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A kisded Jézus.
Luk. 2, 1—38. Máté 2, 1 23

Az Atya Istennek szent fia, Jézus, Zsidóországnak 
Bethlehem nevű városában az idők teljességében született. 
Anyja Mária, nevelő atyja József volt. Születését az Isten 
a zsidók közül először a betlehemi pásztorokkal angya
lok utján, a pogányok közül a napkeleti bölcsekkel egy 
rendkívüli csillag feltűnése utján tudatta. Az angyalok azt 
hirdették, hogy Jézus dicsősége lesz a Istennek, öröme 
és békessége az embereknek.

A pásztorok rögtön Betlehembe siettek és mikor 
megtalálták Jézust, az örömhírt elterjesztették a nép kö
zött. Mária pedig a hallottakat jól megjegyezte magának.

A kisded nyolc napos korában a Jézus, vagyis a 
Megváltó nevet kapta. A negyvenedik napon pedig a je- 
ruzsálemi templomba vitték a szülei, hogy Isten oltalmába 
ajánlják fiukat. Itt az öreg Simeon és Anna Megváltóként 
üdvözölték a kisdedet.

A csillag feltűnése után a napkeleti bölcsek is útra 
keltek s elérkeztek Jeruzsálembe, honnan az Írástudók 
Bethlehembe küldték őket. Itt megtalálták s értékes kin
csekkel megajándékozták Jézust. Majd elkerülve Jeruzsá
lemet, az örömhírrel hazatértek.
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Ekkor Isten utasítására a szülők Heródes király elől 
Jézussal Egyiptomba menekültek s innen csak négy év 
múlva, Heródes halála után tértek vissza rendes lakó
helyükre, Názáretbe. Itt növekedett a kis Jézus testben 
és lélekben erősödve, Istennek és az embereknek gyö
nyörűségére.

a) Jézus születése.
Luk 2. 1 — 14.

Jézus születésének elbeszélését az evangéliom azzal kezdi, 
hogy ő a hizelgő alattvalói által Nagynak nevezett Augusztus 
római császár uralkodása alatt született. E szerint mondhatnék azt 
is, hogy a kis Jézus a Nagy Augusztus idején élt. De sokkal iga- 
zabbat mondunk azzal, hogy a Nagy Jézus a kis Augusztus ural
kodásakor született, mert Jézushoz képest még Augusztus is csak 
hitvány féreg volt. .

Ez az Augusztus, mint az írás mondja, Jézus születésekor 
országszerte összeírást tartatott. Azért-e, hogy megtudja, hol és 
miben szenved a nép hiányt, miben és hogyan segíthet rajta ? 
Hogy neki az volt-e a szándéka, az kérdés; hanem, hogy a Ki
rályok Királyának, az Ur Jézusnak mindig az volt és most is a 
népnek jóléte a gondja, az bizonyos.

Lukács evangélista is, de meg Pál apostol is említi (Gál, 
4, 41), hogy Krisztus az idők teljességében született, vagyis 
amikor a zsidók egyházi és nemzeti élete teljesen felbomlott és 
emberileg szólva, állapota oly reménytelen volt, mint a haldokló 
emberé. Az egyházban a farizeusok, szaduceusok és esszenusok, a 
politikai életben pedig a herodiánusok, publikánusok és kanániták 
(rablók) dulakodtak egymással. Ennek az évszázados tülekedésnek 
oly erkölcsi züllés lett a vége, hogy a zsidóknak akkori leghíresebb 
történetírója, Jozefusz Fláviusz, Jeruzsálemet, a hajdan szentnek ne
vezett várost, Sodománál százszorta rosszabbnak mondta. — S ilyen 
kétségbeejtő volt a hitetlenség és erkölcstelenség a pogányoknál is. — 
Akkor született tehát az Ur Jézus, amikor minden jobb lélek be
látta, hogy már csak az Isten mentheti meg az emberiséget, s ez
ért nemcsak a zsidók várták a Messiást, hanem a pogányok is. 
Például Aíénében, neki, »az ismeretlen istennek«, emeltek oltárt.

S amilyen teljes volt ez az óhaj, oly teljes volt ezen óhaj 
megvalósításának, Jézus elvei terjesztésének módja is. Amint soha 
azelőtt, úgy Augusztus idején egy állam volt jóformán az akkor 
ismert egész világ; egy az államnak, egy az irodalomnak a nyelve;
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s igy aki ezt tudta, az mindenüvé eljuthatott és mindenütt meg
értethette magát, amint ezt az apostoloknak, főként a világot járt 
Pál apostolnak példáján látjuk.

Midőn tehát úgy a Megváltó óhaja, mint az ő elvei terjesz
tésének lehetősége teljes volt, az időknek ezen teljességében szü 
letett az Istennek szent Fia, Jézus. És pedig csudálatos, hallatlan 
szerénységben és alázatosságban. Hiszen ezen szóval: született, az 
van mondva, hogy az Örökkévaló kezdett éln i; a nagy Isten kis 
gyermekké le tt; aki az eget csillagos, a földet meg virágos ruhába 
öltözteti, azt a szegény Mária foszlányokba pólyázta. S mindez egy 
istállóban, egy földalatti üregben történt. E szerint sötét istállóban, 
született a Világ Világossága, ,s mint az égi nap, úgy az Igazság 
Napja is a föld alul jött elő. És azután is heteken keresztül istálló, 
tehát szennyes hely volt a mennyei Tisztaságnak lakása. Csudá
latos mindenhatóság, amely még ezt a csodát is megtehette ! imá
dandó nagyság, mely ilyen kicsivé is tudott lenni!

Istálló volt tehát a földön a menny Királyának első palotája, 
első temploma ; s a jászol e palotának trónja, e templomnak oltára. 
E jászolba tette Mária a kis Jézust. S igy akinek teljes életében 
nem volt hol lehajtania a fejét, annak születésekor sem volt böl
csője. Szűk jászolba tette az anyja, s csodál^csodája, elfért benne 
az, akit még az egeknek egei sem fogadhatnak be. Sőt nemcsak 
elfért, hanem még nagy is volt a jászol annak, akinek különben 
a menny és föld is kicsiny.

Kemény jászolban feküdt már kisded korában az, akinek 
egyébként i* nagyon sokszor kemény ágyat vetett a hálátlan világ; 
hiszen tudjuk, hogy aki jászolban kezdte, kereszten végezte a pá
lyáját, közben pedig gyakran a hajó padja volt a párnája.

Szalmán feküdt a mennynek legszebb virága, halála napján 
meg tövissel volt borítva az Istennek és a mi lelkűnknek legszebb 
rózsája.

Vájjon abban a téli időben, azon a fütetlen helyen, szegényes 
ruhácskájában nem fázott-e a kis Jézus ? Ha nem, akkor bizo
nyára csak azért nem, mert már akkor is lángolt lelkében a bol
dogtalan emberiség iránti nagy szeretet.

Más gyermek sírva jön e világra ; talán a földi nyomortól való 
ijedtében fakad sírásra. Vájjon sirt-e a kis Jézus is ? Ha igen, akkor 
az ő sírását a bűnös világ iránti szánalma okozta.

Es mindez azért történt, u. m. az evangélista, mert nem volt 
számára hely sem a bethlehemi magánházakban, sem a vendégfo
gadóban. Ember, hallod-e : azt, akinek, különben a menny a trónja, s 
a föld ennek a trónnak csak a zsámolya ; azt, akit a próféták lel
kesen jósoltak, s Izráelnek hajdani királyai epedve vártak, mikor 
a világ Megváltójaként megjött, az állatok közé telepítették az em-
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berek. Az a Jézus, aki életének végén nem kellett sem a zsidóknak, 
sem a pogányoknak, sem Kaifásnak, sem Pilátusnak, életének 
kezdetén, Bethlehemben, úgy a gazdagok, mint a szegények által 
el lett utasítva.

íme, igy szállott le Isten a porba, hogy bennünket a mennybe 
emeljen.

Immár, mikor Izsák született, akkor örömében az atyja nagy 
ünnepélyt rendezett. Mikor meg Jézus született, akkor az ő meny- 
nyei Atyja tette ezt meg az égben. De ő a mennyeiek ünnepével 
nem érte be. Azt akarta, hogy a nagy eseményt necsak az égnek 
— az emeletnek, hanem a földnek — az alsóháznak lakói is ün
nepeljék. S ezért angyalai által tudatta velük a nagy örömet.

Erró'l az intézkedésről az evangéliom azt beszéli, hogy amint 
megszületett a kis Jézus, megnyílt a bethlehemi m ező fölött a  
menny és a bűnös világ fölött az Istennek irgalmas atyai szive. 
A világ világosságának születésekor a pásztorokat mennyei fény 
árasztotta e l ; s azután megjelent az angyal, majd meg a meny- 
nyei seregek sokasága. Ez természetes. Mert, hiszen ha a pró
féták és királyok is, akkor az angyalok még inkább kívánták uj 
környezetében látni a Megváltót.

A  pásztorok a mennyeiek láttára megijedtek. Ekkor az an
gyal azt mondta: Ne féljetek! Nagyot hirdetek: Az a fény, amelyet 
most láttok, egy uj, fényes korszaknak a hajnala. Nagy csodát hir
detek : Abban a kis Jézusban a nagy Isten lakik. Nagy örömöt 
hirdetek, azt, amely az ég és föld összes nagyjainak legnagyobb 
öröme volt és lesz ; azt hirdetem, aki a Legnagyobb Öröm, aki 
a Megváltó.

S ez az öröm, u. m. az angyal, nemcsak nagy, hanem álta
lános és — az egész népnek öröme lészen. Ezen kívül nincsen 
ily általános öröm még a nap sem, mert a nap mindenkinek 
világit, aki a földön lakik, de nem egyszerre; és ha mindenütt 
melegít is, de nem egyformán. Ellenben Jézus egyaránt üdvössége 
és békessége mindenkinek. Es épen az által, hogy ebben az öröm
ben minden hívőnek része lesz, válik ez a nagy öröm még na
gyobbá. Mert az örömnek az a természete, hogy a részvét által 
sokszorozódik, mig a bánat épen ezzel oszlik.

Az angyalnak ezen bevezető szavait követte az első kará
csonyi prédikátornak első karácsonyi beszéde, mely tulajdonkép 
csak abból a négy szóból állott: Ma nektek az Üdvözítő született l 
Azonban soha a leghosszabb karácsonyi beszéd sem mondhatott e 
négy szónál többet, nagyobbat. Hiszen ez a négy szó dióhéjba 
foglaltan az egész evangéliom.

Természetesen e szavaknak ezt a súlyát Bethlehemben az
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angyalon kívül akkor senki sem tudta. Akkor még csak ő volt 
tisztában azzal, hogy Jézus a mi lelkűnknek lelke, életünknek élete, 
halálunknak halála, a világnak várva-várt Messiása, illetve min
denben mindenünk.

Immár gyönyörű a kert, midőn minden fűszálon egy-egy har- 
matcsepp ragyog; felséges a fa, melynek minden virágából egy-egy 
fejlődő gyümölcs tekintget felénk; csupa öröm a mező, midőn a 
tengernyi kalásznak minden magházából egy-egy pirosló buzaszem 
kandikál az emberre; pompás az olyan sejt, melynek minden reke
szében csillog a méz — de még magasztosabb a fenti angyali 
karácsonyi első szónoklat, melynek minden szava, betűje egy-egy 
kincs. Vegyük hát rtiindegyikét egyenkint szemügyre.

Született, u. m., a Megváltó, vagyis érettünk az Isten meg
testesült, hogy mi meg az Isten szent ügyéért lelkesedjünk; érettünk 
szállott le hozzánk, hogy mi hozzája emelkedjünk; érettünk lett 
gyermekké, hogy mi érette Isten gyermekeivé válhassunk

A Dávid városában találjátok, u. m. az angyal. Oh de 
naggyá lettél az által, parányi Betlehem, hogy a legnagyobb, t. i. 
a nagy Istennek Egyszülöttje, benned lett kicsinnyé!

Jászolban találjátok, u. m. S a pásztorok ebben nem kétel
kedtek : mentek és ott találták. S igy a menny királya istállóban 
fogadta legelső híveinek első hódolatát.

Az istállóban hatalmas Megváltó helyett egy kis gyámoltalan 
gyermeket találtok. Istállóban látták az Eget, halandóként a Hal
hatatlant, újszülöttként az örök Istent, anyából számlázottként azt, 
aki előbb létezett, mint az anyja. De ők ezen nem hogy megüt
köztek volna, hanem ahelyett imádták a hozzájuk oly mélységesen 
leereszkedő isteni kegyelmet.

Nem bársonyban, selyemben, hanem szegényes pólyákban  
találjátok, u. m. az angyal, az Üdvözítőt. És amikor az anyja 
által e dísztelen pólyákba takarva találták, elhitték, hogy ő Az, akit 
az Atya a mi megváltásunkért bűneinkbe öltöztetett (Ezs. 53, 4.), 
aki feketébe, Ínségbe öltözött, hogy minket fehérbe, ártatlanságba 
öltöztessen.

És némelyikünk mégis az angyal fenti utasítása ellenére nagy 
városokban, nagy vagyonban, a nagyok társaságában keresi üdvösségét, 
boldogságát, pedig mindegyikünknek Bethlehemben, ama kis gyer
mekben, nem az uralomban, hanem az önuralomban, nem a dicső
ségben, hanem az alázatban és szerénységben, nem a gazdaságban, 
hanem a lelki szegénységben kellene boldogulását keresnie.

Az első angyal után feltűnt aztán a többi is. Mint a Nagy 
Örömnek postái, egyéb örömeink hírnökeinek módjára jelentek meg az 
angyalok Bethlehem mezején. Nekünk a kikelet az évenkinti nagy örö
münk. Ennek egy-két virág az első hírnöke. Azonban ezeknek elher-
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vadni sincs idejük, már nyomban nyílik utánuk száz és ezer. — Örömünk 
a tavasz. Ennek eleinte csak egy-két madár hirdeti a beálltát. De 
ezek alig fognak a fészekrakáshoz, már is egész sereg követi 
őket. — Földi életünknek egyik nagy áldása a pihenést hozó csen
des é j ; szürkületkor is előbb csak az esthajnali csillag tűnik fel, 
de néhány perccel később már csupa csillag az ég. — így jelentek 
meg az örömhírt hozó angyalok is: először csak egyikük szólalt 
m eg; de néhány pillanat múlva az angyaloknak egész serege — az 
Istennek mennyei énekkara — is megjelent.

S megjelenvén az angyalok, ők tartották a földön a z  első 
karácsonyi ünnepet. Ez az ünneplés a sorrend tekintetében 
némileg különbözött a mi ünneplésünktől, amennyiben nálunk ének
kel kezdődik az istentisztelet, mig az evangéliom hirdetése mintegy 
befejezése az ünnepnek. Ellenben az angyaloknál megfordítva tör
tént a dolog: nálunk a szónoklat volt az első, s az ének a befejező.

Az énekre kerülvén a sor, képzelem, hogy ha tudják a bethle- 
hemi pásztorok a mi karácsonyi énekeinket, akkor az angyali szó
noklat hallattára valamennyit elénekelték volna. De mert nem 
tudtak közülök egyet sem, azért e tisztüket ez egyszer helyettük 
az Istent örökké dicsőítő angyalok teljesítették — ők voltak az  
első karácsonyi énekesek.

Éneküknek ez volt a szövege: Dicsőség az Istennek, békes
ség a földön és jóakarat a z emberekhez. Ez az ének magasz
talja a Szentháromságot. Dicsőíti az Atyát, aki a Fiát e világnak 
adta; a Fiút, aki a mennyet a földdel kibékítette; a Szentleiket, 
aki jóakaratot olt az embereknek szivébe. Valamint röviden össze
foglalja a mi kötelességeinket.

Istennel, tehát a Kezdettel kezdődik ez az ének. Bár észre 
térítené azokat, akik mindig magukat tolják előtérbe. Dicsőség u. 
m. a m agasságos Istennek, aki, hogy bennünket a magasba emel
jen, mélyen a porig alázkodott; a szánakozónak, aki irántunk való 
nagy szánalmában Egyszülöttjét sem szánta; a kegyelmesnek, aki 
ahelyett, hogy tőlünk kívánt volna áldozatot, magát áldozta fe l; a 
jóságosnak, aki Tanácsává lett a tanácstalanoknak, Utjává az ut- 
íalanoknak, Megmentőjévé a menthetetleneknek, Életévé a halot
taknak, Megváltójává az elkárhozottaknak; az Igazmondónak, aki 
nemcsak beváltotta minden szavát, hanem sokkal többet tett, mint 
amennyit Ígért.

Az angyalok énekében az A tya Istennek dicsőitését a Fiú 
Istennek magasztalása követte. A zsidók ujjongtak, midőn Sámuel 
a köznépből származó háborús Dávidot tette királlyá. Százszorta 
több okuk volt az angyaloknak és az embereknek ujjonganiok, 
midőn Jézusban, a Népszülöttjében (Zsolt. 89, 20) a békeszerző 
fejedelmet üdvözölhették.
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S ő meg is hozta a békét: kiengesztelte Istent a bűnösökkel; 
megbékítette az embereket Istenükkel és sorsukkal; lebontotta a 
nemzeteket és társadalmi osztályokat elválasztó falakat; arra taní
totta és nevelte a népeket, hogy egymást testvéreknek és ne ellen
ségeknek tekintsék; s megváltva a bűnöst, oly békét szerzett, hogy 
azt az >utolsó ellenség«: a halál és kárhozat sem zavarhatja meg. 
Szóval a kegyes sziveknek meghozta a síron inneni és túli békét. 
Végre énekükben üdvözölték az angyalok az emberekben köl
csönös jóakaratot ébresztő és fenntartó, s ezzel az Istennek jó
akaratát megszerző Szentlelket.

b) Jézus nevenapja.
Luk. 2, 21.

Jézus névadásának elbeszélése bizonyára a legkisebb, a leg
rövidebb bibliai történet. Ez az egy sor az eg ész: Mikor eljött a 
nyolcadik nap, nevezők az ő nevét Jézusnak; illetőleg e történetnek 
nem is egy sor, csak egy név: a Jézus név a szövege. De hát mit 
törődöm én azzal, hogy az ajándéknak kicsiny-e a katulyája, csak 
arany, csak gyémánt legyen benne. Az idézett sorban pedig a gyé
mántnál is drágább kincs és ékszer, t. i. a Jézus név van.

A névadás alkalmával a zsidó törvény szerint egy lévitának, 
vagy papnak és legalább tiz tanúnak, illetőleg a mai szólásmód 
szerinti komának kellett jelen lennie. A mi bibliai történetünk azon
ban egy szóval sem említi a lévitát, egy betűvel sem a komákat, 
de még azt sem mondja, hogy ha Mária nem, de József ott volt-e 
a szertartásnál ? Hallgat az időről, helyről; csak egyet említ, egyet 
lát — Jézust! Különben ez egészen természetes, mert ha felkelőben 
a nap, akkor á mécses, a gyertya a sutba kerül.

Azzal kezdi az elbeszélés, hogy a törvény szerint a név
adásnak a nyolcadik napon kellett lennie. Azt tartom, hogy 
Jézus korában ezt a határidőt némelyek már nem igen tartották be 
pontosan. Gondolták magukban: Hogy nyolcadik, vagy kilencedik-e 
az a nap, az a dolgon nem változtat semmit. Ellenben Krisztus 
szülei nem tartották magukat illetékeseknek ahhoz, hogy a törvény 
rendeletéi közül némelyeket mellékeseknek, csekélységeknek bélye
gezzenek. Hála Istennek, hogy Jézus nevelése nem volt olyanokra 
bízva, akik az Isten törvényét rostálgatják, s minduntalan elkövetik 
azt a nagy hibát, hogy kis hibákat emlegetnek.

A szertartásnál aztán a szülők a kisdednek azt a nevet 
adták, amelyen Názáretben kilenc hónap előtt a z  angyal jósolta, 
nevezte őt. Nevezni angyal nevezte, de nem ő, hanem az Atya- 
isten, nem kilenc hónap, hanem a világ teremtése előtt adta neki
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a Jézus nevet. Hát szebb nevet, szebb címet a Megváltónál, a 
Segítségnél, a Kegyelemnél — ez a Jézus névnek jelentése, — 
valóban még az Atyaisten sem adhatott a Fiának. Hiszen ez a 
név egy egész Biblia; egy egész Evangéliom; ez a csöpp egy 
egész tenger; ez a fillér egy egész kincstár; e2 a szikra egy egész 
nap. Ami az írásban ezer helyen lett ígérve, az itt egy szóba van 
foglalva; az a számtalan szebbnél szebb név, aminek őt különben 
a hála, a hódolat és az imádat nevezte, itt öt betűbe van össze
vonva ; ez az evangéliom: Irgalom és Segítség! minden boldog
ságnak forrása.

A z angyal azonban nemcsak tudta, hanem e szavakkal: 
Bűneiből ő szabadítja meg az ő népét, (Máté 1, 21.) le is fordí
totta, meg is m agyarázta a Jézus nevet. De jól tette. Hiszen 
különben meg sem érthetnők, hogyan várhassunk mi bűnös, hálá- 
datlan emberek a szent és igazságos Istentől kegyelmet és meg
váltást. Holott ezt az angyal magyarázata után is megérteni lehe
tetlen, és hinni is csak a Jézus szavára lehetséges.

És jól tudta az Isten, kinek adja azt a fölséges cimet — 
Jézus, aminek nevezték, a zzá  is lett: élete és vére árán megvál
totta az emberiséget. Hajdan minden névnek volt jelentése; igaz, 
hogy akkor sem felelt meg mindenki a névnek. így voltak már 
Krisztus születése előtt is Jézus nevüek, de igazi Jézus, vagyis 
Megváltó, nem volt közöttük egy sem. Korunkban meg már a ne
vek nagyrészének sincs semmiféle jelentősége, üres szappanbuborék 
a legtöbb név. S ha van is e mostani neveknek jelentése, sajnos, 
nagyon kevés ember felel meg a neve jelentőségének. Például na
gyon kevés János Isten-kedvence, nagyon kevés Péter Szikla és 
nagyon kevés Pál Szerény. Az írás azt mondja, hogy az ember 
hazug. Bizony, amint e példák mutatják, némelyiknek a neve is 
hazug.

Jézusnak aztán, amint örök idők óta a mennyben, úgy e név
adás után itt e földön is mindig a Megváltó, a Segítség, illetőleg 
a Jézus név lebegett a szemei előtt. Ez lebegjen folyton a mi 
szemeink előtt is. Csak ezt az egyet lássuk, másról ne tudjunk, ne 
akarjunk tudni. Kivált ,ha az ördög a pénzt, sőt nyíltan a bűnt 
mondja megváltónak és szabaditónak, kergessük őt a pokolba. 
Kövessük Pál apostol tanácsát: kezdjünk, tegyünk, szenvedjünk 
Jézus nevében és szellemében mindent. Kövessük Dávid példáját, 
aki az Isten nevével és nevében szállt szembe az óriással; mi pe
dig a Jézuséban és Jézuséval szálljunk szembe világgal és pokol
lal, élettel és halállal.

Ha pedig e küzdelmünkben néha az aggódás kisért, jusson e 
bibliai történet kapcsán az eszünkbe az, hogy az Istennek nemcsak 
a Jézus sorsára, hanem még a névadására is, tehát egy látszólag
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igen jelentéktelen dologra is volt gondja. Illetőleg, hogy az Istennek 
€ világon, és kivált az ő megváltottainak sorsában, semmi sem jelen
téktelen; neki mindenre van gondja. Velünk semmi sem történik 
véletlenül. A világnak azon vak istenéhez, akinek Véletlen a neve, 
a keresztyénségnek, nekünk keresztyéneknek semmi közünk.

Előre tehát! A Jézus nevével hajdan az apostolok ördögöket 
űztek ki és a hegyeknél is nagyobb akadályokat gördítettek el az 
igazság utjából. Ne mondjátok, hogy az csak akkor volt; ne kérd
jétek, hogy a mai világgal szemben mit tehet ez a név? mert azt 
találom válaszolni, hogy ma is megtehet mindent!

c) Jézusnak templomi bemutatása.
Lak. 2, 22—40.

Mózes törvénye azt rendelte, hogy az anya hat hetes gyer
mekével menjen a templomba, hogy ott érette hálát adjon és őt az 
Isten oltalmába ajánlja. A törvénynek e parancsát az evangélikus 
egyházban minden kegyes anya most is megtartja s ezen egyházi 
cselekményt egyházkelő asszonyok avatásának nevezzük.

Ilyen utat tett Jeruzsálembe a Jézus születése utáni negyve
nedik napon Mária és József. Nálunk az avatáskor csak a gyer
mek anyja jön a templomba; pedig a hálaadás valóban illenék az 
apának is. Különben Józsefnek csatlakozását az is indokolja, hogy 
Betlehem két órányira volt Jeruzsálemtől; ily hosszú utón Mária 
nem bírta volna a kisgyermeket vinni. S igy többnyire bizonyára 
József vitte a kis Jézust. Hogy illet-e ez a munka a férfinak, az 
apának ? Illett bizony, de nagyon! Amint illik az most is minden 
apának, nem csak az olyan szegénynek, mint József volt, de még 
a leggazdagabbnak is, hogy gyermekét a templomba hozza, az Isten 
házába vezesse.

A törvény szerint az avatáskor a szülő, ha vagyonos volt, 
egy éves bárányt, ha szegény, egy pár galambot tartozott áldozni. 
Máriától az említett bárány nem telt; ő e helyett az Istenek leg
kedvesebb, legszelídebb bárányát, a kis Jézust hozta a templomba. 
Áldozatul pedig két galambot adott.

Jézus azonban elsőszülöttje volt Máriának, s ezekre erede
tileg a törvénynek az volt a rendelkezése, hogy az elsőszülöttek 
Istennek szolgáivá legyenek. A későbbi rendelkezése olykép változ
tatott e dolgon, hogy templomi szolgákká csak a Lévi törzséből 
származók lehettek, a többi törzs elsőszülöttjeit pedig meg kellett-e 
szolgálattól a szülőknek váltaniok. S igy ahelyett, hogy az elsőszü
löttek váltak volna egyházi szolgákká, a papi családból származó,
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papi házban nevelt szolgák lettek a nemzet elsőszülöttjeivé, illetőleg 
írástudó osztályává.

Az elsőszülöttekért fizetendő váltságdíj a mi tizenkét koro
nánknak felelt meg. íme, mily csekély összeggel adóztak. Fiukért 
Jézusnak szülei, holott ő harminchárom évvel később érettük és 
érettünk a golgotái kereszten életével fizetett

2. Midőn a szülők a kis Jézussal Jeruzsálemben megjelentek, 
vala ott egy pap, kinek Simeon volt a neve. Igaz és istenfélő 
volt, várta Istennek vigaszát és a Szentlélek vala ő rajta. Ennyi az 
egész, amit Simeon múltjáról az evangélista emlit. Nem tudott-e 
róla többet, nem igen ismerték-e őt az emberek ? Ha ők nem is
merték, de az Isten nagyon jól ismerte őt. Ha pedig tudott az 
evangélista többet is, például azt, hogy hol született, kinek a 
fia, nős és vagyonos, vagy özvegy és szegény volt-e, stb. talán 
azért nem*irta meg, mert nem akarta, hogy azt mi is tudjuk; ne
hogy aztán e mellékes dolgokkal többet foglalkozzunk, mint azzal, 
ami a fő.

Igaz és istenfélő volt tehát Simeon; más szóval mondva: 
nem vétett sem ember, sem Isten ellen. Ha csak az emberekkel 
bánt volna igazságosan, akkor kötelességeinek csak kisebbik részét 
teljesiti; de ő Istent is félte, és ez volt legfőbb erénye.

Aztán meg várta Isten vigaszát Talán sok baja, bánata volt? 
Meglehet. De óhaja csak eg y : a megváltás. A többi vágya úgy el
enyészett ebben az egyben, mint a csöpp a tengerben. Oly epedve 
várta pusztuló nemzetének Megváltóját, mint a setét éjszakában 
bolyongó a hajnalt, a sorvadó rab a szabadulást, a haldokló az or
vost. Sajnos, hogy némelyikünkben e szent vágynak egy szikrája 
sincs. A növény csak a por számára van teremtve és a porhoz van 
kötve és mégis a világosság felé vonzódik; szeme, arca, virága 
mindég a napon függ; az örök életre hivatott emberek némelyike 
meg a porban, a sárban keresi mennyországát.

Annál inkább várta Simeon azt a vigaszt, mert a Szentlélek 
megígérte neki, hogy mielőtt meghalna' megszületik Jézus. De az 
ember vénült és a Megváltó csak nem született. Képzelem, hogyan 
aggasztotta ez az öreget. Csak azt nem értem aztán, hogy holott 
nekünk nem Ígérve, de szentül meg van parancsolva, hogy halálunk 
előtt megszülessen bennünk a Jézus, némelyikünknél pedig a szü
letésnek nyoma sincs, mégis egész nyugodtan éli vén napjait.

3. Midőn a szülők Jeruzsálembe hozták Jézust, a Szent
lélek ezt Simeonnal már akkor tudatta, mikor mások még nem 
is sejtették e nagy eseményt. Hja, a felkelő nap előbb a bércek 
ormait világítja meg, s csak aztán a völgyeket. Betlehemben a pász
torok, Jeruzsálemben Simeon és Anna voltak e hegyormok.- Sze-
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rény, igénytelen emberek. De úgy szokott az lenni; az Isten előtt 
a legutolsók a legelsők.

Simeon a Szentléleknek eme híradására sietett a templomba 
s ott az érkező betlehemi zarándokokat ő fogadta. Amint a sze
mébe ötlött a kisded — a Keleti Bölcsek csak egy csillagot láttak — 
Simeon felé a gyermek tekintetéből egyszerre két csillag jézusnak 
mennyet sugárzó két szeme ragyogott.

Ezt látva, azonnal felismerte a piciny gyémántban a nagy 
kincset, illetőleg a kis Jézusban a M egváltót

A hagyomány azt beszéli, hogy Simeon vén korára megva
kult, de Krisztus megjelenésével egyszerre lehullott a hályog a sze
méről. A kis jézus kigyógyitotta a vakságából. Ha ez igaz, akkor 
ez jézusnak későbbi gyógyításainál is nagyobb csoda lett volna. 
De a vakság, meg a gyógyítás mese. Simeonnak lelki szemei nyíl
tak m eg; azokat meg a Szentlélek tárta fel.

Amint felismerte, hogy jól megnézhesse, rögtön karjaira is 
vette Simeon a kisdedet. Mi azon palotát szoktuk megbámulni, 
amelyben a király lakik, Simeon azon gyermek szemléletével nem 
tudott eltelni, akiben az Isten lakott. Nézte és keblére szőritottar 
hogy lehető legközelebb legyen az a szivéhez, akivel el volt telve 
a lelke.

S életének e legünnepélyesebb pillanatában énekre nyűt az  
ajka. Elénekelte az Otestámentomnak Krisztusról szóló azon 
utolsó zsoltárát: Uram, bocsásd el immár a te szolgádat békességgel, 
mert látták az én szemeim az üdvözítőt, aki világossága a pogá- 
nyoknak és dicsősége Izráelnek ! Ezen ének azóta drága kincse a 
Simeonoknak.

Nagyon helyesen Urnák szólítja ezen énekben Simeon az 
Istent. Mert igaz ugyan, hogy senki sem szolgál annyiakat, mint ő 
s igy a szolgák szolgájának is okkal mondható. De az Urak Urá
nak, a Királyok Királyának nem kevésbé, mert oly királyi karja és 
szive, illetőleg hatalma és szeretete, annyi szolgája, mint az Isten
nek, senkinek sincsen.

Szolgád vagyok. Uram, u. m. Simeon. S e szolgálatát azzal 
tanúsította, hogy igaz ember volt és nem vétett senkinek; istenfélő 
volt és a testnek, világnak, ördögnek sohasem hódolt. E szerint 
szolga létére is ur volt. Hiszen aki azt a legnagyobb zsarnokot: a 
testi kívánságot, féken tartja, az a leghatalmasabb ur.

Elértem célomat; megéltem az üdvösséget, u. m. Avagy nem 
ez-é, hanem a vagyon, a hatalom és a dicsőség, illetőleg az ebből 
származó romlás-e az embernek a célja? Akinek van esze, annak soha!

Megyek, mennék e világból békességben, nagy örömmel,- 
nagy készséggel! Vájjon aki e készség helyett a halálnak, illetőleg 
az Urnák azon üzenetére : jövök már! azt válaszolja: Uram, ne
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jöjj! azt mondtja, amit az a terméketlen fügefa: várj még egy évet! 
vagy amit Dávid; Ne vigyél el életemnek felében! szereti-e az 
Urat igy elutasító, az ő viszontlátására nem vágyakozó lélek Jézust?

Bocsáss el Uram, válts meg a testtől, mely börtöne a lé 
leknek ; és e világból, melynek vágyai és élvei lenyűgözik az égbe 
emelkedő lelket*.

Tehát amint Dávid bátran, lelkesen szállt szembe az óriással, 
Pál a hóhérral, úgy Simeon a halállal. Áldjon meg az Isten mind
nyájunkat azzal a lélekkel, melynek nincs oka szégyelni az életet 
és rettegni a halált.

Bocsáss el, békességben megyek, mert láttam az Üdvözítőt, 
aki az a világosság, mely megvilágítja a bűnök miatt az éjsza
kánál is sötétebb értelmet és szivet; a világnak és sátánnak a kí
gyóénál is nagyobb álnokságát; a simák és pokolnak a tengerénél 
is feneketlenebb mélységét. Az az általános világosság, mely még 
a levegőnél és napfénynél is közösebb kincse minden népeknek. 
Hiszen még a levegő sem jut a börtön, a pince, a bánya lakóinak; 
a nap sem az északi sarkvidéknek. Csak az üdvösségben lehet és 
van egyenlő része minden világtájnak.

Láttam az üdvözítőt, u. m. Simeon, aki dicsősége Izráelnek. 
A Jézus korabeli korcs izraelitáknak ugyan nagyrészt csak annyi
ban vo!t dicsősége, hogy Jézus test szerint az ő fajukból szárma
zott. De a későbbi, igazi Izráelnek, a Jézus elveiért elvérzett vér
tanuknak, ő volt és lesz örök dicsősége.

Simeon tehát, amint ezen énekéből kitűnik, jól látta, teljesen 
felismerte Jézust, amin József és Mária nagyon csodálkoztak, 
t. i. nem azon, hogy az a kisded az üdvözítő; mert hiszen azt ők 
már az angyaloknak karácsonyi híradásából is tudták; hanem azon, 
hogy erről már a jeruzsálemiek is tudtak.

No hiszen Jeruzsálemben is Simeonon és Annán kívül talán 
még senki sem tudott e dologról. A felkelő nap még csak Jeru
zsálemnek tornyait, szellemileg kimagasló lakóit világította meg, 
ellenben a várost még sötétség borította.

De csoda volt bizonyára az is, hogy abban a parányi gyer
mekben az a kettő is felismerte a Megváltót. Bár néhány évtized
del később Mária még sokkal nagyobb csodát látott: a Golgotán, a 
kereszten, már nem is kicsiny, de halott, tehát nem létező volt 
Jézus, s Nikodém, Arimatiai József és János még akkor is azt a 
néhait, azt a senkit tartották az üdvözítőnek; tőle várták az üd
vösséget.

Jézusnak ezen jellemzése után olyan áldással áldotta meg 
Simeon a szülőket, hogy ha azt a kisdedet Üdvözítőnek, de azt az 
áldást is csak a Simeonok mondhatták áldásnak. Ugyanis azt mondta : 
Isten e kisdedet Izraelben sokaknak elestére és feltámadására



rendelte. Még ha azt mondaná, hogy Jézus az átalkodottaknak, az 
ördögnek és pokolnak van vesztére rendelve, azt értené az ember. 
De hogyan rendelhette őt Izráel fiai közül sokaknak elestére azr 
aki azért adta Egyszülött Fiát, hogy senki, aki hiszen, el ne vesz- 
szen, hanem örök életet vegyen (Ján. 3, 16.)? A sok elveszendő 
alatt azok értendők; akik Jézusnak és az egyháznak vesztére törtek. 
Az ilyenek, u. m., nem hogy képesek volnának Jézust elveszejtenir 
hanem eliön az Ítélet napja, amelyen ők fognak elveszni. Mintr 
ahogy ősszel, mikor ellepik a falat a legyek és jön a dér, nem a 
fal dől le, hanem a legyek hullanak rakásra.

De ez a gyermek, u. m. Simeon, feltámadására is sokaknak fog 
szolgálni. íme az a jó öreg nem nézi túlságosan sötét szemüvegen 
át a világot. Azt mondja, hogy sokan lesznek azok, akik Jézusban 
bízva, őt követve, uj életre fognak támadni, újjá fognak születni.

Jelül fog ez a kisded majdan szolgálni, u. m. Simeon. A 
keresztutra állított jelzőül, mely mutatja jobbra a mennyországba, 
balra a kárhozatba vezető utat; a mesgyére helyezett jelül, mely 
mutatja, hogy meddig szabad és min túl nem szabad szántanodr 
legeltetned, menned. — Kérdőjelül rendeltetett ez a kisded, mely 
elől kitérni nem lehet, melyre vagy igennel, vagy nemmel, vagy 
csatlakozással, vagy ellenszegüléssel, de határozottan válaszolni, ok
vetlenül szint kell vallani. — Jelül rendeltetett e kisded, az ő szava 
riadó; ébresztő, munkába, harcba szólító jel, melyre, ha nap- 
lopónak, hazaárulónak nem akar az ember bélyegeztetni, sora
koznia, indulnia, munkához kell látnia, síkra kell szállnia. — Az a je l
szó  ez a kisded,. amely majdan azt kiálltja e világba: Aki nincs 
velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az tékozol! Nem szol
gálhattok két urnák, az Istennek és a sátánnak, mert, ha az egyi
ket szeretitek, a másikat gyűlölitek! — Ennek a kisdednek a neve 
jelszó lesz, melyen megtudja az ember ki a barát, ki az ellenség. 
— Próbakő lesz, mely megmutatja, mi az arany és mi a hamisít
vány ; választóvíz, tűz lesz, mely elválasztja a salakot az aranytól. 
az a mennyei szél lesz, mely elkülöníti a polyvát, a szemetet a magtól;

A z Isten rendelte őt ezzé, u. m. Simeon. Ő nem szívelheti 
az álnokságot, kétszínűséget; ő akar az emberek ezen osztályo
zásával, csoportosításával véget vetni minden hazugságnak és ala
koskodásnak ; ő  akarja, hogy ekként nyilvánvalóvá legyen a 
szivek gondolkodása.

Ezért sokan ellentmondanak majd neki, mert a lomha az 
ébresztésért haragszik, a naplopó, ha nógatják a munkára, dühös; 
a gyáva katona inkább árulóvá lesz, semhogy kockáztasson egy-egy 
rohamot; a jellemtelen inkább szökik, somhogy a kegyvesztett, meg- 
csufolt Krisztus mellett a farizeusok ellen szavazzon. — És tényleg 
ellentmondtak, és pedig mennyire ellentmondtak Krisztusnak! Hány-
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szór nevezték el őt ördögnek; és milyen őrült egyhangúsággal és 
veszettséggel követelték megfeszittetését!

Sőt a te lelkedet is áltathatja majd az éles tőr, u. m. Mári
ának Simeon, amikor hallod szent fiadnak szidalmaztatását, látod 
a kínjait. A nagy örömöt hirdető betlehemi angyal még csak a fel
kelő napnak ragyogó, arany sugarait látta, de. Simeon látja a mé- 
hökben villámokat rejtegető sötét felhőket is. Öreg is meg Írástudó 
is, tehát a tapasztalatból és a Bibliából egyaránt tudja, hogy e föl
dön az igazságnak mindig ezer az engesztelhetetlen ellensége. De 
ezt az igazságért való szenvedést is az áldásba foglalja, áldásnak 
mondja ; s igy Mózessel ő is azt vallja, hogy az ilyen szenvedés 
életünknek legjava (Zsolt. 90, 10.), mert, amint Pál apostol írja, az 
ilyen szenvedés által jutunk az Istennek országába. (Csel. 14, 22.)

Képzelhető, mily megdöbbenéssel hallgatta Mária Simeonnak 
ezt a Szentlélek sugalta jóslatát. De még ez a rettenetes jövendő 
sem bírta elfojtani a hitét, ez az éles tőr sem volt képes megölni 
szent fiában vetett bizodalmát.

4. Ez a reménye uj tápot nyert Annának, egy agg kegyes 
nőnek megjelenésével.

Az égen nappal egyetlen gyönyörűségünk a nap, de amikor 
még csak fölkelőben, vagy már lemenőben van a világosságnak ez 
a forrása, szívesen látjuk a holdat i s ; illetőleg az Igazság Nap
jának, az Ur Jézus földi életének reggelén szívesen szánunk egy
két percet Simeon és Anna élet- és jellemrajzának is. Utóbbinak 
annál inkább, mert ebben is az Ujtestamentomot követjük, amely 
egy nőnek sem közli annyi életrajzi adatát, mint neki.

Anna, vagyis Kegyes volt a neve és a szive, az élete is. 
Hajdan férjezett volt. Hogy e házasságból származott-e gyermek, 
azt nem említi az evangéliom. De azt igen, hogy mint az az ótes- 
tamentomi Anna, úgy ő is egy fiú születéséért imádkozott. Csak
hogy amaz a Sámueléért, a saját fiáért, emez pedig a Krisztusé
ért, az Isten Fiáéért.

Hét évi házassága után özveggyé, és amennyiben gyermek
telen is volt, özvegységével teljesen elhagyatottá, árvává is lett 
volna, ha nem él az Atyja, értem a mennyei Atyját, ki őt elha- 
gyatottságában sem hagyta el soha.

Özvegyi elhagyatottságához járult a vénség és annak ezer 
baja-gondja, mely azzal kezdi, hogy az ember haját fehérre, a szi
vét meg feketére festi; azzal folytatja, hogy az embert mindenétől 
megfosztja, amivel hajdan az ifjúság megajándékozta; s azzal végzi, 
hogy az embernek lelkét egy nagy sírrá változtatja, amelybe sok 
minden, de az öröm, a boldogság van legmélyebben eltemetve. De 
Anna mindezek ellenére nyolcvannegyedik évében is elmondhatta: 
A z  éjjel a sötétség is világosság körülöttem. (Zsolt. 139, 13.); tel-
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jesedett rajta az a mondás: Az igaz vén korában is virul (Zsolt. 
92, 15. — az eljövendő Megváltóban való hite, reménye nem hagyta 
őt élemedett korában sem cserben.

Ez a hite, reménye a templomba vitte őt naponkint. Hol 
is remélhette volna az Isten Fiát megtalálhatni, ha nem az ő ott
honában : a mennyei Atya házában ? hová is várhatta őt biztosab
ban, mint haza ?

Naponkint, sőt éjjel-nappal ott volt a szentegyházban, u. m. 
az evangélista. Ezt talán ahelyett, hogy betű szerint vennők, in
kább úgy értsük, hogy nem ugyan ő a templomban, hanem a tem
plom, illetőleg az Istennek Szentlelke volt benne éjjel-nappal; nem 
az Isten háza lett neki, hanem a szive lett az Istennek lakásává.

Szolgálta híven az Urat. De nem a templomjárással. Mert 
hiszen ha vizre járunk és merítünk a forrásból ezzel nem mi te
szünk szolgálatot a kútnak, hanem a kút — illetőleg az Élőviz 
forrása, az istenigéje, a templom tesz szolgálatot nekünk. Azonban 
Lukács szerint Anna főként a böjtöléssel és imádkozással szol
gálta az istent.

A  böjtöléssel, ezzel az ostobasággal ? kérdezi némelyikünk. 
Téved az illető. A böjtöt Luther nem tartotta ostobaságnak, sőt 
bizonyos körülmények közt a lélekre nézve ép oly üdvösnek mondta, 
mint a testre nézve a szigorú étrendet. Jézus még maga is bőjtölt, 
pedig róla csak föl nem tételezi senki, hogy ezt a zsidóknak »os
toba« szokásaihoz való alkalmazkodásból tette? Nem a böjtölés, 
hanem a tobzódás az ostobaság; és sok tanult ember ez utóbbit 
még sem restek.

Mindazáltal evangélikus egyházunk a testi böjtöt nem rendeli. 
Hanem ételek, italok helyett tiltja a bűnt; illetőleg mindazt, ami 
nem a gyomrot, hanem a szivet, a társadalmi békét és az egyetér
tést rontja. Es rendeli a mértékletességet és önmegtagadást de nem 
önkinzás, vagy meggazdagodás, hanem az éhezők segélyezhetése 
végett.

Imádkozásával is csak közvetve szolgált Anna az Istennek, 
közvetlenül pedig a kegyességnek. Amennyiben az imádság a ke
gyességnek olyan szülöttje, aki az anyját táplálja.

E szokásánál fogva került Anna Jézus megjelenése napján a 
jeruzsálemi templomba; igy tudta meg, hogy az a kisded a Meg
váltó ; s igy dicsőítette Simeonnal együtt Jézust. Ez a dicsőítés ter
mészetesen neki vál aztán legnagyobb dicsőségére.

így lett Anna életének alkonya az ő örök üdvösségének gyö
nyörű hajnalává.
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Jézus ifjúsága.
Jézus ifjúságának eseményei közül csak a konfirmá

ciójáról van tudomásunk. Szülei tizenkét éves korában 
húsvéti zarándokutjukra őt is magukkal vitték Jeruzsá
lembe. Hogyan történt ott konfirmációja, azt nem mondja 
az evangéliom. Az ünnep elmúltával a szülők Jézus nél
kül indultak haza, mert azt hitték, hogy fiuk a többi za
rándokhoz csatlakozott. Mikor aztán egész nap nem lát
ták, este visszatértek Jeruzsálembe, s a városban és kör
nyékén éjjel-nappal keresték. Végre a templomba is be
néztek, s ott a tudósok társaságában megtalálták fiukat.

