ma számunkra legjobban az a szabadon választott 
szentige szolgálja,amit az imént olvastam fel. 
Ennek üzenetét akkor értjük meg igazán,ha tud
juk, hogy Pál apostol e felszólitást Galáciának 
zsidókból és pogányokból lett keresztyéneihez 
intézte,azokhoz,akik nem is olyan régén elvisel
hetetlen lelki szolgaság igájában éltek s aki
ket az apostol hivott el a Krisztus evangéliumá
nak szabadságára.Irásra pedig az késztette,hogy 
a galáciai keresztyének gyenge gyermekként in
gadozni kezdtek.Ugyanis az történt,hogy álnok 
hitetők vették körül a szabadságot megkóstolt, 
de azzal élni nem tudókat... És mert ezek az ál
próféták beszélni,rábeszélni ugyancsak tudtak, 
Pál apostol előtt egyszeriben nyilvánvalóvá lett 
az a veszély,amely fenyegette őket.Ilyen körül
mények között irta hozzájuk ezeket a sorokat, a 
krisztusi szabadság védőiratát,a keresztyén em
ber szabadságlevelet,benne azt a nekünk is szó
ló intést: "a szabadságban,amelyre minket Krisz
tus megszabaditott,álljatok meg,és ne hajtsátok
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magatokat ismét a szolgaság igája alá”...
Ma erre hallgatni azért ajánlatos, mert 

ugy vélem,hogy az apostoli tanitás segit levinni 
a multat a szivek mélyéig és át tud menni férfi
ak jellemébe,asszonyok érzéseibe,ifjak rajongá
sába ugy,hogy nemzetünk történetében ne fátumot 
lássunk,szomoru végzetet,hanem hivatást,felada
tot,mely most,a passió napjaiban,ebben a mi mul
tunkra emlékező jelenünkben is az életet formál
ja .

Ünneplésünkben nem is lehet ez mellékes 
szempont,olyan jelenség tehát,amit félválról ve
hetnénk.Nem pedig azért,mert a szabadság még nem 
minden.A szabadság nem cél nem eszmény,nem maga 
az élet,hanem csak feltétele annak.Az őserdőkben 
is van szabadság,talán nagyobb,mint bárhol másutt, 
de mit ér ez?—  És hát nem kár a szabadság az 
öngyilkosoknak,a renyhének,nem kár a gonosztevő
nek?... Igy lesz igaz közöttünk,hogy az a sza
badság, mellyel Krisztus ajándékozta meg az embe
riséget lényegileg egy azzal a szabadsággal,mely
re mi magyarok is elhivattunk.Sőt bátran hozzáte
hetjük azt is,hogy az a krisztusi szabadság,mely
nek hirdetése egy régi,romlott világot döntött 
meg a maga idejében és egy uj világnak vetette 
meg a lapját,egyedül hivatott arra,hogy eszménye 
legyen az emberiségnek,hogy célja,vágya,törekvé
se legyen a magyarságnak,mély ha nem mint egy 
sajátos,tőrölmetszett,szabad, egyéni nép akar el
helyezkedni a nemzetek között,megérdemli, hogy 
eltöröltessék a föld szinéről.És ez az utóbbi 
kijelentés nem faji gondolat,még kevésbbé gyülö
letes sovinizmus,hanem felismerése annak az is
teni igazságnak,amely próféták ajkán,költők lant
ján akként öltött formát,hogy

"Hazádnak rendületlenül 
Légy hive óh magyar,...
Mert a nagy világon e kivül 
Nincs számodra hely"
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De hogy krisztusi szabadság nincs Krisz
tus nélkül az nem a szójáték miatt igaz,hanem 
azokért a tapasztalatokért,amelyek most dönge
tik a józan ész kapuját és irnak nem egyszer 
drámai fejezeteket a történelem öreg könyvében 
népek romlásáról,erkölcsök hanyatlásáról.Ez pe
dig számunkra azt jelenti,hogy a szabadság fo
galmának valódi tartalmát csak Krisztus adja 
meg! Vagyis: a szabadság csak keresztyén talaj-ból fakadhat!

Tudom,hogy ez az állitás ma sokak szá
mára elfogadhatatlan.Azonban a bibliának ez a 
tanitása azért szövegezhető meg ilyen határozot
tan,mert a szabadságnak ez a krisztusi lényege 
az i g a z s á g b a n  gyökerezik,amint Jézus 
is mondta: "Megismeritek az igazságot és az i- 
gazság szabadokká tesz titeket"/Jn.8:23-/. A 
szabadságnak az igazság talajából kisarjadó fá
ját viszont a s z e r e t e t  táplálja.Ugyan
csak az Irás mondja: "Ti szabadságra hivattatok 
el;csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a test
nek, sőt szeretettel szolgáljatok egymást. Mert 
az egész törvény ez egy igében teljesedik be: 
szeresd felebarátodat,mint magadat!"/Gal. 5:13- 
14./. Ebből pedig nyilvánvaló az,hogy a szabad
ság elnevezésére csak az méltó,ami az igazság
ból veszi eredetét,de a szeretetből táplálkozik. 
Ami pedig az igazságot megtagadja s a szeretet
tel ellenkezik,szabadság soha nem lehet.E két 
ismertető jegy nélkül csak szabadosság van: kor
rupció - ha hiányzik belőle az igazság; anar
chia - ha nincs benne szeretet! 

Igaz,hogy mindig voltak,igy hát ma is 
vannak olyanok,akik ellentmondást vélnek látni 
az igazság és szeretet között s ezért nem a 
szabadsággal,hanem kenyérrel,tehát gazdasági 
eszközökkel akarják megoldani az egyetemes zür- 
zavart s a nemzet létkérdéséit.Eltekintve at-

1
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tól,hogy ennek a szanáló eszköznek teljes csőd- 
bejutásat mindenki könnyen megláthatja,rá kell 
eszmélnünk arra,hogy az az emlitett igazság és 
szeretet:két egymást kiegészitő és egész vilá
got átölelő valóság.Ez a mai határkő különösen 
is alkalmas annak felismerésére,hogy igazság és 
szeretet nélkül nincs élet,nincs jövendő sem 
népnek,sem egyesnek.

Éppen ezért nincs is sürgősebb felada
tunk, minthogy mi valamennyien az igazság szolgá
latába szegődjünk.Ez pedig kezdődik annak elis
merésével és megvallásával,ami ott a Golgotán 
lett nyilvánvalóvá.Az az egyszerüen megácsolt 
kereszt nekünk arról prédikál,hogy mi az Éden 
kertből kiüzött b ü n ö s  emberek vagyunk, o- 
lyanok tehát,akik egyedül Isten kegyelméből va
gyunk, amik vagyunk,akik között éppen ezért nem 
is kasztok,rendek,rangok,drága vagy átkos hagyo
mány emelte válaszfalak szerint osztályozódnak 
az emberek,mert Isten előtt teljességgel isme
retlen dolog a személyválogatás.És az igazság 
szolgálata jelent akkor olyan gazdasági rendet 
is,amelyben a munka nagysága és nemessége a 
döntő,amelyben nincsenek dologtalan milliomosok 
és kiuzsorazott szellemi-testi munkások, amely
nek alapján nem a kenyérharc dühöng,hanem az ál
dozat nemes versenye folyik—  Ami pedig az i- 
gazság szolgálatának utján megvalósithatatlannak 
látszik - már pedig a feltétlen igazság egye
dül Istennek lehet birtoka - hidd el.Testvérem, 
te még minden pillanatban lehetsz szerető szivü 
ember!... És ha betöltötted a szeretet parancsát, 
máris megállottái abban a szabadságban.amelyre a 
Krisztus megszabaditott,melynek lelke a b ü 
n ö k  b o c s á n a t a !

Mivel azonban az embert mindig az a ve-
szély fenyegeti,hogy felveszi a bün rabságát, a 
szolgaság igáját,a Krisztus-nélküliek követését,
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melyben a pénz,a befolyás,a hatalmi vágy a dön- 
tő,aminek folyamán azután az élvezetek kergeté- 
se,a kötelesség elhalványodása,a becsület lezül- 
lése,a jellem elgyöngülése mutatkozik lépten- 
nyomon, - nincs más ut számunkra,mint akarni 
szóval,tettel azt a szabadságot,mely igazságot 
keres szeretet által.

Ez pedig azt jelenti,hogy e megfáradt, 
vén Európában legyen ez az ország az a hely, a- 
hol egyik lélek a másiknak jelöli ki az életsor- 
sot azzal,hogy igyekszik olyan nemes,olyan igaz, 
olyan áldozatos,a megbocsátásban olyan gyors 
lenni,amilyen csak tud.És versenyeznek is,de nem 
abban,hogy ki milyen hamar tud méggazdagodni,ha
talomra és tekintélyre szert tenni,hanem abban, 
hogy mennyit tud eltürni,dolgozni,áldozni,szeret
ni,imádkozni és megbocsátani... Igy - és csakis 
igy - lesz ezen a földön olyan ország,ebből a 
népből olyan nemzet,amely a mennyet tükrözi visz- 
sza,tisztán,gyönyörüen,ugy,amint azt lehetővé 
tette Ő ,a szenvedők Királya éppen ott a Golgotán.

Keresztyén Gyülekezet! Amig odakint zász- 
lódiszbe öltözött az ország és a szabadság igéze- 
tes jelszavától visszhangzik ez a sok vérrel ön
tözött drága föld s mindez történik százados év
forduló alkalmából azért,hogy hangosabban dobog
jon a sziv, pezsdüljön a vér,feszüljenek az izmok 
és uj dal fakadjon az ajkakon, - addig idebent 
mi ünnepi csendben,halálosan komoly áhitatban, 
józan és higgadt megfontolással,az Isten előtti 
felelősség tudatában az igazságnak szeretet által 
való szolgálatára tegyük fel a lelkünket,az éle
tünket,mint olyanok,akik járják a passió utját a 
biztos diadal és győzelem reményével,mert tudják, 
vallják,hogy Krisztus minket büntől,haláltól és 
ördögnek hatalmától megszabaditott,nem arannyal, 
sem ezüsttel,hanem szent és drága vérével!

Hidd el, Testvérem, egyedül e z a szabad
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ság,amely életet jelent egyesnek,népnek,nemzet
nek,köztük neked és nekem is.Ez az az élet, a- 
melyet várva vár ez a föld,az otthon,a hitves,a 
gyermek,a barát,az ellenség,a hivatal,a munka
hely, a piac az utca és epekedik utána ez a bün 
szolgaságábán,rabságában szenvedő világ!...

Te evangélium népe! Te ünneplő Gyüleke
zet! ugye,tudod,hogy ennek az éltető szabadság
nak csak egy forrása van: az Ur kegyelmének 
asztala, az oltár,ahol ma is,téged is a bünbo- 
csánat ajándéka vár!—  S vár azért,hogy többé, 
végre ne haragnak,gyülöletnek,indulatnak,a sze- 
retetlenségnek, - igen: ne a bünnek rabságában 
élj,hanem az igazságnak és szeretetnek szabad
ságában !

Én vallom,hogy ez mindig időszerü ta
nitás,de most,a jubileum napjaiban,szabadság
ünnepén különösen is nekünk,magyaroknak való.

Ámen.



Bp.1948.márc.18-án. 
Ige: János 19:28-29- 
Ének: 349.183.99.

"Szomjuhozom! "...

Bőjti áhitat.
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Különös szó ez Jézus ajkán.
Nem azért,mert a kereszten elhangzott 7 

sóhajtás közül ez az egyik legrövidebb.Ennek 
társa lesz majd az utolsó szava,az,hogy "elvé
geztetett!"...

A különös benne az,hogy ez a legszegé
nyebb kifejezés,amit valaha is mondott Jézus e- 
zen a földön.Szegényebb még az Istentől való el
hagyatottság vallomásánál is.Az,mely ma egy hete 
keresett minket,még sejteti a belső harc erejét, 
a küzdelem hevét,az áldozat nagyságát, - ez a- 
zonban egészen erőtelen, csekély, olyan nagyon je
lentéktelennek látszik.És mégis Jézusnak éppen 
ez a "szomjuhozom" felsóhajtasa az a vallomás,a- 
mely a legszélesebb skálát tárja elénk,tükrözi 
emberi és isteni természetét,a földet és a meny- 
nyet.

Esetleges értelmi nehézség miatt nem is 
szabad jelentésén változtatnunk.Tehát vegyük ugy. 
amint hangzik: szószerinti értelemben.Ha pedig 
ezen az ösvényen indulunk el,tüstént elénk ke- 
rülnek azok az emlékek,képek,amelyek beszédes 
bizonyságai előttünk annak,hogy Jézus életében 
nem ez az első alkalom,amikor találkozik a szom
jusággal. Ugye, tudod, hogy sokat vándorolt ezen a 
földön.Rövid három esztendei müködése alatt 
hányszor bejárta Galileát,a Genezáret tavának 
környékét;milyen sokszor megfordult Jeruzsálem- 
ben, in ilyen gyakori vendég volt Bethániában. Sőt
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elment a Jordánon tulra is,csakhogy hirdethesse 
az Isten országáról szóló üzenetet minden ember
nek.Nem is csoda,hogy Palesztina hegy-völgyes 
tájait járva napsütésben,fullasztó utakon, éjt 
nappallá tevő küldetésben el-elfáradt.Ugye, em
lékszel arra is,hogy egyszer ott találtuk őt u- 
ti fáradalmaktól elgyötörve,a perzselő déli nap 
hevében ülni Jákob kutja mellett s nem átallott 
vizet kérni egy samáriai asszonytól sem. Hogy 
mennyire megbecsülte a hüsitő vizet,azt legin
kább tanitványaihoz intézett szavai mutatják,a- 
mikor azt mondja nékik: "Aki inni ád egynek a 
kicsinyek közül,csak egy pohár hideg vizet ta
nitvány nevében,bizony mondom néktek,el nem 
vesztheti jutalmát"/Mt.10:42./.

A szomjuságról általánosságban pedig 
tudjuk valamennyien,hogy az nagyon keserves 
szenvedés.Mentőcsónakban napokig hányodott hajó
töröttek mondják,hogy abban a nagy bizonytalan
ságban ott a végtelen tenger közepén semmi sem 
volt olyan elhordozhatatlan,mint éppen a szomju- 
ság.És ugyanezt igazolja a nehéz mütéten átesett 
betegember is.És hát nem azt tapasztaltad tema- 
gad is,hogy ott a kinban,gyötrelemben,nehéz be
tegágyon éppen az a gondolát tölti el a lelket, 
foglalkoztatja az értelmet,teszi türelmetlenné, 
követelőzővé a testet,hogy szomjuhozom?. . . Iga
zán nem csoda,hogy a szomjuságban szenvedő em
berek között előfordul itt is ott is az a jelen
ség,hogy e sulyos próba alatt -ami sokkal nehe
zebb az éhség 'fájdalmánál - el-elborul némelyik
nek az elméje.

Hogy pedig teljesebb legyen a látásunk, 
mindehhez még azt is hozzáfüzhetjük,hogy Jézus 
előtt nagyon jól ismert volt a szomjuság k  i
n  o  s gyötrelme.És most a gazdag és Lázár tör
ténetére gondolok.Ugye,a pokol gyötrelmét szó
laltatja meg a gazdag embernek enyhületért kö-



-  142 -

nyörgő kiáltásában,amikor mondja: "Atyám,Ábra- 
hám !könyörülj rajtam és bocsásd el lázárt, hogy 
mártsa az ő ujjának hegyét a vizbe és hüsitse 
meg az én nyelvemet,mert gyötrettetem e lángban 
A bibliának nincs is erősebb kifejezése,szine
sebb képe a kárhozat gyötrelmére,mint a szomju
ság égető kinja.

A különös nem is az,hogy ott a keresz
ten Jézus megszomjazott.A keresztrefeszitettek 
mindig a szomjuságtól szenvedtek a legtöbbet. A 
különös - ami mellett nem mehetünk el szónél
kül - az a tény,hogy ebben a gyötrelmes szomju
ságban vesszük bizonyságát annak,hogy Jézus va
lóságos ember volt.Más szóval: Isten" Fia nem 
"álruhás királyfiként" járt-kelt közöttünk, aki 
csak ideig-óráig öltötte magára az emberi for
mát. Benne valóban "az Ige testté lett és lako
zott miközöttünk" - amint János apostol irja 
evangéliumában.És valóban e g é s z e n  em
bernek kellett lennie,hogy a bün következménye
it a maga testén elszenvedhesse.Ime,most lát
juk, hogy a bün reácsapott és elkezdte gyötörni. 
Reácsapott,mint kisértés: csalódás,hatalom, a 
szenvedő test gyengesége,éhség és szomjuság. 
Vagyis Jézus nem ugy hordozta embervoltát, mint 
valami ruhát,am it akkor vesz fel és vet le,ami
kor akar,hanem hordozta,mint sorsot,amit önként 
vállalt magára.

Azonban ezt sem részvétből teszi. Fi- 
gyeljük csak meg.Ez a sóhajtása akkor hangzik 
el ajkáról,amikor az Ótestamentomnak minden 
szavát,kijelentését,igéretét,előképét már be- 
teljesedettnek látja.Ezek sorában az első az az 
életre-halálra menő harc volt,amely az asszony
fia és a kigyófia között támadt a büneset óta 
és vezetett egészen addig a bárányig,Aki megse- 
besittetett büneinkért,megrontatott vétkeinkért, 
békességünknek büntetése rajta van. Most tehát
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nincs már egyetlen egy olyan prófétai szó,amely 
be ne teljesedett volna,de a szükség és nyomo
ruság idején Istentől származó olyan igéret sem, 
a-melyet meg ne tartott volna.Más szóval: amikor 
szenvedésében nem volt számára emberi vigasz és 
küzdelmében,áldozatvállalásában egészen magára 
maradt,akkor az,ami Őt erősitette,a keskeny u- 
ton megtartotta éppen az a felismerése volt, 
hogy az Isten akarata megy teljesedésbe. Ezért 
Jézus ugy látja,most már csak az van hátra, hogy 
ajkára vegye a legszegényebb szót,azt,hogy szom- 
juhozom s ezzel azután beteljesedjék mindén,ami 
megiratott felőle.

Ez a szó tehát annak ajkáról hangzik el, 
aki Isten akaratából érted és értem 40 napig 
szenvedett,nélkülözött a pusztában? aki néhány 
megáldott kenyérrel ezreket elégitett meg; aki 
az övéihez jött,de az övéi nem fogadták be őt.
Ez az,aki a megfáradtakat és megterhelteket hiv
ta,mondván: aki pedig szomjuhozik,jöjjön énhoz- 
zám és vegye az életnek italát.És ez a Megváltó 
ime most olyan elesett lett,hogy a legszegényebb 
kivánsággal vivódik ott a keresztfán.

Az is különös Jézusnak ennél a kereszten 
elsóhajtott 5.sszavánál,hogy vele nem a tanitvá
nyokhoz fordul,sőt még csak szeretteihez sem. Ők 
már szétoszlottak,félrehuzódtak.Most a közönsé
get keresi,a kereszt lábainál tolongó,kiváncsis
kodó és gunyolódó sokaságot,azt a gyülölködő vi
lágot. És hát ez a világ adhatott-e mást neki,a- 
ki ott az utolsó vacsorán,majd itt a Golgota ol
tárán a legdrágább italt nyujtotta feléjük saját 
vérének felajánlásával, adhatott-e mást,mint ami 
lényének legjobban megfelelt: a keserü ecetnek 
italát!

A szomjuság azonban elengedhetetlenül 
hozzátartozott a megváltáshoz.Annak a testi szom
juságnak, amelyet a kereszten függő Jézus életé
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ben szószerinti értelemben kell vennünk,van u- 
gyanis egy lelki vonatkozása és jelentősége.En
nek megértéséhez annak a kérdésnek a felvetése 
segit el,hogy Isten Fia miért is függött ott a 
gyalázat fáján olyan elhagyottan,szomjuságtól 
elepedten? Miért szenvedte,vállalta azt a kibe- 
szélhetetlen kint,elhagyatottságot,ha nem arra 
szomjuhozott,hogy megváltsa az embert,aki elve
szett.És valóban az is az igazság,hogy ő egész 
életét azoknak áldozta oda szent tékozlással,a- 
kik szomiuhoznak.

Ugye,ez a szomjuság hozta Öt a földre. 
Ez a szomjuság nyitotta meg mindannyiszor ajkát 
a tanitásra.Ez késztette Őt,aki csak a szelid 
beszédet ismerte és olyan nagyon ritkán szólt 
keményen,arra,hogy amikor ott áll a templomaj
tóban, az ünnep utolsó napján,a távozókra hango
san kiáltson: "Ha valaki szomjuhozik jöjjön én- 
hozzám és igyék!" Ez a nagy szomjuság vitte Őt 
a Golgotára,hogy elszenvedne minden szomjuhozó- 
nak a kinját s adjon egy italt,amely örökre 
megelégit.

Lehet ugyan fájdalmas az a tény,hogy 
ezen a barátságtalan földön ez az olthatatlan 
szomjuság volt az Ő utolsó érzése.Viszont tá
maszthat némi jó érzést az a körülmény,hogy a- 
dott esetben milyen áldott szolgálat volt az,a- 
mit egy ismeretlen lélek tett ott a kereszt tö
vében, amikor ecetes vizzel enyhitette a szomja
zó kinját.Mégis hidd el,tanuld meg,lásd meg, 
Testvérem,fel nem becsülhető áldott dolog az, 
hogy értünk ezt a gyötrelmet is ott magára vet
te! ...

Ezt pedig azért hangsulyozom,mert mi 
emberek olyanok vagyunk,akik szüntelenül szen
vedünk a lelek szomjusága miatt.Ugyan ki ne is
merné közöttünk azt a sóvárgást,amit a 42.zsol
tár szerzője szólaltat meg,amikor azt mondja:
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"Szomjuhozik lelkem Istenhez,az élő Istenhez: 
mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt." 
És ezt most tőletek kérdem,fogságot szenvedett 
férfiak,apák,fiak vagy testvérek,akik hónapokon 
vagy esztendőkön keresztül ugy ettétek keserü 
kenyereteket,hogy nélkülöztétek a lelki táplá
lékot,hát nem ugy kivánkozott lelketek Isten
hez,mint a szarvas kivánkozik a folyóvizekre?. 
És hát a betegeket,özvegyeket,árvákat,magános 
életuton járókat,öregeket,sőt sokszor fiatalo
kat is,nem ugyanez a vágy emészti?—  Vagy nem 
kell elgondolkoztasson minket annak látása,hogy 
a mai ember - legyen az férfi vagy nő,előljáró 
vagy alárendelt,müvelt vagy müveletlen - meny
nyire issza a bóditó források vizét,az igaz é- 
let itala helyett?...

Bármerre jársz városon,falun,utcán,pi
acon, ha betekintesz a családi otthonokba, kór
házakba,mühelyekbe: ha figyelsz a melletted é- 
lők beszédére,vagy akár magadat vizsgálod meg, 
csak egy szó hangzik itt is ott is refraine 
szerüen feléd s benne az emberiség kérése, ki
áltása, insége szólal meg,s ez mindössze az, 
hogy "szomjuhozom !"

Óh higgyétek el,nem is az a szomoru ,a- 
mi ott ment végbe a Golgotán,amikor keresztre- 
feszitették az Isten Fiát,aki e világon egye
dül volt igaz,ártatlan és szent,hanem annak 
látása rettenetes,hogy hányan pusztulnak el 
szomjan éppen az örök forrás mellett és jutnak 
kárhozatra az Elet fejedelme lábainál.

Mondd hát Testvérem,nem tud megindita- 
ni téged annak a Krisztusnak a képe,aki miat
tunk emésztődik szomjuságtól ott a kereszten? 
Hát nem támad fel benned az a szomjuság,amely 
Őt értünk,elveszett emberekért a halálra adta? 

Hát hol van,miben áll az üdvösséged öröme, ha 
nem akarod azt továbbadni,hogy a másik,a többi,
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a barát,az ellenség,a veled vagy a melletted é- 
lő el ne epedjen?...

Ezt is csak azért emlitem,mert látásom 
szerint ez a mi világunk éppen arra az enyhitő, 
megelégitő szolgálatra vár,amit az az ismeret
len könyörületes ember a szomjuhozók szomjuho- 
zójával vitt ott véghez a Golgotán...

Valóban nem szeretnél.... nem tudnál... 
nem akarnál ilyen áldott szolgálat eszköze len
ni?...

S ezt már nem is én kérdem,hanem az a 
Jézus Krisztus,aki az utolsó itélet napián fel
mentő itélettel csak azokhoz szól,akikről el
mondhatja: "Szomjuhoztam és innom adtatok!"Ámen
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Bp.1948.márc.21-én. A tékozló szeretet...
Ige: János 12:1-8. 
Ének: 196.

Virágvasárnap.

Csodálatos,megható kép.Mégis különös fe
szültség árad belőle.Az a levegő reszket benne, 
ami eltölti mindig a virágvasárnapi evangéliumot. 
Ennek lényege mindössze annyi,hogy a hozsannázók 
között ott huzódnak meg a Krisztus halálára tö
rő tömegek.

Első hallomásra is nyilvánvalóvá válik, 
hogy ez a bethániai esemény hü tükörképe az ak
kori Jeruzsálemnek.Az evangélisták egyöntetüen 
azt igazolják,hogy akkor,amikor ez a felolvasott 
jelenet lejátszódott a szent város tőszomszédsá
gában egy áldott otthon meghitt falai között,ak
kor valami sötét,rettentő tragédia közelgett a 
végkifejlés felé.

Jeruzsálemben,a fővárosban,mindenki nyug
talan, ideges. Senki sem leli a helyét,Az utcákon 
emberek jönnek-mennek,csoportokba verődnek s. 
mindenki azzal köszönti a másikat: mi ujság?....
A máskor komoly,méltóságteljes farizeusok szokat
lan élénkséggel sietnek,heves taglejtésekkel, 
fojtott hangon kapacitálnak.A jeruzsálemi házak
nál ebéd idején,lefekvéskor a családtagok között 
kemény szóváltás folyik.A templom előtt férfiak 
gyülekeznek és különös dolgokat hallanak,beszél
nék. Az asszonyok tekintetében szánalom és döbbe
net ül.A főpap palotájának ablaka éjszakánkint 
sokáig világos.A római helytartó kapujában meg
kettőzött őrség áll.- Egyszóval: akármerre néz 
az ember,egész Jeruzsálem olyan mint egy feldult 
hangyaboly s a levegőben rettentő vihar előszele
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érzik.
A sok izgatott beszédből két szót lehet 

legtöbbször kivenni: Jézus és Messiás.Az foglal
koztat most minden lelket,hogy Messiás-e a ná
záreti vagy pedig közönséges csaló.Ha Messiás, 
akkor csak egy jelre vár minden igazhitű izrae- 
lita,hogy évezredes szabadságvágyával és az el
nyomatás vak gyülöletével rohanjon,törjön a le- 
igázó római hatalomra.Ha pedig nem az,akkor a 
felháborodás elemi erejével szaggatja szét és 
tiporja el a gyalázatos ámitót.

Sokan voltak,akik Messiásnak hitték őt. 
Hiszen hallották szavát,látták csodatételeit, 
tanui voltak kimondhatatlan jóságának,irgalmá
nak,szeretetének.Igéi balzsamként hatottak a 
fáradt és sebhedt szivekre,hangjában egy isme
retlen, boldog világ üzenetét érezték,közelségé
ben pedig csodálatos békesség áradt.Nem tudtak, 
hogyan és miért,de foglyai lettek,s bár az e -  
szük,a hagyomány ellene mondott,ők mégis hajlan
dók voltak benne a megigért Messiást látni.

A nép bölcs és tisztes vezetői azonban 
más véleményen voltak.A főpap haragtól égő arc
cal nevezte istenkáromlónak; a farizeusok kár
tékony gonosztevőnek mondták; a szadduceusok 
nevettek a balgatag,mezitlábas rajongón; az i- 
rástudók pedig a talmudból bizonygatták,hogy Ő  
Izraelnek szennye és átka.Támadásuk olyan erős 
és olyan megfélemlitő volt,hogy a boldog tapasz
talások egyszerü emberei nem tudtak sokáig el- 
lentállni és megadták magukat.

Igy hát lappangó gyülölet,ellenséges in
dulat, leplezett vérszomj pillantott Jeruzsálemra 
mindenfelől.Csoda-e,hogy tanitványai számszerint 
megfogytak.Azok pedig,akik vele,mellette vannak, 
csodálkozva tekintenek reá és szánják Mesterüket. 
A fővárosban már nem rajongnak érte,annyira nem, 
hogy még a keleti udvariasság sem tudja elfedez-
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ni azt a félelmet,ami most Jézus személyével 
kapcsolatban lett urrá a lelkeken.

Ugye,érthető.hogy ilyen változott kö
rülmények között azoknál keres menedéket,akik 
szerették,akiknek bethániai otthonában nagyon 
sokszor megfordult,ahol mindig kedves vendég 
volt, ahol fáradt utivándorként már eddig is nem 
egyszer megpihent,ahol mint szerető barát fel
támasztotta Lázárt,oktatta a serénykedő Mártát 
és gazdagitotta Mária hitét.De lám,még ide,e 
meghitt családi környezetbe is betört a feszült
ségek a lelke,amely azokban élt,akik látták, 
tudták,hogy Jézus számára közeledik a vég. Itt 
azonban nem kemény szóban,rideg,elutasitó maga
tartásban, hanem Máriának tékozló szeretetében 
jelent meg a fájdalmas valóság.

Nem is csoda,hogy a háziak és a vendég- 
sereg,köztük Judás,nem is értik meg ezt a té
kozlást, azt a meggondolatlan könnyelmüséget, a- 
mellyel Mária Jézus lábára önti a vagyont érő 
drága nárdus-olaját.Milyen fájó,hogy éppen azok, 
akik legközelebb állanak hozzá,mitsem sejtenek 
abból,hogy ez az illatszer most nem a vendégnek 
kijáró kedveskedés bizonysága,hanem halotti ke
net.S erre Jézus kénytelen figyelmeztetni őket, 
az a Jézus,aki a pazarlást mindig elitélte, aki 
egész életében maga is csak adni tudott,mert ő 
mindvégig szerény és szegény volt.De most,mint
ha hirtelen megváltozott volna,megtagadja önma
gát, eddigi gyakorlatát,egyszeriben elfogadja a 
bőkezü tékozlást,mert tudja,amit Mária csak tit
kon sejt,hogy ez számukra a fájdalmas bucsuzás 
órája.Ezért utasitja el szeliden,de határozottan 
a kapzsi és tolvaj Judást,aki az erszény megőr
zője volt és szegényekre hivatkozik,azzal, hogy 
"hagyj békét néki,az én temetésem idejére tarto
gatta ő ezt".

Ha csak ennyit tekintünk az előzmények-
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ből és az eseményeket, egyszerüen leiró szavak 
mögött rejtőzködő helyzetből,előttünk áll tisz- 
tán, világosan virágvasárnap jelentősége, amely 
nap azért jött ujra,keres tanitásával mindany- 
nyiunkat,hogy szivünk hitre,engedelmességre,té
kozló szeretétre gyuljon fel Jézus iránt,aki a- 
zért vállalta a szenvedést üldöztetést és gol
gotai halált,hogy váltságul adja magát értünk.

És én vallom,hogy ennek a bethániai tör
ténetnek komoly mondanivalója van számunkra.Még 
hozzá éppen ma,amikor méltán elmondhatjuk, hogy 
mindenre van erőnk,időnk és pénzünk,csak Krisz
tus áldozatos szeretetére nincs.Ez az ige nem
csak jogot,hanem okot is ád arra,hogy Isten szi
ne előtt elmondjuk egymásnak a száraz igazságot, 
odateritsük egymás elé a puszta valóságot, mit- 
sem törődve azzal,hogy eközben kinek törik le a 
hiusága,kinek pedig kicsorbul az önzése és kinek 
hullik porba a nagysága.

Az igazságon azonban mitsem változtat az 
a tény,hogy az Isten háza itt is,másutt is alka- 
lomról-alkalmora megtelik a ragaszkodó tanitvá
nyokkal,követők seregével és csak kevés az áruló 
Judás közöttünk.És az is a valóság,hogy sok itt 
ma is a hálás lélek,az igére szomjazó sziv. Nem 
hiányzanak az uj élettel megajándékozottak sem. 
Ebben a gyülekezetben is szolgálatkészen sürög- 
nek-forognak a Márták.És az is igaz,hogy csak el
vétve akad hitehagyó,durván áruló ember.De ész- 
reveszed-e,hogy éppen a Máriák tuláradó,szenvedé
lyes, áldozatos szeretete hiányzik a szivekből s 
véle minden,ami életet jelent.És ugye,nincs is 
annál rettenetesebb világ,mint ahol hideg,rideg, 
lelketlen számokká változik minden,maga az ember, 
a sziv,a lélek,ahol azután csak összeadni,szoroz
ni tudnak az emberek,de kivonni és osztani a 
sajátjukból soha,legfeljebb a máséból lehet. Lát
szólag tehát nem panaszolhatunk semmit,hiszen
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minden olyan szépen,simán,kivánatosan történik.
Senkit nem vádolok,amikor mondom, hogy 

önző,fukar ez a világ.S ezt nem is nagy általá
nosságban értem,hanem személy szerint magunkra 
vonatkoztatom.Értem pedig ezt ugy ,hogy itt is, 
ott is,kicsiny és nagy emberek életében,férfiak 
és nők társaságában az a szempont érvényesül,in- 
ditja a tetteket,befolyásolja az akaratot,nógat
ja a szándékot,indokolja a törekvést,hogy na
ponként előbbre jussak módban,rangban,vagyonban, 
tekintélyben.befolyásban - ha kell,még barmi 
áron is! Garasos lett az ember,de nem azért,mert 
olyan fajta,hogy kezében még a sok is kevés, ha
nem azért,mert a pénz,az arany,a vagyon lett a 
vágya,álma,élete és istene.Nincs is annál rette
netesebb világ,mint ahol hideg,rideg,lelketlen 
számokká változik minden, az ész is,az indulat 
is,a szeretet és a jóság is, - igen: a sziv, a 
lélek, maga az ember.

Hidd el,az sem fáj,hogy sok tekintetben 
megváltozott körülöttünk a világ,hiszen már any- 
nyi nyügös terhe,kolonca volt.Ki fájlalja azt, 
hogy a szociális igazságok hangoztatása és ér
vényesitése mind erősebb lett miközöttünk, hi
szen nagyon is ránk fért ez a tanitás.Az azonban 
el kell gondolkoztasson minden ép értelmü , látó 
és gondolkozó embert,hogy soha akkor flanc,fény
üzés, pompa nem bántotta az embereket,soha annyi 
luxus autó,öltözet és eledel nem lazitotta a lel 
keket mint éppen ma,amikor minden a szegények, a 
kifosztott,az elnyomott és kiuzsorázott népréte
gek nevében és érdekében történik miközöttünk...

Azon sincs fennakadni való,hogy a hábo
ruval - legyen az vesztes avagy győztés küzde
lem - együtt jár az inság,nyomor,meg a pusztu
lás. Eddig is igy volt,ezután is igy lesz és lesz 
mindaddig,amig uralkodik közöttünk a bün,mert a 
háboru csak a bünnel együtt fog kiveszni a világ-
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ból.A kifosztottságnak azonban nem szükségkép- 
peni velejárója a kapzsiság és a mohóság,a sa- 
játhatáskörben véghez vitt kárpótlás és kárta- 
lanitás.Már pedig soha nem bántotta ezt a népet 
és nemzetet olyan nagy mértékben az önzés és i- 
rigység,mint éppen napjainkban.

És hogy még jobban megszükitsük szemlé
lődésünk körét,néuuük csak ezt a mi gyülekeze
tünket.Közel 4.500 lélek tartozik hozzá.Képvi
selve van közte minden társadalmi osztály. Van 
szegény és gazdag,szellemi és testi munkás,sza
bad pályán dolgozó és közhivatalu ember.Ha az a- 
rányos teherviselés csak ebben a kis közösség- 
ben valóra válnék, óh mennyi minden történhetne 
itt még napjainkban is az Isten dicsőségére és 
emberek örömére.Bizonyos,hogy gyülekezeti kony
hánkon naponta nem 90,hanem legalább is 200 in
séges lélek ebédelhetne,iskolánk fejlődne,óvó- 
dánk épülne,cserkészeink nem nyomorognának ott
hon és felszerelés nélkül,ez a templom is csak 
arra lenne elégséges,hogy a hétköznap estén há
laadásra egybegyülekezőket befogadja. Óh mi len
ne a kicsinyekkel,árvákkal,özvegyekkel,munka- 
és otthon nélküliekkel,az éhezőkkel és ruháta- 
lanokkal,az elaggot öregekkel,a neveletlen gyer
mekekkel,ha mindegyikünket ugyanaz a Krisztusért 
tuláradó,szenvedélyes,áldozatos szeretet tölte
ne el,amely a vagyont érő nárduis-olajat áldoz- 
tatta fel Máriával Mesteréért.

És hogy az igazság igazság legyen,a va
lóság világosan szemünk előtt álljon és minden 
száj betömessék,kérlek téged,te huzódozó,pana
szos, zugolódó Testvérem,akinek ajkán szüntele
nül a minimális létfentartásra való hivatkozás 
siráma csendül meg és indokol,magyaráz minden 
nemü jogosnak vélt elzárkózást,óh ne rösteld és 
számláld egyszer össze,hogy mit költesz egy év
ben flancra, luxusra, egyéni hiuságra, inyenc fa
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latra,szenvedélyre,italra,kártyára,cigarettára, 
festékre,kozmetikára,hajápolásra és mi az,amit 
odavetsz az Istennek oltárára hálaáldozatnak!—  
Hogy mi lesz a számlálás eredménye, - nem tudom. 
Azt azonban tudom,hogy a bibliai szegényasszony 
abban az utolsó két fillérében habozás nélkül 
mindenét odaadta... A bethániai Mária egy va
gyont érő kincset áldozott fel a drága Mestere 
számára abban a nárdusolajban...

Mondd hát,mi az,amit Te kinálsz fel Ne
ki tuláradó szeretettel,Testvérem?...

Tudom,mentséget találunk eleget,magyará
zatot hallunk még többet.Hivatkozhatunk rajtunk 
kivül álló helyzetekre,körülményekre,önhibánkon 
kivüli végelbánasra.Óh hidd el,szomoru erőlködés 
ez!... Csak meghátrálás azon az uton,amelyen a 
bethániai Mária előttünk ment a Krisztus követé
sében.

Pedig rajtunk semmi,de semmi nem segit- 
het,csak az a tékozló szeretet,amely teljessé é- 
letmentő áldozattá ott lett a Golgotán.Óh mi len
ne velünk,bünös,elesett,Isten haragja alatt álló 
emberekkel,ha Ő ott tanácskozni kezdett volna 
testtel-vérrel,azzal a gondolattal:hát érdemes-e?

Tudom,vallom,hogy sulyos,nehéz kérdések 
ezek. Mindehhez még csak annyit hadd mondhassak: 
van számunkra egy hely,ahol mindezt beláthatjuk, 
megtanulhatjuk, Isten drága,életet mentő aján
dékát elfogadhatjuk,ahol mi is arra az utra lé
pünk,amelyen a bethániai Mária járt,ahol a Neki 
mindennél drágább és kedvesebb szivünket kinál- 
hatjuk fel, - ez a hely az o l t á r, az Ur 
kegyelmének megteritett asztala,amely téged ma 
is,most is hiv és vár.

Jöjj,Testvérem,induljunk el o n n a n  
együtt,egy szivvel az istenért tékozló szeretet 
áldozatos utján.Ámen.
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Bp.1948.márc.22-én. "Atyám! a te kezedbe".
Ige: Lukács 23:46/a.
Ének: 349.183.

Bőjti áhitat.

Megint egy csodálatos ige,egy szivbe 
markoló kiáltás.S ami fő, az üzenet egészen ne-  
künk való,hiszen minden szava nyugalmat,békessé
get tükröz.Nyoma sincs benne félelemnek,gondnak,
gyötrelemnek,reménytelenségnek.Érdemes hát fel- 
figyelni reá,mert aki ezt mondta az egy áldott 

atyai kéz oltalma alatt áll.
Pedig nem is olyan könnyü a sorsa,amint

hogy sohasem könnyü a bün világában az Isten ü- 
gye képviselőjének lenni.Nem is irigylésre méltó 
a helyzete,hiszen nincs olyan önfeláldozó sze- 
retet,amit meg ne rágalmazzon a féltékenykedő 
önzés.Még csak bátoritani sem igen lehet emberi 
szóval azt a szenvedő Jézust,aki ország-világ 
csufjára ott függ a kereszten.Hát ki tudna Néki
ott vigasztaló szót mondani e kudarc láttán?...

Ugye,hallottátok,mint ért le szive mé- 
lyéig a halál kinja ,a fájdalom borzalma s tört 
fel lelke mélyéből a nehéz,sötét zsoltáros ige, 
amelybe belerészketett a világ és sötétség tá- 
madt a földön: "Én Istenem,én Istenem, miért 
hagytál el engemet?"

S ugye,döbbenetesen láttuk azt,hogy az 
egyszülött Fiu sem volt ment a kisértéstől.Ujra 
meg ujra reátört a gonosz és gyötörte testét, 
ostromolta lelkét,kisértette gunnyal,röhögő ka- 
cajjal csakhogy hatalmába keritse,legyőzze azt, 
aki ezen a földön egyedül büntelen,ártatlan, i- 
gaz és szent...

A küzdelem ideie azonban letelt.A véres
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verejték már aláhullott a keresztről és drága 
cseppjeit beitta a száraz föld.A szomjusága már 
megcsillapodott,e világ keserü ecetjével enyhi
tette azt.Mindössze néhány perc van még hátra s 
elhal a szivdobbanás,kisimulnak a meggyötört 
arcvonások,elnémul az ajak,a töviskorohás főn 
pedig kiül a halál viaszrózsája s elszáll az 
utolsó szó,a győztes,a diadalmas vallomás,hogy 
"elvégeztetett!” De még addig egy kevés ideje 
van,néhány perc,röpke pillanat.S ami ezt a hát
ra levő időt kitölti,az egy fohász,a kereszten 
elhangzó 6.vallomás: "Atyám! a Te kezedbe aján
lom az én lelkemet!”

Szeretném hinni,Testvérem,hogy észreve- 
szed magadtól is azt a nagy különbséget, ami 
közte és köztünk fenáll! Most nem arra gondolok, 
hogy Ő büntelen, igaz és szent. Csak arra, hogy 
nem panaszkodik,nem vitatkozik,nem vádol senkit, 
még csak átok szó sem hagyja el az ajkát,sőt még 
csak azért sem kiált az égre,hogy ilyen korán 
tört reá ez a kegyetlen halál!...

Ugye,előtted nem szükséges azt sem bizo- 
nyitani,hogy ebből az igéből minden magyarázat 
nélkül is kiérzik az a valóság,hogy aki ezt mond
ta,abban nincs semmi kétség,félelem és rettegés. 
Pedig amikor ezt vette ajkára már nem farkassze
met nézett többé a halállal,hanem eljegyzett 
gyermeke volt,sőt már a kezét is fogta a csontos 
kaszásnak, - mégis szivét valami tuláradó békes
ség és nyugalom tölti el.