Mig az Írástudók bámulva hallgatták a fiúnak mély
séges okos kérdéseit és feleleteit, anyja szemrehányást 
tett neki elmaradásáért. Jézus erre azt válaszolta, hogy 
kár volt őt sokáig keresniük, hiszen jól tudhatták, hogy 
csak a templomban található, mert neki az ő mennyei 
Atyjának dolgaival kell foglalkoznia. Jézusnak ifjúkori 
mondásai közül ez az egyetlen, amelyet az evangéliom meg- 
örökitett. Mária akkor még nem értette teljesen, de jól 
megjegyezte Jézus eme szavait.

Azután útra kelt a kis család és harmad napra el
jutott Názáretbe, ahol Jézus testben és lélekben gyara
podva, az Istennek és az embereknek gyönyörűségére 
fejlődött.

Jézus konfirmációja.
Luk. 2, 4 1 -5 2 .

Bármily ragyogóan is keljen föl a nap, néha már reggel úgy 
elbontja a felhő, hogy délig is alig látjuk egy-egy pillanatra. így 
vagyunk az Igazság Napjával — Jézussal is. Ragyogóan tűnt feL 
Betlehemben, de azután egészen életének deléig az ismeretlenség 
homálya borította, s csak egyszer, földi életének tizenkettedik évé
ben tűnt elő e fellegek közül egy pillanatra. Aféle zárt Éden volt 
az ő ifjúsága, mely csak egyszer, a konfirmációjakor, nyílt meg 
előttünk, hogy megláthassuk benne a mennynek legszebb virágát — 
Jézust. No minél kevesebb, amit erről tudunk, annál inkább figyel
jük és véssük azt a szivünkbe.
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Ünnep volt A zsidóknak három nagy ünnepe volt: a husvét, 
a pünkösd és az újév; vagyis a tavaszi, nyári és őszi ünnep; ille
tőleg a pásztorok, a földmivesek és a szőlőmüvesek ünnepe; tehát 
a bárányok, a kévék- és a boráldozatok ideje.

Husvét, a nagy nemzeti ünnep, az egyiptomi szabadulás em
léknapja közeledett Ezt a közelséget a Jeruzsálemből országszerte 
szétküldött hirnökök trombitaszóval adták tudtára a zsidóságnak.

Husvétkor a törvény szerint minden férfinak, sőt már a tizen
két éves fiuknak is, akik Keleten ebben a korban már oly fejlettek 
voltak, mint nálunk a tizennyolc éves legények, évenkint Jeruzsá
lembe kellett menniök, hogy ott mint adó- és hadkötelesek jelent
kezzenek, felvétessenek, nyilvántartassanak, illetőleg az országos 
egyházi és nemzeti ünnepen résztvegyenek s lelkesedve az ott lá
tottakon, a hazafiasság szent tüzét aztán szétvigyék az ország min
den zugába.

Ilyen alkalmakkor másfélmillió ember zarándokolt a szent 
városba, illetőleg az országnak áldozati oltárral ellátott egyetlen 
templomába. E zarándokok zsoltárokat énekelve vonultak a szék
városba, amelynek lakói meg harangszó helyett hozsannával fogad
ták az érkezőket, amint az Jézusnak virágvasárnapi bevonulásakor 
is történt.

Ily ünnepre ment József és Mária és velük a tizenkét éves Jézus.
Az ünnep nyolc napig tartott és szokott módon folyt le. A 

kilencedik napon a szülők a zarándokok ezreivel hazafele indultak. 
De mivel a nap elteltével észrevették, hogy fiuk elmaradt, visszá
tértek Jeruzsálembe s ott, keresve Jézust, a városnak minden zege- 
zugát bejárták, mig végre harmadnapon a templom melleti csarno
kok egyikében a tudósok társaságában megtalálták.

A mesterek bámulták a falusi ifjúnak mélyreható kérdéseiben 
és okos feleleteiben nyilvánuló vallási bölcsességét, tájékozottságát. 
Bár minden konfirmandus megérdemelné az ilyen csodálatot. Mária 
azonban szemrehányást tett neki, hogy elmaradt s igy soká kellett 
őt keresniük — mintha bizony az elmaradásnak és elvesztésnek 
Jézus, és nem a szülők lettek volna az okai. Hiszen mindig csak 
a mi bününk az, ha Jézust elveszítjük.

Jézus, Máriának azon kérdésére: Miért tetted ezt velünk* 
hogy sokáig és aggódva kellett téged keresnünk ? két kérdéssel 
válaszolt

Az első az volt: Miért kerestetek aggódva  ? A gyermekek 
miatt ugyan, még ha felügyeletünk alatt állanak is, van a szülőnek mit 
aggódnia. Hiszen a gyermeknek testét-lelkét sok veszély fenyegeti. 
Jézust meg Máriának még több oka volt féltenie, hiszen emlékezett 
Heródesnek betlehemi gyilkolására. De Jézus mégis azt mondta, 
hogy ez az aggódás ez idő szerint teljesen indokolatlan volt, mert
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őt akkor az Isten végzése szerint baj még nem érhette. Ez az 
isteni gondviselésbe vetett rendületlen hit volt teljes életében az ő 
ereje és bizodalma. Bár megvolna ez mindegyikünkben, hogy meg 
legyünk győződve arról, hogy szeret bennünket az Isten, még ha 
nem is mosolyog mindég reánk; és lát bennünket, még ha néha 
mi nem is látjuk őt.

A másik kérdés meg az volt: Miért kerestetek engem má
sutt, mint a tem plom ban?  Hiszen minden dolgot a maga helyén: 
a napot az égen, a gyermeket a szülői házban, Jézust pedig, mint 
Isten-Fiát, az Isten házában keresse az ember. Tudnotok kellett 
volna tehát, hogy nekem az én Atyám nak dolgaiban kell fog- 
lalatosnak lennem!

Ez a mondat tudtunkkal Jézusnak első ebbeli kijelentése. 
Első virága ennek a Mennyei Rózsának, első sugara az Igazság 
Napjának; csirája Krisztus minden további kijelentésének ; Luther 
szerint egyike azon mondatoknak, melyeket tömörségük alapján kis 
Bibliáknak nevezünk.

Benne Atyjának  és nem közös Atyánknak mondja az Istent. 
Tehát már is érzi, tudja, hogy ő nemcsak, mint mi, gyermeke, ha
nem Egyszülöttje, egyetlen, páratlan Fia az Istennek. Érzi, és 
tizennyolc éven át mégis hallgat ezen isteni fenségével; tudja, 
hogy nem az ácsmesterség, hanem a világ megváltása a hivatása, 
és mégis visszatér Názáretbe, hogy még csaknem két évtizeden át 
építgesse az ottani viskókat! Látott-e a világ ilyen szerénységet? 
Köztünk, ha némely fiatal ember kiváló tehetséget, hivatottságot 
érez magában, ahelyett, hogy teljes erővel készülne ama hivatáshoz, 
rövid időn annyira elbizakodik, hogy valóságos átkává lesz a csa
ládnak és a társadalomnak.

Az Atya dolgait emlegeti itt Jézus. Miféle dolgok azok ? 
Mária valószínűleg a templomot értette, mely annyira lebilincselte 
a Fiú lelkét, hogy attól nem tudott megválni. — Mi az Isten dol
gán a Szentirást értsük, mely egyetlen olvasmánya és tanulmánya 
volt Jézusnak, s mely előtt most is ott a templomban állva, annyira 
gyökeret vertek a lábai, hogy nem tudott onnan mozdulni. — Ér
tette Jézus e dolgok alatt az Isten szellemét, mely az ő éltető 
eleme, és az Isten akaratát, melynek teljesítése az ő eledele, 
egyetlen élvezete volt s amelyre nézve ő utolsó leheletéig igy imád
kozott: Ne *az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd! s bennünket 
is e könyörgésre tanított: Legyen meg a te akaratod!

Ezen dolgokban kell és muszáj nekem lennem. E miatt az 
engedelmesség miatt lettem irántatok ez egy esetben engedetlenné! 
E szent kényszerűséget később is gyakran emlegette. Például mi
kor azt mondta: Nekem dolgoznom kell, még nappal vagyon; vagy 
amikor Zakeushoz igy szólott: Szállj le, mert ma a te házadnál



kell maradnom (Luk. 19, 5.); és midőn mint ]ó Pásztor igy beszélt: 
Más juhaim is vannak, azokat is elő kell hoznom (Ján. 10, 16.). 
Oh, szent kényszerűség lelke, szállj meg bennünket! Jézus evvel a 
»keil« szóval verte vissza a kisértő támadásait, szállott szembe ve
széllyel és halállal, s ezzel tört magának utat ' a mennybe. S mi 
kényszeritette minderre ? Csakis az Isten akarata iránti tisztelet és 
az emberek iránti szánalom.

Véssük, írjuk Jézusnak fenti szavait nagy arany betűkkel a 
szivünkbe.

Mária, Jézusnak eme szavait (»a dolgokat« és »kényszerűséget«) 
nem értette teljesen. De ha nem is értette, mégis szivében tartotta, 
u. m. az ev. Tegyük ezt mi is az olyan szentirási mondatokkal és 
hiícikkeket, melyeket még nem értünk teljesen. Az ember a 
gyémántot, azért, mert kemény, nem veti el; hiszen tudja, hogy 
minél keményebb, annál értékesebb. Az írásnak keményebb mon
dataival is ezt tegyük.

Hazatérve Názáretbe Jézus, engedelmes vala Józsefnek, u. 
m. az ev., tehát az Isten Fia az ácsnak! Ez a csodák csodája. O, 
aki kezdetben a mennyet és a földet építette; aki harminc éves 
korában hozzálátott azon nagy szentegyház építéséhez, melynek 
alapja ez idő szerint már öt világrészben van letéve, boltivei át
nyúlnak a tengereken, tornya az eget ér i; s holott már is tömérdek 
millió dicséri benne az Urat, még mindég terjed: ennek a szent
egyháznak építésze ifjúkorában Józseftől tanulta, az ő utasítása 
szerint gyakorolta az építészetet. Aki a bálványok számára kopor
sót, hívei számára pedig a bűnök özönéből az örök üdvösségbe 
evező bárkát készített, annak ifjú korában József volt a mestere.

Gyarapodék vala pedig Jézus bölcsességben, járva gyer
mekkorában a falusi iskolát, ifjúságában pedig az Istennek azon 
nagy egyetemét, amelyben a Bibliából, a lelkiismeretből és a ter
mészet könyvéből merítette tudományát. De gyarapodott testének 
állapotjában, és Isten és emberek előtti kedvességben is, u. m. 
az írás. S ez a legszebb és legnagyobb dicséret, amely egy ifjúról 
mondható.

Jézus megkereszteltetése 
és megkisértetése.

Keresztelő János, Krisztusnak úttörője, egy félévvel szü
letett jézus előtt Zsidóországnak Jutta nevű városában. Atyja 
Zakariás, anyja Erzsébet volt. Mikor atyja egyszer a je-
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ruzsálemi templomban áldozott, angyal jelent meg előtte, 
s azt jósolta, hogy fia születik, akit nevezzen Jánosnak; 
ez a jövendő Messiásnak úttörője lesz. E jóslat meg
valósult.

Mikor János felserdült, lakatlan pusztába ment, s ott 
Istenről elmélkedve, csendes magányban élt. Harminc éves 
korában aztán a Jordán mellett prédikálva, megtérésre 
és keresztelkedésre buzdította az embereket.

A nép odaözönlésének hírére a farizeusok is jelent
keztek a keresztségre, többnyire anélkül, hogy magukba 
szálltak volna. János az ilyeneket azzal utasította el, hogy 
nincs az a keresztvíz, mely az ő álnokságukat lemos
hatná. Az elutasitottak panaszára a zsidóknak legfőbb 
tanácsa vizsgálatot indított János ellen. E küldöttség meg
akarta őt tántorítani, s felajánlotta neki a Messiási, Illési 
és prófétai címet. János azonban e kisértést visszautasí
totta, s azt mondta, hogy ő semmi egyéb, csak az Isten
nek ébresztő szava.

Erre a farizeusok elhagyták őt s másnap helyettük 
Jézus jött Jánoshoz, s azt kívánta, hogy keresztelje meg 
őt. János vonakodott ezt megtenni, mert úgy mond, nincs 
benne bűn, melyet a keresztvízzel le kellene mosnia. De 
midőn Jézus a szabadkozó Jánossal megérttette azt, hogy 
nem a saját, hanem a világ bűneiért kell vízben és vérben 
mosakodnia, a keresztség megtörtént.

E közben megnyílt a menny, a Szentlélek leszállóit 
Jézusra, s az Istennek azon szózata hallatszott az égből: 
Ez az én szerelmetes Fiam, kiben gyönyörködöm.

Erre aztán János, aki a mennyei jelenetből felismerte 
Jézusban a Megváltót, e szavakkal tett bizonyságot róla: 
íme az Istennek a mi megengesztelésünkért feláldozott 
báránya, aki nem vízzel, hanem tűzzel és Szentlélekkel 
fog ezután keresztelni.

Keresztelő János ezután, mint Jézus hírnöke, tanítva 
és keresztelve bejárta Zsidóországot. Bevált tanítványait 
pedig folyton a nyomában működő Jézushoz küldözte.
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János G közben Heródesnek bűneit is ostorozta. E 
miatt börtönbe került, s ott a gyalázatos zsarnok őt har
minckét éves korában kivégeztette.

*

Megkereszteltetése után Jézus pusztai magányba vo
nult, hogy ott zavartalanul készülhessen közeli megváltói 
fellépéséhez.

E készületnek negyvenedik napján megjelent nála a 
sátán és a leghizelgőbb szavakkal és legfényesebb Ígére
tekkel arra csábította, hogy felhagyva megváltói szándé
kával, szövetkezzék vele. Jézus erre elkergette magától 
a sátánt, mire az angyalok hódolatával jutalmazta meg 
őt az ég.

János születése.
Luk. 1, 5 — 80.

Krisztusnak a próféták által megjósolt úttörője (Mat. 3, 1.), 
Keresztelő János, félévvel Jézus előtt Zsidóországnak Jutta nevű 
városában, Zakariás és Erzsébet nevű szülőktől született. Az atyja 
pap volt; az anyja is ároni kegyes papi családból származott. Zaka
riás nem volt ugyan fővárosi, de falusi pap sem volt; mert a 
zsidó papok nem laktak falvakban. Ok, mint egyszersmind birák, 
tanítók és orvosok, az ország tizenkét megyéjébe, megyénként két 
városba, összesen tehát huszonnégy papi községbe voltak tele
pítve. E városoknak papjai templomi, oltári szolgálatra (Zsidóor
szágban csak Jeruzsálemben volt olyan templom, amelyben áldozati 
oltár is volt) sorrend szerint egy-egy hétre Jeruzsálembe voltak 
rendelve. S igy, amennyiben a zsidóknak éve negyvennyolc hétből 
állott, egy-egy városnak papságára évenkint két ily szolgálati hét esett.

Zakariásnak egy ily templomi szolgálatakor megjelent az an
gyal ; mire Zakariás ijedtében megnémult. Csudálatos! Az angyaltól 
mi oka volt megijednie? Ellenkezőleg. Igen természetes, hogy a 
szalma fél a tüztől. Mivel a zsidók az Istent bosszúállónak kép
zelték, természetes, hogy akik érezték bűneiket, azok az ily meny- 
nyei jelenésben a halál angyalát sejtették. A Zakariás elnémulásánál 
sokkal érthetetlenebb Bálámnak (4, Móz. 22, 27.), illetőleg azon 
átalkodott embereknek viselete, akik még akkor is szitkozódnak és 
átkozódnak, amikor csapásaival nem is az angyal, de maga az Isten 
sújtja őket, és úgy elállja az útjukat, hogy ki nem térhetnek előle



sem jobbra, sem balra; holott az ilyen csapásokban még á Bálám 
szamara is felismeri a Mindenhatót. Az elnémult Zakariásnál ért
hetetlenebbek azok, akik még ilyenkor sem követik Dávidot, aki 
az Isten által letörve, igy imádkozott: Elnémultam, és nem nyi
tottam, meg az én szájamat, mert ezt te cselekedted (Zsojt. 39, 10.); 
vagy Elit, aki Istennek csapását e szóval fogadta: Ő az Isten, 
tegyen hát tetszése szerint (1, Sám. 3, 18.); vagy Jóbot, aki teljes 
anyagi összeomlását e szavakkal vette: Az Ur adta, az Ur vette 
el, áldott legyen az Urnák neve! Ez az elnémulás, ez az alázat a 
legtermészetesebb, s mint ilyen, a legszentebb kötelesség.

Zakariás esetében azonban az angyal nem az Ítélet pallo
sával, hanem azzal az örvendetes hírrel jelent meg, hogy Zaka
riásnak fia születik s az a Messiásnak úttörője lesz. Ezt Zakariás 
oly hihetetlennek találta, hogy a jóslatot egyelőre senkivel sem 
tudatta.

Hónapok múltával aztán tényleg megszületett a megjósolt fiú; 
akit midőn meglátott az atyja, a némának egyszerre megnyílt, hála
énekre nyílt meg az ajka. Az ilyen meggyógyulás, sajnos, az előbbi 
elnémulásnál is nagyobb ritkaság. Hány ember gyógyul fel embe
rileg gyógyíthatatlan bajából tisztán csak az Istennek jóvoltából, és 
mégsem nyílik hálára az ajka, a tiz meggyógyult bélpoklos közül 
csak egy jön Jézusnak köszönetét mondani, a többi meg lerázva a 
bajt és gondot, a példázatbeli bolond gazdaggal azt mondja: Nem 
kell nekem most már sem Isten, sem templom! ezután eszem, 
iszom és mulatok.

A fiúcska születése után a rokonok aztán szokás szerint azon 
tanakodtak, mi legyen a kicsinek a neve. S mint az elsőszülött 
fiúnál többnyire, úgy ők is arra szavaztak, hogy viselje az apja 
nevét. De Zakariás Jánosnak, vagyis magyarul mondva Isten Aján
dékának nevezte el őt, indokolva ezt azzal, hogy e névadásra őt 
az angyal utasította. S tudjuk, hogy az a kisded meg is felelt annak 
a névnek — becses istenajándékká lett ő nemcsak a szülők, hanem 
az egész világ számára.

János ifjúsága.
Márk 1, 6.

Mi az imént mondottakból tudjuk, de ezek a jó emberek, akik 
Zakariástól aztán János születésének csodálatos előzményeiről is 
értesültek, a jövőt természetesen nem tudhatták, s igy ámulva mon
dogatták : Vájjon mi válik a gyermekből ?

E kérdésre egyikük sem tudott, és úgy látszik Zakariás az 
angyali jóslat ellenére sem mert feleletet adni. Hej, nehéz, sőt le-
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hetetlen is azt megmondani, hogy a szépen kikelt vetés aratásig 
mivé lesz, illetőleg hogy a bölcsőben fekvő testileg-lelkileg ép gyer
mekből, mire vénségében a koporsóba kerül, mi válik ? íme, a jó 
Isten azt remélte, hogy az általa teremtett szellemek mind angya
lokká válnak és mégis egyrészük ördöggé le tt; Éva meg azt hitte, 
hogy elsőszülöttje, Káin, a család oltalmazója lesz, és ime gyilko
sává le tt; Jézus meg azt várta, hogy a tehetséges Judás kiváló 
apostolává fejük, és végtére is gyalázatos árulójává lett. Mit mond
hassunk ezekután a mi neveltjeinkről mi, akik nemhogy másokért 
állhatnánk, de magunkért sem állhatunk jót soha ; mikor még Pál 
apostol is csak a sir szélén állva mondhatta a z t: A nemes harcot 
megharcoltam, a hitet megtartottam s mert a futást már elvégeztem, 
remélhetem a koronát. Hogy mivé kell az embernek lennie, azt nagyon 
jól tudja mindegyikünk ; de, hogy mivé lesz itt e világon, ahol folyton 
tőrök közt járunk, azt senkisem tudja. Azért nyugtán dicsérd a napot.

És mi lett a Zakariás kis fiából ? János ifjúságáról, mint a Jézu
séról, az evangéliom csak igen keveset mond. Csudálatos ! Sőt termé
szetes. A gonoszok igen sokat hallatnak, beszéltetnek magukról; el
lenben a jókról az Istenen kívül senkisem tud. Jánosról, mint ifjúról 
csak Lukács ir ; s az is csak annyit, hogy növekedett és erősödött 
lélekben. Ez ugyan édes kevés! jegyzi meg valaki. Én azonban azt 
tartom, hogy teljesen elegendő; s azt óhajtom, bár ne tudnánk a 
mi gyermekeinkről és ifjainkról sem egyebet.

Tehát azt sem mondja az evangélista, hogy János kihez és 
hova járt iskolába. Azaz mondja, hogy felserdülve, a Betlehemtől 
délre eső pusztára ment, hogy onnan az Istenhez járhasson; a ma
gányba vonult, hogy mindig az Istennel lehessen. Harmincadik 
évéig e magányban készült hivatásához.

A buzaszem is igy te sz : télen a földbe rejtőzve, készül a 
terméshez ; a gyümölcsfa is ezt cselekszi: amint elvirágzik, a virág 
lehullatja szirmait és szerényen meghúzódik a zöld lombok közé, 
készül az éréshez; a méh is ezt miveli: elbuvik a kaptárba, a 
sejtbe, s ott készíti a mézet. Mózes és Jézus is igy tett: mindket
ten negyven napi magánnyal, böjttel készültek nagy munkájukhoz ; 
ezt cselekedte három esztendőn át Pál apostol Arábiában, Luther 
meg egy éven át Vartburgban. Nekünk meg mi a szokásunk és 
véleményünk ? Az enyém az, hogy értékes lehet az olyan ifjú is, 
aki mindenben részt vesz, mindenütt jól érzi, feltalálja magát, mu
latni és mulattatni tud. Csakhogy igy komoly pályára komolyan ké
szülni alig lehet. Jézus legalább azt mondta, hogy ha házépítéshez 
készül az ember, előbb vonuljon a szobácskájába és vessen számot 
magával, telik-e az tőle, illetőleg mit kell tennie, hogy teljék. Gon
dolom, hogy ez az utasítás nemcsak a ház, de például az egyház- 
épitésnek is alapszabálya. Meg azt is mondta, hogy aki háborút
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akar viselni, még ha király is, mielőtt belefogna, tartson titkos 
haditanácsot, nehogy különben belepusztuljon. Már pedig Keresz
telő János a szentegyház építéséhez és a legnagyobb harchoz: a 
világosságnak a sötétség elleni harcához készült; nagyon helyesen 
tette tehát, hogy előbb magáhyba és magába szállt.

Jánosnak a készület ezen idején étele a sáska és a méz, ru
hája pedig a csuha, a daróc volt. Azt tartotta, úgy tudta, hogy 
tobzódás közben éhen hal a szív, a sok piperétől meg többnyire 
igen szennyessé válik a lélek, s azért gyűlölte mindakettőt. S talán 
nagyrészben igaza is volt. S azért nem mondom ugyan, hogy haj
szálig kövessük, de az általa követett elvet, azt tartom, becsüljük. 
— így János, nem igényelve semmit, teljesen függetlenné lett a 
világtól.

János útegyengetése.
Máté 3, 3 -1 2 .

Harminc éves korában aztán János az ország déM részéről 
keletre, a Jordán folyó mellett elterülő, a galileai és Jordánon túli 
ünnepi zarándokok útjába eső Betabara pusztába ment, hogy ott 
úttörői hivatását teljesítse. Hirdette tehát a megtérést. (Mig később 
Jézus a megtérteknek az evangéliomot, az üdvösséget prédikálta.)

Ennek csakhamar hire ment, s a nép özönlött hozzá.,Egyik 
ily beszédjének vázlata megvan az evangéliomokban. Ennek Ezsaiás 
próféciája negyvenedik fejezetének harmadik versszaka volt a szö
vege. A tárgya ez a felhívás: Egyengessétek az Urnák útját! A 
felosztása pedig ez : Hogyan és miért egyengessük ezen utat ?

Egyengessétek, u. m., olykép, hogy a görbe utak helyett jár
jatok egyenes utón. Ha pedig ezen az utón akadályokra talál
tok, azokat hárítsátok el. Például a köveket, illetőleg kősziveteket 
a töredelmességgel törjétek meg; ha pedig ingoványokra akadtok, 
azokat az Istenben vetett sziklaszilárd bizalommal tegyétek járha
tókká ; ha meg futóhomok kerül az utatokba, az ilyen talajt az 
állhatatossággal kössétek l e ; ha mocsár állja az utatokat, azt a 
bünbánat könyeivel szántsátok fe l; ha mélységeken kellene átha
ladnotok, azokat telketeknek a magasságos Istenhez való emelke
désével töltsétek be; ha pedig magát Kármelnek vagy Tábor he
gyének képzelő gőg állja az utatokat, ezt a hegyet az alázat 
segítségével hordjátok el. — Erre némelyikünknek talán az a meg
jegyzése, hogy az ilyen beszédmódot az a sokaság nem értette 
volna meg. Nem tudom én, nem-e jobban, mint a mostani. De azt 
tudom, hogy például Jézusnak programmbeszédje, manifesztuma, a 
Hegyibeszéd, ily «Képtelenségekkel» kezdődik (boldogok, akik
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simák stb.) s hogy egyéb előadásaiban is ezek gyakran találhatók. 
Nem tudom, azért használta-e ezeket, hogy szépek, vagy azért, 
hogy éberré és gondolkozóvá teszik az embert ? És tudjátok, hogy 
kivált Pál apostol ebben is követte az Üdvözítőt, például midőn a 
Krisztusért szenvedett gyalázatot dicsőségnek, az oktalanságnak 
csúfolt hitet a legnagyobb bölcsességnek; a legnagyobb veszteséget: 
a halált meg a legnagyobb nyereségnek mondja.

Ha pedig, u. m. a sokaságnak János, beláttátok és megbán
tátok bűneiteket, jertek és kereszteltetésetekkel tegyetek arról nyil
vános hitvallást. Mosakodjatok meg, vallva ezzel lelki tisztátalan- 
ságotokat; beleállva a folyóba, mosassátok meg magatokat tetőtől- 
talpig, jelezve ezzel, hogy nyakig vagytok a bűnben, torkig vagytok 
a bűnnel; merüljetek, temetkezzetek a vízbe, szemléltetve ezzel, 
hogy halálra méltóknak váltjátok magatokat.

A tömeges keresztelés hírére a farizeusok és szaduceusok is 
özönlöttek Jánoshoz. Bizonyára azért, hogy mint a tömeg később 
a vacsoráltató Jézusnak, úgy ők meg most Keresztelő Jánosnak 
felajánlják a zsidó koronát; illetőleg a pogány helytartó elleni lá
zadás szervezésére szolgálatukat; s tulajdonkép, hogy biztosítsák 
maguknak a próféta kegyét.

János tisztán látta ezt a piszkos, önző szándékot, s ezért ehez 
képest fogadta őket. Mit kerestek itt, ti viperák, u. m. A vipera 
többféle: van nagyobb és csillogóbb, és van kisebb és piszkos 
vipera is. Én a Tátrában az utóbbi fajt láttam. Abban azonban 
egyezik valamennyi, hogy gyilkos méreggel van tele, s hogy meg
húzva magát a fűben, megöli a hozzá közeledőt. Hallottam, hogy 
ezen tulajdonságukért a hatóság jutalmat tűz ki a viperák fejére. 
Ilyen viperáknak mondja János a zsidókat és ilyen sorssal fenye
geti őket.

Mi jót remélhettek ti, akik terméketlen fügefák vagytok ? u. 
m. A keleti fügefát nem láttam. De a nálunk levő, ha nem terem, 
akkor, mivel a cseriének árnyékában az ember nem huzódhatik 
meg, a fája meg jóformán a tűzre sem való, teljesen haszontalan; 
sőt amennyiben elég nagy teret foglal el s gyökerei kiélik a földet, 
csak fejszét érdemel. Ilyenek voltak a zsidók; ezzel biztatja őket János.

Mit várhattok ti, akik nem is polyva, de gaz vagytok a garma
dában levő búza között? Az a példázatbeli gazda, akinek sűrűn vetette 
be konkollyal a földjét az ellenség, kénytelen volt a konkolytépéssel 
és föltüzeléssel aratásig várni; hajdanában meg, amikor még a 
rosta ritkaság volt, a paraszt ember, ha nem volt szél, a garmadát 
nem bolygathatta, a gabonát nem szeleltethette. De ez az állapot, 
ez a türelem örökké nem tarthatott, végre mégis csak rostálni kel
lett. És ez lesz veletek is, u. m. a farizeusoknak János.

Ti ugyan büszkén Ábrahám fiainak valljátok magatokat, akiknek
■ '
B
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nézetetek szerint keresztségre nincs szükségetek, s azt tartjátok, hogy 
ha a próféta megkeresztel, ezzel sem ő tisztel meg benneteket, hanem 
ti tisztelitek meg ő t ; erre nem nektek van szükségetek, hanem neki; 
hiszen ha ti nem volnátok Abrahámnak, illetőleg az Istennek fiai, 
azzal nem ti válnátok apátlanokká, hanem az Isten gyermektelenné. 
Azonban vegyétek tudomásul, hogy az Isten kövekből (a pogá- 
nyokból, »bűnösökből« és vámszedőkből) is teremthet és fog is te
remteni magának fiakat. Reátok pedig, látva átalkodottságotokat, 
kitűzte már a viperák fejdiját, felemelte már az Ítéletnek a fügefát 
nem némely ágaitól megfosztó, hanem gyökerestől kivágó fejszéjét 
és hallva a benneteket a világ minden tájába széthordó szél zúgá
sát, már kezében tartja szelelő lapátját. Tehát már csak egy 
pillanat (egy történeti pillanat, mely ez esetben a Jeruzsálem pusz
tulásáig terjedő negyven év volt) van már számotokra hátra.

Mi dübörgő gőzhengerrel szoktuk egyengetni az országutat, 
János, a Jézus utmestere meg, ha kellett, ime, menydörgő szavával 
egyengette az Isten országáét.

János megkisértetése.
Ján. 1, 19—24.

Az ekként megszégyenített farizeusok megvitték megaláztatá
suknak hírét a Jeruzsálemben székelő főtörvényszékhez — a szi- 
nédriumhoz.

Zsidóországban ősidőktől háromféle bíróság volt: a falusi, a 
megyei és az országos. Ez utóbbinak szinédrium volt a neve. A 
zsidók függetlenségének idején ez a főtörvényszék élet és halál 
fölött, a pogányuralom alatt azonban már csak egyházi ügyekben 
ítélkezhetett. Az ő joga és kötelessége volt minden újításnak, eret
nekségnek útját állni. Ez a szinédrium tehát a megbántott farize
usok panaszára küldöttséget menesztett Betabarába, mely megvizs
gálja, ki az a vakmerő, aki nem csak a megtért pogányokat, hanem 
a zsidóságnak szinét-javát is megkeresztelésre szorulónak, sőt a 
keresztségre méltatlannak mondja.

János nagyon jól tudta, hogy ez a küldöttség őt nem hallgatni, 
de elhallgattatni, tőle nem tanulni, de őt igazmondásáért »becsületre 
tanítani« jött. S ezért ehez mérten fogadta őket.

A küldöttség három kérdést intézett Jánoshoz. Ő-e a várva- 
várt Messiás, aki a zsidóság hatalmát, fényét visszaállítja? s ha nem, 
ő-e az a szintén sokat emlegetett s eljövendőnek remélt Illés, aki 
majd a pogányokat kiűzi az országból ? S ha az sem, ő-e tehát a 
Próféta ? amivel talán a próféták prófétáját: Mózest értették, aki 
rettenetes csodáival csúffá tette Fáraó hatalmát. János e hármas
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kérdésre háromszoros nem-mel válaszolt. Nem, nem és nem vagyok 
e három nagy férfiak egyike sem, u. m. Tehát más szóval ugyan», 
de János is épen azt mondja e farizeusoknak, amit Jézus mondott 
a Kisértőnek: Eredj el sátán (Máté 4, 10.)! S ezzel a határozott 
rövid felelettel megmutatta, hogy ha élvezetekre nem, de dicsőségre 
sem vágyott. Krisztus ugyan prófétának és a prófétáknál is na
gyobbnak mondta ő t ; és igaza is volt. De Jánosnak is igaza vai* 
akkor, amikor a farizeusoktól nem fogadta el az általuk neki fel
ajánlott címeket; mert olyan Illés és olyan próféta nem volt, és- 
nem akart lenni, mint amilyet ők csináltak volna belőle.

Ha sem Illés, sem a próféta nem vagy, mondjad hát, ki é& 
mi vagy ? u. m. az izgatott farizeusok. Erre János azt felelte: Én 
ugyan senki és semmi, de ha tudni akarjátok, valami még is va
gyok. Tudniillik én a pusztába  vagyok ide küldve. A pusztával 
nem Detabarát, hanem az akkori zsidóságot értette, amelyben még 
kevesebb volt a termő szív, mint Betabarában a termő föld ; és 
több az emberi bőrbe bujt vadállat, mint a Jordán melletti pusztán- 
a kigyó. — Én csak hang vagyok; riadót fújó, ébresztő, Istennek 
elszórt munkásait dologba, Istennek elszéledt katonáit harcba szó
lító riadalomnak a hangja. — A Kiáltónak, a seregeit csatába, ro
hamra szólító Istennek trombitája? Nem! annak is csak a hangja, s 
ennyiben az Istennek csak eszköze vagyok. Tehát csak eszköz ?  
Milyen szerény állás! De az Istennek eszköze! s ez a legnagyobb,, 
a páratlan méltóság.

íme ez volt Jánosnak nagyravágyásra való kisértetése. Egyezett 
Jézuséval abban, hogy mindkettőjüket egymás után háromszor tá
madta és dicsvágyra eredménytelenül csábította a sátán. Ellenben 
különbözött e két kisértés abban, hogy a Jánosé Krisztus keresz
telése előtt, Jézusé pedig azután történt egy nappal; úgyszintén 
abban, hogy a Krisztusé után hozzá egy angyal, a Jánosé után pedig 
hozzá megkereszteltetése végett maga az Istennek Egyszülöttje jött.

Jézusnak megkereszteltetése.
Mátc 3, 13—17. Márk 1, 9—11 Luk. 3. 21. 22. Ján. 1, 2 9 -3 4 .

A  János megkisértetését követő napon megkereszteltetése 
végett Jézus jelent meg Jánosnál. János azonban a kereszt- 
ségre eleinte nem vállalkozott. A nála keresztség végett jelentkező1 
farizeusoknál ezt azért tette, mert nem volt a világon olyan viz, 
amely az ő lelkűk szennyét lemoshatta volna; Jézusnál meg azért 
nem, mert nála nem volt bűn, amelyet a keresztségnek le kellett 
volna mosnia. Tehát amazoknál hasztalan, Jézusnál meg — János> 
nézete szerint — szükségtelen volt a keresztség.
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Jézus azonban e vonakodásra azt felelte: H agyd ezt most! 
Hagyj fel az ellenkezéssel! Vedd tekintetbe, hogy én különben is 
jiem az én bűneimért, hanem a ti bűneitekért vetem alá magamat 
a törvény rendelkezéseinek; én érettetek teszem és szenvedem  
mindazt, amit különben nektek kellene tennetek és szenvednetek. 
Ezért merülök most vizbe, a Golgotán meg majd vérbe.

E felvilágosítás után János megkeresztelte Jézust.
E keresztelés közben megnyílt Jézus felett a menny, amint 

megnyílik az mjndazok fölött most is, akiknek szive a menny előtt 
nyitva áll. — És a Szentlélek úgy szállott le Jézusra, mint egy 
galamb. Tehát nem a Szentlélek hasonlított a galambhoz (pedig a 
mi oltárunkon is az van galambként ábrázolva) hanem a Szentlelket 
környező mennyei fénynek leereszkedése, leszállása volt ez esetben oly 
csendes, szinte mozdulatlan, mint a galambnak repülése. S nem volt oly 
zugó viharszerü, mint az első keresztyén pünkösdnek nagy ünnepén.

A  keresztséget követte aztán a mennyei szózat és ennek 
alapján Jánosnak Jézusról mondott vallomása. S igy, holott egyéb 
esetekben a keresztelést előzte, a Krisztuséban a keresztelést kö
vette a beszéd. — A mennyei szózat maga igy hangzott: Te vagy  
a z  én szerelmes fiam ; te benned gyönyörködöm !

S mivel Jánosnak megmondta az Isten, hogy az a M es
siás, akire majd keresztelésekor a Szentlelket leszállani látja, 
János e mennyei jelenet után a sokaság előtt e szavakkal: íme  
e z  az Istennek Báránya, ki elveszi e világ bűneit, bizonyságot 
tett arról, hogy Jézus a várva-várt Megváltó. Azért jól értsük, nem 
azt mondja János, hogy Jézus olyan szelíd és türelmes, mint a bá
rány, hanem azt hogy ő a bűneinkért feláldozott bárány.

Krisztus isteni fenségéről szólva pedig ezt mondta: Utánam 
jött, és mégis megelőzött, később született, és mégis előbb volt, 
mint é n ; fiatalabb és mégis öregebb, mert örökidők óta létező.

És én eddig nem ismertem őt. Alig képzelhető, hogy egyé
nileg ne ismerte, sohase látta volna János Jézust, hiszen anyáik 
ismerettségéből sejthető, hogy rokonok is voltak. E szerint ismerte 
őt. De nem ismerte benne a Messiást, abban nem volt biztos, hogy |  
ő a Megváltó. Hogy annak elismerhesse, vallhassa, ahoz isteni 
kijelentésre volt szükség.

Most, hogy ez megtörtént, azt vallja, hogy sarukötőinek meg- > 
oldására, cipőinek hordozására, tisztítására, körülötte a rabszolgai 
teendők teljesítésére sem méltó.

Hiszen én, u. m. János, csak vízzel keresztelek, ő azonban  
tűzzel; már pedig a viz csak a külső szennyet mossa le, ellenben 
a tűz minden salakot eltávolít az aranyból, minden rozsdát a vasról, j 
illetőleg Jézus a bünps hajlamot is a szívből. Ezért tűz és viz kü
lönbség van köztünk.
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Én csak megtérésre keresztelek, ellenben ő az örökéletre és  
üdvösségre; én az egyházba, ő a mennybe fogadja a megkeresztelt 
hívőket. — Veszitek-e észre az ezen szavakban nyilvánuló páratlan 
szerénységet ? A farizeusok rendkívül jelentékenynek, János meg 
mintha teljesen jelentéktelennek mondaná a maga keresztségét.

De nem beszélt, nem itélt-e magáról János túl szerényen, 
Jézusról meg túl dicsőítőén, nem fajult-e önmegalázása önlealázássá ? 
Oh nem ! az ember sohasem vélekedhetik magáról eléggé kicsiny- 
lőleg, Jézusról meg eléggé magasztalólag ; sohasem gondolhat ma
gáról elég keveset, Jézusról meg elég sokat. - Csakugyan oly 
nagy volt-e a Keresztelő és a Megváltó közötti különbség ? Sőt még 
ezerszerte nagyobb.

Különben is ezzel a kicsinyléssel nem hogy veszített volna János 
a tekintélyéből, de sőt nyert, mert kétségtelen, hogy ebben az ala- 
csonyságában volt a legmagasabb, ebben a szegénységében a leg
gazdagabb.

János és Jézus egyidejű működése.
Ján. 3, 22—36

Ahogy megkeresztelte és tanítványainak Isten Fiaként bemutatta 
János Jézust, a tanitványok közül János és András mindjárt 
Jézushoz csatlakozott. Vájjon hűtlenekké váltak-e ezzel meste
rükhöz ? Ellenkezőleg! ezzel vallották leghívebben az ő elveit; 
ezzel hálálták meg legjobban az ő fáradozását; ezzel szereztek 
legnagyobb örömet eddigi tanítójuknak — mint ahogy az egyetemre 
menő és ott kitünően beváló tanuló büszkesége annak a közép
iskolának, amely a főiskola számára előkészítette őt.

Azután a két mester, János és Jézus, egy évig külön-külön : 
János a Jordán mentén Galileáig fölfelé haladva, Jézus pedig Ga- 
lileából, Samariából Júdeába menet, teljesítették, am az úttörő, 
emez meg megváltói m unkáját: tanítottak és kereszteltek. A 
keresztelést János személyesen, Jézus pedig tanítványai által vé
geztette. — E szerint.János iskolája a Jézusénak előkészítője, az 
egyetemnek középiskolája volt. Benne János azokat nyilvánította 
éretteknek, belőle azokat küldte Jézushoz, akik erre önként vál
lalkoztak.

Az ilyenekből és egyebekből Jézus hallgatóinak és köve
tőinek szám a gyorsan szaporodott, s igy csakhamar több lett 
a tanítványa, nagyobb a hire, mint Jánosnak. Ezt János ép 
oly természetesnek találta, mint azt, hogy a nap fölkeltével a hold 
elhalványul. De tanítványainak fejletlenebb, éretlenebb része nem  
tudott, illetőleg nem akart ebbe belenyugodni. Ok Jézus föl-
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lépését versenynek, keresztelését a János hivatásába való illeték
telen beavatkozásnak, terjeszkedését mesterük háttérbe szorításának 
tekintették, s talán Krisztus tanítványaitól a maguk hírnevét is 
féltették. S ezért hibáztatva első sorban Jézust, de közvetve saját 
Mesterüket is, duzzogva mondták Jánosnak : Az, akit kereszteltetésekor 
elhamarkodva Messiásnak mondtál; akinek ezzel te szereztél nevet 
és tekintélyt; az a senki, akit csak te tettél valamivé, most a te 
hírneved rovására tesz és vesz, s maholnap teljesen lejárat tégedet.

A z izgága, hiúságukban sértett tanítványokat erre kellően 
rendreutasitotta János, s ez alkalommal lelke újból a maga teljes 
fönségében nyilvánult. A  vőlegénynek barátja, u. m., örömmel 
örül a vőlegény ünnepeltetésenek, boldogságának. így Jézus i 
népszerűsége, jóhire, dicsősége is, amely benneteket bosszant, nekem 
a legnagyobb örömet okozza. Simeonnak teljes volt az öröme, Á 
mikor Jézust a karjain látta, nekem meg az a legnagyobb boldog
ságom, hogy népünket Jézusnak karjaiban szemlélem. Nem akarok 
én az ő vetélytársa lenni. Tudom én azt jól, hogy az a dolog \ 
rendje, hogy ő növekedjék, én meg kisebbedjem.

Azt mondjátok, hogy mindenki Jézushoz megy. Én meg azt I 
állitom, hogy ellenkezőleg: úgy szólván senki sem megy hozzá. 
Mert a népnek eddigi csatlakozása semmi ahoz képest, ahogy özön- 
lenie kellene Megváltójához.

Ezután pedig Jézusnak isteni fenségét a leghatározottabban i 
vallotta, s e beszédét e szavakkal fejezte b e : Aki hiszen a Fiúban, \ 
unnak örökélete va g yo n ; aki pedig nem hiszen a Fiúnak, nem a 
látja az életet, hanem az Istennek haragja marad rajta (Ján.
3 , 36.). Ez a Jézust magasztaló beszéd volt Keresztelő Jánosnak i 
hattyúdala, illetőleg az ő Krisztusról tett utolsó és legfönségesebb J 
nyilatkozata.

Macedóniának hajdani királya, Nagy Sándor, abban külön
bözött egyéb fejedelmektől és hadvezérektől, hogy népével és ka
tonaságával együtt szenvedett. Járt ugyan lóháton is — hiszen hí
ressé lett még a lova, a Bucefalusa is — de ha katonaságának ke
servesen kellett éheznie, tüskön-bokron át menetelnie, küzdenie és 
csatáznia, a viszontagságokból ő is emberül kivette a maga részét, 
így aztán annyira lelkesedtek érte hadai, hogy tüzön-vizen át kö
vették, ő meg aztán űzte maga előtt milliónyi ellenségét, akár az 

^oroszlán a juhokat. — A mi Királyunk és Hadvezérünk az Ur Jé- 
..zus, ebben Nagy sándoron is  túltett; ő is velünk tűrt és szenvedett

Jézus megkisértetése.
Máté 4, 1—11. Márk 1, 12. 13. Luk. 4, 1—13.
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mindent; sőt többet, mint bármelyikünk. S mikor a végső, a döntő 
ütközetre került a Golgotán a sor, és elhullottak, elmaradtak mögötte 
katonái mindnyájan, Dávidként egymaga szállt szembe a Halálnak 
nevezett Góliáttal, legyőzve halálával az Örök Halált.

Ennek az ádáz küzdelemnek kezdete a Jordán melletti pusz
tán való megkisértetés.

Ez az esemény úgy történt, hogy akkor, mikor Jézus fölött 
kereszteltetésekor megnyílt a menny, néhány nap múlva a pokol 
is feltárult előtte ; amint megszólalt az égből az Isten, nyomban a 
sátán is jelentkezett; amint az Atya szerelmes fiának mondta Jézust, 
rögtön megjelent a Gonosz, hogy leüsse az Egyszülöttnek fejéről 
a koronát; amint Keresztelő János e szavakkal: íme ez az Isten
nek ama Báránya ! bemutatta, mintegy hivatalába iktatta a Meg
váltót, rögtön ott termett a kisértő, hogy gáncsot vessen nagy ellen
felének ; mikor Krisztus megkezdte szentegyházát építő nagy mun
káját, azonnal megjelent az ördög, hogy már alapvetéskor csúffá 
tegye, szétrombolja ezt az épületet. S azért vigyázzatok! Ha úgy 
érzitek, hogy mennyei szellem és boldogság száll meg benneteket, 
el ne bizakodjatok ! Talán a vihar előtti szélcsend ez ; talán ennek 
a nyomán szakad majd reátok a legnagyobb megpróbáltatás, s azzal 
az előző áldással csak a küzdelemhez való erőt és bizalmat akarja 
belétek önteni az Isten.

Jézust az említett alkalommal a Lélek, a z Istennek Szent- 
lelke arra a pusztára vitte, mely az Olajfákhegye és a Holttenger 
között terül el, s mely Urunknak ottani negyvennapi böjtöléséről a 
Kvarantánia nevet kapta. Azért vonult Jézus e magányba, hogy ott 
megkezdendő megváltói munkáját, azt mennyei Atyjával nyugodtan 
megbeszélhesse; a sátán meg azért ment utána, hogy e megbeszélést 
zavarhassa, s e szent megállapodásokat meghiúsíthassa. — Életé
nek további folyamán is gyakran kereste Jézus a magányt; oda 
vitte a szive, ahol egyedül lehetett az Istennel. Most meg veled 
szeretne néha egyedül lenni. Te pedig megszöksz e megtisztelő 
látogatás elől ?

Ott a pusztán negyven napon és negyven éjen át bőjtölt; 
s  nem hogy éhen halt volna, de időközben meg sem éhezett. Ha 
ilyesmit Mózes megtehetett (2 Moz. 24, 1 — 8.), Jézus ne tehetett 
volna-e meg ? Bőjtölt, de nem úgy, hogy ne akart volna enni, 
hogy koplalással akarta volna magát gyötörni. Az ily önkinzás nem 
lett volna hozzá méltó. És ezt tőlünk sem kívánja az Isten. Azok
nak koplalásában, akiket ő ellát kenyérrel, nem telhetik gyönyörű
sége. Bőjtöljünk akkor, amikor az Isten bocsátja reánk a böjtöt. 
Addig meg, ahelyett, hogy nem ennénk, holott Isten jóvoltából van 
mit ennünk, juttassunk kenyeret annak is, akinek nincs mit ennie. 
Onmegtagadást pedig a bűnnek megtagadásában tanúsítsunk. A
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biin pedig az Isten törvénye szerint nemcsak pénteken, hanem a 
hétnek minden napján tilos étel. A koplalás helyett meg a minden- 
ben tanúsítandó mértékletesség az a bojt, amely minden időben és 
alkalomkor kötelező.

Jézus ama negyven napon a megváltási eszmékbe elme
rülve, megfeledkezett a z evésről; éhezve, szomjazva üdvössé
günket, egyéb éhséget és szomjat nem érzett. Ez aztán az Istennek 
tetsző és irigylendő éhség és szomjúság!

De a negyvennapi böjt után végre ő is megéhezett és 
ekkor hozzájárult a kisértő. Ki volt az ? Talán a farizeusoknak 
egyike ? Ugyan hogy ajánlhatta volna föl Jézusnak az olyan zsidó 
a világ összes országait, holott a saját hazája sein volt már az övé ? 
— A kisértő, amint azt maga Jézus mondja, a sátán volt (Máté 4, 
10). Velünk ez a Gonosz holmi farizeusok által is könnyen végez; 
a mi bünbeejtésünk miatt neki magának nem kell hozzánk fáradnia. 
Azt azonban tudta, hogy Jézussal ő maga is csak igen nehezen 
birkózik meg; az ő kisérteíése miatt tehát a sátán maga jelent meg. A 
sátán ? hát van ilyen is ? látta őt valamelyikünk ? Hát az Istent, 
vagy csak a saját lelkét is melyikünk látta ? Nagyon sok láthatat
lan és mégis létező dolog van e világon! Krisztus mondta, hogy'a 
sátán létezik, és az ő szava a mi hitünknek elég.

Krisztus éhezésének idején jelentkezett nála a kisértő. Járul 
ő a bűnös emberhez nemcsak az éhségnek, az Ínségnek, hanem a bő- 
ségnek napjaiban i s ; föl tud ő a maga átkozott céljaira minden 
alkalmat használni; és nehéz megállapitani, melyik helyzet: a nyo
mor, vagy a jólét veszélyesebb-e reánk nézve? Az ember hajlandó 
volna az Ínséget annak tartani, ha Jézus többször a gazdagságot 
nem mondaná a teve ama púpjának, mely miatt nem tud az ember 
a tü fokán átvergődni. E bizonytalanság miatt, azt hiszem, legjobb 
Agurnak az az imádsága: ínséggel ne sújts engemet, de bőséget 
se adj nekem, Istenem, nehogy vagy a gazdagsággal eltelvén, meg
tagadjalak, vagy Ínségemben csüggedvén, átkozzalak. (Péld. 30, 8. 9 )

De tudva azt, hogy Krisztus Isten, remélhette-e a sátán 
az ő bűnbeesését ? Mint Istenét nem, de mint emberét, úgy lát
szik, igen. Ez nem is csoda. Hiszen tapasztalta, hogy mindaddig 
nemünknek egyike sem tudott neki ellentállani. Azonban csalódott. 
Krisztusnak akár mint Istennek, akár mint embernek, lehetetlen 
volt vétkeznie. Az utóbbit természetesen nem más, csak ő maga 
tette magának lehetetlenné. Benne, mint emberben is, a bűn iránti 
ellenálló képesség oly tökéletes, hogy a vétkezésre képtelen; nála 
a botlás erkölcsi lehetetlenség volt; ő nemcsak Getsemánéban, de 
mindég nyugodtan mondhatta: Jön a világ fejedelme, hanem rajtam 
ugyan semmit sem talál, amibe beleköthetne (Ján. 14, 30.); az ő 
lelkét, ezt a színtiszta aranyat, a rozsda, illetőleg a bűn nem fogta.



33

Ez az ő önuralma volt az ő legfőbb erénye. Mikor emelkedünk 
mi ezen erkölcsi lehetetlenségig ?!

A másik körülmény, amely ezen esetnél szinte érthetetlen, az, 
hogy az Isten szent Fiának a sátán általi fentemlitett megkisér- 
tetését az Isten megengedte. Tűrte, hogy az orgyilkos megtámad
hassa a Királyt, a piszok dörgölőzhessék a tisztához, az ocsmány 
beleköthessen a Szentbe, a leghitványabb szóba állhasson a Fön- 
séggel. Nem elég, hogy Jézusnak, mint hajdan Lótnák e világban, 
e Sodomában kellett laknia, hanem még azt is kénytelen volt el
tűrni, hogy szivének ajtaját döngesse, feszegesse a gyalázatos.

Ha bennünket tesz ilyen próbára az Isten, azt nem azért 
miveli, hogy ő tudja meg, hanem, hogy mi lássuk, mi lakik ben
nünk; s látva gyarlóságunkat, vigyázzunk és imádkozzunk, ébred
jünk és védekezzünk. Ha pedig szent Fiára bocsát ily csapást, azt 
azért cselekszi, hogy a csatában válik meg, hogy ki a hős; az éj
ben, melyik a csillag. Különös biz az, hogy az ember az aranyat, 
az Isten meg az aranynál is tisztább szent Fiát a tüzbe veti. De 
tudjuk, hogy ezt Isten és ember csak azért teszi, hogy Jézus és 
az arany a tüzből ragyogóbban kerüljön ki. S ezzel ezt el is éri. 
Mert ünnepelt volt ugyan Krisztus akkor is, amikor az emberek e 
szavakkal magasztalták: Nagy próféta támadt közöttünk és Jézus
ban az Isten látogatta meg az ő népét (Luk. 7, 16.); de még 
ünnepeltebb, az ég angyalai által szolgált és dicsőített volt akkor, 
amikor a hódolatra pályázó ördögnek ezzel válaszolt: A te Uradat, 
Istenedet imádd!

Lássuk tehát Jézusnak a sátánnal vívott eme dicsőséges első 
csatáit és okuljunk belőlük.

1. Mond, hogy a kövek változzanak kenyerekké!
Ha az ellenség valamely várat ostromol, a támadást a várnak 

leggyengébb oldala ellen intézi. Az emberi szív, ez a vár, ős idők 
óta az élvezeteknek, a dicsvágynak és a kapzsiságnak tud legke
vésbé ellenállni. Jézusnak szivét, ezt a legerősebb várat is e három 
oldalon támadta meg a kisértő: az élvezetnek, a dicsőségnek és a 
birtokkal kapcsolatos hatalomnak vágyát akarta benne felébreszteni. 
Remélte, hogy e három támadás közül valamelyik letöri az Urat. 
Krisztust pályájának végén kimondhatatlan szenvedésekkel, elején 
pedig a legfényesebb Ígéretekkel akarta megtántoritani. Hála Isten
nek, mindkét törekvése teljesen meghiúsult.

A sátán a támadást a kenyérrel, Istenek ezen sok zúgolódásra 
alkalmat adó áldásával kezdte.

Jézus negyven napi böjt után megéhezett. E helyzetében 
szóba eredt vele a sátán. Mit akarsz, u. m. ezzel a böjtöléssel? 
azért lettél-e emberré, hogy éhen halj ? Megváltó akarsz lenni ? 
Gondolod, hogy olyanul fogadnak majd az emberek, ha magadon
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sem akarsz és tudsz segíteni? Isten szerelmetes Fiának- mondott 
a mennyei szózat. Reményied, hogy azt az Istent, aki a legkedve
sebb fiát koplaltatja, szerető Atyaként fogják imádni a népek ? Lásd 
be, hogy a böjtöléssel tévedtél. Haladéktalanul, mindenkép segíts e 
bajon — Mit vársz még ? Talán azt az angyalt, aki Illésnek kenyeret 
hozott, vagy azt, aki Hágárnak forrást mutatott? Minek küldessen 
az Isten neked, akinek mindenhatóságot adott, ilyen mennyei se
gélyt? A szükség parancsol, a segély módja a kezedben van. Az 
ész és a viszonyok, szóval minden azt módja, hogy amint lehet, 
haladéktalanul segíts a bajon. A zért első gondod legyen most ne 
a z  Istenországa, hanem a kenyér! S mivel itt a pusztán rendes 
utón a kenyér úgy sem szerezhető be, te, aki kezdetben, a világ 
teremtésekor semmiből teremtettél, most teremts ha egyébből nem 
lehet, akár a kőből kenyeret. Ezzel tartozol magadnak, híveidnek, 
ügyednek, s közvetve megváltandó népednek. Mózes a sziklából fa
kasztva forrást, hasonlót cselekedett; tehát a segélynek ez a módja 
bűn nem lehet.

Ennek kapcsán azonban tanácsolom azt is, hogy ha lelkes 
híveket akarsz, akkor a népnek se prédikálj nélkülözést, lemondást, 
hanem lásd el bőven kenyérrel és minden néven nevezendő élve
zettel. Akkor lesznek híveid. Különben meg majd téged dobálnak 
meg kővel.

Segíts tehát magadon, s meglátod, hogy az Isten is megsegít.
így akarta a sátán feltétlenül szükségesnek bizonyítani a szük

ségtelent, jónak a helytelent, és erénynek, kötelességnek a bűnt. 
így  akarta a kenyérrel kísérteibe vinni Jézust — a mennyei 
kenyeret

Krisztus, aki Kánéban a vízből teremtett bort, a pusztán meg 
öt zsemlyéből öt kocsi kenyeret, s aki a pusztán negyven napon 
át kenyértelenül sem éhezett, okvetlenül megtehette volna a sátán 
által ajánlott csodát i s ; de nem tette, mert tudta, hogy amint 
egyrészt az Istennek legvisszásabbnak látszó intézkedése is feltét
lenül jó, úgy másrészt a sátán legszükségesebbnek, legindokol
tabbnak és legjobbnak vélt tanácsa is vesztünket célzó pokol. Nem 
tette, mert tudta, hogy az ördög nem Jézusnak csodájára, hanem 
Isten iránti bizalmatlanságára, a szenvedésben való türelmetlenségére 
pályázik. Nem tette, mert ő teremtett ugyan kenyeret mások, de 
soha a maga számára; nem tette, mert nem az volt a fő, hogy 
hatalmát, hanem hogy szeretetét lássák, az pedig a lemondásból 
sokkal inkább tűnik ki, mint az önfenntartásból; és nem tette, hogy 

\  példát adjon az adományozó Istenben és nem az adományozott 
kenyérben való bizalomra.

Nincs igazad, sátán, u. m. Jézus, sem abban, hogy a ke- 
nyértelen nem lehet az Istennek Fia, hiszen Lázárnak kenyérhaj
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sem jutott, pedig a mennyei Atyának édes gyermeke volt; sem ab
ban, hogy kenyér nélkül nem élhet meg az ember. Mert nekünk 
testi életünk fenntartásához szükségünk van ugyan földi tápszerekre, 
de az Istennek nincs. Amint az a mannának, e csak látszólagos 
eledelnek, példája mutatja. Az Isten gyermekeinek kétféle kenyere 
van : az egyik a földön, a másik a mennyben termő, t. i. az Ige. 
S én, aki a követ kenyérré változtathatom, az Igével még inkább 
táplálkozhatom.

Én tehát, u. m. Jézus, ahelyett, hogy kenyeret teremtenék 
megmutatom, hogy nem függök a kenyértől; megmutatom, hogy 
ha a mennyei kenyérrel táplálkozom, a földiben sem fogok hiányt 
szenvedni. Megélhetésemet teljesen az Istenre bízom és hiszem, 
hogy ő vagy ad kenyeret, vagy elviselhetővé teszi az Ínséget.

Immár a mondottakból az a tanúság, hogy behódolt az már 
a sátánnak, aki akár valódi, akár képzelt szükség esetén azt mondja: 
Szorult helyzetemen minden áron változtatnom k ell; a szükséges 
pénznek, mivel azt családom fenntartása és becsülete megköveteli, 
akár hogyan és akár honnan teremtem elő, meg kell lennie.

És az a tanúság, hogy kőből csinál az kenyeret, de előbb-utóbb 
kővé is lesz a kenyere annak, aki munka és takarékosság helyett, 
bűnös módon, vagyis más kenyerének elvételével, másnak megká
rosításával törekszik vagyonra.

Ezzel szemben a keresztyénnek az a jelszava; Sohasem 
láttam az igazat elhagyatva és azért én feltétlenül bízom az én 
Istenem ben!

2. Vesd le magadat.
A  sátánnak első meghiúsult támadása után csakhamar 

következett a második és erejénél még inkább ennek az átkozott 
kitartásának tulajdoníthatja sikereit.

Amint három év múlva Jeruzsálemből a Golgotára, úgy ez al
kalommal a pusztáról a szent városba vitte a z ördög Jézust. 
Oda érkezve mindjárt a templomba ment vele. Szabad volt-e a 
sátánnak az Isten házába lépnie ? Sajnos, nem volt onnan kizár
ható ; s eljár ő oda most is. S itt aztán némelyikünknek a nyelvére 
ül, s az ilyen fecseg; a másiknak a botját, a könyvét löki le, s az 
ezzel zavart okoz. S a templomban aztán felment Jézussal a szó
székre. Az az nem ment, mert a jeruzsálemi templomban szószék 
nem volt. De a mi templomainkban, valahányszor a szenvedély, 
vagy a hiúság szólal meg a lelkészből, az jele annak, hogy a sátán 
is ott van vele. — Jézust azonban a jeruzsálemi templomnak ma
gas ormára állította, amelynek tövében a Kidron pataknak mély 
völgye volt. E mélységbe akarta a sátán ugratni Jézust, mikor 
azt mondta:
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Vesd le m agadat! S ha majd az angyalok, mint Isten Fiát, 
a karjaikon visznek le, bizonyos, hogy a nép úgy fogad, mintha 
egyenesen a mennyből szálltál volna közéjök. Pedig hogy levisznek, 
az meg van írva. Ugyanis vedd tudomásul, hogy én is Írástudó 
vagyok ám, és én is forgatom a Bibliát. Micsoda ? Szabad a sátán
nak a Bibliához, ehez a mi szent ereklyénkhez nyúlnia ? Sajnos, 
szabad. És mennyire visszaél még ma is e szabadságával! Olvassa, 
idézi, hogy csúfolja! Hajdan a sátán volt ilyen bibliás, most meg 
némely bibliás ilyen sátán. Az van a Bibliában, u. m. a kisértő, 
hogy amint én ide felhoztalak, úgy az angyalok innen m ajd  
levisznek, hogy össze ne zúzzad  magad. Te meg az imént mond
tad, hogy bízol az Istenben; mutasd hát most e bizalmadat. A sá
tán hamisítva idézte a Szentirást. Mert a zsoltár (zs. 90,11.) mondja 
ugyan, hogy az Istennek hű szolgáját, ha munkája közben le talál 
zuhanni, megvédik az angyalok, de azt nem, hogy hajmeresztő bo
hóc mutatványaikor az angyalok által vigyáztál reá. Hiszen az olyan 
gyerek, aki a háztetőről, vagy a torony ablakából leugrik, botot és 
nem angyalt érdemel. Bizzunk tehát az Istenben, de e bizalom ro- 

jvására el ne bízzuk magunkat.
Jézus nem követte a sátán szavát. Ha az Isten küldte őt, 

akkor a Golgotára és készségesen ment, mert tudta, hogy amibe az 
Atyja viszi, az a veszedelem menekülés; de ahova a sátán csalo
gatta, oda nem ment, mert tisztában volt vele, hogy neki a menny
országa is pokol. De a kisértő által emlegetett hódolatból sem 
kért. A pusztán az ő kenyerét nem éhezte, a templomban az ő di
cséretét nem szomjazta; ő mindig csak másoknak javát és Istennek 
dicsőségét kereste, a magáét pedig soha.

A sátánnak bibliai idézetére pedig azt válaszolta jézus: De 
az is meg van Írva — micsoda ? fenti zsoltárnak ellenkezője is 
benne van-e a Bibliában ? Az ellenkezője nincs, mert a Szentirásban 
egymásnak ellentmondó állítások nincsenek. Hanem egymást kellő
kép kiegészítő, magyarázó helyek vannak. A kegyes olvasónak te
hát az a teendője, hogy ezeket összehasonlítsa; s nem az, hogy az 
írásnak könnyen félreérthető, félremagyarázható szavait az össze
függésből kiszakítsa. így a fenti zsoltárnak magyarázatára, u. m„ 
Jézus, az van a Bibliában megírva: Ne kisértsed a te Uradat, Is
tenedet (5 Móz. 6, 16.) — Már pedig, aki nem veszi igénybe az Isten 
által megmentésére nyújtott eszközöket, az ezzel nem hősiességet, 
hanem esztelen és vétkes vakmerőséget cselekszik; az ezzel nem 
Isten iránti bizalmat tanúsít, hanem az istenkisértésnek bűnét követi 
el. Mivel pedig ilyen isten-adta eszközül nekem a jelen esetben a 
templom ormáról levezető lépcső kínálkozik, én azon le fogok menni, 
és nem fogok az oromról leugrani.
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Ezzel Jézus jó leckét adott a sátánnak; sajnos, rajta az sem 
fogott. De mi okuljunk belőle, s főként azt ne felejtsük, hogy min
den bűn egy-egy ugrás a legrettenetesebb mélységbe — a kárho
zatba; s minden vétek egy-egy istenkisértés: a mindenható harag
jának és az igazságos biró türelmének egy-egy gyalázatos, vakmerő 
kihívása.

3., Leborulva imádj engemet!
Mikor Jézus sem az éhség, sem a hiúság által nem volt lépre 

kapható, akkor a sátán végre királyi vagyonnak és hatalomnak Ígé
retével akarta őt a megváltás útjáról leterelni. Országokat Ígért neki, 
ha lemond az Isten országáról.

Ez úgy történt, hogy felvitte Jézust egy igen magas hegyre, 
amelyről megmutatta neki a világnak minden országát. De van-e 
olyan magas hegy a világon, amelyről minden ország látható ? Je
ruzsálem táján a legnagyobb hegy is csak ötszáz méter magas; ar
ról ugyan Zsidóországon kívül egyebet nem látott az ember. Az 
egész földkereksége meg természetesen más hegyről sem volt lát
ható. De nem is mondja az írás, hogy a megkisértetés hegyéről az 
ember a világ összes országait látta, hanem, hogy a sátán onnan a 
világ mindanégy tája felé eső országokra mutatott. Mutatni pedig 
mutathatta, emlegetni emlegethette, Ígérni Ígérgethette valamennyit. 
S ilyen hegy, ahol ezt meg lehet tenni, van minden országban akár
hány. Hiszen ha csak egy milliárdja van az embernek, az is olyan 
halom, hogy birtokosa rajta folyton azt álmodja, hogy övé már min
den dicsőség és hatalom a világon. De ha világlátó hegy sincs, hát 
szem van-e olyan, amely ellátna a világ széléig? Ugy-e az sincs? 
Sőt van! Egy emberé, a Jézusé, ellát mindenüvé és belát még a 
sírba, sőt még a szivünkbe is.

Ennek mondta a sátán : íme ez az ország mind a z  enyém ! 
Amire Jézus azt mondhatta volna, hogy nem mind, sőt e világon 
semmi sem a sátáné, és csak lopott jószág az is, amit e világon a 
magáénak mond. — És ime a világnak valamennyi királya, le 
gyen annak bármily vagyon, dicsőség, fény és hatalom a birtoká
ban, az én szolgám  u. m. a sátán. Talán az ördögnek ez a szava 
is hazugság, mert voltak és vannak a királyok közt is kegyes em
berek. És téged, akinek most nincs hol lehajtanod a fejedet, u. m. 
a gonosz, megteszlek ezen urak urává, ezen királyok királyává; 
odaadom  neked a világnak nem a felét, hanem az egészet, csak te légy 
az enyém. Milyen nagylelkű! Csak egyet kíván, de azzal mindent. 
Odaadok neked minden országot, csak a te alapítandó országodról 
mondj l e ; az legyen az enyém. íme a rabló a jogos tulajdonosnak 
vételül felajánlja, általa meg akarja magának fizettetni a rablott 
jószágot.

És mi az ára az ajánlatnak ? Borulj le előttem, és imádj
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engem! Válassz tehát korona vagy tövis, trón vagy keresztfa* 
béke vagy örökös háború között.

Az Isten boruljon le a z  ördög előtt! Hallatlan kívánság. 
Egy óra előtt még csak azt kivánta a kisértő Jézustól, hogy a 
templom ormáról a mély völgybe vesse le magát. Mi az a mélység 
ahoz képest, amelybe most ugratja — a mennyből a pokolba. Hogyan 
tehette fel Krisztusról azt, hogy az, akit néhány nap előtt Keresz
telő János annyira magasztalt, akit az Atya Isten az ő szerelmetes 
Fiának mondott, ennyire sülyedhet? Hisz százszor és ezerszer 
tapasztalta, hogy a vagyon, a dicsőség és a hatalom kilátása olyan 
háló, amely a cethalat is megfogja. Oly jelesek lettek a kisértés 
áldozataivá, hogy a sátán azt remélte, hogy a fenti áron az Isten 
is megvehető.

Hála az Égnek, ezen reményében a sátán csalatkozott. A szél* 
a vihar a vizet, a tengert felkavarhatja, de a sziklán megtörik az 
ereje, azt meg sem mozdíthatja — a sátán meg az embert eltán
toríthatja, de az Isten Fiát, az Istent soha.

- Jézus a sátánnak két első támadására nyugodtan válaszolt; 
de a harmadik ajánlatra, amelyre az emberek milliói térdre borul
tak volna előtte, kitört belőle a szent felháborodás; várig sértette 
őt a pokolnak vakmerősége, s azért egy szóra sem méltatta az 
ajánlatot; azt mondta neki, amit a sátán először akkor hallott, ami
kor arcátlan nagyravágyása miatt az Atyaisten kergette őt ki a 
mennyből: Takarodj! Elkergette őt magától, mint az ebet. A kirá
lyok királyává és a világ urává lesz ő, de nem a sátán szabta áron. 
Midőn az Atya által adatott neki minden hatalom a mennyen és 
a földön, tőle azt elfogadta; ellenben inkább lemond mindenről, 
semhogy körömfeketényit elfogadjon a sátántól. A pokolnak örömei 
és élvei még a kereszt kínjainál is jobban fájnak neki.

Távozz, mert meg van írva: A  te Uradat, Istenedet imádd 
és egyedül ő neki szolgálj!  Ez volt Jézusnak a pokolhoz inté
zett hadüzenete, amelyet három év leteltével életével fizetett meg.

Immár e történet kapcsán vessünk fel néhány kérdést. Allit-e 
bennünket is oly magas hegyre a sátán, mint Jézust?  Vájjon 
minek fárasztaná magát ezzel, mikor leborulásunkat egy szemét- 
dombnyi dicsőséggel is eléri. — Tesz-é nekünk is olyan ajánla
tot a pokol, mint Krisztusnak ? Százezerszer hitványabbat, s mi 
azért is kezeit csókoljuk. — Szemérmetlen szavaira mi is oly  
elutasitólag válaszolunk-e, mint Jézus ? Sajnos, némelyikünk, ha 
szóval küldözi, de szívvel és szemmel marasztalja őt. És a sátán 
nagyon jól tud a szemekből olvasni

S amint elhagyta Jézust a z ördög, eljöttek szolgálatára 
a z angyalok. íme, csak egy ördög támadta és sok angyal szol
gálta. Hát téged a kisértővel való hűséges küzdelmed után soha
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sem szolgált, sohasem dicsért meg az angyal? Az az angyal sem, 
akinek jó lelkiismeret a neve? Csodálnám, sajnálnálak, ha ennek a 
szolgálatát sem élvezted volna még soha.

Jézus munkálkodása.
Megkisértetése után Jézus azzal a határozott szán

dékkal látott a munkához, hogy csak Zsidóországban fogja 
terjeszteni az evangéliomot, a pogányok megtérítését pe
dig majd azon apostolokra bizza, akiket három éven át 
erre a munkára nevel.

Első tanítványaiul János, András, Péter, Fülöp és 
Bertalan jelentkeztek. Ezekkel Galileába ment s ott la
kását Názáretből Kapernáumba tette át. Innen húsvétkor 
Jeruzsálembe távozott. Ottani működését azzal kezdte, 
hogy a vásárosokat a templom udvarából kizavarta; be
szédeivel és csodáival pedig Jeruzsálemben is számos 
hívet szerzett magának.

Azután Szamárián át visszatért Galileába, ahol apos
tolainak számát tizenkettőre egészítette ki. Ezeknek be
mutatása, beiktatása a Hegyibeszéd tartásának alkalmá
val történt.

Ez a .Hegyibeszéd volt Jézusnak székfoglaló beszédje, 
a zsidó nemzethez intézett kiáltványa. Benne sok példá
val azt bizonyította, hogy ő Istennek Mózes által kiadott 
törvényét nem eltörölni, de betölteni jött. Ezután cso
dáival ébresztette, példázataival oktatta a népet.

E két évi munkálkodásának mintegy befejezése volt 
a Tábor hegyén történt megdicsőülés.

Jézusnak első tanítványai.
Ján 1, 35 í>2

A  mint megkisértetése után Jézus visszajött a pusztáról„ 
Keresztelő János e szavakkal: íme itt jő az Istennek Báránya í 
újból felhívta rá tanítványainak figyelmét. Ennél jobb szolgálatot 
nem tehetett nekik. Minden tanításnak ez a legelső, ez a legfőbb 
kötelessége.
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Jánosnak és Andrásnak meg elég volt a felhívást hal
lania, elég Krisztust látnia, már is követték Jézust. Az evangé
listák nem mondják,,milyen volt Jézus alakja. S ezért később né
melyek, félreértve Ézsaiást, aki nem a Jézus alakjáról, hanem a 
sorsáról mondja, hogy nem volt irigylendő (Ézs. 53 2.), Jézust tes
tileg csúnyának vélték. Azonban ez tévedés. Ellenkezőleg! Jézus 
lelkének fensége bizonyára a szeméből, az arcából is ragyogott; 
különben érthetetlen volna az, hogy a romlatlanokat meghódította, 
a gonoszokat pedig megfékezte egy-egy tekintetével; és lehetetlen 
lett volna az, hogy a gyermekek vonzódtak hozzá, a nép meg ho
zsannával fogadta őt. Én azt hiszem, hogy ő volt az a legszebb a 
szépek között, akit a zsoltár említ (Zsolt. 45, 3.)

Amint Jézus meglátta, hogy követik, azt kérdezte tőlük: 
Mit kerestek ? Ezzel arra kéri az illetőket, jöjjenek tisztába azzal, 
hogy kegyességükkel azt keresik-e, ami Jézusban fellelhető. Felel
jetek, u. m. Jézus, hadd hallom, ti vagytok-e azok, akiket én ke
resek ? De az uj tanítványok a kérdésre egyelőre nem feleltek; 
úgy látszik, nem tudtak megfelelni. Mi azonban tisztában lehetünk 
azzal, mit kell főként keresnünk, hiszen nekünk maga Jézus könnyí
tette meg a választ, mikor azt mondta: Keressétek mindennekelőtt 
az Istennek országát. Nagyon szánandók volnánk tehát, ha a temp
lomba mégis nem azért mennénk, hogy az Istent lássuk, hanem hogy 
magunkat láttassuk; benne nem épülést, hanem szórakozást keres
nénk; imádságainkban nem az Istenre, hanem csakis ajándékaira 
pályáznánk; a közéletben pedig csak a vagyonra és nem a becsü
letre törekednénk. Ellenben boldogok volnánk, ha igaz lélekkel azt 
mondhatnék: Én mindig, én mindenben csak téged kereslek, Uram !

Jézus fenti kérdésére a tanítványok azt válaszolták: Mes
ter, hol szállásolsz ? Ismeretségedet keressük; a lakásodon sze- 
retnők neked elmondani szivünk kívánságát. Szép és jelentős vá
lasz ez is. Hiszen abban nyilvánul a vallásosság első sorban, hogy 
az ember Jézusnak földi hajléka, az Isten háza iránt érdeklődjék. 
Mert ennek nyomán valószínűleg a mennyei iránt is fog érdeklődni.

Jézus a tanítványok fenti kérdésére azt felelte: Jertek és 
lássátok! E meghívásnál nagyobb megtiszteltetés nem érhette őket. 
S mivel ez a felszólítás bennünket is illet, egyrészt kövessük, más
részt pedig viszonozzuk azzal a szives kéréssel és imádsággal: Jö
vel, Jézus, légy vendégünk! illetőleg tegyük szivünket Krisztus 
lakásává.

Es nála szálltak meg e tanítványok azon a napon. Hogy 
milyen és kinek a tulajdona volt az a ház, azt nem tudjuk. Sőt 
még azt sem, hogy miről folyt benne azon éjjel a beszélgetés. De 
azt igen, hogy János és András itt lett Jézusnak apostolává; tehát 
a keresztyén egyháznak e hajlékban lett letéve az alapja.
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Vala pedig akkor, mikor ez a meghívás történt, mintegy tiz 
őrá, u. m. János, vagyis a mi időszámításnak szerint akkor estveli 
négy óra volt. Evangéliomát ötven-hatvan évvel később irta, s még 
akkor is emlékezett mindenre. Hogy ne I hiszen ez az óra volt az 
ő újjászületése, az ő életének fordulópontja.

Reggel aztán András szaladt az örömhírrel testvéréhez, 
iSimonhoz. Testvéri szeretetét semmivel sem tanúsíthatta jobban. 
És vitte őt Jézushoz. Vajha tennők ezt a Krisztust nem ismerők
kel mi is. Hiszen az égő házban alvót fölébresztjük, a fuldokló 
méhet a pusztulásból kiszabadítjuk. Pedig a bűnösre minden pilla
natban reászakadhat az Isten ítéletének égő háza: a kárhozat; az 
ember minden percben belefulladhat a bűnök özönébe. Mentsük tehát.

Simon meg az örömhír hallatára nagy készséggel követte 
Andrást. Hogyne! Hiszen Jákob arra az örömhírre, hogy a test
vérek megtalálták Józsefet, rögtön ott hagyta Kánaánt és léleksza
kadva sietett Egyiptomba. Már pedig micsoda volt József Jézushoz 
képest! E szerint Simonnak szászorta nagyobb oka volt az örven
detes sietséghez.

Amint aztán Jézus elé érkeztek, az Ur szemébe nézett Simon
nak és amint a nap egy pillantásával a sötét szobában, úgy Krisz
tus a Simon szivében rögtön meglátott mindent. S azt mondta neki: 
Eddig Simonnak hívtak. Én Péternek, Kősziklának nevezlek, azzá 
nevellek, azzá teszlek.

Másnap aztán Jézus társaival Galileába indult. Útközben 
találkozott Fülöppel. S ez Jézusnak azon felszólítására : Kövess 
engem ! rögtön csatlakozott a z Ú rhoz; sőt szaladt mindjárt az  
evangéliommal barátjához, Natánaelhez, aki később mint apos
tol a Bertalan nevet viselte. Egy példázatában azt mondja Jézus, 
hogy nagy öröm van egy bűnös megtérése fölött a mennyben. A 
bűnök Megváltójának megérkezése fölött meg ime milyen nagy öröm 
volt az igazi izraeliták között a földön. Lázárt az angyalok az Áb
rahám kebelébe, Jézust első hívei rokonaiknak, barátaiknak házába, 
szivébe, milyen örömmel vitték! — Megtaláltuk, u. m. Natánaelnek 
Fülöp, a Megváltót. És képzeld, nem királyi családból származó 
és nem Jeruzsálemben lakik, hanem a názáreti ácsnak, Józsefnek 
a fia. Nem jól tudta ugyan az evangéliomot, mert Jézus nem Jó
zsefnek, hanem az Istennek volt a Fia; de elmondta, ahogy tudta. 
És ezt jól tette.

Natánael azonban tudta, hogy a Messiásnak a prófécia szerint 
Betlehemben kell születnie, tehát az örömhírt kétkedve fogadta. 
Hanem hagyján, u. m., még ha másutt is születnék, de hogy Názá- 
tetből származzék, amely falunak a neve is hitvány-at jelent, a 
népe meg butaságáról és otrombaságáról országszerte hírhedt, az 
nem lehet. A jó Natánael e nyilatkozatakor megfeledkezett arról,
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hogy Isten a világot is semmiből teremtette s folyton paírányi dol
gokból alkot nagyokat; s hogy az ő hatalma épen az erőtlen esz
közök igénybevétele által válik legszembeötlőbbé (2 Kor., 12., 9.),

Natánael kétkedésére FülÖp csak annyit mondott: Jere és  
lásd! Én nem vitatkozom veled; győződj meg a dologról magad! 
Ez a legjobb érvelés. Azoknak, akik nem hiszik, hogy a keresz- 
tyénség a világ megváltása, én is azt mondom: jöjjenek olvassák 
az Igét és a történetet; lássák hogy a keresztyénség nyomán a 
haldokló világ feltámadott, a végelgyengülésben pusztuló emberi
ség megifjodott, a sivatagok Édenekké, a vadak müveit embe
rekké, a rabszolgák szabadakká lettek.

Natánael igazat adott abban Fülöpnek, hogy az ember előbb 
győződjék meg, és csak azután beszéljen. Felébredt tehát benne a 
kíváncsiság, és ment Jézushoz. Óh szent kíváncsiság, ébredj ben
nünk is!

Jézus a z  érkezőt e szavakkal üdvözölte: Íme az igazi 
Izraelita, akiben nincsen álnokság. Sohasem látta és mégis job
ban ismerte, mint ő önmagát. Fájó szívvel mondogatta különben, 
hogy sok a zsidóságban a hamis próféta; annál inkább örült, hogy 
néha becsületes lélekre is akadt.

Natánael sem nem fogadta, sem nem utasította el magától a 
dicséretet, hanem azt kérdezte Jézustól: Honnan ismersz te enge- 
m et?  mire alapítod Ítéletedet? Jézus azt felelte: Láttalaka  fügefa 
alatt; láttam, mi történt a fügefa alatt a lelkedben. Mivel Natánael 
Jézust e nyilatkozatára Isten Fiának vallja, méltán következtet
hető, hogy a fügefa alatt olyasmi történt a lelkében, amit kívüle 
csak az Isten tudott. Befejezésül pedig azt mondta Jézus: Mos
tantól fogva meglátjátok az eget megnyilatkozni. Jézus 
megdicsőülésekor és mennybemenetelekor ezt a szó szoros értelmé
ben látták; de látták különben is, hiszen Krisztusnak szava és szive 
a nyitott menny.

Jézusnak első nyilvános fellépése Jeruzsálemben.
Ján. 2. 12—25.

Az öt tanítvány csatlakozása után Galileába ment velük Jézus, 
ahol anyjának és rokonainak társaságában ellátogatott híveinek la
kóhelyére, Kapernáumba; később meg maga is oda költözött. így 
lett aztán Kapernáumnak neve az evangéliomokban az a megtisz
telő cím : Az ő városa 1

Kapernáumból, a húsvéti ünnepek közeledtével csakhamar 
Jeruzsálembe ment, hogy ott az ünnepre összesereglett nemzetnek
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bemutassa magát. Tehát husvéttal kezdte és három év elteltével
husvéttal végezte nyilvános működését.

Mint mindenütt, úgy Jeruzsálemben is első útja a templom 
volt. Odaérkezve rettenetesen megbotránkozott, hogy a szentegy- 
háznak udvara telidestele volt ökörrel, báránnyal, bornyuval, galamb
bal és csúf vásári lármával.

A milliónyi zarándok népnek áldozati állatokkal és nyolc napi 
élelemmel való ellátása ugyan elkerülhetlenné tette a húsvéti vásárt -r 
de hogy a főpapok megengedték, hogy a vásárosok kiszorítsák a 
templom udvarából a kegyes népet, és vásári zajjal, szitkozódással, 
csalással, bűzzel lehetetlenné tegyék az áhítatot, az vérlázitó volt. 
Ostort font tehát Jézus, és a templom udvarából a marhákkal együtt 
a marhakereskedőket is kiverte.

Ezzel a templomtisztitással kezdte, és három év múlva ezzel 
végezte jeruzsálemi munkáját, mert tudta, hogy a templom a nem
zet szive, s ha a szívben büzhödésnek indul a vér, ha a templom
ból szétáradó vallásosság életadó folyamát a világiasság megfertőzi, 
akkor elérkezett a zsidó nemzeti élet bomlásának, bénulásának 
órája. Különben is ez a takarítás volt az ő folytonos földi, és ez 
lesz az ő legutolsó munkája is, midőn a végső Ítéletkor majd azt 
mondja a gonoszoknak : Távozzatok, sohasem ismertelek! Ez a je
ruzsálemi templomtisztitás csak mutatvány volt azon nagy müvéből, 
melyen szakadatlanul dolgozik — A hivő az Istennek igazi temploma. 
Bár úgy hevülne mindegyikünk e templom tisztaságáért, mint Jézus 
a jeruzsálemi temploméért.

De volt husvétkor a jeruzsálemi templomban más visszaélés 
is, t. i. a pénzváltóknak akkori szokásos zsarolása. Mit kerestek ők 
ilyenkor a templomban ? A pogány országokból érkezett ünneplő 
zarándokok természetesen az azon tartományokban forgalomban 
levő pénzt hozták magukkal. De mivel e pénzen pogány jelvények 
voltak, azért az ily »szentségtelen« pénzt'nem fogadták el a több
nyire ezen az ünnepen beszolgáltatott templomi adóul. E pogány 
pénzt tehát zsidó templomi pénzre kellett váltani. E beváltásnál 
sarcolták a népet a jeruzsálemi bankárok, kiknek asztalaik a temp
lom körüli csarnokokban állottak. Ez asztalokat forgatta fel Jézus, 
s a zsarolóknak azt mondta: Az én Atyámnak házát kalmárságnak 
hajlékává tettétek! Megismételte ő ezt ezerötszáz évvel később 
Wittenbergben. Akkor még a jeruzsáleminél is nagyobb visszaélés 
harapódzott el a keresztyén egyházban. Nem ökröt és juhot, hanem 
a bűnök bocsánatát és az Istennek kegyelmét árulták a templo
mokban. A zsarolók nem a templom pitvarában, hanem az Ur 
oltára előtt állították fel asztalaikat. Akkor is megjelent Jézus, hogy 
kitisztítsa a szentegyházat; nem ugyan személyesen, hanem apos
tolai, illetőleg a reformátorok által végeztette e munkát. Luther a
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kilencvenöt tételből fonta azt az ostort, melylyel kiűzte a templo
mokból azokat, akik az Istennek házát a kalmárok házává vál
toztatták.

A  galambárusoknak csak ennyit mondott Jézus: Vigyétek 
el ezeket innen. A galambokat ugyanis többnyire szegény gyerme
kek árulták. Ezekkel kíméletesen bánt Jézus.

Az Urnák ezen erélyes fellépése nagy hatást gyakorolt min
denkire. A vásárosok hada, látva azon királyi fönséget, mely Jézust 
az Istennek dicsőségéért való eme buzgalmakor környezte, látva a 
szemeiből sugárzó isteni fényt, tiszteletteljes félelemmel kodródott.
A tanítványokat meglepte a szelíd Jézusnak heves fellépése; szent 
haragját nem tudták szent szeretetével összeegyeztetni. Pedig tud
hatták volna, hogy minél nagyobb valakiben a szent ügy iránti lel
kesedés, annál nagyobb benne a botrányok miatti felháborodás. Csak 
azután jutott az eszükbe, hogy e szent felhevülés az a lelki álla
pot, melyről a zsoltáriró azt mondja: A te házadhoz való buzgó 
szerelem megemésztett engemet (Zsolt. 69, 10.). A kereszten telje
sen megemésztette őt. Az ellenséges érzületü zsidók pedig annyira 
megdöbbentek, hogy alig bírtak szóhoz jutni. Erezték, hogy az ifjú 
prófétának igaza van, nem merték tehát megtámadni. A szent fel
háborodásnak hatalmat adott, a gazságot pedig gyávasággal verte 
meg az Isten. De hogy minden gyalázat rajtuk ne száradjon s min
den dicsőség Jézusé ne maradjon, felhívták Krisztust, hogy pró- 
fétaságát csodatétellel igazolja. Néhány perc előtt voltak egy nagy 
erkölcsi csodának, Jézus fenséges fellépése csodálatos hatásának 
tanúi. De az az isteni felháborodás, az a megsemmisítő erő, mely 
elől az anyagi kufár szolgahad borzadva menekül, az a fenséges 
cél, meiy Isten hajlékának szeplőtlen tisztaságában leli teljesülését, 
nekik a messiási tekintély elismerésére nem elég bizonyíték. Nekik 
érzéki csoda kell. Azonban Jézus ilyet csak a nyomor enyhitésére 
tett, ellenben a hitetlenség kívánságára soha.

No de teszek én majd ilyen csodát is, u. m Jézus. Lerontjá
tok majd e templomot, én meg három nap alatt helyre állítom 
azt. Ti majd leromboljátok az élő Istennek templomát, vagyis meg
ölitek Megváltótokat, ennek azonban az lesz a következménye, j 
hogy e kőtemplom elpusztul, én pedig önmagamat feltámasztom, az 
Istennek általatok elpusztított egyházát pedig helyreállítom. Jézus- . 
nak eme szavai szerint tehát az ő feltámadása és a keresztyén egy
háznak diadala lett az a jel, az a csoda, amelyet Krisztus isteni j 
küldetésének bizonyságául ad a zsidóknak az Ur.

A zsidók e szavak halatára úgy tettek, mintha nem értenék, j 
mire céloz Jézus; úgy magyarázták, mintha arról a kőtemplomról 
mondta volna, hogy három nap alatt felépiti, s azt felelték neki: 
Ezt a templomot negyvenhat évig építették, s te azt mondod,
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építettek Jeruzsálemben templomot. Az elsőt Salamon állította. Ez 
a zsidók babilóniai fogságának idején elpusztult. Ennek helyén 
a másodikat Zorobábel építette; ez az előbbinél sokkal kisebb és 
szegényesebb volt. A harmadikat aztán Heródes em elte; e pompás 
templommal, e valóban királyi ajándékkal akarta megengesztelni a 
zsarnokságával elkeserített népet. Az építést húsz évvel Krisztus 
születése előtt kezdte, és huszonhat évvel Krisztus születése után 
sem volt teljesen kész. De Jézus a szivét, az Istennek ezen valódi 
templomát értette.

A nép igazat adott Jézusnak ; Jeruzsálemben is sok hive akadt, 
(Ján. 2, 23.) ez azonban semmikép sem tette elbizakodottá. A népnek 
kegye sok szereplő embert annyira magával ragad, hogy aztán ahe
lyett, hogy irányítaná a tömeget, a tömeg által irányittatja m agát; 
ahelyett hogy uralná, rabszolgájává lesz a sokaságnak. Jézus nem 
tartozott az ilyenek közé. Tudta, hogy azok a jeruzsálemiek, akik 
akkor »hívének«, nagyrészt csak olyan »ünnepi hívők“ voltak, akik 
amint könnyen megnyerhetők, úgy könnyen meg is tántoríthatok. 
Jobban ismerte ő az embereket, mint ők maguk magukat, s e sze
rint értékelte őket. Nem számított, de nem is neheztelt reájuk ; tudta 
magában a kígyók okosságát a galambok szelídségével egyesíteni. 
Voltak azonban a jeruzsálemiek közt mindvégig állhatatos hívei is, 
például Lázár, Nikodém, Arimatiai József, a betfagei majornak, ama 
jeurzsálemi felsőháznak tulajdonosa, stb. S ezek iránt természetesen 
ő is kitüntető szeretettel és bizalommal viseltetett.

A tizenkét apostol.
Máté 10, 2—4. Márk 3, 10—21. Luk. 6, 12— 16.

Jeruzsálemi bemutatkozása után Jézus Szamarián át, ahol 
Szichemben igen kedvezően fogadták, Galileába ment; s ezután 
már Jeruzsálembe csak a különféle ünnpek alkalmával, Szamariába 
és a Jordán folyónak keleti részen fekvő Pereába, Zsidóországnak 
ezen zsidók és pogányok által vegyesen lakott részeibe pedig csak 
kivételes esetekben látogatott el Krisztus.

Amint Galileába megérkezett, szervezte híveinek seregét. Pál 
apostol Jézusnak ötszáz tanítványát (1 Kor. 15, 6.), Lukács hetven 
evangélistáját említi (Kuk. 10. 1.). Az írás azonban többnyire csak 
a tizenkét apostolról szól. Az utóbbiak közül ötöt mindjárt meg- 
kereszteltetése után, hetet meg később Galileában választott. Ez a 
tizenkettő aztán elhagyta előbbi foglalkozását, halászatát, szolgálatát, 
s három éven át mindig Jézussal járta az országot.

Meglehet, hogy az apostolok számának megállapításánál 
tekintettel volt a zsidó nemzetnek tizenkét törzsére, az evangelism
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iákénál pedig a Mózes által szervezett hetven tagú, később szine- 
driumnak nevezett főtanácsra. De ezt, mint lényegtelent, az evan- 
géliom nem említi.

Az utóbb meghívott hét apostol közül csak Máté meghívása 
van részletesen leírva. Ez valószínűleg főleg azért, mert kétszeres 

jelentőségű, mivel úgy látszik ez volt az első oly eset, midőn nem
csak érintkezett, de étkezett is a bűnösökkel, vagyis a farizeusok 
által gazemberekül bélyegezett vámszedőkkel.