Csoda-é az,ha nem tudunk szabadulni et
től a képtől?... Csoda- é,hogy kérdések támadnak 
bennünk,amelyek feletetre várnak?... Hiszen ami 
itt tárul a szemünk elé,az egészen nekünk való. 
Ezt pedig arra értem,hogy mindnyájan álltunk már 
halottas ágy mellett.Ugye,nincs közöttünk senki, 
aki apát vagy anyát,hitvest vagy gyermeket már 
ne temetett volna.Aki pedig roskadt már a gyász
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terhe alatt,az nagyon jól tudja,hogy milyen ki
nos és hosszunak tünt tel ott minden pillanat.
Nem a tehetetlenség fájt,nem is a sok megeleve
nedett emlék volt e1hordozhatatlan,ami ott akkor 
mindig betölti a szobát és ránehezedik a szerető 
szivekre.

Még az a gondolat is elhordozható, hogy 
ittmarad neveletlenül az apátlan-anyátlan árva; 
hogy derékba tört az élet,támasz nélkül lesz egy 
család;hogy tervek,álmok,jogos reménységek fosz
lottak örökre szét;hogy szegényebb lett a világ 
egy olyan szivvel.amelyik maga körül szüntelenül 
csak meleget,fényt és békességet árasztott,sugár
zott...

Elhordozhatatlan azonban annak látása,a- 
mikor ott a halálos ágyon,a bucsuzó szemben fel
gyul a kétségbeesés lá ngja,a megnyiló ajak se
gitségért kiált,holott nincs segitség,de hang 
nem jón ki rajta,hogy elmondja a félelemnek sza- 
vát,azt a nyomasztó,sötét érzést,amit a küszöb 
közelsége jelent.S az elmaradó hangok,néma kiál
tások helyett egy görcsösen kapaszkodó hideg kéz 
szoritásában vesszük az élni akarás jelét,a ha
lálfélelem bizonyosságát,e világhoz való görcsös 
ragaszkodást.

Aki állt már nehéz betegágy mellett,ha
lállal viaskodó drága élet mellett az bizonnyal 
észreveszi,hogy mindebből Jézusnál semmi nem ta- 
lálható.Pedig ha valaki tudta ezen a földön,hogy 
meg vannak számlálva a percei, Ő bizonnyal az.Ha 
valakinek volt jogcime ahhoz,hogy ragaszkodjék 
az élethez,mert nyomában áldás fakadt,Ő bizonnyal 
az.Ha valaki érezhette a maga nélkülözhetetlensé
gét és az utána beköszöntő nagy árvaságot,Ő bi- 
zonnyal az.Panasz,jajszó,zugolódás helyett ajkára 
veszi a zsoltáros szavát: "Atyám! a Te kezedbe 
teszem le az én lelkemet!" Milyen boldog az, aki 
igy hunyhatja le a szemét!...
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De az is bizonyos,hogy Jézus ezt a val
lomást nem ott a keresztfán tanulta meg. Neki 
minden szava,cselekedete,mozgulata,szenvedése, 
egész élete és tanitása az Atyára mutatott.Hány
szor elmondotta,hogy Néki az az öröme,boldogsá
ga, hogy Annak akaratát cselekedje,Aki őt elkül- 
dötte.Próbák sulya alatt,kisértesek tüzében is 
csak az Ő szavára hagyatkozott.Hát jelenthetett- 
e vigasztalást más számára abban az órában, a- 
melyről előre megmondotta,hogy jönni fog,mert 
jönnie kell,mint az az Atya,akitől jött és a- 
kivel örökké egy volt.Ajkán a Fiu i-mádság volt 
ez a vallomás,az aludni térő gyermeké,aki mie
lőtt álomra hajtaná fáradt fejét,mert a napnak 
és a munkának immáron vége van és jön a pihenés, 
- elmondja az esti imádságot és az Atya kezébe 
ajánlja lelkét,testét,mindenét.

Óh vajha megtanulnánk ennek láttán nagy- 
ratartani az imádságot és sokrabecsülni a hálaa
dás szavát.Hiszen ugy sincs másutt segitség szá
munkra, csak az Urnál,az Istennél,akiről éppen 
Jézus által tudjuk .hogy nékünk szerető mennyei 
Atyánk. Akkor is Atyánk - hidd el - ha mind
járt összetör,szegénnyé tesz,sirba visz,elszakit 
egymástól szerető sziveket... Akkor is Atyánk - 
hidd el - ha megrabolja álmainkat,keresztezi 
terveinket és nem a mi gondolataink szerint cse
lekszik müvelünk.Más szóval: gyötörhet betegség, 
kisérthet a bün,üldözhet a világ,temethetünk ma
gunk közül valókat,minket kisérhetnek ki utolsó 
utunkra,jöhet emelkedés vagy süllyedés,öröm vagy 
gyász,bölcső vagy bitó - te özvegy,te árva,,te 
magányos,fázó,didergő lélek - ne azzal törődj, 
amit látsz,hallasz,tapintasz,izlelsz,érzel, ami 
osztályos részül jutott,hanem mind ebben és mind 
ezáltal gondolj Istenre,a szerető Atyára,aki jót 
végzett felőled.

Nem is mondhatok mást tinéktek,Testvére
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im,csak azt,hogy tanuljuk meg a zsoltáros igét, 
hiszen mi is elébe nézünk annak az időnek,nehéz 
pillanatnak,amikor minden elhagy majd ezen a 
világon,szülő,hitves,testvér,gyermek,kincs, va
gyon, hirnév és jó barát; am ikor senki sem segit- 
het mirajtunk és tovább sem kisérhetnek az utun
kon, amikor áldott vagy fájó emlékek maradnak 
vissza azok között,akik értünk könnyet ejtenek,
- igen: tanuljuk meg,hogy ott,a nagy tusának 
végen is tudjuk és elmondhassuk a szót,s legyen 
békességünk,reménységünk,megnyugvásunk áldott 
forrása nekünk is,de azoknak is,akik körülállják 
kihülő testünket,az a drága zsoltáros vers, a 
kereszten szenvedő Jézus ajkán a 6.vallomás: "A-
tyám! a Te kezedbe ajánlom az én lelkemet!"...

Boldog, ugye, ezerszer boldog,aki igy 
tud bucsuzkodni,igy tud meghalni,igy tud halál
ból az életre átmenni!...

Testvéreim! Ti halál árnyékának völgyé
ben járó férfiak és nők,öregek és ifjak,ti ván- 
dortásak! vegyétek észre,örüljetek annak,hogy 
még tart a kegyelmi idő,—  hogy még mindig 
megtanulhatunk ugy élni és ugy járni,hogy éle
tünk minden órájában és halálunk drága pillana
tában elmondhassuk az igét,Jézus vallomását,azt 
az örökéletet jelentő drága vallomást: "Atyám !a 
Te kezedbe ajánlom az én lelkemet!" Ámen.
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Bp.1948.márc.23-án. ”Elvégeztetett!"
Ige: János 19:30.
Ének: 349.

Bőjti áhitat.

dolja,hog 
hangzik el

Ezt a vallomást valójában csak Ő mondhat
ta el egyedül méltán e világon.Mi emberek - leg
különbözőbb hivatásuak és képesitésüek legyünk is 
- minden jószándékunk mellett sőt annak ellenére 
is csak foltozó vargák vagyunk,olyanok, akik önál- 
lóat,egészet,hibátlant,tökéleteset soha nem al
kothatunk.Minden, ami kikerül a kezünkből,ami ál
moknak, terveknek valósága,testnek-szellemnek gyü
mölcse, verejtéknek drága ára,magánhordja a hibá
nak, a végesnek,a tökéletlenségnek bélyegét.

Éppen ezért nagyon téved az,aki azt gon- 
ez az "elvégeztetett" kijelentés ugy 
Jézus ajkán,mint amikor a hóhér oda

áll birája elé és jelenti néki,hogy a parancsot 
végrehajtottam.Ez utóbbinál a szó gyümölcse ha
lál, annak nyomában pedig az élet fakadt.Számunk
ra éppen ez a golgotai kereszt és az önmagát áldo- 
zatul adó Krisztus utolsó szava az a hely és alka- 
lom,ahol feltárul előttünk Istennek az a sajátos 
utja,amelyről már a próféta megmondotta,hogy az Ő 
gondolatai nem a mi gondolataink és az Ő utjai 
nem a mi utaink.

Csendesedjünk hát el ezen az estén Jézus
nak ama vallomása előtt,amely utoljára tört elő 
a szive mélyéből ott a keresztfán és ebben az e-
gyetlen egy szóban nézzük Őt, a Krisztust,aki min 
dent,amit tett,szenvedett,szólt,magára vállalt - 

azt értünk,helyettünk és miattunk cselekedte.
Szeretném hinni,hogy azok előtt,akik a 

bőjti időnek ez áhitatos alkalkalmain alkalomról 
alkalomra megjelentek,azok előtt az egymást köve-
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tő esték üzenetében mégis csak felvillant annak 
az igazságnak a fénye,hogy különös világban é- 
lünk. Igaz,hogy van benne jó,igaz és szép,de ott
honos mégis csak a gonosz benne.Vannak emberek: 
kicsinyek,nagyok,müveltek és müveletlenek,elől- 
járók es alárendeltek,nyelvre,fajra,vérmérsék- 
letre,szokásra különbözők,de mind Istennek a te
remtései, akik azonban ahelyett,hogy az egyetér
tést és kölcsönös megbecsülést szolgálnák,az el
különitő önzés rabságában élnek.- Igaz az is, 
hogy ebben a világban vannak épitő,nemes elgon
dolások, sokszor ámulatot kiváltó tervek,amelyek
nek megvalósitása elengedhetetlen feltételnek 
látszik a jobb jövendőhöz,azonban a kicsinyesség 
a féltékenykedés,a harag,a gyülölet csirájában 
öli meg valamennyit.Más szóval: akár a történe
lem utját járva nézem az életet,akár a jelennek 
sokrétü jelenségeit szemlélem,az igazság igy is, 
ugy is az,hogy van valami,ami mindig aláássa a 
barátságot,kétértelmüvé teszi a szót,csökkenti 
az igazság erejét,elfogadhatóvá teszi a hamissá
got, amivel szemben kivétel nélkül valamennyien 
tehetetlenek vagyunk s ez az embert rabságban 
tartó,a világot átok alá helyező valami: a bün!

S ugyan bizony van-e közöttünk csak egy 
is,aki ne tudná fájdalmas csalódások és rettene
tes bukások árán,hogy a bünnel szemben mit sem 
ér a jótanács,az erőszak,a szigor, - oda fájda- 
lom kell,áldozat kell,a büntörlő szeretetnek á- 
ra,amely abból áll,hogy a bünnek,a nyomornak a 
terhét helyettem valaki más, ártatlan hordozza, 
önként,áldozatból,szeretetből. Igy jelent meg i- 
dők teljességében miközöttünk a Krisztus,testben 
az Isten,bün világában az ártatlanság,a tiszta
ság és a szentség,földön a menny.Hogy mit szól 
majd ehhez az értelem ;hogy tiltakozik-e ellene a 
hiuság, - az az Istent nem befolyásolta abban, 
hogy a járhatatlannak vélt utat válassza, csakhogy
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megtartsa az embert a maga számára.Lehet,hogy 
botránkozást szült akkor, lehet,hogy bolondság
nak látszik ma is,mégis az a megmásithatatlan 
valóság,hogy a fenséges Isten az ember megmenté
séhez nem a hatalom.hanem az alázat utját vá
lasztotta.

Ennek volt jele,bizonysága,hogy Jézus 
jászolban,rongyok és barmok között született; 
hogy nem volt palotája,fényes udvara és mégis 
Isten Fia.Az evangélium hirdetésének szolgálatá
ra ,az Isten országának terjesztésére nem böl
cseket és befolyásosakat választott maga mellé, 
hanem egyszerü ,tudatlan halász-embereket, nem 
ragyogó,kiemelkedő erkölcsi nagyságokat, hanem 
heveskedő meggondolatlan,éretlen,botladozó if
ju lelkeket.Müködésének utját nem felfelé ivelő 
pálya jelzi,hanem egyre fokozódó gyülölet és 
harag közepette kerül gyalázatfájára latrok kö
zött a Golgotán.A bethlehemi jászollal és a 
golgotai kereszttel határolt időben pedig nem 
történt más,minthogy mondta,tényekkel mutatta 
meg,hogy bünösök vagyunk.

Ugye,hányszor hirdette,hogy minden em
beri sziv egy-egy örökkévalóságot rejteket;hogy 
minden emberarc eltorzult vonásán az Isten képe 
ragyog felénk.Hányszor mondta,hogy Isten Atyánk, 
aki szeret és magához akar emelni minket; hogy 
akármilyen nyomorult lélek is valaki,egy atyai 
sziv dobog érte.

Ugye,hirdette,hogy az életnek van egy 
másik lehetősége is,nemcsak az,amelyik földre 
nyom és állatta aljasit,hanem az,amelyik felfe
lé von és meggazdagit.Ez az élet pedig lényege 
szerint nem is más,mint meglátni Istenben az a- 
tyát,magunkban a fiat,emberben a testvért és 
ugy rendezkedni be,hogy minden pillanat ennek a 
látásunknak hálás igazolása legyen.És Ő mondta 
ezt szóval,cselekedettel,egész életáldozattal.



Isten azt bizta rá: győzd meg az embert 
hogy szeretem és meg akarom tartani őket; h o g y  
egy felséges életet tartogatok számukra,egy é- 
letet,amely már itt a földön is örökkévaló,mert 
az én szivemből táplálkozik. És Ő mondta ezt az 
üzenetet. Mondta szóval,tettel,könnyel,vérrel, 
kinnal,a kereszten való néma vonaglással,átvert 
kezekkel-lábakkal,elkékült tövis koronás fejjel. 
S miközben tépik róla a köntöst és ruháján sor
sot vetének,gyötrik a szenvedő földi testet, 
gunnyal és röhögő kacajjal kisérik elszálló sza
vait, kiül lassan arcára a halál viaszrózsája,u- 
tolsót dobban a nemes sziv,elszáll a győzelmet 
jelentő sóhaj,kereszten a 7.szava,az Isten tet
szése szerinti vallomás: a mü,a munka,az áldo
zat, Isten mentő szeretete teljessé lett, "elvé
geztetett!"

Ne gondold,Testvérem,hogy mindez csak 
azoknak szólt,akik Őt látták,szavait hallották, 
könyörülő irgalmát élvezték.Hidd el,elveszett 
volna már azóta a Krisztus neve,még halvány em
lékét is belepte volna a történelem pora, ha 
mindaz,ami ott történt a Golgotán,igaz,szép,ál
dott, de csak v o l t ! Ő azért jött,hogy meg
keresse azt,ami elveszett. Ő hozzád jött, magá
ra vette minden panaszod,megszámlálta hulló 
könnyedet és felfogta titkos sóhajodat.Egyedül 
Ő ,senki más! Porig alázta magát,csakhogy szol
gáljon néked s ugy közeledett hozzád,hogy a 
pislákoló lángot él ne oltsa,a repedezett nád
szálat el ne törje.Nincs az a sötétség,amelyben 
ne gyu jtana világosságot, éjszaka,amelyre haj
nalt ne hozna, könny,amit fel ne száritana, be
tegség, amit meg ne gyógyitana, fájdalom,amit el 
ne csititana, bün,amit magára ne vett volna. 
Mindent elvégzett,mindent feláldozott,mindent 
elkészitett,hogy te,aki halott vagy - élj, aki 
elhagytad az atyai házat visszatérj oda egy
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áldott, boldog életre, mint drága áron megváltott
gyermek.

Tudom,Testvérek,hogy ezt a boldog hitün
ket minduntalan kikezdi,támadja az a valóság,a- 
mit nap mint nap látunk,hallunk,szenvedünk, a- 
melynek lényege pedig mindössze az,hogy ebben 
az egymásra törő világban vajmi csekély nyomát 
látni annak,hogy Krisztus győzött ott a Golgo
tán és hogy méltán vette volna ajkára azt a 
drága vallomást: "elvégeztetett!" Ne is akarjunk 
kitérni az ellenvetés elől,hiszen ami körülöt
tünk van az mind inkább az ördög,a bün és a ha
lál hatalmát hirdeti minékünk.

Gyötrő kérdésünkre kielégitő feleletet 
az Irásnak az a tanitása ad,amely hirdeti, hogy 
Jézus a megváltás müvét valóban elvégezte,azon
ban még nem vitte teljességre.Ezért van az,hogy 
még kisért közöttünk a bün,üldöz a betegség, 
gyötör a világ,temetünk magunk közül valókat és 
minket fognak kisérni utolsó utunkra,de minden 
elmuló esztendő,röpke perc és tünő pillanat,a- 
mely vándorpályánkon osztályos részünkké lesz, 
beszédes bizonysága annak,hogy mind jobban és 
jobban várhatjuk vissza azt az Urat,aki megigér
te,hogy eljő beteljesiteni azt,ami értünk,helyt- 
tünk és miattunk ott a Golgotán elvégeztetett.

Vigyük hát el magunkkal innen ma azt az 
elkötelező bőjti tanitást,amely tőled is,tőlem 
is csak azt várja,hogy éljünk ugy,járjunk aként, 
forgolódjunk ebben a világban olyan módon, hogy 
aki lát,hall minket,találkozik velünk,az való
ban felismerje,hogy van egy uj élet,mert ott a 
Golgotán méltán hangzott el Jézus ajkán az utol
só szó,a győzelmi kiáltás,az a hetedik vallomás: 
minden "elvégeztetett!" Ámen.
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Bp -1948. márc. 24-én. 
Ige: lukács 23:4. 
Ének: 349.437.99.

A sokaság - megtére!...

Bőjti áhitat.

Ajkáról tehát elhangzott az utolsó és 
kiadta lelkét.Feje aláhanyatlott s ezzel a nagy 
tusának, amely ott a keresztfán folyt le ország
világ szeme láttára menny és föld között - ve
ge lett. . .

Bizonyos,hogy Jézus élete másképpen vég
ződött,mint ahogyan sokan hitték vagy a tanitvá
nyok remélték.Emiatt meg is botránkoztak Benne 
nemcsak a hozzá távolabb álló tömegek,hanem még 
szerettei is...

De ha már igy történt,mert Isten akarata 
szerint igy kellett történnie,hát nem az lett 
volna a természetes,hogy a golgotai tragédiára 
egész Jeruzsálem egy velőtrázó jajkiáltássá vá
lik, az emberek ereiben megfagy a vér,még gyü
lölködő ellenségeinek bensejében is megrendül a 
sziv és megborzad a gonosz lélek annak láttán, 
hogy az ártatlannak kereszthalála megtörtént?... 
Nem azt várnók joggal,hogy az az egész sokaság, 
amely a megfeszitésre kikisérte,térdre roskad 
ott a keresztfa tövében,hogy hadd hulljék reá a 
vér,hátha megtisztitaná attól a büntől,amelyről 
ugy érezzük,hogy nincs reá kegyelem,nincs reá 
bocsánat?...

Mindebből azonban semmi sem történik!.. 
Lukács csak annyit tud feljegyezni,hogy e lát
ványosságra egybesereglett tömeg hazaszéledt!..

Szinte hátborzongató ez az egyszerüség, 
ez a rövid befejező mondat,de tanuskodik arról 
a hüségről,amellyel az apostolok a történeteket
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megirták.Ugy hangzik ez a néhány szó,mintha va
lami mindennapi dolog történt volna ott azon a 
hegyen azzal az emberrel.Olyan szintelen,megszo
kott az egész,ahogy ujságok szoktak hirt adni ar
ról, ha elszéled és hazatér a nagy sokaság egy 
ünnepi hangversenyről,egy szinházi előadásról 
vagy egy népünnepélyről.A dolog ezzel el is van 
intézve,kit is érdekelne tovább,hiszen uj esemé
nyek jönnek,uj szenzációkra lehet figyelni.

Igy jöttek el ők is a Golgota hegyéről. 
Pedig megélték a világtörténelem legnagyobb tra
gédiáját, tanui voltak a minden értelmet meghala
dó szeretetnek és irgalomnak s mégis ugy széled- 
tek haza,a mühelybe,az ekeszarvához,az üzletbe,a 
háztartás dolgaihoz,mint máskor.Látták,amint 
durva szegekkel általverik kezét-lábát.Hallották, 
amint gyötrelmei között is ellenségeiért imádko
zott. Szemtanui voltak,amint sápadt,vértől és ha
lál veritéktől gyöngyöző feje lehanyatlik és még
is képesek voltak egyszerüen hazatérni.

Igaz - s ezt nem is hagyhatjuk emlités 
nélkül - az amit láttak és hallottak az egy ki
csit a szivükbe markolt,hiszen valami bünbánat 
félét érezve,mellüket verik,de mindez csak egy 
röpke pillanatig tart,azután közömbösen özönle
nek vissza a városba és gyülölik,üldözik követőit.

Ha kedvünk is volna az itélkezésre,mégse 
cselekedjünk elhamarkodottan.Ezt pedig azért a- 
jánlom,mert örök történet ez.Azóta minden évben 
megismétlődő szomoru valóság... Figyeld csak meg, 
kétnap mulva,nagypéntek ünnepén ugyancsak megis
métlődik. Templomunkban éppenugy,mint minden más 
templomban soha nem látott hatalmas tömeg fog 
megállni a kereszt előtt.Nincs még egy ünnepünk, 
amely olyan sokaságot tudna egybegyüjteni,mint 
éppen a kereszten kinhalált szenvedő Krisztusnak 
az emléknapja.Mondd csak,hát nem kellene termé
szetes következményként joggal várnunk azt,lega
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lább is mimagunknak,hogy az evangélium népének 
nagypénteki ünnepléséből olyan megmozdulások 
indulnak ki,amit életet mentő erőként viszünk 
magunkkal haza,s amelynek áldott hatása tovább
terjed társadalmi és nemzeti életünknek minden 
területén?... Ugye,nem tulzott várakozás ez!

Elmult esztendők szomoru tapasztalata a- 
lapján bizony döbbenetesen fájdalmas lenne,ha 
bele tudnánk nézni az ünneplő sokaság szivébe,ha 
volna egy olyan csodálatos készülék,amivel meg 
lehetne mérni azoknak lelkét,akik majd özönlenek 
kifelé a szüknek bizonyult templomokból.Ugye, 
legtöbbjüknél a megjelenés csak felszines megha
tottság, drága hagyomány,amely értelmetlenül él 
tovább; talán kegyes szokás,ami hamar tovatünik, 
hiszen utána jön megint az élet,az a régi,meg
szokott, ezernyi küzdelmekkel teljes mindennapi 
élet s elmondható arról a jeruzsalemi tömegről 
feljegyzett apostoli szó: miután meghallgatott 
mindent,ami neki hirdettetett,hát "hazaszéledt".

Hidd el,Testvérem,ennek elmondásában 
nincs semmi keserüség.Még csak szemrehányás sincs 
Csak magunkért mondom ,a világos látásért,a felis
merésért, a megdöbbentésért.Éppen ezért engedd, 
hogy megkérdezzem tőled,aki e bőjti idő elcsen- 
desedésre hivó alkalmain résztvettél: hát jelen
tett ez a te itt időzésed valami változást?....
Eljutottál ahhoz a fordulathoz,melynek iránya:el 
a világnak bünétől,szennyétől,el az én bünös, 
romlott énemtől s oda Istenhez!?... Ki megkötött
ségemből, szenvedélyeim, indulataim, gonosz szoká
saim utált börtönéből,az Isten gyermekeinek bol
dog szabadságára!—  Mondd,nem abban merült ki 
tem plomozásunk és lesz multtá ez a küszöbön ál
ló drága ünnepi idő,hogy megilletődünk egy ki
csit, talán kisirjuk bánatunkat,némi vigaszt is 
kapunk nagy fájdalmunkra,de azután megyünk to
vább a magunk megszokott hétköznapi utján?...
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Pedig ez az emlékeztető áldott idő esztendőről 
esztendőre azért jön,hogy személyes ügyünkké 
váljék a kereszt,hogy rádöbbentsen arra az i- 
gazságra.hogy a mi dolgunk - a tiéd és az e- 
nyém - folyik itten: elitéltetésünk,kárhozta
tásunk, váltságunk és üdvösségünk.

Nagyon téved az,aki azt gondolja,hogy 
Krisztust valami egészen különös bünös romlott
ság,azóta soha nem jelentkezett rendkivüli el- 
fajultság,pokoli gonoszság juttatta a keresztre 
Az a Jeruzsálemben élő embervilág nem volt va
lami kivételesen gonosz,tőlünk elütően csupa 
elvetemedett,emberi mivoltából kivetkőzött sá- 
tán-fajzat.A keresztet nem az ördög ácsolta,ha
nem az ember.Olyan emberek,mint amilyenek mi 
vagyunk.Olyan bünök juttatták Jézust a kereszt
re, amilyeneket nap mint nap mi követünk el!..

Hogy milyen bünök?... Hát az,hogy vala
kinek előbbre való a pénz,a haszon,a kényelmes, 
de becstelen élet,mint a sziv békessége,a lélek 
nyugalma... Hát az,hogy valakinek fontosabb a 
maga poziciójának a megtartása,mint az igazság, 
és ha menteni tudná is az ártatlanságot, nem 
teszi,de képmutatóan a kezét mossa... Hát az, 
hogy elmerülünk e világ hivságos dolgaiba, él
vezeteibe, bünös gyönyörüségeibe azzal a balga 
hittel,hogy nincs itélet,nincs megfizetés,nincs 
örökkévalóság... Hát az,hogy a vezetők legtöbb
ször hiuk,rövidlátók,akárhányszor vakok,a tömeg 
pedig minden kritika nélkül szükölködik.Nem is 
tudja igazában,hogy kit,miért gyülöl,csak ész- 
nélkül kiabálja a "feszitsdmeg"-et arra is, aki 
pedig őt akarja meggyógyitani.aki az ő bilin
cseit akar ja megoldani...

Ugyan ki merné állitani,hogy világunk
nak ismeretlen bünei ezek?... Ugyan ki merné
mondani,hogy közülünk kiveszett a judások és 
Pilátusok,az irástudók és farizeusok,a népvezé-
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rek és befolyásolható tömegek gonosz nemzetsé
ge?... A kereszt alatt nem az összeverődött
jeruzsálemi nép tolong,átkozódik és juttatja 
halálra az Isten Fiát,hanem az ö r ö k  e m 
b e r  , te is,én is.Testvérem,kivétel nélkül 
mi mind....

Nem mondom,lehet ez ellen tiltakozni, 
aminthogy tiltakoznak is sokan.Lehet ezt cáfol
ni, aminthogy cáfolják is sokan.Csak egy bizo
nyos,az,hogy azt a megácsolt keresztet még az 
ördög sem tagadhatja ki ebből a világból.Amig 
pedig ezen az uton jár valaki,addig legfeljebb 
azok közé tartozik,akiket nem tud meghatni Is
ten legszerelmetesebb hivogatása sem s ott 
vesznek,ott pusztulnak el éhen-szomjan az örök
élet forrásánál.

Testvéreim! A nagy történet,ami ez esz
tendő bőjti idejében Jézusnak a kereszten elsó
hajtott hét szavában elevenedett meg elvonult 
előttünk.Hogy ki mit nyert benne - nem tudom. 
Azt sem tudom,hogy mennyire voltam hü és igaz 
annak tolmácsolásában,ami értünk történt ott a 
Golgotán...

Én csak egyet tudok és ennek megvallá
sával tartozom is még itt néked ezen az estén. 
Ez pedig csak annyi,hogy mondom,kérlelő szóval, 
szelid hivogatással mondom: nézd az asztalt, az 
oltárt,amely holnap minket ezen az órán megte- 
ritve vár, - éppen azt nyujtja majd,ami nélkül 
elszenvedhetetlén ez a földi lét és gyötrelmes 
a küzdő pálya,amit pedig Ő szerzett ott a Gol
gotán, hogy közülünk senki el ne vesszen,hanem 
éljen,éljen örökkévaló igazságban,boldogságban 
és ártatlanságban a b ü n  ö k b o c s á 
n a t a  által.Hiszen Ő a fájdalmat azért hor
dozta, vérét azért hullatta,ajkán azért szállt 
el az az utolsó sóhaj,az a diadalmas vallomás, 
hogy minden "elvégeztetett", hogy legyen,...
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l e g y e n  egy uj élet, - hogy te is,én is, 
mi mind, - igen: a s o k a s á g  megtérjen és 
éljen.Ámen.



Bp.1948.márc.26-án. A szabaditó Király!... 
Ige: lukács 23:39-43-
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Nagypénteken.

Sok száz meg száz nagypéntek mult már 
el Krisztus Urunk keresztrefeszitése óta.Millió 
és millió nagypénteki prédikáció hangzott is el 
azóta.Az is bizonyos,hogy valamennyit ha elol- 
vasnánk,az üzenetét,tanitását összegeznénk,akkor 
sem mérhetnénk meg vele nagypéntek mélységét és 
titkát.

Lehetetlen hát,hogy a megemlékezésnek e 
néhány áhitatos percében kimeritsük és feltár
juk az Isten szeretetnek azt a csodálatos meg
nyilatkozását, ami ott ment végbe a Golgotán. Le
hetetlen tehát,hogy egy igehirdetésben feleletet 
adjunk arra a sok kérdésre,amit ezen az ünnepen 
a Krisztus keresztj e,kinja,halála minden idők 
emberéből kivált.

Ami azonban nagypéntek történetében év
ezredek óta közös vonás,az éppen az ünneplő so
kaság. Ugye, nincs még egy ünnepünk,amely olyan 
hatalmas tömegeket tudná egybegyüjteni ide az 
Isten házába,mint éppen a kereszten kinhalált 
szenvedő Krisztusnak emléknapja.És nemcsak a mi 
templomunkban van ez igy,de igy van ma ez ennek 
az országnak minden más templomában is,sőt most 
még fokozottab mértékben,mint megelőző időkben 
bármikor.

Erről a jelenségről nem is mondhatok 
mást,csak azt,hogy ez egészen bibliai kép. Hi
szen a kereszt tövében a Golgotán ott hullám
zott egész Jeruzsálem népe,a szent város apraja 
nagyja egyaránt.Hidd el,nem is fontos az a kér
dés,hogy mi hozott téged ezen a napon ide: ki
váncsiság lelke,drága hagyomány vagy pedig az
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értelmetlenné lett szokás.Lehet,sőt egészen bi
zonyos,hogy ebben az ünneplő gyülekezetben is 
van barát és ellenség,farizeus és irástudó, Ju- 
dás és Pilátus,hozsannázó és feszitsdmeg-et ki
áltó,mint ott volt ama nagypénteken a főváros 
határában.A döntő azonban az,hogy ez a szinből 
vagy szivből ünneplő embervilág Krisztus kereszt
je előtt áll és hangzik feléje - feléd is - 
kikerülhetetlenül a nagypénteki üzenet,az, hogy 
van az életnek egy másik lehetősége is, nemcsak 
az,amely földre nyom és állattá aljasit,hanem 
az,amely fölfelé emel,életet ment es az örökké
valóság eljegyzett gyermeke.

Ez az üzenet keres most minket ebben az 
imént elhangzott evangéliumi szakaszban.Eszerint 
három kereszt áll a Golgotán s három élet szen
vedi el rajta a kinhalált.Látszólag egyforma va
lamennyi: ember mind,olyan tehát,mint te meg én, 
de olyan,akit elitélt a világ.Hogy ez a három 
élet honnan indult el, - nem tudom.De nem is 
fontos.Azon se csodálkozzunk,hogy mindhárom i- 
deérkezett.Abban az időben ilyesmi nagyon köny- 
nyen megesett.Szökött rabszolgák,megbizhatatlan 
alatt-valók,tolvajok,csavargók,lázadók,legyőzött 
királyok,megvert hadvezérek,kegyvesztett udva
roncok könnyen keresztre kerültek.Ami különös és 
valóban minden figyelemre méltó,az Krisztus és a 
latrok között lefolyt drámai párbeszéd,amelyhez 
hasonló még nem hangzott el emberek ajkáról so
ha.A kérdező szónak és szemrehányó vallomásnak 
lényege pedig mindössze az,hogy király-é való- 
ban az a Krisztus,aki ott függ köztük a kereszt
fán. Ugye, emondhatjuk, hogy ez a kérdés nemcsak 
azt a két latrot foglalkoztatta halálos komolyan. 
Ez nyugtalanitotta a főpapot,Ez zavarta meg Pi
látus békességét. Ez osztotta meg a nép vélemé
nyét. Ez tántoritotta meg a tanitványokat.Ez á- 
csolta meg a názáreti próféta számára a golgo-



tai keresztfát.
A kérdező és szemrehányó szavakat mi 

sem hallgathatjuk érdektelenül.Nem pedig azért, 
mert bennük a gunynak az a lelke,indulata csen
dül meg,amely nemcsak a földi élet utolsó per
ceiben,hanem azóta nagyon gyakran azzal illette 
Jézust: "Ha te vagy a Krisztus,szabaditsd meg 
magad és minket is.Ez örökké visszatérő hangja 
a bün rabságában élő embernek.Ez a kihivó kér
dés nemcsak abba a környezetbe illett bele,amely 
ócsárló kitöréseivel,gyalázó megjegyzéseivel 
tombol a szégyenfa körül és egyaránt eltölt 
férfiakat,nőket,kicsinyeket,nagyokat,vezetőket 
és bárgyu alattvalókat,ez az a hang,mód,magatar
tás és éljárás,amelynek háboruk sebesültjei,rok
kantjai,betegágyak szenvedői,csalódott,összetört 
életek u j meg uj bizonyságai.

Lásd,mi mind olyan emberek vagyunk,akik
ben a lator lelke,gunyos kifakadása él.Ha szé-
gyenled ezt bevallani magadról,hadd mondjam el 
helyetted is én, hogy nehéz órában, megpróbáltatás 

idején, bajban, vészben , viharban, amikor álmaink
sszertefoszlanak,legjogosabb reménységeink meg
semmisülnek, vagy pedig a kenyérnek,ruhának sötét 
fellege vesz körül és állunk koporsó mellett, 
melyben fiatal tölgyet tört ketté vagy viasz 
rózsáját bimbajában fagyasztotta rá egy induló 
életre a halál, - óh hányszor,de hányszor ül ki 
ajkunkra az a vallomás: "Ha te vagy a Krisztus 
názáreti Jézus,hát miért nem könyörülsz raj
tunk?"... Miért késlekedsz,miért tétovázol,miért 
türöd szótlanul az igazság meggyalázását?...Hát 
tudsz és szabad néma hallgatásba burkolóznod ak
kor, amikor százak és ezrek zuhannak a bizonyta
lanság állapotába?... Tapasztalnod,látnod kell, 
hogy milliók fordulnak el csalódottan tőled és 
gunnyal illetnek csak azért,mert a föld közeli
nek, megfoghatónak, biztosnak látszik,a menny pe-
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dig olyan bizonytalannak?!... Hidd el,egyetlen 
egy szó,egyetlen egy jel uj élet hajnalhasadása 
közöttünk! Ha Isten Fia vagy,hát segits miraj- 
tunk!...

Igen:ez a világ.Mindig igy beszél a vi
lág . Mindig a szerint itél,amit lát.Minél na
gyobb a hang,minél több a disz és a csillogás, 
annál inkább hajlandó hódolni.Mindennek pedig 
az ellenkezőiét látni ott a Golgotán.Trónus he
lyett kereszt,korona helyett tövis,b ibor he
lyett hulló vér.Furcsa királyság.Nem gunyos ak
kor az a vallomás: "Szabaditsd hát meg magad és 
minket is?!"...

Észreveszed-e,Testvérem,hogy ennek a 
latornak egyetlen egy gondolata van": a szabadu
lás, a földi élet.Mindegy neki,hogyan szabadul 
meg és hogyan él,elfogadja még a Krisztustól is, 
csak szabad legyen.Az az Ő büne,hogy elmerül a 
világ hivságos dolgaiba,gyönyörüségébe azzal a 
balga hittel,hogy nincs itélet,nincs megfizetés, 
nincs örökkévalóság.Az volt a végzete,hogy min- 
denekfelett önmagát szerette,a maga nyomorult, 
elfogyó életét.Ezért mindent odavetett:a keze 
véres lett,a lelke pedig foltos.S mégis ez jut
tatta a keresztre.

Nem értette meg,hogy "mit használ az em
bernek, ha az egész világot megnyeri is,de a lel
ke kárt vall".S mert ő képtelen volt ennek fel
ismerésére, képtelen volt annak meglátására is, 
hogy az istenfiuság alázatban,engedelmességben, 
áldozatban áll.Csoda-é,ha nem ismerte fel Krisz
tusban azt a Szabaditót aki önmagát adja sokak
ért, azt az Istent,aki elment hozzá egy kézfogás- 
nyira,mellé állott egy suttogásnyira,de hiába.
Meg is halt örökre az örökélet fejedelme mellett, 
szomjan a forrás közelében.-

De nem igy a másik,akinek szivében hit 
fakadt,ébredezni kezdett egy eltemetett világ,
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emlékek,érzések,igazságok,amiket belepett az é- 
let pora,szennye,elfojtott a küzdelem zaja, de 
most az Igaznak láttán,aki ártatlanul szenved, 
életre kel ellenállhatatlan erővel és gunyolódó 
sorstársának nem mondhat mást,csak azt: te em
ber, te porszülötte,akinek minden szava,gondola
ta, vágya, cselekedete beszédes bizonyság arról, 
hogy a bün rabságában élünk és méltán itélet a- 
latt állunk,te ember,"hát nem féled-é az Istent, 
aki gyülöli a bünt,aki egyedül Ur mennyen és 
földön,de mégis atyai szivvel van hozzád?"...

Ez a látás nyitotta meg a lator ajkát 
arra is,hogy halkan,suttogva,alig hallhatóan 
mondja: "Uram!emlékezzél meg rólam,mikor eljössz 
a te országodban!"

S ez azért drága vallomás,mert általa a 
szabaditó Királyt látta meg benne s számára a 
menny nyilt meg,aminthogy ez mindig és mindenütt 
megismétlődik,ahol és amikor hisznek emberek a 
Jézus Krisztusban.Abban az órában a lator számá
ra kereszt,kin,inség,gyötrelem,megitéltetés,ha
lál,föld,világ,átok,elhibázott élet,elkövetett 
vétkek mind mind belevesztek abba a Jézusba,aki 
azért jött,hogy megkeresse azt,ami elveszett, 
hogy betegek meggyógyuljanak,könnyek felszárad
janak , poklosok megtisztuljanak,bilincsek le
hulljanak, sirok megnyiljanak,halottak feltámad
janak,a bünösök bocsánathoz,uj élethez jussanak. 
Ő,Jézus,nem is mondhatott mást arra az életidő 
utolsó perceiben elmondott alázatos könyörgés
re,mint ami feljegyeztetett: "Bizony még ma ve
lem leszel a paradicsomban".Mert a”menny,a pa
radicsom, a békesség,az öröm,a boldogság ott 
van,ahol egy nagy amnesztia van,bünbocsánat 
van,ahol kegyelmes hozzánk az Isten.Ez pedig 
már itt és c s a k  itt lehet a miénk.A két 
lator története legalább is ezt tanitja.

S én vallom,hogy ez az,amit ma a nagy-
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pénteki történetből szivünkbe kell véssünk.Uj
ból látjuk,kitörölhetetlen bizonyságát annak, 
hogy nem az emberé,hanem az Istené az utolsó 
szó.Éppen ezért tanuld meg hát,te nagypénteki 
gyülekezet,hogy egyedül Isten mondja még: mi a 
győzelem és mi a bukás,mi a pokol és mi az é- 
let,mi a fehér és mi a fekete,mi az igazság és 
mi a hamisság,mi a szabadság és mi a rabság.Nem 
mindig az a vesztes,aki alul marad.Nem mindig 
az a szegény,aki koldusrongyokban jár.Nem min
dig az a szánalomra méltó,aki könyör adományok
ból él.Nem mindig az a hatalmas,aki erősnek 
látszik.Egy másik törvény van a világon,mint a- 
minek a testi világ hódol.Egy másik király or
szágában élünk,mint e-világ fejedelme,egy másik 
élet lehetőségei várnak reánk,mint amely körül 
itt folyik a harc.Ezt nekünk az a golgotai ke
reszt mondja,amely ugy beleágyaztatott e világ 
történelmébe,hogy még a gonosz sem tudja ezer 
mesterkedésével kitagadni onnan.

És ebből adódik a kötelességünk,a má
nak feladata,a neked és nekem szóló személy 
szerinti üzenet.Aki akarja ezt az örökéletét és 
dicsőséget annak a kereszt mellett a helye, ma 
még inkább,mint valaha.Ez is azért,mert a Judá
sok, a Pilátusok,az irástudók,a farizeusok,a meg
alkuvók, a rut nyerészkedők és számitók nem örök- 
lik a mennyek országát.

A kereszthez vezető uton pedig az első 
lépésünk csak az,hogy megutálni és elvetni mind
azt, ami bennünk Őt megtagadja,Neki ellene mond, 
uralmát kétségessé teszi,fenségét megcsufolja. 
Azt is tudom,előtted nem hallgathatom el,hogy 
ez mindig nehéz,ma különösen is az.A hüség ut
ján azonban ne féltsd a ruhádat,a cimedet,a ran
godat, ne sajnáld a kalácsot,a fehér-kenyeret, a 
csillogó diszt,a megtévesztő ragyogást,életedet, 
e világi reménységeidet - hiszen van,aki megtart
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és megőriz - mert egyetlen élet van,egyetlen 
győzelem,egyetlen megoldás földön és égen e- 
gyesnek,családnak,népnek,nemzetnek: az a Király, 
aki magát valóban nem tartotta meg,csakhogy ne
künk - neked is és nekem is - életünk, öröké
letünk legyen.

Ünneplő Gyülekezet! Nem merem azt monda
ni, hogy felolvasott evangéliumunk alapján csak 
ez nagypéntek üzenete.De azt vallom,hogyha nem 
habozunk rálépni arra az utra,amely ott indul 
el a golgotai kereszt tövéből és hirdetjük szó
val, cselekedettel, egész életfolytatással kiki 
ott,ahol áll a legdrámaibb párbeszéd tanuságát, 
az uj élet lehetőségét, evangéliumi népünknek 
nagypénteki ünnepléséből olyan hatásod indulnak 
el,amelyeknek tovább kell terjedniük a templom 
küszöbénél el egészen a társadalmi és nemzeti é- 
letünk minden területére.

És én nem tudom elhinni,hogy legyen itt 
közöttünk csak egy is,aki ezt ne akarná,ne akar
ná hirdetni otthon,mühelyben,iróasztal mellett, 
utcán,piacon,baráti társaságban,szomoru ,össze
tört emberek között éppen ma és éppen magunk kö
zött, hogy van az életnek egy másik lehetősége 
is,nemcsak az,amelyik földre nyom és állatta al- 
jasit,hanem fölfelé von,életet ment és örökélet
re visz.

Ennek forrása,kezdete az Urnak megteri- 
tett asztala,az oltár,ahol ma bünbocsátó drága 
kegyelmével hiv és vár téged az Ur,a szabaditó, 
a Királylaki magát csak azért nem szabaditotta 
meg,hogy általa élj te,Testvérem,és veled a te 
házad népe.Ámen.
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Bd.1948.márc.28-án. Feltámadott az Ur!..
Ige: Máté 28:1-10.

Husvét vasárnapján.