Ezen eseménynek ezek a részletei:
Zsidóországnak a pogány volt az ura. Ez szedte irgalmatla

nul a z  adót és a vámot. Ezt ugyan senkisem fizeti szívesen, de a 
zsidók a rómaiaknak annál kevésbé, mert ez az adó folyton emlé
keztette őket leigázottságukra; a pogányoknak annál keserveseb
ben, mert azt tartották, hogy a pogány hatóság iránti engedelmes
séggel engedetlenséget, árulást tanúsítanak Isten, Izráelnek egyet
len jogos királya iránt.

Ezen adónál és vámnál még gyűlöltebbek voltak az adó- 
és a vámszedők, kivált ha zsidó származásúak voltak. Az ilyene
ket a zsidók hazaárulóknak, a nép, a nemzet hóhérjainak tekintet
ték s azt tartották, hogy velük tisztességes ember szóba sem állhat.

Kapem áum ban, mint kereskedelmi gócpontban, sok ilyen 
vám szedő volt Itt volt Zsidóországnak egyik legfőbb vámhivatala. 
E hivatalban látott Jézus, u. m. az evangélista, egy vámszedő em
bert. Látott ő ott többet is, de olyat és úgy csak ezt az egyet. 
Csak ennek az egynek lelkében látta, hogy megutálta a zsarolást 
és örömest csatlakozott volna Jézushoz, s azért követőiéül fogadta ; 
annál inkább, mert mint vámszedő, a tollforgaíáshoz is értett; le
gyen állandó követői közt ilyen is,

Ezen embernek, mint hírhedt vámszedőnek, Lévi volt a 
neve; e rossz hirü néven ismerte, emlegette őt a szegény adózó nép. 
Jézus nem akarta, hogy ez a csúf mesterségre emlékeztető név 
rajta száradjon, s azért Ajándéknak, Istenadományának, zsidóul Má
ténak nevezte el őt. Reánk nézve, ő, mint az első evangéliom 
írója, valóban Isten adományává lett.

Máté Jézusnak azon felszólítására : Kövess engem et! a z
z a l  válaszolt, hogy rögtön követte a z Urat. Ez bizonyára a leg
szebb és legillendőbb válasz. Jézust követve mindeneket elhagyott. 
Judást a pénz szerelme vonta el Jézustól, Mátét ellenben Jézus 
szerelme vonta el a pénztől.

Hogy Lévi Jézusnak meghívását nagy megtiszteltetésként fogadta, 
az abból is kitűnik, hogy a meghívás örömére nagy lakomát 
rendezett s e vendégségre, mintegy Jézus meghívásának viszonzá
sául, őt is meghívta. S Jézus e meghívást elfogadta. így lett a 
.lakoma aztán igazán naggyá. Kívüle meghívta eddigi szolgatársait,



47

a vámszedőket is. Vájjon bucsulakomára-e ? Talán inkább ismer
kedési estélyre. Tulajdonkép mindkettőre, mivel azt óhajtotta, hogy 
megismerkedve Jézussal, ők is mielőbb búcsút mondjanak a zsaro
lásnak és kövessék az Udvözitőt.

Máté szives meghívása folytán sok vám szedő jelent meg a 
vacsorán. És ime, akikkel más »becsületes« izraelita szóba sem 
állt, mert társaságukat magára nézve megbecstelenítőnek vélte, azok
kal Jézus egy asztal mellé telepedett és társalgóit velők. Ő ezt 
tehette. O az ilyeneknek társaságában is nem hogy bűneikbe sülyedt 
volna, hanem szeretetteljes leereszkedésével őket emelte ki a bűnből.

Mennyire örült Jézus ezen viseletének láttára — látva a rózsát 
a tövisek közt — Máté és a menny! De annál kevésbé örültek a 
farizeusok és az Írástudók. Ok, amiért az ég leginkább áldja, azért 
átkozták leginkább Jézust. Azt mondták tanítványainak: Mi dolog 
az, hogy mesteretek a bűnösöket fogadja, sőt eszik is velük?

E kérdésre a tanítványok helyett Jézus válaszolt egy köz
mondással és egy az ő személyére vonatkozó kijelentéssel.

A z egészségeseknek, a közmondás szerint, nincs szükségük 
a z  orvosra, hanem a betegeknek. A erény az egészség, a bűn a 
betegség, és pedig a legveszedelmesebb ragály, u. m. Jézus. Ti, 
mint egyházi férfiak, orvosai volnátok e rettenetes betegségnek. 
Immár nagyon rossz orvos az, aki kerüli, sőt elzavarja magától a 
beteget. Ti meg ennek ellenére mégis gyűlölettel vagytok a bűnö
sök iránt, s inkább vesztüket, mintsem megmentésüket óhajtjátok. 
Tudjátok meg, hogy az ilyen irgalmatlan szenteknél még ezek a 
bűnösek is kedvesebbek az Istennek.

Ezzel áttérve a saját személyére, azt mondta: Nem jöttem  
az igazakat, hanem a bűnösöket hívni a megtérésre. Én a bű
nösöket megtérésre hívom. Ha Jézust a publikánusok bűnei vonz
zák, akkor a farizeusok méltán megbotránkozhattak volna a visele
tén. De mivel kétségtelen, hogy amint nálánál senki sem szerette 
jobban a bűnösöket, úgy senki sem gyűlölte jobban a bűnt, és mi
vel köztudomású, hogy a bűn, ez a legragályosabb betegség, reá 
nem tapadt, mert ő a legveszedelmesebb kisértésből is olyan tisztán 
került ki, mint a hattyú a szennyes vízből, oly ragyogóan, mint a 
nap a fekete felhők közül; őt a bűnösek nem hogy megmételyez
hették volna, de sőt ők gyógyultak meg tőle: azért az imént em
lített eljárását csak az olyan emberek nem értették, akik nem is 
akarták őt megérteni; csak azok hibáztathatták, akikben nem volt 
egy hajszálnyi szeretet és szánalom a bűnösök, ellenben mérhetet
len volt a  gyűlölet a Megváltó iránt.

Én tehát mint orvos, u. m. Jézus, eljárok betegeimhez. Ti 
azonban egészségesek vagytok, amint mondjátok. Ellenben én a ti 
képmutatásotokat halálos betegségnek tekintem.
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Jézus e betegek látogatásában az ilyen támadások - által nem 
zavartatta meg magát. Elment még azokhoz is, akik nem hívták; a 
zárt ajtókon is zörgetett. Olyan volt, mint az életre ébresztő tavaszi 
szél, mely mindent átjár; mint a nyári napsugár, mely mindenüvé 
behatol.

Jézus Beszédei.
A Hegyibeszéd.

Máté 5—7. Lukács 6.

Amint szervezve volt a tanítványoknak tekintélyes tábora, Jé
zus, aki megkereszteltetése óta szükebb körben addig is folyton ta
nított és csodáival az Ínségeseken segített, most már tanítványaitól, 
környezve ünnepélyesen is bemutatkozott a népnek. Ez Galileában 
a Hegyibeszéd alkalmával történt legelőször.

Beszédeinek és csodáinak hírére sok nép jött össze nemcsak 
a tulajdonképeni Zsidóországból, hanem a Jordánon túli Pereából 
és Tirus vidékéről is. Jézus ezt az alkalmat használta fel a fenn- 
emlitett célra.

A  tömeg rendkívül nagy volt. Hogy künn a szabad ég alatt 
mégis minden egyesnek a szeméhez és füléhez, illetőleg ezen ér
zékek utján a leikéhez jobban hozzáférhessen, ő, aki szükség esetén 
a hajóból is prédikált, ezen alkalommal beszédje elmondása végett 
egy hegyre ment. Mózes és a próféták is igy tettek. így vált ne
vezetessé a Sinai-, a Hóreb-, a Kármel- és a Táborhegy. így let
tek Kánaán hegyei szószékekké, oltárokká, templomokká. Más tan
férfiak tanszékről mondják el székfoglaló beszédjüket, Jézusnak ez 
alkalommal hegy volt a katedrája. Más uralkodók a trónról mondják 
le trónbeszédjüket, Jézusnak ez esetben a menny helyett egy ha
lom volt a trónja.

Melyik volt a z a hegy, biztosan meg nem állapítható. Sőt 
eredeti nevét sem tudjuk, s mégis nevezetes; a Golgotát ki
véve nekünk minden egyéb hegynél nevezetesebb. A hagyomány 
Tiberiasz nevű város közelében mutogat ama »hegy« gyanánt egy 
halmot, melyet a mohamedánok Kurun-Hattinnak, a keresztyének 
pedig a Boldogságok hegyének neveznek, mert itt mutatta meg Jé
zus az embereknek a boldogság útját először. Bizonyára ki
csiny volt, de a rajta történt esemény nagyon magassá, magasztossá 
növelte, tette.

Beszédéhez készülve leült Jézus, u. m. az evangélista. Leült, 
mert a zsidóknál az volt a szokás, hogy a szónok ülve beszélt, a 
közönség pedig állva hallgatta a szónokot; s midőn aztán köréje 
gyülekeztek az apostolok és elhelyezkedett a sokaság, elmondta 
azon beszédét, mely minden egyházi szónoklatnak gyökere és ko-
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rónája ; megnyitotta hallgatói előtt nemcsak a száját, amint azt az 
evangéíiom mondja, hanem a szivét és a mennyet is. Elmondta 
benne, kiket fogad a menny polgáraivá ; hogyan magyarázza ő, a 
törvényalkotó, a törvényt; megjelölte földi életének és a mi éle
tünknek célját és e célnak egyedüli útját. Szóval elveinek, szelle
mének és üdvösségünknek oly teljes képét tárta elénk, hogy ha 
jézusról semmi egyéb sem maradt volna reánk, már ez egy be
szédjéből is tökéletesen ismernők őt.

(E beszédnek részleteire nem terjeszkedem ezen alkalommal. 
Hagyom ezt arra a füzetre, melynek, ha megjelenik, jézus B eszé
dei lesz a cime. A lelkészek számára irt ily cimü magyarázataim 
azonban most is kaphatók.)

Az evangéliomokban a Hegyibeszéden kívül jézusnak még egy 
ily nagyterjedelmü, mélységes eszmékkel telt beszédje, az apostolok
tól való bucsúzkodása van megörökítve. Rövidebb ily jellegű beszé
dek azok, amelyekkel evangélistáit és apostolait bocsátotta első hit
térítő útjukra. A zsidóknak iskolázott osztályával, a farizeusokkal 
folytatott vitái is többnyire elméleti tartalmúak. Ellenben a galileu- 
sokhoz a köznéphez rendesen példázatokban beszélt. Harminc» 
hét ily példázatot említenek az evangélisták.

jézus e példázó, szemléltető tanítási módot főként az em
bereknek az isteni eszmék iránti gyenge felfogása miatt választotta-

Ugyanis amint köztudomású, hogy a tobzódás, a kapzsiság, a 
dicsvágy teljesen elveszik az embernek az eszét, úgy az is kétség
telen, hogy a bűn általán annyira elhomályosította értelmünket, mint 
a hályog a szemet, a felhő a napot. Emlegetünk ugyan magas szár- 
nyalásu beszédeket, de bizony a mi lelkünk a mennyei eszmék lég
körébe emelkedni alig képes. Kitépte lelkünk tolláit, összetörte ér
telmünknek szárnyait a bűn. jákób Bételben úgy álmodta, hogy még 
az angyalok Is lépcsőn mentek fel az égbe. Az ugyan csak álom 
volt, de az bizonyos, hogy mi még a példázatok lépcsőjének se
gélyével is csak ügygyel-bajjal tudunk valamennyire kiemelkedni a 
porból.

Immár a mennyei Atya e bajunkon azzal segített, hogy két 
Bibliát tett elébünk : a kisebbet meg a nagyobbat, az Igét meg a 
természetet, az Írottat meg a képeskönyvet. Az utóbbiban is a te
remtéstől a végső Ítéletig terjedő minden hitcikkünk benne foglal
tatik. Benne minden ugyanazt beszéli, amit az írás, t. i., hogy az 
Uten mindenható, gondviselő, kegyelmes, igazságos; atyja, pásztorar 
megváltója e bűnös világnak. De hogy ezt a természetben lássa,, 
belőle kiolvashassa az ember, ahoz jó szemre és mennyei világos
ságra van szüksége. Ezt nyújtja neki példázataiban jézus.

Minden példázata az emlitett nagy képeskönyvből vett egy-egy 
k ép ; egy-egy foka a mennybe segitő lépcsőnek; egy-egy ablaka a

,
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mennynek, melyen át az ég bevilágít a szivünkbe, mi pedig be
pillanthatunk a mennybe; igy lett láthatóvá a láthatatlan, megköze
líthetővé a megközelíthetetlen és felfoghatóvá a felfoghatatlan Isten.

Jézus mint ahogy maga emberré lett, úgy eszméit is az em
beri foglalkozásoknak földi ruhájába öltöztette, hogy igy leszögezze 
eszméit és e szemléltető tanítással, e képek által felejthetetlenekké 
tegye szavait.

Ezen példázatok 1 . Jézusnak isteni személyét (én vagyok 
a magvető, a nemes szőlőtő, a jó pásztor, a szegletkő, a világ vilá
gossága, az ú t); 2. a megtérő bűnösök iránti irgalmát (a tékozló 
fiú, az eltévedt juh, az elveszett drakma, a farizeus és a pubii- 
kánus, a királyi menyekző, az első és az utolsó hely, a két testvér, 
a két adós, a szőlőmunkások); 3. az ima meghallgatását (a kö
nyörgő barát, a szívtelen biró); 4. az egyház fejlődését (a kovász, 
a mustármag, a vetés, a só); 5. az egyházi fegyelem gyakor
lását (konkoly, gyalom); 6. a zsidó egyházi szertartásokat (durcás 
gyermek, a tömlő, a kopott ruha, a munkából hazatérő szolga, , 
a bolond építő); 7. a magábaszállást (toronyépitő, hadviselő); 8. az  
Isten országának keresését (rejtett kincs, drága gyöngy); 9. az  
irgalmasságot (irgalmas szamaritánus, a gazdag és Lázár, az irgal
matlan szolga); 10. a halálhoz és Ítélethez való készületet (gaz
dag bolond, lelkiismeretlen sáfár, a tálentomok, az okos és oktalan 
leányok, az éber sáfár, a gonosz szőlőmüvesek, a fügefa) jellemzik 
és szemléltetik.

De nemcsak példázataival, hanem csodáival is tanította, ne
velte az embereket. Harminchat ily csodát említ az írás. Ezeknek J 
ugyan közvetlenül az Ínségeseknek, a gyógyithatlan betegeknek 
és a vigasztalhatlan gyászolóknak megmentése volt a célja, de 
Jézus általuk is főként a hitnek ébresztésére és fejlesztésére tö
rekedett. Olyanok voltak, mint a hirdetményeinknek piros nagy 
betűi, melyeknek láttára önkéntelenül is megáll, érdeklődik és ol
vas az ember — a csodákra meg tűnődött, gondolkozott, tudako
zódott az illető, ki lehet az, aki ilyesmire képes ? Olyanok voltak, 
mint a felkelő nap ébresztő sugarai, melyekre megnyíltak az em
berek szemei és felismerték Jézusban az Istent.

De nemcsak ébresztették, hanem fejlesztették is a hitet azzal, i 
hogy a testi segély jelképezte Jézusnak lelki csodáit.

Jézusnak harminchat ily csodáját említi a z ujtestámentom. 
Ezek közül a) élelmezési hat, b) életmentő négy, c) gyógyító \ 
(vakokat, süketeket, némákat, sántákat, bénákat, szélhüdöítekét, \ 
bélpoklosokat, tébolyodottakat, egyebeket) huszonkettő, d) halottat ! 
feltámasztó három, e) ítélkező egy csodatétel van.

(A példázatok és csodák magyarázata iránt érdeklődőknek 
egyelőre a Jézus Példázatai és Jézus Csodái cimü munkáimat ajánlom.) i
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A hetven tanítványnak első hittérítő útja.
Luk. 10, 1—24.

Midőn Jézus judeai és galileai működése után a zsidók és 
pogányok által vegyesen lakott Szamária és Perea látogatására 
szánta magát, ezen országrészekbe mintegy úttörőiül a hetven ta
nítványt küldte. E hetvennek nevét az irás nem említi. Meglehet, 
hogy ezen evangélisták közül való volt Márk, Lukács és a Judás 
helyett később apostollá tett Mátyás is.

Kettőnként küldte őket Jézus. Ez a páros küldés ősi szo
kása az Istennek. Már a teremtéskor azt mondta: Nem jó az em
bernek egyedül lennie, segítőt adok melléje. Később is azt vallotta: 
Jobb kettőnek, mint egynek. így munkájuknak is nagyobb a haszna, 
de meg ha elesik az egyik, a másik felemeli a társát (Préd. 4, 9.) 
Tanítványainak kiküldetésénél Jézus is igy tett. Azóta is ezt cse- 
lekszi. Hiszen ahány keresztyén szülő, keresztyén házaspár, Jézus
nak annyi kettesével küldött tanítványa járja e világot. Bár híven 
és sikeresen teljesítené valamennyi e hivatását.

Jézus a hetvenből minden városba egy párat küldött, s igy 
legalább harmincöt községben kezdte meg a munkát. Ez volt az a 
Zsidóországban kiterjesztett szeretetháló, mellyel Jézus meg akart 
fogni, meg akart menteni, ki akart a bűnök tengeréből szabadítani 
minden lelket.

Ekkor azt mondta a hetvennek: A z aratni való sok, de az  
arató kevés. Mondhatta volna ezt igy is: Sok a meghívott éhes 
vendég, de kevés a gazdagon megrakott asztal, üresek a tálak; sok 
a segítséget epedve váró beteg, de kevés a jóravaló orvos; sok a 
hal, de kevés a halász. Azonban a mezőn épen akkor folyt az ara
tás, ő tehát ennek kapcsán aratni való gabonát és aratókat említ. 
E szavait úgy értette, hogy sok Izráelben az olyan lélek, aki oly 
szívesen várja, oly örömmel üdvözölné a kegyes igehirdetőt, mint 
az aranysárga vetés a kaszást. Illés próféta elkeseredésében a zsi
dók mindnyáját egy kalap alá vette, a gonoszok tömegében nem 
látta azt a hétezerét, aki a bálványoknak még nem hódolt. Azon
ban Jézusnak irgalmas szeme rögtön felfedezi a homok között az* 
aranyat, a szemét között a gyöngyöt, a hamu alatt a szikrát, a tö
megben a megváltásra vágyakozókat — az aratásra érett gabonát.

Az aratni való sok, u. m., de az arató kevés. Ezzel nem 
azt mondja, hogy a farizeus, az Írástudó, a pap, a kevés, hanem 
hogy a sok között kevés az igazi lelkész. Nem vethet, mert nincs 
mit vetnie ; nem kaszálhat, mert tompa, csorba a kaszája és nem 
is tud bánni a kaszával. Tanító van elég, de kevés köztük a tanuló, 
mert sok azt hiszi, hogy már eleget tud. Prédikátor van elég, de 
sok közötte az olyan, aki kérkedik azzal, hogy neki a prédikálás
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semmijébe sem kerül; de nem is ér a prédikációja semmit; sok 
benne a füst, kevés a tűz; sok a betű, kevés a lélek; sok a levél* 
kevés az élvezhető gyümölcs. Szóval nagyon súlyos vád rejlett 
jézusnak e szavaiban. Sok volt az arató, de azok, ahelyett, hogy 
összegyűjtötték volna, széthányták, s igy a vadaknak és az időjárás 
viszontagságainak prédájává tették a búzát; s igy, mikor eljött a 
halál, ez a nagy kaszás, a kárhozatba szállította azon kévéket, me
lyeknek az Isten csűrébe kellett volna kerüiniök.

Azért kérjétek az aratás Urát — igy nevezi jézus az Istent, 
mert ő készítette el a vetés alá a földet, ő adta a vetőmagot, övé 
a föld és a termés. Kérjétek, hogy küldjön munkásokat, ne hagyja 
veszni a vetését, a népét; adjon neki oly elöljárókat, akiken meg
látszik, megérzik az isteni küldetés; akik a népnek anyagi és lelki 
ügyeiért, érdekeiért fáradnak, küzdenek; akik nemcsak szánják, de 
minden szükségükben segiíik is a népet. Adjon nekik e szent mun
kájukhoz testi-lelki erőt és kitartást. íme, ilyen kérésre és imád
ságra is tanította jézus a híveit. Hogy ne tanította volna! Hiszen 
egyrészt a jó vezetőségnél nem igen van nagyobb istenáldás; más
részt a rossznál nincsen nagyobb istencsapás a világon.

Elbocsátalak, u. m. a hetveneknek jézus, mint a juhokat a  
farkasok közé. Nem akarja ő a hozzá szegődőket üres, álnok 
ígéretekkel ámítani. Ka tanítványai a toronyépítéshez, a hadviselés
hez nem készültek el (Luk. 14, 24.), inkább hozzá se fogjanak a 
munkához, a küzdelemhez, semhogy aztán világ csúfjára felhagyja
nak vele.

A  juhokat a farkasok közé küldte. Akkor is nagy a vesze
delem, ha farkas kerül a juhok közé. De még százszorta nagyobb, 
ha a juh téved a farkasok falkájába. Az olyan juh feltétlenül veszve 
van. Az az a keresztyén veszve volna, ha nem az Ur küldené a 
veszedelembe. Aki önfejüleg a gonoszok közé vegyül, az vét és vak
merőséget követ el. De ha jézus küld, akkor ne féljetek. Isten 
parancsára tüzbe és vízbe is mehet és menjen is az ember. Mert 
én nemcsak küldelek, de m egyek is veletek, u. m. jézus. Már 
pedig, ha az Isten velünk, akkor ki ellenünk ?

Miért küldte Jézus juhait a farkasok közé?  Természetesen 
nem azért, hogy a farkasok összetépjék a juhokat, hanem hogy* 
megszelídüljenek, bárányokká, a kövek Abrahám fiaivá, a gonoszok 
hivő keresztyénekké változzanak. A hetvenek csakhamar megélték 
e csodát; vajha mi is megélnők azt végrevalahára.

Ne vigyetek magatokkal botot, erszényt, tárcát, két ruhát, 
sarut, illetőleg a rajtatok lévőn kívül más ruháról ne gondoskod
jatok, nehogy a ruha miatt megfeledkezzetek a lélekről. Erszényt 
ne vigyetek; csak a szivetek legyen tele arannyal-ezüstíel, illetőleg 
kegyességgel, hittel, szeretettel; a többi aztán nem a ti gondotok.

J
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A hétköznapin kívül még ünnepi ruhát is ne vigyetek; minél ke
vesebb legyen a podgyász és teher, csak a lélek legyen gondosan 
megrakva, s munka és ünnepi öltözettel ellátva. Szóval könnyű 
testtel és szívvel, a legegyszerűbben étkezve és ruházkodva járjátok 
e világot.

Mindezeket azért ne vigyétek magatokkal, u. m. Jézus, mert 
az a nézetem és bizonyára azok is, akikhez küldözlek, azt tartják, 
hogy ha ti ingyen adjátok nekik a z  evangéliomot, illő, hogy ők 
meg ingyen adják nektek az ellátást, vagyis hogy méltó a 
munkás az ő táplálékára. Immár, ha egy dúsgazdag ember, egy 
király biztat bennünket azzal: Ne gondoskodjatok magatokról, ne 
lássátok el magatokat semmivel! akkor az ilyen biztatás a legbő
ségesebb gondoskodás és ellátás. Még inkább az, ha ezt az Isten 
és az ő Szent Fia mondja nekünk. Az ő leszerelése a legteljesebb 
felszerelés. Ne felejtsük azonban, hogy Jézusnak ezen tilalma a 
fenti értelemben egyszersmind parancs.

Szegényül bocsátotta el tehát Jézus a hetvenet, s mégis gaz
dagok voltak, mert a földiekben való szükölködés nem szegénység; 
mert bár semmit sem vittek magukkal, azonban szivükben kincse
ket hordoztak. Hát mi mit hordozunk magunkkal? Mi az úti kész
letünk e földön ? Bizony pirulva kell bevallanunk, hogy kevés lelki 
érték és sok hiábavalóság. Mondják, hogy a rettenetes háború idején 
az erdélyi megszállott területekről történt örökké siralmas emjékü 
futás napjaiban nem egy ember otthagyta mindenét és egy seprű
vel, hátikosárral, vagy más semmiséggel, amit épen a kezébe kapott, 
de aminek semmi hasznát nem vette, futott az üldöző ellenség elől. 
A legtöbb ember ilyen haszontalansággal fut végig az élet utján. 
Minden áron nagyok, elsők, bámultak, irigylésre méltók akarnak 
lenni. S hogy e célt elérhessék, megterhelik lelkűket gonddal, irigy
kedéssel, stb. s mind ennek vége háborúság és elégedetlenség. B o
tot ragadnak, melyre támaszkodhassanak, s mellyel — üthessenek'; 
táskát szereznek — hogy miatta aztán meg se mozdulhassanak.

Útközben senkit se köszöntsetek, mondja ama hetveneknek 
Jézus. Keleten az üdvözlés sok parádéval jár, s igy valóságos idő- 
pocséklás. Szinte nevetséges kölcsönös hajlongással kezdődik ; aztán 
az éjjeli, délutáni nyugalom, a becses egészség, a kedves család és 
rokonok iránti érdeklődés, üdvözlet és tiszteletüzengetés, stb. kö
vetkezik. Mindez puszta szokásból, minden őszinteség nélkül. Ilyen 
fecsegéssel, u. m. Jézus, a drága időt ne töltsétek.

Ellenben ha a házba bementek, köszöntsétek, amint illik 
annak lakóit Az illedelmességet Krisztusnak királyi udvarában, 
ahol nagy gond volt mindenben arra, ami illik, az apostoloknak 
kitűnő alkalmuk volt elsajátitani.

így köszönisétek őket: Békesség nektek! Ez a köszöntés
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valóságos imádság volt. ^Kívánjatok, vigyetek, adjatok a háznak bé
kességet, u. m. Jézus. És az apostoloknak, akiknek szintúgy sugár
zott az arcából, a szavából, a leikéből a béke; akikkel betért az 
illető családba a mennyei nyugalom; akik munkálták, gyarapították, 
terjesztették a békességet: nagyon illet ez a köszöntés. Ha ezt ők 
mondták, ez az üdvözlet nem volt üres szó.

Ha aztán lesz azon házban olyan, aki méltó e köszön
tésetekre, u. m. Jézus, kívánom, hogy a ti békességetek szálljon 
reá. De ha akad olyan, akinek sem az apostolom, sem a bé
kességem nem kell, akkor nekik ám ne legyen hát az a békes
ségük, de az a ti békességeteket ne zavarja, a ti békességetek 
térjen vissza reátok, vagyis Isten tegyen benneteket képesekké 
ezen hitvány elutasítás nyugodt elviselésére. Ha e »felsüléstek« 
nem a ti hibátokból ered, akkor az reátok nézve nem is felsülés; 
érette ne tegyetek magatoknak szemrehányást; nyugtasson meg az 
a tudat, hogy eljárástok a másokról jót feltételező szeretetnek té
vedése, mely az indokolatlan bizalmatlanságnál sokkal menthetőbb < 
és sohasem lesz bűnötökül felróva.

Am i ételt, italt adnak nektek, azt ne szégyeljétek elfo
gadni, méltó a munkás az ő jutalmára. Ne házaljatok, mint a  
farizeusok.

Azonban tanítványainak nem csak parancsokat, de csodatevő 
hatalmat is adott Jézus. Gyógyítsátok, u. m., a betegeket. így 
nemcsak Jézus szavai, de a kezei is érintették azokat, akikhez 
személyesen egyelőre nem juthatott. Segítsetek, u. m., az emberek
nek ne csak lelki, hanem testi baján is. Tehát csak a jóttevésre 
adott nekik hatalmat, amint ő is csak az irgalmasság gyakorlására 
használta mindenhatóságát. Az általa említett ezen irgalmassági 
csodákat, illetőleg e csodás irgalmasságot most nem közvetlenül az 
egyesek, hanem közkórházai és menházai által az egyetemes egy
ház gyakorolja.

Mondjátok a hívőknek, hogy elközeliteit hozzájuk az Isten
nek országa, megjelent számukra a Megváltó, u. m. Jézus, vagyis 
mondjanak ugyan egyebet is, de főként ezt, mert ez a f ő ; ennél 
örvendetesebb és szükségesebb tudnivaló nincs.

Ahol pedig nem fogadnak szívesen, ott kimenvén a város 
utcáira, mondjátok, hogy még a náluk reátok tapadt port is 
lerázzátok magatokról, jeléül annak, hogy nem haszonlesésből 
jöttetek; hogy vagyonukból egy porszemnyit sem akartok; hogy 
megbotránkozással veszitek az evangéliomnak elutasítását;, hogy 
azokkal, akik az Istennek ellenségei, nem akartok barátkozni; hogy 
azok, akiknek Krisztus nem kell, nektek sem kellenek és hogy a 
lelkűk üdvösségéért való felelősséget lerázzátok magatokról; s ez 
legyen aztán az ottani utolsó prédikációtok; ne dobáljátok a szentet
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az ebeknek, ne hányjátok a gyöngyöt a disznók elé (Máté 7, 6.), 
ne kövessétek azokat, akik megférnek minden ördöggel, csak hasz
nuk legyen belőlük. *

Mondom nektek, u. m. Jézus, hogy Sodornának sorsa tür- 
hetőbb lesz az ítélet napján, mint a z olyan istentelen városé. 
Az emberi gonoszságot sehol e világon nem büntette meg oly ször
nyen az Isten, mint Sodomában ; talán semmi sem prédikálja oly 
borzalmasan azt, hogy az Istenből nem lehet csúfot űzni, mint a 
Holttenger. De még ez a rettenetes Ítélet is úgyszólván semmi az 
evangéliomot , megvető zsidó városok jövendő sorsához képest, 
u. m. Jézus. És ez a sors méltán éri őket. Mert Sodorna csak Lót
nák, ama zsidóság azonban Isten Szent Fiának szavát gúnyolta. 
Már pedig minél nagyobb kegyelmet vet meg az ember, annál na
gyobb a bűne és büntetése.

S azért jaj neked Korazim, Betszaida és K apernáum ! 
melyeket égig emelt az Isten azzal, hogy tanúi lehettetek az ő  
szent 'Fia számos csodáinak, s ti mégis a pokolba sülyedtetek. Ezek 
a városok még Jeruzsálem veszte előtt teljesen elpusztultak. Csak 
egy-két fal maradt belőlük — síremlékül.

Jézus ezen beszédje után munkába állt a hetven evangélista, 
s rövid idő múlva azon örömhírrel tért Krisztushoz vissza, 
hogy még az ördögök is meghátráltak az  d  neve elől. Mire 
Jézus azt felelte, hogy ám örüljenek annak is, ami jót ők tettek, 
de még inkább annak, amit az Isten tett velük; örüljenek, hogy 
az ördögök megfutottak előlük, de még inkább annak, hogy ők 
menekültek meg a sátán hatalmából. — Adott ezen gyógyító és 
ördögűző munkához nekünk is hatalmat az Isten. Ismerjük fel tehát 
magunkban ezen erőt. S amit lelkűnkbe oltott^ Teremtő, azt fej
lesszük, érvényesítsük. Az a kiűzendő ördög bennünk is él. Ennek 
akkor adja jelét, mikor el akar szakítani az Istentől; le akar te
relni arról az útról, amely az Istenhez vezet. Hitünkben van a 
vele való megküzdéshez az erő, lelkűnkben a diadalhoz megkiván- 
tató képesség. És mikor látjuk a világnak fertelmes betegségét: a 
hitetlenséget, az önzést, az érzékiséget, a gyűlölködést, az irigysé
get, és lépten-nyomon tapasztaljuk, hogyan őrli meg ez a lélek 
erőit, akkor álljunk elő, szóval és példaadással gyógyítsuk e ret
tenetes betegséget.

Azon órában örvendett Jézu s: Sirni látták őt a tanítványok 
többször, örülni ritkán, nevetni tudtunkkal soha.

Áldalak Atyám  ! Ez az egyik hálaadó imádsága; a másik 
a Lázár feltámadásakor mondott; tehát ez mindkét esetben halott
feltámadáskor, lelki, testi halottnak életreébredésekor mondott fo
hász, hallott imádság.
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Jézus megdicsőülése Tábor hegyén.
Máté 17, 1—9. Márk, 9, 2—9. Luk. 9, 28—36.

jézus nyilvános működésének második évében, midőn már 
üldöztetése nagyban folyt, egy alkalommal sok munka és zaklatás 
után, az ezen eseményt követő nyolcadik napon, amely vasárnap 
volt, Tábor hegyén, a menny és a föld választottalak jelenlétében 
megdicsőült.

Nyolcadik napon, u. m. az evangélista (Luk. 9, 28), vagyis 
egy vasárnapon történt Tábor hegyén Jézusnak megdicsőülése. Min
den keresztyén gyülekezet egy-egy Tábor, amelynek templomá
ban minden vasárnapon találkozik a menny a földdel, Isten az em
berekkel. Bár szolgálna az ilyen találkozás mindenkor Jézusnak 
megdicsőülésére.

E nyolcadik napon Jézus néhányat az ő tanítványai kö
zü l magával vitt Megmondta ő azt már egy héttel előbb, hogy 
hivei közül némelyek már itt e földön meglátják őt az ő dicsősé- 
ségében (Máté 16, 28.). Tanítványai azt gondolták, hogy ez csak 
nagysokára lesz. S ime már a nyolcadik napon beváltotta Jézus a 
szavát — amint be is váltja ő a kellő időben minden Ígéretét.

Péter, János és Jakab volt ez esetben Jézusnak utitársa. 
Ha valaki azt kérdezte volna az Úrtól, miért választotta épen eze
ket, talán neki is azt válaszolja, amit azon szőlőmiveseknek : Nem 
szabad-e nekem a magaméban azt tennem, amit akarok, s azért 
gonosz-e a te szemed, mert én jó vagyok (Máté 20,15 )?  De senki 
sem kérdezte. Mi azonban anélkül is sejtjük e választás okát. Tud
niillik Jézus e földön mindenüvé az erények szentháromságának: 
a hitnek, szeretetnek és reménynek társaságában ment. Immár ha 
életében voltak a földön olyan emberek, kikben ez a három erény 
megvolt, úgy azok ezen apostolok voltak. Péter volt a h it; ő volt 
az, aki lépíen-nyomon lelkesen Isten Fiának vallotta Jézust. János 
volt a szeretet; ő volt az, akit az Ur legjobban szeretett, mert Ő 
legjobban szerette az Urat. Jakab volt a remény; ő volt az, aki 
az apostolok közül, mint első vértanú, a diadalnak és az örökélet
nek reményével bátran szembe szállt a halállal. Azután meg Péter 
csatlakozott Jézushoz először, ő volt tehát az egyháznak elsőszü
löttje, János volt az Urnák első kedvence, Jakab a keresztyénség- 
nek első apostoli mártírja.

Jézus eme választását azonban nemcsak a múlt, de a jövő is 
indokolta ; illetőleg e három apostol nemcsak rászolgált, de legin
kább rá is szorult e látományra Hiszen később őket vitte Jézus ama 
getsemánei rettenetes éjszakába; vigyenek tehát ennek némi meg
világítására a Táborhegyén látottakból és hallottakból legalább egy 
szikrányi világosságot; lássák őt necsak a porban, hanem a fény-
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ben is; necsak a kereszten, hanem a trónon is; necsak a pokol 
által megkötözve, hanem a a menny által csodálva i s ; necsak véré
ben, hanem dicsőségében is, hogy hitükben meg ne tántorodjanak.

De minek találgatnék Jézus eme választásának okát, mikor e 
történet befejező szavaiban, melyekben megtiltotta a három apos
tolnak a megdicsőülés híresztelését, a fenti kérdésre maga adja meg 
a választ. A három kiváló tanítvány az eseménynek hitelére nézve 
teljesen elegendő tanú volt, ellenben az elhallgatására a többi apos
tol sok lett volna. Ennek a háromnak hallgatásában bízott, a többjé
ben — amint az a tilalomból kiviláglik — nem. Pedig az időelőtti 
elhiresztelésnek időelőtti halála lett volna a következménye. En
nek pedig nem volt szabad bekövetkeznie, mert Jézusnak még sok 
tennivalója volt.

Különben pedig sohase bántson bennünket a kilenc apostol
nak mellőztetése. Annál kevésbé, mert közülünk senkit sem mel
lőz, mindenkit magával akar vinni a magas égbe, az ő dicsőségé
nek örökös szemléletébe Jézus. Vájjon van-e köztünk olyan, akit 
mindamellett sohasem sikerült neki erre a fenséges kirándulásra 
rávennie? Ha Kvan, oh de szánandó az az illető! 0  tehát még 
sohasem látta a mennyet, ezt a legfölségesebb vidéket; és sohasem 
élvezte annak levegőjét, ezt az örökéletet adó hegyi áert. De azért 
aztán ne Jézust, hanem magát okolja.

Kiválogatott apostolaival tehát egy magas hegyre ment Jézus 
imádkozni. Hisz a hegyek mintha a mindenség istenépitette tem
plomának oltárai volnának. Vagy nem oltárai, hanem tornyai, me
lyek az eget mutatják az embernek ? Azok is. Bizonyos, hogy a 
hegyet nézve, önkéntelenül is az eget látja, s ha van benne egy 
kis vallásosság, nyitva látja, s igy talán el is látogat néha belé az 
ember. De kár tehát, hogy nekünk nincsenek hegyeink! Sohase 
búsulj! Ha akarja, a rónáról éppen úgy eljuthat a magas égbe az 
ember, mint a hegyről.

Jézus megdicsőülésének az a nagy hegye a hagyomány 
szerint a Tábor volt. Ez hatszáz méter magas. Fekvése igen 
festői: jobbról és balról egy-egy hegyóriás: a Hébal és a Garizim 
áll mellette; de a legnagyobb a középen álló Tábor. De az evan- 
géliomban említett esetben volt csak igazán fölséges ez a látvány, 
mert azon a napon magán a Tábor hegyén állott három, a többiek 
fölé messze kimagasló hegy, illetőleg szellemi kiválóság: két oldalt 
Mózes és Illés, a középen meg az ezek fölé is magasan nyúló 
Jézus.

Amint a zarándokok a hegy tetejére értek, az apostolok az  
álomban, Jézus az imádságban keresett üdülést. Mindig igy osz
totta meg idejét az emberek és az Isten között: a nappalnak 
legnagyobb részét az embereknek, az éjjelét az Istennek szentelte.
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Vajjón követői-e azok Jézusnak, akiknek sohasem jut egy percük 
sem az emberek, sem az Isten számára, mert ők csak maguknak, 
illetőleg testük vágyainak élnek.

Jézusnak ezen imádsága közben az alakja egyszerre meny- 
nyeivé változott. Ha ez itt e földön velünk, illetőleg lelkűnkkel 
egyáltalán megtörténhetik, úgy csak is imádságunk közben történ
hetik meg. Krisztusnak arca egyszerre a belőle sugárzó isteni dicső
ségtől oly ragyogóvá lett, mint a nap. Tehát nem kívülről árasz
totta el, hanem belőle áradt a fény, akár csak a napból a világos
ság, vagy az izzó vasból a tűz, a meleg. A ruházata meg úgy csil
logott, olyan fehér volt, mint a hó. Az evangélista ugyan Jézus 
dicsőségének jellemzésére a világnak legragyogóbb és legtisztább 
dolgát választotta, és mégis mindjárt hozzáteszi e hasonlathoz: D e
hogy is volt csak olyan, hiszen százszorta, illetőleg kimondhatat
lanul ragyogóbb és tisztább volt mindennél.

Jézusnak azelőtti életében az emberi test úgy takarta benne 
ezt az istenséget, mint rajtunk a ruha a testet; s csak néha tört 
át szavain és csodáin, mint a gyémánt fénye a fátyolon, vagy a nap 
sugara a felhőn. Tábor hegyén azonban feltartózhatatlanul áradt belőle.

Ezen átváltozás közben megnyílt Jézus fölött az ég és meg
jelent előtte a dicsőültek nevében Mózes, a törvényadók királya és 
Illés a próféták fejedelme, hogy hódolatát fejezze ki az előtt, aki 
a törvényt és próféciákat tökéletesen teljesítette ; csodálatát az előtt, 
aki rendületlenül megindult a szenvedésnek azon az utján, melyről 
tudta, hogy a golgotái kereszten végződik ; valamint kitartást kérő 
könyörgését az előtt, aki a hihetetlen hálátlanságnak és hűtlenség
nek csordultig megtöltött poharát az utolsó csöppig vala kiürítendő.

Hogyan, a mennyei dicsőség órájában ezen pokoli gyalázatot 
tették-e a mennyeiek szóvá ? Igen, mert ez a gyalázat, illetőleg annak 
rendületlen szenvedése lett égen és földön Jézusnak legnagyobb 
dicsőségévé.

Vájjon az imént mondottak hallatára nem támad-e valamelyi-1 
künkben az a kérdés, hogy az akkor Tábor hegyén levők közül k* 
és hogyan ismerhette meg Mózest, aki ezerhatszáz, és Illést, aks 
kilencszáz évvel élt előbb, mint az apostolok ? Lehet, hogy Jézu- 
mutatta be őket az apostoloknak. Ezt azonban nem említi az evan 
géliom. S igy távol van tőlem, hogy meg akarjam fejteni azt a 
kérdést, amely ez idő szerint még minden halandónak megfejthe
tetlen. Arra azonban felhívom figyelmeteket, hogy az evangéliom sze
rint a mennyei vendégeket nem az arcukon, hanem a beszédjükön 
ismerték meg az apostolok. S ez nem is olyan nagy csoda. Sokat 
olvasták Mózest és Illést; ép úgy megismerhették tehát őket, mint 
mi a szaván és viseletén a keresztyént, költeményén Petőfit, szó
noklatán Kossuthot, akiket pedig sohasem láttunk.
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A három apostol egyideig csodálkozva szemlélte a mennyet 
jelenetet és gyönyörködve hallgatta a magasztos beszédet, de ami
kor észrevette, hogy Mózes és Illés hazakészülődik, Péter meg
szólalt és azt mondta Jézusnak: Uram jó  itt e mennyei környe
zetben, a szenteknek eme társaságában lennünk. Elhiszem aztr 
hogy jobb, mint lenn a világban, a közéletben, ahol bűnbe és bajba 
botlik az ember lépten-nyomon, s ahol gyalázatos farizeusokkal é s  
szaduceusokkal kell vesződnie. — Isten áldottai, kedves vendégeink,, 
u. m. Péter, beszégessetek, maradjatok még egy kicsit; csak egy 
kis türelem, rögtön készítünk számotokra három hajlékot; mi 
tanítványok az ilyen társaság kedvéért majd a szabad ég alatt is meg
leszünk, csak maradhassunk és ne menjünk innen már többé sehova.

Ezekre a szavakra maga az evangélista is megjegyzi, hogy 
Péter ezen esetben nem tudta, mit beszél. Bizony nem ! Mert az 
ő teendője nem az volt, hogy Jézusnak Tábor hegyén, hanem első
sorban a saját szivében, azután meg, hirdetve az evangéliomotr 
világszerte készítsen lakást. Mózesről és Illésről meg talán csak 
nem tette fel azt, hogy visszavágynak e földre és elcserélik a meny- 
nyei boldogságot a földi nyomorúsággal ? De meg csak nem gon
dolta, hogy Tábor hegyén örökké olyan jó dolga lesz az apostolok
nak, mint volt abban az órában ? Hiszen öreg ember létére annyit 
már csak tapasztalt, hogy a föld sehol sem mennyország; annyit 
talán tudott, hogy csak a síron túl van örök boldogság; de csak 
azok számára, akik e földön dolgoztak és szenvedtek az igazságért. 
S hogy még ha el is jutnak oda, ott nem mi készítünk Jézusnak,, 
hanem Jézus készít nekünk lakást.

Ha Krisztus akart volna Péternek eme szavaira felelni, körül
belül ezt válaszolja neki: Itt nem maradhatunk, mert a hegy tövé
ben már is egy beteg, tehát a munka, azután meg a kínszenvedés 
vár reám. A szenvedésnek hegyén, a Golgotán is harmadmagammal 
látsz majd nem angyalok, hanem latrok társaságában a kereszten. 
Te meg majd a népeknek Mózesévé és Illésévé lesze l; messze 
idegen országokban fogsz hajlékokat emelni nekem.

Ezt mondta volna Jézus, ha megszólal; de helyette Péter 
csevegésének egy újabb mennyei jelenet vetett véget. Tudniillik 
közben egy fényes felhő jelent meg az égen, s ebből az Atya Is
tennek e szózata hallatszott:

Ez az én szerelmetes Fiam, aki által mi megtérő bűnösök 
Isten gyermekeivé fogadtatunk. Nem azért, mintha Istennek ily 
gyermekekre, hanem azért, mert nekünk, a bűn miatt rettenetesen 
elárvult gyermekeknek, ilyen Atyára van szükségünk.

Kiben, u. m. az Atya, minden szenvedése és kereszthalála 
ellenére, sőt épen ezen önföláldozása és példátlan engedelmessége 
miatt, gyönyörűségem telik.
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Ezt hallgassátok és kövessétek ezután is, sőt e szenvedése 
után még inkább, s ne a testet, világot és sátánt, akik azt akarnák, 
liogy reájuk hallgassatok és őket kövessétek.

E mennyei jelenet láttára s ezen isteni szózat hallatára az 
az apostolok megrémültek, u. m. az evengelista. Amely rémület 
teljesen érthető, hiszen a szalma méltán fél a tűztől, és a bűnös a 
«zent Istentől. De hát olyan nagy bűnös volt-e az a három apostol, 
hogy olyan nagyon félt ? Ellenkezőleg! az a félelem épen azt 
bizonyította, hogy sokkal jobbak voltak azoknál, akik az Istentől 
nem félnek. Az apostolok félelme nagyon biztató, ellenben e világ 
fiainak az Istennel is szembe szálló bátorsága nagyon megdöbbentő.

A  megrémültekhez aztán odalépett Jézus. Az ember azt 
várta volna, hogy ebben az apostolok megelőzik a mestert és ré
mületükben ők futnak, menekülnek Jézushoz. Megtehették volna, 
ámbár a bűnös a közeledésben talán sohasem előzte meg az Istent. 
És ha a mennyei Atya azt várta volna, hogy az engesztelésben a 
bűnös tegye meg az első lépést, akkor az ő szent Fia sohasem 
jött volna e földre.

S amint hozzájuk lépett Jézus, megilleté őket — akárcsak a 
nap sugaraival a rögöt, hogy feltámassza, életre ébressze.

S azt mondta: Keljetek fel, emeljétek fel szemeiteket. A 
publikánus nem merte felemelni, s a bűnös csakis Jézus biztatására 
merészelhetett Istenhez emelni a szemét.

S amint az apostolok felemelték szemeiket, már akkor senkit 
sem láttak. csak Jézust. Mózes és Illés úgy eltűntek mellőle, mini 
a csillagok a ragyogó nap mellől. De ezek az apostolok beérték 
Jézussal teljesen, s ők is azt érezték, azt mondták, amiChajdan a 
zsoltáriró: Ha csak téged bírlak, mit nekem akkor ég és föld! — 
Tudva azt, hogy e földön minden elhagy, s csak Jézus marad hoz
zánk hű mindörökké, kérjünk az Istentől oly szemet, oly lelket, 
mely csak Jézust látja, csak Jézusban gyönyörködik, illetőleg Jézust 
sohasem téveszti szem elől.

Ezekután Krisztus megparancsolta tanituányainak, hogy 
a Tábor hegyén látottakat és hallottakat az ő feltámadásáig 
ne mondják el senkinek, nehogy az apostolok valamelyike e be
szédjüket üres kérkedésnek vegye, kitüntetésüket megirigyelje, a 
sokaság és ellenség meg ostobáknak és babonásoknak csúfolja őket.

Es az apostolok, bármily nagy volt különben bennük a haj
lam, hogy minden Jézust illető dolgot elmondjanak, egyelőre hall
gattak ezen eseményről és Jézus sem szólt róla senkinek sem 
mit. Nem kérkedett vele; ellenségeivel nem éreztette hatalmát; 
csendesen, szelíden tűrte a sok méltatlanságot; megalázkodva haladt 
a szenvedésnek tövises utján a Golgota felé tovább.
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Jézus szenvedése és halála.
A táborhegyi megdicsőülés után Jézust még heve

sebben üldözték a farizeusok. Ez idő alatt gyakran em
legette hivei előtt keresztrefeszitését s ez nyilvános mű
ködésének negyedik évében be is következett.

A husvétot megelőző vasárnapon Jézus nagy ünnep
séggel vonult az Olajfák hegyéről Jeruzsálembe. A köz
nép ujjongva fogadta; az előkelők duzzogtak; s mikor 
ezt Jézus látta, elsiratta nemzetét. Jeruzsálembe érkez
ve, a templomból kiűzte a vásárosokat, aztán örömmel 
fogadta híveiül a nála jelentkező görögöket.

Csütörtökön bekövetkezett Judás árulása, s ezért Jézus 
egyik jeruzsálemi hívének házában apostolaival már az
nap este ünnepelte a húsvéti vacsorát. Ez alkalommal 
mosta meg tanítványainak lábát, szerezte az úrvacsorát s 
megható beszédben búcsúzott híveitől.

Éjféltájban a Getsemáne-kertbe ment velük. Ott nagy 
lelki küzdelmek közt egy órát töltött.

Ekkor Judás vezetésével megérkeztek a zsidó fő
papok fegyveresei. Jézust elfogták, s Kaifáshoz, az egy
házi törvényszék elé hurcolták, mely halálra Ítélte őt, mert 
előtte Isten Fiának vallotta magát.

Hogy az egyházi törvényszék Végrehajthassa az íté
letet, a római helytartóhoz, Pilátushoz vitette, s ott a római 
császár elleni lázitással vádolta őt. Pilátus ártatlannak 
találta Jézust, s azért szabadon akarta bocsátani, de a 
zsidók fenyegetéssel kierőszakolták megfeszittetését.

A megfeszítés pénteken délelőtt történt a Golgota 
hegyén. Jézus csúfjára két latrot feszítettek meg vele, s 
jótékonyságát és Isten iránti bizalmát a kereszten is gú
nyolták.

Jézus hétszer szólalt meg a kereszten. Az első szava 
az volt: Atyám bocsáss meg nekik (ellenségeinek), mert 
nem tudják, mit cselekszenek! A második (a megtérő la
tornak szóló) ez volt: Ma velem leszel a Paradicsom
ban ! A harmadik (a Máriának és Jánosnak szóló) e z ;



íme a te fiad! ime a te anyád! A negyedik: Én Istenem, 
én Istenem, miért hagytál el engemet! Az ötödik: Szom
jazom! A hatodik: Elvégeztetett! A hetedik: Atyám a te 
kezeidbe teszem a lelkemet!

Hat óra hosszat tartott Jézus kínszenvedése. Dél
után három órakor meghalt. Halálát nagy csodák kísér
ték : a nap elhomályosodott, földrengés támadt, a szik
lák repedeztek, a sírok megnyíltak, sok halott föltáma
dott. Mikor a pogány őrség századosa mindezt hallotta, 
látta, Isten Fiának vallotta Jézust ; a zsidók pedig bün- 
bánólag verték mellüket.

Órák múltán hatóságilag megállapították Jézus ha
lálát. Este Jézusnak egyik hive, Arimatiai József tanácsos, 
Pilátustól kikérte holttestét, s a saját sírboltjába temette.

Jézusnak ünnepélyes bevonulása Jeruzsálembe.
Máté 21, 1—9. Márk 11, 1 — 10. Luk. 19, 29—40. Ján. 12, 12— 16.

Bár tudta Jézus, hogy a jeruzsálemiek lépten-nyomon lesel
kednek életére, mégis elment az ünnepre, halni ment el Jeruzsá

lem be. Oda, ahova hajdan Jzsák ment Abrahámmal, nem tudva, 
hogy ott feláldoztatása várja őt; Krisztus azonban ezt tudva tette 
•meg ezen utat. Odament, ahol a próféták legtöbbje vértanúi halált 
halt, hogy ő, a próféták prófétája szintén ott és úgy fejezze be földi 
pályafutását. Oda ment, ahol Izráel áldozott, hogy ő meg maga 
váljék ott az emberiség bűneinek nagy áldozatává. Oda ment, ahol 
íhazájának kegyes királyai voltak eltemetve, hogy ő, a királyok ki
rálya szintén ott szálljon a sírba. Hála neki, hogy elment oda, ahol 
a halál, a pokol várt reá, s ezt azért tette, hogy mi örökké éljünk 
<és a mennybe jussunk.

Betániából, leghívebb barátainak köréből, Jeruzsálembe, leg- 
. átalkodöttabb ellenségeinek körébe ment. Pedig hajszálig tudta 
mindazt, ami őt ott várja. Ez az emberek történetében példátlan 
eset, de Jézus életében nem. Hiszen ő azzal is kezdte, hogy le
jött legjobb barátainak, az angyaloknak hajlékából, a mennyből a 
bűnösök közé, a földre; s azzal is fejezte be itteni pályafutását, 
hogy hívei köréből leszállóit a poklokra.

Kelet felől jött az Igazság Napja; és ebben is követte az 
égi napot, amely mindig kelet felől jön.

A z Olajfák hegyéről jött. E hegy vált azután ünnepeltetésé- 
mek, véres verejtékezésének, megaláztatásának és megdicsőittetésé- 
íiek hegyévé — itt feküdt a porban, innen szállott a mennybe.

(
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Vajha itt ontott vérével áztatott lelkünk e hegyen időzve, gazdagon 
termő olajfává változnék.

Az evangéliomok feljegyzése szerint tízszer látogatott el Jézus 
a szent városba, de soha oly feltűnéssel, mint ezen esetben. E dolog 
úgy történt, hogy amint eljutott Betfagéba, vagyis a Kenyérháza 
nevű majorba, akkor tanítványait szamárért és annak vemhéért 
küldte. Ezen^akart bevonulni a városba. Nálunk ezt egy fejedelem 
sem teszi. Ő sem tette különben soha. Egyébként mindig gyalog 
járt. Most ezzel föltünővé, köztudomásává akarta tenni bevonu
lását. Ha ezt nem teszi, hitetlenségüket azzal mentették volna a 
zsidók, hogy sohasem mutatta be magát Megváltóként. De ha már 
nem jött gyalog, miért jött épen szamáron, miért nem jött lovon ? 
Azért, mert lova nem igen volt a zsidóknak. A lótartást ők fényű
zésnek tekintették; csak királyuknak volt esetleg lova, de az is 
csak háborúba, oda is csak nagyritkán ment lovon; különben pedig 
szamáron vagy öszvéren járt. Egyébként a palesztinai szamarat ne 
képzeljük oly hitvány állatnak, mint amilyen a mienk. Nagyobb és 
szebb volt az ottani az itteninél.

E szamarakért, hogy könnyebben kezelhessék a jószágot, két 
ianitványt küldött Jézus. Hozzánk valamennyi prófétáját és apos
tolát elküldte, mert, hej, sokszor tapasztalta s nagyon jól tudja azt, 
amit Ezsaiás panaszol, hggy sok ember a szamárnál és ökörnél is 
nehezebben kezelhető (Ezs. 1, 3.). Az ilyen végkép kezelhetetle- 
nekért majd maga fog eljönni a végső Ítéletkor.

Közel van az a falu, u. m. Jézus, könnyen eljuttok belé, 
amint mi is oda, ahova az Ur küld; könnyen találunk módot arra, 
amit az Ur parancsol.

Oldjátok tehát meg azt a megkötözött szam arat és hozzátok  
hozzám . Minden folyó a tengerbe folyik s ott aztán valamennyi egye
sül ; sok csillag bolyong az égen, de mind a nap körül forog ; sok 
kötelessége van a szülőnek, elöljárónak, tanítónak, lelkésznek, de 
ebben az utasításban: Oldjátok meg és hozzátok hozzám! vala
mennyi egyesül. Mi is nem ugyan a szamarat, de a megkötözöttet 
vigyük Jézushoz. Voltak hajdanában szörnyű bilincsek és börtönök, 
melyekből csak földrengések által szabadulhattak a rabok. De a 
bűnök és a kárhozat bilincseihez képest még a legsúlyosabb rab
láncok is csak cérnaszálak. Ezektől is sokszor csak akkor mene
külünk, ha már inog alattunk a talaj. Ezen kötelékekből való meg
szabadítás volt az apostoloknak leendő hivatásuk ; de most egyelőre 
csak azt mondta nekik Jézus, hogy az állatokat oldják le és hoz
zák hozzá.

És, u. m., ha azért valaki szól nektek valamit mondjátok, 
hogy az Urnák van szüksége reájuk, Jézusnak most már nem 
a szamárra, hanem a szamár gazdájára, egyházának azonban anyagi
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áldozatainkra most is van szüksége. Csakhogy tudnivaló, hogy ez 
a szükség nem az Ínségnek, hanem a gazdagságnak, nem a hi
ánynak, hanem a bőségnek szüksége. A fának szüksége van az 
ágakra. Ez abból látható, hogy ha az ember levágja az ágait, a 
sok nedv megfojtja a fá t; az árvíznek szüksége van a zsilipekre,, 
mert ha azok le nem vezetik*a vizet, özön és pusztulás lesz be
lőle ; a szülői szívnek szüksége van gyermekére, mert ha nincs kit 
szeretnie, megöli a bánat. Ilyfélekép van Jézusnak szüksége reánk,, 
de természetesen nekünk még nagyobb szükségünk van ő reá.

S ha azok a betfagei emberek megtudják, u. m. Jézus, 
hogy az ő jószágukra nekem van szükségem, biztos, hogy 
azonnal rendelkezésemre bocsátják. S úgy is történt: a gazda 
a legcsekélyebb ellenkezés nélkül átengedte Jézusnak a szamarat. 
Ahol ilyen áldozatkészség van, ott diadalmaskodik, ott feltámad 
Jézus, még ha százszor is megfeszítenék és el is temetnék őt. El
lenben, ahol egy kis ügyetlen cseléd egy hónapra többet kap, mint 
jézus egy esztendőre, ott ne várjunk lelki feltámadást.

És azok az állatkák is követték az apostolokat készsé
gesen. Köztünk meg némely lélek annyira ellenszegül a vezetés
nek, mintha nyeresége volna a kárhozatból.

Vajha Jézus parancsait mi is föltétlenül és haladéktalanul 
teljesitenők. Némelyikünk azt mondja, hogy ez neki lehetetlen, s  
ha Jézus tudna az ő körülményeiről, tőle ezt nem is kivánná. 
Vegye ezzel szemben az illető tudomásul, hogy Jézus mindenről 
tud ; és ha mégis néha nézetünk szerint teljesíthetetlen dolgot kí
ván tőlünk, a mi kötelességünk ily esetben is a föltétien engedel
messég.

Ez a készület, ez a bevonulás pedig azért történt igy , 
mondja az evangélista, hogy beteljesedjék a prófétának mondása . 
Feltűnő, hogy a próféciák teljesülését sohasem hangsúlyozzák any- 
nyiszor a szentirók, mint Jézus szenvedésének történetében. Ezt 
azért teszik, mert e jóslatok az Istennek előre megállapított vég
zéséről tanúskodó mindmegannyi csillagok, melyek az Üdvözítő kín
szenvedésének sötét éjjelén át vezették a tanítványokat, hogy a hit
nek útjáról le ne tévedjenek. Amily fontos volt tudniok, hogy Jézus 
a Messiás, ép oly lényeges volt tisztában lenniök azzal, hogy vele 
még a Golgotán is csak az Isten akarata szerinti megváltás történik.

Mondjátok meg Sión leányának, vagyis a Sión hegy tövé
ben fekvő Jeruzsálemnek, ime a te Királyod, vagyis a neked Isten 
által ígért Király, jő. Jézust királyhoz hasonlítja az írá s; s ő ehez 
hasonlit is, meg nem is. Annyiban nem hasonlít, hogy mig a kirá
lyokat a népek választják, az Igazságra a világ soha, de mindig 
a Hazugságra szavazott; ennek hódolt. Jézus népévé tett ugyan ben
nünket, de királyunkká nem mi választottuk, hanem az Istentette őt. 
És a királyhoz azért sem hasonlit, mert holott különben mindig a



65

nép küzd és vérzik a királyokért, jézus esetében ellenkezőleg a 
Király vérzett el a népért. De meg a királyoknak korona, jogar és 
palást a jelvénye ; már pedig jézus tövis koszorúja arany koronához, 
a kezébe nyomott nádszál és a golgotái kereszt az uralkodók joga
rához, és a vállaira vetett kopott barna katonaköpönyeg fejedelmi a 
palásthoz valóban nem hasonlított. — De másrészt jézus hasonlít 
a királyhoz. íme Beltagéban úgy az apostola, mint a major ura 
rögtön- teljesiti parancsát. S ez csak parányi jele a mindenség 
engedelmességének, amelyben vihar és hullám, élet és halál rendel
kezésére áll. E hatalom mellett még a legnagyobb uralkodóé is el
törpül. Vajha legalább annyira engedelmeskednénk tehát jézusnak, 
mint a királynak.

Ez a Király, a földi királyok szokásától eltérőleg, alázatosan  
jött Jeruzsálembe. Már betlehemi megjelenése is alázatos volt, de 
a golgotái még százszorta alázatosabb. Azzal is megmutatta aláza
tát, hogy elment a hálátlan jeruzsálembe ; de azzal nem kevésbé 
mutatja, hogy még hozzánk, keresztyén létünkre hálátlanokhoz is 
eljár. ...

Mivel jön, tehát menjünk elébe. Vájjon megvihetem-e neki a 
hírt hogy már útban vagyunk, már közeledünk hozzája ? — Mivel 
jön, készüljünk kellő fogadásához. Ha a földi király jön, kivilágítunk 
minden ablakot. Hol vagyunk jézus fogadásánál ettől mi, akik néha 
még az oltári gyertyákra sem akarunk adakozni ? Mikor a földi 
király elé vonulunk, ezrekbe kerülő díszruhát öltünk ; az Isten há
zának és egyházának díszére meg önként még annyit sem áldozunk, 
mint a csizmánk fényére. Ha a király elé járulunk, aranyat, gyön
gyöt, gyémántot aggatunk magunkra ; ha meg az Úr asztalának 
vendégeiként jelenünk meg a templomban, még a kegyes szívnek 
gyöngyeit: a bűnbánati könyeket is feleslegeseknek tartjuk.

A z apostolok, ugyan nem értették jézusnak parancsát —  
hiszen egyrészt nem is sejtették, minek neki a szamár ; másrészt 
meg tudták, hogy jézus soha másnak a tulajdonát el nem vette; 
s várhatták, hogy ha ők szó nélkül elviszik a jószágot, az embe
rek majd tolvajoknak fogják őket tekinteni — mégis minden této
vázás nélkül követték Uruknak utasítását, mert elég volt nekik 
azt az egyet tudniok, hogy amit jézus parancsol, az ha még oly 
szükségtelennek és helytelennek látszanék is, feltétlenül szükséges 
és helyes. Kövessük e példát. S ha mi is minden habozás nélkül 
megyünk oda, ahova jézus hiv; sietünk oda, ahova ő küld; tesszük 
azt, amit ő mond; adjuk azt, amit ő kiván: akkor a mi lelkűnkbe 
is bevonul Krisztus.

Betfagéban a gazda a legkészségesebben teljesítette a z  
Urnák kívánságát; s igy a tanítványok csakhamar megjelentek 
a szamárral.
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Mikor aztán megtudták, hogy Jézus szamáron ülve akar be- i 
vonulni Jeruzsálembe, olyat is megtettek, amit nem kívánt tőlük: | 
hogy kényelmesebb legyen az ülése, ruháikat a szamárra teritet- \ 
ték — tehát nemcsak a másét, hanem a magukét is Jézus haszná- *1 
latára adták; s igy elkészítve a nyerget, Jézust „fölébe“ ültették, 
u. m. az evangélista. Képzelhető, milyen jól esett Jézusnak híveinek 
e készsége. De ha mi helyeznők őt, illetőleg az Isten országát és 
annak igazságát egyéb ügyeink fölé, úgy mint a csillagot a *torony 
tetejébe, az még sokkal jobban esnék neki. Az legyen hát a jel
szavunk: Jézust mindenek fölé!

S ezzel megindult a menet: Jézus szamáron ülve vonult a 
városba. Egyéb fejedelmeknek, de különösen az akkori római csá
szároknak diadalmenete oly fényes tüntetés volt, hogy maguk a 
királyok egy-egy rabszolgát rendeltek diadalszekerük mellé, aki
nek időközönként azt kellett uralkodójának kocsijába kiáltania: 
F elség ! istenittetésed közben el ne felejtsd, hogy te is csak ember 
vagy. Jézus bevonulásakor ellenkező volt a helyzet. Itt annyira 
nyoma sem volt a pompának, hogy mikor kölcsönvett szamáron 
ülve és csupa szegény ember által környezve indult, mint király, az 
•országnak fővárosába, inkább arra kellett volna őt figyelmeztetni: 
Uram, meg ne feledkezzél arról, hogy Isten vagy! Dé sohase res
íeljük mi e dolgot! Tudta ő, mit mível és mi is tudjuk, hogy a 
Királyok Királyának épen az volt a legnagyobb dicsősége, hogy 
megvetette a világi dicsőséget.

Csakhamar a köznépnek, az ünnepi zarándokoknak, százai, 
ezrei csatlakoztak a menethez. Kísértethette volna ugyan Jézus 
magát, mint Betlehemben a mennyből a földre, az angyalok által 
is, de ezen esetben, úgy látszik, a köznép kísérete jobban esett 
neki: s érezte talán azt a nép is, hogy nálánál sohasem volt jobb 
barátja a szegénységnek. Akkor a szegényeket, azóta a lelki sze
gényeket látja az Ur az ő kíséretében a legszívesebben.

A  sokaságnak nagy része, követve az apostolok példáját, 
szőnyegek hiányában menet közben ruháit terítette Jézusnak út
jára. Talán tudta, hogy Jézus ezt a hódolatot a drága szőnyegek
nél is többre becsüli. Ez idő szerint az apostolok és evangélisták 
iratai azok a ruhák, melyek az Urnák a szivekbe vezető útját 
egyengetik, kivált azon esetben, ha az ő tiszteletére mi is levetjük 
bűneinknek szennyes ruháját.

Mások meg virágokkal és az útmenti fákról vagdalt lom
bokkal hintették be a Megváltónak útját. Szóval mindenkit ma
gával ragadott a szent lelkesedés. A világ nagyjainak tiszteletére 
ablakainkba gyújtunk gyertyát; Jézus Jeruzsálembe vonulásakor 
ezen ablakokat a boldogságtól ragyogó arcok, a gyertyákat meg a 
szemekben csillogó örömkönyek pótolták. Ha a bűnnek hajtásait

!
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vagdaljuk le, vagy ami sokkal jobb: ha a bűnt gyökerestől kitépjük 
szivünkből, s azt vetjük Jézusnak lábaihoz, azzal még nagyobb örö
met szerezünk neki; ha minden tehetségünket, szivünknek, értel
münknek minden virágát neki szenteljük, ezzel teszünk igazán szol
gálatot az Urnák. De ha még erre nem vagyunk képesek, már leg
alább akadályt ne gördítsünk a hozzánk közeledő Jézus útjába.

E közben hire ment Jézus érkezésének Jeruzsálembe is, s erre 
aztán amint tavasszal minden üdvözli a fényt és meleget hozó és 
árasztó napot, úgy özönlött a hívők ezre az Igazságnak közeledő 
Napja és Királya felé. Igaz, hogy a farizeusok által megfélemlített 
eme kegyes nép nagypénteken aztán úgy elnémult, úgy eltűnt, 
mintha elnyelte volna a föld. De pünkösd ünnepén, vagyis ötvened 
napra föleszmélt, feltámadott, s az akkor megkeresztelkedett három
ezer megalapította azt az egyházat, amelyet aztán már a pokol 
sem tudott ledönteni.

Amint Jézus kísérete meglátta a Jeruzsálemből feléje köze
ledő sokaságot, hangossá lett, lángra lobbant a lelkesedés. A Jézust 
követő csoport azt énekelte s azt kiáltotta: Hozsanna a * Dávid 
Fiának«. »Dávid Fia,« ez volt a próféták által jósolt Messiásnak 
egyik cime azért, mert a zsidók a Megváltót Dávid nemzetségéből 
származandónak remélték; meg azért is, hogy oly hatalmasnak és 
dicsőnek várták, mint amilyen Dávid volt. Jézus úgy a származás, 
mint a hatalom tekintetében e várakozásnak megfelelt, hiszen min
den fegyver nélkül, puszta szavával hódította meg a világot.

A kiséret hozsannájára pedig az érkezők sokasága azt vála
szolta : Áldott legyen, aki az Urnák nevében jö n ! H ozsanna 
a m agasban! segítse őt a magas égben lakozó Isten! Jöjjön el 
az ő országa! Vesszen a pokol! A betlehemi angyalok énekének 
volt ez a visszhangja; a mennybemenő Jézust fogadó üdvözöltek 
zsoltárának volt ez az első versszaka.

E szent énektől zengett hegy és völgy; e szent lelkesedésnek 
láza szállt meg úgyszólván mindenkit. Boldog nép, amely igy teljes 
szívből tud örülni Jézusnak! Mikor ébred a mi népünk is annak 
tudatára, hogy Jézus az ő legjobb barátja ? mikor fog tudni lelke
sedni azon szent igazságért, amelyet a mai »közvélemény« sötétség
nek mond ? azon útért, amelyet a tudákos tévútnak csúfol ? azon 
mennyei vigaszért, amelyet az istentagadó kinevet ? Mikor lesz 
ezen ünneplő tömegnek fentemlitett imája mindennapi könyör
gésünkké ? Mikor lesz Jézus közöttünk ismét olyan ünnepeltté ? 
Óh, szent lelkesedés, szállj meg már legalább engem ! add, hogy 
e szent lelkesedéstől lángoljon folyton, s végre is tőle, benne égjen 
el a szivem.

Minden: ég és föld gyönyörködött abban, ami virágvasárnap
ján az Olajfák hegyén történt, csak a poklot ette ennek láttára és
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hallatára a méreg — ő szólalt meg a farizeusokból, akik az ün- i 
neplő, ujjongó sokaság lelkesedésére odafurakodtak Jézushoz é s  4 
azt mondták : Mester, hallod-e, hogy a tömeg illetéktelenül- Mes- ( 
siásként üdvözöl és ünnepel téged? dorgáld meg tehát őket. Meg- ; 
támadni, megmarni ez idő szerint nem merték ezek az ebek az i 
oroszlánt, féltek a lelkesült néptől; de legalább megmordultak, vak- j 
kantottak egyet-kettőt.

Végtelenül fájt Jézusnak ez az átalkodoítság, aminek egyelőre 
e szavakkal adott kifejezést: Mondom nektek, ha ezek hallgat- 
nak, a kövek fognak kiáltani; vagy amint azt máskor mondta: 
e kövekből teremt az Isten fiakat Abrahámnak, akik az Isten Fia 
iránt kellő tisztelettel fognak viseltetni! S aztán könybe lábadt a .  
szeme és keservesen megsiratta nemzetét és annak büszkeségét —- \ 
a várost.

A Jeruzsálemet sirató Jézus.
Luk. 19, 4L

Ha kiveszőben a vetés, a növényzet, s már-már kárba vész a 
földmivesnek minden fáradsága, megszánja, megsiratja az ég — -j 
megerednek a csatornái, esik az eső. Amely növényt aztán ez sem i 
ébreszt életre, az el van veszve. Ilyen mező volt Jézus korában i 
Izráel, ilyen főként Jeruzsálem. A prófétáknak minden munkája a 
pusztulóban; az átalkodoítság már-már teljesen tönkretette a nem- I 
zetet. Látva ezt a megtestesült mennyei Szánalom, megeredtek a I 
csatornák — patakzottak Jézus könyei. De Jeruzsálemet ez sem i  
ébresztette már életre, s igy aztán elpusztult.

Mondják, hogy a királyoknak is bőven kijut néha a sírásból J 
s a legjobbaknak is a népnek hálátlanságából. így siratta Dárius a 
a. seregeit, Szcipió Kartágót, Jeremiás Jeruzsálemet, Elizeus az Isten- a 
nek népét. Bizonyos, hogy ebből a sorsból senkinek sem jutott ki J 
több, mint a Királyok királyának és a jók legjobbikának: Jézusnak.  ̂
Nem csoda tehát, hogy végtére nem bírta elfojtani e fölötti kö- j( 
nyeit és zokogva siratta meg nemzetét.

S amennyiben vannak oly gyülekezetek, melyekben van ugyan i 
templom, de nincsen hit; van eget mutató torony, de nincs, aki erre 
hederitene; van harang, de nincs, aki hívogató szavára ügyet vetne a j 
s ezeket talán már-már siratja Jézus: azt hiszem, tanácsos a Meg
váltó könyeivel, illetőleg a fenti szöveggel foglalkoznunk.

A jeruzsálemi eset alkalmával Jézus körül még javában uj
jongott a nép, amikor neki, aki azt mondta: Örüljetek az örülőkkelí 
egyszerre könybe lábadt a szeme. Hogyne! mikor az áíalkodott 1 
farizeusoknak iménti fellépése után úgy közeledett már a hajdan i 
szent városhoz, akár csak az anya menthetetlen, haldokló gyerme
kének ágyához; mikor látta, hogy az ő nemzetén már az Isten sem j
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segíthet. Jaj az olyan népnek, melyért a sírásnál egyebet már az 
Isten sem tehet!

Mikor meglátta a várost, és látott benne olyat, amit kívüle 
ugy, amint ő, senki: más látta a sáncokkal, falakkal megerőditett 
várost, ő a megrögzöttséggel körülbástyázott sziveket; más az arany
tól ragyogó templomot, ő benne a latrok barlangját; más a vagyont 
és dicsőséget, ő a lelki nyomort és a gyalázatot; más a húsvéti 
megváltási örömünnepet, ő benne a nemzet gyászünnepét, temeté
sét : sírva fakadt — az Irgalmas Szamaritánus a halálra vert ember 
sebeiben utolsó megmentési kísérletül még balzsamolajat és bort — 
illetőleg könyeit és vérét öntötte.

Kit siratott itt Jézus ? legátalkodottabb ellenségeit; s ezzel 
is azt bizonyította, hogy valóságos Isten volt. Mikor barátját, a be- 
taniai Lázárt siratta, e könyekben még a farizeusok is nemes em
beri szeretetet láttak; mikor meg itt ellene a pokol szolgálatába 
szegődött véreit siratja, ebben a vak is mennyei szánalmat, illető
leg Istent lát.

Mit siratott bennük? Mi akkor sírunk, ha az emberek jó
ságunkért nekünk fizetnek rosszal; ellenben Krisztus azért sirt, 
hogy ellenségeinek lesz kénytelen az Isten gazságukért rosszal fi
zetni. Mi megnyugvással vesszük, hogy a bűnös elveszi méltó bün
tetését; Krisztusban a biró siratja a gonoszok bünhődését. Belő
lünk néha bekövetkezett kész vesztünk sem tud könyeket fa
csarni ; Krisztus nemzetének negyven év múlva bekövetkezendő 
pusztulását siratja. Nem tudjuk, sirt-e akkor az Atyaisten, midőn 
Adámot a tövist és bogáncsot termő földre száműzte; de azt látju)<, 
hogy a Fiuisten sirt, midőn látta, hogy a zsidók oda kerülnek, ahol 
örök sirás lesz a sorsuk.

Hej, be más volt ez az Isten, mint aminő bosszúállónak a 
zsidók képzelték! Hej, be más volt a népitek ez a barátja, mint 
aminők a mostaniak, kik dorbézolnak a néppel, ahelyett, hogy azt 
dorbézolása miatt siratnák; akik rontják e szerencsétleneket, ahe
lyett, hogy romlását akadályoznák! Oh de boldogtalan az a nép, 
melynek, mint akkor, úgy most is kedvesebb Jézusnál, az ő igazi 
barátjánál, az ilyen újkori Barabás.

Hát most sir-e, és ha sir, miért sir Krisztus ? »Én még 
nem láttam őt sohasem sírni,« u m. némelyikünk. N em -e? Nem 
láttad-e te szófogadatlan, tiszteletlen, rossz gyermek édesanyádat; 
te örökké tivornyázó, züllött életű férj, szerencsétlen hitvestársadat 
és ártatlan gyermekeidet e miatt soha sem sirni? Ugy-e azt, mon
dod, hogy láttad ? No lám! ezek a könyek Jézus könyei voltak.

Miért sir most Krisztus ? Hogy zokogásával fölébressze szi
vünket; hogy veszni induló boldogtalan lelkünk iránti könyekre, 
szánalomra indítson bennünket; sir, hogy mi ne sírjunk örökké,
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hogy könyeivel lemossa bűneinket, eloltsa szenvedélyeinket s az i 
örök kárhozatnak tüzet.

E könyek üdvös hatásának régen meg kellett volna már len- 5 
nie. Hiszen a folyton hulló cseppek nagysokára átvájják még a kö- ; 
vet is — s a szivünket nem ? Hiszen az ég könyei — az eső — 
nemcsak a fát, de még a sziklát is termékennyé teszi — és ben- 
nünket nem ? Hiszen a szülő sajnálja gyermekét, még ha Káin is 
— mi meg ne szánnók-e meg az Istennek miattunk kesergő Fiát ? 
Hiszen az embernek még a siró kolduson is megesik a szive — 
a miénk meg zokogó Királyunkon sem tenné ezt meg? Hiszen 
ha szülője sir, akkor még a megrögzött fiú is megdöbben — mi 
meg ezt még az Istenünk sírása fölött és miatt se tennők-e meg ?

Jézusnak Jeruzsálem pusztulását jövendölő jóslata.
Luk. 19, 42—44.

Krisztusnak könyeit a Jeruzsálem végpusztulását jósló eme 
szavak követték:

Vajha belátnád, tudnád, megfontolnád, mi fenyeget téged, 
hogy átalkodottságodnak rövid idő múlva a nemzetnek teljes pusz
tulása lesz a következménye. Ezt nem hitték a zsidók, ezt nem 
hiszi némelyikünk most sem. Pedig Jeruzsálemnek még negy
ven éve volt a pusztulásig; de sokaknak kétségtelen, hogy nincs 
már annyija a maga vesztéig, haláláig.

Vajha belátnád, mi válik békességedre, javadra u. m. Jézus. 
Te azt hiszed, hogy a vagyon és a dicsőség. Pedig mit segít a ha
lotton az arany koporsó és a fényes temetés, ha nincs már benne 
élet. Benned pedig, u. m. a zsidóságnak Jézus, már nincs igazi lelki 
élet. Az Istenben kellene biznod; te meg a sátánba bizakodói. Saj
nos, ez a istentelenség Jeruzsálem pusztulásával sem pusztult el.

Vajha belátnád ezt e napon, életemnek ezen utolsó napján. 
De némelyikünknek hasztalan mondja ezt Jézus. Ereje már elhagyja, 
mint a vándormadár ősszel a tájat; arca fakul, mint a virág a 
fagy után; a fekete halál már régen feltüzte fejére a fehér zászlót: 
ő meg még mostanáig sem kezdte meg a bűn ellen a harcot! A 
feje már régen fehérbe öltözött, lelke meg még mindég feketében 
jár; szemeiben már az életnek csak egy-egy szikrája pislog, 
és szivében még most is lángolnak a vágyak ; teste a hűvös siri 
szellőtől már folyton reszket, s lelkében még most sem csillapult a 
gonoszság láza. Akit ez a szó illet, már legalább életednek eme 
utolsó napjaiban javíts a dolgon; lásd be, hogy csak az igazi bün- 
bánat hozhatja meg lelked békességét.

Most azonban rejtve van ez a te szemeid előtt, u. m. Jézus; 
vagyis nem láttok, vakok vagytok. Oh de boldog, akinek jó, ellenben
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oh de boldogtalan, akinek rossz, akinek vak a szeme. Mit ér az ég, 
a nap és az ember szem nélkül? Pedig még szánandóbb az, aki 
nem a napot, hanem az Istent nem akarja látni; illetőleg az Igaz
ság napjáról, Jézus Krisztusról nem akar tudni. Akit a pokol ezzel 
á vaksággal vert meg, az megérett az ítéletre, az el van veszve.

El van ez előtted, u. m. Jézus, rejtve. Ha az ember oly 
bajba esik, melyről nem tudott, de nem is tudhatott, akkor nem
csak menthető, de szánandó is. De a zsidók tudatlansága nem volt 
ilyen. Ők nagyon jól tudták, mit kíván tőlük az Isten. Hiszen már 
Mózes elébök tette a jót és rosszat, az életet és halált, és kérve- 
kérte őket, válasszák a jót. Nagyon jól tudták ők azt is, kit adott 
nekik Jézusban az Isten. Hiszen hallották ama mennyei szózatot: 
Ez az én szerelmetes Fiam, ezt kövessétek! Az Istennek közeli 
ítéletéről is nagyon jól értesültek, hiszen megmondta nekik János, 
hogy a fejszét már csapásra emelte az Isten. Krisztus távozta után 
meg a Jeruzsálemet ostromló seregek hadvezére is intette őket, 
hogy ne vagdaljanak olyan ágba, amely a fejük fölött van, mert 
szemükbe hull majd a forgács, — vagyis intette őket, hogy ne sze
güljenek ellen a' náluknál sokkal fölényesebb császári hatalomnak. 
De a bagoly, minél világosabb van, annál vakabb, a zsidók meg 
minél kézzelfoghatóbb volt a vesztük, annál kevésbé akartak az 
Istenről tudni. Krisztusról meg még kevésbé. Az esőtől még az 
elszáradt növény is feléled, a kemény kő is meglágyul, de a zsi
dóknak átalkodott szive Jézus könyeinek ellenére is kőkemény 
maradt.

Mikor ezt látta Jézus könyörögve intő szavai után megjósolta 
Jeruzsálem közeli pusztulását.

Eljön csakhamar a reátok nézve utolsó/itéletnek ideje, u. m. 
Jézus. És eljött. A zsidók fellázadtak ; Jeruzsálemnek pogány őr
ségét legyilkolták; erre Zsidóországot ellepték a római hadak; e 
seregek elől az egész ország zsidai menekültek a tartomány leg
erősebb várába: Jeruzsálembe; az Isten Jeruzsálembe, mint egy 
börtönbe kergette, zárta ők et; a pogányok csakhamar körülzár
ták a várost, amely oly nagy területen feküdt, hogy a bekerítéshez 
százezer katona is kevés volt.

Eközben a városban a zsidók két pártra : a meghódolásra 
hajlandók és a dühöngök pártjára szakadtak. Ezen egyenetlenség
hez járult a szörnyű ínség, éhség, s az ebből eredő sok rablás. A 
nyomor oly rettenetes volt, hogy a család örült annak, ha valame
lyikük meghalt s ezzel a kenyérfogyasztók száma eggyel apadt. 
Mikor a városban minden élelmiszerből kifogytak, holmi gyökerek
kel kezdtek táplálkozni. De ezekre csak úgy tehettek szert, hogy 
éjjelenkint kilopództak a városból a mezőre. Ott azonban az ostrom
lók összefogdosták, és naponkint százával akasztották őket. E hal-
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latlan ínségben végre annyira ment a dolog, hogy egy anya őrült
ségében megölte, megsütötte saját gyermekét s e szavakkal: szü
letésedkor bölcsőd voltam, most koporsóddá leszek, megevéséhez 
látott. Közben a katonák a pecsenye szagra betörtek a házba. Az 
anya e szavakkal fogadta őket: Jertek, egyetek gyermekem húsá
ból! talán csak nem vagytok finyásabbak a gyermek anyjánál?

Közben különféle megdöbbentő szokatlan jelek mutatkoz
tak az égen, amelyektől más viszonyok közt a zsidók nagyon meg
rémültek volna. Azonban a dühöngök már vadállatokká fajultak, s 
ügyet se'vetve e csodákra, raboltak, gyilkoltak, itták a leöltek vé
rét, ették a legyilkoltak testét.

A  városból menekült, aki tudott, s ezeknek némelyike, hogy 
vagyonából legalább valamit megmentsen, szerencsétlenségére ara
nyat nyelt. Megtudták ezt az árulóktól az ostromlók, és minden 
kézre került menekülőt felhasogattak.

Mikor már a szerencsétlen Jeruzsálem érett gyümölcsként hűl- j 
lőtt a bosszuló hadsereg kezébe, rohammal elfoglalták a várost; „ 
s amit különben a rómaiak sohasem tettek, felgyújtották még a 
templomot i s ; s a tűzvész múltával lerombolták a városnak Összes 
épületeit, úgy, hogy a templomnak egy falát kivéve, a szó szoros 
értelmében nem maradt kő a kövön. E falhoz zarándokolnak 
mostanáig is a zsidók, hogy ott elsirassák hajdani dicsőségüket.

Egymillióháromszázezer zsidó pusztult el ebben a háborúban; 
kilencvenezer lett rabszolgaként eladva; amely fogolyra meg nem 
akadt vevő, azt a vadállatok elé vetették martalékul. Teljesen úgy 
lett tehát, amint azt Jézus m egjósolta; megfizetett az átalkodot- 
taknak tetejes mértékkel az Isten.

Várhatunk-e mi jobbat? Sokkal jobbak vagyunk-e náluknál?
Ők a keresztre emelték, némelyikünk meg a sárba rántja, tiporja 
Krisztust. Ez az úgynevezett keresztyénektől szenvedett bántalom 
bizonyára keresztre feszittetésénél is jobban fáj Jézusnak. Lássuk 
be, fontoljuk meg tehát haladéktalanul, mi válik üdvünkre.

Jézus kitakarította a jeruzsálemi templomot*
Luk 19, 45—48.

Alig törölte le Jézus a könyeit, munkához látóit — ment 
a városba. De ott sem időzött; pedig elég dolga akadt volna ott 
is. Sietett a templomba. Dávidnak és Salamonnak az volt az első 
kérése: Tiszta szivet teremts bennem, Isten. Már pedig a templom 
a községnek szive, Krisztusnak tehát, őseihez híven, Jeruzsálembe 
érkezve az volt az első gondja, hogy e szivet kitisztítsa; a templom 
a vallásosságnak forrása, melyből a falu kegyessége árad, Jézusnak 
tehát a fővárosba jövet az volt az első teendője, hogy e forrást ki-
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takarítsa; az Isten háza a gyülekezet buzgóságának alapja, ezt az 
alapot ment tehát az Ur mindenekelőtt rendbe hozni. Kövessük e 
példát: a templom a községnek legjövedelmezőbb területe, legna
gyobb hasznot hozó épülete; legyen tehát mint jó gazdáknak és jó 
keresztyéneknek ennek külső és belső rendben tartása (benne a 
rendnek teljes fenntartása) a legfőbb gondunk.

A  jeruzsálemi templomba csak a templom udvarán át 
mehetett az ember. De Jézus a szövegben említett alkalommal 
ezen át sem tudott bejutni. Talán a sok hívő miatt ? Ellenkező
leg ! az ott összehajtott sok marha állta el az útját. Az eladó mar
hát eleinte a templom udvarán kívül árulták a vásárosok. Később 
azonban a helypénzre éhes papok, akik pedig jól tudták, hogy 
Mózesnek a hórebi égő bokorhoz közeledve még a saruit is le 
kellett vetnie, a templom udvarába is bebocsátották a csordát, mely 
onnan aztán- kiszorította a templomjáró népet.

Krisztus emiatt szörnyen felháborodott, ostort font. Meny
nyire megváltozott az imént még könyező. Jézus, u. m. némelyikünk. 
De nincs igaza, mert Jézusnak nem a szeretete, csak a modora vál
tozott. Immár bizonyos, hogy Jézus ostora nem minden kézbe való. 
De akiben van igazi szeretet, annak e felháborodásban is követnie 
kell Jézust; tudva azt, hogy ahol fegyelem nincs, ott istenfélelem 
sem lehet, enélkül pedig veszve a nép. És mégis mennyire fegyel
mezetlen a társadalom! Minden botrányra szemet huny a világ. 
Miért ? Azt hisszük-e, hogy ha mi ilyen- elnézők vagyunk, irántunk 
is elnézőbb lesz az Isten ? Ellenkezőleg! Mert kétségtelen, hogy 
az olyan szeretetnél, mely minden bűnt eltakar, még az olyan gyű
lölet is jobb, mely minden bűnt leleplez. De fázunk az erélytől, a 
szigortól, mert vele ellenségeket szerzünk és emésztjük magunkat; 
nekünk pedig a zavartalan nyugalom a főcélunk. No, ha igy áll a 
dolog, akkor ne mondjuk, hogy mi Jézust szeretjük, holott csak ön
magunkat kedveljük.

De természetesen előbb magunkra, s csak azután fonjunk 
ostort másokra; az ördögöt előbb magunkból, és csak azután Űz
zük ki másokból. Mert ha nem ezt tesszük, akkor reánk fon ostort, 
bennünket ver meg szenvedéssel az Isten.

Mikor aztán a vásárosok kitakarodtak a templom udva
rából, akkor az ott ácsorgó farizeusokra emelte Jézus szavak
ból font ostorát, ekként dorgálva meg őket: A z  én házam  
imádságnak háza, ti pedig latrok barlangjává tettétek, ügy ne 
értsük itt a »lator« szót, mintha testi gyilkossággal vádolná őket, 
holott azt mondja, hogy kapzsiságukkal a hívekből az áhitatosságot 
ölték k i; vagy mintha barlangot említve, valami sziklabarlangról 
beszélne, holott ezzel a szóval a farizeusok álnokságát értette, 
mely ép úgy búvóhelye volt a szenteskedők mindennemű gazságá-
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nak, mint a barlang a rablóknak. Hát a mi templomunk mi ? Ha 
oda is magunkkal visszük az egymás iránti gyűlöletet, akkor ez is 
rablóbarlang; ha meg a' hiúságot, akkor színház; ha pedig a kö
zönyösséget, anyagiasságot, akkor hálószoba, amelyben az egyik 
lehunyt, a másik nyitott szemmel alszik.

Jézus e föllépése híveinek azon részét, — amely azt még 
nem értette, hogy a vallási buzgóság olyan, mint a láng, mely nemcsak 
világit, de hevít és emészt is Krisztust és a vértanukat ez emész
tette életükben, mig végre teljesen megemésztette a kereszten és 
a máglyán bekövetkezett halálukban — megdöbbentette, ellensé
geit pedig zavarba hozta. Azt nem mondhatták, hogy Jézusnak 
ezen eljárásáben nincs igaza, tehát vesszen. Féltek a Jézusért még 
lelkesedő' néptől. Tehát gúny és nevetség tárgyává igyekeztek őt 
tenni. A zt mondták: Könnyű volt a marhát innen kihajtani. 
Pedig dehogy volt könnyű ! A vásárosok nyers tömegével szemben 
tanúsított vakmerő föllépésével más ember kockáztatta volna az 
életét. De tegyél csodát! Tehetett-e nagyobbat, mint azt, hogy 
nem ostorral -  azzal talán a vásárosok jobban tudtak bánni, mint 
ő — hanem tekintetével, mely elől a* viharok és hullámok, ördög 
és pokol is kotródtak, úgy kisöpörte a templom udvarát, hogy a 
tömeg, mintha az arkangyal pallosát látta volna Jézus kezében, úgy 
özönlött ki az udvar kapuin. Hanem ők nem ilyen erkölcsi, hanem 
kézzel fogható, anyagi csodát követeltek tőle. A szenvedők kéré
sére sokszor tett ő ilyeneket is, de a hitetlenség követelődzésére 
soha egyet sem.

A  farizeusok fenti támadására Jézus azt válaszolta: L esz  
ilyen csoda i s ! Ti m ajd szétromboljátok a z  Istennek élő tem- 
lomát: az ,én testemet és ezzel a tönk szélére juttatjátok a szent
egyházat. Én azonban  amazt harmadnapra feltámasztom, felépí
tem ; emennek pedig ezzel öt világrészben vetem meg az alapját.