Husvét diadalmas ünnepére gyülekeztünk 
ma össze.Tehát ama órára,amelynek eseménye való
jában sarkaiból forgatta ki a világot,meghala
dott minden emberi elképzelést,megszégyenitett 
minden gondolatot és egyszeribe szegénnyé tette 
a nyelvet.Hiszen csak dadogásra nyilik az ajkunk 
ha megkiséreljük elmondani azt,ami ott történt 
a getsemánei sirboltban.Még nagy vonásaiban is 
alig tudjuk magunk elé vetiteni a páratlan ese
ményt.Sőt ha elolvassuk a feltámadásnak vala
mennyi evangéliumi leirását,akkor is ugy állunk 
az eseménnyel szemben,mint azok az asszonyok áll
tak ott első husvét reggelén a szikla sir előtt. 
Azok a megrémült lelkek éppen ugy ,mint az angya
li kijelentés és az üres sir mind-mind bizonysá-
gai annak,hogy husvét nem a szemek,nem az érzé- 
kek,nem az értelem igazsága,hanem a hivő léleké.- 

Hamis uton jár tehát az,aki azt gondol
ja,hogy a feltámadás egész igazsága egy érzéki 
csodában áll.Ha igy volna,akkor ránk nézve hus
vét örökre el veszett,merthiszen igaza lenne an
nak,aki azt mondja: az asszonyoknak,Péternek, 
Andrásnak meg: a többi tanitványnak még csak volt 
husvétja,mert látták a feltámadottat,de nekünk, 
akik nem láttuk a szemünkkel és nem illethettük 
kezünkkel,szavait pedig nem hallhattuk saját fü
lünkkel értelmetlenné lett az ünnep.

Éppen igy téved az is,aki husvétban egy 
dicsőséges történeti esemény emlékünnepét látja. 
Egy eseményt,amely páratlanul szép és csodálatos 
volt,de csak v o l t . Jelenné,életté azonban
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soha nem lesz többé ma a számunkra.
És mit mondjunk akkor azoknak a sokak- 

nak,akik szerint a husvéti történet csak jel
képe annak,hogy az igazságot nem lehet végleg 
megölni és eltemetni,az kitör sirjából és eget 
követel.Ugye,ez minden idők elnyomott lelkeinek 
kedves gondolata.Hivei,vallói voltak tegnap, 
vannak ma is és lesznek holnap is,mindaddig, a- 
mig ez a világ a bün világa marad.Lényege sze
rint azonban ez nem egyéb egy olcsó frázisnál, 
amelynek semmi alapja nincs,ma már vezércikkek
be sem jó, és nem is tett soha senkit jobbá és 
igazabbá .

De vannak olyanok is,akik mai ünnepün
ket a megujuló természet világával hozzák ösz- 
szefüggésbe.Miként a természet világa - mond
ják ezek a lelkek ilyenkor tavasszal uj é- 
letre támad,ugy a lélek életében is szükségkép
pen kell jöjjön a megujulás ünnepe s ez lenne 
husvét alkalma.

A különböző ünnepi magyarázatokból le
gyen azonban ennyi elég.Jóllehet szaporithat
nánk még a számukat,de már ebből is nyilvánva
lóvá lesz,hogy csak gyarló,nyomorult emberi ki
sérletek ezek,az emberi bölcseség balgatag ta
nácsai, amelyek a lélek sóvárgását ki nem elégit
hetik, a sziv ürességét be nem tölthetik,husvét 
ünnepét meg nem magyarázhatjuk vele.Rám pedig 
azért,mert ezek egyikével sem állhatunk meg ko
porsó mellett,sir körül,azok társaságában,akik 
abban a halottban hitvestársat,gyermeket,test
vért vagy szülőt vesztettek el.Ilyen magyaráza
tokkal gyász sulya alatt,a halál aratásakor, 
veszteségben,kinban,bajban,gyötrelemben nem tá
mad bennünk békesség,hálaadó sziv és boldog re
ménykedés. Üres emberi szó,idő mulása,változó e- 
semények,jelkép,megujuló természet nem is se-
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gitenek a halállal szemben.Hiába is irják ki az 
igy vélekedők nagybetükkel temetők kapujára a 
bibliának drága kijelentését: Feltámadunk! - 
ahhoz hit kell,hogy ott a halál árnyékának völ
gyében veszteség,özvegység,árvaság,elhagyatott
ság nehéz állapotában megállhasson az ember nem 
is fogcsikorgatva,hanem bizó gyermek-hittel.Aki 
pedig csak a koporsót látja,a sir mélységét né
zi az beleszédül a hiábavalóság feneketlen mély
ségébe! Tudom, és elismerem,hogy az ésszel sok 
mindent meg lehet magyarázni,fel lehet fogni, 
lehet vitatni és bizonyitani,egyedül husvet az, 
ami felül áll minden ésszerüségen és minden vi- 
tathatóságon.Ezt nem lehet megmagyarázni,mert a 
husvéti tényt csak h i n n i  l e h e t  !...

Ezt pedig lehet,szabad,sőt kell is hin
ni,mert husvét az I s t e n  d ö n t é s e !  
Semmi része nincs benne az embernek.Annyira 
nincs,hogy azok a kegyes lelkü asszonyok, akik 
először vették az angyali üzenetet,meg sem tud
ták mondani a tanitványoknak,hogy miképpen ment 
végbe az esemény.Akkor is,nekük is hit kellett, 
ma is,nekünk is hit kell,a feltámadás elfogadá
sához.Mennyi unszolásra,mennyi bizonykodásra 
volt szükség nem egyszer még a 11 tanitvány é- 
letében is.Gondolj csak a kételkedő Tamás köz
ismert történetére.

És azt is valljuk meg tüstént,hogy so
hasem is volt ez kényszeritő kijelentés.Hiszen 
nem sorozható be azoknak a világtörténeti ese
ményeknek a sorába,amelyek kényszeritő erővel 
birnak.Ki ne fogadná el ép ésszel,hogy Sokratest 
megmérgezték,Caesart megölték,Husz Jánost megé
gették,Napoleont számüzték! De Jézus élete - an
nak ellenére,hogy világtörténeti esemény volt - 
még sem fogadható el hit nélkül.Ha pedig a szü
letése nem,akkor a feltámadása sem.Vagyis ez a 
kinyilatkoztatás is r e j t e t t  k i n y i 
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l a t k o z t a t á s  s mint ilyen hitet ki
ván. Minden egyes léleknek,tehát neked is és én
nekem is,éppen ugy,mint Máriának,Péternek, An
drásnak, Tamásnak meg a többieknek személyesen 
kell dönteni a feltámadás mellett vagy a feltá
madás ellen.

Isten azonban senkit nem kényszerit er
re a döntésre.Mert nem neki van szüksége reá. Ő 
sokkal türelmesebb,mint az ember.Ő nagyon jól 
tudja,hogy ebbe beleviszi,belekényszeriti az 
embert a saját sorsa,helyzete,környezete,család
ja, otthona,szomszédja,egyszóval:ez a világ,maga 
az élet.S ez azért igaz,mert az emberi élet 
számára legnagyobb kérdés maga az élet.Hányszor, 
de hányszor megesik,hogy erre csak ritkán,leg
többször későn ébredünk rá.

És hát nem azt panaszoljuk mi mindannyi
an kivétel nélkül,fiatalok vagy öregek,férfiak 
vagy nők egyaránt,akik itt most együtt vagyunk, 
hogy valójában elfelejtünk élni,mert napjainkat 
zakatoló üzemmé teszi a megélhetés gondja oly
annyira, hogy csak tebgődünk,vegetálunk és csak 
koporsó mellett hasit belénk a kérdés,de akkor 
azután gyötrelmesen: miért is élünk? mi hát ma
ga az élet? öröm és üröm változása? emelkedés 
és süllyedés? öldöklő harc és nagy ritkán vala
mi nyugalom,csöppnyi békesség?...

Kérdések ezek,amelyeket Krisztus nyi
tott sziklasirja vet fel,de ugy hiszem olyanok, 
amelyek - talán hamu alatt,be nem vallottan,de 
ott izzanak minden szivben.Felelet nincs is má
sutt csak annál az Istennél,aki nem törődve az
zal, hogy mit szól majd hozzá az ember,akarta 
nagypénteket és megcselekedte a husvéti törté
netet. És lássuk világosan,tanuljuk is meg, hogy 
egész keresztyénségünk azon a tényen épül fel, 
hogy Krisztus feltámadott!

Ez volt az az uj,ami minden elképzelést
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felülhaladt.Ami a szétszóródott és félénk ta
nitványokat összegyüjtötte és bátorsággal töl
tötte él.Emiatt gyülölték őket a zsidók és ül
dözték őket a pogányok. Ez tette martirokká a 
férfiakat és vértanukká a nőket,hősökké,hitval
lókká a gyermekeket! És az is a valóság,hogy 
ott van csak értelme a munkának,a pihenésnek,az 
ünnepeknek és hétköznapoknak,a szenvedésnek, a 
lemondásnak,a szolgálatnak, ott lesz valóságos
sá az öröm,a békesség,a szeretet,meg nem alkuvó 
a hüség,rettenhetetlen az igazság, ott ajándék 
a gyermek és bizakodva elhordozható a halál, a- 
hol a sziveket eltölti a feltámadásba betett 
boldog hit.E hit nélkül nem érdemes élni és nem 
lehet keresztyénekről beszélni!

Csoda-é,hogy azok az asszonyok a megdöb
bentő angyali üzenet vétele után nagy örömmel 
sietve,futva mentek a tanitványokhoz hirül vin
ni a mennyei üzenetet,amit hallottak,de láttak 
is.Addig ugyanis,az első husvétig szinte minden 
ellenük volt.Óh milyen nagy ur is volt a halál! 
Hatalmának árnyéka rávetődött mindenre és min
denkire! Puszta gondolatára is elsápadt az ifju , 
a világfi kezében megremegett a pohár,elborult a 
tudós arca és sirásra torzult a bohoc szája.Vele 
kapcsolatban mindenütt csak reménytelen küzdelem 
látszott.Mennyi panaszos sóhaj,mennyi fájó könny, 
milyen sötét kétségbeesés.Husvét óta azonban el
veszitette rettegtető hatalmát s lett a félelmek 
királyából egyszerüen ajtó,mely innen oda vezet; 
lett hid,mely a földet az éggel,a mulandó vilá
got az örökkévalósággal kötötte össze.

És hát nem ebben csendül meg számunkra 
is a feladat,a mának elkötelező üzenete:hirül ad
ni embereknek,környező világunknak,hogy van fel
támadás ,az élet több,mint evés,ivás és öltözet; 
az élet nemcsak bölcső és koporsó közé szoritott 
hosszabb vagy rövidebb vándor ut!... Ezt halljá
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tok meg ti gyász és fájdalom alatt roskadozók, 
szenvedés miatt lázadozók,öröm és gyönyör haj- 
hászók,mindazok,akik abban a balgatag hitben él
nek,hogy nincs örökélet,nincs megfizetés, nincs 
feltámadás.

Mária és asszonytársai lobogó hajjal 
szaladtak kifelé a  kertből,le a dombról,délnek, 
a városkapu felé,hogy mielőbb megvigyék a hirt 
a tanitványoknak: feltámadott az Ur,láttuk az 
Urat,üzenetet hoztunk Tőle!... S ugye,azt is 
feljegyezte számunkra a szentirás,hogy e hir ha
tása alatt megváltozott körülöttük a világ!

Nem érzed,Testvérem,hogy elérkezett szá
munkra is az óra,amikor bele kell kiáltanunk vi
lágunkba; feltámadott az Ur! emberek,él az Isten!

Nézz csak szét,mindenütt nagypéntek ha
lál mezői kopárlanak,emberek százai-ezrei vesz
nek el—  Nem érzed Isten parancsoló szavát, 
hogy ma,amikor olyan gonosz a világ;ma,amikor 
annyi a félelmetes jelenség;ma,amikor annyi 
sziv vérzik el,annyi élet torzul el,mikor a ha
lál félelmei a szivünkig nőttek, - igen: ma nem 
hallgathatunk tovább,ajkunkra kell vegyük,kiki 
ott,ahol áll,a kockázatos szót,kerüljön amibe 
kerül - ne féljetek,hiszen ez a tanitványok 
kereszthordozó utja - de hirdetnünk kell a 
husvéti evangéliumot,azt,hogy Isten él, Ő erő
sebb,mint a bün,a halál, Ő nagyobb még a mi szi
vünknél is és Ő végre is győz!

Hidd el,ezen nincs mit szégyenlenünk, 
még akkor sem,ha kinevet érte a világ.Nem is ta
gadhatjuk meg anélkül,hogy ne az Isten haragját 
vonjuk mimagunkra.Ez oda való a démoni világba, 
az otthonokba,a munkahelyekre,tantermekbe,gyer
mekek közé,mindenüvé,ahol a gonosz,mint ordító 
oroszlán,szüntelenül szertejár keresvén, akit 
elnyeljen.

Ünneplő Gyülekezet! Nem tudom,hogy 
milyen vágy gyüjtött itt téged ma össze.Emléke-
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idben talán csalódtál,hangulat helyett rideg 
valóság jutott osztályos részül.Egy azonban bi
zonyos, hiszen az arcod sugározza,a szemed elá
rulja s ez az,hogy tested-lelked örökélet után 
szomjuhozik.Fogadd el az angyali üzenetet,vidd 
el a husvéti evangéliumot és élj,szolgálj,járj 
ugy ebben a világban,mint aki hiszi,tudja,vall
ja és bizonyitja, hogy feltámadott az Ur, bizony
nyal feltámadott! Hiszen ma is ez hirdettetik 
teneked.Ámen.
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Bp.1948.ápr. 10-én. 
Ige: János 14:1-6. 
Ének: 280.410.

Higgyetek!

Husvét u.2.vasárnap.

Utcán egymásra köszöntő emberek aj- 
kán sokszor hangzik el a kérdés: hová-merre? 
Pályaudvaron,utitársak között,vagy temetőben 
koporsó körül ugyancsak kikerülhetetlenül vető
dik fel: hová-merre? És az is az igazság, hogy 
számunkra nincs és nem lehet döntőbb kérdés 
ennél a cél után kutató rövid két szónál: hová- 
merre? Hiszen közismerten fájdalmas valósága 
életünknek,hogy az idő szalad,mulnak a percek, 
peregnek a napok,egymást váltogatják az eszten
dők,közben nincs megállás,mert tudva vagy tu
datlanul haladnunk kell,lépünk,ki előre,ki bát
ra,ki fölfelé,ki lefelé,vagy az árral uszunk , 
vagy a tömeggel szemben tusakodunk,de nem ál
lunk, egyhelyben nem topogunk.

 Ha pedig ez a valóság,hát felvetetted- 
e már magadnak csak egyszer is a kérdést.Test
vérem: hová-merre?... Lásd,ma minden,amit lá- 
tunk,hallunk,tapasztalunk erre kényszerit. Na
gyon tanuságos,de szükséges is volna megszóli- 
tani az utcán sietőket,a tétován lézengőket, a 
munkájukba beletemetkezőket, a reményvesztett 
lelkeket,a siró özvegyeket,a vigasztalhatatlan 
gyászolókat,azt a sok-sok fiatal életet, aki 
előtt megnyilt a jövendő kapuja,vagy azt a sok 
megfáradt,reszkető kezü vándort,aki az utolsó 
mérföld terhe alatt roskad,és nekikszegezni 
kikerülhetetlenül a kérdést:Te ember,aki el
jegyzett gyermeke vagy a halálnak,akinek élet- 
ideje legfeljebb 70 avagy 80 esztendő, hát 
mondd: hová-merre?—  Hidd el,a multad,a jele-
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ned,a jövendőd egyöntetüen azt igazolja, hogy 
számodra nincs is égetőbb,döntőbb,sürgetőbb 
kérdés annál a Tamás ajkáról elhangzó szónál: 
"Uram! hová-merre?"... A kenyér és ruha gondja 
eltörpül mellette.Ez a két szó sokkal nagyobb, 
több azoknál,egészen más,mert létet és nem-lé
tet,üdvösséget és kárhozatot rejt magában.

 A tanitványok számára ez az élet értel
me után kutató kérdés a bucsuzás óráján vető
dött fel.A döbbenet,a bizonytalanság,a kétség- 
beesés alkalma volt az.Az a pillanat,amikor 
köztük mindenki elveszitette a fejét, amikor 
szép álmaik szertefoszlottak,jogos reményeik 
semmivé váltak,amikor ugy éreztek,hogy lábuk 
alól csuszik ki a föld,porbahullott a koronájuk 
és az ő ajkukra kivánkozik a keresztelőjánosi 
vallomás: "pedig mi azt hittük,hogy te vagy a 
Messiás!"...

Ha ez az Istentől rendelt óra most nem 
is késztetne valamennyiünket oda e kérdés elé, 
akkor ennek a felvetésére rákényszerit a döb
benetnek és bizonytalanságnak az a szivünkig 
ható ereje,amiben élünk.Te éppen olyan jól tu
dod, mint én,hogy ami a fegyverek zaját,a háboru 
lármáját felváltotta az az uj célok hangos hir
detése.Más szóval: ami benne reszket a levegő
ben, ami kiált a falragaszokról,amit magunkra öl
tünk ruhában,öltözetben,izlelünk kenyérben,étel
ben, italban, tanulunk szüntelenül uj kifejezések
ben, ami foglalkoztatja a vezetőket,nyugtalanitja 
az alattvalókat,ami időszerü ebben a vén Európá
ban csakugy,mint e földkerekségének minden pont
ján, ami idegessé,kapkodó tömeggé teszi ma az e-
gész emberiséget az nem más,mint éppen az a kér
dés,hogy életünk utja hová-merre vezet?...

Merő tévedés lenne azt gondolni és azt 
állitani,hogy ez csak a mának existenciális kér
dése. Amióta a bün rabságában él az ember,amióta
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tehát számára két ut lehetséges,azóta nap mint 
nap időszerü Tamás szava: hová-merre?

Az élet értelme és célja mindig is fog
lalkoztatta az embert.Az egyszerü lelkeket ép- 
penugy,mint a tudósokat.Ugye,te deresedő haju  
Testvérem,nagyon sok ifju életet láttál magad 
mellett,akinek ajkáról ott,a legszebb évek kez
detén elszállt a boldog vallomás: szabad vagyok, 
önálló ember vagyok,a magam ura,azt cselekeszem 
amit akarok.S ugye,láttad,hogy mindenfelől bol
dog csodák és nagy lehetőségek csábitották: va
gyon, szerelem, siker, hatalom, hirnév, dicsőség. Ő  
pedig önfeledten,lázas,boldog rohanással futott 
utánuk s mig más csak levelenkint gyüjtögette a 
babért,néki egyszerre egész koszoru  kellett. 
Kincse azonban - idők folyamán hogy hogynem - 
kővé változott,szerelmébe méreg elegyedett, si
kerei elmaradtak,hirneve feledésbe ment, öröm 
helyett üröm lett osztályos része s ő kifosztot
tan , lerongyolódva, szárnya szegetten,az ujrakez
dés halvány reménye nélkül állt megtépetten, 
csapzottan a sáros ösvény szélén,amelyről azt 
sem tudta,honnan jött és hová vezet.

És ugyan bizony hány élemedett,derült 
arcu embert láttunk mi mind! olyant,aki egész é- 
letében pontos,megbizható,óvatos volt,hivatását 
betöltötte,feletteseit tisztelte,alárendeltjeit 
megbecsülte,családját szerette,Istennek a tize
det megfizette,köztiszteletnek és megbecsülésnek 
örvendett,került minden tulzást,szertelenséget, 
könnyelmü kalandot, - olyan embert tehát,aki a 
világ nyelve szerint kiegyensulyozott,bölcs é- 
letet élt.Haladt a tömeggel,uszott az árral,meg
hajolt a közvélemény előtt,biztosnak érezte ma
gát a kitaposott széles uton.Egyszerre azonban 
- maga sem tudja,hogy hogyan - ellenséges ka- 

varodásban zug el szemei előtt az élet árja. I- 
degen világ,kinos árvaság köszönt reá s minden,
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amit lát,minden,ami a multra emlékeztet: elhi
bázott életet,eltévesztet utat hirdet néki.

S e képek,tapasztalati valóságok mel
lett még nagyon a fülünkbe cseng az a bölcsel
kedés,amely szerint ennek a földi életnek nincs 
semmi értelme és magában véve rossznak tartja.
Nem is csoda,hogy a legnagyobb csapás akkor 
lenni,és egyetlen jó van csupán: a semmi!-

Igazán nem változtat az emberi bölcsel
kedés balgatag tanitásán az az elgondolás,amely 
e siri beszédet azzal kivánta kiszoritani, hogy 
az élet célja maga az élet,mert maga az élet 
a legfőbb jó,az az élet,amely reám nézve énben- 
nem lesz valóság,erő,személyes hatalom.

Lehet,Testvérem,hogy az élet értelméről 
igy vélekedhet a majom,a kenguru vagy az orosz- 
lán,az öntudatos ember azonban soha.Nem pedig 
azért,mert csak ezért a földi életért nem érde
mes élni.Hát jelenünknek minden múló perce, ki
nos gyötrelme nem ezt bizonyitja?...

Felelet-keresésünkben azonban még ennél 
is továbbmehetünk,hiszen az egymást váltó rend
szerek és világnézetek annak bizonyságai, hogy 
az élet értelmet,célját az ember önmagában soha 
nem találja meg! Az öröm hajhászása,a boldogság 
keresése - ami pedig minden ember vágyakozása - 
még soha és sehol nem támasztott békességet,jó
létet emberek között,népek életében,de támasz
tott annál több irigységet,féltékenységet,gyülö
letet és halált.-

De téved az is - talán a legfájdalmasab
ban - aki az élet célját abban látja,hogy vala
mi nagy jónak a szolgálatába szegődik.Igy van 
minden szülő,akinek öröme,boldogsága egyedül 
gyermekében van.És idetartoznak akkor azok is, 
akik meghalnak egy zászlóért,életüket eltékozol- 
ják az anyaszentegyházért,vagy testestől-lelkes- 
től a nemzet szolgálatában állanak.Hogy ezek 
mellett azért még koldusok is vannak,vakok,sán



- 188  -

ták,bénák,tehát lelkek,akiket soha nera találsz 
majd ott a történelmi nagyságok között, - ezek 
élő tanui a nnak,hogy kérdésünkre olyan felele- 
tet kell keressünk,amelyet elmondhat mindenki a 
világon,amelyből tehát senki nem esik ki azon a 
cimen,hogy igen kicsiny vagy igen nagy.

Ezt a feleletet csakis a hit adja meg. És 
nem is akármilyen hit,hanem az,amit felolvasott 
evangéliumunk szerint Jézus ugy fogalmazott meg 
tanitványai számára ott a döbbenet,a kétségbee- 
sés és reménytelenség óráján,hogy higgyetek Is
tenben és higgyetek énbennem". És én vallom 
Testvéreim,hogy ebben a kijelentésben valójában 
minden megoldódik.

Halljátok hát meg a szót,ti éltetek szá
mára célt,értelmet kereső emberek:"Higgyetek Is
tenben" - vagyis Őreá nézzetek,mert ott a célunk 
és Nála a véghelyünk. " Az én Atyámnak házában 
sok lakóhely van ... Elmegyek és helyet készitek 
néktek és ismét eljövök,hogy magamhoz vegyelek 
titeket,hogy ahol én vagyok,ti is ott legyetek"- 
mondja Jézus.Hát van ennél drágább igéret,boldo
gabb reménység,csodálatosabb jövendő?!... Ti ke
reső lelkek, nyugtalan,bámészkodó, tétovázó embe- 
rek, figyeljetek hát az igére.Napjaink célja, é
letünk értelme ma is,holnap is változatlanul 
csak az,hogy megtelepedjünk az Atya házában ö- 
rökre.

Ilyen fenséges célunk lévén nem volna 
szabad,hogy közöttünk céltalan ember akadjon. 
Pedig mostanság uton utfélen tőlük népes az ut
ca. Vidd hát magaddal a boldog üzenetet,örök kér
désünkre a nagy feleletet,vidd házadba,munkahe
lyedre, betegágyak mellé.gyászolók seregébe, ma-
gános életuton roskadozóknak és mondd el nekik, 
kérdezd meg tőlük: hová-merre,Testvérem? - hát 

az Atyához?... Ne nyugtalankodjék a ti szivete k  
csak higgyetek Istenben! Az Atyában higgyetek,
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hiszen ott a célunk és nála a véghelyünk.
De higgyetek a Jézus Krisztusban is.Aki 

hisz az Istenben,az csak a célt látja,aki pedig 
a Krisztusban hisz az az utat is megtalálta. Ez 
pedig azért igaz,mert emberek közül még senki 
nem mondhatta el magáról azt,amit Ő ,a Golgotán 
meghalt,de harmadnapon feltámadott dicsőséges 
Krisztus elmondhatott tanitványainak: "Én va
gyok az u t ,... senki nem mehet az Atyához, 
hanem ha én általam!".

És valóban Ő az ut.Az e g y e t l e n  
ut,amely két távol eső pontot: a te szivedet és 
az Atya szivét egyenes vonalban összeköti.Le
het-e rcvidebb utat találni két pont között az 
egyenes vonalnál?—  Jézus ez az egyenes vonal, 
mert Ő éppen az Atya szivétől éppen a te szi
vedhez jött.Nem is te kerested benne Istent,ha
nem Isten keresett benne téged;nem te próbálgat
tad benne a hozzá vezető utat,hanem az Ő szere- 
tete verte hozzád Jézus életében az egyetlen le
hetséges utat.Mihelyt valaki nem ezen az uton 
jár,a céltól távolodik el! Akinek persze nem 
sürgős,hogy hamar célhoz érjen,az megengedheti 
magának azt a fényüzést,hogy külön utakat keres
sen és vargabetüket tegyen.De ki az közöttünk,a- 
kinek ne volna égetően sürgős éppen mostanság 
megtalálni a lelke nyugalmat élete békességét?..

Mét talán csak annyit Róla, az Utról, 
hogy ez az ut biztosan hazavezet.S amint hala
dunk rajta ismerőssé válik előttünk a világ,rej
telmei megoldódnak,rémei eltünnek,titkai feltá
rulnak. Ismerősökké válnak az emberek,nem ellen
ségek, hanem vérbeli rokonok,akikkel közösek a 
szivünk érzései.Most már nincs akadály, nincs 
fáradság,néhány perc csupán a földi élet és ö- 
rökre a célnál vagyunk.Igen, - mert ezen az uton 

még a halál sem az a csontosképü rém,hiszen hus- 
vet óta a koporsó,a sir az a testünkre szabott
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keskeny ajtó,amely át megérkezünk az örök haj- 
lékba,ahol mindenkit sok lakóhely vár.

S bár elindultunk sebesülten - megér- 
keztünk gyógyultan. Elindultunk,mint szomorko- 
dók - megérkeztünk dicsőitő hálaadással. Elin- 
dultunk,mint sötét arcu vándorok,akiknek homlo
kát Kain bélyege ékesiti,megérkeztünk mint Isten 
gyermekei tündöklő arccal,fénylő szemekkel.

De kár is tovább halmozni a szavakat és 
fokozni a képeket.Célunk,utunk igy is világos! 
Hogy mi volt eddigi életed célja és az az ut,a- 
melyen jártál,Testvérem, - nem tudom.Nem is fon
tos.De bizonyos,hogy itt ma a halló fülek meg
hallják, a ki nem hült szivek bizodalommal veszik 
Jézus igéjét: "hogy hová megyek,tudjátok,az utat 
is tudjátok".

Ezek után nem is mondhatok már mást,csak 
azt,hogy a döbbenet,a kétségbeesés óráján se 
nyugtalankodjék a ti szivetek,hiszen ez az evan
gélium azoknak szólt,ma is azoknak szól,akiknek 
szép álmaik szertefoszlottak,jogos reményeik 
semmivé váltak,akik ugy érezik,hogy lábuk alól 
kicsu zott a föld.porba hullott a koronájuk,sö
tét gyász,pótolhatatlan veszteség jutott osztá- 
lyos részül, - igen:neked mondja az ige,te csüg-
geteg,reménytelen,kishitü ,kétségek között vergő- 
dő Testvérem: "Higgy Istenben és higgy a Jézus 

Krisztusban", - ne nyugtalankodjék a szived ad
dig se,amig Ő visszajön,hogy te is ott légy,ahol 
Ő van, az a-tyai házban.Ámen.
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Bp. 1948.máj.2-án. 
Ige: Lukács 11:5-13. 
ÉneK: 15.437.313.

Imádkozzál és dolgozzál!

Husvét u.5.vasárnap.

A munka ünnepét ülte meg tegnap az or
szág. Falvak és városok népe,szellemi és testi 
dolgozó k egyaránt ünnepeltek.Fellobogózott há
zak,diszbe öltözött kapuk és ablakok,szabadtéri 
előadások,bemutatók,tánc és mulatozás tereken- 
utcákon voltak kisérő jelenségei az emlékezésnek.

Mi tagadás,hasznos és szükséges is rá
döbbennünk arra,hogy a munka nagy dolog az éle
tünkben.Elengedhetetlen tartozéka e földi létnek, 
hiszen lényege,lelke nem egyéb,minthogy szolgá
lok másoknak.E tekintetben ma valóban különbül 
állunk megelőző nemzedékeknél.Korunk lelkesülten 
néz a munkára és a munkásra.

De még egy ilyen világban is,mint a miénk, 
ahol egyéni,társadalmi és nemzeti kérdéseknél ve
zérlő szempont,döntő elv a munka lett,ugyancsak 
megszaporodtak a naplopók,a tunyák,a herék,a má
sok veritékéből élősködők, - igen: még ebben a 
világban is nagyon kivánatos elkiáltani,de nem 
azért,mert korunk gondolata,hanem azért,mert Is
ten üzenete az a bibliai tanitás,hogy "aki nem 
dolgozik,az ne is egyék!" És ha május elsején, a 
munka ünnepén örömmel állapitottuk meg a magyar 
szellemi és testi dolgozók sok szép eredményét, 
nekünk,keresztyéneknek,a puszta szemlélődésnél a- 
zonban egy lépéssel még tovább kell mennünk.
 Ez pedig azért szükséges,mert amiképpen

minden szép és nagy dolog,azonképen a munka is 
lehet bálvánnyá az ember életében.Más szóval: e- 
gészen veszedelmes az az ut,ha emberek,társadal
mak, romokban heverő otthonok,kifosztott népek,
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feldult országok egyedül a munkától várnak min- 
dent.A munka - ez az Istentől kapott drága 
eszköz és méltóság - lehet éppoly rabtartó, 
zsarnok és életfolytogató hatalom",mint a pénz, 
az arany vagy a dicsőségvágy.

A munka ugyanis magában véve nem elég. 
Hiszen lehet dolgozni zugolódva,robotolva,a kár- 
hozat tajtékát turva,bilincsek láncát huzva a- 
nélkül,hogy annak nyomán gyümölcs,megtartatás, 
élet,boldogság támadna.Ha igy tekintjük a tel
jes valóságot,akkor tegnap,a munka ünnepén bi
zonnyal sokak lelkében felcsendült a régi mon- 
dás: Ember! imádkozzál é s  dolgozzál!

Ugye,különös is,hogy ez a nap,rogate 
vasárnapja,a munka ünneplése idején éppen az i- 
mádságra tereli a figyelmünket.Ne hidd,Testvérem; 
hogy a tegnapi ünnepnek és a mai evangéliumi 
szentleckének ez a találkozása véletlen dolog 
lenne.Ez az Isten utja,annak az Istennek, aki 
mindig azt adja,azt mondja övéinek,ami éppen 
legjobban szükséges.S én vallom is,hogy annál a 
betevő falat kenyérnél,annál a mezitelenségünket 
takaró öltözetnél sokkalta fontosabb,szüksége
sebb számunkra ma egy tanitás az i m á d s á g- 
r ó l .

S ezt nem azért mondom,mintha nem vol- 
nának közöttünk imádkozó emberek,de nem téveszt- 
het meg minket itt az imádság házában ennek az 
egybesereglett gyülekezetnek a látása,hiszen há
nyan vannak itt közöttünk kicsinyek és nagyok, 
férfiak csakugy,mint nők,akik amiatt panaszkod- 
nak,hogy nem tudnak imádkozni; - akiket éppen az 
a vágy kergetett ide,hogy megtanuljanak itt i -  
mádkozni,mert ugy érzik,azt tapasztalják,hogy é- 
letükben annyira nélkülözhetetlen az imádság, 
mint a levegő vagy a napsugár.És hányan vannak 
azután olyanok,akik amiatt roskadóznak,hogy kö
nyörgő imádságaik meghallgatatlanul hullottak



-  193 -

vissza.És ha még arra is gondolunk,hogy családi 
otthonokban,a házioltár körül olyan ritkán kul
csolnának imádságra a dolgozó kezek, - csoda-é, 
hogy akad gyermek,aki ugy jő fel az iskolába, 
hogy még nem sajátitotta el szülői szivtől,édes
anyától vagy édesapától az Urtól tanult imádsá
got sem.Ha tehát az imádkozásra kiván tanitani 
minket ez a mai vasárnapi ige,nem mondhatok mást 
minthogy tárjuk fel előtte lelkünket és fogadjuk 
be üzenetét.

Ebben a készségünkben ne befolyásoljon 
minket azoknak tábora,akik gunnyal és kacajjal 
mutogatnak az imádkozó emberekre.Ne feledd,min
dig voltak,vannak és lesznek olyanok,akik el
pocsékolt drága időnek vallják az imádkozásban 
töltött órákat vagy perceket.Sőt ezek száma 
azért szaporodik,mert keresztyének meglany
hultak az imádkozásban.És hát nem az a valóság, 
hogy keveset imádkozunk,keveset és nem elég ko
molyan?!... Vajjon beszélnének emberek olyan 
lekicsinylően,fitymálkozva az imádságról,ha su
gároznék rólunk az imádság ereje,öröme,békessé
ge,komolysága és áldása ?... Ugye,miattunk,kevés 
és komolytalan imádságunk miatt veszik sokan 
olyan könnyedés és gyalázzák az imádságot...

Szükségünk van bizony rogate vasárnapjá
nak üzenetére.amikor maga az Ur akar megtanitani 
minket imádkozni.

A kép pedig,amit evangéliumunkban Jézus 
használ,egészen nekünk való.Első hallomásra is 
kicsendül belőle az az üzenet,hogy az imádság 
területén minden nyomoruságunk,panaszunk,zugoló
dásunk, tévedésünk és csalódásunk onnan származik, 
hogy Isten nem élő Isten a számunkra,nem ugy te
kintünk reá,mint Atyára,akinek mi gyermekei va
gyunk. Ezt pedig azért mondom,mert Jézus ebben 
történetben olyan képet rajzol Istenről,amely 
valósággal teljesen ellenkezik.De ezzel a rajz-

ctf kJ
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zal csak azt mutatja, amilyennek mi szoktuk el- 
képzelni Őt.Eszerint a szomszéd csak kellemetlen 
háborgatót lát a segitségére szoruló emberben.El 
is zárkózik kérése elől.És ha mégis enged neki, 
azt azért teszi,hogy lerázza nyakáról a tolako- 
dót.- Mondd csak Testvérem,várhat az valamit Is
tentől, aki igy vélekedik felőle? Ugye,soha!

Igaz,hogy Istenről mitsem tudunk mondani 
a Jézus Krisztus nélkül,de amit Tőle és Általa 
tudunk,az mind megszólal evangéliumunk ama közis
mert versében: "kérjetek és megadatik néktek, ke- 
ressetek és találtok;zörgessetek és megnyittatik 
néktek!” Lehet-é ez másként annál az Atyánál,akit 
olyannak ismertünk meg Jézus Krisztus által,mint 
aki mindenét,még egyszülött Fiát is odaadta,csak
hogy "valaki hisz őbenne,el ne vesszen,hanem ö- 
rökélete legyen”.

Az imádkozó ember tehát nem magában be
szélget, hanem vele szemben egy láthatatlan másik 
fél van,a hatalmas Isten,a könyörülő Atya, aki 
hallja szavát és felel reá.Amig az ember "kér”, 
"keres” és "zörget”,addig Ő amonnan tulról már 
nyujtja is ajándékait a "kérőnek", mutatja az u- 
tat a "keresőnek” és elébe siet,hogy ajtót nyis
son a "zörgetőnek”. Ha nem igy lenne,értelmetlen
ség volna az imádság és igaza volna annak,aki 
nagyhangon azt hirdeti,kiabálja: hagyj fel ember! 
ezzel az ósdi,régi és lrtelmetlen szokással s i- 
mádság helyett inkább dolgozzál!

De hát nem gyöngyiti evangéliumunknak ki
tartó imádságra biztató szavát az a tapasztalat,
ami sokak szamára elhordozhatatlan terhet jelent?
Értem pedig ezt arra a sok könyörgő imádságra,a- 

mi betegágy mellett,koporsó körül,tervezgetés 
közben,jövendőt kereső pillanatokban fel-fel tört 
minduntalan a szivedből, s amely - ugy érezted - 
meghallgatatlanul hullott vissza,hiszen a beteged 
meg nem gyógyult,halottad fel nem támadt,jogosnak
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vélt terved szertefoszlott s a rózsás jövendőd 
áthatolhatatlan ködbe veszett el.Mit mondjunk 
most ezeknek?... Az egyáltalában nem válasz, 
hogy rászedett minket az Isten.Még csak az sem 
felelet,hogy nem jól értettük szavát.Ezen az u- 
ton egy tapottat sem tehetünk előbbre.

Gondolj azonban a Jézus használta kép
re, arra,hogy alföldi szülő sem adja meg mindig 
gyermekének azt,amit kér.Semmikénen sem adunk 
neki követ kenyér helyett,ártalmasat a jó helyett. 
Milyen szülő is lenne az,aki igy cselekedne? Jól
lehet mi bünös emberek vagyunk,gonosz lelkek,te
hát olyanok,akiktől ilyesmi kitellene.A szeretet 
a zonban mégsem enged másképpen cselekedni.

Tudakoztátok-e már,hogy ki oltja szi
vünkbe ezt a szülői szeretetet? - Ki más,mint az 
örökkévaló Atya.Ezért mondja hát Jézus: Emberek! 
legyetek bizalommal Isten atyai szive iránt. 
Higgyétek el,hogy Ő hallgat,mindenkor meghallgat 
titeket,akkor is,ha egészen másként cselekszik 
is velünk,mintahogyan azt kértük tőle.Lehet,hogy 
nem veszi le vállainkról a terhet,de ez is akkor 
az Ő szeretetének bizonysága: igáj a,keresztje 
álta l akar magához vonni még jobban minket.

Ugye,Testvérem,megérted,hogy ezek után 
nem is mondhatok néked mást,aki talán még soha 
nem próbáltál imádkozni,csak ugy belehallgattál 
a templomi csendbe, vagy mondhatok-e mást tené- 
ked,aki belefáradtál a szüntelen könyörgésbe,mint 
azt,hogy vigyed,—  vigyed mindazt,ami életedhez 
tartozik - legyen az öröm,szomoruság,gond,féle
lem, legyen az a mult,jelen,jövendő,elhordozhatat- 
lan magány,roskasztó bánat,megcsufolt élet - 
vigyed Eléje,mert odaviheted őelébe,hiszen "aki 
kér,mind kap;aki keres,mind talál;a zörgetőnek 
pedig megnyittatik".-

Van evangéliumunknak azonban azok számá- 
ra is mondanivalója,akiknek ajkán nem egyszer
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hallottuk már azt a vallomást: "nem szoktam 
kérni,kilincselni,legkevésbbé imádkozni, mert 
dolgaimat magam intézem el". Gőgös beszéd ez.A- 
mellett nagy tudatlanságra is vall.Evangéliu
munkban Jézus világosan megmutatja,hogy mi em
berek nemcsak Istenre,hanem egymásra is nagyon 
rászorulunk.Ha az a példázatbeli ember olyan 
rátarti lett volna,mint sokan közülünk,vajjon 
segithetett volna-e felebarátján?... Már pedig 
az a mi tisztünk - akár tetszik,akár nem - 
hogy adjunk a másiknak,vagyis: a gyermeket ok- 
tassuk-neveljük,a tévelygőt jó utra igazitsuk,a 
bátortalant megbiztassuk,a kételkedőt meggyőz- 
zük,az éhezőt kielégitsük,a ruhátalant felöltöz- 
tessük.Ugye,ebben a mi tisztünkben sokszor, na
gyon sokszor vagyunk szegények,olyanok,mint a 
példázatbeli ember:otthonunkban nincs egy falat 
kenyér sem,amivel segitsünk.Mi mást tehetünk i- 
lyenkor,ha nem azt,hogy kérünk,könyörgünk, zör
getünk Isten ajtaján: Uram! tanácsolj engem,adj 
igaz szereteted,bölcsességet,hüséget,testemnek- 
lelkemnek erőt,hogy szolgálhassam az én testvé
remet!

Igy azonban csak az tud kérni,keresni, 
zörgetni az Atya ajtaján,akinek ajkán szüntele
nül felhangzik a Szentlélekért könyörgő imádság. 
Hangzik pedig ez azért,mert a Lélek ajándékozása 
nélkül nem támad bennünk uj élet,nem születhetik 
hit,nem látjuk meg a világ nyomoruságát,a gonosz 
hatalmát,a sátán erejét,a halál félelmetes vol
tát. Csak a Szentlélek ajándékozása mellett tud
juk mindenkor elmondani: Atyám! a Te neved szen
teltessék meg;a Te országod jöjjön el; a mennyen 
és a földön a Te akaratod legyen meg... Ti uj é- 
letre,örömre,békességre,hitre vágyakozó emberek, 
kérjétek hát az Atyát,mert Szentlelkét megadja 
mindazoknak,akik kérik tőle.Kérjetek állhatato
san,buzgón,mert Szentlélek nélkül nincs imádság!
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Ezekután térjünk viasza még oda,ahonnan 
elindultunk.Kiindultunk pedig abból,hogy a mun
ka ünnepének szines emlékeivel gyülekeztünk itt 
ma egybe,de mint keresztyének nem állhatunk meg 
pusztán az eredmények szemlélésénél,hanem tovább 
kell mennünk egy lépéssel.Erre a lépésre azért 
van szükségünk,mert manapság éppenugy,mint mege
lőző korszakokban felhangzik itt is ott is az a 
kijelentései nem imádkozunk; legyen az a papok 
dolga; mi csak dolgozunk,termelünk,alkotunk,har
colunk!

Ebben a nagyhangu kijelentésben mindösz- 
sze annyi igazság van,hogy elpuhult embereknek 
az imádsága soha nem kell.Mert vedd észre és ta
nuld meg,Testvérem,hogy csak az,aki odaadással 
dolgozik és igazán küzd,fog imádkozni.Munka 
nincs imádság nélkül,és imádság nincs munka nél
kül.A kettő nem zárja ki egymást,sőt nem is he
lyettesithető egymással.Aki örvendezve akar dol
gozni,nem érzéketlenül,mint szolga vagy gép, nem 
mint olyan,aki értelem és cél nélkül huzza az i- 
gát, - az a munkát mindig Isten kezéből fogja 
venni,mert tudja,hogy az eredmény,a siker,a gyü
mölcs, az áldás onnan felülről száll alá.Aki te
hát helyesen dolgozik,az érzi,vallja:az én mun
kám, tervem, odaadásom, áldozatom csak ugy magában 
sohasem elég.Aki pedig ezt látja,éli,tapasztalja 
naponként pedig jobban és jobban küzd az eredmé
nyért, annak ajkán munka kezdéskor felhangzik az 
imádság: Uram!te áldd meg szolgálatomat,törődése 
met,veritékezésemet.Igy lesz az imádság a munka 
lelke s lesz az imádság is munka,a lélek nunkája. 
Nem is dolgozott még komolyan az,aki nem imádko
zott! És nem imádkozott igazán,csak a szája járt 
annak,aki még felelősségteljesen nem munkálko-
 Ugye,megérted,Testvérem,nem véletlen,
hogy a munka ünnepének emlékeit igy kereste, igy
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szövi át és szenteli meg rogate vasárnapjának 
üzenete.Keresztyén hitünk tükröződik csak abban 
hogy imádság és munka szorosan összetartoznak.

Ránk ma ebben az országban,ezen a föl
dön,minden helyen,üzemben,pult mögött,iróasztal 
mellett,ekeszarvánál,tüzhely körül,mütőasztal-l 
nál,paragrafusok tengerében,falun és városban 
az tartozik,hogy kiki ott,ahol áll, igazolja, 
hirdesse,tanitsa,... tanitsa: Ember! imádkozzál 
és dolgozzál,mert imádság nincs munka nélkül,de 
munka sincs imádság nélkül.

És hogy üzenetünk teljes legyen,ehhez 
még csak annyit füzők hozzá,hogy ez az élet ma 
is,számunkra is ott kezdődik az Ur megteritett 
asztalánál,hiszen a bünbocsánat eledele által 
ott tisztul meg a sziv,erősödik a hit s árad ki 
ránk Isten Szentleikének minden drága ajándéka, 
hogy azután általunk is igaz legyen: imádság 
nincs munka nélkül és munka nincs imádság nél
kül. Ámen
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Bp. 1948.máj.9-én. Jézus a forrás!
Ige: János 7:33-39.

Hu svét u.6.vasárnap.

Földi életünk egyik legrettenetesebb 
korlátja,nyomorusága,terhe az i d ő . Köztudo
másu ,hogy az időnek ez a nyomasztó kérdése min
dig foglalkoztatta az embert.Ma azonban különö
sen is érezzük ennek rabtartó hatalmát.Hiszen 
minden,amit látunk,hallunk,amit a kezünkbe ve
szünk, magunkhoz szoritunk,amit tervezünk,épi- 
tünk magánhordja kétségbevonhatatlan jelét, bi
zonyságát annak,hogy csak egy "kevés ideig még".

Az illatával pompázó virág,az ezer szin
ben játszó természet nekünk legalább is erről 
beszél.És ki az közöttünk,aki ne tudná,hogy mi
lyen szivbemarkoló ez koporsó mellett,amikor i- 
dő előtt,munkája a végezetlen szólit el valakit 
közülünk a halál.Milyen észbontó tud lenni 
gyermeksirok vagy csecsemők ravatala körül, az 
egyetlen gyermek koporsója mellett,amikor csa
ládok, hitvesek szemefényet rabolja el a halál.
És hány bünbánó ember őszinte vallomása kiván
kozik most ide,olyanoké,akik pedig ugy élték le 
ezt a földi életet,hogy akik látták annak egy
mást váltó esztendeit és felfelé ivelő pályáját, 
csak elragadtatással tudtak beszélni róla,mégis 
most,az utolsó határkő közelében urrá lesz ben
nük az az itt is,ott is felhangzó refraine:"csak 
egy kevés ideig még" - s benne tengernyi fájda
lom és szomoruság.

Az érvek és tapasztalatok beláthatatlan 
sokaságát hozhatnánk ide és mondhatnánk el egy
másnak annak bizonyságaként,hogy nincs ember,ma
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sem,közöttünk sem,aki ne roskadozna amiatt, 
hogy megváltozhatatlan törvénye ennek a világ
nak az a Jézus ajkán ismételten megszólalt 
vallomás: "csak egy kevés ideig".Óh ha tudná- 
tok ti szülői házban önállóság után sóvárgó 
gyermekek; - óh ha tudnátok ti felnövekvő ki
csiny életek mellé rendelt felelős apák,anyák 
és nevelők; óh ha jól megfontolnátok ti közös 
utra nekiindult hitvestársak,hogy utatok,szol
gálatotok, lehetőségtek, otthontok, testetek, éle
tetek minden ize,porcikája azt mondja,azt pré
dikálja, hogy "csak egy kevés idő!"... De más 
lenne is itt az élet,az indulat,a vágy,a szol
gálat lelke,milyen más a készség,gyors a meg
bocsátás ismeretlen a harag,bővölködő a szere
tet, lealázó az önzés és megbélyegző a gyülölkö
dés,ha munka közben,baráti társaságban,ellenség 
tüzében,álmok szövögetésében,tervek formálásá
ban gondolnánk"arra,hogy "csak egy kevés ideig". 

Ha valaki tudta ennek a világra neheze
dő törvénynek minden következményét,akkor Jézus 
bizonnyal tudta.Három esztendőre korlátozódott 
müködése alatt nem is volt egy percnyi nyugalma 
sem,mert szüntelen járta Galilea környékét, a 
Jordánnak nyugati és keleti partvidéket: több
ször megfordult Jeruzsálemben,sőt elment a po- 
gányok földjére,a görögök közé is,csakhogy ott 
is,nekik is hirdethesse, az Isten országáról szó
ló üdvözitő evangéliumot.S ami ebben a magatar
tásban feltünő,ami kell,hogy elgondolkoztassa a 
Jézus életutját szemlélő embert,az nem az, hogy 
e közben nem volt fejét hová lehajtania, hanem 
az a tény,hogy nála nyomát sem találni valami 
üzött, hajtott, tulfeszitett, élet- templónak, bántó 
kapkodásnak,ideges sietésnek,ami elmaradhatat
lan velejárója a mi életünknek. Ugye,Neki még 
abban a kevés idejében is volt mindig elég ide
je arra,hogy szóbaálljon a gyermekekkel, meg-
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hallgassa az utszéli vándort,odaállj on özvegyek, 
sirók,gyászolók mellé,éjszakákat töltsön el i- 
mádkozásban,nyugodtan nezzen a beteg szemébe és 
ne legyen kéztördelő,jajgató,siránkozó koporsó 
mellett.S ez azért volt lehetséges,mert ő nagyon 
jól tudta,hogy minden elröppenő nappal, tovatünő 
esztendővel csak ahhoz jutok közelebb,aki "elkül- 
dött engem".

Nem igy persze az ember.Az,aki csak a 
földet nézi és e világot szemléli.Az ő ajkán az 
a közismert mondás jelent meg,hogy "az idő pénz." 
Nem kell különös üzletembernek lenni,hogy fel
ismerjük ennek igazságát,életeket meghatározó 
hatalmas erejét,ami mozgatja egyeseknek vagy kö
zösségeknek, sőt néha még népeknek és országoknak 
az életét,irányitja berendezését.De ahhoz sem 
kell valami éles elme és szem,hogy meglássuk an
nak veszedelmét,ami abban rejlik,amikor az élet, 
a világ arannyá,ezüstté,pénzzé változik át.Bizo
nyos,hogy Jézus nem ebben az értelemben nézte és 
becsülte az időt.Számára az idő mindig alkalom 
volt,lehetőség arra,hogy Annak akaratát cseleked
ne, Aki elküldötte őt.Igy lett számára az éhező,a 
beteg ember,a kicsiny vágy az elhagyott,a tudat
lan és a sebzett szivü,a hitetlen és a kételkedő 
mindmegannyi Isten adta alkalom,amikor neki hang
zott a szó: szolgálj,szeress és áldás légy! Is
tennek ugyanis az volt a terve Övele,a terve a 
világgal,velünk és minden teremtményével, hogy 
az Ő dicsőségét szolgáljuk.Ezt elmondani,erre 
embereket,sokakat rádöbbenteni,ennek megvalósu
lását lehetővé tenni,ebben nekünk példát mutatni 
jött el erre a földre Jézus.

És én vallom,Testvéreim,hogy mostanság 
különösen is szükség van ennek hirdetésére. Hi
szen bármerre nézünk,bárkit hallgassunk meg,csak 
megerősödik bennünk az a bibliai kép,amely sze- 
roint Jézus a nagy sokaság felé kiáltott mondván:
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"Ha valaki szomjuhozik,jöjjön énhozzám!" Rit
kán volt annyi szomjuhozó ember ezen a földön, 
mint éppen napjainkban.És figyeld meg,vedd ész
re, Testvérem, éppen ez az emésztő szomjuság te
szi elhordozhatatlanná az életet.Ott van az ér
telem szomjusága,a vágyakozásé,megérteni,megtud
ni mindent,ami körülöttünk történik.Vagy nézd, 
ott van a test és vér epekedése örömök után, e- 
zernyi változatban sorakozik szemünk elé.- Vagy
ott van a mélyebb szomjuság az élet értelme u- 
tán: honnan jöttünk? - hová megyünk?... Még 
mélyebbre szállva: óhajtozás a titkok titka u- 
tán,Isten után,hát gondol-e ránk;nézi,figyeli-e 
küzködésünket?... De még tovább mehetünk és fel
vethetjük azt a kérdést is: hát a tudománynak 
sok ezeresztendős világa nem mind szomjuságból 
született-e?—

Tudom,hogy aki felületesen nézi világun
kat az még ma is talál benne sok dicsérni valót, 
hiszen tudással,szorgalommal,odaadással óriási 
munkát végzett benne az emberi szellem,de bizo
nyos, hogy ennek nagy lett az ára,mert kevesebb 
lett a megelégedett,a vidám,a derüs sziv. Más 
szóval,Jézus igéje szerint ez csak azt jelenti, 
hogy habzsolhatod az örömöket,de hamar rájössz, 
hogy az soha nem elégit ki.Habzsolhatod a tudo
mányt is.Egy ideig csupa gyönyörüség az igazsá
gok egyre jobban kitáruló világa,de az lesz 
mind inkább nyilvánvalóvá,hogy nagy az Isten 
mindensége és szánandóan kicsiny az ember.- 
Kivánhatod a hatalmat is.Nagy dolog az. Aki 
bölcsen él vele,rengeteg jót tehet.Felvirágoz
tathatja az egyéni és közösségi életet,megfor
dithatja nemzete sorsát,viheti népét soha nem 
látott és nem álmodott fejlődés utjára.De mege
légedni vele soha nem fog a hatalom birtokosa!
- És megtöltheted a lelkedet az irodalom leg
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szebb kincseivel,a muzsikának szárnyaló alkotá
saival. Egy ideig boldogitanak,ideig-óráig meg
szépitik életünket,átsegitenek sok apró visz- 
szásságon,de tartosan ki nem elégitenek.

Amikor pedig rémiteni kezdenek büne
ink, vádolni a lelkiismeret,amikor körül vesznek 
a halál félelmei, milyen értéktelenné.semmivé 
válik a hatalom,a tudomány,az irodalom és a mu
zsika!... Akkor csak egy dolog érdekel,az, hogy 
gondol-e rám,szeret-e engem,könyörül-e rajtam 
az Isten?...

Ennek kezessége, záloga éppen az a Jézus, 
aki ott lombsátor ünnepén az ünneplő sokaságnak, 
itt most neked mondja: "Ha valaki szomjuhozik, 
jöjjön énhozzám és igyék!" Mert Krisztus tökéle
tes megelégittetés azok számára,akik vele igazá
ban közösségben élnek.És bizonyos,Testvérem,hogy 
nem volnál ember,ha ennek hallatára bizonyitékok 
után nem érdeklődnél.Van is elég ahhoz,hogy min
den idők Tamás-lelkei meggyőzettessenek.Nézd 
csak a Bibliából a bünei tudatában keservesen 
kiáltozó Dávid királyt,vagy a nyomorult ember 
módjára szabadulás után sóhajtozó Pál apostolt, 
hogy azután áldó magasztalással dicsőitsed a kö
nyörülő Istent.- Ugye,azt is tudod,hogy a Krisz
tus nélküli világ emberének átkos terhe a munka, 
büntetés,értelmetlen dolog a szenvedés.A Szenti- 
rásban viszont szárnyal a munka himnusza s a 
szenvedést valami csodálatos uj lélekkel hordoz
zák a hivők.- Vagy tekintsd azt a kétségbeesést, 
amellyel a hitetlen ember megy a halál elébe, a- 
mint azt kórházi betegágyon látni vagy a háboru 
vérfürdőjében akarva nem akarva átéltük; hogy 
temetett jajveszékelve,reménység nélkül,és hogy 
megy eléje a Krisztus-hivők serege,diadalmi é- 
nekkel az ajkán: "Halál,hol a te fullánkod? Po
kol,hol a te diadalmad?" Ha most csak ennyit né
zünk a bizonyitékokból,hát lehet-e akkor hőbb 
igyunk,indokoltabb kivánságunk,mint inni,.. in
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ni és megelégittetni ebből a vizből,azaz: hin
ni,.. h i n n i a Jézus Krisztusban!

A kérdésünk azért is jogos,mert megvan 
a bizonysága,kétségbevonhatatlan jele annak,hogy 
Krisztussal telitett lelkek,emberek vagyunk-e, 
azaz áldások forrásává lett-e az életünk? Annak 
ugyanis,hogy nekünk Jézus inni adott,hogy hi
szünk benne,annak ország-világ előtt jelé van, 
az,hogy az élő viznek folyamai ömlenek annak 
belsejéből,azaz,hogy mi is tudunk másoknak inni 
adni ebből a vizből tanácsban,utmutatásban, vi
gasztalásban, könyörületben,megbocsátó irgalmas
ságban,segitő szeretetben...

S mert akármerre nézünk,legyen az édes 
otthon,roskasztó mühely,kórházak csendje, zsi
bongó utca,országhatárokon belül és határkon 
tul eső világ,ugye,mindenfelé csak sivatagot 
látunk,benne elcsigázott,szomjuhozó vándorokat, 
mimagunkat, - éppen ezért nem tehetünk mást, 
minthogy - igénk tanácsa szerint - imádkozunk 
az éltető,megelevenitő Szentlélek eljöveteleeért.

Tegyük ezt tüstént buzgón,nagy odaadás
sal, szivünk mélyéből feltörő kiáltással,tegyük 
azért,mert Isten sem található meg mindig,az Ő  
keresésének,hozzánk hajló szeretetének is egy
szer vége van.

M a azonban még tart a kegyelmi idő, 
hiszen igéje szól,biztatása,hivogatása hangzik: 
"Ha valaki szomjuhozik,jöjjön énhozzám és igyék?

M o s t  tehát,amikor halljátok szavát, 
meg ne keményitsétek sziveteket,hiszen melyikünk- 
re ne állna az intés: "csak egy kevés idő még"...

Szomjazó emberek,eltikkadt vándorok,bé
kességre, hitre, belső örömre vágyakozó lelkek!jól 
megfontoljátok! - ne törődjetek azzal,hogy mit  
szól majd hozzá ez a világ,hogy gyülöl,üldöz-e 
miatta vagy pedig áldani fog érte, c s a k  ke
ressétek,.. keressétek a Krisztust,amig megtalál-
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ható,hogy ti is ott legyetek,ahol Ő van,az A- 
tyánál,az Istennél már i t t  és m o s t ,  
majd pedig szemtől-szembe o t t  örökkön-örök- 
ké.Ámen.



Bp. 1948.máj.16-án. A vigasztalás és szeretet 
Ige: János 14:15-21. l elke.

Pünkösd ünnepén.

Ez ige hallatára az itt is ott is el
csodálkozó arcokról leolvasható a kérdés: hát 
ez is pünkösdi történet?... Tükrözője annak a 
csodálatos eseménynek,amely kettős tüzesnyelvek
ről, 3.000 ember megkeresztelkedéséről és a hó
ditó keresztyén életről beszél?...

Igaz,hogy evangéliumunk nem a megszokott 
pünkösdi történet.Benne jelét,nyomát sem látjuk 
annak a nagy eseménynek,amely ott zajlott le a 
jeruzsálemi felházban zárt a jtók mögött,megret
tent tanitványok között,ahol a Lélek kitöltetése 
következtében a remegőkből hitvallók lettek, a- 
postolok,bajvivő hősök,Isten országának életre- 
halálra menő képviselői.De ez csak látszat. A 
látszat pedig mindig csal.Nem szavakon fordul 
meg a dolog.A tartalom a döntő.Rajta áll vagy 
bukik minden.

A tartalmuk szerint pedig ezek az igék 
Szentlelket lehelnek magukból,a pünkösdi csoda 
varázsával vannak tele.Hiszen evangéliumunk ama 
Vigasztalóról beszél,aki eljövendő,hogy velünk 
maradjon örökre,és arról a szeretetről szól, a- 
mely Isten parancsolatait megtartja.Már pedig 
mind a kettő: a vigasztalás is,a szeretet is 
emberi erőnket meghaladja,Isten ajándékát bizo
nyitja, a Lélek köztünk való munkájának nyilván
való eredménye.

Vagyis éppen az a mi hibánk és nagy 
szegénységünk,hogy a Szentlélek jelenlétét és 
munkálkodását annak az első jeruzsálemi pün
kösdnek ritka jelenségeihez kötjük.Az a mi nagy
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tévedésünk,hogy mi ma is csak ahhoz hasonló tü
neményben akarjuk felismerni a Lélek erejét és 
müködését.Akikben ilyen gondolat él,azok elfe
lejtik, hogy az első pünkösd rendkivülisége ugy 
a datott,azt emberi erővel megismételni nem le
het, de nem is szükséges.

Felolvasott szentigénk éppen azt vilá
gitja meg,miképen tevékenykedik a Szentlélek 
napról napra a mi megszokott,hétköznapi,rendki- 
vüliség nélkül való életünkben.Igaz,hogy néha 
nagy lánggal ég,erősen zugó széllel munkálkodik, 
általában azonban rangrejtve,csendesen,alázato
san, a világ előtt mindig ismeretlenül és látha
tatlanul. Ha pedig még azt is szemelőtt tartjuk, 
hogy a Szentlélek éppenugy,mint Keresztelő Já
nos, csak a Krisztusra mutat,öt dicsőiti, Vele 
egyesit,a Benne való hitet ébresztgeti,a Vele 
való közösségben erősit meg, - nagyon is nyil
vánvaló, hogy mai szent igénk pünkösdi ige min
den ellenkező látszat ellenére,hiszen a Krisz
tus közösségébe von!

Evangéliumunk üzenetét konkréte megfo
galmazva ez csak azt jelenti,hogy Ő ,a Szentlé
lek a mi vigasztalónkhoz a Valaki,aki bennünket 
árva és megszomorodott embereket mássá tesz,bi
zakodó ,megbékélt,örvendező,reménykedő emberekké. 
Első hallomásra is érezzük,valljuk azt,hogy nagy 
szükségünk van nekünk erre a Lélekre.

Mondom pedig ezt azért,mert ugy vélem 
nincs ebben az ünneplő gyülekezetben senki, aki 
ne tudná,ne vallaná,hogy mi valamennyien vigasz
talás után epekedő lelkek vagyunk.E tekintetben 
igazán nincs különbség férfi és nő,gyermek és 
felnőtt között.Sőt minél több esztendő terhe 
nyomja vállainkat,annál inkább sajgóbb a megseb
zett sziv.És hát nincs joga hozzá?... Nem az é- 
letösztön hangja és sóhajtása ez?... Koporsó és 
gyász nélkül is tudjuk,hogy megemészt a bánat,ha
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nincs rá balzsamir.Valahonnan tehát vigasz kell, 
megnyugvás,csillapitó szó és simogatás.Akárhon- 
nan jöjjön is, - de k e l l ! A szomorkodók, a 
csalódottak,az árvák - bevallottan vagy rejtett 
titkosan - mind mind vigaszra várnak.És hát van 
e közöttünk csak egy is,aki ne tartozna a szo- 
morkodó,a csalódott,az árva emberek társaságába?

Én azonban azt is tudom - hiszen olyan 
gyakran állok koporsó mellett és látom a halál 
pusztitását - igen,azt is tudom,éppen ezért nem 
is hallgathatom el: erőnkön fölül való a vigasz
talni tudás! Ezt nem azért mondom,mintha nem 
jönne ajkunkra megértő szó.Nem is azért, mintha 
nem volna nemzedékről-nemzedékre szálló vigasz
taló gondolatoknak hosszu sora.Még kevésbbé mon
dom azért,mintha nem tudnánk a régiekhez még u- 
jat,frisset,egészen személyhez szólót hozzászőni. 
Nem! Ezt én csak azért hangsulyozom,mert fájdal
masan igaz,hogy nyomorult,nagyon szegényes,mega
lapozatlan minden vigasztalásunk és vigasztaló- 
dásunk.Ugye,aki többször kényszerült már oda ko
porsó mellé,az nagyon jól tudja,hogy nem enyhit 
meg minket muló idő,változó esemény.Nem terem 
emberi ajkon vigasztaló,enyhitő balzsamir. Még 
kevésbbé nyujt enyhületet a mámor vagy a gyönyör.

Ez azért van igy,ennek azért kell igy 
lenni,mert egy halálra itélt, világban élünk. En
nek muló javaiban,megtévesztő csillogásában sem
mi vigasztalás számunkra nincs.Sőt mimagunk is 
benne vagyunk a szenvedésnek,az elárvulásnak 
olyan állapotában,amelyből nem tudjuk magunkat 
önkezünkkel kiemelni.Ezért vagyunk mi másokra 
is,magunkra nézva is nyomorult vigasztalók,olya
nok,akik reászorulnak ama Vigasztalóra,aki e  
földre eljövendő volt,hogy éljünk általa.Ha csak 
ennyit ragadunk ki adott helyzetünkből ugy mél
tán zendült fel ajkunkon az ősi ének: "Jövel 
Szentlélek Uristen, Óh mi édes vigasztalónk!"...
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Ezt halljátok meg ti csüggeteg lelkek,összetört 
életek!... Van!... van vigasztalónk,van a hivők
nek,mert ami lehetetlen az embereknél az mindig 
lehetséges az Istennek!

Persze nagyon téved az,aki azt gondolja, 
hogy a Vigasztalás lelke csak azzal enyhiti ba
junkat, csökkenti árvaságunkat, hogy tagadja a 
bajt,a nyomoruságot,lekicsinyli a szenvedést és 
szépre festi a halált.Ez az ember utja.Nem igy 
azonban az igazság Lelke.Ő azért jött és azért 
munkálkodik ma is,hogy közösségre jussunk a Jé
zus Krisztussal,általa az Atyával s lángra 
gyujtsa,szitsa,növelje bennünk a szeretetet, azt 
a  szeretetet,amely parancsolatainak megtartására 
törekedik.

Ennek elfogadása sem könnyü .Nekünk fon
toskodó embereknek sohasem könnyü.Hiszen tüstént 
támad a kérdés: hát Szentlélek nélkül nincs, nem 
lehetséges még szeretet sem? Vonzódás,szimpátia, 
egymás kedvelése megvan az emberek között Szent
lélek nélkül is.De mi magunk,sőt korunk is élő 
bizonysága annak,hogy ismeretlen közöttünk a 
megbocsátó,a türő,az önfeláldozó,a lemondó, a 
mindent elfedező,a más javát szives készséggel 
munkáló szeretet,az a szeretet tehát,amellyel 
Krisztus szeretetett minket.Ebből következik az 
az intő,figyelmeztető szó,amely téged és engem 
keres,soha jobbkor,mint éppen ma: nem Isten-Lel- 
ke tehát az,amelyik fanatizál,egymásra uszit em
bereket, közösségeket, társadalmi osztályokat, né
peket, országokat, sőt világrészeket! Nem Isten - 
Lelke az,amelyik gőgre,megvetésre,önhittségre és 
magabizásra tanit! Isten Lelke nem erőszakkal, 
nem hatalmi szóval,nem tüzzel-vassal uralkodik, 
de még csak furfanggal és rafinériával sem dolgo- 
zik,hanem ugy tölti be a parancsolatot,hogy nyo
mában élet támad,ihletésére sziv vonzódik a 
szivhez,lélek sóvárog a lélek után.Ahol az Ő sze 
retete él ott betemetődnek az árkok,leomlanak a
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válaszfalak,ott eltünnek a csatabárdok,megszün
nek a kardcsörtetések,ott megtalálják egymás ke- 
zét az emberek és tudnak életre-halálra testvé- 
rekké lenni.

Mi tagadás,tulajdonképen titokzatos do
log ez,amit a világ be nem fogadhat,mert nem lát- 
ja és nem ismeri őt.De akik ismerik,azok tudják, 
hogy mindig a lélek megrendülése jár vele,uj vi- 
lágosság,uj elhatározás,uj érzés.Valami komoly, 
nagy lelkesedés a Jézusért,akiben megtestesülve 
látom mindazt,amit isteninek érezhetek,gondolha
tok és tapasztalhatok.Éppen ezért azt akarom, a- 
mit Ő akar,az az izlésem,ami az Övé,az a szenve
délyem, ami Őt hevitette.Célja,szándéka rámnézve 
a legfontosabb,melyért minden egyebet odaadok. 
Mindezek alapján valami nagy béke önti el a lel- 
kemet,valami édes otthon jut osztályos részül: 
megérkeztem,orcája,szeme előtt lakom.Valami for
ró szeretet járja át a szivemet: kicsordul belő
lem a bocsánat,a másokért való szolgálat, az ál
dozat égető, édes öröme.Istenem van,Atyám,akinek 
ölébe hajthatom fejemet.Szinte mosolyogva nézek 
a világra és boldogan mondom: kicsoda is szakit
hat el Tőle engemet?... Igen,ha csak ennyit ra
gadunk ki igénk üzenetéből,ugye méltán zendült 
meg ajkunkon az ősi ének:

"Jövel Szentlélek Uristen,
Töltsd be sziveinket bőven 
Mennyei ajándékoddal".- 

Pünkösd ünnepén lángnyelvek röpködése, 
sebesen zugó szélnek zendülése nélkül is ennyit 
el kell mondjunk,ennyit meg kell tanuljunk az a- 
lázatosan,rangrejtve járó isteni Lélekről.

Mindezt magunkra értsük,rád és rám vo
natkoztassuk ,akik gyötrődünk,kinlódunk,halálosan 
vergődünk abban,hogy nincs vigasztalásunk és 
szeretet hijján önmagunkat emésztjük,sorvasztjuk- 

Testvéreim! Az Irás tanitása szerint ezt 
a földi életet nem érdemes,de nem is lehet tata
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rozni,foltozni,festegetni.mintegy vénülő arcot. 
És az is az igazság - valljuk meg őszintén,bát
ran, hiszen magunknak tartozunk vele - a mi éle
tünk nem foltozható tovább.Minden azt bizonyit- 
ja, kiáltja, prédikálja: u  j é l e t r e  van 
szükségünk.Vehetünk ebből a világból akár mit és 
akár mennyit,pénzt,örömet,dicsőséget,tudományt, 
tehnikát,diplomáciát és politikát mindez jobbá, 
boldogabbá nem tesz minket,mert nem tesz mássá.A 
hazugság csak máshová bujik,az igazságtalanság 
uj alakot ölt,a bün átfesti magát s uj köntösben 
viszi tovább zsarnoki hatalmát.Tanuljátok hát 
meg emberek,hiába jönnek uj elméletek,csoda-dok
torok,szociális és gazdasági rendszerek,hiába 
lesz a nép tulajdona a föld,az üzem,az ország - 
rajtatok ez még nem segitett,ez még az élet kér
déseit nem oldotta meg.Ide Istennek lelke kell, 
az igazságnak lelke,amely uj embereket támaszt 
miközöttünk,ujjá szül téged és engem a szeretet-
re.

Ünneplő Gyülekezet! Isten szavára hall
gató evangélikus magyarok! Kiáltsunk hát,könyö
rögjünk ősök szavával egy vajudó világnak minden 
nyomoruságával,őszinte vágyával: Jövel,—  jövel 
Szentlélek-Isten,szüld ujjá az életünket, mert 
egyedül Neked van hatalmad arra,hogy itt bent, 
sötét szivünkben,legyen más a világ!... Tedd meg 
ezt velünk - buzgón kérünk - azokkal,akik most 
itt ünnepelnek,hadd legyünk megvigasztaltak,sze- 
retetben élők s általunk boldog ez az árva nép 
és neked tetsző ez az ország.Ámen
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Bp.1948.máj.17-én. 
Ige: I.Kor.3:11- 
Ének: 240.415.308.

Az egyetlen fundamentom!

Konfirmáció.

Ünnepi és szent ez az óra!
Drágává különösen is az a körülmény te

szi, hogy most készül először az Ur asztalához az 
az ifju  sereg,melynek tagjai tegnapelőtt tettek 
bizonyságot a gyülekezet elhivott vezetősége és 
egybegyült tagjai előtt evangéliumi hitünk igaz- 
ságairól.Nekünk felnőtteknek ez az óra azért is 
drága,mert mindez nem történhet anélkül,hogy kö
zülünk kiki ne emlékeznék elmult életének arra a 
pillanatára,amikor ünneplőbe öltözötten,megren
dült lélekkel maga állt meg ott a konfirmációs 
oltár előtt.És valóban ez a közös kincs füz most 
itt össze minden lelket:korábban konfirmáltakat 
és most konfirmálandókat.Igy ölelkezik össze e 
pillanatban e megszentelt hajlék boltivei alatt 
a mult és a jelen,állunk meg valamennyien az e- 
lőtt az Isten előtt,aki tegnap,ma és örökké ugyan
az, akinél nincs változás, de még a változásnak 
árnyéka sem.

Ez éppen az az igazság,ifju Testvéreim, 
amely titeket velünk együtt ezen az órán keres.
Az alapját pedig az a tény adja meg,hogy 13-18 
évvel ezelőtt a fejetekre aláhulló keresztvizben 
is csak az az Isten cselekedett,aki ma a bünbo- 
csánat asztalához vár.Ennek valóságát nem csök
kenti, inkább csak erősiti az a körülmény, hogy 
akkor éppenugy,mint ma,imádkozó szivek vesznek 
körül,gyöngéd szeretet könyörgött érettetek.Ám
bár ma mégis más a helyzet.Ne is hunyjunk szemet 
előtte.S ezt nem a külső viszonyokra értem.Csak
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azokra gondolok,emlékezem,akiket itt ma hiába 
keres a kémlelő tekintet.Ugye,van közöttetek a- 
pátlan árva,olyan élet,akit ma nem csókol hom
lokon egy szerető sziv. Soraitokban azok képvi
selője is akad,akik reménykedve várják a bete
gek gyógyulását,a foglyok szabadulását, hogy 
ujból együtt legyenek azok,akiket Isten egymás
nak ajándékozott.Tinektek mondom hát vigaszta
lásul,bátoritásul ti árva,anyákra és apákra vá
rakozó gyermekek, higgyétek el,veletek van, rá
tok tekint ma ebben az órában az az Isten, aki 
tegnap,ma és örökké ugyanaz.Számunkra pedig 
mindig ez a döntő!

Hiszen ha visszaemlékeztek most fele
levenitve minden együttlétünk órájára,akkor 
csak arról tehetünk vallomást,hogy azokon a 
kedd és péntek délutáni találkozásokon,amikor 
ige fölé hajoltunk,a kijelentéssel tusakodtunk, 
figyeltünk,ráhallgattünk, - igen: ott baráti, 
testvéri együttlétben minden imádság,ének,beszél
getés és tanitás csak egyet akart,azt,hogy fel
ismerjük. elfogadjuk,magunkévá tegyük azt a Jézus 
Krisztust,aki életünk megoldása,öröme és boldog
sága.Most sem tehetek mást,csak Róla szólhatok, 
s amit mondok abban benne van a szivem,a lelkem, 
ennek a gyülekezetnek a hite,meggyőződése, sok
sok megfáradt vándor tapasztalata,titeket kereső 
élettanusága,igazsága,amikor azt mondom, kérem 
Pál apostol szavával: Fiuk! Lányok! Konfirmandu
sok! épitsetek a Jézus Krisztusra,mert másra nem 
is épithettek.

Ezt pedig azért mondom,mert minden, ami 
körülöttetek történik,ami ifju élteteket betöl
ti,megszabja a jövendőt szolgálja.Azért jártok 
iskolába,azért ismertétek meg a számok és betük 
világát,tárják fel előttetek a mult eseményeit, 
gyötrődtök nyelvekkel,ismerkedtek a zene világá
val, edzitek a testet,hogy különb legyen az éle



-  214 -

tetek,a jövendőtök,mint amilyen a miénk volt. 
Nincs is közöttünk senki,aki el tudná mondani 
néktek,hogy a felelős sziveknek: szülőknek, ta
nitőknak, nevelőknek ez a törekvése,mennyi vér
be, könnybe, áldozatba és lemondásba kerül.Ha a- 
zonban van szemetek a látásra,akkor kiolvashat
játok, hogy otthon és a munka helyen tiérettetek 
folyik minden.A jövendőnek,az épitésnek is egy 
nagy kérdése van: a fundámentom! Hiszen lehet 
épiteni fövényre, kősziklára,mocsárpartra vagy 
hegytetőre.Ugye,Velence vizre épült,Amszterdam 
mocsárra,Nápoly tüzhányóhegy oldalába.Ez a mi 
fővárosunk a tenger aljára. A minket foglalkoz
tató kérdés legyen tehát most éppen az,hogy te 
mire épitesz,ifju Testvérem,aki a jövendő igé- 
zetes lehetősége előtt állasz.

S ezt azért kérdem,mert vannak emberek, 
manapság tulságosan is sokan,akiknél nem lehet 
megmondani,hogy mire épitettek.Bizonyára ti ma
gatok is ismertek embereket,akik csak ugy talá
lomra élnek,a véletlenre bizzák magukat.Vidám 
vagy elmélázó lelkek ezek,akik hol itt,hol ott 
ütik fel sátorfájukat,s ha nem tetszik valami 
vagy felélték a környezettet - egyszerüen odébb 
állanak.

Tudjátok-e,hogy ezek azok az emberek,a- 
kik életcél nélkül,a puszta benyomásoknak élnek 
s mindig az alkalmakhoz igazodnak.Nincs semmi 
állandóság bennük,a szél fujja őket hol erre, 
hol arra.Olyanok,mint a salamander,amely a kör
nyezete szerint váltogatja a szinét.Velük kap
csolatban ne gondoljatok szegény ágyrajárókra, 
csavargókra.Minden idők előkelő társasagában 
találjatok meg leginkább őket,az olyan embere
ket, akiknek nincs feladatuk,hivatásuk,életcél-
juk,akik csak találomra élnek,ma fenn a nap- 
fényben, holnap pedig elfeledett hideg sirban. 
Ugyé,megértitek,ha ezeket a szánalomra méltó e
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leteket,embereket látom,felvetődik a kérdés: te 
mire épitesz,ifju Testvérem?...

Vannak azután emberek,ma sem kis szám
ban, akik ennek a világnak valamilyen külső javá
ra épitenek.Hány nő és asszony van,aki szépségé
re, testi bájára épiti fel az életét! Az olcsó 
utcalánytól a társadalmilag minden fokon bevett 
barátnőig micsoda szédületes sokasága áll előt
tünk e megtévedt lelkeknek.Pedig fövényre épi
tett élet valamennyi.Nézzétek meg mi lesz ezek
ből mikorra megöregednek.ha ugyan megöregednek. 
Hiába biztatták magukat:addig élek.amig fiatal 
vagyok. Csak az Irás szava öltött bennük testet: 
"aki a testnek vet,az a testből arat magának ö- 
rök kárhozatot".

És hány példát hozhatnék fel most annak 
bizonyságára,hogy milyen nagy azok száma is,akik 
a pénzre épitenek.Manapság ugyancsak megszámlál
hatatlan azok sokasága,akiknek egész földi éle
tükben az volt az álma,vágya,azért kuporgattak, 
takaritottak,nagy gonddal fillért fillérre rakos
gattak, hogy mire elérkezik a nyugalomnak jól meg
érdemelt csendes ideje,hát elvonuljanak saját 
otthonukba, s békességben,csendben,gondtalanul 
töltsék el a hátralévő napokat.Ha életüket néz
zük, helyzetüket szemléljük,ugye a nagy vihar u- 
tán ugy maradtak itt,mint a megsze dett szőlőtő, 
akiknek egész életmunkája,nappalát és éjjelét 
betöltő célja ugy szertefoszlott,hogy annyi sem 
maradt belőle,amiből majd övéi tiszteségesen el
temethetik. E kifosztott testvérek láttán nem 
mondhatunk mást,csak azt,hogy az élet gócpontja 
nem a vagyoni kérdésben van! Lehet ez bármilyen 
fontos erre a világra nézve,azonban az ember, a 
lélek,az élet igazi javai tul vannak a gazdasági 
kérdések határain.Mi keresztyének,olyan kincsek- 
ről tudunk,melyeket rozsda és moly nem emészt 
meg,tolvajok és lopók nem ásnak ki,fel nem hat
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hozzá földreform,világválság,államositás,kapi
talizmus vagy szocializmus áramlata sem.Fövény
re épit hát mind,aki testre,pénzre épit! Micso
da bizonysága ennek ez a körülöttünk zajló élet!

Hogy pedig a képünk teljes legyen szól
hatnék néktek arról is,hogy vannak olyan embe
rek,akik egy másik emberre épitenek. Hány férfi 
épit a menyasszonyára,hány édesanya tesz rá 
mindent a gyermekére,az egyetlen fiára vagy lá
nyára. Nagy csalódások,döbbenetes élet tragédiák 
mondják,tanusítják,hogy nincs veszedelmesebb 
házépités,mintha az életünket egy másik ember 
életére épitjük fel! - legyen azszülő,akár é- 
lettárs,legyen az gyermek,akár barát, bálvány 
az,aki fundámentom soha nem lehet.Aki emberré 
épit - másra vagy önmagára - az mindig homok
ra épit s nagy lesz annak romlása!

Éppen ezért az ősök hite,a multnak min
den tapasztalata,jelenünk ezernyi nyomorusága 
szól hát igénk mellett,amelyben az postol nék
tek mondja,ifju Testvérek: "nincs más fundámen- 
tom,azonkivül,amely vettetett,mely a Jézus 
Krisztus".Ez azért igaz,mert Ő  - Isten, "aki
tegnap,ma és örökké ugyanaz"; aki nemcsak igér, 
lelkesit,biztat,hanem megád mindent,ami szüksé
ges. Hiszen tanultátok, tudjátok: meghalt érette- 
tek! Alakja egyetlen áldozat és drága ár. Ki 
hasonlitható hozzá alázatban,gyöngédségben, hü
ségben?... Ki fogható hozzá hősoességben,férfi
asságban?... Micsoda fejedelem!—  Milyen bol
dog az, aki szereti őt!... Milyen erős,győzelmes 
az,aki bizik benne!...

Hallgassatok hát reá,engedelmeskedjetek
Néki.Olyan jó az Ő szavára figyelni,az élet 
nagy megoldásait Tőle elfogadni.Ha ezen az uton 
jártok,megérzitek,megtapasztaljátok ti magatok 
is,hogy valóban nincs más fundamentom ember szá
mára ezen a világon,csak Ő : a Jézus Krisztus!
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Nem is mondhatok mást Tinéktek ezen az 
órán,mint amit az apostoli ige kinál fel s eb
ben benne van a szülők vágya,keresztszülők imád
sága, oktatók-nevelők tanácsa,ennek a kelenföldi 
gyülekezetnek hő fohásza: Fiuk!Lányok! Ifju 
Testvérek! épitsetek a Jézus Krisztusra! Épitse- 
tek már most,hogy legyetek boldogabbak,jobbak, 
hivőbbek., mint mi! Mentesek csalódástól ,keserves 
kerülő utaktól,reménytelenség állapotától,élet
romoktól és hasztalan ujrakezdésektől.Szeressé
tek Őt,hogy megáldjon mindannyiotokat,tanácsol
jon, védelmezzen,vezessen Ő,aki örökké él,"aki 
tegnap,ma és mindörökké ugyanaz", aki a kereszt- 
ség szentségében magáénak hivott el,neveteken 
szólitott,most pedig kegyelmének asztalához vár.

Kedves Konfirmandusok! A tanitásból le
gyen most ennyi elég.Hiába szaporitanám a szava
kat, rajzolnám tovább a képeket,utravalónak en
nél többet ugy sem adhatok.Az apostoli igét vi
gyétek hát magatokkal,véssétek szivetekbe jól 
"Más fundámentumot senki nem vethet azon kivül, 
mely vettetett.amely a Jézus Krisztus".

S amint végigjárja szemem a soraitokat 
s nézem a megszokott kedves arcotokat,drága if
ju élteteket s magam előtt látom a veszedelme
ket,kisértéseket, amelyek rátok leselkednek,tite
ket várnak, - imádságra kulcsolódik a kezem s 
szülők,keresztszülők,oktetók-nevelők,te ünneplő 
kelenföldi gyülekezet,mindannyiunk nevében mon
dom: Jövel Szentlélek Isten! igy áld meg,óvd meg, 
szenteld meg őket,de a mi szivünket is,hogy meg
maradjunk Tebenned és Tenálad,örökkévaló Isten, 
Atya,Fiu ,Szentlélek,Szentháromság,egy igaz Isten, 
aki tegnap,ma és holnap ugyanaz vagy.Ámen.
örömben,szomoruságban,bölcső és koporsó mellett, 
harc hevében,szenvedés utján magatoknak el-el is
mételjétek,másoknak hirdessétek,továbbadjátok:
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Bp .1948.jun.6-án.
Ige: Máté 9:9.
Ének: 280.430.313.

Kövess engem!....___

Szthság u.2.vasárnap.

Bizonytalanságban,megpróbáltatásban,vi
harban nincs drágább ajándék,mint a tiszta és 
világos szó.

Ilyen ajándékként hangzik el most közöt
tünk ez a Jézus ajkáról való ige.Rövid,de hatá
rozott. Világos és érthető beszéd.S tegyük tüs
tént hozzá: ma különösen is nekünk való,olyan 
embereknek,keresztyéneknek,akiket a bizonytalan
ság fellege vesz körül s mint ilyenek gyakran 
megfeledkezünk arról,hogy ebben a számunkra ide
gen, mulandó világban annak követésére hivattunk 
el,akitől a drága keresztyén nevet örököltük.

Jézus pedig az evangéliumok egybehangző 
bizonysága szerint mindenkihez egyazon követelés
sel fordult.S ez az az imént elhangzott Mátéhoz 
intézett felhivás: "Kövess engem!" Hallomására 
az Irás sok,szines eseménye kel életre bennünk. 
Ugye,emlékszel Testvérem,hogy ez volt az a pa
rancs, amely kereste Pétert,Jakabot,Jánost és 
Andrást ott a Jordán melletti pusztaságban. Ez 
szólt Máténak,Tamásnak,Zákeusnak és a gazdag if
junak. Bizonyos, hogy másként szólt ez a parancs a 
vámszedőknek,másként a vitézeknek,másként Niko- 
démusznak,az irástudóknak és másként a Judások- 
nak meg a Pilátusoknak.De Jézus ugyanazt követeli 
az egyesktől és közösségektől,a népektől és nem
zetektől, az előljáróktól és alárendeltektől, az 
egyházfőtől és egyháztagtól,minden rendü és ran-( 
gu megkeresztelt embertől: te pedig kövess engem!

Észreveszed-e,Testvérem,hogy mennyire i-
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dőszerü és jogos ma is ez a felhivás?... Idő
szerü , mert egy olyan hangzavarban,forrongó 
világban élünk,amely ezernyi kisértéssel tör 
reánk s csábitására megtántorodnak a legkivá
lóbbak is. - De jogos is a felhivás,hiszen va
lamennyien kivétel nélkül egy másik,az i g a z  
é l e t  után sóvárgunk. Vess csak egy pillan
tást a körülötted hullámzó,nyüzsgő életre,hát 
nem azért olyan gyakori a megfáradás,a lemon
dás,a csüggedés,a reménytelenség,a szeretet- 
lenség,a gyülölet hangja,mert az emberi böl
csesség balgatag tanácsán tévelygünk?... Nem 
véletlen tehát,hogy nap mint nap vesszük jobb
ról is,balról is az intést,a figyelmeztetést: 
keresztyénnek lenni annyi,mint közösségben él
ni azzal a Mesterrel,aki mondja "kövess engem!" 
Bizonyos,hogy másként állna közöttünk a Krisz
tus ügye,más lenne a jövendő reménysége, ha 
több volna ebből a lelkületből ezen a világon, 
legalább is több a mi soraink között.