A  farizeusok, mintha nem értenék Jézust, gúnyolódással 
feleltek e próféciára; a hívők sokasága azonban magasztalta 
őt. Ez a dicsőítés volt Jézus fáradozásának jutalma akkor és az 
legyen most és mindörökké.

A Jézusnál jelentkező görögök.
Ján. 12, 20—30

Mig az égi nap csak feljöttében ébreszt, letüntében pedig 
altat, addig az Igazság felkelő Napjának első sugarai Keleten, a 
lemenőnek utolsó sugarai Nyugaton ébresztették életre a pogányo- 
kat: Jézus születésekor a Bölcsek, halála küszöbén a görögök fe
jezték ki előtte hódolatukat. Ezt beszéli a fenti szöveg.

Született, tősgyökeres görögökről van benne szó. Lehet,
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hogy ők is Galileában laktak, hiszen Jézus korában ott részint af 
zsidók között elszórva, részint pedig külön városokban görög tele
pesek is voltak. A szövegben említettek olyanok, akik kiábrándultak- 
már a bálványimádásból; vágytak a mennyei igazság és világosság 
után; s a zsidó ünnepekkor néha ők is el-eljárogattak Jeruzsá
lembe, ahol a templom udvarába be is bocsátották őket, amiért a£  
ilyeneket az udvar prozelitáinak is nevezték.

Ezek látva Jézusnak virágvasárnapi diadalmas bevonulását, a  
vásárosok kiűzésekor lángra lobbant nemes buzgalmát, gáncsos- 
kodó ellenei fölött minduntalan aratott diadalát, hallva fölséges b e- 
szédeit: látni akarták Jézu st; de nem úgy, mint ahogy az eper-' 
fáról Zakeus látta, — úgy látták, láthatták az utcán i s ; ehez fölös
leges lett volna Fülöpnek Jézusnál való közbenjárása. Nemcsak 
látni, hanem meg akartak vele ismerkedni; tőle a vallási ügyekben 
felvilágosítást kérni; a megtérő pogányoknak a keresztyén egyházba 
való befogadtatását az ő ajkairól hallani; s tapasztalva a zsidóknak 
iránta való ellenséges hangulatát, meg akarták őt a pogányok közé  
hivni. E látás nélkül nem szerettek volna Jeruzsálemből haza menni. 
— Nekik óhajuk volt, nekünk meg kötelességünk az ilyen látás, a  
Krisztussal való ilyen ismerkedés. E nélkül e világból haza, az örök 
hazába mennünk veszedelem. Hogy igy láthassuk Jézust, ahoz nem- 
testi, hanem olyan szem, illetőleg olyan hit kell, mint volta Simeoné. 
Ehez látnom kell vakságomat, hogy meggyógyitsam; látnom bűnei
met, hogy megutáljam ; látnom Krisztust, hogy kövessem ; látnom' 
Istent, hogy imádjam ; látnom az Isten országát és igazságát, hogy 

keressem. A virág a nap felé fordul, hogy lássa; mert érzi, hogy 
e nélkül elpusztul. Nekem is Jézus felé kell fordulnom, ha az éle
tem kedves. S azért nem értem, hogy aki a szónak igazi értelmé
ben nem látja Jézust, hogy tud az nyugodtan meghalni ?

Azonban Jézus a templomban volt, nekik meg, mint pogá
nyoknak, oda nem volt szabad bemenniük. De meg ők, a hitetle
nek, Jézust, a prófétát, a zsidók Messiását nem is merték megszó
lítani. Azért közbenjáróul Fülöpöt kérték. — Urnák szólítják őt, 
pedig aligha járt urasan. Bizonyára nem is a ruhájáért, hanem 
azért tisztelték meg e címmel, mert állandóan a Királyok Királyá
nak kíséretében, környezetében látták.

Némelyikünk talán azt várta, hogy Fülöp a pogányok érdek
lődésének örömhírével rögtön Jézushoz szalad. De ő — mintha 
nem lett volna ehez elég bátorsága — késett; előbb megfontolan
dónak tartotta a dolgot. Hiszen Jézus egyszer azt mondta nekik : 
A pogányokhoz vivő útra ne menjetek (Máté 10, 5.); máskor meg 
a zt: Csak az Ikráéi házának elveszett juhaihoz küldettem í Máté 
15, 21.); s talán az is nyugtalanította, hogy a görögök kívánsága- 
szerint épen a zsidók fővárosában, a főünnepen, a templomban
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kellett volna velük Krisztusnak szóba állnia. De megtagadni sem 
akarta kívánságukat. Elment tehát András apostolhoz, hogy vele 
megbeszélje, s csak azután terjessze Jézus elé a dolgot. Minden
esetre jellemzi Fülöpnek ez a viselete azt a tiszteletet, mellyel a 
tanítványok Mesterük iránt viseltettek, kinek, amint ebből látszik, 
akármivel nem akartak alkalmatlankodni.

A két tanítványnak a megbeszéléskor bizonyosan eszébe jutott, 
hogy hiszen Jézus a Jákob kutjánál a szamariai asszonnyal, Kaper- 
tiaumban a beteg szolgájáért könyörgő pogány századossal, Szidon 
határán pedig a haldokló leányáért imádkozó anyával szóba á llt; s 
különben is azt mondta: Aki hozzám jön, .azt én nem utasítom el.
S  azért abban állapodtak meg, hogy bejelentik Jézusnak a görögö
ket. S ezzel minden tőlük telhetőt megtettek, hogy Üdvözítőjükhöz 

Juttassák e bűnösöket. — Kivált a reánk bizott gyermekekkel, tanítvá
nyokkal, hívekkel szemben nekünk is ez a legszentebb kötelességünk.

Hogy aztán miként fogadta e görögöket Jézus, azt nem em
líti az evangélista. Erre nézve csak annyit mond, hogy ezen ese
ményben a keresztyénség korszakának hajnalhasadását, diadalának 1
és dicsőittetésének kezdetét látta; amit ő igy fejezett k i: Eljött a z  ]
óra, hogy megdicsőittessék, illetőleg a pogányok megtérése által 
is  meg fog dicsőittetni az embernek Fia.

Azután a görögök szives meghívására térve, ezt mondta Jé
zus: Én ugyan egyelőre nem hozzátok, hanem a Golgotára, a ha- ] 
Iáiba, sírba megyek. De ez benneteket el ne csüggesszen. Ellenke
zőleg ! Ahelyett, hogy ezt szent ügyem vesztének tekintenétek, 
diadalom elkerülhetlen előföltételének vegyétek. Hogy ezt értsétek, 
megmagyarázom egy példával. Ugyebár, a buzaszem maga marad 
mindaddig, mig a földbe nem kerül ? Lám, én is ép úgy magamra 1 
maradnék, ha nem szállnék a sírba. Ugyebár az elvetett buzaszem 
erjedése, halála nemhogy meghiúsulása volna, de forrása a termés
nek ? Úgy az én halálom is nem megsemmisülése, hanem, amint 
azt tapasztalni fogjátok, alapja, gyökere lesz az Isten országának.

S ha esetleg, mint híveimet, benneteket is az enyémhez ha
sonló sors érne, t. i. hogy az igazságért mindeneteket fel kellene 
áldoznotok, az kétségbe ne ejtsen. Ismét jusson ez az eszetekbe:
H a valaki a búzáját annyira szereti, hogy ahelyett, hogy el
vetné, éveken át a kamrájában tartogatja, a z a búza előbb- 
utóbb vagy megdohosodik, vagy az egereké lesz — szóval elvész, 
Holott ha a földbe vetné, attól csakhamar uzsorakamattal vissza
kapná a búzáját. Épen igy, aki földi életéhez, vagyonához, az 
omberek kegyéhez, a világi élvezetekhez oly görcsösen ragaszko
dik, hogy ezekről semmiképen sem tud lemondani,» ily módon el
veszíti a valódi, az örök életet, az Istennek kegyét, a mennynek 
kincseit és örömeit. Ellenben ha az Isten országáért minden áldó-
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zatra kész; s a földiekhez nem hogy ragaszkodnék, de ha azok őt 
az Isten szolgálatában akadályozzák és az igazság megtagadására 
csábítják, gyűlöli, s mint veszedelmes terhet lerázza a nyakáról 
őket; az  a lelki kincsekkel már itt, a mennyeiekkel pedig a síron 
túl bőségesen kárpótolva lesz. Kövessetek hát engem, tudva azt, 
hogy ahova halálom után én jutok, ti is oda kerültök, s hogy 
aki engem szolgál, azt, gyalázza bár e világ, a z én Atyám  
megtiszteli őt.

így értsétek tehát azt, u. m. a görögöknek Jézus, hogy én 
bár megrendült lélekkel és azza l az im ádsággal: Múljék el e 
pohár, ments meg engemet ez órától, dicsőítsd meg A tyám  a 
te nevedet, de mégis teljes készséggel szállók szembe a halállal.

J ézu s  ezen szavaira és imádságára egy mennyei szóza t 
alakjában rögtön megjött a z égből az a vá lasz: Kijelentéseim
mel, csodáimmal már eddig is megdicsőitettem; a Golgotán tör
ténendő jelekkel, halálból való feltámadásoddal, mennybemeneteled
del és országomnak csodálatosan gyors terjesztésével ezután is 
megdicsőitem nevemet.

A  szózat hallatára némelyek azt m ondták: M ennydörög! 
vagyis az átalkodottak is kénytelenek voltak elismerni, hogy ha
talmas és fönséges volt a hallott hang. Mások angyalinak, gyö
nyörűnek hallották e beszédet. Azonban isteni szózatként csak 
Jézus hívei vették e választ. És igy fogadják az Istennek akár 
a Szentirás szavaiban, akár a világ kormányzatában nyilvánuló ki
jelentéseit ma is az emberek. Némelyek nem értenek, nem akarnak 
érteni belőle semmit; mások legföljebb kiváló emberek bölcsességé
nek, s csak Jézus igazi hívei tekintik az Isten beszédjének és in
tézkedésének.

E megjegyzésekre csak annyit mondott Jézus: Nem az én 
megnyugtatásom, hanem a ti hitetek megerősítése végeit törtépt 
e szózat. Hiszen Jézust ily hangos beszéd nélkül is megnyugtat' 
háttá és megnyugtatta az Isten.

Jézus szenvedése.
a) A jeruzsálemi felsőházban történtek.

A nagypéntek, a világtörténetnek ez a legnagyobb napja, azzal 
kezdődött, hogy Jézus az előző napnak estvéjén Pétert és Jánost 
azzal az üzenettel küldte egyik vagyonosabb jeruzsálemi hívéhez, 
hogy nála tartja meg tanítványaival a húsvéti vacsorát. Mikor a 
gazda e célra a termet készségesen felajánlotta, megjelent ott tizen
két tanítványával az Ur. Ekkor négy nevezetes esemény történt e 
házban, t. i. az apostoloknak lábmosása; az úrvacsora szereztetése,. 
Jézusnak búcsúbeszéde és nagy imája.
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' A lábmosás.
Luk, 22, 24—27. Ján. 13, 1—20.

Az elbeszélést János e szavakkal kezdi: Végtelenül szerette 
Jézu s a z  övéit mindig, de talán sohasem éreztette tanítványai
v a l e szeretetét, sohasem tárta fel előttük a szivét annyira, mint 
a  végső vacsora alkalm ával

Ez azzal kezdődött, hogy pm int a tanítványok az asztal 
köré gyülekeztek, s következett volna a törvény által rendelt láb
mosás, (melyet, ahol volt cseléd, az végezett; de az apostoloknak 
nem lévén cselédjük, maguknak kellett e szolgálatot íeljesiteniök), 
egyszerre kitört belőlük a hiúság, s szenvedélyes, vita támadt 
köztük afelett, ki közülük a legkisebb és legutolsó — léhát a 
többieknek lábmosására kötelezett?

Jézust végtelenül bántotta ez a z  életének épen utolsó esté
jén az ő jelenlétében lefolyt gyerekes versengés. Más ember el
keseredésének azzal adott volna kifejezést, hogy rögtön otthagyja 
az ily rakoncátlan társaságot, Jézus azonban mást tett. Ő, u. m. 
János, aki azzal kezdte megváltói munkáját, hogy felkelt mennyei 
trónjáról, letette isteni fönségét, szolgai alakot öltött, harminchárom 
éven át járta az országnak falvait, szolgálatára állt mindenkinek 
minden bajában, tűrte tanítványainak gyarlóságait, szenvedte az Ín
séget, úgy, hogy nem volt hol a fejét lehajtania, mig végre halálig 
tartó engedelmességében lehajtotta a keresztfájára : ez a Jézus, 
«hez hasonlót tett az utolsó vacsora alkalmával is. ő , akinek ada
tott minden hatalom égen és földön, s aki tudta, hogy amint 
a z  Atyától jött, úgy szenvedésén át is a z A tyához megy és 
.az A tya dicsőséges jobbjára ül, az apostoloknak fennemlitett 
irigykedése és vitatkozása közben felkelt a z asztaltól, letette felső 
ruháját, kendővel körülövezte magát, vette a vízzel telt meden
cét, letérdelt apostolai elé, megmosta, megtörülgette lábukat — 
szóval a Legnagyobb, minden zokszó, minden habozás nélkül a leg
kisebbé lett. Sőt még annak is lábaihoz borult, aki lábbal taposta, 
rugdosta — elárulta őt; a mennyei szeretet még a megtestesült 
gyűlöletnek, Judásnak is szolgájává lett, s mikor reá került a sor, 
semmivel sem különböztette meg őt a többitől.

Mindezt természetesen tulajdonkép nem azért tette, hogy az 
apostoloknak a lábait mossa meg a portól, hanem azért, hogy a 
lelkűkről .mossa le a hiúságot, a bűnt.

Az apostolok ennek láttára egyszerre elnémultak, szörnyen 
szégyenkeztek, azt sem tudták, hogy tulajdonkép mi történik velük, 
mit tegyenek, mit mondjanak.

Végre Péterre került a mosás sora, s ő ekkor tiltakozásá
val megtörte a néma csendet. Ugyanis, amint Jézus közeledett és
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letérdelt előtte, s az isteni fenség a hitvány féreggel szembe került, 
a tanitványnak eszébe jutott egykori mesterének, Keresztelő János
nak ama szava: Nem vagyok méltó, hogy sarukötőidet megoldjam, 
hogy lábaid csókolhassam! S ő még arra is méltó volna-e, hogy 
Krisztus az ő lábaihoz boruljon, az ő szolgájává legyen! Nem, ezt 
nem engedheti m eg! Eszébe jutott, hogy apostoltársai még tőle sem 
-várhatják a lábmosást, s ő Krisztustól is elfogadja-e azt ? Nem, ezt 
nem teheti. Már csak egy hajszálon múlt, hogy azt nem mondta, 
amit hajdan a halászatkor: Távozz tőlem, bűnös embertől, Uram! 
Szegény, úgy viselte magát, mintha sohasem történt volna meg vele 
Ilyesmi. Pedig lényegében sokszor megesett vele a lábmosás, illető
leg sokszor megmosta már Jézus az ő lelkét.

így védekezett Péter. Es mi hogyan Ítélünk felőle ? Némelyi
künk ahelyett, hogy helytelenítené, talán dicséretesnek találja az 
apostol ellenkezését, hiba helyett erénynek mondja az ő tiltakozását. 
Pedig bizony hiba volt az, mert a föltétien engedelmesség, az az 
igazi istentisztelet; a határtalan hódolat, az az igazi szerénység.

Sohasem engedem meg, hogy az én lábamat m egm ossad l 
u. m. Péter. Soha? mondja Jézus. így csak azért beszélsz, mert 
nem érted, hogy ez a lábmosás tulajdonkép lelked mosását jel
képezi, s ezt csak én teljesíthetem. De m ajd megérted te a z t ! 
Néhány óra múlva, Jézus megtagadásakor, már megértette, hogy 
nem neki kell Krisztust, hanem Krisztusnak kell őt megmosnia. — Jól 
megfontoljuk tehát szavainkat, mielőtt Istennek intézkedéseit érthe
tetleneknek mondanók.

Az ember azt várta volna, hogy Jézusnak fenti csillapító sza
vaira Péter elhallgat. De ő a »majd megérted«-féle biztatásra még 
inkább ellenezte a lábmosást. Nem tűröm, u. m., hogy méltóságo
don csorbát ejts! A z én lábamat nem fogod m egm osni! Erre 
Krisztus is erélyesebben válaszolt, s azt mondta: Ha nem mos
lak meg, nem iidvözü lsz!

E szavak hallatára Péternek viselete rögtön annyira megvál
tozott, hogy szinte sírva kérte Jézust, hogy necsak a lábát, hanem 
a  kezét, a fejét is, vagyis tetőtől talpig mossa meg őt. Erre 
Jézus azt is mondhatta volna ugyan, hogy ezt a lábmosást majd a 
kereszten teljesiti; akkor majd vérével megmossa őt teljesen. De 
egyelőre más volt a válasza.

Aki megfürdött, u. m., annak már csak lábmosásra van 
szüksége. A zsidóknak közvetlenül husvét előtt meg kellett füröd- 
niök. Aki ezt megtette, annak nem volt arra okvetlen szüksége, 
hogy a húsvéti vacsora előtt ismét megfürödjék. Az ilyen tisztának 
C9ak az étkezés előtti lábmosás volt a kötelessége. Ti már tiszták, 
tisztességesek vagytok. Nem ment ugyan lelketek a gyarlóságoktól, 
amint annak, sajnos, az imént is jelét adtátok. De az ilyen gyarlóság
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a becsületes ember lelkén olyan, mint a por: könnyen megszállja, de i 
könnyen el is távolítható. És én azt hiszem, hogy a ti telketek I 
most a lábmosás folytán, meg is menekült e portól.

Azonban egyiteknek lelke, sajnos, tisztátalan és a szenny, .j 
a bűn teljesen belevette magát az ő átalkodott leikébe. Ezt meg is l 
mostam és még igy sem tiszta. — A tizenkettő' közül ott egy volt a i 
tisztátalan. E$ nálunk ? Félek, hogy még kedvezőtlenebb az arány., j,

Végezve ekként Péterrel, azon kérdéssel fordult Jézus az 
apostolokhoz: Tudjátok-e, értitek-e, nem felejtitek-e el, megszive- 
litek-e immár, amit tettem veletek ? — Hát mi tudjuk-e, megfontol
tuk-e, felfoghatjuk-e, miért pazarolta reánk, méltatlanokra, véghe- 
tetlen atyai kegyelmét ?

Tudjátok-e, u. m. Jézus, hogy én, akinek adatott minden i 
hatalom égen és földön, aki a mennyből jöttem, és a mennybe me
gyek, aki Uratok és Mesteretek vagyok, szolgáltalak ? Kövessétek  i  
példám at Miben ? a lábmosásban ? Nemi olvassuk, hogy ezt csak 
egyszer is tették volna az apostolok. Ellenben a pápa, meg a római k 
katholikus érsekek ezt teszik. De hogyan ? ügy, hogy évenkint zöld | 
csütörtökön tizenkét elővezetett aggastyánnak egy kis vizet öntenek 
a lábára s aztán törülközővel érintik a lábukat. Követése-e az ilyen 
nagyképűsködés, az ilyen szenteskedés Jézus alázatának ? Ellen- j 
kezőleg, az ilyen szemfényvesztés fejfája annak a simák, amelybe 
Jézusnak alázata, szelleme el van temetve. Hanem van nálunk, 
evangélikusoknál lábmosás és lábtörlés, és pedig nem csak zöld- I 
csütörtökön, hanem minden urvacsorázás előtt, t. i. bünvallomásunk 
és bünbánatunk a mi láb-, illetőleg lélekmpsásunk ; és a megtérők- 
nek a lelkész által hirdetett bünbocsánat a lábtörlés, illetőleg a lé
lek szennyének letörlése. Azzal válunk Jézus igaz követőivé, ha soha- i 
sem élvezzük az úrvacsorát a bünbánat könyeit gúnyoló mosdatlan 
lélekkel; egyébként pedig az egymás iránti szolgálatkészségben 
keressük uraságunkat, s az alázatban dicsőségünket.

A húsvéti vacsora. Az áruló.
Máté 26, 21—25. Márk 14 18—21. Luk. 22, 21—23. Ján. 13, 21—30.

A lábmosás után Jézus és a tanítványok vacsorához ültek, 
amely a törvény rendelkezése szerint úgy történt, hogy a családapa 
— ez esetben tehát Jézus — először a borral telt húsvéti pohár 
fölött imádkozott, hálát adva Istennek a szőlőért, a borért. Aztán 
körözte a poharat és ették a húsvéti ételbe mártogatott kovászta- 
lan kenyeret. Ekkor következett a második pohár, amelynél a csa
ládfő elmondta az egyiptomi megszabadulás történetét és elénekel
ték az ezen eseményeket zengedező száztizenharmadik és száz
tizennegyedik zsoltárt, s élvezték a húsvéti bárányt, ügy következett
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aztán a harmadik pohár és az Istent dicsőítő négy zsoltárnak (115. 
116. 117. 118.) éneklése. Végre a negyedik pohár körözésével 
befejezték a vacsorát.

E vacsora közben tudatta a z  apostolokkal Jézus elárulta- 
tását és pedig úgy, hogy először csak annyit mondott: Közietek 
van az áru ló! Később e szavakkal: Azoknak egyike az áruló, 
akik velem együtt mártogatják kezüket a tálba! már közelebbről 
jelölte meg a gonoszát. Végre János kérdésére halkan azt vá
laszolta : Akinek e falatot adom, az az áruló! és ezzel Judásnak 
nyújtotta a falatot.

Ennek elbeszélését e szavakkal kezdi János: Mikor Jézus 
beszéde az árulóra tért át, s azt m on d ta : Egy ti közületek — 
nem egy a Pilátus pribékjei, nem egy a farizeusoknak szolgái, ha
nem egy tiközületek, nem az ellenségét, nem a testvérét, az apját, 
hanem engem, a Megváltóját árulja el! — mikor ezt mondta, meg
rendült Jézus lelke. Juliusz Cézárról beszélik, hogy mikor gyilkosai 
közt kedvencét, Brútuszt, meglátta, e feljajdulással: Te is köztük 
vagy, fiam, Brútusz ? betakarta az arcát, hogy ne lássa e cudar vilá
got; megszakadt a szive és meghalt. Az a János említette megren
dülés Jézusról is ilyesmit beszél.

Erre az apostolok szörnyen elszomorodiak. Ezen elszo- 
morodásuk abban a pillanatban egyetlen vigasza, az ő felháborodá
suk ez esetben diadala volt Jézusnak. Mindnyája Jézushoz sietett, 
mindnyája azt kérdezte tő le: Uram, én vagyok-e a z  az áruló ? 
Mi szükségük volt azt Jézustól kérdezniük, hiszen mindegyikük ná
lánál is jobban tudhatta, vétkes-e vagy nem ? Ők ellenkezőleg visel
kedtek. Nagyon jól tudták, hogy az ember sohasem állhat magáért 
jó t; meg azt is, hogy felejti, szépitgeti, mentegeti minden bűnét; s 
azért csak Jézusnak hittek. Úgy érezték, hogy őket csak az ő szava 
nyugtathatja meg. Oh boldog tanítványok! mily bátorító a ti önma
gátokért való rettegéstek, ellenben mily rettenetes Judásnak még 
Jézussal is szembe szálló bátorsága! Ez az öngyanusitásuk bizo
nyítja leginkább, hogy őket nem érheti a gyanú; ez az önvád volt 
biztos jele ártatlanságuknak; ez az általuk említett lehetőség volt tanú
sága árulásuk lehetetlenségének. Aki ekként mond Ítéletet önmaga 
felett, azt .nem érheti Ítélet.

Azután önkéntelenül egymásra tekintettek a z  apostolok. 
Miért ? A természet az embernek sajátságos lélekmutatót helyezett 
az arcára: ha találva érzi magát, az egyik elpirul, a másik elsápad. 
Lehet, hogy a tanítványok is ezt nézték egymáson. Azonban semmit 
sem vettek észre. A hívek arca nem változott, mert nem volt reá 
ok. De az árulóén sem volt semmi jel, meft az átalkodott embernek 
a legalaposabb, legborzasztóbb vádra sem mozdul az arcizma.
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Jézusnak az apostolok kérdésére az volt a v á la sza : Aki i 
velem egy tálból eszik, a z árul el engemet. Megjegyzendő, hogy 
minden három-négy ember számára külön tál volt az asztalon. , 
Júdás tehát, mivel Jézussal egy tálból evett, igen közel ült hozzá. 
Megtűrte tehát Jézus még e közelséget is, csakhogy közelebb vonja 
magához az eltévelyedettnek lelkét. — Itt van, u. m. Jézus, négyünk l 
között a z áruló. Eleinte azt a tizenkettőt, most meg azt a hár
mat jelöli meg, akik közt az egyik áruló. íme, hogyan közeledik a 
jó pásztor az eltévedt juhhoz, hogy kiragadja a veszedelemből.

Éhez aztán azt jegyezte m eg: A z  ember Fia elmegy, 
am int meg van írva felőle. De nem azért megy, mert meg van 
írva. Júdásnak árulása nem a jóslatból, hanem az ő gonosz leiké
ből eredt. A jóslat, bár megelőzte az árulás tényét, mégis abból 
származott. Jézus nem azért szenvedett, mert ez meg volt jósolva, , 
hanem azért volt megjósolva a szenvedése, mert szenvednie kellett. . 
Megfeszittetéseért nem a próféta, hanem Kaifás és Pilátus a felelős. . 
Hogy az Isten a történendőket tudja, az nem jelenti azt, hogy 
akarja is megtörténtüket. Az ő tudása senkit sem kényszerit a bűn i 
elkövetésére. Amint nem irható a napfogyatkozás a csillagászok i 
jóslatának, úgy a bűn sem az Isten mindentudóságának rovására.

Az ember Fia elmegy — megyek, haladok, u. m. Jézus, a 
nekem kijelölt úton ; befejezem híven Isten végzése szerinti pálya- j 
futásomat. De ja j annak az embernek, aki ördöggé lett, aki ! 
által az embernek Fia elárultatik, aki Mesterét akarta elárulni, j 
s ezzel magát árulta e l ! Sajnos, Júdásnak lelke a szeretetnek, az 

. irgalomnak, a szánalomnak ezen jajgatására sem ébredt. — Jobb 
lett volna annak, ha nem születik e világra. Ez nem annyit 
tesz, mintha Jézus szemére hányná az Istennek, hogy Júdást terem
tette, hanem jelenti azt, hogy Jézus látja azt a lelkiismeretétől 
agyongyötört Júdást, aki magának kívánja majd azt, hogy bár ne 
is született volna e világra. Tekintsük tehát Jézusnak Júdásról 
mondott fenti szavait az árulót jellemző, az áruló fölött ítéletet 
mondó nyilatkozatnak ; de másrészt lássuk benne a Jézus szána
kozó szivéből eredt és fájdalomtól reszkető kézzel irt, Júdásnak 
koporsójára tett sirföliratot is. Isten őrizzen mindenkit e jellemzés
től és borzasztó sirfölirattól. ]

De ha ilyen volt Júdás, hogyan fogadhatta, hogyan tűrhette 
meg őt tanítványai körében a szivekbe látó Jézus ? Elég érdekesnek 
tartom e* kérdést. S azért sajnálom, hogy helyszűke miatt nem 
bocsátkozhatom terjedelmesebb fejtegetésébe. De bennünket, tége
det kedves olvasóm, és engemet, aki lelkész is vagyok, talán még 
inkább érdekelne az a másik kérdés, hogyan fogadhalott ő be, 
hogyan tűrhet ő meg bennünket híveinek körében, holott érezzük, 
hogy mi is mindannyiszor elárultuk őt, amikor hallgattunk ott, ahol
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őt szidalmazták és nem szólaltunk fel akkor, mikor az igazságot 
jelenlétünkben keresztre feszítették. Azt hiszem, azért fogadta be 
őt, mert tudta, hogy az Isten a kövekből is teremthet fiakat 
Ábrahámnak, és remélte, hogy a kígyóból is teremthet galambot, 
a konkolyból is búzát, és a sátánból is angyalt. És azért is tűrte, 
mert nem szokása a meghasadt nádat letörni, és a pislogó szikrát 
eltaposni, ellenben hasonlít a súlyos beteg gyermekét ápoló szülő
höz, aki a sir szélén lévőnél sem hagy föl a reménnyel, s amint ő 
csodákat tesz, úgy csodákat is remél. Különben Júdásbán sem maradt 
teljesen terméketlen a beléje Jézus által elvetett mag. Hiszen tud
juk, hogy árulásában is apostol maradt. Tudjuk, hogy az átalkodott 
főpapok tanácsában vallotta Jézust, s e vallomását halálával meg 
is pecsételte. Immár kérdés, használt-e a keresztyénségnek az 
apostoloknak bármelyike bizonyságtételével többet, mint az áruló 
Judás a magáéval ? íme így termett a tövis szőlőt, a bojtorján 
meg fügét.

Az apostolok még Jézus fenti válasza után sem sejtették az 
árulót, s azért Péter intett annak a tanítványnak, „akit Jézus 
szeretett“. így nevezi magát evangéliomában János. Eredetileg is 
ez volt a neve, mert a János név Istennek szeretetét jelenti. Tehát 
későbben csak zsidóból görögre fordította a nevét, s csupán annyi
ban változtatott rajta, hogy az Istené helyébe Jézus nevét tette, 
ami ugyan nem is változtatás. Intett neki Péter azért is, mert János 
akkor Jézus keblén nyugodott Megtűrte, megengedte ezt neki 
Krisztus. így lett az Urnák keblén nyugvó János a Megváltó keb
lének élő tükrévé, mely teljesen felfogta a Krisztus lelkében lakozó 
isteni fenséget. így lett Jézus szivének apostolává és szellemének 
leghívebb terjesztőjévé. Mit gondoltok, nem volt-e Jézusnak a keb
lére hajló János terhére? Ellenkezőleg, azt hiszem, könnyebb volt 
a keble a rajta nyugvó kedves léleknek terhétől.

A zt súgta Péter Jánosnak, hogy tudakolja meg Jézustól, 
ki az az áruló ? Mire Jézus halkan azt válaszolta: A z, akinek 
m ost az ételbe mártott falatot adom. És bemártván a falatot, 
Júdásnak adta.

A falat vétele után megszállta a sátán Júdást, u. m. az 
evangélista, vagyis tetőfokát érte el benne az átalkodottság. Ez 
egyelőre abban nyilvánult, hogy holott akkor, amidőn az apostolok
nak mindnyája önmagáért aggódva tudakolta Jézustól az árulót, ő 
hallgatott, pedig legtöbb oka lett volna az aggodalomra; most aztán 
ő szólalt meg, s azt kérdezte: Mester — sohasem szólította Jézust 
Urának — én vagyok-e az áruló ? engem talán csak nem gon
dolsz annak? Az a kérdés: Én vagyok-e? kedves az Istennek, ha 
az ember ezzel csakugyan magában keresi a bűnöst, s nem muto
gat fűre-fára, nem okol, vádol boldogat, boldogtalant. De mivel
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Judás e kérdést épen azért teszi, hogy magáról elhárítsa és másra i 
terelje a gyanút, holott az ördög már a szivében, a vérdij meg a i 
markában; azért ez a kérdés rettenetes gazság. Jaj annak, aki az ; 
ilyen arcátlanságra képes.

Mi, ha Jézus helyzetében vagyunk, az ilyen szemtelen vise
letre bizonyára tüzbe jövünk és a legélesebb szavakkal torkoljuk 
le e vakmerő gazembert. Jézusnál is ezt az indulatosságot akarta 
elérni a sátán. De ő sokkal jobban szánta még akkor is Judást, 
semhogy az ilyen szitkozódásra vetemedjék. S azért kesergő szivveí 
csak annyit válaszolt: Te m ondtad! Bár ne mondtad, bár ne kér
dezted volna, bár ne kellett volna erre felelnem. De az irántad j 
való szánalom és az igazság kényszerít azt válaszolnom, hogy tu
dod azt te is, de jól tudom én is, hogy te vagy az áruló. De Jézus i 
ezt is egészen halkan mondta, nehogy úgy lássék, hogy pellengérre 3 
akarja őt állítani, a csúfos halálba akarja őt kergetni.

Igen is, u. m., te vagy az áruló. S mivel ezen már nem változ
tathatok, azért csak annyit mondok: Am it cselekszel cselekedd i 
m ielőbb! ha árulásra szántad magad, távozz körünkből.

Erre Júdás kiment — tehát nem javíthatott már rajta Jézus- > 
nak sem a szava, sem a könnye.

Sötét éjszaka volt már akkor, u. m. János, a városban, de 
még sötéfebb a Júdás lelkében. _ \

Ezen perctől fogva kapta aztán Júdás az Áruló címet — i 
a leggyalázatosabbat a világon.

Az úrvacsora szereztetése.
Máté 26, Márk 14, Luk. 22, 1, Kor. 11.

Amint Júdás eltávozott, Jézus megkönnyült lélekkel ezt mondta: d 
Vágyva vágytam  menekülni ettől a z álnok embertől és a ti bi
zalm as körötökben élvezhetni a húsvéti bárányt, a szabadulás, ■. 
emlékének vacsoráját; hiszen ezután már csak az Isten orszá- i 
gában ünnepelem veletek a husvétot. S ezzel vége volt a va
csorának.

Ekkor vévé Jézus a vacsorától felmaradt kenyeret, há- 
lát adott, imádkozott a kenyér fölött, mint ahogy urvacsorázáskor \ 
a lelkész nálunk, evangélikusoknál is azt teszi.

Azután azt m ondta: V egyétek! Ez a felhívás szól nemcsak j 
a kéznek, hanem a szívnek is. Egyétek. Szeretete keveselte, hogy j 
barátunk, testvérünk, közbenjárónk legyen, még eledelünk is akar 
lenni. Már azért is, hogy szemlélhetővé tegye azon óhaját, hogy 
szelleme úgy hatoljon a szivünkbe, mint az étel a vérünkbe.

Ez az én testem. Megtestesül, hogy mi lelkesedjünk. Mely ti J 
érettetek, vagyis bűneitek bocsánatáért adatik.
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Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Vagyis ezt csele
kedve, emlékezzünk bűneinkre, melyek Jézus halálát okozták; ha
lálára, melyet érettünk szenvedett; és érdemeire, melyekkel meg
váltott.

E pohár, illetőleg az e pohárban levő bor, a földnek, a 
szőlőtőnek ez a vére, az én vérem ; az uj szövetségnek vére, 
vagyis azon vér, mellyel megpecsételem a bűnbánóknak isteni kegyel
met hirdető uj szövetséget.

Mely kiontatik sokakért, fájdalom, nem mindenekért, mivel 
az átalkodottak méltatlan élvezetükkel vesztükre élvezik a szentséget.

Ezt cselekedjétek valahányszor iandjátok az én emléke
zetemre. Valahányszor! tehát az úrvacsora többször élvezendő. A 
keresztség az egyházba való befogadás szentsége. Befogadtatni 
egyszer is elég. Ellenben az úrvacsora a lelki táplálkozás szent
sége, s a táplálék többször élvezendő. A keresztség az újjászületés 
szentsége, tehát amint az ember egyszer születik, úgy csak egyszer 
keresztelkedik. Ellenben az úrvacsora a lelki fejlődés, erősödés 
szentsége, s azért gyakran élvezendő. Aki nagyritkán, vagy egyszer 
sem élvezi az úrvacsorát, az ne szidalmazza a pápát, hogy a kely- 
het megvonja a keresztyénektől; hiszen ő az Úr testének élveze
tétől is megfosztja magát. Fontolja meg, hogy egyaránt nagy bűn, 
akár az Istennek igéjét, akár az ő testét és vérét megvetni; hogy 
bűn az Istennek bármely parancsát, de még inkább a végakaratát 
mellőzni. Aki pedig sohasem élvezi az úrvacsorát, az azzal jelét 
adja annak, hogy sohasem jut eszébe a bűne, és a szent Istennek 
e miatti haragja.
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b) A getsemánei események.
Máté 26, 30. Márk 14, 26. Luk. 22, 39. Ján. 18, 1.

A felső házban történtek befejezéséül Jézus énekelt. Az an
gyalok még a földön sem restelték, Jézus sem szégyelte a szent
éneket. Köztünk meg van olyan, akinek az Ige hallására a füle, 
az Istent dicsőítő énekre meg az ajka nem nyílik soha. Jaj az olyan 
egyháznak, amely ilyen süketnémák gyülekezete. Alijuk útját az ilyen 
elkorcsosodásnak; fejlesszük a szenténeket. Ne felejtsük, hogy ha 
nekünk a madár éneke is kedves, a szülőnek, tehát a mennyei 
Atyának, gyermekeinek éneke'még kedvesebb.

Szenvedése küszöbén dicséretet énekelt Jézus (a 113—119. 
zsoltárt). Úgy érezte, hogy bánatában is tartozott ezzel úgy az 
Istennek, mini önmagának. Hiszen a madár és a kegyes lélek éne
kére lecsendesül a vihar, kiderül az ég, szárnyra kel a lélek. S 
ezen énekkel indult Getsemánéba. A vértanuk a vesztőhelyre, 
Gusztáv Adolf sefegei az evangéliomért vívott szent csatáikba in-
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dúltak igy. Ezt Jézustól tanulták. Ő szállt így szembe halállal és  
pokollal.

Jézusnak Getsemánéba menet a Kidronon, magyarul mondva: 
Feketepatakon kelleit átmennie, hogy az emberiséget a bűnök 
Feketetengeréből kiszabadíthassa.

Oda ment, ahova éjszakánként imádkozni járt; ahol Júdás 
biztosan megtalálhatta őt — tehát ez esetben oda menve, mint
egy a pokolba szállott, hogy bennünket megváltson a pokolból* 
Csókold hát, föld, téged jön megváltani; rettegd hát, pokol,.ellened 
száll síkra; örülj hát menny, éretted indítja a hadat; imádkozzál hát, 
istenországa, most veti köny- és véráztatott magodat.

M agával vitte valamennyi tanítványát, hogy szenvedését 
és küzdelmét megmutatva, elmondhassa nekik azt, amit Mózesnek 
mondott az Isten: Vigyázzatok, hogy ti is majd mindent aszerint 
tegyetek, amint azt megmutatom nektek e hegyen !

Sokszor hallottuk, olvastuk e történetet; ez azonban érdeklő 
désünkön, azt hiszem, semmit sem változtat. A vas nem unja a mág
nest; a méh nem unja a virágot; mi meg ne unjuk Jézus sebeit; 
hiszen tudjuk, hogy több bennük a méz, mint a föld összes vi
rágaiban.

Útközben azt mondta Jézus a tanítványoknak: Ez éjszaka  
mindnyájan megbotránkoztok bennem ! vagyis mikor majd tát
játok, hogy úgy bánnak velem, mintha az ördög fajzata volnék, 
Istenfiuságomban kétség támad bennetek; mikor azt tapasztaljá
tok, hogy magamon sem segítek, kétségbe vonjátok, hogy másokat 
megválthassak; mikor tanúi lesztek annak, hogy az egyházi és vi
lági hatóság elitéi, s az Isten sem segit rajtam, gyanúba veszitek 
szentségemet; midőn majd a kereszten meghalni láttok, nem hi
szitek el, hogy az örökélet vagyok. Kleofás e megbotránkozásnak 
e szavakkal adott kifejezést: Mi azt hittük, hogy ő az, aki meg
szabadítja Izráelt; de a Golgotán történtek után ezt már nem hisz- 
szük. — Mert, u. m., meg van írva : Megverem a Pásztort. A ke
reszttel verte őt az Isten vérig. Jézus tudta, hogy Getsemánéban 
ez várja őt, és még sem tért vissza. Mózes nyugodt lélekkel ment 
a tengerbe, pedig az; mint Faraót, úgy őt is eltemethette. Jézus 
tudta, hogy őt el is temeti a vér, a sir, és mégis belement e ten- : 
gerbe. Milyen páratlan e hit és szeretet!

Aztán ti elszéledtek és elhagytok engemet, u. m. Én azon
ban feltámadok és összegyüjtelek — hűtlenségeteket hűséggel, ] 
hálátlanságotokat kegyelemmel fogom viszonozni.

Jézusnak fenti szavai sértették az apostolok önérzetét s  
ennek Péter rögtön e szavakkal adott kifejezést: Ha mindnyá
jan megbotránkoznak is te benned, én soha. Vagyis: társaimért
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ugyan nem állok jót, de azt tudod, hogy akárhányszor túltettem
rajtuk, tehát ne állíts velük egysorba; rólam olyat ne tégy fel. Az 
ilyen feleseléstől még a halálnál is jobban kellett volna félnie; az 
ilyen önhittséget nyomon követi a bukás. Erre figyelmeztette Jézus, 
mikor szavaira azt válaszolta: Sőt nem is a többien, hanem mielőtt 
ma hajnalban a kakas megszólalna, te tagadsz meg három
szor egymásután. Ez aztán a mindentudás, mely a bekövetkezen- 
dőknek legapróbb részletét is tudja! Péter erre még hevesebben 
tiltakozott Mi alapon ? Volt-e már olyan próbára téve, aminő most 
várta ? Tanúsított-e Krisztus követésében halált megvető bátorságot? 
Egyszer próbált, akkor is felsült vele, s a tengerre bocsátkozva, az 
első feléje hömpölygő hullámtól halálra rémült. Hogy képzelte tehát, 
hogy a pokol füzétől nem fog megijedni, holott a tenger vizétől 
is annyira megrémült ? S e kérkedésben a többi tanítvány is 
Péterrel tartott, úgy hogy Jézus teljesen magára maradt.

A z ilyen lelkesedés nagyon elszomorította Krisztust. El
hallgatott ; szótlanul folytatta útját.

így érkeztek meg Getsemánéba. Mi volt ez ? Jeruzsálemtől 
egy negyedórányira volt egy épület, melyet nagyobb terjedelmű 
kert vett körül. Ezt Getsemánénak, vagyis Olajprésnek hivták, mert 
abban az épületben olajat préselgettek. Hogy milyen volt az a 
hajdani prés, ki tudná megmondani ? De az bennünket nem is ér
dekel. Jézus életének utolsó éjszakáján azonban más prés működött 
it t : a szenvedés, a kereszt, mely nem világitó és gyógyító olajat, 
hanem véres verejtéket sajtolt ki Jézus testéből és leikéből. Ez 
a vér azonban a világnak minden olajánál több világosságot ter
jesztett, és minden balzsamánál több sebet gyógyított. — Volt-e 
e kertben az olajfákon kívül más gyümölcsfa is, azt nem tudjuk; 
hanem azt igen, hogy Jézus keresztje itt nőtt naggyá s hogy ez 
a fa a világ összes fáinál több és jobb gyümölcsöt termett.

E kertben töltötte Jézus az ünnepi éjszakákat — az utol
sót is. Könnyen megtalálhatta tehát itt az áruló. S igy bár Jézus nem 
kereste, de nem is kerülte a halált. O maga nem szolgáltatta ugyan 
ki magát az ellenségnek ; ha ezt teszi, úgyszólván öngyilkosságot 
követett volna el, De nem is szökött előle; a gyávaság nem volt 
szokása.

Amint átlépte a kert küszöbét, azt mondta tanítványainak : 
Maradjatok nyolcán itt a kapuban. Az egyháznak későbbi őr
állóit most a kert őreivé tette. Nem vitte őket magával beljebb. 
Az Isten senkit sem hagy ereje fölött megkisértetni, pedig ez a 
nyolc nem lett volna képes Krisztusnak közeli hallatlan küzdelmét 
megbotránkozás nélkül nézni. — Pétert, Jakabot és Jánost azon
ban m agával vitte — vigaszul a Vigasztaló. Nagyot láttak Tábor 
hegyén is, ahol mennyei fénnyel látták elárasztva Jézust; Getsemá-
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nában, ahol vérző szeretetét látták ragyogni, még nagyobb csodá
nak voltak tanúi.

Amint a kert belsejébe ért, nagy szomorúság szállta meg 
Jézust. Hogy ezt mi okozta, ki tudná megmondani ? Azt tudjuk, | 
hogy őt, a bűnösök megváltásáért magát feláldozó Üdvözítőt, úgy 
megrohanta a pokol valamennyi ördöge, mintha a sátán nekik is 
ama parancsot adta volna: Ne csatázzatok se a kicsinyek, se a 
nagyok, hanem a király ellen. Tudjuk, hogy az utolsó napon oly 
kinzatást kellett szenvednie, mint a gonosztevőnek sem ; saját né
pétől oly hálátlanságot és gazságot kellett eltűrnie, mint senkinek 
e világon. — Azt is tudjuk, mennyit kellett aggódnia tanítványaiért, 
kik az utolsó pillanatban sok gyarlóságuknak adták jelét; mennyit 
félnie egyházáért, melynek fejlesztése e gyarló emberekre volt bízva. 
És tudjuk azt is, hogy nem volt senkije, aki őt e keservében 
megvigasztalta, e küzdelmében megnyugtatta volna. Hiszen tanít
ványai eleinte aludtak, azután meg elszéledtek. Halála órájában 
pedig mintha a mennyei Atya is elhagyta volna őt. És tudjuk, hogy 
jézus e szenvedésének minden részletét előre tudta, érezte, va
lamint azt is, hogy mindez fájdalmának csak parányi része volt.
A világnak tömérdek bűne volt az ő tulajdonképeni réme, mely 
annál több gyötrelmet okozott neki, minél kevesebbet tudott okozni 
nekünk.

E bánatában mondta: Szomorú az én lelkem. A Golgotán 
a teste, Getsemánéban a lelke szenvedett kínokat, s ez volt szen
vedésének tulajdonképeni lelke. — Szomorú mindhalálig, vagyis 
oly szomorú, hogy majdnem beléhalok. Jézus e szavait hallva, 
mondja még valaki az érzéketlenséget erénynek!

Aztán tanítványaitól egy kőhajitásnyira távozott, ott térdre 
esett az, akinek nevében minden térd meghajol; arcra borult az, 
akinek szine előtt ezt az angyalok teszik; és könyörgött az, aki 
különben szeleknek és hullámoknak parancsolt.