Ezt pedig azért mondom,mert idekiván- 
kozik a történelemnek sok drága tanusága. Ha 
pedig itt most a történelem tanitására is hall
gatunk, akkor meg kell tanuljuk,hogy azok voltak 
a hit hősi korszakai,amikor az emberek szivü
gyüknek tekintették Krisztust és az evangélium 
ügyét. Az őskeresztyénség azért fénykora az 
egyháztörténelemnek,mert benne a Krisztusért 
való szerelemnek ez a tüze magasan lobogott. A 
reformációnak azért volt hóditó ereje,mert em
bereiben az evangélium diadaláért való harci 
készség élt. Ezek az emberek nemcsak buzgón 
tudtak imádkozni,hanem küzdeni is. Tolluk nem
csak áhitatos könyvek sorait irta,de tudott 
lenni nyil is,megszégyenitésnek,igazságnak nyi
la, amely kiméletlenül célba vesz mindenkit,aki 
meg akarja rontani Isten igéjét. Szószékeikről
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bőven zuhog a tanitás,a vigasztalás méz-édes 
szava,de hangzik a kárhoztatás is mindenki el
len,aki fel akarja higitani és meg akarja ha
misitani azt evangéliumot. Királyok,fejedel
mek, városi rendek és polgárok nyulnak fegyver
hez és szállnak harcba,mert ugy érzik,hogy nem 
maradhat büntetlenül semmiféle hitetlenség és 
Krisztus-tagadás.

Ezzel nem ellenkezik az Irásnak az a 
feljegyzése,amely arról tanuskodik,hogy a tanit
ványok Jézust alázatosnak is látták,aki tud 
sértést és bántalmat is feledni. Türelmesnek, 
megbocsátónak is látták,aki lehajol az elesett
hez,felemeli őket,megbátoritja a csüggedőket, 
erőt önt a kétkedőkbe. - De látták kemény,har
cos férfiunak is,aki bátran megitél minden ma- 
gabizást,gőgöt,felfuvalkodottságot,istenkárom
lást, akit Isten iránti szenvedélyes szeretet 
lelke vezet, aki - mert a bünnek éppen ebben 
a mi világunkban élt - nem mondhatott mást a 
feléje reménységgel tekintőknekó "nem békessé
get hoztam,hanem fegyvert". Fegyvert minden 
ellen,ami bün,gonoszság és ördögi ármány. Nem 
is csoda,hagy másutt meg akként jelöli meg 
hivatását: "tüzet bocsáttani jöttem e földre" 
és azt szeretném,ha magasan lobogna és lángjá
ban elpusztulna minden,ami szemét és salak, - 
igen9 minden,ami akadályozza,hogy e világ Is
ten világa lehessen, "uj ég és uj föld",amely
ben igazság lakozik.

Ha csak ennyit ragadunk ki most Jézus 
tanitásából,életéből és fülünkbe csend az el
kötelező tanitványi megbizatás: "Kövess en
gem" - ugy-e,megérted,hogy lagymatag keresz- 
tyénségünknek meg kell tanulnia a Krisztusért
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való bátor kiállást. Vérszegény és hamis val
lásosságban él mindaz,akit eltölt az a derüs 
optimizmus,hogy majd csak megtörik a gonoszság 
hatalma ezen a földön,de nincs sem bátorsága, 
sem akarata ahhoz,hogy a Krisztus elszánt kö
vetője legyen, olyan,aki életre-halálra menő 
tanitványa Mesterének.Nincs diadalmas jövendő
je annak az egyháznak és keresztyénségnek - 
közte nekünk sincs - ha az idők mostohasága 
miatt csak panaszkodni tudunk, ha megrettent 
az emberek nemtörődömsége,közönye,az istente- 
lenség propagandája,de ezzel azután be is fe
jeztük küldetésünket és ölhetett kézzel vár
juk, hogy mit hoz a holnap. Az ilyeneknek hadd 
elevenitsem meg az apostol személyét,Krisztus 
bátor,bajvivó követőjét, Pált,aki keményen os
torozza a korinthusi gyülekezetet azért,mert 
közönyösen elnézi soraiban a gonoszság garáz
dálkodását és vele szemben nem mer erélyesen 
fellépni. Több életrevalóságot hát a mi Krisz
tus-követésünkbe! Több e-világ szerint való 
fürgeséget,lendületet,hősies erőfeszitést, 
harci készséget is - ha kell!

Amikor az egyik német császárnak pa
naszkodtak tanácsosai,hogy nem birnak az el
lenséges propaganda embereivel ,mert olyan ü- 
gyesek,fürgék és a maguk esze szerint valók, 
azt kérdezte tőlük: hát hol vannak a mi agi
tátoraink?... Nem gondolod,keresztyén Testvé
rem, hogy amikor ennek az országnak még több 
milliót kitevő keresztyén lakóssága tele van 
rejtett panasszal,aggodalommal az egyházért, 
iskoláiért és minden szolgálatáért, amikor 
sokszor lélekzetvisszafojtva csodálkozik el 
kémlelő tekintetünk azon az ügyességen,ki
tartáson,céltudatosságon,ravaszságon és nem
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egyszer megfélemlotő erőszakon,amellyel a vi
lág dolgozik körülöttünk, - nem gondolod,hogy 
joggal kérdezi meg tőlünk az Egyház Ura,akinek 
követésére jegyeztettünk el,mint keresztyének: 
hát hol vannak az evangélium agitátorai, a 
Krisztus propagandistái,élharcosai,az ő lelki 
szálláscsinálói,szeminaristái,akikben megvan a 
lelkesedés,az ügyesség,az elszántság,az a ren
dithetetlen hit,amely megvolt bennük,az apos
tolokban, amikor 11-en elindultak meghóditani 
az egész világot; - vagy amely ott izzott Lu
therban a wormsi birodalmi gyülésen a világ 
leghatalmasabb császárával szemben, és ajkára 
adta a bátor kiállás szavát: "itt állok és más
ként nem tehetek!"

Óh ha bele tudnánk hallgatani az év
százados templomok csendjébe és fel tudnánk 
fogni a néma kövek beszédét, - óh ha le tud
nánk ma telepedni százados iskolák megvénhedt 
falai között a nemzedékek szolgálatában elnyütt 
öreg padokba és megelevenednének előttünk a 
tanitó prédikátorok,a gyomrától megvont fillé
rekből tanitómestereket fizető jobbágyok vég- 
elláthatatlan sora, vagy ha szemükbe néznénk 
a gályaraboknak és vértörvényszékek áldozatai
nak, mit gondoltok,ti szent és drága örökséget 
átvett kései evangélikus utódok, hát nem azt 
üzeni,szólja,kiáltja,sugja ennek a csodálatos 
történelemnek minden lapja,fejezete: legyetek 
követői a Krisztusnak?!...

Tudom, sok minden van ma,ami akkor nem 
volt. Fejlődött a tudomány,a technika, gazda
godott az ismeret. Csak éppen az nincs meg_mi- 
bennünk,ami bennük megvolt és érték volt. Ez 
pedig az az elszakithatatlan kötelék,ami éle
tünket a Krisztushoz füzte. Milyen másképpen
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állna közöttünk az evangélium ügye,ha bennünk 
ugyanaz a tüz,szenvedély,hősiesség,bátorság és 
rendithetetlen hit égne,amely őket,a nagyapá
kat,a dédapákat üzte,hajtotta,kényszeritette a 
Krisztus életre-halálra menő követésében.

Milyen szegények is vagyunk ebben a 
Mesterrel való egy-ügyüségben!... Figyeljétek 
csak meg, hogy tudunk hallgatni,amikor hitünk 
legszentebb dolgait kicsinyitik,meggyőződésün
ket csipkedik és guny tárgyává teszik. - Meny
nyire befolyásol véleményünkben,szavainkban és 
cselekedeteinkben az,hogy mit szól hozzá a má
sik, a szomszéd,a barát vagy az ellenség. -Mi
lyen félvállról tudjuk venni a ledér plakáto
kat, a lelket mételyező ujságcikkeket?!... Nem 
is tudja az ember elképzelni,hogy minek kelle
ne még történnie,hogy végre arcunkba szökjék a 
vér,megfeszüljön az izmunk,feltámadjon a be
csület-érzésünk és feltörjön szivünk mélyéböl 
a nagy vallomás: eddig és ne tovább!...

De hát hányan is tudják azt miközöt- 
tünk,hogy minden kudarcunk,emésztődésünk,só
várgásunk, gyengeségünk,csalódásunk,egyhelyben 
topogásunk gyökere abban rejlik,hogy nem hall
gatunk az elkötelező jézusi szóra: "kövess en
gem!" Pedig ugy-e, vágyakozol a békesség után, 
szeretnél élni más,uj,igaz életet: talán lá
tod is itt-ott egy másik világ nyomát,lehető
ségét, sőt talán hallod is a hivogató szót - 
csak éppen nem indulsz el a hang után. Testvé
rem! amig megfontoltan mérlegelsz a test és 
lélek szava között,a világ és az Isten között, 
addig nem változhat meg semmi. Tanuld meg, 
Krisztust nem dicsérni,kőbevésni,keresztjét a 
nyakon vagy fülben hordani, vagy a szoba falá-
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ra kiakasztani kell,hanem k ö v e t n i !  Kö
vetni ugy,hogy elhagyok mindent,ami régi,ami 
néki hijjával van, és életre-halálra odakötö
zöm magamat hozzá!

Hogy ez könnyü volna? - azt senki nem 
állitja. A történelembe maga Jézus is tagad
ja. Ki meri állitani,hogy könnyü volt Máténak 
otthagyni a vámszedő asztalt,vele a kényelmes, 
gondtalan,biztos életet és elindulni azután a 
Mester után,akinek nem volt fejét hová lehaj
tania?!... Ki meri állitani,hogy könnyü volt 
Péternek vagy Andrásnak otthagyni a szülői 
házat,a hajót és a hálót?!... Ki meri állita- 
ni,hogy könnyü volt a tékozló fiunak otthagy
ni a moslékos vályut, a bünös asszonynak a 
tisztátalan életet?!... - de meg k e l l e tt 
tennie,mert a tiszta,uj életnek csak egy le
hetősége volt,az a Jézus ajkán elhangzó fel
hívás: "Kövess engem!".

Éppen ezért nem is mondhatok mást, 
csak azt,hogy tedd meg hát te is,ami rád tar
tozik. Jézus itt,most neked mondja,amivel Má
tét szólitotta: "Kövess engem!"... S ez azért 
döntö ,mert csak ha nyomába szegődünk,csak ha 
fenntartás nélkül engedjük,hogy Ő irányitsa 
gondolatainkat,alakitsa cselekedeteinket, - 
igen: ha Ő szól - mi pedig engedünk Néki l e 
szünk,vagyunk keresztyének,követői Jézusnak!

Hidd el,Testvérem, nincs ennek a vi
lágnak, nincs ennek a mi országunknak másra 
szüksége,minthogy itt is,ott is,mühelyekben, 
irodákban,iskolákban,kórházakban,falvakban és 
városokban,utcán,piacon,családi hajlékban,fe
lelős vezetőállásban,alárendelt beosztásban, 
felnőttek és ifjak előtt szüntelenül hangoz
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zék az elkötelező szó,testet öltsön a jézusi 
felhivás: "te pedig kövess engem!”

Mindenesetre m a számunkra ez az é- 
letnek egyetlen lehetősége!...

Nekik, a biblia embereinek is akkor 
az volt...

Mondjad hát szóval, bizonyitsd csele
kedettel , magatartással,életfolytatással, ott, 
Testvérem,ahol állasz, hogy ha minden áron, 
akkor is,... ha minden ellen,akkor is,.. "kö
vetlek Uram téged!"

S ezt tőled,. . tőlem azért várja, 
mert Ő mondja,... ma itt neked és nekem mond
ja: "Kövess engem!" -

Óh vajha rólad is, rólam is az je
gyeztetnék fel az Élet könyvébe,mint a vám
szedő Mátéról: "és az felkelvén követé Őt!"

Ámen.
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Bp.1948.jun.20-án. Ki-é a gyermek?...
Ige: Márk ev. 10:13-14.

Szthság u.4.vasárnap 
Tanévzáró istentiszteleten.

Különös alkalom hozta közénk ezt a 
bizonyára mindannyiunk által jól ismert igét. 
Hiszem, Gyermekek,hogy ez a bibliai történet 
néktek éppen olyan ismerős,mint amennyire ne
künk felnőtteknek első gyermekkori emlékeink 
közé tartozik.

Ezt az igét e mai alkalomra azért vá
lasztottam,mert az utóbbi időben minden,ami 
körülöttünk történt,amit hallottunk,láttunk,a 
gyermekek felé irányitotta a tekintetünket.Az 
a tény pedig,hogy az elmult héten bezárultak 
az iskolák kapui és véget ért az oktató-neve
lő munka a jövendő mühelyeiben,támasztja szi
vünkben az őszinte vágyat: odaállni az Isten 
szine elé s hálát mondani Néki,akitől száll 
alá minden jó adomány és tökéletes ajándék. 
Erre a megemlékező hálaadásra manapság külö
nösképpen is sok minden kötelez bennünket.

Ezzel kapcsolatban nem is másra gondo
lok, csak titeket nézlek,kedves Gyermekek, a- 
kik iskolánk I.osztályának voltatok a növen
dékei s számotokra a véget ért iskolai esz
tendőben egy egész uj világ tárult fel.Ugy-e, 
33-an voltatok,akik most tanultátok meg a be
tüvetést, a számok csodálatos értelmét s miköz
ben a jó tanitónénitekre figyeltetek,szülők, 
felelős lelkek segitségére szorultatok és gond-
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terhelt arccal könyvetek és füzetetek fölé 
hajoltatok9 gazdagodott az értelem,nőtt az is
meret, titkok,rejtett események oldódtak meg. 
Mindennap ujat hozott, mindennap titekett ke
resett, munkára, szolgálatra, erőgyüjtésre ösz
tönzött.

Azok pedig,akik magasabb osztályokba 
jártak s az volt a kötelességük,hogy az alap
vető müveletekre továbbépitsenek, hát ti nem 
ugyanannak az igazságnak voltatok osztályos 
részesei,mint azok a kezdő,piciny gyermekek, 
hogy egy csodálatos gazdagságu világba szület
tünk bele,amely mindmáig kikutathatatlan a ke
reső,kémlelő ember számára?... Éppen ezért bi
zonnyal volt közöttetek nem egy,akiben feltá
madt az ismeretek utáni mohó éhség végya s ugy 
beletemetkezett a tanulás munkájába,hogy oszre 
sem vette a körülötte zajló eseményeket. És a 
valósághoz az is hozzátartozik és ez sem mai 
jelenség csupán,hogy voltak és vannak közötte
tek azok képviselői,akiket megszéditett a fény, 
a tudás,az ismeret,önhitté,magabizóvá,gőgössé 
tett s az alkotások utján odáig ragadtatta ma
gát,hogy szembekerült a mindenség Urával, az 
alkotók Teremtőjével: az élő Istennel!

Nagyon téved,aki azt gondolja,hogy a 
bevégzett iskolai év nem egyszer nagyon is ne
héz, terhes napjaiban csak ezek az oktatásra és 
nevelésre reászoruló gyermekek gazdagodtak. Én 
vallom - éppen a legutóbbi események sulya a- 
latt- hogy mi szülők,felnőttek,elhivott tani- 
tók és nevelők,ebben az 1947-48.-iki iskolai 
esztendőben kimondhatatlanul sokat tanultunk. 
Merem vallani,hogy a számunkra is egy uj világ 
tárult fel. A szemünk látása,a szivünk dobba
nása, érzéseink sulya és gondolataink iránya
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változott meg. Az történt velünk,hogy amig 
eddig rábiztuk a gyermekeket az utcára,barát
ra, pajtásra,szomszédokra,iskolás, - egyszerre 
megdobbant a szivünk érette. Az történt,hogy 
sokak előtt nyilvánvalóvá lett az igazság: a 
gyermek nem ezé vagy azé,hanem a g y e r 
m e k  I s t e n é ,  aki azt mindnyájunkra 
bizta és sorsát valamennyiünktől számon kéri 
majd.

Hogy ez a felismerés milyen formában 
öltött sok családban testet - nem tudom.Csak 
annyi bizonyos,hogy innen is,onnan is a döb
benetes jelenségek egész sorát merithetném 
annak bizonyságára,hogy milyen nagy sulyt he
lyeztek eddig sok otthonban arra,hogy legyen 
a gyermek derék,becsületes,okos,nyelveket be
szélő, zenét kedvelő,muzsikában begyakorlott, 
müvelt,intelligens,miközben csak éppen arról 
feledkeztek meg,amit ő mondott, Jézus, a ki
csinyekért aggódó szülők előtt a tanitványok
nak: "Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, 
és ne tiltsátok el őket!"

Ezt pedig azért mondta szemrehányó 
szóban éppen az övéinek,tehát ma neked és ne
kem,Testvérem, mert a gyermek - akarva nem 
akarva,tudva vagy tudatlanul,elismerten vagy 
megtagadva - azt hirdeti: Én pedig a Krisz
tusé vagyok! És ezt nem is pusztán a kereszt- 
ség jogán hirdeti azoknak,akik Urnak vallják 
a názáreti Mestert,hanem erre utal minden em
ber előtt az a tény,hogy Isten hivja elő a 
gyermekeket a semmiségből és Ő állitja elénk, 
hogy szeressük és szolgáljuk. S mert Isten
nek tetszett az Ur Jézusra bizni őket, csak 
örök tulajdonjogát érvényesiti minden más i
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génnyel szemben,amikor mondja, most nekünk,ke
resztyén szülőknek,nevelőknek mondja:A gyermek 
pedig a Krisztusé! -

Én vallom,hogy ezt megtanulni,erre rá
döbbenni ma nagyon is időszerü . Ez az a nagy 
lecke,amit az egyik fogcsikorgatva hall,a mő- 
sik pedig boldog örömmel sajátitotta el.És hát 
nem kell elmondjuk ezen az évzáró istentiszte
leten mi magunknak keresztyén hitünk igazságát, 
egész Szentirásunk tanitását: a gyermek nem 
feltétlen a mi tulajdonunk!? Mi születtünk az
ért,hogy gyermekeinknek szolgáljunk, őket tüz
te ki Isten célul nekünk s jaj annak a szülő
nek, otthonnak, társadalomnak, népnek és nemzet
nek, aki vagy amely akár kényelemből,akár egyé
ni célkitüzésből maga akarja egyedül alakitani 
gyermeke lelkét és jövendőjét!...

A mi leckénk - szülők,nevelők,az volt 
aa elmult iskolai évben s azt is kell vizsgai 
eredményként értesitőnkbe irni: vigyázz,óh em
ber,mert a gyermek nem a családé!... Óh ki 
tudná elsorolni,hogy mennyi bizonytalanság és 
tragédia származik abból,amikor a gyermek éle
tét családi érdekek,vagyoni szempontok,átörök
lött hagyományokszerint igazgatják erre vagy 
arra!?...

De ugyan akkor fel kell jegyezzük azt 
is: vigyázz,óh ember,mert a gyermek nem eszköz 
semmiféle közösség szolgálatára. A német nép 
történetéből megtanulhattuk: nem azért szüle
tik a gyermek,hogy eltulajdonitsa a párt s ad
dig csürje-csavarja,amig megbizható szavazatot 
nevel belőle magának. De ugyanakkor azt is 
láttuk: a gyermek nem arra való,hogy egy impe- 
riális államhatalom katonát neveljen belőle
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magának s addig gyakorolja saját testét-lelkét, 
amig vakon rohan a halálba parancsolóinak sza
vára.

De tanuld meg azt is,te Egyház:a gyer- 
mek nem arra való,hogy reverzális-viták és al
kuk tárgya legyen,amely örökre feldulja békés 
otthonok meghitt levegőjét.

Más szóval: a gyermek a legnagyobb 
földi érték,olyan kincs,akiért küzd maga az Is
ten, mert ilyeneké a mennyek országa!

Evangélium népe! nevelésre és oktatásra 
rendelt szülők! pedagógusok! tehát jól jegyez
zétek meg: nem a tiétek a gyermek, hanem 
K r i s z t u s é  a t e r e m t é s  é s  
a m e g v á l t á s  j o g á n !  Ezt megta
nulni, erre rádöbbenni,ezt hirdetni ma nagyon is 
időszerü .

Éppen ezért senki nem veheti el tőlünk 
azt a jogot,hogy aggódjunk gyermekeinkért,hogy 
minden áron annak kezében tudjuk legbiztosab- 
ban,aki a gáncsoskodóknak hatalommal mondta:
"ne tiltsátok el őket,hanem engedjétek hozzám!" 
Apák! Anyák! ne hagyjátok magára a növekedö 
lelkeket,mert megtelik gőggel,elkapja a világ, 
kihül a szive,kihal belőle sok szépség,sok cso
da, sok öröm. Tégy meg,Testvérem, mindent,hasz
nálj fel minden alkalmat arra,hagy a gyermek 
igazi urának: Jézusnak közelébe kerüljön és 
Nála megmaradjon.

Tedd meg ezt azért,mert csak Krisztus
ban találja meg önmagát. Általa formálódik a 
jelleme,acélosodik meg akarata,lesz igazán 
gyermek,igazi diák,felelős szülő, - egyszóval: 
krisztusi emberi

Keresztyén Gyülekezet! Az 1947-48-iki
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iskolai év utolsó tanitásaként ezt vigyük ma
gunkkal ma innen haza. Én vallom,hogy amikor 
most nézzük őket,ezeket a ránk bizott drága 
életeket,jövendőt kereső lelkünknek,nyugtalan 
szivünknek elég ez az üzenet: "Engedjétek 
hozzám jönni őket,a gyermekeket és ne tiltsá
tok el őket!" Ámen.
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Bp.1948 .aug.22-én. Az adakozás lelke!...
Ige: Márk 12:41-44.
Ének: 13. 438.

Szthság u.13.vasárnap.

Bámulatos,hogy mi mindenre van Jézus
nak figyelme és gondja!Bár tudjuk jól,hogy e- 
gész életünket szemmel tartja,mégis elcsodál
kozunk, amikor halljuk,hogy észreveszi a haj
szálat, megbecsüli a lábai előtt bókoló füvet, 
amely ma van és holnap kemencébe vettetik, - 
beszél zugó szélről és háborgó tenger üzeneté
ről vagy amikor csodálatosan értékeli a gyer
meket.

Ez a mindenre figyelő Jézus - a mai 
evangéliumunk szerint - megállt egyszer a 
jeruzsálemi templom kijáratával szemközt, de 
nem azért,hogy számbavegye a jelenlevőket, 
megállapitsa a hiányzókat,megkeresse az isme
rősöket, megcsodálja az uj ruhákat,megszólja a 
divat bolondjait,hanem megállt azért,hogy meg
figyelje a persely mellett elvonulókat.Ő azon
ban ezt nem puszta kiváncsiságból tette,hi
szen az,amit a nagytemplomból kitóduló embe
reknél tapasztalt és látott ajkát erre az i- 
mént elhangzott feledhetetlen tanitásra nyi
totta.

És hát van-e közöttünk csak egy is,a- 
ki ezt az evangéliumi történetet ne ismerte 
volna?Ugy-e,legrégibb emlékeink közé tartozik 
ez a bibliai kép. Olyan a leirása,hogy az e- 
seménye már a kisgyermekek lelkében is köny-



233

nyen megrögződik. Sőt!olyanok is jól ismerik 
- nem egyszer hivatkoznak is reá - akik e

gyébként vajmi keveset tudnak a Mester tanitá
sából. Az nem is bántó,hogy a földi kincsek 
mohó keresői előtt az asszony cselekedete nem 
lesz vonzó példa. A szomoru csak az,hogy a 
történet tanusága,lelke olyan nehezen tud é- 
letté válni keresztyén emberek között!

Ezt a szomoru megállapitást nem menti 
az a körülmény,hogy - sokak szerint - kényes 
területet érint a történet, t.i. a zsebünket, 
a pénztárcánkat. Erről jól tudjuk,sehol és 
soha nem olyan érzékeny az önérzetünk,mint ép
pen itt, - sehol és soha annyi hántás,gyanusi- 
tás ,támadás nem is éri az embert,mint éppen 
itt. Hogy méltán-e vagy méltatlanul? - azt me 
kutassuk most. Az igazság az,hogy amióta bün 
utjára lépett az ember és kisérti az önzés, a 
kapzsiság és mohóság és vannak koldusok,éhe
zők,nyomorgók ,testi-lelki inségesek,özvegyek 
és árvák azóta életünk velejárója az adakozás 
kötelessége. És hát gyakoroljuk is okkal-mód- 
dal. Van,aki nyögve, van,aki zugolódva, az 
egyik parancsszóra,a másik hiuságánál fogva, 
hogy ki félelemből,ki bölcs előrelátásból, 
hogy mennyi okkal-móddal annak éppen a koldu
sok és Lázárok leginkább a megmondhatói. De 
hogy sokszor nagyon nehéz az utja,máskor meg 
éppenséggel értelmetlenségnek látszik a köve
telése - ki az közöttünk,aki ezt már saját é- 
letében ne tapasztalta volna.

És az is egészen bizonyos,ha mi mind, 
akik e gyülekezetből most itt együtt vagyunk, 
letelepednénk papirral és ceruzával a kezünk
ben s egy számoszlopba összeirnánk azt a szük-
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ségletet,ami egyhavi szükös életünk költsége, 
és szembeállitanánk vele azt,ami mindennek fe
dezeteként rendelkezésünkre áll, ugy-e,nehéz, 
bizony nagyon nehéz lenne egyensulyba hozni a 
két végösszeget!... És mégis,... mégis,.. még 
igy is,sőt ennek eliére is igaz evangéliumunk 
tanitása, igaz azóta,amióta elmondotta Jézus 
övéinek a szegény asszony kétfilléréről szóló 
történetét: a keresztyén élet ajándékozó élet!

Elismerem,hogy ez a tanitás a mi ese
tünkben manapság éppen olyan megbotránkoztató- 
nak,észszerütlennek és lehetetlennek látszik, 
mint amilyen volt annak a bibliai szegény öz- 
vegyasszonynak a cselekedete ott a jeruzsálemi 
templomban. De ne feledjük,ami az ész számára 
lehetetlen,az még mindig lehetséges a hivőnek. 
Itt is ez a történet kulcsa. Az asszony csele
kedetét ésszel,logikával kétszerkettőnégy mód
jára megoldani nem is lehet soha. Ehhez ugyan
is h i t  kell,bizalom,amely Istennek ama ki
jelentésére támad bennünk,hogy Ő nekünk édesa
tyánk, aki teremtett engem is,adott testet,sze
met,fület, érzékeket, értelmet ls naponként min
denféle jót ád és ezeket mindezideig kegyelme
sen fenntartja anélkül,hogy én erre érdemes 
vagy méltó volnék - amint azt Luther a maga 
Kis Kátéjában olyan szépen tanitja. Megérted-e 
már most,Testvérem,hogy annak a templomból ki
felé tartó özvegyasszonynak az a perselybe ve
tett utolsó kétfillére valóban m i n d e n el 
volt, - pecsétje,záloga,bizonysága az ő Isten
be vetett bizodalmának,annak a hitnek,amely- 
Luther szavai szerint - egyedül Istentől kér 
és vár mindent!...

Más szóval: én csak annyit és olyan



-  235 -
mértékben adhatok,amennyit és amilyen mérték
ben - tudom,hogy kaptam! Küzdelmes földi é- 
letü nk hajszájában milyen sokszor feledkezünk 
meg erről s folytatunk a lelki élet területén 
rablógazdálkodást. Mi szeretnénk szüntelenül 
adni anélkül,hogy kapnánk vagy elfogadnánk. 
Szeretnénk dolgozni,alkotni,valami maradandót 
alkotni anélkül,hogy kapnánk vagy elfogadnánk, 
belső lelki erőket gyüjtenénk hozzá. Sokszor, 
nagyon sokszor szeretnénk valóban segiteni, 
jót tenni,de elfelejtjük,hogy ehhez hittől és 
szeretettől tuláradó sziv kell. A fizikusok 
régen eldöntötték már,hogy hiu ábránd a perpe
tuum moblie azaz egy olyan gépnek a szerkesz
tése,amelyet csak meg kell inditani,hogy azu
tán fáradság és megállás nélkül végezze a ma
ga munkáját. Lélek sincs ilyen. Előbb-utóbb 
az is belefárad, - ha előbb kedvét nem szegi 
a hálátlanság.

Vagyis aki másnak örömet akar szerez
ni az mindenekelőtt maga legyen örvendező.Aki 
ajándékozó szeretettel akar szertejárni annak 
tulajdon szivében kell szeretet lakozzék. Aki 
áldás akar lenni családja és embertársai szá
mára, annak előbb kell magának Istentől megál
dottnak lenni.

Igy bontakozik ki evangéliumi hitünk 
drága igazsága,a keresztyén élet sajátos tit
ka: személyes életünkben sohasem az a fontos, 
az első,a döntő,hogy m i mit adunk,hanem 
mindig az,hogy mi mit kaptunk. Kaptunk édesa
nyai tejet,édesapai csókot,szülői nevelést. 
Gyöngédség és ápolgató szeretet vesz körül 
otthonunkban. Imádság száll értünk s nekünk 
nincs más dolgunk,mint ajándékként mindezt há-
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lásan elfogadni és megteremni a gyümölcseit.
És ha igaz ez e-világi életünkben,a testi é- 
letre,gyermekségünkre,ifju korunkra nézve, 
mennyivel inkább igaz ez az Istenhez való vi
szonyunkban.

Ugyan mi bizonyosat tudhatnánk és 
mondhatnánk Isten felől,ha előbb nem Ő szólt 
volna hozzánk?... Ismeretlen sors és kegyetlen 
végzet lenne az életünk,ha Jézus Krisztus ál
tal a mindenség Urát,Istenét nem Atyánknak 
szólithatnánk meg!... Miért is nyugtalankodtok 
hát ti hitetek bizonyossága után kiáltó embe
rek?... Mondd csak,aggodó Testvérem: nem Ő 
volt az,aki életed hajnalán először cseleke
dett, amikor ott a keresztségben elmondta fe
letted drága biztató szavát,az örökéletnek i- 
géretét?, - amikor neveden szólitott és felő
led, rólad, neked mondta: fiam! leányom! enyém 
vagy! Luther számára kétségek között,megpróá 
báltatás idején, akkor tehát,amikor temetőd
nek az álmok,reménységek foszlanak szerte
szét - s van-e közöttünk csak egy is,aki ha
sonló teher alatt ne roskadna - a magatartás
nak, a reménységnek,az életnek,a békességnek, 
keresztyén hite diadalának igen bizonyos zá
loga éppen annak tudata volt,hogy velem van 
az Isten, Ő az,aki cselekszik,hiv,szól,keres, 
mindennel javamat munkálja, aki mindent meg
tett már is értem,előbb sem minthogy kérhet
tem volna - igen: ennek záloga éppen az,hogy 
meg vagyok keresztelve!

Óh mikor tanuljuk meg mi emberek,hogy 
magunkban és magunk körül minden arról tanus
kodik, hogy Isten ajándékozó Isten, Ő az élet 
hordozója, hitünk adója,amit nem lehet másként
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csak hálával tudomásul venni. Ennek a valóság
nak a fényében érthető lesz az özvegyasszony 
értelmetlen magatartása is. Itt ismét megtanul
juk, hogy tuláradóan adakozni csakis egy Isten 
minden ajándékáért hálás sziv tud! Erre pedig 
az a hit képesit ,amely sohasem tanácskozik 
testtel-vérrel,nem latolgatja,hogy érdemes-e, 
visszafizetik-e,nő-e vele a befolyásom vagy a 
fizetésem?... - ez a hit csak Istenre tekint, 
az Atyára,akitől száll alá minden jó adomány, 
aki időben megád mindent-mindent az övéinek, 
amire szükségük van.

Ugy-e, ti özvegyek és árvák igy ta
pasztaltátok, - ezt valamennyien igazolhatjá
tok. És veletek együtt tanusitja ezt az a Jé
zus is,aki a maga élete törvényét abban az i- 
gében foglalta össze:"nem azért jöttem,hogy 
nekem szolgáljanak,hanem hogy én szolgáljak 
másoknak és adjam az én életemet váltságul so
kakért". Ezt ő hirdette szóval,bizonyitotta 
cselekedettel...

És Ő valóban csak adni tudott,jóllehet 
földi javakban koldus szegény volt... Hontala
nul vándorolt.Nem volt fejét hová lehajtania.. 
Nem volt megértő családja, vagyona, kincse és 
mégis ugy ment végig a világon,mint egy párat
lan ajándékokat osztogató király... Ajándék 
volt minden szempillantása,szava,kezének simo- 
gatása. Ajándék volt minden cselekedete,élet- 
áldozása. Amit megfogott, akin könyörült, a- 
kit felemelt, megelégitett étellel vagy megbé
kéltetett a bünbocsánat ajándékával, az mind 
csak egyet tudott,érzett: hálás fiui szivet 
Isten iránt s ezek mind mind meggazdagodva 
mentek el.

Értsük hát meg evangéliumunk szavát:
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szegényen is lehet valaki adakozó! Hiszen ha 
az adakozás csak a gazdagok kiváltsága volna, 
bizony szomorú lenne a világ s benne szánandó 
a szegény ember sorsa. Hidd el, értsd meg,Test
vérem, lehetsz te is,aki ma özvegy,árva nincs
telen vagy, - igen: lehetsz te is adakozó,mert 
ehhez nem arany,ezüst,vagyon és gazdagság kell, 
hanem s z í v ,amely ben Jézus hite,szeretete és 
reménysége él... Adni többet jelent,mint vala
kinek pénzt odavetni,szeretetcsomagot küldeni, 
ünnepi kalácsot osztogatni. Ez igen sokszor nem 
is olyan nehéz, legtöbbször csak a felesleges
ből kerül ki, morzsa csupán,amely a gazdagon 
teritett asztalról hull alá. Életem akkor lesz 
adakozó élet,ha az áldozatot nem méterrel,suly - 
lyal,fillérrel,forinttal mérem,hanem a hálás 
sziv bőkezüségével osztogatom. Amennyire igaz 
az,hogy a pénztárca tér meg legnehezebben,any- 
nyira igaz az is,hogy az adakozáshoz nem tele 
pénztárca kell,hanem hitből fakadó hálás sziv.

A bibliai szegény özvegy mellett ezer 
meg ezer élet a bizonyáága annak,hogy a hitet
len az mindig önző,örökké aggódalmaskodó,magának 
élő sziv, aki elárvul,elszegényedik, viszont a 
bizó mindig segitő,adakozó,szolgáló lélek, ö- 
rökké boldog és nincstelenségében is gazdag, 
mert gazdaggá teszi őt az ő hite! Ugy-e,tudunk 
arról,hogy ebben a nagy városban ostrom után, 
az egyre fokozódó infláció idején,amikor minden 
féltve őrzött anyagi tartalék mozgásbajött 
csakhogy a semmit érő pénz helyett biztositsa 
az élet fennmaradását, akkor a sulyosan sérült 
deáktéri templomunk ujjáépitésére aranyfüggő
ket, arany-láncokat, jegygyürüket,órákat, e 
világ drága értékeiből talán az utolsókat hul-
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latták névtelenül perselybe Isten dicsőségére 
a hálás szivek... És ha most magunkra gondo
lok, erre a megujhodott templomunkra vagy né
zem a gyülekezetünk elesettjeit, az állás-,ké
nyér- és otthon-nélkül tengődöket,a ruhátlano
kat,a sirva panaszkodókat,a küszködö özvegye
ket magányos lelkeket és az elhagyott árvá
kat - önkéntelenül,de joggal kérdem: mondd 
Testvérem, hol van a te hálás szived?.. mondd, 
Isten dicsőségére mit termett a te hited?...

Lásd, igy lesz ,az adakozásunk egyuttal 
itéletté felettünk... És lesz a templom kijára
tánál elhelyezett persely,amely nem véletlenül, 
nem is alkalmatlankodásra,hántásra,még kevésbé 
kapzsiság jeleként került oda - lesz mindenkor 
bizonysága,tanuja annak,hogy megértettük az i- 
gét, a kegyelem evangéliumot, azt,hogy mi nap 
mint nap hitből,kegyelemből,Isten ajándékaiból 
élünk,amit azért kapunk,hogy továbbadjuk az Ő 
dicsőségére.

Ezt az adományt nem utcán gyüjtik, nem 
bájos és ellenállhatatlanul köny9rgő női lelkek 
kunyerálják ki a zsebből. Ezt minden hálás 
szivtől önként,magától,a hit drága gyümölcse- 
ként várja az Isten.

Igen: v á r j a ! . . .
Hiszen Jézus azért telepedett le ott a 

templom kijáratánál,szemközt a persellyel és 
figyelte,nézte a kifelé tolongó ünneplő soka
ságot,mert várja az Isten! És az az Isten,aki 
titkon lát és megfizet nyilván, észrevette azt 
a hullámzó sokaságban szerényen meghuzódó özvegy 
asszonyt,aki abban az utolsó kétfillérben min
den vagyonkáját hálás szivvel,boldog,bizó hit
tel csendben a perselybe vetette.

Tanuld hát meg,Testvérem, és vésd jól 
a szivedbe,hogy ott a templom kapujánál minden
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persely fölött az Isten szeme őrködik,és nem a 
ruhádat,nem az ékszeredet,nem ápolt arcodat, 
nem a gondosan ondolált hajadat nézi,még csak 
képzettségedet,tudományódat,müveltségedet,ran
godat,multadat,politikai pártállásodat sem - 
azt is látja - és annál inkább nézi,keresi, 
várja, igen: v á r j a  ,hogy megtermi-e hálás 
szived e mai világban is a hitnek drága gyü
mölcseit az Ő dicsőségére. Ámen.
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A hivő akarat...B p .1943.a u g . 29.
Ige: János ev.5:1-9.

Szthság u.14.vasárnap.

Mult vasárnap a bibliai szegény özvegy
asszony történetében csodáltuk meg,hogy mi min
denre van gondja és figyelme Jézusnak. Most ez 
az evangélium csak fokozhatja a boldogitó üze
netet.

János apostol egyszerü szavai nyomán 
nem nehéz magunk előtt látni a gyógyitás hirében 
álló Bethesda tavát s a partján megtelepedett 
sok nyomorult embert,a betegek,vakok,sánták, 
aszkorosok nagy sokaságát. És ha kivánatos is 
olykor-olykor az élet sebesültjeinek és rok
kantjainak ezt a seregét igy együttlátni, ne
künk,akik könnyen elfelejtjük,hogy milyen sokan 
vannak és mennyire hozzátartozik szomoru ,szen
vedő táboruk az emberi élethez - mégsem merném 
azt állitani,hogy evangéliumunkban ez az a va
lóság, amely lekötheti figyelmünket.

Ami különös benne, ami most ujból min
ket keres, az maga Jézus. Hogy ez valamennyiünk 
előtt nyilvánvalóvá legyen, vessük fel a kér
dést: mit keres Ő ott a szenvedők szomoru ta
nyáján, hiszen Ő az ünnepekre ment fel Jeruzsá
lembe, tehát ott lenne a helye,ahol a város ut
cáin lelkesen tolong az ünneplő sokaság! Hát 
nem talált Ő vonzóbb és kivánatosabb helyet, 
mint éppen ezt a sóhajok és panaszok borus ta
nyáját?... Bizonnyal nem! Nem pedig azért,mert 
Őt éppen ez vonzotta. Mint annyi sokszor elmon-
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dotta,hirdette,tanusitotta, ugy itt is csak 
azt mutatja: Neki itt,a nyomorultak között van 
a helye és a dolga,mert rá nem az egészsége
seknek van szüksége,hanem a betegeknek.

Ez az a tanitás,amely keres ma minket, 
kelenföldi evangélikusokat,hiszen nincs ne
hezebb terhe,valósága földi életünknek mint 
szenvedni,betegen feküdni és reménykedni,vár
ni,várni. Nem hiszem,hogy volna itt közöttünk 
csak egy is,aki ma ne tudná ezt, ennek sulyát 
ne érezné betegágyak vagy kórházi látogatások 
nélkül is...

Az evangéliumban szereplő ember ilyen 
szenvedő teremtése az Uristennek. Már 38 év 
óta beteg. Ugy-e,rettenetes sors lehetett az 
övé. Hiszen a betegségből még egy nap is sok, 
hát még hetek vagy hónapok,sőt egy emberöltöt 
kitevő életidő. Puszta hallomásra is megbor
zong bele az ember, hát még átélni testet-lel- 
ket ölő napjait?... De vegyük észre,hogy be
tegünk ebben a nem kivánatos állapotában nem 
azt panaszolja,hagy a felkelő nap ragyogó su
gara az ő arcára nem csalt mosolyt, hogy a 
sötét éjszaka az ő számára nem hozott pihen
tető álmot, - ő csak azt fájlalja,hogy amig 
másoknak vannak jóakarói,segitőtársai neki 
senkije nincs,aki könyörülne rajta.

Ilyen körülmények között betegnek len
ni nagy kisértés, erőt meghaladó próba.. Csoda é 
ha a hosszu ,meddő várakozásban egészen kifá
rad? Ha pedig még arra is gondolunk,hogy az 
ilyen betegségnek az a veszedelme is megvan, 
hogy idővel meg lehet szokni, várakozásában, 
reménységében megpróbált testvérünk láttán 
valóban nem kérdezhetett tőle mást Jézus,mint



ami ott hangzott el ajkán a tornác boltivei a- 
latt: "akarsz-e meggyógyulni?"

Ez viszont azért szokatlan és különös 
Jézusnál,mert a hitnek akarati mozzanatát so
ha sehol nem emelte ki olyan erősen,mint ép
pen itt. Gyógyitó csodatételeinél mindenütt 
azt láthattuk,hogy keresi a beteg hitét, a Be
léje vetett bizodalmát. Enélkül nem is igen 
tett csodát.

Mostani eljárásának és régi gyakorla
tának szem előtt tartásával támadt fel egyesek
ben az a gondolat,hogy a hit és akarat csere
szavak csupán,amelyeket felváltva használhatunk. 
Az könnyen lehetséges,hogy valakiben csak ugy 
feszül az akarat,csupa mozgás és tett az éle
te,  azért távol áll a hittől. Ezen az uton 
tovább haladva azt is mondhatjuk,egészen, bizo
nyos,hogy a legerősebb akaratu ember egyuttal 
nem a leghivőbb ember. Nem pedig azért,mert a 
hit nem pusztán akarás. Sokkal több annál.

Ezt Jézus nagyon jól tudta. És mégsem 
véletlen,hogy ott a bethesdaparti beteg eseté
ben azon a ponton érdeklődik a beteg hite felől, 
hogy megkérdi tőle: "akarsz-e meggyógyulni?" 
Tette pedig ezt azért,mert az a beteg nyilván 
ezen a ponton volt a legnyomorultabb.Hosszura- 
nyuló betegsége kiölte hitéből az akaratot.Hi
te volt még,hiszen ott fekszik a tópartiváró- 
csarnokban,de az akarata,amely odavitte,kialudt. 
Ezt akarja Jézus felébreszteni,támogatni.Ez hi
ányzik nála a legfájdalmasabban,ezen fordul 
meg abban a pillanatban a hite s vele együtt 
minden.