A tyám  ! u. m., Atyjának vallja az Istent még akkor is, amikor 
őt az Ur porig alázza. Ha lehetséges, múljék el ez az ó r a ! Mi 
ez ? Vájjon nem akart-e szenvedni ? Akkor mi szenvednénk örökké. 
Nem akart-e közbenjárónk lenni ? Akkor veszve vagyunk minden
korra. Nem volt-e szándéka érettünk kiüríteni a kelyhet ? Akkor 
mi fulladnánk belé. Urunk, ne kérd ezt, mert különben kénytelenek 
volnánk mennyei Atyánkat arra kérni, hogy ne hallgassa meg imá
dat. Nem is ezt, nem magát a halált értette ő a »pohár« és az 
óra alatt. Hiszen ha attól remegett volna, akkor a getsemánei 
küzdelmet követő tizenöt órai testi-lelki szörnyű szenvedést nem 
lett volna képes oly fenséges nyugalommal elviselni. Hanem értette 
nemzetének szörnyű hálátlanságát, a főpapoknak undok álnokságát
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és a vének rettenetes gazságát, mely Isten népének gyalázatára 
jézus megfeszittetésekor nyilvánvalóvá tett.

Azonban ne úgy legyen, u. m., amint én akarom, hanem  
amint te. A kehelytől irtózott, de a zúgolódástól még inkább; s azért 
mikor jóformán még besem fejezte, máris mintegy visszavonta ké
résit. Csak ekként, Istennek meghódolva, arathat az ember diadalt.

S Jézus e könyörgésére mi volt a válasz ? Semmi. Az 
ember azt várta, hogy erre az imádságra megszakad a mennyei 
Atya szive. Azonban az Ég néma rfíaradt. A pusztán Jézus éhezni, 
e kertben meg inni volt kénytelen. S ő készséggel fenékig kiürí
tette a poharat.

S ekkor tanítványaihoz ment, hogy megvigasztalódjék, de  
miattuk még inkább elszomorodott, mert alva találta őket. Ilyen 
az ember! Ha más szenved, csukva a szemünk, kezünk, szivünk. 
Só't némelyikünk, mikor a saját lelkét fenyegeti a veszély, még ak
kor is gondatlan. — És mondó Péternek: Alszol, Simon ? Az én 
szemeim könyekkel, a tieid álommal vannak-e tele ? Nem virraszt- 
hattatok-e egy órát sem velem ? Oh tudunk mi virrasztani nem
csak egy órát, hanem egész éjszakát is — mulatozva! — Vigyáz
zatok és im ádkozzatok! Ez volt Jézusnak tanítványaihoz intézett 
halála előtti utolsó szava — tehát összes intéseinek talán legfon
tosabbika ; hiszen halála előtt az ember már csak a legszüksége
sebbet mondja. — Vigyázzatok, hogy kísérteibe ne essetek, ille- ’ 
tőleg, hogy a kisértet ne diadalmaskodhassék felettetek. Mert el 
ne feledjétek, hogy még ha kész is a bűn elleni küzdelemre a 
lélek, de a test erőtelen, mert benne nagy a rosszra való hajlam. 
Jézus azt mondja, hogy ezért vegyék az emberek komolyan, némelyi
künk meg épen azért veszi könnyen a dolgot. Azt mondja, hogy kész 
volna ő a jóra, de nem telik tőle, mert teste ehez erőtlen. Aki igy 
beszél, annak lehet, hogy tényleg erőtlen a teste, de az meg bizo
nyos, hogy a lelke sohasem volt kész Jézus követésére.

Azonban az apostolok Jézusnak ezen háromszori ébresz
tésére sem ébredtek — némelyikünk meg a százszorira sem eszmél.

S Jézus a tanítványoknak eme viseletét tapasztalva talán elfor
dult tőlük ? Ellenkezőleg! Mintha ez a gyámoltalanságuk marasztaló 
könyörgés lett volna: gyengeségük erőt öntött beléje, elhagyatott- 
ságuk arra bírta, hogy el ne hagyja őket. Könyörgött m ásodszor 
és harm adszor is.

Mi pedig fogadjuk Jézus intését: Imádkozzunk! A buzgó 
imádság a léleknek igazi virrasztása. És virr^sszunk! mert bűneink 
csak akkor alusznak- el, ha virrasztunk. Virrasszunk, hogy tudjunk 
imádkozni és imádkozzunk, hogy tudjunk virrasztani.
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Végre Jézus imájára megjött a válasz — illetőleg at: 
an gyal A pusztán akkor jelent meg, mikor három Ízben a sátán
nak megtagadta — itt meg e kertben akkor, mikor három Ízben 
Istennek kifejezte hódolatát. — Ha nem tesszük azt, amire a sátán 
kisért, ellenben cselekesszük azt, amit az Isten akar, akkor nekünk 
is szolgálatunkra áll a menny. Aki ezt még nem tapasztalta, az 
valószínűleg nem is teljesítette még soha szívvel-lélekkel az Isten 
akaratát.

Ez az  angyal erősité Jézust, az Erőt; a teremtmény a Te
remtőt. 0  is mondhatta Keresztelő Jánossal: Nem vagyok méltó, 
hogy Jézusnak sarufüzőit megoldjam. Legfőbb ideje volt az angyal 
megjelenésének, mert olyan rettenetes lelki küzdelem szállta meg 
az Urat, hogy véres izzadság ütött ki a testén. S ez a véres 
veríték a földre hullott. Sok veríték, köny és vér áztatta a bűnbe
esés óta a földet, de soha olyan ártatlan és szent, mint a Jézusé. 
És miért ? A bűnért. Ez nemünknek átka, amely miatt a könynek 
és vérnek egész özöne borította el már ezerszer e világot; s ez 
az átok mégis el tudja ámitani az embert.

Ez a véres verejték a z  a vérkeresztség, amelyről azt mondta 
Jézus: Meg kell vele keresztelteínem ; mennyire gyötör, mig túl 
nem estem rajta; bár történnék már meg mielőbb (Luk. 12, 50.)!

S amint felkelt e vívódásból, ismét a tanítványokhoz ment; 
s midőn megint alva találta, azt mondta nekik : Miattam már al
hatnátok, de itt vannak azok, akik m ajd fölébresztenek benne
teket. Menjünk iehát! H ová? Menekülni akar-e Jézus? Ellenke
zőleg : ellenségei elé, a halál karjaiba megy, mivel ezt üdvünk úgy 
kívánta. Adám, mert bűnös, még az Istentől is rettegett; Jézus, 
mert szent, még a pokollal is bátran szembeszállt.

E közben föltűnt a kert bejáratánál Júdásnak, a banda 
vezetőjének alakja. Az imént mosta meg Jézus a lábait, s már is 
a pokol szolgálatába állt; a mennybe kellett volna az embereket 
vezetnie s ő a kárhozatba sodorta őket; juhokat kellett volna Krisz
tushoz terelnie, ő meg ebeket és farkasokat uszított ellene.

Júdás nyomában betörtek a kertbe a latrok is. Még a 
pogányok is annyira tiszteletben tartották a templomokat, mint me
nedékhelyeket, hogy ott a gyilkosokat sem volt szabad elfogni. Ha 
a föld kerekségén valahol lélekben és igazságban imádta valaki az 
Istent, úgy az Getsemánéban, Jézusnak ezen imaházában történt 
meg. S Júdás még ide is berontott, hogy elfogja és a pokolnak 
kiszolgáltassa a Megváltót. így fogták el a pogányok Dánielt az 
imateremben; igy gyilholtatták le a pápák e?rével az imádkozó 
evangélikusokat a templomaikban. No de tudják azt az Igazság 
mártírjai, hogy nekik e világon csak az Isten az erős és rendíthe
tetlen váruk, s azért a világ gonoszsága nem tántorítja meg őket.
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A  zsidó hatóság egy csapat pogány katonaságot s egy  
sereg zsidó templomi őrséget hozott ide magával, mintha olyan 
veszedelmes gonosztevő ellen vonulnának, akivel egy-két ember 
nem igen szállhat szembe. — Fegyveresen törtek Jézusra e csa
patok — dorong és kard volt tehát a szeretet fegyvereivel küzdő' 
Megváltó kifogyhatatlan jótékonyságának jutalma. — S bár hold
tölte volt, lámpákat is hoztak magukkal, hogy esetleg felkutat
hassák a bokrok közt bujkáló Világ Világosságát: Jézust. De rósz- 
szül ismerték őt a szerencsétlenek!

Midőn Júdás látta, hogy Jézus és a z apostolok ébren 
várják őt, jelt adott a pokol fajzatának. Mint ahogy most kéz
adással, úgy akkor testvéri csókkal üdvözölték egymást a jó bará
tok. Júdás az árulás eszközéül itt e csókot választotta. A hattyú 
fekete bőrét fehér toliakkal takarja; a farkas, u. m. Jézus, néha 
báránybőrbe öltözik; ez esetben meg a sátán a szeretet jelével 
igyekezett tönkretenni a Szeretetek

S megállapítva e jelet, Krisztushoz sietett és megcsókolta 
őt — Jézus meg tűrte ezt a csóko t! íme, mire képes az ördög 
és az Isten! — Az a Magdaléna, aki drága kenőcsöt öntött Jézus 
fejére, még az Urnák lábait is alig merte megcsókolni; az apos
tolokról meg sehol sem olvassuk, hogy valamelyikük annyira bizal
maskodott legyen, hogy Jézust megcsókolta volna; Júdás meg ezt 
is meg merte tenni! Nem csók volt ez, hanem kigyómarás, mely 
sokkal jobban fájt Jézusnak, mint azon ütések, melyeket Kaifás 
és Pilátus udvarában kellett a vadaktól elszenvednie. Pedig vala
hányszor ajkainkkal valljuk, de bűneinkkel, szivünkkel megtagadjukr 
mindannyiszor csókolva áruljuk el őt. Vajha megkimélnők tehát e 
kínjától.

S  vájjon mi következett a pokolnak e vigyorgása, Júdás- 
nak e merénylete után ? Megnyilt-e a föld, hogy elnyelje, elpusz
títsa e gyalázatos gonosztevőt ? Ha ez történik, azt értenők. De  
nagyobb csoda történt: nem a föld, hanem a Jézus ajka nyílt meg. 
Talán, hogy azt mondja: Hogyan merészkedel te, utálatos gazember, 
ajkaiddal arcomat beszennyezni ? Ellenkezőleg : barátjának szólítja  
őt. Való igaz ez a szó, mert Jézus még mindig barátja volt; és Júdás- 
nak is barátsággal kellett volna Jézus iránt viseltetnie. De ő az el
lenkezőt tette : mesterét elárulta. Jézus azonban még akkor sem 
mondta fel neki a barátságot.

Barátom, te lettél árulómmá ? Oh, jól tudta az ördög, mit 
csinál, amikor apostolt bérelt fel e gazságra. Tudta, hogy Brútusz 
kése öli meg Cézárt, és a Júdás árulása Jézust. Csak azt nem 
tudta, hogy ezzel is az Isten országának tesz szolgálatot, mert ez
zel is az írás teljesül (Zsolt. 41, 10).
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Aztán két kérdést intézett ludashoz Jézus. Ez a J<ét kérdés 
■mintha a Megváltónak két keze lett volna, mellyel a fuldoklót ki 
akarta menteni. Miért jöttél ? u. m. Megfontoltad-e eljárásodnak 
következményeit? Csókoddal árulod-e el a z  Üdvözítőt?  Jákob 
megcsalhatta atyját, a vak Izsákot; azt hiszed-e, hogy te meg csó- - 
koddal még a Mindentudót is megcsalhatod ?

Azonban Júdást már e szeretetteljes szavak sem hatották 
m e g ; szive ép oly hideg volt, mint a csókja; hű maradt mesteré- 1 
hez — a sátánhoz; a fariezusoknak adott szavát be akarta váltani. 
— Sajnos, hogy sok ember ma is a gonoszoknak adott szavával 
indokolja bűnét; mintha bizony az Istennek sohasem fogadott 
volna hűséget! Vagy csak a sátánnak adott eskü a szent ?

*
Jézus akkor tudván — nem azt, hogy e fegyveresek nagy 

íömegének nem állhat ellen, mert azt nagyon könnyen megtehette, 
hanem azt, hogy az az elfogatás is az Istennek intézkedése — 
előállt; részint, hogy ellenségeinek kiszolgáltassa magát, részint 
pedig, hogy tanítványait az esetleges bántalmazás ellenében saját 
testével fedezze. — S monda: Kit kerestek? Tudta azt, amit kér
dezett és mégis tudakolta. Tette ezt részint azért, hogy a zsoldo
sokat küldetésük alávalóságának tudatára ébressze, részint pedig, 
hogy híveit az elfogatás veszélyétől megóvja. — Jézus nemcsak 
Getsemánéban, hanem minden szent helynek küszöbén azt kérdezi 
a belépőtől: Mit és kit keresel itt ? Vajha erre mindenikünk igaz 
lélekkel válaszolhatná, hogy csak az Ur Jézust és csakis az ő imá- 
dása s nem megkötözése és megcsúfolása végett keresi.

A zsoldosok és főpapok közt bizonyára voltak olyanok, akik 
ismerték Jézust; de a feltett kérdésre még ezek sem mondták : 
Téged keresünk ! JEhez Jézus méltóságos fellépésével szemben nem 
volt bátorságuk. Ok is adják tehát a tájékozatlant, midőn azt vá
laszolják : Keressük a Názáreti Jézust. Ez volt a Megváltónak 
leghasználtabb neve: igy nevezi Pilátus, igy a húsvéti angyal, igy 
maga a Saulnak megjelenő Krisztus.

A z  én vagyok, u. m. erre Jézus. Mily sokat mond ez a há- 
i*om szó. Mikor ezt a szamáriai asszonynak (Ján. 4, 26.), nekünk 
meg nemcsak szóval, hanem sebeivel mondja, akkor ez evan- 
géliom ; mikor a hullámzó tengeren az apostoloknak kiáltja (Máté 
14, 27.), akkor ez megváltás; mikor meg itt a pokolnak vágja a 
szemébe, akkor ez villámcsapás. — Itt v a g yo k ! engem szükség- 
leien keresnetek. A koronázok elől menekült (Ján. 6, 15.), ellenben 
a hóhéroknak, mikor azt üdvünk úgy kívánta, kiszolgáltatta magát. — 
Itt va g y o k ! Jézus ezen szava ellenségeit leteriti, híveit fölemeli. 
Ha tehát bennünket is támad a sátán, hogy meg ne hátráljunk, óh 
mond azt Jézus nekünk is: Itt vagyok! ha roskadozunk a szén-
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védés alatt, hogy el ne essünk, szó lj: Itt vagyok! ha nincs, aki 
tanácsot adjon, hogy el ne csüggedjünk, mond: Itt vagyok! s- 
végre ha a halál borzalma szállja meg lelkünket, hogy az Utolsd 
Ellenséggel is bízvást szembe szállhassunk, mond: Itt vagyok!

Jézusnak e merész szavára meghátráli a zsoldosoknak  
csapata, sőt ellenségei leestek előtte a földre — Dávid egy ka
viccsal leteritette a Góliátot: — illetőleg Jézus a poklot. Ez nem elő
ször és nem utoljára történt igy. Mikor egyszer a csőcselék nagy 
zajjal a szikláról le akarta őt lökni, csak végig nézett rajta, és 
csend lett, senki sem merte őt érinteni (Luk. 4, 30.); mikor meg, 
a farizeusok egy alkalommal meg akarták őt kövezni, reájuk sze
gezte szemét, s csaknem ők kövültek meg — semmi bántódása sem 
eshetett (Ján. 8, 59.); amint meg az elfogatására küldött szolgák- 
meghallották a szavát, egyszerre apostolaivá (Ján. 7, 46.), Getse- 
mánéban meg, ime, a poroszlók imádóivá lettek; Isten trombitájának 
szavára Jerikó falai ledőltek. így éreztette velük, hogy nincs hatal
muk fölötte; igy adta értésükre, hogy önként megy a halálba. S  
ha a Bárány ilyet tehetett, melyen lesz a hatalma, mikor Orosz
lánként fog eljönni; ha halálra menet ilyet miveit, mit tesz majd 
akkor, mikor itélőszéke előtt fognak a halottak megjelenni!

íme milyen Júdásnak pokoli gazságával szemben Jézusnak istent, 
szeretete; Péternek feleselésével szemben, az ő isteni szerénysége; a 
getsemánei környezetnek megdöbbenésével szemben az ő isteni nyu
galma ; az ellenségnek látszólagos hatalmával szemben az ő látha
tatlan mindenhatósága! Bizony igy ember nem szenvedett. Ezek
nek történte után valóban elmondhatta: Ez én vagyok! ezeknek 
láttára az átalkodottság is kénytelen vallani: Ezt csak te tehetted,, 
ilyen csak te lehettél Jézus!

Jézus a zsoldosok lebomlására, mintha semmi sem történt 
volna, egy szót sem szólt, hanem nyugodtan rendelkezett. Azt 
mondta : Mivel, amint mondtátok, csakis az én elfogatásom végett 
vagytok kiküldve, tanítványaimhoz, akiket a zsidóknak nagy ked
vük lett volna szintén bekísérni (Márk 14, 51.), ne nyúljatok 
íme, még Getsemanében, sőt a Golgotán is csak mások és nem a 
maga megmentésére gondolt! Ezeket bocsássátok e ll  Ezt nem 
kérve, hanem úgyszólván parancsolva mondta. Tehát szavaival 
ő kötözte meg előbb a zsoldosok kezét, s csak azután engedte 
megkötözni a magáét. És az ellenség nem is nyúlt az apostolokhoz,, 
még a vagdalódzó Péterhez sem. — Hányszor védte meg igy Jézus* 
híveit az egyháztörténet folyamán!

* .
Jézusnak szavaira megdöbbenésükből feleszméltek, és a Meg-' 

váltónak megkötözéséhez készülődtek a zsoldosok. Az egyik — 
Málkus — már úgy látszik reá is vetette a kezét. Ennek láttára-



felforrt a tanítványokban a vér s egyszerre egymástól azt kérdezik: 
Üssük, vágjuk-e e csőcseléket? Vágnák, ha volna mivel, u. m. 
némelyikünk. Megjegyzem erre, hogy kardban az apostolok aligha 
szenvedtek hiányt, mert gyenge lábon állván azon időben Zsidó
országban a közbiztonság, különösen a harcias galileusok közül 
sokan kardosán jártak, amit — Péter példájából következtetve — 
z z  apostoloknál is megtűrt Jézus.

Bizonyos, hogy az apostoloknak ez a felbuzdulása Júdás áru
lásához képest szinte dicséretes; szinte jólesik az embernek látnia, 
hogy ha a tizenkettő között akadt is egy áruló, de tizenegy még 
harcra is kész Jézusért.

Péter meg nem is várva be Jézus válaszát, mindjárt kardot 
is ránt, és lecsapja a főpap szolgájának, Malkusnak, a fülét. 
Krisztusért életét kockáztató, egy egész sereggel szembe szálló eme 
bátorsága ugyebár becsülendő. És ne is merje őt hibáztatni az 
olyan, akiben nincs e lelkesedésnek egy szikrája sem, s aki soha
sem kockáztatott még Jézusért semmit, hanem mindig gyáván vissza
húzódott ott, ahol az igazság érdekében szólania és tennie kellett 
volna. De e példa még sem követendő. Már azért sem, mert ez oly 
vakmerőség, amelynek következtében, ha Jézus közbe nem lép, 
a getsemánei szentély vérengzés színhelyévé változik; de meg azért 
sem, hogy ennek kapcsán Jézus hatóság elleni izgatással vádol
ható ; s még kevésbé azért, mert ezen eljárás Jézus szellemével 
teljesen ellenkező, Péter kardja akkor, amikor üt, ahelyett, hogy 
tűrne; sebez, ahelyett, hogy gyógyítana ; öl, ahelyett, hogy feltámasz
tana, úgyszólván kiüti Jézus kezéből a neki Isten által nyújtott 
kelyhet. De Jézusra nézve nem is megtisztelő, mivel úgy tünteti fel 
a dolgot, mintha Jézus Péter védelmére szorulna. Az ily meggon
dolatlanság jobban sebzi Krisztus szivét, mint a Malkus fejét; az 
ilyen »apostoli«,buzgalom a főpapi gonoszsággal egyaránt keseríti 
Jézus lelkét.— És némelyikünk mégis örökké a Péter kardját forgatja, 
és ezer sebet üt vele az egyházon, illetőleg a- Málkusnál százszorta 
ártatlanabb és jobb emberek szivén. Ezért Jézus azon szavakkal: 
Tedd hüvelyébe a szablyádat!  kivette Péter kezéből a kardot. 
Mert, u. m., aki fegyvert fog, fegyver által vész el. Jézusnak 
e nyilatkozata törvény és jóslat; azt mondja, hogy úgy legyen és 
úgy lesz. A fegyvert az igazságot szolgáltató hatóság is legföljebb 
a gyilkosságnak megtorlásául, más meg csakis a legnagyobb élet
veszély esetén a maga és felebarátai életének megvédéséül hasz
nálhatja ; mert aki különben cselekszik, az fegyver által vész el, 
az el nem kerüli a boszut, amint a Jézust megfeszítő és az apos
tolokat gyilkoló Jeruzsálem sem kerülte el.

Gondolod, u. m. Jézus, hogy tizenkettőnk védelmére nem 
.kérhetnék, nem kaphatnék most tizenkét sereg angyalt, s amint
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tudod egy-egy légió hatezer katonából áll. Pedig amint Mózes ide
jén az összes egyptomi elsőszülötteknek, később meg Szenakerib 
száznyolcvanötezer katonájának elpusztítására elég volt, úgy ezek
nek a zsoldosoknak megsemmisítésére is elég volna egy angyal is. 
De mi módon teljesülne akkor a bűnösöknek Krisztus halála 
általi megváltását jósló írás, illetőleg az isteni végzés ? pedig ennek 
teljesülését szabadulásomnál százszorta inkább akarom. íme, igy 
oktatta meg, gyógyította meg Jézus először Péternek haragra, 
boszura lobbant lelkét, s csak azután a Málkus fülét.

De nemcsak hogy Péter kezéből kivette a kardot, hanem  
oly szelíden, mintha Málkusnak tartoznék vele, jóvá is tette azt, 
amit tanítványa bolondul cselekedett: a megcsonkult katonának 
visszahelyezte, meggyógyította a fülét, s ezzel ellenségeinek meg- 
mutatatta akkor is rendelkezésére álló, őt, ha neki tetszik, meg
mentő csodahatalmát. Ez az egyetlen gyógyítási csoda, melyet Krisztus 
kéretlenül tett; ez a tanítványának hibáját helyrehozó tette volt 
szabadon mozgó kezeinek utolsó cselekedete. — Fülét levágni, 
hevességünkkel hallgatóinknak fülét lecsapni, mi is tudjuk ; hanem 
a lecsapottat meggyógyítani, ehez nem igen értünk. Kérjük Jézust, 
hogy ilyenkor jöjjön segítségünkre és tegye jóvá ébbeli hibánkat.

*
És a Megváltónak imént emlitett eme végtelen szelídségét és 

jóságát a főpapoknak és zsoldosoknak alávaló, gyáva hada azzal 
hálálta meg, hogy megkötözték Jézust; bilincseket tettek annak 
kezére, aki leszedte, összetörte lelkünk bilincseit; megkötözték azt, 
aki megoldotta a halálnak és kárhozatnak kötelékeit; rabságra ve
tették a Szabaditót.

Sámson, mikor a filiszteusok láncra verték, egy pillanat alatt 
összetörte a békókat. Te a te ellenségeiddel és békóiddal miért 
nem teszed ezt, oh Uram, holott vajmi könnyen teheted, hiszen még 
a betegségnek és halálnak bilincseit is számtalanszor egy szavad- * 
dal összezúztad. Most azonban nem éltél e hatalmaddal. Tudom, 
miért. Mert tulajdonkép nem ezek az alávalók, hanem irántunk 
való imádandó szereteted kötözte meg a lelkedet; annak az arany
szálai láncolták sorsodat a miénkhez.

Képzelhetjük, hogy a zsidók méltatlansága rettenetesen fájt 
Jézusnak; mert nem szerettetni, holott szerettünk; meg nem értetni, 
holott mindig önzetlenül, tisztán az igazságért küzdöttünk; gonosz
tevőként kezeltetni, holott xsupa jóltevés volt az életünk, szörnyű 
állapot. Nem csodálnók, ha a történtek után Jézus ama latrokat 
egy szóra sem méltatja. De ő amint az imént Málkust kézzel, úgy 
most a főpapokat szavaival akarta meggyógyítani — megszólalt tehát: 
Mint egy latorra, úgy támadtatok, u. m., reám, holott én ahe
lyett, hogy elvettem volna, betegeitek egészségét és halottaitok
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életét visszaadtam. Minden nap a templomban voltam, s ti mégis 
éjjel törtetek reám. Értelek! van okotok az Isten, az emberek és 
saját lelkiismeretetek előtt bujkálni. Nem látjátok-e, hogy e gyaláza
tos eljárással önmagatokat gyalázzátok meg ? — Fegyverrel, dorong
gal jöttetek. Nem tudjátok-e, hogy csak a gazság retteg még az 
árnyékától is, mig az igazság, az Istenen kívül, senkitől sem fél. —  
Mondhatta volna Jézus ezt ekként kibővitve is; de a szelíd Meg
váltó ezt nem mondta; a sorok közti olvasást a főpapok lelkiisme
retére bízta.

Az Isten, u. m. Jézus, mielőtt végső Ítéletet tartana fölöttetek 
egy órát, egy napot arra szánt, hogy azon ország-világ előtt meg
mutathassátok ítéletre teljesen érett gazságotokat. Ez a mostani 
óra az a ti órátok, ez a ti napotok. Ám tobzódjatok tehát, de 
e közben el ne felejtsétek, hogy csak egy óra, csak egy nap az egész, 
s azzal végetek. A mi e napon dúlni fog, az a sötétség hatalma, 1 
ti annak csak az eszközei vagytok; s azután, mint elhasznált esz- 1 
közök, tűzre kerültök. Abban a kétszeres anyagi és erkölcsi sötét- ( 
ségben is mily világosan látott Jézus!

Amint Jézus ezek elmondásával kiszolgáltatta magát a zsí- \ 
dóknak, valamennyi tanítványa elfutott; elhagyta őt a hősködő i 
Péter és a halálra szánt Tamás is. Óh elhagyatott Jézus! Ezren d 
tolongtak körülötted, mikor kenyérrel láttad e l ; most meg senki d 
sincs, aki ártatlanságod mellett tanúskodni menjen a törvényszék elé. I

De ez nem lepte meg őt. Tudta ő ezt előre. Azzal nyug- j
tatta meg a lelkét, amivel Dávid: Még ha az apám és anyám is i
elhagyna, az Isten akkor sem hagy el engem (Zsolt. 27, 10). A 4
hálátlanság nem tántorította meg. Nem azért kezdte munkáját, hogy 
köszönetét arasson, és nem is hagyott fel vele, mikor hálátlanság j 
lett a jutalma. Olyan volt, mint a nap, mely másoknak világítva 4 
e lég ; mint a gyümölcsfa, mely annak is terem, aki üti. — Mi nem i 

•  hagytuk-e el őt soha? Sajnos, mindannyiszor, ahányszor vétkeztünk. - 
Egyedül Jézus a megbízható.

c) Jézus Kaifás előtt.
Máté 26, 57. Márk 14, 53. Luk. 22, 54. Ján. 18, 19.

Jézus felett Kaifás, Pilátus, a zsidó főpapi és a pogány hely
tartói, az egyházi és világi törvényszék Ítélkezett; tehát elitéltetése 
látszólag a legalaposabb és mégis a legundokabb törvénykezési 
gyilkosság volt.

Az ember azt hinné, hogy a Getsemánéból éjféltáján meg- 
kötözötten hozott Jézust reggelig a börtönbe vetik. Minek zavar
nák vele a törvényszék tagjainak álmát ? Oh azok nem aludtak í 
Valamennyien türelmetlenül várták a prédát. Legtürelmetlenebbül
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Annas. Először tehát hozzá vitték Jézust, hadd élvezze meg
gy aláztatását. Pokoli élvezet! Ez az  Annás Kaifásnak apósa  
volt. Ezt a Krisztus fölötti Ítélet egyhangúságának magyarázatául 
említi az evangélista.

Annás csúfolódása után Kaifáshoz vitték Jézust. Ez a Kai- 
fás a zsidóknak akkor uralkodó főpapja, különben pedig a hajdani 
Heródesnek, a betlehemi gyilkosnak annyiban elvtársa volt, hogy 
mindaketten azt vallották: Vesszen az ártatlan a bűnös helyett. 
Kettejök közt azonban az volt a különbség, hogy Heródes azt tar
totta : Vesszen valamennyi gyermek a Messiásban remélt lázitóért, 
Kaifás meg azt határoztatta: Inkább haljon meg egy ember, sem
hogy az egész nép elvesszep! Igen szép és nemes ez az utóbbi elv, 
ha például Vinkelríd Arnold úgy valósítja meg, hogy hazájának sza
badságáért, vagy egy özvegy anya úgy értelmezi, hogy árváinak 
boldogulásáért feláldozza magát. De Kaifás a maga tanácsával nem 
azt akarta, hogy valamelyikök önként áldozza fel magát, hanem 
hogy az Istennek velük szembeszálló prófétáját a pogány hatóság
nál, mint lázitót, gyanúsítsák meg, és lábuk elől tegyék el. Miért? 
Hogy igy hazájukat, nemzetüket megmentsék? Van eszük ágában \ 
Csak azért, hogy ezen árulással megnyerjék a rómaiak kegyét, ille
tőleg biztosítsák a főpapok számára az egyházi uralmat.

Kaifásnál találták a főpapokat. Hát több főpapja volt-e 
akkor a zsidóknak ? Működő csak eg y ; de elcsapott volt sok. 
Ugyanis a rómaiak a főpapi állással valóságos kereskedést űztek: 
két-három évenkint letették a főpapot, s azután a legtöbbet fizető
nek adták el az állást. Jellemző ez az eljárás úgy a római helytartó
ságra, mint a zsidó főpapokra, akik az ilyen előléptetést vállalták.

Amint a poroszlók bevezették a terembe Jézust, Kaifás 
mindjárt vallatóra fogta őt. S amennyiben azt szerette volna, 
hogy politikai vétség miatt Ítélhessék el, lázitást, összeesküvést bi- 
zonyitó vallomást akart belőle kicsikarni. Azért először tanítványai • 
felől tudakozódott: Miért jár mindig tizenkettővel? toborzók-e, 
bandavezérek-e azok ? Mi a nevük ? most hol kaphatók ? stb.

E kérdésre ugyan válaszul Jézus rámutathatott volna például 
a Kaifás udvarán lévő, Mesterét megtagadó, Péterre. De ő nem 
azért jött, hogy másokat bajba rántson, hanem hogy mindenkit a 
bajából kiszabadítson. S azért a főpap ezen kérdésére semmit sem  
válaszolt.

Ekkor Kaifás Jézus tanait kezdte feszegetni, hogy valami 
állam- vagy egyházelleneset magyarázhasson ki belőlük, s igy for
radalmárnak vagy eretneknek mondhassa Jézust. Krisztus e törek
vésnek e szavakkal vágta az ut\át: Én mindig nappal a templom
ban, a nagy közönség, a te híveid előtt, tehát a legnyilvánosabban  
beszéltem. Mi szükség van tehát arra, hogy a magam ügyében én
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mondjak tanúságot ? Amit minden zsidó hallott és tud, azt ugyan i 
valószínűleg jól tudod te is, de ha nem tudnád, kérdezd meg a zo 
kat, akik hallottak engem et Boldog ember, aki ily nyugodt lelki - 
ismerettel hivatkozhatik barátra és ellenségre egyaránt.

Hallgatóin kívül hivatkozhatott volna még, mint a fa a gyü
mölcsére, úgy Jézus a cselekedetei r e ; mondhatta volna: Hivasd elő 
tanúimul az általam meggyógyított betegek százait, az általam a 
sírból a minap feltámasztott betániai Lázárt. De, gondolta magában, 
minek hányjam a borsót a falra ?

Kaifást úgy látszik kissé zavarba hozta Jézusnak helyes, ön
érzetes válasza. Azonban egy közelben álló otromba szolga segí
tett a főpap baján: arcul ütötte -Jézust, s ezzel elterelte urának 
zavarodottságáról a figyelmet. Szabad volí-e ezt a bírák jelenlété
ben tennie ? Oh nagyon jól tudta ott már minden cseléd, hogy 
Jézussal már végeztek, s hogy vele szemben mindent megengedhet 
magának bárki. — S mi több, ez az otromba szolga az arcul csa
páson fölül még Jézus illemtanárául is felcsapott. így felelsz-e, 
u. m., a főpapnak?  S vájjon mi illetlenséget követett el Jézus? 
Megmondta az igazat! S ezt, ha velük tették, gorombaságnak tar
tották már akkor is a hatalmaskodók.

A zsidók főtanácsa, sőt csodák csodája, még az Ég is, mintha 
nem látta volna, úgy tűrte e gyalázatosságot. Hol voltál akkor, i 
Isten, aki élve temetted el hajdan a Mózes ellen zúgolódó Kóré 
nemzetségének ezreit ? Hol voltatok, angyalok, akik elpusztítottátok i 
az Isten eílen vétő Sodomát ? A szolga hallatlan gazsága, vagy az 
Ur hihetetlen szelídsége fegyverezett-e le benneteket ? Én, ha ott 
vagyok, leütöm azt a gyalázatosat, u. m. némelyikünk. Hát szép és 
dicséretes volna ez a mi felháborodásunk, ha mi, valahányszor vét
kezünk, ezzel szintén nem ütlegelnők az Urat. De igy a tőlünk i 
szenvedett bántalmaztatás talán még jobban fáj neki, mint az a haj
dani, mert akkor a püspök szolgája a megalázottat, ellenben a mi 
esetünkben az Urnák tanítványa bántalmazza a felmagasztalfat.

Jézus ugyan nem boszulta meg, de szó nélkül még sem 
hagyta e bántalmat: Felele a szolgának; nem tartotta átalkodott- 
nak, csak otrombának, akiben lehet még egy szikrányi lelkiismeret. J 
Ezt akarta benne felébreszteni, amikor azt mondta: Miért versz 
engemet ? Te vagy-e a biró? S ha az volnál, bűnös vagyok-e én?  
Nem szabad-e védekeznem ? Nem lettem-e erre felszólítva ? Mily 
szörnyű volt a bántalom s mily enyhe a feddés 1

*
Mig a fentemlitettek a teremben történtek, a főpapok — 

Nikodémus és Arimatiai József kivételével — mindnyájan vagy 
izgatást, vagy eretnekséget bizonyító hamis tanukat kerestek és 
hallgattak ki. Jézus mellett tanuskodót keresés nélkül is találtak



volna akár ezret, de nekik céljuk elérésére hamis tatra kellett. 
S  ilyen is akadt sok, mert hisz ez igen oksó, lépten-nyomon kap
ható portéka — de tanúságuk nem volt e g y e ző ; két olyan ember, 
aki egyformán hazudott volna, sehogysem volt kapható. Mert amint 
a kioktatott tanuk Jézussal szembe kerültek, nagy zavarukban a 
megállapodás ellenére össze-vissza beszéltek. — Végre azonban  
ialáltak két oly tanút, aki szerint Jézus azt mondta, hogy le
ronthatja, sőt lerontja az Isten tem plom át; s az ilyen beszéd a 
zsidók szerint a szentegyház iránti oly rettenetes tiszteletlenség, 
mely halállal büntetendő'. — Tudjuk, hogy ezek sem mondtak iga
zat. Mert Jézus nem azt mondta, hogy ő, hanem hogy a zsidók 
rontják le majd a templomot; de nem a jeruzsálemit, hanem az ő 
testét, mely az Istennek valódi temploma, amennyiben az Istennek 
teljessége lakozott benne. Azonban, u. m. Jézus, ő ezt harmad
napon felépíti, vagyis testét feltámasztja a sirból. — De ha tény
leg a jeruzsálemi templomról mondta volna, hogy három nap alatt 
épit olyat, főbenjáró bűn lett volna az ilyen beszéd ? Még aki el 
sem hitte, az is legföljebb oktalanságnak, de halálos bűnnek nem 
mondta volna. — De még e két tanúnak beszéde sem volt, u. m. 
az evangélista, egyező.

Jézus e vádra semmit sem válaszolt. Mint a nap rendü
letlen nyugalommal halad, tomboljanak bár alatta a viharok, kava
rogjanak bár a felhők, károgjanak bár a varjak: úgy Jézust sem 
hozta ki fenséges nyugalmából az embereknek eme hitványsága. 
Nem magyarázgatott, mert úgy is értették, illetőleg úgy sem akar
ják azt érteni, amit az idézett szavakkal annak idején mondott; 
nem felelt, mert tudta, hogy úgy értik meg legjobban, ha hallgat.

A  főpap megütközött e hallgatáson, mert jól tudta, hogy 
ez  azt jelenti, hogy Jézus sem a vádlókat, sem a bírákat nem 
tartja válaszra méltóknak. Egy másik kérdést tett tehát elébe, amely
ről tudta, hogy arra nem marad adós a válasszal, sőt hogy arra olyat 
fog felelni, aminek alapján a tanács egyhangúlag halálra Ítéli őt. 
Azt mondta neki: Követelem, esküdj az élő Istenre, csakugyan te 
vagy-e a Krisztus, vagyis Istennek Fia ? A zsidó főhatóság a 
kérdések eme kérdésének felvetésével a világtörténet egyik legfon
tosabb eseményét — Jézusnak ünnepélyes hitvallását idézte elő. 
A menny és pokol összes szellemei visszafojtott lélekzettél lesték 
"Jézusnak e kérdésre adandó válaszát. S mivel itt nem hamis tanú
ság megcáfolásáról, s ezzel Jézus felmentéséről, hanem az ő isteni 
származásáról és küldetéséről, illetőleg a világ megváltásáról volt 
szó, azért erre, még ha az életébe kerül is, válaszolnia kell itt Jézus
nak, előbbi szent hallgatását tehát szent szavai követték : a bíróság 
felhívására erre letette Jézus az esküt, amidőn ezt vallotta: Te 
m ondtad! jól mondtad! S bár tudod úgy is, ha nem mondom,
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mégis ezennel ország, világ előtt vallom, hogy az vpgyok, aki
nek mondtál 1 íme, mikor koronát kínál neki a nép, az elől me
nekül; de mikor vallomásától a mi üdvünk függ, akkor nyiltam 
bizonyságot tesz isteni fenségéről; bár tudja, hogy ezzel kimondta 
maga fölött a halálos Ítéletet. S e fönséges vallomását rögtön úgy
szólván még fönségesebb — az élők és halottak fölötti hatalmát hir- 1 
dető eme szavakkal toldotta m eg: Meglátjátok az Embernek Fiát i 
az Istennek hatalmas jobbján ülni, és a z égnek felhőiben a  
világ ítéletére jönni. így hirdette a felette Ítélkezőknek az őket 
fenyegető isteni Ítéletet, mely Kaifásra, Jeruzsálemre és a zsid6 
nemzetre néhány év múlva le is csapott.

Jézus szavaira a főpap, e kiáltással: Istenkáromlást köve- « 
tett el!  — tehát neki az isteni kijelentés istenkáromlás — meg- | 
szakitá ruháit. Inkább megrögzött, álnok szivét szakította volna 3 
meg. — Hallottátok, u. m., káromlását; mi szükségünk tanukra ? '. 
Egyszerre őszintévé lett Kaifás: nyíltan vallja, hogy elitélték volna a 
ők Jézust tanuk nélkül is. — Mint vélekedtek, hogyan ítéltek, kérdip il 
— ámbár azzal, hogy szavát istenkáromlásnak bélyegezte, már a ha- i 
lálos ítéletet kimondta fölötte. — És e villámlást követte a mennydör- - 
gés — a főtanácsnak azon egyhangú Ítélete: Méltó a  halálra! Az: l 
életnek forrása, az életadó, a halottakat feltámasztó méltó a halálra t a 
ez az erkölcsi halottaknak az Élet fölötti Ítélete. Ezzel a zsidó áj 
nemzet maga fölött mondta ki a halálos Ítéletet.

Krisztus az ítéletet türelemmel hallgatta. Megfelelt rá a  i 
lelkiismerete, s igy ő nyugodtan hallgathatott. Ez a nyugodtsága*  ̂
önuralma, mindenhatóságának egyik legfényesebb bizonysága. Mennyi i 
erő kellett e napon isteni hatalmának ily fékentartásához L — De meg j 
azért is hallgatott, mert ügyét az Istenre bizta és közeli diadalát i  
látta, tudta, hitte. — No meg hallgatott azért, hogy mi beszéljünk* ] 
mi tegyünk róla bizonyságot. Vajha ne csalatkoznék e várakozásában! ]

Am int az ítélet ki volt mondva, a főpapo^, a tanuk és de i 
szolgák nekiestek Jézusnak és köpködték az arcát. Milyen különb
ség Jézus földi életének első és utolsó éjszakája k özt! Amott az : 
angyalok éneke, emitt a pokol zaja; amott pásztorok, bölcsek, ki
rályok imádták, emitt a szenteskedő papok köpködték! ,

Azután meg bekötözték az arcát és ökleikkel verték a fejét.
Mi mindent: a zsidóságnak mily rettenetes sülyedését, gyalázatát j 
látta ez a bekötözött arc ! Oh mennyire el volt takarva az Atya- 1 
Istennek is ebben az órában az arca, hogy nézhette, tűrhette ezfc i 
a hallatlan istentelenséget!

Verés közben meg gúnyolódva kérdezték tő le : No, Minden- j 
tudó, mondjad, ki ütött meg téged ? így akarták őt nevetségessé ] 
tenni; mert jól tudták, hogy ha ez sikerül nekik* lehet aztán száz-
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szór is igazsága, a nép mégis csak cserben hagyja. S  Krisztus 
<erre nem szólt semmit. Bámulatos benne az oroszlánnak ereje, 
de még bámulatosabb a báránynak ez a türelme.

*

Az Ur szenvedésének történetében, Jézusnak a főpapok 
általi kihallgatása után Péternek a cselédek általi kihallgatása
következik.

Az eset úgy történt, hogy Péter a Kaifás házáig követte 
Jézust. Ne a lábunk, hanem a lelkünk kövesse őt. Lelkünk pedig 
akkor követi, ha engedelmeskedünk neki. Péternek meg azt mondta 
az imént az Ur: Ahova most én megyek, te oda még nem követ
hetsz engemet. ]obb lett volna tehát, ha e követés helyett menekül.

János még nemcsak Kaifás házáig követte Jézust, hanem , 
mint a házban ismerős, az udvarba is bement, pedig jobban 
teszi, ha kint marad; mert amint e házba belépett, rögtön eszkö
zéül használta fel őt a sátán. Ugyanis az ajtóőrző leány engedel- 
mével Pétert is bejuttatta az udvarba. Ezzel jót akart, de rossz 
szolgálatot tett Péternek. Nem gondolta meg, hogy a ragályos be
tegek közt az egészséges is, a gonoszak közt meg a jó is könnyen 
elpusztul.

Péter aztán ahelyett, hogy mindig János közelében maradt 
radt volna, a főpap cselédsége közé vegyült. Pedig ha van a 
zsebünkben néhány fillér, kár a zsebmetszők, — s ha van egy 
kis hit a lelkűnkben, vétek a csufolódók közé keverednünk. — 
Amint kissé nekibáíorodott, leült a tűz mellett melegedő szolgák  
közé. S ime, mig a teste melegedett, a szive teljesen kihűlt; sze
rencséje, hogy Jézus a már merevedőt kiragadta a tüzből, mert 
különben ott fagyott volna meg a lelke — illetőleg az Üdvözítő 
iránti szeretete.

Péterre akkor tört a veszedelem, mikor az ajtóőrző leánynak 
feltűnt nyugtalan viselete. E szavakkal kötött hát b e lé : Nem a 
Jézus tanítványai közül való vagy-e te is ? Hát az is bün-e, 
hogy valaki Krisztus tanítványa ? Az ember azt hinné, hogy ezt 
legfeljebb a Kaifás cselédje tekinti bűnnek; pedig de sokan veszik 
az embernek még ma is azt_ zokon, ha szívvel, lélekkel síkra száll 
az Igazságért, a hitért! — De bizony közülök való vagy l u. m. 
a cseléd. Oh áldott vád! bár méltán érhetne ez engem is. — S a 
szerencsétlen Péter már e támadásra is azt válaszolta : Nem vagyok  
— a Szikla a pokoli szél első fuvallatára nádszállá változott; az 
ajtóőrző leány a menny Ajtóőrzőjét egy szavával hittagadóvá tette ! 
Jézus nem nevezte meg apostolait, hogy helyettük Ő szenvedjen; 
Péter pedig megtagadta Urát, nehogy őt érje a baj. Jézus szenve
désében ez a hűtlenség volt legnagyobb fájdalmainak egyike.



102

Egy kis idő múlva már a kapu felé óldalgott volna Péter, ha 
útját nem állja egy másik cseléd. Íme, aki egyszer az ördög kezébe 
került, azt az nem egykönnyen bocsájtja e l ; tartja, mint a horog > 
a halat, a hurok a madarat.

A  leány szavára Péter ijedtében már nem tudott hová  
lenni. Hallotta ugyan Jézustól, hogy a Golgotán egyedül ő fog 
meghalni a bűnösökért; de ő már a maga akasztőfáját is látja; s e 
rémületében ismét esküvéssel m on d ta : Nem ismerem azt a z  
embert. Azt hitte, hogy e tagadással az ügynek nem árt, magának 
meg használ. Pedig az ügynek ártott, magának meg semmit sem 
használt — amint a hittagadás nem is használ soha semmit: a 
világ és az Isten megveti, az ember meg megutálja magát érte. — - 
Azelőtt esküdözött, hogy kész Jézusért meghalni, most meg szinte 
megvetőleg csak mint valami „ember“-rő\ beszél róla.