De hát észreveszitek-é,Testvéreim,hogy 
mennyire nekünk szóló tanitása ez az igének?
Nem azt látjuk minduntalan,nem azért roskado-

-  243 -



244

zunk,panaszkodunk,zugolódunk, nem azért el- 
hordozhatatlan a napok terhe,nyomorusága,baja 
megpróbáltatása, a szenvedés csak ugy,mint a 
várakozás ideje,mert akaratban gyenge a hi- 
tünk?! Hidd el,ezért van kudarcokkal tele az 
életünk, ezért nincs gyümölcse még annak a 
hitnek sem,amely csakugyan megvan mibennünk. 
Ezért nem tudunk növekedni,előbbrejutni,meg- 
szentelődni a keresztyén életben. Ezért va
gyunk passzivak,ide-oda vethető bábuk,szélka- 
kas-lelkek,hajlithatók mint a nádszál és for
málhatók, mint a viasz.

A veszedelem pedig abban van,hogy mind 
ezt alátámaszthatjuk a reformáció tanitásával, 
azokkal a jól ismert kijelentésekkel,hogy min
den Isten akaratán fordul meg: mi kegyelemböl, 
ingyen kapjuk a bocsánatot; Isten a Jézus 
Krisztusban eleget tett büneink vétkes tarto
zásáért; nekünk nincs mit cselekedni, csak el
fogadhat juk, amit áldozott értünk. A hiba nem 
ezekben az igazságokban rejlik,hanem abban, 
hogy eltölt minket ez a gondolat: amit Isten 
értünk tett,azt nélkülünk akarja megvalósita
ni. Tanuljuk hát meg mai evangéliumunkból az 
Irás teljes igazságát, azt,hogy Isten nem erö
szakosan, akaratunk ellenére kiván betörni 
hozzánk. Bocsánatát,irgalmát,uj életet terem
tő erejét nem észrevétlenül akarja belénk lop
ni. Isten emberként tisztel bennünket, erköl
csi lénynek teremtett minket, nem ösztönök rab 
ságában szenvedő állatnak vagy kötélen ránci- 
gálható bábnak. Ő felnőtt,érett,felelős ember
ként kezel bennünket. Tehát azt szeretné,ha 
gyermeki bizalommal,egyet akaró akarással fo
gadnánk el az Ő szent akaratát minden ajándé
kával együtt.
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Igy ner helyes értelmet Luthernek az 
az emberről mondott kijelentése: ahogyan hisz
tek,akként történik veletek minden. S ez azért 
igaz, mert Isten irányunkban mindig olyan, ami
lyennek a hitünk mutatja. Ha hinni tudunk az 
irgalmas Istenben,akkor Isten irgalmas és ha 
a haragvó Istenben hiszünk,akkor haragos az Ur. 
Tehát ahogyan hiszem,ahogyan akarom,ugy törté
nik minden!

De igy értjük meg akkor azt is,ami en
nél a történetnél olyan különösnek látszik,azt 
t.i.,hogy Jézus miért azzal a kérdéssel for
dult a hosszu betegségben szenvedőhöz: akarsz-e 
meggyógyulni?... Akaratban volt gyenge a hite, 
azért hangzott el vádként ajkáról a panaszos 
sóhaj: Uram! nincs emberem!. . És ez nem is 
lehet másként.

És ha nézem ezt az egyedül fekvő,se
gitség nélkül maradt,elfásult embert,minél to
vább nézem,annál parancsolóbb erővel kinálko
zik, hogy szóljunk róla éppen most,ezekben a 
napokban. Hiszen az Ur szavára nagyon sokszor 
nincs bátorságunk kemény igen-nel felelni. E- 
helyett siránkozó,panaszos szóval legfeljebb 
annyit mondunk: Uram! nincs emberem!... Ugy-e, 
milyen sok jó ügy hal ól már csirájában azért, 
mert nincs senki,aki önzetlenül felkarolja. 
Milyen sok jobb sorsra érdemes élet kallódik e- 
gészen el csak azért,mert nincs,aki megszánná 
és istápolná... Hogy hull szét az ifjuság, ha 
nincs embere,aki magáévá teszi az ügyét és 
küzd érte keményen,megalkuvás nélkül.A törté
nelemből pedig azt is láthatjuk,hogy tud el- 
senyvedni egy nép,ha nincs egy embere,akinek 
szivén átviharzik minden fájdalma,szégyene és 
nyomorusága...
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De ne a multban járjunk,hanem marad
junk csak magunknál. És ha ezt a látást most 
közelebbről magamra is kényszeritem,érthető, 
hogy ez a panaszkodás akkor legfájdalmasabb, 
amikor az anyaszentegyház szájából hallja a 
pásztor: nincs emberem! Pedig mostanság,kö
zelgő őszi időben,amikor ujult erővel indul 
meg a gyülekezetépitő munka, - igen: a ké- 
szülgetésnek imádságos csendes óráiban,amikor 
ennek a mi egyházközségünknek jelene,jövendö
je felett tépelődik a lelkem,milyen sokszor 
kell elmondani feladatok láttán vagy az ité
let sulya alatt: Uram! nincs emberem! Nincs 
bátor,nagy hitü,áldozatos szivü emberem,akit 
nem test és vér,hanem a Lélek ereje üz és 
hajt. Milyen más volna a helyzet,a munka,a 
tervek,maga az élet, hogy gyógyulnának beteg
ségek, szünnének meg elesettségek,száradna 
könny,enyhülne gyász,panasz,sirás és magános
ság, ha volna sok sok emberem. Emberem,aki 
számára ez a hajlék nem elavult hely, az Is
ten nem üres fogalom,multnak semmit érő örök
sége,hanem erőforrás,a legnélkülözhetetlenebb 
életszükséglet... Emberem,aki nem hagyomány
ból,nem szokásból,nem kiváncsiságból vagy el
lenséges érzülettel telepszik le itt a békes
ség házában,hanem belső inditásból,éhségből, 
szomjuságból,örvendező lélekkel,hogy erősöd
jék alkalomról alkalomra a megszentelődés ut
ján.

Munkatársi megbeszélés tárgysorozatá
ra gondolva minden egyes pontnál szivemig ha
tói a 38 esztendeje beteg ember sóhaja: Uram! 
nincs emberem!... Mondjátok csak,hát nem vol
na szép,igaz és kivánatos,hogy itt a templo
munkban, ahol ugy meg tud csendesedni a szi-



vünk, ne csak ünnepről ünnepre,hanem vasárnap
ról vasárnapra hatalmasabb,szárnyalóbb lenne 
az énekkarunk éneke. Lásd,ha ennek akadálya u- 
tán kérdezel,csak egy a válasz: nincs emberünk, 
olyan,aki jönne,áldozatot hozva is jönne: éne
kelni az Urnak,épiteni közöttünk az Isten or
szágába szentek gyülekezetét...

Ha pedig a szeretetszolgálat területe
it nézzük s az uj megajánlások szükségességére 
gondolok, vagy tekintjük a mezitelenek,a ron
gyosok,az éhezők ügyét, gyülekezeti konyhánk 
ujbóli meginditásának szükségességét, akár pe
dig a gyermeknevelés ás oktatás sulya alatt 
roskadozók panaszát halljuk, - felcsendül a 
bibliai kérdés: kicsoda elégiti meg e sokasá
got ilyen kevésből - igen,nem mondhatok mást, 
csak azt,ami nagyon fáj és elhordozhatatlanul 
nehéz: azért folyik segitőmunkánk olyan sze
rény keretek között,mert tehervállalásban,le
mondásban, önkéntes adakozásban nincs elég em
berünk... És folytathatnánk tovább a rajzot a 
munkatársi megbeszélés tárgysorozata szerint, 
s a legkülönbözőbb munkaágak,feladatok,tervek 
mind egyaránt a szomoru tény alatt szenvednek: 
nincs elég emberünk!

Az elgondolkoztató csak az,hogy mindez 
olyan időben hangzik el,amikor hullámzanak a 
vizek,világtörténeti események sodrában élünk, 
egyházunk és nemzetünk egyaránt. Aki maga sem 
akar meggyógyulni,az ott marad a tó partján s 
minden bizonnyal örökre elveszett. De akiben 
él a gyógyulás vágya,aki látja,hogy közöttünk 
jár az Ur, hallja Isten életre hivó szavát és 
kész vállalni az uj élet minden követelését - 
az meggyógyulhat,jövendőt nyerhet.

Ma,amikor megint csak azt látjuk,hogy
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gyógyulásra vár a világ - benne mi is - és 
betegek sokasága:vakok,sánták és aszkórosok 
várják a tó vizének megmozdulását, vegyük ész
re azt a Jézust,aki itt jár-kel miközöttünk, 
hiszen hiv,szól szüntelen,akinek hatalma van 
mennyen és földön,aki él és uralkodik mindö
rökké,aki megvallotta és szüntelen tanitotta, 
hogy Neki a nyomorultak között van a helye és 
a dolga... Más szóval: a szenvedésben,gondok 
között,betegágyon - hidd el,Testvérem - nem 
történik más - itt sem, most sem történik más 
- csak Ő szól és tőled kérdi: "akarsz-e meg

gyógyulni?" ...
Mint az a bethesdaparti beteg, mondd 

el te is Néki minden panaszodat, ott sird ki 
Nála terhedet, hadd lássa elesett állapotodat, 
akarat nélküli gyenge hitedet, s hidd el,halld 
meg, h a n g z i k ajkán itt is, neked is - 
talán utoljára - az uj élet igéje,az egyetlen 
lehetőség és igen bizonyos reménység: "kelj 
fel és járj!"... Ámen.



Bp.l948 .szept.5.
Ige: 127.zsolt. 4-5. 
Ének: 6. 455. 313.

Az ifjuságról.

Szthság u. 15.vasárnap. 
/Tanévnyitó/

Aki figyelő szemmel járt-kelt mostanság 
az utcán az bizonnyal észrevette,hogy az utóbbi 
napokban megélénkült fővárosunkban az élet rit
musa. Uj szin vegyült a megszokott hétköznapi 
szürkeségbe: a gyermekek nyüzsgő serege.

Ilyenkor, összel, iskolanyiltáskor ez 
rendszeresen megismétlődő élménye életünknek. 
Van idő,amikor csak szemlélői vagyunk e pompás  
életnek, de van idő,amikor szivünkbe vágóan va
gyunk érdekeltek. Ugy-e,mindig akkor,amikor mi 
fogjuk kézen azokat a ránkbizott drága lelkeket 
s vezetjük el a tudomány csarnokaiba.

Ma bizonnyal nincs közöttünk senki,aki 
közömbösen tudná nézni az iskolák környékén zaj
ló eseményeket. Ezt azért vallom,mert mi ma egy 
olyan korban élünk,amikor minden szivhez közel 
jutott a gyermek, olyannyira közel,hogy küzde
lem középpontjába került, - de ugyanakkor nyil- 
vaánvalóvá lett az is,hogy a gyermek nem a mi 
gyönyörüségünkre, nem a mi mulatságunkra szüle- 
tett. Igy lett nyilvánvalóvá az az igazság is, 
hogy a gyermek nem a mi feltétlen tulajdonunk, 
nem eszköze,vak eszköze életünknek,vágyainknak, 
céljainknak. Nem pedig azért,mert a teremtés jo
gán - s tegyük hozzá - a megváltás jogán is 
az élő Isten tart rá feltétlen igényt!

Hogy ez keresztyén tanitás,bibliai ál-
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láspont olyan,amit ma egyesek vagy sokan nem 
sokra becsülnek, - az igaz. De itt ezen a he
lyen, még egy szekularizált világban sem han
gozhat más,csak az,amit az élö Isten mond 
mindenkori gyermekeinek. Hogy miként véleke
dik róla más,a történelem,a korszellem,a vi
lág - az nem tartozik ránk,az nem befolyásol
hatja meggyőződésünket,addig legalább is nem, 
amig valljuk,hogy nekünk az élet: Krisztus.

De nég igy,a hitünk szerint való lá
tás mellett is szükségünk van arra,hogy el
csendesedjünk,magunkba nézzünk,persze nem hol
mi merengő lélekkel vagy siránkozó panasszal, 
hanem azzal a készséggel és vággyal,amellyel 
felvállaljuk azt a szolgálatot,amelyre Isten 
éppen a gyermekek mellett,a gyermekekért és a 
gyermekek által otthon a családban,itt a gyü
lekezetben és mint jó honpolgárokat a nemzet 
életében elhivott.

Erre emlékeznünk azért sem fölösleges, 
merthiszen az éleütkn akkor mélyült el,telt 
meg nagy,komoly felelősséggel,amikor megszü
letett az első gyermekünk. S ezt azért is mon
dom,mert itt,ebben a gyülekezetben is akad ta
nuja annak,hogy sok szétomló házasságot tudott 
összetartani egy parányi gyermek éppen akkor, 
amikor már minden emberi hatalom elégtelennek 
bizonyult erre?... És tudom-azt is,hogy sok 
jelenlévő szülő komolyodott el csak azért,mert 
a vasárnapi iskolából hazatérő gyermek boldog 
önfeledtséggel adta tovább azt,amit ott ő Is
tentől és Istenről hallott...

Könnyü felfedezni és megállapitani, 
hogy ennek a felelősségnek a lelke szólal meg 
abban a zsoltáros versben,amit e mai különös
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alkalomra szabadon választottam. S bár ez az 
egyszerü szavakkal megrajzolt kép ezereszten
dők távlatából keres minket, az üzenete,a ta
nitása,nekünk szóló igazsága mégis egészen i- 
dőszerü,kézenfekvő és fölötte drága. Bizonyos, 
hogy nem véletlenül terelődött a zsoltáriró 
figyelme az ifjuságra, ő is a legégetőbb kér
dést, a legnagyobb problémát,a legfájdalmasabb 
sebet ismerte fel benne éppen ugy,mint mi ma.
Ő csak egyszerü ,képes beszéddel mondja el u- 
gyanazt,hogy a gyermek,az ifjuság értéket je
lent. Szavai szerint: mit ér a hős,ha nincs 
fegyvere,amellyel védekezhet vagy hódithat. He- 
lyén lehet a szive, lehet kemény,acélos az iz
ma, elindulhat szent lelkesedéssel megtörni el
lenséget vagy visszahóditani elrablott értéke
ket, - fegyver nélkül azokban mindez lehetet
len. Ilyen érték,kincs,dicsőség,reménység az 
ifjuság, akkor is,ha békességben folynak az é- 
let napjai, de akkor is,ha ellenséggel kell 
szólni a kapuban. Azért hát elveszett,szána
lomra méltó minden közösségi élet - legyen az 
család,egyház avagy nemzet - ahol hiányzik az 
ifjuság.

Vallom,Testvéreim,hogy ez éppen az a 
pont,ami mellett nem mehetünk el ma szónélkül. 
Hogy mit ér egy ország,egy nemzet,ha nincs if
jusága? - azt ékesen mondja el nekünk a törté
nelem,amely tud nagy országokról,dicső népek
ről, olyan nemzetekről,amelyek azonban ugy sze
repelnek ma emlékeink között,hogy csak voltak. 
Lehet egy ország gazdag földi javakban, tudó
sait becsülheti a világ, lehet páratlan az éle
te, irigylésre méltó a berendezkedése,a társa
dalmi és szociális viszonyok, - mindez semmit 
sem ér,ha nincsenek gyermekei,fiai,leányai,a
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kik átveszik az örökséget, akik nélkül, tehát 
nincs jövendője!

És ha fájdalmas és tragikus az ifju
ság hiánya egy ország életében,mennyivel in
kább fájdalmas és tragikus ez egyházi viszony
latban. Ezt a szomoru tényt nem félek ugy meg
fogalmazni,hogy mit ér az egyház,ha nincs if
jusága?... Mit ér a multja,amelynek minden 
lapja hősi tettekről beszél?... Mit ér akkor 
az a tény,hogy megdönthetetlen igazságokat 
képvisel ebben a világban,hordozója at örökké
való Isten gondolatainak, hirdetője a Krisztus 
megváltó evangéliumának, - ha gyermekek,ifjak 
nincsenek?...

Ennek a valóságnak terhes sulya alatt 
kérdem tőled,Testvérem,akire Isten gyermeklel- 
keket bizott: hát ott van,... ott van a gyer
meked, az a parányi emberke,akiről Jézus azt 
mondotta,hogy ilyeneké a mennyeknek országa, 
hát ott van, ott lesz rendszeresen,pontosan, 
ha kell még áldozatok árán is a vasárnapi is
kolában,ahol éppen azt keresi,hivja,szólitja 
Isten,ami elalkudhatatlanul az övé?...

És tőletek kérdezem szülők,akik olyan 
nagy sulyt helyeztek arra,hogy iskolába járó 
gyermeketek tanuljon nyelveket és játszon ze
nét, gondoltok arra, törődtök azzal,hogy jár-e 
fiatok,leányotok hittanórára, érdekel titeket, 
hogy mit tanult vagy nem sajátitott el az Is
ten örök igazságából?...

És tőletek kérdezem apák,anyák,akik 
elmult esztendők pünkösdünnepei alatt odave
zettétek az Ur oltárához fiaitokat és leányai
tokat,hogy a bünbocsánat drága ajándékában ré
szesüljenek és beleépüljenek az Isten anyaszent- 
egyházába,mint élő kövek, - mondjátok: hát hol
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vannak most azok a gyermekek,ifjak,leányok?... 
hol vannak?...miért hiányzanak innen a templom
ból és abból a társaságból,akik szombatról-szom- 
batra egybegyülve nem akarnak mást igeföléhajo- 
lásban, komoly beszélgetésben,örvendeztető játék
ban, csak azt,hogy jövendőjük legyen, reménysé
gük, boldog életük itt ideig, ott pedig örökké. 
Igen, ha erre s még sok egyébre gondolok,gyü
lekezetünk ifjuságának mindmegannyi nehéz kérdé
sére, higgyétek el,szivem mélyéből mondom: mit 
ér ez a szép templom, mit ér minden áldozatunk, 
hüségünk,ragaszkodásunk,hiszen csak temetési 
szertartás minden egybesereglésünk,ha nincs itt 
velünk az ifjuságunk!...

Ugy-e, megértitek, mindnyájan,hogy most 
tanév elején,nekiinduláskor,változott viszonyok 
között,amikor minden figyelmünk,szeretetünk és 
áldozatvállalásunk a gyermekek felé irányul és 
jövendőt keres a lelkünk, életet,amely szebb, 
jobb,igazabb,emberhez méltóbb lesz,mint amilyen 
nekünk jutott osztályos részül, — ugy-e, megér
titek,hogy itt egybesereglett felelős szülők e- 
lőtt miért hangzik el ajkamról az a féltő kiál
tás,amely minket töltött el,elhivott vezetőket, 
ott a munkatársi megbeszélésen: mit ér az egy
ház,ha nincs ifjusága?!...

Tudom,hogy a gyermek a szülők számára 
sohasem jelentett gondtalan életet... Tudom, 
mert nagyon látóm,hogy ma még inkább érezni a 
velük kapcsolatos terheket. Sok-sok lemondásról 
beszél nekünk minden köztünk élő gyermek... És 
joggal sok minden fájhat is,hiszen kinek a 
könnyébe,kinek a vérébe kerül. De értsük meg: 
ez az áldozat soha ne emésszen, panasz tárgya 

ne legyen! Jövendőnk épül bennük és általuk,ha 
tehát rongyosan is,ha fájdalmak közepette is,



254

fogjuk csak a kezüket erősen!
Ennek a tanitásnak különös sulyt az a 

körülmény ad,hogy az ifjuság ugy megy át az é- 
leten,mint levegőn keresztül a nyil: olyan i- 
rányban és olyan erővel,mint amilyennel elin
ditották. Ugy-e, tudod te is,Testvérem,hogy a 
kiröppent nyilat nem lehet már késöbb más ut
ra terelni, nem lehet ujabb erővel elinditani. 
Ha kevés volt az az erő,amivel elinditották, 
hamar elfárad és célja előtt leszáll. Ha pedig 
nem volt célirányos az indulása,elhajlik tőla 
jobbra vagy balra. Lássuk meg hát jól a min
ket kereső igazságot: ami egyszer elrepült, 
annak nem változtatható meg többé az utja. Óh 
milyen rettenetes,fájdalmas és nyugtalan dolog 
akkor nézni és tudni azt,hogy mi lesz egy i- 
lyen nyilnak a sorsa...

Igénknek éppen ez a képe rajti magában 
azt a kérdést,valóságot,ami nyomasztóan, hat 
ma mindannyiunkra. Ugy-e, mérhetetlen felelös
ség: tudni azt,hogy minden gyermek,minden ifju 
és leány csak egy bizonyos ideig van szülőjé
nek a hatalmában!... Egyszer - bármilyen fáj
dalmas is - de egyszer eljön az az idő,amikor 
lazulni kezdenek a gyermeket szülői otthonához 
kötöző szálak. Igen, - lassan eljön annak az 
ideje,amikor rá kell ébrednie arra,hogy nem 
rendelkezik többé fia és leánya életével. Hogy 
azután könnybelábadt szemmel nézi,mint megy 
most már a maga utján,sokszor egészen más uton, 
mintahogy ő azt megálmodta, - vagy hogy nyulna 
utána,amikor látja,hogy testi-lelki veszedelmek 
ingoványain  jár,mély szakadékok szélén viszi 
az utja, hogy tanácsolná.segitené,védené,oltal
mazná - mindez nem változtat azon a tényen, 
hogy már késő, a nyil kiröppent és most megy
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tovább a maga utján... Hogy hány olyan szülő 
van csak itt miközöttünk,akinek az élete éppen 
emiatt csendes bánat és fájó keserüség - azt 
nem tudom, csak annyi bizonyos,hogy igy éesz 
sok esetben jogos szemrehányás,vád,sőt itélet 
a gyermek a szülői ház felett...

És ha az Isten kijelentése alapján mi 
azok közé tartozunk,akik tudhatják,hogy ez a 
világ anyagiasságtól,büntől,gonosztól átita
tott világ,amely ezer meg ezer kisértéssel os
tromolja ifjainkat, - ha mi azok közé tarto
zunk, akik tudják,hogy nemcsak kenyérrel él az 
ember,hanem Isten minden igéjével,amely az Ő 
szájából származik, - igen: ha mi azok közé 
tartozunk,akik jól tudhatják,hogy ebben a vi
lágban mindenfelől hamis istenek oltárai hi
vogatják az ifjuságot, oltárok,amelyeken a lé
haság, a könnyelmüség,a cinizmus,a céda élet,a 
felelőtlenség pogány tüzei lobognak - ugy-e, 
ugy-e, megérted,Testvérem azt az elkötelező 
szót,amely itt most téged keres,amikor mondja: 
halld meg, hajolj meg és szolgáld Istennek azt 
az akaratát,amely a teremtés jogán,de a meg
váltás jogán is magának követeli a gyermeket.

Ez csak azt jelenti,hogy legyen az ott
honod, az életed,az őrködésed,a példaadásod bi
zonysága annak,hogy az Ő kezébe akarod helyez
ni őket,azokat a drága életeket,akiket hosz- 
szabb vagy rövidebb időre kaptál Tőle... És 
tedd ezt annál is inkább,mert jaj nekiklde jaj 
nekünk is,ha méltatlan kezekbe kerülnek, ha o- 
lyan célok érdekében használják fel őket,ame
lyek nem az Ő akarata szerint valók. Tudd meg, 
hogy a gyermek rombolhat,holott épitenie kel
lene, átok lehet,jóllehet áldás igéretével ér-
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kezett, hitetlensége,tagadása által a sátán 
pusztitó tüzet szithatja,holott az Isten tet
szése szerint való élet lángját hordozhatná a 
Szentlélek által....

Szülők! Anyák,Apák,Testvérek! Tanév
kezdetén a zsoltárirónak minket kereső üzene
tét hadd összegezzük abba a tanácsoló,kérő 
szóba: fogjátok jól az ijjat,a gyermekek ke
zét,hogy el ne hibázzák a pályát s el ne té
vesszék a célt,a keresztet,ahová majd csak 
rongyosan,mezitelenül,összetört és elvesztege
tett élet után kerülhetnek azok a kevesek,de 
valamennyien tékozló fiak,akiket megtart az 
Isten mentő szeretete.

És hadd füzzem ehhez még csak azt,amit 
neked is tudnod kell,Szülő-testvérem: milyen 
jó,hogy ehhez a szolgálathoz tiszta szivet,e- 
rős lelket,bizodalmas hitet,a Szentléleknek 
megujitó tüzét is Ő adja, Isten,a megváltás 
jogán adja ott a kegyelem megteritett asztalá
nál, ahová téged is,engem is,most is s majd uj
ra meg ujra - amig csak tart ez a földi ván
dorpálya - szüntelenül hiv és vár!...

Jöjj hát,Testvérem, ne várjon hiába!..
Tedd meg ezt magadért,büneidért,..tedd 

meg ezt értük: a fiakért,a leányokért,azokért 
a drága életekért,akiket Tőle ajándékba kaptál 
s eddig magadhoz szorithattál, tedd meg azért, 
hogy Isten legyen az Ur, minden mindenekben 
náluk is, nekünk is, ma is, holnap is és örök
kön örökké. Ámen.
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Ige: Máté ev.11:25-30. A könnyü iga.....

Szthság u. 16.vasárnap.

Egyike a legismertebb szentirási he
lyeknek ez a most felolvasott szakasz. Olyan jé- 
zusi kijelentés ez,amellyel uton-utféle szembe
találkozunk s amelyre mimagunk is nagyon gyakran 
hivatkozunk. Az is egészen bizonyos,hogy ennek a 
gyülekezetnek is sok tagja tehet már boldog val
lomást arról,hogy nyomoruságban,gyötrelmek kö
zött ,elesettségben,kinos magányban kimondhatat
lan drága ajándék volt számára ez a hivogató 
szó. És itt most nemcsak tireátok gondolok özve
gyek és árvák,nemcsak titeket látlak elhagyatott 
életuton roskadozó lelkek, de ide tartoztok mind 
ti békétlenség miatt panaszkodók,ti reménységet 
temető,álmokat hiába álmodozó,megnemértést,csa
lódást hordozó testvérek-, - ugy-e,ti valamennyi
en tudjátok,milyen drága ez a Jézus ajkán elhang
zó ige: "Jöjjetek énhozzám,ti,akik megfáradtatok 
és megterheltettetek!"...

És az is a valóság,hogy ez az ige mindig 
a teherhordozókat kereste. Nemcsak akkor,amikor 
elöször hangzott el ajkáról a hivogatás,amikor 
itt járt a földön s rátekintett az őt körülvevő 
embertömegekre és látta,hogy milyen sok aggodal
mat, terhet,nyomoruságot kell elhordozniuk... És 
az is bizonyos,hogy nemcsak azoknak mondta,akik 
látták Őt,a Mestert, hallották drága szavát s
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elmaradhatatlanul a nyomába szegődtek... Ez a 
hivogatás azóta időszerü ,amióta nyilvánvalóvá 
lett az az igazság,hogy maga az élet teherhor- 
dozás!

Bizonyos,hogy nincs közöttünk senki, 
legyen bár öreg vagy fiatal,rokkant vagy e- 
gészséges,férfi vagy nő,aki ne tudná,ne érez
ni, ma éppenugy,mint tegnap,hogy földi éle
tünk megmásithatatlan valósága az a felisme
rés, hogy az élet teherhordozás. A szomoru csak 
az,hogy ez előtt az igazság előtt nem akar 
meghajolni az ember. Ezek azok a lelkek,akik
ről Jézus másutt ugy emlékezik meg,hogy vak 
vezetői a népnek,fantaszták,álomképeket ker
getnek, - itt pedig azzal illeti valamennyit, 
hogy e világ szerint bölcsek,értelmesek,olyanok, 
akik azonban mitsem sejtenek az Isten akaratá
ból. Az az ember,aki azt hiszi,hogy az élet e- 
gészen az övé,akinek minden terve gondolata, 
vágya,cselekvése önmaga körül forog, aki ta-  
gadja Istent s vele együtt azt is,hogy a vi
lágnak, ennek a földnek s benne az embernek is 
ura,parancsolója egyedül az Isten - az ilyen, 
lélek nem tudja elfogadni és nem akar beletö
rődni abba,hogy az élet teherhordozás. S mert 
mégis minden,ami körülötte történik,amit lát, 
hall,szenved, amit magára vállalni kénytelen, 
nem egyéb,mint fájdalmas beszéd arról,hogy te
herhordozás az élet, meghasonlás tör reá,csa
lódás jut osztályos részül, s ha szóra nyitja 
ajkát, csak a lemondó salamoni vallomás tör 
elő szive mélyéből: minden hiábavalóság!

Mi sem volna könnyebb annál,minthogy 
ezt egymásután felsorakoztatott élettragédiák
kal szemléltessük. Vallom azonban,hogy ez a
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felsorolás azért felesleges,mert összetört, 
csalódott,bánatos ember van itt is elég.Kinek 
kinek a maga terhe is bőségesen elég annak i- 
gazolására,hogy teherhordozás az élet. Nincs 
szükség még a mult bizonyságaira sem.A jöven
dő képét sem szükséges felvázolni. Elég,higy- 
gyétek el,ti megpróbált,gyötrődő evangélikus 
testvérek, elég nekünk a mának minden jelen
sége ahhoz,hogy te is,én is s mi mind, akik 
Isten megváltó evangéliomának hallására gyü
lekeztünk itt egybe, felismerjük,elismerjük, 
megtanuljuk és felvállaljuk az igazságot:te- 
herhordozás az élet!

Tegyük ezt annál is inkább,mert a 
Szentirás bizonysága szerint ez az az álla
pot, amely előtt az Isten is meghajolt. Meg
hajolt akkor,amikor Egyszülöttjét elküldötte, 
hogy legyen a világ bölcsei és értelmesei 
számára bolondság,botránkozás,a hivőknek,a 
kisdedekhez hasonlóknak pedig reménység,bé
kesség, dicsőség, uj élet, akiknek az igája 
gyönyörüséges és a terhe könnyü . Nem véletlen 
tehát-,hogy Luther ajkáról elhangzik az a most 
minket kereső tanitás: ti szenvedést,nyomoru- 
ságot,nyomorgattatást szenvedő hivő lelkek,ne 
feledjétek: Isten országában csak kétféle em
ber él, olyan,aki hordoz másokat s olyan,aki
ket el kell hordozni másoknak...

Szenved-e valaki köztelek, megfáradt
e  valaki miközöttünk?... - menjen Jézushoz,a- 
kinek mindent átadott az Atya,aki egyedül is
meri az Atyát, aki megcsufaltatásban,golgotás 
utján,megkinzottan,keresztrefeszitetten sem 
mondhatott mást minekünk magáról és rólunk 
önmagunknak: "Igen,Atyám, igy kedves ez teelöt- 
ted!" Ha igaz tehát az,hogy nincs élet teher 
nélkül,ember megfáradás nélkül, evangéliumunk
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alapján nem mondhatok mást néktek szenvedő 
testvérek: Jöjjetek Jézushoz!„.. Jöjjetek,mert 
a teherhordozás,a fáradtság,a szenvedés,a 
gyász,a halál csak ugy magában: elhordozhatat- 
lan,kegyetlen és sötét. Jézussal azonban az I- 
ga gyönyörüséges,a teher könnyü ,átok helyett 
áldás,amelynek sulya alatt nőni,hatalmasodni 
kezdesz és egész személyed átdicsőül az Isten 
boldog gyermekévé,aki hálával hordozza tovább 
a földi élet minden sulyát,terhét...

Tudom,hogy egyénileg nehéz elfogadni 
ezt a tanitást. A hus és vér embere mindig azt 
gondolja,hogy nyugodtabb lenne az élete,ha gaz
dagabb, szabadabb, egészségesebb volna; ha jobb 
volna a férje,szelidebb az asszonya,kevésbe 
vásottak a gyermekek, ha több lenne a megér
tés,kevesebb a gyülölködés és nem olyan bántó 
az irigység. De vedd észre,ami a bánatban meg
erősit , ostorcsapások között megtart,az nem a 
pénz,a vagyon vagy a földi jólét,hanem egyedül 
a Jézus Krisztusba vetett hit,abba a Jézus 
Krisztusba,akinek mindent átadott az Atya,aki
nek hatalma van mennyen és földön, aki ma éppen 
ugy,mint akkor szánalomra méltó embereknek mond 
ja: "Jöjjetek énhozzám!"

Testvérem! Tekints hát Őreá, hallgass 
hivó szavára,hiszen elmondta szóval.cselekedet
tel,drága életének feláldozásával: a segitség, 
a megtartatás,az uj élet,mint minden jó adomány 
és tökéletes ajándék ez is onnan felülről száll 
alá,mert Isten kezében van! Vagy talán bizony 
támadhat valaki e porszülöttek között,aki el
birja hordozni e világ nyomoruságát?... Ki az 
a valaki,aki odaállhat e gyötrődő emberiség - 
közte a mi népünk elé is - azzal a hallatlan 
igénnyel,hogy én meggyógyitok minden betegsé
get,felszáritok minden könnyet,boldogságot a
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dok minden boldogtalannak?... Tanuljuk: meg 
hát legalább a sajátmagunk elesett állapotá
ban, hogy nyugalmat,békességet,uj életet ember, 
fegyverhez a muló világ soha nem adhat!.. csak 
az a Jézus Krisztus,akié a menny és a föld,aki
ben még nem csalódott soha senki,aki rá nem 
szedett,cserben nem hagyott soha senkit, aki ma 
is,nekünk is csak azt mondja, amivel őket hivo
gatta: "Jöjjetek énhozzám ti megfáradtak és 
megterheltek és én megnyugosztlak titeket!"

Te evangéliom népe! Hidd el,ma nekünk 
ez a hivogatás minden földi kincsnél többet ér. 
Ha belehallgatsz ebbe az áhitatos csendbe, meg
tudod,hogy a sóhajoknak,panaszoknak micsoda el
fojtott vihara tölti meg a lelkeket. Ha pedig 
megkérdezed a melletted ülőt,aki a végkimerü
lés határán jár, megtudod,hogy egyetlen remé
nye, a kenyérfalatnál is drágább kincse néki Jé
zus hivogatása: "Jöjjetek énhozzám!"...-

És hidd el azt is,Testvérem,hogy Jézus 
nemcsak azokat hivta,akiket megtépett ez az é- 
let,összetört a vihar,aki szegényen,bénán,cson- 
kán,koldusok módjára vonszolja testét a még hát 
ralevő életuton,de biztatóan,szeliden,vigaszta- 
lóan keresi azokat is,akik roskadoznak a bün 
sulyos terhe alatt. És hát minden nyomoruságuk- 
nak,gyötrelmünknek,könnynek és gyásznak nem ab
ban van oka és magyarázata,hogy királyi módon 
uralkodik rajtunk a bün?... Ki merné állitani, 
hogy a világon eddig még nem volt jó indulat, 
nemes törekvés,emberhez méltó áldozat,épitő 
munka,szociális intézkedés és mégis honnan van 
az a nagy különbség,ami a tervek és valóságak 
között feszül?... Mi magyarázza meg azt,hogy a- 
mikor segitségre,könyörületre,jó szóra sóvárog
nak az emberek,akkor távolabb vannak a szivek 
egymástól ,mint bármikor máskor... Honnan van az
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hogy ma éppenugy,mint eleddig szüntelen kap
zsiság, önzés,irigység,kicsinyeskedés,megnem- 
értés,harag,szivtelenség emészti a nappalokat 
és teszi elviselhetetlenné az éjszakákat,holott 
megmaradásunk és jövendőnk egyetlen zákoga,hogy 
uralkodjunk közöttünk a megbocsátás ás a sze
retet?... A bün hatalma ez! Az ős ellenség 
munkája ez! S van-e közöttünk csak egy is,a- 
kire ne nehezednék ennek vétkes tartozása?.. 
Ugy-e,ha csak ennyit veszünk is az üzenetből, 
megértjük,hogy egészen személyhez szólóan 
mondja Jézus:"Jöjjetek énhozzám,ti,akiket ter
hel büneitek vétkes tartozása és én megnyu- 
gosztlak ,titeket!"

Értsük hát meg igénk tanitását. Kör
nyező világunkban,megváltozott körülményeid 
közepette nem az a tiszted,hogy őrizd, ami 
megmaradt, hogy sirasd,ami elveszett, hogy al
kudozz és parolázz, hogy álarcban járj és ha- 
zudozz, hidd el,nem ez a te sorsod! Reád az 
tartozik, hogy engedj a szónak, hallgass az i- 
gére,a szelid hivogatásra, amely nyiltan,vi
lágosan mondja: "Jöjjetek énhozzám!"Más szó
val: higgy a Jézusban, Benne bizakodjál,Vele 
türj és szenvedj s tedd ezt azért,mert a te- 
herhordozás világában csak az Ő igája gyönyö
rüséges és az Ő terhe könnyü ...

Ha pedig van még füled a hallásra ak
kor halld azt is: mennyire hivja ezt a mi vi
lágunkat Jézus! Hogy hiv ma minden előljárót 
és alattvalót, a nemzeteket és világrészeket, 
a fehéreket és sárgákat, napkeletet és nap
nyugatot, hiv minden városi és falusi embert, 
özvegyet,szomorkodót,árvát,reménytelent,meg
hurcolt és összetört életet,amikor mondja,ma 
ugy,mint soha máskor, nekünk szólóan szi
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vünkig hatóan: evangélikusok! te kelenföldi 
gyülekezet! ti megfáradt,megterhelt lelkek! 
"Jöjjetek énhozzám! nyugalmat,békességet csak 
én adhatok!"

Testvérem! Ezekután nem is mondhatok 
mást,csak annyit, ha szegény vagy? - Jöjj, 
gazdaggá tesz örökre!...

Ha beteg vagy? - Jöjj, meggyógyitja 
legsulyosabb betegségedet!...

Ha szomoru vagy? - Jöjj,letörli köny- 
nyeidet!...

Ha félsz a haláltól és itélettől? - 
Jöjj,hadd legyen számodra az az élet és di
csőség hajnalának napja!...

Ha aggaszt a holnap, a kenyér, meg a 
ruha gondja?... ha gyötör az otthon, a gyer
mek, az egyház, a nemzet sorsa,jövendője? - 
Jöjj és tanuld meg, mit jelent hitből,kegye
lemből élni, mindent Tőle várni és mindenért 
- még a szenvedésért is, az igáért is, a te

herért is - Néki hálát adni!... Ámen.
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Bp.l948 .szept.19. Az ünnepszentelés.... 
Ige: Máté ev.l2:l-8.
Ének: 7 . 280.

Szthság u. 17. vasárnap.

Van,aki szinből, van,aki szivből,de 
minden ember ünnepel. Ugy hozzátartozik földi 
életünkhöz az ünnepi óra,mint fényhez az ár
nyék vagy gyászhoz a könny. Vannak emberek 
- igaz,hogy nagyon kevesen - akiknek e- 

gész élete egymást váltó szakadatlan ünnepek
ből áll. Viszont vannak olyan lelkek is - 
sajnos nagyon sokan - akik pirosbetüs napok 
mellett,sőt azok ellenére is örökösen azt mond- 
ják,panaszolják,hogy szüntelen hajsza életük 
folyása, nincs benne egy pillanatnyi megál
lás, egy parányi békesség,öröm, nincs benne 
pihentető ünnepi óra, nincs benne egy sem!...

És ugy-e,akkor idetartozik az a ta
pasztalás is,amely falvakban és városokban 
egyként azt tükrözi,hogy vannak sátorosünne- 
pek zsufolásig megtelt templomokkal és vannak 
szürke vasárnapok üres padsorokkal. Ha környe
ző világunk tényeiből és jelenségeiből csak 
ennyit tartunk most szem előtt és nem akarunk 
napirendre térni a bennük rejlő feszitő kér
dések felett, nyilvánvaló,hogy a felolvasott 
evangéliom minden üzenete nekünk szól,mert 
ránk fér egy keresztyén tanitás az ünnepszen
telésről.

Tegyük ezt annál is inkább,mert az 
ünnepszentelés kérdésében elvilágiasodott ke-
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resztyén életünk: egyik legszembetünőbb jelen
ségével állhatunk szembe.

A keresztyén hitélet minden megszegé- 
nyedése mellett is a szivek mélyén ott él még 
egy alapvető ismeret. Az t.i. amit az első 
hittanórák emlékeként hordozunk magunkban,hogy 
Isten a teremtés 6 napja után megpihent és a 7 . napot ünnepnappá tette a paradicsomban é- 
lők számára. S mert késöbb betört e világba 
a bün s ez engedetlenségbe vitte az embert,Is
ten ajkáról elhangzott a parancs, Mózes által 
kőbevésődött a törvény: az ünnepnapot megszen
teljed! Istennek ezen szava és akarata mögött 
pedig nem szociális szempontok,még kevésbé 
közegészségügyi érdekek huzódnak meg,hanem 
mindenekelőtt és mindenekfölött az elveszett 
ember üdvösségének kérdése rejlik.Azóta ugyan
is,hogy a bün rabságába szegődött az ember,é- 
lete utját jobbról is,balról is figyelmeztető 
táblák szegélyezik s rajtuk egy visszatérő 
felhivás: ember! törődj a a lelkeddel!

Különös,nem egyszer tragikus az a ma
gatartás, amit az üdvözitő és megszentelő Is
ten akaratával szemben az ember mutat. Ha eb
ből a szempontból tekintjük a Biblia elbeszé
léseit és a választott nép életét,könnyen ju
tunk el ahhoz a megállapitáshoz,hogy miként 
lett az ünnepszentelés drága lehetőségéből 
rettenetes nyüg és elhordozhatatlan teher,lett 
az áldásból ótok, lett betü belőle,amely öl, 
szokás,amely értelmetlen, lett egy isteni ren
delkezés, amely csak kijátszásra való.

Ezt tükrözik azok az evangéliomban 
szereplő farizeusok is,akik a választott nép
ben a törvény betöltésének voltak hivatott ö- 
rei. Ők maguk is csak merev,lelketlen betüt
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láttak az isteni igékben,amely tilt és paran
csol,elkötelez és megitél. Nem is csoda,hogy 
megütköznek a tanitványok magatartásán,akik Jé
zus társaságában tultették magukat a törvény 
rendelkezésén s az ünnepi munkatilalom ellené- 
re kalászokat téptek és szemeket morzsoltak 
éhségük csillapitására.S mivel ezt nem titok
ban, hanem nagy nyilvánosság előtt cselekedték, 
magától értetődő,hogy azok,akik szemében Isten 
rettegett ur,szabályok és paragrafusok pontos 
megtartását követelő Isten, felháborodtak a 
merészségen s a bün számba menő magatartást 
nem hagyhatták szónélkül. Igy született meg 
ajkukon az a Jézushoz intézett felhivás: "Ime 
a te tanitványaid azt cselekszik,amit nem sza
bad!"

Hogy volt ebben a felhivásban egy jó
kora bizalmatlanság és ellenszenv azzal az uj 
prófétával szemben,aki ország-világ előtt nem 
átallotta fennhangon hirdetni, hogy ő nem a 
törvénynek és prófétáknak eltörlésére jött,ha
nem annak inkább betöltésére, - az egészen bi
zonyos. Mindenesetre a felhivás h ű kifejezője 
volt egyben annak a lelkületnek,amely eltöltöt
te őket s a büneset óta szüntelenül kisérti az 
örök embert, amikor inkább csak a külsőt nézi 
s mitsem törődik azzal,hogy mit is rejteget a 
sziv. Ez pedig azért tragédia,mert mig az em
ber azt nézi,értékeli,ami a szeme előtt van, 
Isten azt tekinti,ami a szivben van...

Ezt azért hangsulyozom,mert Jézus tani
tása óta is vannak visszatérő jelenségei és é- 
kes bizonyságai annak,hogy az irástudók példá
jára miközöttünk is sokan az ünnepszentelést a 
munkától,testi fáradozástól való mentességben 
látják. Igaz,hogy ennek a szempontnak a hang
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sulyozása nem egészen értelmetlen és felesle
ges. Hát nem az a nyomorusága életünknek,hogy 
a taposó-malomban nincs megállás?.. hogy a 
nappalok és éjszakák,a hétköznapok és a vasár
napok nagyon sokszor egymásbafolyó munkában 
telnek el faluhelyen és városban egyaránt?... 
hogy sok esetben nincs mód,alkalom,lehetőség 
arra,hogy a munka robotját felváltsa a pihenés 
csendje, azok a drága percek és órák,amikor U
rával, Istenével beszélgethet az ember?...

És hát nem kell elmondanunk ezt a fi
gyelmeztetést mimagunknak éppen ma,amikor o- 
lyan nagyon megszaporodott azok száma,akik 
mindent csak a munkától várnak, akik elfelej
tik, hogy minden jó adomány és tökéletes aján
dék csak onnan felülről,az áldások Urától 
száll alá, akik éppen ezért kora reggeltől ké
ső vakulásig emésztő veritékezésben pusztitják 
testüket és egy pillanatnyi megállást önmaguk
nak nem engedélyeznek,már csak azért sem,mert 
meggyőződésük szerint minden elmulasztott perc, 
kihasználatlanul eltelt óra pótolhatatlan a- 
nyagi károsodást jelent. Ezek azok a lelkek,a- 
kiket nem győz meg a statisztikának egy olyan 
kimutatása sem,amely azt igazolja,hogy az ün
nepi pihenőt meg nem tartó emberek korábban 
rokkannak meg és idő előtt pusztulnak el.Ezek 
azok a lelkek,akik vakságukban nem veszik ész
re,hogy pihenő napok nélkül soká még az állat 
sem birja.

Téved továbbá az is,aki azt gondolja, 
hogy a vasárnap végzett munka már magában véve 
is bün és Isten ellen való cselekedet.A fájdal
mas, az elitélésre méltó ennél az a meggyőződés, 
amely benne nagyon sokszor kifejezésre jut s 
lényege szerint vallomás arról,hogy nekem sem
mi sem hiányzik, mindenem megvan, miért is bi
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zakodnék az Istenben, mit is várnék és kérnék Őtöle,amikor biztosabban épithetek a saját e- 
szemre,kezemre és ügyességemre. Óh ti fövény
re épitett és összedőlt életek,legyetek ma bi
zonyságai ennek a világnak,hogy hiába dolgoz
nak az épitők,ha az Ur nem épiti a házat!...

És ha ezt el kell mondjuk nagy álta
lánosságban ennek a munkába beletemetkező vi
lágnak, meg kell szólaltassuk az ige üzenetét 
azokkal szemben is,akik ott hibázzák el az ün
nepszentelést , hogy az ünnepnapi gyötrő munka 
helyett mindenféle örömmel és gyönyörrel töl
tik ki az elcsendesedés idejét. Ennek során a 
természetbe törtetők,mulatozásba temetkezők,a 
testkultusz rabságában szenvedők szines soka
sága elevenedik meg szemünk előtt. És hát van- 
e közöttünk valaki,aki ne tudná,hogy miképen 
kiáltanak az égre a megszentségtelenitett ün
nepnapok! ... Nézz csak nyitott szemmel magad 
körül szét,Testvérem, olvasd végig figyelme
sen az ujságok beszámolóit s magad előtt lá
tod,mint fájdalmas valóságot a bünkrónikák 
kétségbevonhatatlan igazságát,hogy a legtöbb 
bün,paráznaság,lopás,gyilkosság és öngyilkos
ság vasárnapokon,ünnepnapokon történik.Akinek 
persze külsőségeken csüng a lelke, csak a föl
det nézi,az anyagot,a munkát,a testet,az ara
nyat, ezüstöt meg a pénzt nézi,értékeli,az mit 
sem sejt az élet belső összefüggéseiből, érté- 
keiből, azokról a drága alkalmakról,amiket az 
ünnep megszentelt perceiben: igehallgatásban 
és imádságban készit ember számára maga az Is
ten.

Nem is csoda,Testvéreim, hogy J é z u s ,az 
Isten üdvözitő és megszentelő akaratának megü- 
resitését - ha mindjárt kegyes szinbe öltö
zött is - szónélkül nem szenvedhette el. Nem
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pedig azért,mert Jézus egész küldetése,élete, 
szolgálata félreérthetetlen vallomás volt ar
ról, hogy itt az ünnepi parancsnál nem szinjá- 
tékról, kifizető vagy értelmetlen szokásról van 
szó, hanem életünkben ez az a drága alkalom, a- 
hol megnyilik a szem, megtelitődik a sziv, a 
porszülöttének uj látás jut osztályos részül, 
amelyben egybekapcsolódik a föld és az ég, a 
mult és a jövendő, amelyben nincs különbség 
napok és órák, nappalok és éjszakák, munkana
pok és ünnepi érzések között, mert minden tünő 
óra, vasárnaponként elsuhanó perc,röpke pilla
nat Istené, az Élet uráé, akinek akarata sze
rint kell hogy formálódjék az élet, és akinek 
dicsősége kell, hogy tükröződjék mindenkor és 
mindenhol.

Más szóval: aki azért teszi csak le i- 
dőnként, vasárnaponként a munka eszközét, hogy 
elepedt,fáradt testét megpihentesse, vagy csak 
azért ölt időnként ünneplő ruhát és terit gaz
dagabb asztalt, hogy a szürke és unalmas hét
köznapok mellett változatosságot biztositson a 
maga számára, az lehet látszólag okos, előrelá
tó,beosztással élő, sőt kegyes szinben feltünő 
ember, de mégis csak olyan lélek,akinek el kell 
mondja Jézus a farizeusokhoz intézett figyel
meztető szót: "Irgalmasságot akarok és nem ál
dozatot !"

Ezt pedig Ő, az Embernek Fia, aki egye
dül mondhatta el, hogy ismerem az Atyát, azért 
mondta, mert nagyon jól tudta, hogy az élet fel
vállalásához, a terhek hordozásához,a küzdelem 
győzelmes megvivásához nem ünneplő ruha, nem 
kegyes hangulat,vallásos érzés,foszlós kalács, 
fehér kenyér vagy megtévesztő fény és csillogó 
pompa kell, hanem egy sziv, amelyben Jézus 
hite, reménye és szeretete él. Mert csak abban
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a szivben,amelyben Jézus hite,reménye és sze- 
retete él van a megpróbáltatás közepette is 
békesség, lesz a munka áldás, lesz a szolgá
lat öröm,drága lehetőség minden inség, - ott 
a kéz arra való,hogy vele elesettet felemel
jek, könnyet törüljek,kenyeret keressek, a 
száj,hogy jót mondjak, a hang,hogy hivogas
sak, a harag,hogy megbocsássam, a bün,hogy 
gyülöljem,a szeretet,hogy továbbsugározzam, az 
ünnep, hogy Őt hallgassam, az ige,hogy tanul
jam, a szentség,hogy vele éljek, az ének,hogy 
zengjen, a hétköznap,hogy Őt szolgáljam s ez 
az egész földi vándorpálya,hogy Néki éljek 
"ártetlenségban,igazságban és boldogságban" 
már itt ideig, majd pedig ott örökké"...

Én vallom, Testvéreim, ahol igy alakul 
az élet, a munka rendje - otthon,ekeszarvánál, 
iróasztal mellett,pult mögött, üzemben, kórházi 
betegágyon, örömök és megpróbáltatások között, 
vezető vagy alárendelt beosztásban, - igen: a- 
hol irgalomról tanuskodik minden, ott mindig 
ünnep van, ott mindig öröm van, ott mindig bé
kesség van, ott mindig dicsőség van, mert ott 
él, ott áld, ott ur az Isten. Ámen.
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Bp .1943.okt.3-án. Higgyetek!...
Ige: János ev. 6:24-29.
Ének9 15. 374. 313 .

Szthság u. 19. vasárnap. 
/Aratási hálaadás/

Egyetemes egyházunk rendelkezése sze
rint a mai napon országunk minden evangélikus 
templomában az áhitat közös óráján aratási há
laadásra sereglenek egybe a hivek. Ne vonjuk 
hát ki mi se magunkat az intézkedés alól. Még 
akkor se tegyük ezt,ha vannak is közöttünk e- 
gyesek,akik ugy érzik is,hogy erre a hálaadás
ra elsősorban az illetékesek,akiknek verejté- 
kes munkáját bő terméssel áldotta meg ebben az 
esztendőben az Isten.

Ne tegyük ezt azért sem,merthiszen 
gazdák,földmüvesek és üzletemberek nélkül is 
jól ismerjük a hátunk mögött levő esztendők 
tanuságát,azt az időt,amikor éhező néptömegek 
- köztük mi magunk is - voltak eleven bizony 

ságai annak,hogy van az embereket egymástól el 
választő,sőt szembeállitó tények között egy 
olyan kérdés,amely mindenekfölött egybefüzi a 
városi és falusi embert, a szellemi és testi 
munkást, a szegényt és gazdagot s ez az az Is
ten adta mindennapi kenyéri

Álljunk hát csak oda azok közé,akik ma 
hálaadó szivvel mondanak dicséretet annak az 
Urnak,aki az elvetett magra esőt,a szárbaszö- 
kött gabonára érlelő napsugarat adott, a sár
gára érett kalásztengerben pedig ezernyi ál
dását osztogatta. Álljunk oda szine elé ugy,
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hogy most nem is a földet nézzük, hanem csak 
Őt magát. Tegyük ezt azzal a vággyal, amellyel 
a tanitványok keresték a Mestert, mert a mi 
szivünk sem tud ma másban megnyugodni, békes
ségre találni csak Őbenne, aki egyedül mond
hatta el magáról: "Én vagyok az életnek ke
nyere". Álljunk oda Őelébe a tanitványokhoz 
hasonlóan és nem mint olyanok, akik jeleket és 
csodákat várnak tőle, hanem mint emberek, szi- 
vek-lelkek, akik tudják, tapasztalják, hogy a 
sebzett szivü, megterhelt életü emberek számá
ra csak Őnála van vigasztalás, utmutatás, re
ménység, megtartatás, uj élet itt ideig és ott 
örökké.

Evangéliumi szentlecként olyan életek
ről szól, akik megtapasztalták drága ajándéka
it. Mindegyikük annak beszédes, élő példaképe, 
hogy ezen a sártekén, emberek között van egy 
másik éhség is, mint a gyomoré, van egy másik 
kenyér is, mint ami a veritéknek az ára, van 
egy másik élet is, mint amely csak a földet,az 
anyagot nézi, látja. Ugy-e, az az evangéliu
munkban szereplő sokaság mégis csak világosan 
azt tükrözi, hogy az élet több,mint evés és i- 
vás, több mint ruha és öltözet. S mert ez éle- 
tünk valósága, ma, aratás ünnepén éppen ugy 
mint tegnap, és mert ez életünk elmaradhatat
lan kisértése most csakugy,mint holnap, mondja 
nekünk szólóan mai evangéliumunk9  "munkálkod
jatok,de ne az eledelért, amely elvész, hanem 
az eledelért,amely megmarad örökéletre".

Elismerem, hogy azok előtt, akik csak 
a földet, az anyagot nézik, a pénzt,az aranyat, 
az ezüstöt értékelik, akik a rohanó idő rab
ságában élnek, a lét idejét pedig a koporsóval 
lezárják, azok számára nincs,de nem is lehet 
fontosabb szempont, mint a jobb állás, a köny-
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nyelmü élet, a kevesebb munka, a több szórako
zás, a divatos ruha és a régóta álmodott fehér 
foszlós kenyér. Az ilyen ember aligha tudja, 
hogy az a falat kenyér, amit olyan mohón töm 
szájába a parányi gyermek, jegye és pecsétje 
annak,hogy te is, én is, - igen; mi mindannyi
an paradicsomból kiüzött emberek vagyunk, akik 
veritékkel esszük mindennapi kenyerünket, mig- 
nem porrá leszünk, amiből vétettünk, emberek 
vagyunk, akik hordozzuk magunkban a bünnek ö- 
röklött terhét, a hitetlenséget, a bizalmat
lanságot és az engedetlenséget.

Az is természetes akkor, hogy az ilyen 
lelkek kezében, ha sok a kenyér, átváltozik a- 
rannyá s támad a fényüzés, az arany imádata és 
szolgálata, vele a hatalom és annak minden 
visszaélése. Ha pedig kevés a kenyér, támad az 
inség, uralkodik a gyülölet, emészt az önzés, 
pusztit a bün egyesek és nemzetek, országok és 
világrészek között. Erről is, de arról is csak 
annyit mondhatunk, hogy megrontotta a világot, 
nyomorba döntötte az embert. Börtönök, háboruk, 
nyomor- és büntanyák vádoló bizonyságai annak, 
hogy az önző, szivtelen, hitetlen ember kezé
ben átokká lesz a kenyér, nem élet, hanem ha
lál tápláléka... Ha csak ennyit tekintünk most 
és nem számitjuk hozzá a történelemnek és saját 
életünknek szomoru tapasztalatát, nagyon is 
megértjük, hogy mennyire nekünk szól az aratási 
hálaadás vasárnapjára rendelt evangéliom, ami
kor azt mondja: "Munkálkodjatok, de ne az ele
delért, amely elvész, hanem az eledelért, amely 
megmarad az örökéletre".

Igénknek akkor minket kereső tanitása 
lesz ugy-e, az is, hogy sohasem a kenyér volt 
kevés ezen a földön, a buza,meg a rozs s vele
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mindaz, ami táplálékként került az asztalodra. 
Tehát nem is az állástalanság, a munkanélküli
ség, az otthontalanság, a koporó, a betegágy,a 
szenvedés tette vagy teszi elhordozhatatlanná 
a helyzetet, nem is a hiányzó jelek vagy az el
maradó csodák, hanem az a mi nagy átkunk és 
nyomoruságunk, hogy önzővé, szivtelenné lett 
az ember, aki csak a maga hasznát, előnyét,hiu
ságát ,dicsőségét ,gondolatát üzi, hajtja, akiben 
nincs hit és hálás szeretet, amely mindent ado
mányként fogad el Istentől és mindent örömmel 
ád tovább az embereknek.

Igy mutat Jézus önmagára, amikor hang
sulyozza, hogy az az embernek Istentől való 
dolga, hogy higgyen abban, akit ő küldött! Óh 
ha ezt meghallaná minden roskadozó sziv, fáj
dalommal,gyásszal vergődő lélek!... Óh ha ez 
zengne és zugna a templom küszöbén is tul el
érvén mindazokhoz, akik kudarcok, gyötrelmek, 
csalódások, ujrakezdések, szertefoszlott re
ménységek terhe alatt sóhajtoznak... Óh ha 
ezt megtanulná minden otthon, családfő, hit
ves és gyermek, özvegy és árva, vezető és ve
zetett, betegágynak, fogságnak szenvedője... 
Hidd el más, egészen m á s  lenne Jézussal 
egyszeriben a látásunk, a reménységünk, a 
helyzetünk, a sorsunk, a könnyünk, a vesztesé
günk, a hajlékunk, a munkánk, m á s  a be
szédünk, az énekünk, más a szivünk, a lelkünk,
- lennénk emberek, igazán evangélikusok,iga
zán magyarok, akik mindenütt és mindenkor, ö- 
römben-bánatban, emelkedésben vagy süllyedés
ben, jólét vagy nélkülözés napjaiban egyaránt 
csak az Ő dolgát, akaratát,látják, vállalják, 
munkálják,teljesitik.

Ez pedig azért igaz, mert az élet nem
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önmagáért van. Nem azért tehát,hogy együnk,i- 
gyunk, mulatozzunk,biborba,bársonyba,patyolat
ba öltözködjünk,uralkodjunk,parancsoljunk, ha
nem hogy engedjünk,szolgáljunk Annak,higgyünk 
Abban,Aki azt nekünk ajábdékba adta. Ezt is ez 
a felolvasott szentlecke mondja. Vagy talőn 
nem azért olvastuk, hogy az a sokaság,amely 
nem találta Jézust,hajóba szállt és nem nyugo
dott meg addig,amig meg nem találta Mesterét 
Kaparnaumban? Tanuljunk hát belőle. Mi,Testvé
reim, akik itt most együtt vagyunk és velünk 
még az a sok sok drága lélek,aki ugyancsak bé
kességre vágyik,mint mi, - igen: mi mindannyi
an, akik egy itélet sulya alatt állunk, tanul
juk meg, hogy most éppen Őt,Krisztust kell ke
ressük és megtaláljuk, mert éhségünket,szomju
ságunkat csak Ő olthatja meg, de nem jelek és 
csodák által, nem a hus és vér gondolata sze
rint, nem is e világ mértékével mérve, hanem 
egyedül hitben és egyedül hit által.

Én ezt nem magamtól veszem, inkább ma
gamnak mondom, de közben neked is mondom: hogy 
igy,... i  g  y hitben és hit által ülhet, a sze
münkben most könny, nyomhatja válunkat nehéz 
kereszt, támadhat kinzó,gyötrő kérdés, emészt
het jelen és jövendő gondja, kisérthet beteg
ség, gyötörhet a világ, megindulhat a föld, 
dörgéssel rettenthet az ég, zughatnak,tájtékoz
hatnak viharok felettünk - akkor is, mindennek 
ellenére is a te szivedben csakugy mint az én 
szivemben is - hidd el,Testvérem - Ővele,Őál
tala békesség van!

Éppen ezért, ezek után, ugy-e, joggal 
kérdem tőled éppen itt,ebben a templomban, er
ről a szószékről és éppen ma, amikor aratási 
hálaadás és buzgó könyörgés tör elő a szivünk
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mélyéből: hát hiszel-é Benne? Abban,Akit elkül
dött?... hiszel-é a Jézusban,az Ember Fiában?.. 
Kérdem pedig ezt azért,mert csak az,aki hisz Ő- 
benne - cselekszi az Isten akaratát!

Hogy mit jelent hinni a Jézusban?... 
Mindenekelőtt felismerni és követni benne az É- 
let fejedelmét!... Azután elfogadni mesterül, 
megváltóul, pásztorul s ugy gondolkodni,mint Ő , 
ugy cselekedni,mint Ő, ugy érezni,mint, Ő , ugy 
szenvedni és áldozni, mint Ő ... Csodálatos,ti
tokzatos közösségbe lépni Vele s állandóan az Ő 
társaságában élni... Befogadni igéreteit, meg
maradni az Ő szövetségében, szeretni,imádni Őt, 
táplálkozni az igéjével, megtisztulni bünbocsá- 
natában s odaadni magunkat életre-halálra egé
szen Őneki, - igen:bizni,bizni Őbenne szüntelen.

Ma nem is mondhatok mást néked,Testvé
rem, csak azt, hogy amikor ma aratás ünnepén 
hálaadásra nyilik az ajkunk és teher alatt ros
kadozunk, - jöjj oda az Urnak megteritett asz
talához és fogadd el, amit nyujt néked egyszü
lött Fiában, a bünbocsánatban az aratásnak gaz
dag Istene.

Tedd neg ezt magadért,békességedért,ö- 
röküdvösségedért, - tedd meg ezt gyermekedért, 
otthonodért,egyházadért,hazádért...

Tedd meg azért is,mert mindenünk,amink 
van,mindenünk,amink volt: legyen az gyászunk, 
fájdalmunk,sorsunk,nyomoruságunk,küzdelmünk, 
csalódásunk,halványuló drága emlékeink,a bibli
ánk, a templomunk,az egyházunk,ez a kelenföldi 
gyülekezetünk, - igen:minden,ami jövendőt ke
res, azt sugja,kiáltja,parancsolja: emberek! 
hinni,hinni Benne, a Jézus Krisztusban, mert 
élni, - igen: é l n i  csak Vele,Benne és Álta-
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la lehet, hiszen az az Isten dolga,akarata,hogy 
h i g g y ü n k  az ő Egyszülöttjében.

Tegyük pedig ezt azért, mert nélküle 
rajtunk jelek és csodák sem segitenek. Vele a- 
zonban mindenkor: örömben is, szomoruságban is, 
összetörten is, magánosságban is zengheti az 
ének, - ott az oltár előtt pedig igazán magad
nak is elmondhatod, másoknak is tovább adhatod 
a biztató szót, a drága tanitást, itt, ma nekünk 
a legcsodálatosabb kijelentést, arátási hálaadás 
napján az aratók dicsőitő énekét, szomorkodóknak 
a vigasztalás dalát

"Légy csendes szivvel,légy békével, 
Bizzál ember az Istenben...
Véle boldogulsz mindenben.
Ő minden boldogságok Atyja,
A but örömre fordithatja:
Légy csendes szivvel! Ámen.
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Bp. 1948. okt. 17.  Mire tanitanak a  
Ige: Márk 10:13-16.  gyermekek? 
Ének: 260. 382.

Szthg u. 21. vasárnap

Isten igéje megint a gyermekekre irá
nyitja a tekintetünket. Nem is volna baj napon
ként felfigyelni óvó,intő,tanácsoló szavára,hi
szen kimondhatatlan felelősség nehezedik ránk 
mindenegyes gyermekben. És ha volt idő az éle
tünkben, amikor egyetemesen ugy éreztük, hogy 
magunkhoz kell szoritsuk és szivünkre kell ö- 
leljük őket, azokat a ránk bizott apró teremt
ményeket, - akkor napjaink egymásutánja bizo
nyára ilyen.

Én vallom, hogy ez a magatartásunkban 
megfigyelhető változás Isten tetszése szerint 
való, hiszen amit Ő nekünk drága kincsnek a- 
dott a gyermekekben olyan sokszor semmibe vet
tük és megvetettük. Pedig Isten már a teremtés 
hajnalától kezdve kimondhatatlan nagy ajándék
nak, becses üzenetnek tekintette a gyermeket.
És senki sem tudná hirtelen elmondani, hogy 
Szentirásunk bizonysága szerint hány tanitás
nak, hány példának volt hordozója,eszköze,képe 
a gyermek. Felolvasott evangéliomi szakaszunk
ban is csak azt szemlélhetjük, hogy Jézus meg
itélése szerint is sorsdöntő kijelentés megsze
mélyesitője valamennyiünk számára az az ölbev 
vett gyermek.

Éppen ezért ma, amikor ujra ez a jól 
ismert bibliai szakasz keres minket, ne azt 
nézzük, hogy mi emberek, szülők, nevelők, tani-
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tók minek tartjuk a gyermeket - Isten tulaj
donának-e vagy pedig emberi elgondolások pré
dájának - hanem csak arra ügyeljünk,hogy a 
mai evangéliomban Jézus szavai szerint mire 
tanitanak minket a gyermekek?!

Ez az egyszerü nézőpont - s ez a Bib
lia nézőpontja - elég ahhoz,hogy ismét nyil
vánvalóvá legyen előttünk az a nagy különbség, 
ami az ember látása és az Isten akarata között 
van. Az a tény u.i.,hogy Jézus haragra gerjed
ve mondja: "Engedjétek hozzám jönni a gyerme
keket" annak világos bizonysága, hogy a tanit- 
ványok magatartása szöges ellentétben állt az 
Ő akaratával és félreértése volt az Isten szán
dékának .

Mindez a figyelmünket azért is megér
demli, mert a történte maga egészen mindenna
pi. Nincs benne semmi feltünő,szokatlan, és meg
botránkoztató. Kisdedeket visznek hozzá az é- 
desanyák, karjukon ülő kicsinyeket, alig tipe
gő apróságokat,hogy illesse őket, imádkozzék 
felettük s régi szép szokás szerint áldását ad
ja rájuk.

A tanitványokat sem valami különös sziv- 
telenség vezette abban,hogy távoltartsák a Mes
tertől ezeket az édesanyákat kicsinyeikkel. Az 
igaz,hogy abban az időben asszony és gyermek 
meglehetősen lenézett volt s ezért a tanitvá
nyok meg akarják kimélni Jézust az ilyen kicsi
nyes ,haszontalan, időtrabló elfoglaltságtól, ami 
náluk egyenesen érthető, sőt indokolható,hiszen 
jól tudják,hogy Jézus - az Isten országának ki 
rálya - nagy munka előtt áll; akinek minden 
perce drága s akinek minden erejét és idejét 
arra kell összpontositania,amit egyedül Ő végez 
het el. Nem szabad hát Őt kisdedek megáldásával 
feltartóztatni, a pihenésre jutó kevés időben
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megzavarni. Ha felnőttek jönnének Hozzá, érett, 
komoly, befolyásos emberek - megitélésük sze- 
rint - egészen más volna a helyzet. De kisde
dek, olyanok,akiket még hordozni kell, - ezek
ből nem származhat az Isten nevére dicsőség, 
aligha viszik előbbre az Ő országának ügyét!.. 
Igy gondolkoztak a tanitványok és mi magunk is 
óh hányszor!!...

Jézus azonban másként látja az ő orszá- 
gát. Haragra gerjedve feddi tanitványait. Til
takozik az ellen,hogy kordont vonjanak köréje, 
mint valamely földi uralkodó köré a rendőrök.
Az ő országa olyan ország, amelyből nem marad
hatnak ki a gyermekek. Sőt a felnőttek,a meg
lettek, az őszbecsavarodott hajuak is csak ugy 
juthatnak be oda,ha olyanokká nem lesznek,mint 
a kisgyermek. Ezzel a kijelentéssel Jézus esz
ményképül állitja elénk a gyermeket.

A kérdés már most éppen az, hogy mit a- 
kar ezzel mondani Jézus?... S ezt már csak azért 
is fel kell vessük,merthiszen a gyermek értel
mileg sokkal tökéletlenebb lény,mint mi vagyunk 
felnöttek, és senki sem köszöni meg közülünk,ha 
azt mondják róla idegenek előtt akár nyiltan,a- 
kár baráti társaságban: ugy gondolkozik,mint egy 
gyermek! És ezen az uton még tovább mehetünk: a 
gyermek erkölcsöleg is alatta áll a felnőttnek: 
nincs benne önállóság,felelősség,jellemszilárd
ság, más szóval: öntudatosság... Ez mind igaz. 
Ezt senki nem is vitathatja.

Egy ponton azonban fölötte áll a gyer
mek minden felnőttnek. Nevezetesen a lelkület, 
dolgában. Értem pedig ezt ugy, hogy a gyermek 
nem okoskodik,nem kételkedik,nem lázadozik,ha
nem veszi és éli az életét ugy,amint van: bol
dogan, tuláradón, fénylő szemmel,közvetlenül és
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teljesen. Ugy-e, minden gyermek elárul vala
mit abból, hogy frissen került ki az alkotó 
kezéből s ezért minden gyermekarc egy atyai 
mosoly visszfényétől tükröződik. Innen van a 
gyermekek édes vidámsága. Igy értjük meg azt 
is,hogy ugyanaz a világ,mely reánk nézve gond
nak, bajnak, átoknak szövevénye, a gyermek előtt 
egy csodálatos paradicsom. És hát megfigyelté- 
tek-é, hogy tud csodálkozni, hogy tud örülni 
a gyermek?... Mennyi érdekeset, nagyot, szé
pet lát a világban?... Egy lepke, egy csil
lag, egy virág, egy szines kavics,hogy lekö
ti és betölti a lelkét?... A gyermek tud örül
ni az életnek s minél inkább magára hagyják, 
annál inkább belemerül ebbe az örömbe. Ha nem 
zavarod játszás közben feltétlenül boldog tud 
lenni. Egy szines papir darab, egy parányi 
babarongy neki minden aranynál többet jelent.
Ő megtalálja a mennyet a földön.

Innen származik a gyermek csodálatos 
bizodalma. Emberben,állatban,növényben,lelket
len tárgyakban egyaránt és feltétlenül biznak. 
Bizonyosak benne, hogy millió meg millió an
gyal jár tábort körülöttük. Ki óv meg gyerme
ket, ha nem Isten? Kire bizza magát a gyermek, 
ha nem arra a névtelen Valakire, aki csak Is
ten lehet?... Ezért a betegség,a fájdalom,sőt 
a halál is a gyermekre nézve olyan természe
tesek. Nem félnek tölük, nem lázadoznak elle
nük, öntudatlanul érzik, hogy ezek mögött is 
folyik az élet árja.

És tovább is folytathatnánk még a gyer
mek rajzát,de talán igy is eljutunk ahhoz a 
vallomáshoz,hogy a gyermek közvetlenül és ter
mészetesen teszi rá életét a hitre. Ugy-e, 
megsimogatja - ha kell - az oroszlánt, bele
nyul a kigyófészekbe, hozzáér a tüzes vashoz,
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elvegyül az ellenség közepette... Igen, a gyer
mek az a valaki,akit mindenben a hite vezet és 
tanácsol.

Ezzel szemben mi,felnőttek,járunk fá
radtan, porosan az élet országutján,mint a Jé
zust kisérő tanitványok, akik okoskodnak,böl- 
cselkednek,próbálkoznak vagy - Máté evangélis
ta szerint - legfeljebb egymásközött azon vi
tatkoznak: kicsoda nagyobb a mennyek országá
ban? Hogy ez a vitatkozás, okoskodás eddig mi 
vérbe,könnybe,átokba került azt a ma élő nemze
déknek nem kell bővebben magyarázni. Ugy-e,min
den mi nyomoruságunknak az az oka,hogy nem vol
tunk és nem vagyunk olyanok,mint az a példaké
pül odaállitott bibliai gyermek! A szivünk üres, 
kapzsi, nagyzoló és fásult. Tele vagyunk félté
kenységgel, irigységgel,kételkedéssel és aggoda
lommal. Azt hisszük,hogy a fegyver megvédelmez
het és naggyá tehet. Nincs bizalom,bátorság és 
hit bennünk s magunkat ültetjük a trónra Isten 
helyett.

Mi az hát a gyermekben,amit Jézus olyan 
értékesnek tart? Ez az a feltétlen bizalom, hit 
Isten iránt,akire vakon rábízza magát és kezé
ből mindent boldogan fogad el, - mondhatnám ezt 
ugyis: ez az ő rászorultsága Istenre! Még hi
ányzik belőle egy és más, ami bennünk felnőttek
ben már gát Isten országa számára. A kisgyermek 
nem dicsekedik, nincs eget ostromló akarata,még 
nem tör Isten trónusára, még tud ajándékot el
fogadni és boldogan eltürimhogy megsimogassa és 
megáldja őt az Isten!

Érted-e hát, Testvérem, hogy ezeket te- 
resi,hivja,gyüjti Jézus, amikor mondja: "enged
jétek hozzám jönni a gyermekeket!"... Ő a kicsi
nyeket, a lelkiszegényeket,a betegeket,csonka-
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bonkákat,a megtört szivüeket,esengő koldusokat, 
özvegyeket,árvákat,a kifosztott életeket,az a- 
jándékra várakozókat hivja-várja... Olyanokat 
tehát, akik nem kiverekszik maguk számára a 
mennyek országát,hanem elfogadják azt.

Ezen a bibliai igazságon nem változtat 
az a tény sem,hogy az ember alkotni akar és nem 
elfogadni,terveket szőni és nem kész programot 
átvenni,hősként kalandozni és senkire rá nem 
szorulni, vinni és nem vitetni, sikerre töre
kedni és nem áldásra odajárulni. Nem befolyá
solja pedig azért,mert mi emberek ott téveszt
jük el rendszerint a dolgot,hogy elfeledjük:Is- 
ten országa nem e világból való,amely elmulik, 
mint füst,buborék és álom, a mi hazánk,örök ha
zánk nem itt,hanem odatul van,ahová csak azok 
jutnak,akik nem szünnek meg kicsinyek,kérők,bi- 
zók,bünbocsánatért esedezők,ajándékot és áldást 
elfogadók lenni.

A gyermek azért gyermek,mert atyja van. 
Gyermekké akkor leszünk,ha felfedezzük azt a 
bibliai igazságot,hogy Atyánk van. Óh,Testvérem, 
otthonunkat,sorsunkat,gyászunkat,helyzetünket, 
jelenünket és jövendőnket nézve nem is lehet 
hőbb vágyunk,minthogy szivünkben lakozást vegyen 
az a békesség,amit az a tény,az a bibliai igaz
ság jelent,hogy Atyánk van, mi pedig gyermekek 
vagyunk, hogy minket ezen a földön minden körül
mények között egy erős,biztos atyai kéz vezet,óv 
és áld.

Hogy milyen várakozással,reménységgel 
lépted át ma templomunk küszöbét,Testvérem, nem 
tudom. Csak annyi bizonyos - és ez az én erős 
hitem és boldog békességem, ami vajha téged is 
most itt örökre eltöltene, igen: csak annyi bi
zonyos, hogy a mai vasárnapra rendelt szent e- 
vangéliumban Jézus szavai szerint erre az Isten
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re,az Atyára tanitanak minket a gyermekek,té
ged csakugy mint engem és soha jobbkor,mint ép
pen ma.

Nincs is ebben az evangéliumi üzenetben 
semmi más, ez csak az Ő akarata, az az élet,a- 
melyre elhivattunk és amelyhez jogunk is van a 
Jézus Krisztusban,akinek nevében gyermeki hit
tel kiálthatjuk most is,te is,én is: Abba azaz 
Atyám!

Ebben a hajlékban, erről a helyről ne
künk csak ilyen beszéd,az evangélium örömüzene
te való.

Nem emberi szó!...
Nem balgatag bölcseség!...

Nem is más nézet, vélekedés, meggyőződés, 
vagy politika - csak az I s t e n é !



- 285 -

Bp.1948.okt.24./Rákoskeresztur/ Követlek Uram! 
Ige: Lukákcs 9:57-62.
Ének:

Szthság u. 22. vasárnap.

Az evangéliumok egybehangzó bizonysága 
szerint Jézus mindenkihez egyazon követeléssel 
fordult. S ez az az imént felolvasott igében 
megcsendülő felhivás: "Kövess engem!"

Bizonyára vanna itt az ige hallgatói kö
zött többen olyanok,akik előtt jól ismert szakasz 
ez az elhangzott ige. Sőt olyanok is lesznek,a- 
kikben ennek hallomására az Irás sok szines ese
ménye kél életre. Ugy-e,ez volt az a parancs, a- 
mely kereste Pétert,Jakabot,Jánost és Andrást ott 
a Jordán melletti pusztaságban; ez szólt Máténak, 
Zákeusnak a vámszedőasztal mellett; de ugyancsak 
ez nyugtalanitotta a gazdag ifjut a maga önhitt 
jólétében. Bizonyos,hogy másként szólt ez a fel
hivás a vámszedőnek,másként a halászoknak,másként 
a vitézeknek,másként Nikodémusznak,az irástudók
nak és másként a Judásoknak meg a Pilátusoknak.De 
Jézus ugyanazt követeli egyesektől és közösségek
től,népektől és nemzetektől,öregektől és ifjaktól, 
előljáróktól és alárendeltektől,egyházfőtől és 
egyháztagtól,szellemi és testi munkástól ,minden 
rendü és rangu embertől: te pedig kövess engem!

És ha igaz az,hogy keresztyénnek lenni 
annyi,mint követője lenni a Jézusnak,akkor észre- 
veszed-e,Testvérem, hogy mennyire időszerű és jo
gos ma is ez a felhivás?! Időszerü ,mert egy olyan 
forrongó világban élünk,amely ezernyi kisértéssel 
és kérdéssel tör reánk s csábitására megtántorod-
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nak a legkiválóbbak is.... De jogos is a fel- 
hivás,hiszen valamennyien - legyünk bár fővá
rosiak vagy vidékiek,testi vagy szellemi mun
kával foglalkozók - kivétel nélkül egy másik, 
egy igazi élet után sóvárgunk. Vess csak egy 
pillantást a körülötted hullámzó életre,hall
gass csak bele a melletted elsietők hangos be
szédébe, - hát nem azért olyan gyakori a pa
nasz, a megfáradás,a lemondás,a csüggedés,a re
ménytelenség, a szeretétlenség,a gyülölet és i- 
rigység hangja,mert az emberi bölcseség balga
tag tanácsán tévelygünk?... Nem is véletlen 
tehát,hogy nap mint nap vesszük jobbról is 
balról is az intést,a figyelmeztetést:keresz- 
tyénnek lenni annyi mint közösségben élni az
zal a Mesterrel,akinek ma sincs ugyan fejét 
hová lehajtania,de mégis igaz,amikor mondja* 
Kövess engem! Bizonyos,hogy másként állna kö- 
zöttünk a Krisztus ügye,más lenne a jövendő 
remenysege,ha több volna ebből a lelkületből 
ezen a világon,legalább is több a mi soraink 
között.

Tudom,Testvéreim,hiszen a magam életé
ben tapasztalom,a mások sorában szemlélhetem, 
hogy keresztyénnek lenni,Krisztust követni na
gyon nehéz. Éppenezért idekivánkozik miközénk, 
ahol vannak érte lelkesülő szivek,de vannak 
tétovázó és elbizakodott lelkek, - igen: ide
kivánkozik miközénk a történelem sok drága ta
nulsága,hogy belássuk és elcsituljon ajkunkon 
sok kifogás és hangos panasz: nemcsak ma nehéz 
keresztyénnek lenni,de nehéz volt ez mindig a 
multban is. Ha pedig a történelem tanulságára 
haligatunk,akkor könnyen rádöbbenünk arra,hogy 
azok voltak a hit hősi korszakai,amikor az em
berek sziv-ügyüknek tekintették a Krisztust és
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az Ő követésének kérdését. Az őskeresztyénség 
azért fénykora az egyháztörténelemnek, mert ben
ne a Krisztusért való szerelemnek ez a tüze ma
gasan lobogott!... A reformációnak azért volt 
hóditó ereje, mert embereiben visszhangra ta
lált a követésre hivogató szó s megalkuvás,fé
lelem nélkül szegődtek annak nyomába,aki fel
tétlen Ura életünkne.

A keresztyénségnek közel kétezereszten
dős multjából egy tanitás feltétlenül keres ma 
valamennyiünket s ez az a megszivlelendő igaz
ság, hogy lagymatag keresztyénségünknek meg kell 
tanulnia a Krisztusért való kiállást. Vérsze
gény és hamis vallásosságban él mindaz,akit el
tölt az a derüs reménykedés,hogy majd csak meg
törik a gonoszság hatalma ezen a földön, de 
nincs sem bátorsága,sem akarata ahhoz,hogy a 
Krisztus elszánt követője legyen, olyan,aki nem 
tanácskozik testtel-vérrel,nem tekint szüntelen 
hátrafelé.nem kacérkodik titkon-nyiltan a világ
gal,hanem életre-halálra menő tanitványa Meste
rének. Nincs is diadalmas jövendője az egyház
nak, keresztyénségnek - közte nekünk sincs - ha 
az idők mostohasága miatt csak panaszkodni tu
dunk, ha megrettent az emberek nemtörődömsége, 
közönye,az istentelenség áradata, de ezzel azu
tán be is fejeztük küldetésünket és ölhetett 
kézzel várjuk,hogy mit hoz a holnap.

Az ilyenek számára hadd elevenitsem meg 
Krisztus bátor bajvivó hősét,Pál apostol szemé
lyét, aki keményen ostorozza a korinthusi gyüle
kezetét azért,mert közönyösen elnézi soraiban a 
gonoszság garázdálkodását és vele szemben nem 
mer erélyesen fellépni. Más szóval: több sze
mélyes elszánást,bátor kiállást,misszionáló e- 
rőt,hüséges munkát a Krisztus-követésünkbe. Több
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e világ szerint való fürgeséget,lendületet,hő
sies odaadást,harci készséget is ha kell.

Amikor az egyik német császárnak pa
naszkodtak tanácsosai, hogy nem birnak az el
lenséges propaganda embereivel ,mert olyan ü- 
gyesek,fürgék,odaadók és a maguk esze szerint 
valók,azt kérdezte tőlök: hát hol vannak a mi 
agitátoraink?... Nem gondolod,Testvérem, hogy 
amikor sokszor lélekzetvisszafojtva csodálko
zik el kémlelő tekintetünk azon az ügyességen, 
kitartáson,céltudatosságon,ravaszságon és nem 
egyszer megfélemlitő erőszakon,amellyel a go
nosz világ dolgozik körülöttünk, nem gondolod, 
hogy joggal kérdezi meg tőlünk,akik szivesen 
vesszük ajkunkra a vallomást: "Követlek Uram 
téged" - az Egyház Ura: hát hol vannak az én 
hűséges j9vetöim,tanitványaim,az evangélium a- 
gitátorai?a Krisztus propagandistái,élharcosai, 
az ő lelki szálláscsinálói,szeminaristái,akik
ben megvan a lelkesedés,az ügyesség,az elszánt
ság,az a rendithetetlen hit és bátorság,amely 
megvolt bennük,az apostolokban,amikor 11-en 
elindultak meghódítani az egész világot; vagy 
amely ott izzott Lutherben a wormsi birodalmi 
gyülésen a világ leghatalmasabb császárával 
szemben és ajkára adta a bátor kiállás szavát: 
itt állok és másként nem tehetek!

Óh ha bele tudnánk hallgatni az évszá
zados templomok csendjébe, ha szemükbe néznénk 
a gályaraboknak, a vértörvényszékek áldozatai
nak, vagy ha felfognánk minden sóhajt,rejtett 
panaszt, ha látnánk a szivek mélyébe és hagy
nánk magukra zudulni mindazt a sok nyomoruságot, 
amit magányos lelkek és családi életek hordoz
nak, titkon,rejtve vagy kitörő jelenetekbe,ugy- 
e, akkor rádöbbenünk arra,hogy a történelem
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minden lapja,fejezete,életünk minden napja,ó- 
rája azt üzeni,szólja,kiáltja,sürgeti?követe- 
li: legyetek követői a Krisztusnak! Milyen 
másként állna közöttünk az evangélium ügye, 
milyen zsufolásig tömöttek lennének állandóan 
a templomok, ez a templom is ti rákoskeresztu
ri, testvérek, hogy zengne,zugna az Istent di- 
csőitő ének,töltené el a sziveket hálaadás, 
lenne a munka áldás,a teherhordozás gyönyörü
séges és nem egyesek kiváltsága, ha bennünk 
ugyanaz a szenedély,tüz ,hősiesség,bátorság, 
rendithetetlen hit égne,amely őket,a tanitvá
nyokat vagy a nagyapákat,a dédapákat üzte-haj- 
totta,kényszeritette a Krisztusnak életre-ha- 
lálra menő követésére.

Figyeljétek csak meg,milyen gyávák, 
megalkuvók,számitók vagyunk a Krisztus köve
tésében! .. . Hogy tudunk hallgatni?amikor hi
tünk legszentebb dolgait kicsinylik vagy ócsá
rolják, meggyőződésünket csipkedik és guny 
tárgyává teszik... Mennyire befolyásol véle
ményünkbe,szavainkban,cselekedeteinkben az, 
hogy mit szól hozzá a másik,a szomszéd,a ba
rát vagy az ellenség... Milyen félvállról 
vesszük a plakátokat,a frivol beszédet,a nagy
hangu káromkodást,a lelket mételyező újságcik
keket!... Nem is tudja már az ember elképzel
ni,hogy minek kellene még történnie,hogy vég
re arcunkba szökjön a vér,megfeszüljön az iz
munk, feltámadjon a becsülétérzésünk és fel
törjön szivünk mélyéből a nagy vallomás: ed
dig és ne tovább!

De hát hányan is tudják azt miközöt- 
tünk,hogy minden kudarcunk,emésztődésünk,só
várgásunk, gyengeségünk,csalódásunk,egyhelyben 
topogásunk,sodortatásunk és vitetésünk gyöke
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re abban rejlik,hogy testtel-vérrel alkudozunk, 
a csábitó szavára hallgatunk,arannyal,ezüsttel, 
hirnévvel,dicsőséggel,kényelmes élettel kacér
kodunk, ekeszarvára vetjük a kezünket,de hátra
nézünk,nem hallgatunk az elkötelező jézusi szó
ra: kövess engem és hirdesd az Isten irszágát!

Éppen ezért neked,Testvérem,nem is mond
hatok mást evangéliumunk üzenete,tanitásaként, 
csak azt,hogy tedd neg te is,ami rád tartozik.

Jézus itt most neked mondja azt a fel
hivást, amivel mai szentigénkben szereplő külön
böző embertipusokat hivta: Kövess engem! S ez 
azért döntő,mert csak ha nyomába szegődünk,csak 
ha fenntartás nélkül engedjük,hogy Ő irányitsa 
gondolatainkat,alakitsa cselekedeteinket, - i- 
gen: ha Ő szól - mi pedig engedünk Neki; le
szünk, vagyunk keresztyének,követői Jézusnak, 
olyanok tehát akikben és akik által épül az Is
ten országa.

Hidd el,Testvérem,nincs ennek a világ
nak, nincs ennek a mi országunknak másra szüksé
ge, minthogy itt is,ott is,mühelyekben,irodákban, 
falvakban,városokban,utcán,piacon,ekeszarvánál, 
mütőasztal mellett,családi hajlékokban,vezető 
állásokban,alárendelt beosztásban,felnőttek és 
ifjak előtt,szüntelenül hangozzék az elkötelező 
szó,testet öltsön a jézusi felhivás: "te pedig 
kövess engem!"

Mondjad,... mondjad hát szóval,bizonyitsd 
cselekedettel,magatartással,életfolytatással ott 
Testvérem,ahol állasz, ha minden áron,akkor is, 
ha minden ellen akkor is:Követéek,Uram,téged, 
valahová mégy!...

Tedd meg ezt,., tedd ezt magadért,gyer
mekeidért ,... házadért,... hazádért,... jele
nünkért ,... jövendőnkért.
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Ugy-e, megteszed, hiszen a szemed elá
rulja, a nézésed sugározza, hogy nincs itt kö
zöttünk senki,aki ne látná, ne tudná és ne val- 
laná: m a számunkra ez az életnek egyetlen le 
hetősége! Ámen
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Bp.1948.okt.31. Elkötelező emlékezés.
Ige: János ev.2:13-17.
Ének: 259. 256.

Reformáció ünnepén.

A reformáció ünnepén gyülekeztünk egybe 
e megszentelt falak közé. Egészen méltán keres 
hát minket ez az imént felolvasott feledhetet
len szakasza bibliánknak. Igaz,hogy szokatlan 
és feltünő látvány a haraggal ostort suhogtató 
Jézus, de az is szokatlan és feltünő volt, ami 
Őt fogadta ott a jeruzsalemi templomban...

Mindjárt előljáróban valljuk is meg nyil- 
tan,hogy hamis uton közülünk senki el ne téved
jen. Senkit sem jogosit fel közülünk ez a tör
ténet arra,hogy mentséget keressen benne a sa
ját maga haragos érzései és azok kitörései szá
mára. Ez az ige azonban igy,amint van,igen al
kalmas arra,hogy e mai nap kettős megemlékezé
sét áldottá és Istennek tetszövé tegye számunk
ra tanitásával.

Mi ugyanis ezen a napon nemcsak ugy je
lentünk meg e szent hajlékban,mint az evangé- 
liom népéhez tartozó emberek egy kis csapata, 
akik ma,a reformáció 431.évfordulójára virrad
tak és hálaadással magasztalják az Egyház Urát 
a tisztán visszakapott evangéliomért, hanem 
egybesereglettünk ugyis,mint ennek a kelenföl
di gyülekezetnek a tagjai, akik az elmult na
pokban e templom megépitésének 20 éves határ
kövéhez érkeztek el. Éppen ezért vallom,hogy a 
nekünk drága emlékek e mai találkozásához ki
vánatosabb bibliai szakaszt a felolvasott e-
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vangéliomnál nem is igen választhattunk vol
na, merthiszen benne cseng az az üzenet, ami 
minket a reformáció ünnepén keres, de megszó
lal az a tanitás is,amit a templomépités év
fordulója alkalmából az Isten házáról a mi 
szivünkbe kell zárjunk. Sőt! ha a dolgok lé
nyegét tekintjük, joggal akár azt is mondhat
nánk: a kettő annyira összedobban,hogy az e- 
vangéliomi történet drága szimbolumnak is ve
hető!

Ezt pedig ugy értem,hogy ami ott tör
tént Jeruzsálemben,a szent város nagy templo
mában az ostort suhogtató Jézus által,az sok 
tekintetben annak a reformációnak előképeként 
tekinthető,ami ott indult el Wittenbergben 
Luther és társai szolgálata révén az Isten 
dicsőségére. Ugy-e, ott Jeruzsálemben is,Wit
tenbergben is a rendkivüli események által az 
lett nyilvánvalóvá,hogy ahol Istent áldoza
tokkal és cselekedetekkel tisztelik,ott elke
rülhetetlen a templom és a börze kapcsolata. 
Ahol viszont lélekben és igazságban imádják 
az Urat s az ember egyedül hit által,kegye
lemből él,ott nincs helye a mammonnak,véres- 
áldozatnak és érdemszerző jócselekedeteknek.

Ha pedig ezt világosan magunk előtt 
látjuk,akkor megértjük,hogy az a Jézus, aki 
ezért jött,hogy végetvessen a véresáldozatok
nak és az emberi érdemszerző cselekedeteknek, 
nem szenvedhette el némán,amit ott az isten
házában látott. Megérteti velünk,hogy ha tá
madt is harag és hangzott is keményebb szó az 
ajkán,az nem önzésből,gyülöletből,gonosz in
dulatból fakadt,hanem szeretetből. Ennek bi
zonysága az a prófétai vallomás,amely az ese
ményeket szemlélő tanitványok ajkán csendült 
meg s az Ur házához való féltő szeretetről
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szeretetről beszél.Ne is engedjük elsiklani 
evangéliumunknak azt a tanitását,hogy a szele
tet és harag nem zárják ki egymást. Sőt mennél 
jobban szeret valaki,annál jobban tud haragud
ni is mindenre,ami szeretettnek tárgyát sérti 
vagy veszélyezteti. Az evangélium üzenetéhez 
szigoruan ragaszkodva talán még az a tanitás 
sem lesz megbotránkoztató,ha megállapitjuk: a- 
kit még nem láttál sohasem haragudni,az olyan 
ember,akinek nincs semmi félteni való drága 
kincse. Az ilyen nem jár Jézus nyomdokán. Az 
ilyen rendszerint kiégett ember.

De az ige tükrében megértjük akkor 
ugy-e Luther magatartását is. Megértjük hajt- 
hatatlanságát, sokszor kemény,bárdolatlan sza
vát, nem egyszer türelmetlenségét, kemény ök
lét, határozott hangját a tüzet.a,ely a fel
fedezett tiszta evangéliomért olyan erösen 
lángolt, de megértjük bátor kiállását,rendit
hetetlen szilárdságát is,amikor a világ leg
hatalmasabb császára előtt sem hátrál meg,ha
nem szembehelyezkedik vele a Krisztushoz való 
ragaszkodás drága bizonyságaként ajkán a hit
valló vallomással: Itt állok és másként nem 
tehetek!

Azonban hogyan állunk meg mi e tények 
előtt?... Milyennek látszunk mi a tükörben?...

Azokról a templomépitő ősökről,akik e 
hajlékért áldoztak nem egyszer koplaltak,buz- 
golkodtak,éjt nappallá tevő fárasztó munkát, 
önmegtagadó szolgálatot vállaltak - még csak 
elmondhatjuk,hogy bennük az Ur házához való 
féltő szeretet élt, olyanok voltak,akikben ré
gi atyák lángoló hite lobbant ismét uj lángra, 
méltó utódai tehát azoknak,akik a történelem 
bizonysága szerint nem egyszer előbb épitettek
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hajlékot az Urnak,mint iskolát a gyermekeik
nek vagy otthont a családjuknak. Erre pedig 
őket az a hitük,meggyőződésük vitte,amely 
nagyon jól tudta,hogy minden hely akkor lesz 
a mi igazi otthonunkká,ha lakozást vesz kö
zöttünk az Isten!

Ha erre gondolunk,akkor megértjük azt 
is,hogy a két világháboru között ezen a föl
dön, ebben az országban miért épült több temp
lom egyházunkban,mint az előtt százesztendő 
alatt. Nem is lehet ez másként,ahol az embe
rek látják,hogy minden jó adomány és tökéle
tes ajándék onnan felülről száll alá! Nem is 
lehet ez másként azok között,akik megtapasz
talták,hogy a templom a mi egyetlen menedé
künk ezen a földön,ahová nem ér el a világnak 
gyülölete,zaja,átka,indulata. Igen,tanuljuk 
meg,amig nem késő: a templom Istentől adatott 
drága hely a mi számunkra,ahol minden bánatra 
balzsam fakad,könnyre vigasztalás,sötétségben 
világosság,elhagyott magányban vigasztalás,i- 
mádságra meghallgattatás. A templom adatott, 
hogy legyen egy forrás,amelyhez odatelepedhet 
minden megfáradt poros földi vándor és merit
het békességet az örökélet tiszta vizéből. A- 
datott a templom,hogy legyen ott egy áldott 
asztal,rajta mennyei kenyér és éltető kehely, 
amellyel aki csak él,megszabadul a bünnek min
den vétkes tartozásától... De minek is szapo
ritsuk a képeket, hát van közöttünk csak egy 
is,aki ne szinezhetné tovább ezt a rajzot,aki 
ne izlelte volna az Ur házának drága ajándé
kait?. ..

Lásd,Testvérem, mert mindez igaz,igaz 
az is,hogy hiába állnak a kövek és nevezik a 
hajlékot az Ur házának,ha nem lakik benne az
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ajándékokat osztogató Isten. A kövek épségénél 
a hajlék szépségénél a mi számunkra is fonto
sabb kérdés: itt lakik-e,itt lakhat-e az Isten?

Ennek felvetésére az a Jézus késztet, 
aki ostort suhogtat annak láttán,ami a jeruzsá- 
lemi nagytemplomban őt fogadta. S evangéliumunk 
alapján,a reformáció ünnepén évforduló alkalmá- 
ból fel is kell vessük a kérdést: mit gondoltok 
Testvérek,nem tesszük-e mi, éppen mi,akik be
betérünk ide e megszentelt falak közé, kalmár- 
ság házává az Isten templomát? Más szóval: nem 
külsőséges dolog-e köztünk sokak számára az is
tentisztelet végigülése?... Nem olcsó biztositó 
intézet székháza-e sokszor a templomunk: idejö
vünk,hogy az Istennek is vessünk oda valamit, 
nehogy nehezteljen ránk, és jövünk,hogy igy ta
lán majdcsak átsuhan fejünk felett minden ve
szedelem.

Vajjon az a sok forgolódás,beszélgetés, 
zavaró késönjövés,ásitgatás,az a közének alatt 
némán maradt ajak,üres levegőbe bámulás,csendes 
alvás,korai távozás nem annak jele,bizonysága-é 
közöttünk,hogy értelmetlen szokás,családi hagyo
mány, üres formaság,nemesebb időtöltés már csak 
sokak számára a templombajárás?.. Vagy vizsgáld 
meg imádságaidat. Nem ugy van-é,hogy sokszor, 
nagyon sokszor üzleti lelkületet tükröz annak 
minden szava?... Kegyességünk középpontjába mi
magunk kerülünk,és megvetjük,lebecsüljük azt, 
amit Isten tett Krisztusban miérettünk,és min
dent arra épitünk,amit mi cselekszünk áldozat
ban, munkában, szolgálatban, pénznek és időnek o- 
daajándékozásában... Ha templomozásunkból,ke
resztyén életünkből csak ennyit tekintünk,mond
játok: hát itt lakhat közöttünk az Ur?...

És mivel reformáció ünnepe is van,ször-
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byülködjünk csak el annak a magatartásnak a fri- 
volságán,hogy valaki h ivőnek tartja magát,de nem 
jár templomha, evangélikusnak,de hitetlennek,pro
testánsnak, de nem olvassa a Bibliát, buzgó templom - 
látogatónak,aki azonban sohasem vesz urvacsorát.
Nem hit az,amelyik nem keresi a gyülekezetét, nem 
vágyakozik az Ur hajléka után,mintahogy nem jókedv 
az,amelyik nem keres társaságot. Képzeljünk el 
egy embert,aki csak zárt ajtók mögött,lefüggönyzöttt 
ablakok mögött mer mosolyogni s ugy érzi,hogy ter
hére van neki a hasonló örömet érzi társaság. Az 
ilyen embernek vagy a szivében,vagy az eszében,de 
hiba van. Minél erősebb valaki a hitben,minél tu- 
dósabb az ismeretben,öregebb a tapasztalásban,an
nál inkább vágyik az Ur hajlékai után.

Mondd hát,Testvérem,meglátszik akkor raj
tunk,hogy templomunk van?... hogy alkalomról al
kalomra letelepszünk az Ur házában?...

Meglátszik rajtunk,hogy az Ige a mi szö- 
vétnekünk,... hogy belőlünk ez kényszerit ki min
den nap egy-egy uj örömöt,egy-egy uj kincset?... 
hogy ez tanit megbocsántani és lemondani?... hogy 
ez óv meg a fájdalmakban és ez őriz meg a főjdal- 
maktól?...hogy ez törölteti le velünk a könnyet 
és ez viszi bánatok közül,sirók mellöl fel égfe
lé a lelkünket?...

Meglátszik rajtunk,hogy mi ott térdepel
tünk ama asztalnől ,amelyről vettük az élet ke
nyerét és a bünök bocsánatának italát, hogy a lé
lek tüzében formálódott ki a mi meggyőződésünk?

Meglátszik rajtunk,hogy mi hitből,kegye
lemből élünk, csak az Istentől félünk,de egymás
nak szeretetlen szolgálunk, és hogyha a halálnak 
völgyében járunk is,akkor sem félünk a gonosztól.

Óh ti embertelen hajszában, nem keresz
tyén törekvések pergőtüzében élő testvérek, hor
dozói vagytok-e ennek az életnek, annak tehát,a-

*



mely a tiszta evangéliomból táplálkozik s a- 
melyet nem lehet guzsbakötni,mert éltetek utol
só lehelletéig soha nem lankadó erővel,tüzzel, 
szenvedéllyel rázuditjátok erre a világra azt a 
vallomást: Inkább az Istennek,mintsem az embe
reknek tessék az életünk?!

Kérdem ezt azért is,mert ha mindez nem 
látszik meg rajtunk,akkor hiábavaló a mi hitünk 
a megemlékezésünk és hiábavaló a templomozásunk!

Mindez a reformáció napján, templomunk 
épitésének évfordulóján különösen is időszerü . 
Időszerü ,mert ugy-e,nincs közöttünk egysem,aki 
ne érezné,hogy drága nekünk a mult minden köve 
és emléke. Drágák azok az életek,apák,anyák,test
vérek, elsorolhatat lan tagjai e gyülekezetnek,por
ladó csontok,élő e m l é kek,történetet irt lelkek, 
akiknek szivéből sarjadt ki ez a hajlék s vele 
egy nagyon drága üzenet. Drága is nekünk ez a mi 
uj köntösbe öltözött templomunk... Drágák a nemes 
hagyományok,a szent szokások,a közös imádságok, 
az elnyütt énekeskönyvek,a sárguló bibliák, - 
minden,ami e földön nekünk az Isten hozzánk va
ló szeretetéről beszél!...

Jertek hát, az elkötelező emlékezésnek 
és hálaadásnak e ritka alkalmán szánjuk oda ma
gunkat arra az életre,amelyben lángra gyul ösök 
diadalmas hite és szolgáló szeretete.

S tegyük ezt tüstént,valamennyien. Te
gyük mint olyanok,akik tudják,hogy Jézus uj ma
gatartást követel tőlünk, egész,osztatlan, Is
tennek tetsző életet, nem olyat,amely csak szem
nek, szájnak, érzékeknek kedvez,hanem olyat,amely 
templomban,otthon,utcán,piacon,pihenésben,öröm
ben, hivatásban, bánatban épugy,mint fogságban és 
betegágyon,megpróbáltatások között is - igen: e 
földi élet minden változásai közepette az Isten
nek dicsőséges,mimagunknak pedig üdvösséges.

-  2 98 -
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Engedj hát néki, annak a Jézusnak,aki 

most nem ostorával hajt,hanem szelid szóval, 
évfordulók örömüzenetével,a hálaadás szavával 
hiv kegyelmének asztalához, - hiv,hogy megtel
jünk javaival,békesség ajándékaival s ugy men
jünk holnap,holnap után emlékezés utján,teme
tők csendjében,sirok mellett,uj határkövek 
felé...

Reformáció népe! Te ünneplő kelenföldi 
Gyülekezet! Nézd, - ma, e nekünk drága órán, 
ott,ahol a templom szive,lelke: az oltár, ott 
az Ur megteritett asztala vár, - vár, én val
lom,hogy soha többé ugy,mint éppen ma!

Jöjjetek hát,legyünk vendégei! Vigyük 
Őhozzá örömünket,hálaadásunkat fájdalmunkat, 
gyászunkat,bánatunkat s onnan a kegyelem for
rásától induljunk tovább hitben,kegyelemben, - 
menjünk a vándorpályán,zarándok uton tovább, 
mint olyanok,akik megáldattak az Ur házának 
javaival s akiket éppen ezértszüntelen az Ur 
hajlékához való féltő szeretet emészt! Ámen.
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Bp.l948.nov.7.  Halál,feltámadás,Ítélet.... 
Ige: János 5:19-29.
Ének: 292. 415. 308.

Szthság u. 24. vasárnap.

Az elmult napokban valamennyien temető
ben jártunk, elpihent szeretteink nyugvóhelyét 
kerestük fel. Még az is virágot hintett az enyé
szet sirjára,aki különben egész esztendőben nem 
gondolt a hálás kegyelet szokásaira,de akkora- 
mikor megmozdult ez a főváros és hódolt a halál 
fensége előtt,nem vonhatta magát ki a megemlé
kezés alól s teleszórta fehérvidággal a halál 
fekete valóságát.

Temetőben pedig,sirok körül,még eszten
dők multán is a szemekben gyász könny ül. Ott,a 
temető kertjében - ugy-e - mindannyian bizony
ságai voltunk annak,hogy a halált,a gyászt,a 
veszteséget nem enyhiti muló idő,emberi bölcses
ség vagy változó események árja, annyira nem, 
hogy még itt a békesség házában is fel-feltör 
sóhajtozó lelkünk panaszos fájdalma. Ugy-e,mi 
voltunk: te meg én,élő bizonyságai ott a virág- 
pompába öltözött temetőben annak,hogy milyen 
olcsó és semmi az,amit mi életnek nevezünk,né
hány esztendő mindössze,öröm és üröm változása, 
de mi vagyunk bizonyságai annak is,hogy négis 
milyen drága és felbecsülhetetlen ez a földi 
vándorpálya,hiszen a könny,fájdalom,nagy vesz
teség tanuskodik róla.

S amikor ezt mondom,nemcsak titeket 
látlak,friss sebeket hordozó özvegyek és árvák, 
akiket még egészen hatalmában tart a föld és
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tekintetetek csak a megszegényedést,a hulló rö
göt látja, - nemcsak titeket látlak egyetlen 
gyermeket vesztett vigasztalhatatlan szülők, - 
nemcsak titeket,pártába maradt menyasszonyok,- 
és nemcsak titeket apák,anyák,akik még csak 
gondolatban sem kereshettétek fel annak a ked
vesteknek nyugvóhelyét,akit - messze vagy kö
zelben - zárt magába egy jeltelen sir. Mind- 
annyiunkra gondolok,hiszen valamennyiünket egy-  
szer-kétszer már ugyancsak megtépett a halál, 
koporsó mellé állitott a gyász, - magunknak mon
dom, ti öregek és ifjak,férfiak és nők: van-é kö
zöttünk csak egy is,akinek ne lenne halottja,a- 
kit gyászol és élője,akiért remeg?...

S mert ennyire egy a sorsunk,vallom,hogy 
mi ma itt az Isten házában - tudva vagy tudat
lanul - igy megterhelten jelentünk meg, olyan 
vándorokként,akiknek nincs is nagyobb gondja,fé
lelme, törődése, ellensége, mint éppen a halál,na
gyobb sebe egy vérző szivnél,amelyet a mulandó
ság sebes szárnyu anygálától kapotunk.

Ha mégis volna közöttünk olyan lélek,a- 
ki közömbösen járja életünknek ezt a halál ár
nyékának völgyében vezető utját - hiszen napi 
gond,ruha- és kenyér-,állás- és lakáskérdés van 
bőségesen, - igen:ha volna közöttünk olyan,aki
re nem nehezedett rá évfordulók napján a mulan
dóság folytogató gondolata és nyugtalan érzése, 
az ilyenek számára figyelmeztető üzenetként hang
zik felolvasott igénk. Megfásult emberek,teher 
alatt roskadozó lelkek! hallgassatok hát az Is
tenre! A végére járó egyházi esztendő utolsó 
vasármapjainak különös ajándéka az,hogy figyel
münket arra urányitja,aminek valamennyien elébe- 
nézünk, ami mindannyiunkra várakozik, ami elől 
nincs kibuvó sem hivőnek,sem hitetlennek,sem ur,
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sem szolga számára: ez pedig a halál,a feltáma
dás és az utolsó itélet! -

Evangéliumi igénk ma erről szól. Az is 
bizonyos,hogy neked és nekem szól!

Mindezt nem rettentésünkre mondja az Ur. 
Inkább a hivogatás,a mentő-szeretet féltő,szelid 
hangja szólal meg benne. Olyan ige ez a felolva
sott szentlecke,amit örömmel hallhatunk éppen mi 
ma élő emberek,akiket annyira rabul ejtett ez a 
muló világ, hogy nincs már más gondolatunk,érzé
sünk, akarásunk, vágyunk, álmunk csak ez a világ, 
csak ez a föld,csak ez az élet,csak ez a kor, 
csak ez az eón,de éppenezért jaj is nekünk,ha en
nek vége közeledik hozzánk. Ennek az elvilágia- 
sodott embernek az élete minden muló nappal,egy
mást váltó esztendővel nem is lehet más csak egy
re jobban fokozódó fájdalom,bánat,megrendülés és 
szüntelen epekedés valami vigasztalás után. Ez az 
olthatatlan vágy pedig bennünk az életösztön hang
ja, Istentől belénk oltott jele annak,hogy nem 
halálra,hanem életre teremtettünk, hogy nem lehet 
itt,ebben a mulandó világban örök hazánk,mert itt 
csak jövevények és vándorok vagyunk. És mert igaz 
az is,hogy megemészt a bánat,ha nincs rá balzsam- 
ir, valahonnan tehát vigasz kell,megnyugvás kell, 
csillapitó szó kell, - akár honnan jöjjön is,de 
kell,mert élők a holtak felett - bevallottan 
vagy rejtett titkosan - mindig vigaszra várnak, 
figylej hát Testvérem Jézus szavára,mert rajtunk 
nem segit pénz,hatalom,fegyver,sors,szerencse, 
nirvána! De vedd észre,tanuld meg,milyen másképen 
látta az evangélista,János is a helyzetet s vele 
együtt mindenki,aki a hitnek az utján jár.

Megfigyelted-e,hogy ebben az evangéliomi 
szakaszban,amelyben halálról,feltámadásról,Íté
letről mond minket kereső kijelentéseket az ige,
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még sem a halottak,még kevésbé az összetört 
gyászolók állnak a középpontban,hanem Jézus,az 
Isten Fia. Ő pedig magáról azt mondja,hogy u- 
gyanazt cselekszi,mint az Atya: feltámasztja a 
halottakat és megitéli mind az élőket és mind 
a holtakat. Lehet-e hát akkor sürgősebb fela
datunk, minthogy Őreá hallgassunk,Benne bizzunk,
Őt szolgáljuk,Neki engedelmeskedjünk, annak a 
Jézusnak,aki magáról azt is mondta,itt most ne- 
kónk mondja: "valaki az én beszédemet hallja és 
hisz annak,az általment a halálból az életre".

Hogy ezt a kijelentést a maga mélységé
ben lássuk,gondolj arra,hogy csak egy valaki a- 
kadt,aki máskép beszélt és máskép beszélhetett 
e mulandó világban,mint mi, aki nem szépitett e 
világ bünén,baján, nem tagadta le nyomoruságát 
és biztos halálba omlását, nem igért az emberek
nek - még a legjobbaknak sem - kivételes el
bánást s ez a valaki: Jézus,aki nem a nyomoruság 
világából,hanem rajtunk kivülről,felülről,a fel
támadás és élet birodalmából való. Egyedül Ő,aki 
meghalt és feltámadott,lehet a mi vigasztalásunk, 
ügyedül Ő,aki meghalt és feltámadott,aki megtör
te ennek a világnak halálos átkát,méltó és érde
mes arra,hogy reáhagyatkozzunk és elfogadjuk 
mindazt,amit mond nekünk életről,halálról,feltá
madásról,itéletről,Istenről,emberről,földről és 
mennyről!

Mi tehát azért vigasztalódhatunk, mert 
Krisztusunk van. Emberi bölcselkedés utján nem 
juthatunk előbbre. Nem pedig azért,mert hiába 
szépitjük ezt a földet, hiába ámitjuk magunkat 
emberi vágyálmakkal,hazug fényekkel, hasztalan 
szeretnők letagadni ennek a világnak s benne sa
ját magunknak vigasztalan végét, a halál brutá
lis tényével szemben erőtelenek vagyunk. Tudod,
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mit jelent ez?... Nem kevesebbet,mint azt,hogy 
hiába varázsolod virágággyá a sirhantokat azzal 
még nem teszed elfogadhatóbbá a halált. Mi ma
gunk is testestől-lelkestől annyira benne va
gyunk ebben a világban,hogy nem tudjuk önkezünk
kel kiemelni magunkat. Itt csak egy segitségünk 
egy reménységünk van, koporsó és halál azért ve- 
sziti el mérges fullánkját,mert Krisztusunk van 
aki mint az Isten Fia,hatalmas arra,hogy a hol- 
takat feltámassza! Vigasztaljuk hát magunkat ez
zel az üzenettel temetőt,sirok között járt test
vérek, egyházi esztendő végefelé közeledő hivek!

Tegyük ezt annál is inkább,mert az ité
let ideje feltartóztathatatlanul közeledik hoz
zánk. Tudom,hogy az itéletnek az a képe és va
lósága, amelyről Jézus szól,ugyancsak távol áll 
az e világ rabságában élő mai embertől. De még 
mi magunk is idegenkedünk tőle,aminek ékes bi
zonysága az a nagy határozatlanság,könnyelmü fe
lelőtlenség,amivel tele az életünk,a szavunk és 
minden cselekedetünk. Hiszen sokszor ugy élünk, 
mintha emberi kitalálás és nem a Krisztus be
széde lenne az eljövendő végitéletről szóló üze
net! Hőt befolyásol az téged napi munkádban,ter
veidben, meglátszik a gondolataidon,az indulata
idon,hogy várod,szüntelenül várod az itéletre 
visszatérő Urat?... És hát hányan vannak itt,eb
ben a gyülekezetben azok,akik tudják,hogy már 
maga a halál is itélete Istennek mifelettünk,hi
szen a Szentirás tanitása szerint nem természe
tes velejárója emberi életünknek,hanem a bün 
következménye,büntetése mirajtunk?... Vallod-e, 
hát Testvérem Jézus igéje alapján,hogy ott ko
porsó mellett,sir körül,amikor szorongó szived 
számára olyan nagyon elhordozhatatlan a  fájdalom, 

amikor ott ugy látod,hogy elborult előtted



minden,szertefoszlott valamennyi terv,vágy és 
álom, - gondolsz-e arra,hogy ott és akkor az 
itélkező Isten előtt állasz,aki nem halálra, 
elpártolásra,magános vándorlásra hivott el 
téged,hanem Vele való boldog közösségre!

Lehet,hogy az is különösen hangzik 
számodra Jézus ajkáról,amikor megállapitja,hogy 
vannak élő halottak, olyan lelkek,akik ugyan 
itt járnak-kelnek,esznek-isznak,házasodnak,ve
rejtékeznek,dolgoznak,szórakoznak,vigadoznak, 
de az Ő szemében mégis holtak; - hogy vannak 
emberek,akik most,amikor hallják az Ő szavát, 
feltámadnak és élnek. Nem egyéb ez,mint a Bibli
ának az az egybehangzó tanitása,amely szerint 
az Isten nélkül élő emberek holt lelkek. Ez 
azért igaz,mert élet csak ott van,ahol hit van, 
békesség van,öröm van,reménység van,szeretet 
van,bünbocsánat van,ahol Isten van! Ugy-e mi, 
ma élő nemzedék gázkamrák nélkül is nagyon jól 
tudjuk,hogy ahol nincs hit,nincs szeretet,nincs 
reménység,nincs Isten, ott irigység van,harag 
van,gyülölet van,bosszuállás van, ott pusztulás 
van,ott halál van még akkor is,ha látszólag ott 
emberek élnek,dolgoznak,cselekszenek,verejtékez
nek... A halál nem is egyéb,mint mindig az az 
állapot,amikor nem tudják már többé meghallani 
az emberek egymás szavát, tehát a kérő,könyörgő, 
szánalmat,irgalmat esdeklő szót... Ebben az ál
lapotban nincs is más reménység, nem is segit 
rajtunk más,csak az,hogy még mindig meghallhat
juk, még mindig befogadhatjuk az Isten szavát!...

Testvéreim! Ezek után nem is mondhatok 
mást néktek,akik talán tudjátok,talán látjátok, 
talán szenveditek azt a valóságot, hogy ezen a 
földön olyan világban élünk,ahol emberek hiába 
ostromolják egymást irgalmat,szeretetet,megbo-
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csátást, szánalmat kérő szóval - nem mondhatok 
mást csak az Irás szavát s vele a biztatást:ne 
csüggedjetek,ne kétségeskedjetek - van segit
ség, van fordulat,van uj élet Istennél, - csak 
éppen most,amikor halljátok az ő szavát,meg ne 
keményitsétek a ti sziveteket!...

Nézzétek ott az oltár,most Isten ke
gyelmének megterített asztala... Ott a látható 
Ige,... ott a hallható szó,... ott az Isten aj
káról hangzó,testet öltött drága beszéd,amely 
minden üzenetével minket hiv,keres és vár!...

Jöjjetek hát oda, ti mind, akiket meg
tépett a gyász,megterhelt egy-egy koporsó,akik 
reménység és békesség nélkül huzzátok az igát,
- jöjjetek oda,... halljátok meg az Isten sza

vát,... vegyétek az élő Igét,Krisztus testét és 
vérét és azután higgyetek!... higgyetek,hogy 
Benne, Vele és Általa általmenjünk halálból az 
életre,kárhozatból az üdvösségre,földről a 
mennybe már most s majd itéltetésünk óráján.Ámen
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Bp.l948.nov.14. "Időközben" való életünk.
Ige: Lukács 19:11-27.
Ének: 80. 590.

Szthság u. 25.vasárnap.

Első hallomásra is könnyü megállapitani, 
hogy ez a girákról szóló evangéliumi szakasz 
sok tekintetben megegyezik a talentomok közismert 
példázatával. Nem ritka ugyanis Jézusnál az az 
eljárás,hogy ugyanazt a tanitást más és más sza
vakba, képekbe , hasonlatokba foglalva ujra mond
ja, hogy annál inkább közelebb vigye hallgatóihoz 
a benne rejlő ogazságot. Éppen ezért bennünket e 
példázattal kapcsolatban most ne az foglalkoztas
son,ami közös amazzal,hanem inkább azt nézzük és 
azt keressük,ami sajátos üzenet benne.

Ezt pedig azok a bevezető versek adják, 
amelyek arról szólnak,hogy vannak sokan,akik azt 
gondolják,hogy azonnal megjelenik az Isten or
szága. Nem kellene sok szót vesztegetni annak 
igazolására,hogy manapság ugyancsak megszaporod
tak azok az emberek,akik precizen tudni vélik 
évre,napra,órára hirdetik e világ végének érke
zését, az uj ég és uj föld megvalósulását,az Is
ten országának kiteljesedését. Nemcsak fantaszták 
és beteg lelküek közösségében, nem is csupán a 
különböző szekták képviselőinek ajkán csendül 
meg vésztjósló üzenetként ez a várakozás,de na
gyon sokszor még komoly hivő lelkek boldog bé
kességét is felkavarja jelenvaló világunknak 
sok-sok döbbenetes ténye,jelensége,ami beszédes 
bizonyság előttünk arról,hogy ime itt van való
ban az a Bibliában megjövendölt vég.
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Mit mondjunk ezeknek?... Mit mondjunk 
magunknak,akiket nem egyszer foglalkoztatott, 
izgatott ugyancsak ez a kérdés?...

Kézlegyintéssel talán még sem intézhet
jük el,már csak azért sem,mert a Szentirás be- 
szél világitéletről,aminek mindannyian elibe 
nézünk... De nem tehetjük azért sem,mert jelen
való világunknak sok zord jelenségében nyilván
való az Isten itélete mirajtunk. Csak a vak nem 
látja,hogy ami hosszu évek óta mibennünk,mikö- 
zöttünk,ezen a földön vagy kint,körülöttünk e 
nagy világban mindenfelé háborukban,forrongá
sokban ,éhinségekben,érvizekben,földindulásokban, 
millió és millió ember vérehullásában lejátszó
dik az nem magától való,hanem nagyon kemény és 
hangos beszéde Istennek. Már pedig valahányszor 
kiált az Isten,mindannyiszor itéló szava zug el 
fölöttünk.

Emellett az is igaz,hogy nagyon megsza
porodott e földön a gonosz és az orditó oroszlán 
szertejár,keresvén azt,akit elnyeljen.

De mindebből azt kiolvasni,hogy hagyjuk 
a munkát,a hivatást,a szolgálatot s vonuljunk ki 
ebből a világból várván a dicsőség Urának megje
lenését , veszedelmes félremagyarázása az igének, 
hiszen a titkok az Uréi és ha vannak és lesznek 
is jelek a földön és az égen - annak az órá
nak a megállapitása nem a mi hatalmunkban van.

Földi életünk helyes megitéléséhez evan
géliumunknak épen az a szakasza juttat el és óv 
meg minden rajongó tévelygéstől,amely arról 
szól,hogy "egy nemes ember elméne messze tarto
mányba, hogy országot vegyen magának". Ebben a 
kijelentésben nem is az a különös,hogy volt idő 
a történelemben,amikor országokat úgy lehetett 
adni-venni,mint piacon az árut vagy üzletben a
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portékát. Nemcsak az ókor meg a római biroda
lom tanuskodik arról,hogy lehetett királyságo- 
kat vásárolni. Nemcsak a Heródesek vették pénz
ért a maguk negyedesfejedelemségét,de nagyon 
jól ismert szokás volt ez a középkorban is, a- 
mikor királyok,császárok,fejedelmek és pápák 
egyezkedtek,alkudoztak országok és világrészek 
felett... Vagy talán ma,ebben a mi időnkben 
olyan nagyon változott e tekintetben a helyzet? 
/Marshall-terv!/

Igénk képes beszéde azonban nem erről 
vagy arról az országról, nem is erről vagy ar
ról a királyról beszél,hanem szól Krisztusról, 
a királyok királyáról, aki már elment,hogy helyet 
készitsen számunkra, és szól rólad és rólam,a- 
kiket ebben a földi életben arra méltatott,hogy 
sáfárai legyünk az Ő javainak, szolgái addig,a- 
mig visszajön és ujra Ő lesz minden mindenek
ben! Ezzel a könnyen érthető képpel akarja ta
nitani Jézus övéit a muló napok és változó esz
tendők megbecsülésére,földi vándorpályánk he
lyes megitélésére. - Más szóval: Jézus az örök
kévalóság szempontjából pusztán "közbeeső idő”- 
nek látja ezt a mi időnket,azt a 30-40, 70, leg
feljebb 80 esztendőt, olyan lét-szakasznak,ami
kor az Ur már elment,de még nem jött vissza,vi
szont minden pillanatban vérható érkezése. És 
én vallom,Testvéreim, hogy erre a tanitásra i- 
gen-igen nagy szükségünk van éppen ma,mert ez 
megoldja sokszor reménytelen helyzetünket,fele
letet ád válasz nélkül maradt gyötrő kérdéseink
re és eligazit a megpróbáltatásos nehéz idő ut
vesztőiben.

Ha pedig elfogadjuk példázatunknak ezt 
az alaptanitását,akkor hangzik az a minket ke
reső üzenet: Emberek! ne feledjétek, Krisztus 
ebben a közbeeső időben töletek távol van!...
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Vagyis nem láthatjuk ezzel a mi két szemünkkel 
amely ugy sem volna képes dicsőségének szemlé- 
lésére. Nem foghatjuk meg a kezét kezünkkel és 
nem vonszolhatjuk oda betegágyak mellé,koporsók 
köré,hogy kikényszeritsük belőle a könyörületet 
nyomorult helyzetünkben. Sőt! sokszor még sza
vát sem hallhatjuk,hogy vigasztalódjék a szi
vünk ezen a vándorpályán, hogy szüntelen lássuk 
szelid,jóságos arcát, foghassuk a kezét és mind
untalan fülünkbe halljuk az ő drága biztató,bé
kességet teremtő szavát. Óh tanuljátok hát meg 
ti,T más-lelkek,hogy mi ezen a földön,zarándok
pályán hitben járunk,nem pedig látásban--  Ta
nuljátok meg,hogy távollétében uralma csak rej
tett miközöttünk!!... Tudom,hogy ez sokakat za
varhat és megtéveszthet,de uralmát nem adta át 
még igy sem másnak, kezében tartja életünket, 
mert ez a "közbe eső idő" minden muló percével, 
változó eseményével is az Ő hatalmában van... 
Tanuljátok meg hát ti szomorkodó emberek,akik
nek lelkében ott él a bibliai kérés: Uram! lát
ni szeretnénk téged! - óh tanuljátok meg ti vi
askodó lelkek,akik csak azt tapasztaljátok sok
szor és sokféleképpen,hogy az Ő gondolatai nem 
a mi gondolataink, az Ő utjai nem a mi utaink,- 
igen: higgyétek el,hogy amig nem köszönt rákn 
az uj ég és uj föM, addig Krisztus tőlünk tá
vol van!...

S mert távol van,lesz számunkra ez a 
"közbe eső idő" - próba idő! Hünek lenni Hozzá, 
szeretni Őt, bizni,hinni Benne,Neki engedelmes
kedni addig,amig velünk van és köztünk él - 
nem olyan nehéz. A tanitványok sem botladoztak 
annyit,amig közelében éltek. A gyermek is köny- 
nyen enged a szónak,amig maga mögött tudja ap
ját vagy anyját. Azonban távollétében,amikor te
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kintete nem parancsol és hatalma nem kézenfek
vő, nagyon is más a helyzet. Ugy-e,gyermeksé
günk tapasztalata mutatja,felnőtt esztendeink 
kisértő valósága a bizonysága annak,hogy mi
lyen nehéz a helyzet,amikor nincs ott a gazda, 
a főnök,a parancsoló, mennyi próbát rejteget 
ilyenkor magában szolgálatunknak minden utja. 
Krisztusom távol létében mutatkozik meg,hogy 
milyen a hitem,mekkora a hüségem,buzgóságom, 
ragaszkodásom,szeretetem,reménységem. Minden 
uj fordulat és helyzet ujabb megpróbáltatás, 
alkalom arra,hogy ismét tanusitsam,hogy Benne 
hiszek,Neki szolgálok,övé vagyok,Neki engedel
meskedem és Öreá várok. Hogy ez nem könnyü és 
senki számára ki nem kerülhető annak örök pél
dája Péter,aki Jézus jelenlétében ragaszkodó 
hűségéről nagyhangu kijelentésekkel esküdözött, 
távollétében pedig akkor,amikor bőrét kellett 
mentse, a szeretett Mestere ellen hütlenül át- 
kozódott. S azóta milliók utja, köztük a tiéd 
és az enyém is,Testvérem, csak azt igazolja, 
hogy az a "közbeeső idő", - igen:ez a földi 
pálya tele van megpróbáltatással,mert a Krisz
tus távol van!

Még mélyebb lesz azonban példázatunk 
üzenete,ha azt is figyelembe vesszük,hogy ez a 
"közbeeső idő" munkaidő,vagyis a földi élet nem 
kéjelgésre, gyönyörvirágainak szakitására,lus
tálkodásra és naplopásra való,hanem munkára, 
szolgálatra. A munka lehet áldás,de átok is, - 
lehet dolgozni örömmel,de kényszerből is. Hogy 
ki mit érez közben az nem a munkabér nagyságá
tól, a korgó vagy telitett gyomortól,még kevés
bé a ruhával védett vagy rongyoktól mezitelen 
testtől függ,hanem a szivtől,amely emésztődhet 
az önzés rabságában,de eltékozolhatja magát az



Urnak való önzetlen szolgálatban is.
A Biblia szerint,az evangélium szerint 

munka nélkül nem lehet el az ember. Emberi mi
voltunk nagyságához tartozik,hogy a munkára 
lehetőséget,szabadságot,megbizatást kaptunk. 
Legyünk hát azok,akikben szemlélheti ez a 
világ,hogy a munka öröm,kitüntetés,dicsőség, 
de csak azoknak,akik tudják,hogy mindenütt és 
mindenkor: ekeszarvánál,pult mögött,tüzhely 
mellett,családi körben,kórházban,üzemben,szel
lemi és testi munkában mindenekelőtt az Urnak 
szolgálbak!

Ezt a szolgálatunkat veszélyessé nem a 
munkatörvény teszi,még kevésbé a hozzáfüzött 
büntető rendelkezés, hanem az a tény,hogy időnk 
lejár és életünk,ez a "közbe eső idő" számadás 
alá tartozik. Ugy-e,ismerjük a bibliai figyel
meztető szót: csak addig munkálkodhatunk,amig 
nappal van. Temető,sirhant tanusitja,hogy éle
tünk véges,küldetésünk ideje lejárt. Jön,fel
tartóztathatatlanul jön a halál! Visszajön az 
Ur és megvizsgálja távollétében lezajlott éle
tünket, kutatja hüségünket,gyümölcsöt keres a 
fán. Ő pedig nem elégszik meg azzal,hogy csak 
azt adjuk vissza,amit kaptunk Tőle,hanem töb
bet követel, még ott is aratni akar,ahol ő nem 
vetett...

Hogy mit szólsz ehhez?... hogy mit 
tartasz jogosnak és mit jogtalannak? - az nem 
fontos. A döntő az,hogy Isten Isten , nem em
ber... Olyan Isten,akinek hatalma van amaz 
ellenségei felett is,akik nem akarták, akik 
tiltakoztak ellene,hogy uralkodjék rajtuk. 
azonban hatalmával maga elé viteti valamennyit 
és megöleti őket...

Azon se akadj fenn,hogy mikor lesz ez
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a rettenetes vég, amikor többek között nyilván
valóvá lesz a visszatérő Király előtt kiben-ki- 
ben a hüség, hiszen a titkok az Uréi,ezt ember 
meg nem fejtheti soha. A döntő, a girák példá
zatából minket kereső tanitás az: ma még nappal 
van, munkálkodjunk hát a ránk bizott javakkal, 
mint hü sáfárok... Higgyünk,szeressünk, szolgál
junk az Urnak mi mind,akik várjuk,...várjuk a mi 
Királyunk dicsőséges megjelenését, amikor majd 
megszünik ez a "közbeeső idő", ránk köszönt az 
uj ég és uj föld, és Isten lesz, - igen: Isten 
lesz minden mindenekben! Ámen.