Ezután egy óra elteltével következett Péternek harmadik i 
megkisértetése: Máikusnak egy rokona felismerte benne a Getse- a 
mánéban vagdalódzó tanítványt és reákiáltott: Láttalak vele a 
kertben ; jó, hogy ismét, jó, hogy itt lá tlak; most majd leszámo- 
lü n k! íme egy példája annak, hogy ha az Isten ki is törli köny- u 
véből bűneinket, de az emberek el nem felejtik, s előbb-utóbb ; 
szemünkre lobbantják hibáinkat; ha az Isten meg is bocsájtja jl 
vétkeinket, de az emberek megtorolják rossz cselekedeteinket. Óva- a 
kodjunk tehát tőlük.

E lármára összecsődültek s e szavakkal támadtak Péterre a 
szolgáké Hogyne volnál közülök való, hiszen a beszéded is 
elárulja, hogy galileus v a g y ! T. i. a galileusok némely zsidó 
szóban az »s« betű helyett »t« betűt mondtak, s ez a tájszólás 
tette származásukat felismerhetővé. Tehát szegény Péter, ha szótlanul 
ült, hallgatása által vált gyanússá ; ha pedig beszélt, akkor meg a 
szava árulta el, hogy Krisztus követője. Nem is keresztyén az, aki 
midőn a gonoszak társaságába kerül, ott a csufolódók tájszólását 
beszéli, s szavaiból sehogysem tűnik ki, hogy Jézus tanítványa.

Az izgalom annyira fokozódott, hogy már csak az hiányzott, 
hogy valaki elkiáltsa : Fogjátok, kötözzétek meg 1 E szörnyű hely
zetében Péter átkozodni kezdett, talán olykép: Verjen meg az 
Isten, ha voltam valaha Jézus tanítványa! Itt vesszek, ha ismerem  
ő t ! Oh, szerencsétlen, hogy mondhattad e z t ! Nem jártál-e vele, 
nem élvezted-e a szeretetét három éven át?  Nem ő nevezett-e 
téged kitüntetőleg, Sziklának ? Nem ragadott-e ki a tengeren a 
halál karjaiból ? Erhette-e nagyobb szenvedés Jézust e megtaga
dásnál ? nem a szivébe döfte-e Péter ezzel a kést ? elképzelhető-e 
mily nagy volt a mennynek bánata és a pokolnak ujjongása ama perc
ben ? — Hogy mi ne okozzunk ilyen bánatot Jézusnak, ha rossz
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társaságba kerültünk, távozzunk onnan rögtön, tudva azt, hogy az 
elveszett csatánál százszorta jobb a bölcs meghátrálás.

Péter ezen átkozódása közben aztán megszólalt a kakas. 
Az ő szava különben a hajnalt, ez egyszer azonban az,aIkonyatot, 
azt az éjszakát hirdette, mely Péter lelkére borult. — És amint a 
kakas Péter szavába vágott, Péter elnémult. Alig van ember, 
kinek lelkét ilyesmivel ne ébresztgetné az Isten: a mező hervadó 
virága, mely múlandóságunkra emlékeztet; az óraütéa, mely életünk 
gyarlóságát juttatja eszünkbe ; a sírkő, mely azt beszéli, hogy egy
szer majd nekünk is meg kell halnunk, azután pedig az Ítélet lesz; 
a betegség és az életnek ezer csapása, mindmegannyi ébresztő szó
zat. Van ilyen kakas ntinden udvarban, minden házban; csak az a 
baj, hogy annyira megszokott már a szava, hogy némelyikünket 
nem ébreszt.

De hogy Péter necsak elhallgasson, hanem magába is száll
jon, és újból életre ébredjen, ahoz a kakasnál sokkal fenségesebb 
ébresztőre volt szüksége, s ez sietett is segítségére: a z Ur hátra
fordulva, szánalm asan Péterre tekintett. Péter elfordult Jézustól, 
de Jézus nem fordult el tő le; a Mester a tanítvány hűtlensége el
lenére is hű maradt hozzá. Akkor, mikor a tengerbe merült, kezét 
nyújtotta neki; most azt nem tehette; sőt a nagy zaj miatt még 
hangjával sem érhette el őt; tekintetével nyúlt tehát a bűnbe ful
ladozó után ; szemével ragadta ki a veszélyből az elmerülök De 
még ha teheti, talán akkor sem szólt volna, hiszen szavakkal ki 
sem fejezhetné azt, ami megváltó tekintetében rejlett. S mi volt az? 
feddés, szemrehányás-e ? Ellenkezőleg csupa tiszta szánalom, s mint 
ilyen megalázta és mégis felemelte, megszégyenítette és mégis meg
vigasztalta Pétert; kiragadta a sátán karjaiból a prédái, melyet a 
pokol már teljesen a magáénak hitt. így lett e pillanat Péter újjá
születésének percévé; életének forduló pontjává. Megértette belőle 
Péter, hogy Jézus távozásra szólítja ; elment tehát a tüztől, hogy 
újra Jézus iránti szeretetre hevülhessen. Kiment e népség köré
ből A közéjük telepedéshez is nagy-, de a közülök való távozás
hoz még nagyobb bátorság kellett. — S kiérkezve, hova m ent? 
Ezt nem említik az evangélisták; és mégis tudjuk: könnyeiben, 
térdre borulva, porban találta őt a hasadó hajnal. Kilépve Kaifás 
udvarából, belépett az Isten országába ; megindult azon az utón, 
melyen ezután utolsó leheletéig haladva, életfogytiglani hűséggel 
javitotta meg pillanatnyi hűtlenségét. — Sirt nagykeservesen, — 
mert a Krisztustagadásnak sirás, mig az önnregtagadásnak boldog
ság a vége. Kesergett, hogy a Véghetetlen Szeretetet keserítette. 
Az ilyen bánatot nem bánja meg az ember ; az ilyen könyvelésnek 
gazdag az aratása ; e könyek örökre eloltották a pokoli bűnöknek 
Péter szivében ez alkalommal lángra lobbant tüzét. E könyek min-
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den szónál ragyogóbban tanúskodtak Krisztus szent szivéről. Ha 
sohasem felejtenök, hogy Jézusnak és megdicsőült szeretteinknek, 
valamint kérlelhetlen ellenségeinknek szeme mindig rajtunk függ, 
esésünkből rögtön felkelnénk, feltámadnánk.

*
Az éjjeli törvényszéki ülésben halálra Ítélt Jézust a zsidók  

természetesen rögtön nem vihették Pilátushoz, mert a helytartó 
éjjel nem fogadta volna őket. Be kellett tehát várniok a reggelt. 
De pénteken reggel aztán már korán ismét összegyülekeztek, 
hogy Krisztust a helytartóhoz kisérjék. Egy átvirrasztott éjszaka 
után már korán reggel »munkához látnak!« A pokol szolgálatában 
hogyan tud virrasztani és sietni az ember; ellenben az Isten pa
rancsolatainak teljesítésében, még ha apostol is, milyen álmos, mi
lyen késedelmes!

Amint Judás árulásának ezen következményét meglátta, 
— amelyet eddig nem hitt, nem látott, mert a-pénz csillogása el- 
vakitotta. — így vakítja el eleinte az ördög az embert, hogy ne 
lássa, mit tesz, mi lesz gonosz cselekedeteinek a következménye; el
lenben mikor már belép a kelepcébe, felnyitja a szemét, hogy látva 
a veszedelmet, kétségbeessék.

Júdás, látva, hogy az árulásnak megfeszítés lesz a vége, 
bánkódott. De nem a szörnyű bűn, csak a szörnyű következmény, 
nem gazsága, hanem ostobasága bántotta őt. Pedig akit csak bű
nének következménye nyugtalanít, az tulajdonkép nem bánt meg 
semmit. Nem a következmény teszi cselekedetünket bűnné-, nem 
az, hanem szivünk romlottsága növeszti a bűnt naggyá. Ha rosszat 
tett valaki, de a gondviselés megakadályozta azt, hogy e bűnnek 
káros következménye legyen, azért az Istent ugyan dicsőség illeti, 
de az, aki elkövette a bűnt, mindamellett csak olyan vétkes, mintha 
gonoszságából nagy baj származott volna.

Bánatában Júdás visszament a főpapokhoz, holott, mint 
ahogy a beteg nem a hóhérokhoz, hanem az orvoshoz megy, mert 
gyógyulást e földön csak attól remélhet, úgy neki is nem a zsidók
hoz, hanem Jézushoz kellett volna mennie; az Istennel kellett volna 
ügyét elintéznie, hogy visszanyerje lelkének nyugalmát. Ettől azon
ban az tartotta vissza, hogy Krisztustól bocsánatot kellett volna 
kérnie; ő pedig afajta ember volt, aki inkább fölköti magát, sem
hogy elkövetett bűnéért bárkitől is bocsánatot kérjen.

Visszavitte tehát a főpapoknak azt a harminc ezüst pénzt, 
amelyért eladta Jézust. De olcsón adta! Adjuk, megtagadjuk mi 
őt, illetőleg a hitünket néha még olcsóbban: a hitetlen világ egy- 
egy kegyes mosolyáért, kézszoritásért is. — Visszavitte, mert meg
utálta az árulás bérét. Hányszor ismétlődik az, hogy az ember 
megutálja azt, amiért eladta ártatlanságát, becsületét!
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A főpapokhoz aztán e szavakkal állított be: Vétkeztem! áru
lást követtem e l  Bűnét teljesen beismeri és a maga nevén nevezi.
Ott vallja, ahol a vétket elkövette; azok előtt tisztázza az ártatlant 
és tör pálcát önmaga fölött, akik előtt vádolta. Csak is magát 
okolja, pedig mondhatta azt is, hogy az árulásra a főpapok csábí
tották. Egy szóval sem mentegeti bűnét. Bánata tehát csaknem tel
jesen olyan, amilyennek az Istennek tetsző bánatnak lennie kell. 
íme, mily rettenetes a lelkiismeret mardosása, hogy még *a go
noszát is ily nyilvános bünvallomásra bírja kényszeríteni.

Ártatlan vért árultam el!  Nemcsak a főpapoknak a pénzt, 
hanem a megrágalmazott Jézusnak a becsületét is vissza akarta 
adni. Péternek Krisztustagadását követő könnyei is ragyogó bi
zonyságai ugyan Jézus szent életének; hanem Júdás vallomása e 
tekintetben talán még ezeknél is becsesebb. Ha a három éven át 
folyton Jézussal járó Júdás tud az Úrról valami rosszat, most ér
dekében állott volna azt elmondania, hogy igy az Isten, a lelki
ismerete és a világ előtt indokolja, igazolja elpártolását. De hasz
talan kutatott Jézus életében a pokol lámpásával és a sátán szem
üvegével — a legparányibb hibát sem találta benne. Mikor ezt 
nyilván vallja, nem hazudtol-e meg az ő vallomása minden egyéb 
vádat teljesen ?

A főpapok meg erre épen úgy tettek, mint ahogy ama rablók 
által halálra sebzett utast veszni hagyó levita tett: ahelyett, hogy 
megtérésre intették volna Júdást, azzal utasították el a kétségbe
esettet : Mit törődünk mi a z z a l! az a te bajod. Ez a pokolnak 
abszoluciója — bünbocsánata! Szóba sem állnak vele. Mikor áru
lásra jelentkezett, akkor szívesen látták, le is ültették ; most meg 
kidobták. Ilyen múlandó a gonoszak barátsága ; csak Jézus sze- 
retete tart örökké. Ezek a főpapok azok a jó pásztorról szóló 
példázatban említett bérencek, akiknek az egy cseppet sem fáj, 
hogy az Istennek eltévelyedett juha odavész. Júdást épen úgy nem 
szánták, mint Jézust. El ne felejtsd hát: a bűnhöz találsz társat; 
de mikor majd körmödre ég a bűnből eredő baj, akkor nemhogy 
segitene, hanem lök egyet rajtad, hogy mielőbb az őrvény fenekére 
kerülj, ő meg nevethesse vesztedet. Mondjad hát, nem esztelenség-e 
az ilyen gazemberek barátságáért elfordulni Jézustól ?

A főpapok által elutasított Júdás erre a templomba rohant, 
és oda dobta a harminc ezüst pénzt A bűne izzó parázsként . 
égette a lelkét, a vérpénz meg a kezét. — Azután távozva a 
templomból, felakasztotta magát. Nem az isteni kegyelmet ke
reste, hanem a halált. Az imént Jézuson, most magán követte el 
a legnagyobb bűnt: a gyilkosságot.

Midőn öngyilkosságra szánta magát, úgy látszik, nem igen 
válogatta a kötelet és a fá t; vagy a kötél, vagy az ág volt gyenge.
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Talán a kötél szakadt el, vagy az az ág tört le, amelyre felkötötte 
magát — az öngyilkosság után Júdás lezuhant, ketté hasadt, 
és belei kiomlottak (Csel. 1 , 18.). íme, ez a bűnnek vége! A 
hazárdjátékra nagy nyereség reményében vetemedik az ember s  
legtöbbször nyereség helyett vakmerőségéért mindenével — életével 
is lakói. A bűn az a veszedelmes hazárdjáték, melynél többet koc
káztat az ember, mint bármikor, mert emiatt mindent: földi bol
dogságát és örök üdvösségét is elveszítheti.

Judásnak eme testi öngyilkossága után még eg y : a zsidók, 
főtanácsának a képmutatás által elkövetett erkölcsi öngyilkossága 
következett. Ugyanis a főpapok azt mondták : Nem tisztességesr i 
utálatos ez a harminc ezüst pénz. De az ő bűnök még annál a 
pénznél is százszorta utálatosabb volt, s attól nem undorodtak. — Ne 
tegyük a templomi perselybe. A kezükre, lelkűkre tapadhat, de 
a perselyre ne tapadjon e szenny. — A zt a gidres-gödrös területet 
vették meg tehát rajta, ahol a jeruzsálemi fazekasok a mester- 4 
ségükhöz szükséges agyagot ásták. — Temetőül vették az ide- i 
genek számára. Temetőt vettek annak a vére árán, aki élete árán i  
vett a mi számunkra, akik szintén jövevények vagyunk e földön és 
idegenekké lettünk az égben, nyugvóhelyet a mennyben. Siessünk  ̂
bejutni e nyugalomba (Zsid. 4, 9 , 1 1 .)!

d) Jézus Pilátus előtt.
Máté 27, 11. Márk. 15, 2. Luk. 23, 2. Ján. 18, 33.

A  főtanács által halálra Ítélt Jézust, mivel az Ítélet a római 1 
helytartó megerősítése nélkül nem volt végrehajtható, pénteken a 
reggel Pilátushoz vitték a zsidók. Jézus folyton azt hangoztatta,, 1 
hogy egész életét csakis Izráelnek akarja szentelni; s a zsidók által a 
üldöztetve, a szamaritánusok által tartóztatva, a görögök által híva 3 
sem ment soha a pngányokhoz. A zsidók meg e példátlan ragasz
kodást a Pilátusnak való kiadatással hálálták meg. — De a főpapok, j 
hogy meg ne fertőzzék magukat, nem mentek be Pilátushoz. A (1 
pokolba egész nyugodt lelkiismerettel, de a piszok pogánynak há- ; i 
zába egy világért sem mentek.

Pilátus jött tehát ki hozzájuk. Ez a Pilátus, mint Zsidóország 
helytartója, többször kegyetlenül elbánt a zsidókkal. Az evangéliom 
is említi, hogy egy. ilyen mészárlás alkalmával az áldozati oltár < 
mellett, máskor meg a szent Garizim hegyen vagdaltatta őket össze. 1 
De Krisztus ügyének tárgyalásakor a felette Ítélkezők közül, amint 
látni fogjuk, még ő volt a legjobb.

Pilátusnak megjelenésével megkezdődött Krisztusnak m ásod
szori kihallgattatása. Úgy látszik, első tekintetre is ártatlannak 
nézte Jézust, s azért azt kérdezte: Mi az, amivel őt vádoljátok ?
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Mire ők dühösen azzal válaszoltak: Sohase kérdezd í tudhatod,
hogy ha nem volna gonosztevő, nem hoztuk volna- ide- Nem 
bizony, ha ők nem lettek volna gazemberek. — A főtanács kimondta 
fölötte az ítéletet, u. m. a főpapok, s  amit az mond, az szen t! 
Végezz tehát röviden — ird alá az ítéletet? — Pilátus azonban a 
zsidók indokolatlan ítéletének végrehajtására nem vállalkozott; s 
azzal utasította el a zsidókat: Ha nem akarjátok ítéletetek indokait 
előterjeszteni, véggezzétek el a z ügyet magatok. Mire a főpapok 
azt felelték : Hiszen el is intéznek mi szívesen, ha szabadna, de 
nem szabad nekünk senkit se megölnünk. Ez a »nem szabad ?« 
a láncra kötött ebnek vonitása, az elfojtott dühnek morgása.

Mikor a főpapok látták, hogy rövidesen nem boldogulnak 
Pilátussal, vádaskodni kezdtek. Azzal a váddal hallgattak, hogy 
]ézus Istennek vallotta magát, mert erre Pilátus nem adott volna 
semmit, hanem azt mondták, hogy félrevezeti a népet, Ő, az Út; 
és az Igazság, vagyis az igazi út félrevezet! S  tiltja megadni a 
császárnak az adót. Tudták, hogy ez hazugság; de épen azért 
vádolták, hogy nem ez az igazság. Tudták, hogy három nappal 
azelőtt azt prédikálta : Adjátok a császárnak, ami a császáré ! De 
éppen azért vesszen ! Oh hiszen ha az adó megtagadására bizgatta 
volna a népet, akkor máskép viselik ők magukat irányában !

Pilátus is igy vélekedett; nagyon gyanúsnak nézte, hogy az 
örökké lázongó zsidók adják a hű alattvalót. Bement tehát a bírói 
terembe és maga elé állíttatta Jézust. íme, Jézus a hatalmaskodó 
Pilátus előtt, illetőleg Pilátus a megkötözött Jézus előtt! a hely
tartó ült, a Király meg állt! — Te vagy-e, te akartál-e, te akarsz-e 
a zsidók királya lenni ? u. m. — Krisztus Pilátusnak e kérdésére 
nem felelhette azt, hogy nem király, mert ha azt válaszolja, nem 
mond igazat. De pusztán azt sem felelhette, hogy király, mert igy 
félreérthette volna őt Pilátus. Azéirt azzal a kérdéssel felelt a kér
désre : Magadtól mondod-e a z t?  vagyis földi királyt gondolsz-e? 
Ez nagyon érthetetlen volna, mert rajtam bizony földi királyra em
lékeztető dolgot nem látsz. Vagy a zsidók beszéltek-e neked az ő 
királynak mondott, remélt Messiásukról ? Komolyan óhajtod-e 
tudni, hogyan értem én és hogyan értik ők ezt a királyságot ? 
Amire Pilátus azt válaszolta: Zsidó vagyok-e é n ?  Mi közöm ne
kem a ti próféciátokhoz! mit törődöm én a ti babonátokkal! Ar
ról beszélj, hogy mit cselekedtél ? Erre a kérdésre azonban nem 
válaszolt Krisztus. Mert ha szenvedésének, üldöztetésének okát 
akarta volna feltárni, akkor nem azt kellett volna elmondania, amit 
ő, hanem azt, amit mi tettünk. De ő nem vádaskodni, hanem szen
vedni jött. S azért visszatér Pilátusnak azon első kérdésére: Te 
vagy-e a zsidók királya ? s azt mondja: Igenis király v a g yo k ! 
Ezt sem nem tagadhatom, sem nem akarom tagadni. S mintha azt
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j s  mondaná: És pedig annyira király vagyok, hogy kívülem tulaj- ■ 
donkép más király és uralkodó nincs is. S ezt akkor mondta, mi
kor apostolai megfutamodtak, előtte a hatalmas római birodalom 
helytartója állt; vele szemben saját veszett népe dühöngött; s feje 
.fölött a halál lebegett. Mily páratlanul fönséges ez a viselet. Én 
igenis király vagyok, u. m. Jézus, és ez a mi vigaszunk. Kolinnyi 1 
-tengernagy, a franciaországi reformációnak ezen legjelesebb vér
tanúja, seregeinek bátorításául egyik napiparancsában ezt irta: Ha- 
bemus regem ! vagyis van királyunk, illetőleg pártunkon a király!
Ezt hisszük mi is. És pedig a mi pártunkon az a Király áll, aki
hez fogható nincsen. Ez a hit a mi erőnk és bizodalmunk.

Király vagyok!  Az Istent különben is királynak mondja az 
írás, nem azért, mert annyi a hatalma, mint a királyoké, hanem 
azért, mert a földön senkinek sincs több hatalma, mint a királyok
nak. Ha volna, ahoz hasonlítaná. A királynak a Jézuséhoz képest 
.elenyészően kevés a hatalma. Még a saját országában sem rendel
kezik az éggel és annak felhőivel; a földdel és annak termőképes
ségével ; az egészséggel és élettel; az emberek érzelmeivel és gon
dolataival és Isten egyéb teremtményeinek millióival. Ellenben az i
istennek és az ő szent Fiának ezek is szolgálatára állottak és 
állanak.

Egyébként is különbözik Jézus más királyoktól. Trónjához \
nem úgy jutott, mint mások. Némely fejedelmet a nép tett, Krisz- íj
tust nem mi tettük királlyá, hanem ő tett minket alattvalóivá, sőt j
ő tesz lélekben uralkodókká. Némely király fejedelmi elődeitől örö
költe a trónt; a Krisztusén előtte nem ült, és utána sem fog ülni 
senki. Volt király, aki a másokén, Jézus csak a maga vére árán 
szerezte birodalmát. ,

Királyi jelvényei is szokatlanok. Hajdani koronája tövisből volt 
fonva, a mostani a csillagokból van összeállítva; hajdan a kereszt volt, 
most azt Isten jobbja a trónja, s a kegyes emberi szív a székvá

rosa ; biborpalástja a saját vérétől piros; jogara az Isten törvénye; 
.kardja az Isten igéje: tanácsadói a szeretet és a szánalom. A zsi
dók azt remélték, hogy az országból fogja, ő meg, amennyire te
hette, az emberi szivból űzte ki a pogányt, illetőleg a bűnt. Alatt
valóitól csak azt az egy adót kívánja: Add nekem, fiam, a szivedet; 
ő meg nekik ajándékul még az aranynál is szívesebben adja az 
erényt.

S királyságom nem üres cim — van országom is. De az én 
országom nem e világból való, nem világi, nem olyan, amilyet 
a zsidók akarnak, aminőtől a rómaiak tartanak, hanem olyan, ami
lyet az Isten akar, u. m. Jézus. Hogy ő világi királyságra sohasem 
-törekedett, azt azzal is bebizonyította, hogy amikor neki azt a sá
tán kínálta, akkor azt válaszolta : Távozz! amikor meg a nép aján-
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loita fel neki, akkor ő távozott előle. Hogy is lehetne az igazság! 
országa e csupa hazugságból álló világból való?!

Amint a királysága, úgy a Jézus országa is sajátságos. Tör- 
vényei nem papirosra, hanem a szivekbe vannak írva; legjelesebb 
polgárai nem a fölnőttek, hanem a gyermekek és az aggok; leg
jobb katonái nem az egészségesek, hanem a betegek; bölcsei nem 
a tudósok, hanenva tanulatlanok; utai keskenyek és rögösek; ter
jedésének a vagyon és az erőszak inkább akadálya, mint eszköze.

Azonban úgy ne értsük azt a szót: nem e világból való, 
mintha Jézus ezzel lemondott volna e világról. Ellenkezőleg l 
bár országa nem is e világból, de a világba való; ép úgy, mint a 
csillagok, bár nem az éjszakából, de az éjszakába valók. Tehát a 
fenti szavakkal nem azt mondja Krisztus, amit e világ fiai mondo
gatnak, hogy t. i. a Krisztus országa csak az eszmék, elvek, esz
mények és szellemek világába, de nem e földre való; legalább itt 
meg nem valósítható; tehát mint lehetetlen, tulajdonkép nem or
szág, nem hatalom. Ellenkezőleg! épen azért, mert a sors esélyei
nek nincs kitéve, azért ő és az országa a legmaradandóbb és legr 
nagyobb hatalom e világon.

Az, hogy Jézus országa nem e világból való, teljesen meg
nyugtatta Pilátust, holott ennek kellett volna őt nyugtalanítania; eme- 
nyilatkozatával Jézus ő előtte teljesen igazolta magát, holott ha e' 
világ nem Jézus országából való, ha nem a Jézus országa alkotja 
annak alapját, azzal az a nép a legsúlyosabb ítéletet mondja ki 
maga fölött.

Pilátus Jézusnak fentidézett szavaira szánakozó mosollyal azt 
mondta: Tehát mégis király vagy ? te rajongó, mégis királynak 
mondod magadat ?

Te mondtad, s én csak megerősítettem ama mondásodat,. 
hogy én király vagyok, u. m. erre Jézus. Az igazság az én or
szágom, s én nem azért jöttem e világra, hogy a farizeusok é& 
bölcsészek módjára keressem, hanem hogy hirdessem, nem azért, 
hogy vitassam, hanem hogy valljam az igazságot. S hogy ezt tet
tem és teszem, ez a tulajdonképeni bűnöm; ezért gyűlölnek, ezért 
feszítenek meg az általad is képmutatóknak ismert zsidók.

Jézus e szavaira Pilátus kissé izgatottan és gúnyosan azt vá
laszolta: Ugyan ne emlegesd az igazságot! Mi az igazság, van-e 
igazság, hol az igazság ? Jézusban eléje állította az Isten a meg
testesült Igazságot, s ő mégis, mint a vak, azt tudakolja: Hol az 
igazság ? A valláserkölcsi úgynevezett igazságokra nézve, u. m.r 
jól Írja egyik bölcsészünk, hogy e világon csak az az egy a bizo
nyos, hogy semmi sem bizonyos. Ezekért tehát kár veszekedni ;; 
ezekkel én nem törődöm. A nép igazaiért meg kár síkra szállnod-;. 
meglásd, hogy az a szeszélyes nép egyszerre majd nemcsak cser-

#
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ben hagy, hanem szövetkezve ellenségeiddel, ellened fordul és 
megfeszít.

Ezzel a faképnél hagyva Jézust, az Igazságot, kiment és azzal 
a reánk nézve végtelenül értékes vizsgálati eredménnyel tért vissza 
a főpapokhoz: Én ő  benne semmi bűnt sem találok! Ezt egy 1 
pogány, egy kiváló, egy teljesen érdektelen ember mondta. Óh, 
hogy nem szállottak már legalább e  bizonyság hallatára a zsidók 
magukba! hogy nem oldották meg e kijelentés után rögtön Jézus 
kötelékeit! hogy nem borultak, bocsánatot kérve a méltatlanságok
ért, a lábaihoz! Pilátusra nézve azonban csak akkor vált volna iga
zán becsessé ez a vallomás, ha igy mondja: Ő benne semmi 
bűnt, de magamban annál többet találok, érzek, s ezekből Jézusban, 
az Igazságban látom és imádom Megváltómat. Azonban, sajnos, ehez 3 
nem volt lelke és bátorsága.

A  főpapok Pilátus szavaira még dühösebbekké lettek, s még 
több vádat emeltek Jézus ellen. Tehát a »szent« bírák, félretéve a 
képmutatást, vádlóknak csaptak fel. Hiszen azok, Jézusnak átalko- 
dott ellenségéi voltak ők elejétől fogva. — Sokkal vádolták, de j 
oly haszontalansággal, hogy Jézus ezt a sokat egy szóra, az evan
gélisták, meg a részletezésre nem méltatták. Nem is méltó a csa- 
holás a beszédre; kár is a vaknak a színekről beszélni; illetőleg 
a gyűlölettől elvakitottnak igazunkat bizonyítgatni.

Jézus hallgatásán a helytartó nagyon csodálkozott. Más j 
alkalommal a nép Jézus beszédét, most Pilátus a hallgatását cso
dálta. Nekünk meg valóban nehéz megállapítanunk, mi volt nája 
csodálatosabb: az egyszerű názáreti ácsnak példátlanul bölcs szava, 
vagy a Mindenhatónak a pokol rágalmai közben tanúsított türelmes 
hallgátása-e ?

De a főpapok annál kevésbé tágítottak, s azt kiabálták:
A  népet la z ítja ! Ugyan mivel? ha csak nem az igazság hirde
tésével. — Tanít egész Júdeábán! íme vádolva, önkéntelenül 
dicsőítik őt; a gyalázkodókat akaratuk ellenére Jézus magasztalóivá 
tette az Ur. — CaliLeától egész Jeruzsálemig. Gáliéitól? hát 

Jézu s galileus? kérdi Pilátus. Akkor hát H erodes helytartósá
gába való; annak jogkörébe pedig nem akarok avatkozni; vigyé
tek hát Jézust H eródeshez! így nem kellett a régente epedve 
•várt Messiás megjelenésekor senkinek. Ha néhány fillért dobna az 
ember a tömeg közé, marakodnának rajta az emberek. De a leg
nagyobb kincset: Jézust és az ő szent ügyét, úgy tolja egyik a 
másikra, mintha nem is kincse, hanem terhe volna.

*

Hemdes — az, aki Keresztelő Jánost kivégeztette — meg
őrült Jézus láttára, meri régtől fogva óhajtotta őt látni. Azt ne 
gondolja valaki, hogy ez az óhaj a Simeon vágya volt, aki arra
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kérte az Istent, hogy meg ne haljon előbb, mintsem Krisztus meg
jelenik ; vagy a Zakeusé, aki öreg ember létére felmászott a fára, 
csakhogy gyönyörködhessék Jézusban. Oh nem! Heródes szóra
kozni, mulatni akart a csodatevő Jézuson. S mikor Jézus a mulat
ta tásra semmi hajlamot sem mutatott, faggatta őt mindenféle kér
déssel;  csak azt az egyet nem kérdezte tőle: Mit tegyek, hogy 
üdvözöljek ? S ezért Jézus természetesen egy csodát sem tett 
Heródesnél. Azaz azt az egyet mégis megtette, hogy Heró
des sok léha kérdésére semmit sem felelt. Avagy nem volt-e az 
nagy csoda, hogy az Isten hallgatott, holott egy szavával tönkre- 
tehette azt a gyilkost.

Jézus hallgatása által sértve érezte magát Heródes, s meg
vetette Krisztust, amivel természetesen önmagát tette megvetette. 
S  amennyiben azon időben a trónkövetelők és trónörökösök fehér 
ruhát viseltek, mint efélébe, gúnyból Jézust is fehér ruhába öltöz
tette, s visszaküldte Pilátushoz.

*
Akkor Pilátus összehivatta nemcsak a főpapokat, hanem  

a népet is, számítva ez utóbbinál arra, hogy ha majd előtte ártat
lannak vallja Jézust, azok, akikkel a Megváltó jót tett, egykori jól- 
tevőjüknek pártjára állanak. Elfelejtette, hogy amint az ember sem
mire sem emlékszik oly soká, mint a szenvedett bántalomra, úgy 
semmit sem felejt oly hamar, mint a vett jótéteményt; amazt mintha 
ércbe vésné, emezt mintha vízbe ima. — Mikor aztán együtt vol
tak, azt mondta a főpapoknak: A zza l vádoltátok Jézust, hogy a 
népet félrevezeti. Áldott félrevezetés, mely a tévutról visszatereli 
az embert az Istenhez! — Én azonban semmi bűnt sem találok 
benne. Mily ártatlannak kellett Jézusnak lennie, kit nemcsak a 
menny, hanem Júdás és Pilátus, vagyis a pokol és a pogány is 
szeplőtelennek vall! Azért, u, m., hogy nektek is eleget tegyek, 
illetőleg hogy az ártatlan ember vérének láttával szánalomra indít
salak, megfenyítem, megostoroztatom — mintha a vadállat a vér 
láttára megszelídülne és nem megvadulna. De hogy az igazság 
ellen se vétsek, elbocsátom őt, — vagyis hogy a farkas is jóllak
jék és a bárány is elve maradjon, engedékeny és igazságos is 
leszek. Nem leszel! mondja a tapasztalat. Mert a hal, amint a ho
rogba kap, mindenestől a halászé; a madár, amint érinti a hurkot, 
már fogva is van : úgy az olyan biró, aki a pokollal szemben az 
engedékenység útjára lép, csakhamar megfeszíti az igazságot.

S mivel különben is szokás volt husvétkor egy, a nép által 
m egkegyelm ezésre ajánlott foglyot szabadon bocsátani, Pilátus 
e szokást akarta felhasználni Krisztus megmentésére. Ázt hitte, 
hamarább belemennek a zsidók Jézus szabadon bocsátásába, ha az 
a látszata lesz a dolognak, hogy ők gyakorolják a megkegyelme-
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zést. Tehát kerülő utón akart az igazságnak érvényt szerezni. 
Pedig tudhatta, hogy az igazság hajlítva többnyire eltörik. — Annál 
inkább remélte ezen eljárásának sikerét, mert egy Barabás nevű  
gyilkos volt akkor fogságban, s  ezt állította Jézus mellé; tehát 
nem valamennyi, hanem csak e két fogoly közül engedett a nép
nek választást. Ha angyalt állít Jézushoz, minden józan lélekre 
még akkor is nagyon meg lett volna könnyítve a döntés. De midőn 
a konkoly mellé lett a búza, a salak mellé lett az arany, a rabló 
mellé lett a legnagyobb jóltevő, a gyilkos mellé lett a halottak fel* 
támasztója, a farkas mellé lett a bárány, a halál mellé lett az Élet 
— illetőleg elénk bűnösök elé a pokol és menny, a sátán és az 
Isten van állítva, akkor a téves választás esete teljesen kizártnak 
látszik. E szerint tapintatos és jóindulatú és mégis a legtapintatla* 
nabb és legméltatlanabb volt Pilátusnak ezaz eljárása; mert képzel
hető-e annál nagyobb sértés, hogy az Isten Fiát a sátán, a leg
szentebbet a leggonoszabb mellé állítja valaki.

Amint ott állottak, feltette Pilátus a kérdést: Melyiket akar 
jótok, Barabást vagy Jézust bocsássam-e el?  Nekem úgy lát
szik, mintha e kérdéssel azt mondaná: Kérlek, válasszátok Jézust! 
Bennünket, mikor rossz a szándékunk, — , s ily esetben mindig 
Barabás és Jézus, illetőleg a bűn és erény áll előttünk — Isten a 
Megváltó sebeire utalva bizonyára mindig kérve kér, hogy ne en
gedjük veszni, válasszuk üdvünket. — Válasszatok! sza va zza to k / 
u. m. Ez a felhívás nem kegyelem, de kegyetlenség; nem jog, de 
égbe kiáltó jogtalanság volt. Nem lett volna szabad afelett szavaz
tatnia, hogy az Igazság felmentessék, vagy megfeszitessék-e? Nem 
kérdeznie, hanem Ítélnie kellett volna; nem a népnek, hanem csakis 
a jognak, az igazságnak, a lelkiismeretnek szava után lett volna sza
bad indulnia. Neki ahelyett, hogy gyáván kiszolgáltatta, még állá
sának, sőt életének kockáztatásával is meg kellett volna védenie az 
Igazat. Ha ekként erélyesen közibök vág, ha azt mondja: Krisztus 
ártatlan, s azért szabadon bocsátom! s úgy vigyázzatok, hogy ka
tonaságomnak gondja lesz, hogy mint büntelennek bántódása ne 
essék! az ilyen fellépés hatott volna. így azonban Pilátus eljárása 
csak arra volt jó, hogy megmutassa, hová vezet az, ha az ember 
az Istennek és e világnak is akár szolgálni.

Pilátus bizott a nép választásában, mert tudta, hogy a fő
papok csak irigységből adták Jézust a kezébe. Pedig épen azért 
nem lett volna szabad biznia; hiszen tudnia kellett azt is, hogy az 
irigység a legtelhetetlenebb és legengesztelhetetlenebb ellenség, mely 
nem nyugszik addig, mig ellenfelét tönkre nem teszi.

Pilátus kérdését, úgy látszik, pillanatnyi csend követte ; 
mintha a nép egy részében annak a virágvasárnapi szent lelkese
désnek egy-egy szikrája még élt volna; mintha megdöbbentek, té-
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továztak volna, hova, kire szavazzanak ? Jézushoz, vagy a főpapok
hoz csatlakozzanak-e ? De rögtön észrevette ezt a pokol, s a fő
papok, azzal bujtogatva, hogy akik Jézusra szavaznak, az a pogány 
Pilátussal tart; meg azzal, hogy az istentelen eretnek még a gyil
kosnál is gonoszabb, veszedelmesebb, eltántorították Jézustól a 
népet. Rettenetes az, mikor igy a hatóság válik a közlakosságnak, 
a szülő a családnak megrontójává. — így történt aztán, hogy mire 
Pilátus másodszor is feltette ama kérdést, kit bocsásson el ? a 
többség már Barabásé volt, a tömeg már azt ordította : Veszítsd  
el Jézust! S ha ezt a végzetes eltévelyedést csak egyszer követte 
volna el az ember, még hagyján! De valahányszor ahelyett, hogy 
az Isten parancsát teljesitenők, bűnre vetemedünk, mindannyiszor 
üdvünk helyett a gyilkosra, Isten helyett a sátánra, Jézus helyett 
Barabásra szavazunk. — S mi hasznuk volt a zsidóknak a lator 
szabadonbocsájtásából, illetőleg nekünk a bűn elkövetéséből ? Semmi! 
Dehát azoknál az volt, némelyikünknél meg máig is az a jelszó : 
Csak azért se történjék a Pilátus — illetőleg az Isten akarata.

Pilátust megdöbbentette a tömegnek ez a válasza, s ezért 
indulatosan, vagy talán kétségbeesetten kérdi: Dehát mit tegyek 
Jézussal ? Nem tudta-e mit tegyen, mi a kötelessége ? Tudta, 
csak nem merte megtenni. Illetőleg mi, amikor bűn és erény közt 
tétovázunk, nem tudjuk-e mit tegyünk Jézussal ? Nem tudja-e az 
éhező, mit tegyen a kenyérrel ? a beteg, mit tegyen a gyógyszerrel ? 
a vak, mit tegyen a hűséges vezetővel ? a fuldokló, mit tegyen a 
mentőkötéllel ? Dehogy nem ! Csak a képmutató mondja azt, hogy 
nem tudja, mit tegyen Jézussal.

Az ügyefogyott helytartónak ezen kérdésével aztán már el 
volt döntve Jézusnak sorsa: a tömeg ismét Barabásra szavazo tt. 
És sajnos, ezt tapasztaljuk minduntalan. Nincs olyan oktalanság, 
amelyet az elámított, elvakitott tömeg meg ne szavazna; nincs olyan 
gazság, amelynek elkövetésétől visszariadni. — . Feszítsd m e g ! ez 
volt Pilátus kérdésére a zsidók válasza. És sohase álljon magáért 
senki se jót. Mig a testét meg nem feszíti, addig nála is fennforog 
az a lehetőség, hogy alkalom adtán ő is Jézus megfeszítésére fog 
szavazni.

Pilátusnak vergődő, fuldokló lelkiismerete még harmadszor' is 
azt kiáltotta az éktelen zajba : De hát mi gonoszát cselekedett 
Jézus ? S nemcsak Pilátus, hanem Jézusnak, az Atyaistennek, a 
mennyei angyaloknak könybeborult szeme is ezt kérdezte tőlük. 
De a veszett nép nem látott, nem hallott már semmit; folyton 
csak azt ordította: Feszítsd meg ő t! Uram Isten, hová lett az a 
csodálat, mely látva Jézusnak áldott munkáját, e szavakkal dicsői- 
tette őt: Mindeneket jól cselekedett! Hova tűnt az a kegyelet, mely 
akkor is boldog volt, ha a Megváltónak csak a ruháját is érinthette?
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Ekkor Pilátus látva a népnek dühét, kiadatta nekik Ba- i 
rabást, akit kértek. így lett azok között, akiknek szabadságát vé
rével fizette, életével váltotta meg Jézus, Barabás az első. Vájjon i 
volt-e ez hatással a lelkére ? Nem tudom. De a mienkre csak kel
lenne hatással lennie azon tudatnak, hogy mi sohasem menekülünk 
az örökhaláltól, ha az Isten Jézust nem állítja mellénk! — Krisz- i 
tust Pilátus ezzel a zsidók kényére bízta.

Erre a zsoldosok  a többnyire igazságszolgáltatás templomá
nak nevezett törvényházba vitték Jézust, hogy ott vele a legég
bekiáltóbb igazságtalanságot miveljék. Ott vetkőztették le azt, aki 
mindeneket ruház. Ott követte el azt a véres könyörületet Pilátus, ; 
hogy, a vérszomjas zsidók szánalomra gerjesztése végett, véresre i 
verette Krisztust. Ott adtak csúfságból biborszinü kopott katonai | 
köpönyeget arra, aki naponkint a hajnalpir bíborában jelenik meg, 
és aki vérének bíborával lelkünket tisztára mosta. Ott nyomták a - 
mindenség kannájának fejébe azt a töviskoronát, amely jelképezi 3 
a bűnt, illetőleg azt a tövist, amellyel Jézusnak szivén ejtünk na- I 
ponkint ezernyi sebet. Hanem igy kellett ennek történnie, hogy /j 
jelképezve legyen az a sokszor ismétlődő tény, hogy az Isten az i 
embereknek tövisben jelenik meg — például Mózesnek a Hóreb, t 
az Izsákot föláldozó Ábrahámnak a Moria hegyén, nekünk pedig 
az élet ezer szenvedésének millió tövise között.

S ezt a tövis koronát Jézus tűrte a fején. Nem is igazi í 
szeretet az, amely a töviskorona viselésére még az övéinek üdvé- { 
ért sem hajlandó.

Azután nádszálat nyomtak a kezébe annak, aki sohasem a 
volt ingadozó nádszál, s aki ha akarja, akár a nádszálat, úgy tör- -] 
hette volna össze ellenségeit. Csúfságból meg térdet hajtottak az  
előtt, aki előtt imádva bgrul térdre a menny. Végre a zsidók Meg- I 
váltójuknak, illetőleg Ábrahámnak fiai az atyjuknak, Istenüknek 
arcába köpdöstek. S az Atyaisten és Fiuisten mindezt tűrte, amit a 
elhinni is nehéz, megérteni meg lehetetlen.

E közben csoda esett: az isteni irgalom Pilátust az őt fe
nyegető gyalázattól még egy módon igyekezett megmenteni. A do
log igy történt:

Áz Otestámentomban olvassuk, hogy midőn Sámuel az Urnák 
háromszori szólitására sem eszmélt, negyedszer is hivta őt, s ekkor 
az ifjú a helyes útra tért. Pilátus lelkiismeretét is ébresztgette elő
ször Judásnak az ártatlan vérről tett vallomásával, másodszor He- 
ródesnek ezzel azonos izenetével, harmadszor meg a Szentiéleknek 
Pilátus ama szavaiban: En Jézusban semmi bűnt sem találok! nyil
vánvaló sugallatával az Isten. S mikor még ezek után sem tudta 
magát Krisztus szabadonbocsátására határozni, a helyes útra való
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ereltetése végett Pilátus feleségének üzenetével még a negyedik 
isérletet is megtette a kegyelem Atyja.

Ő, akiről meg van Írva: Tiéd a nappal és tiéd az éjjel is 
Zsolt. 74, 16.), vagyis aki rendelkezik nemcsak az embar gondo
ltaival, hanem álmaival is, egy a Jézus ártatlan üldöztetéséről ér
ésűit nemes lelkű római nőnek, Pilátus nejének lelkiismeretét 
gy álomlátvány által tettre ébresztette. A hagyomány szerint e 
ő azt álmodta, hogy Isten Pilátust a maga itélőszéke elé álli- 
Dtta, stb. Azonban az evangéliom szerint maga e nő ezen ese- 
lényről csak annyit mondott, hogy álmában sokat szenvedett 
ézus miatt, s midőn felocsúdva, hallotta az utcán az éktelen zajt, 
itta a palota előtt a veszett tömeget s az elkinzott Jézust: az ár- 
itlan áldozat iránti szánalom és a hitvestársa iránti szeretet által 
idittatva, rögtön arra kérte, kérette a férjét: Ne bántsd, ne en- 
edd bántalmaztatni, oltalmazd meg Jézust, azt az igaz em
ert. Oh de boldog férj az, akinek a neje arra törekszik, hogy 
séséből felemelje a férjét, vagy amint az írás mondja: megerősítse 
z ingadozó térdeket, szeme legyen a vaknak és lába a sántának. 
)e még boldogabb az, aki az ily nő intését követi, figyelmezteté
st hálás szívvel veszi. Ha Pilátus is ezt teszi, akkor amint a kis- 
ed Jézus életében először, úgy most férfikorában másodszor is 
legtörtént volna vele az a csoda, hogy istenadta álom folytán me- 
ekül meg ellenségeinek kezéből. Csakhogy Pilátusban nem volt 
íeg az az Isten iránt föltétlenül engedelmes lélek, amely hajdan Jó- 
sefben lakozott; ő attól tartott, hogy Jézus szabadon bocsátásával 
Ivesztené a népnek, s ennek következtében a császárnak is kegyét, 
lem tudta e világnak barátságát nélkülözni, s igy utoljára is ellen- 
égévé vált az Istennek.

Vannak-e most Istentől eredő álmok ? A keresztyénséggel 
z éj nappallá lett; velünk nem homályos álmok, hanem a világos 
ge utján beszél az Ur. De ki merné állítani, hogy ezt máskép is 
e tehetné ? S ezért, ha álmunk jóra ösztönöz, nem mondom, hogy 
z olyan álmot Istentől eredő álomnak tekintsük, de azt igen, hogy 
ílkiismeretünk sugallataként kövessük.

*

Mikor a fenti üzenet átvétele közben a katonák jelentették, 
ogy Jézusnak megcsufoltatása megtörtént, s igy a menet a Golgota 
;lá már megindulhat, Pilátust, aki az elkinzottat még maga elé 
ezettette, Jézus láttára elfogta a szánalom, s az a gondolata tá- 
íadt, hogy Jézussal mégegyszer kimegy a teremből a nép elé, s 
tt újból tanúságot téve arról, hogy ő benne semmi bűnt sem ta
il, kifejezi abbeli hajlandóságát, hogy Barabáson kivül Jézust is 
zabádon bocsátja.
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S úgy is tett. Amint kijött a töviskoronázott Jézussal, reája 
mutatva, azt mondta: Imhol a z  ember! ez az ártatlan, ez a szá
nandó ember! Mondhatja-e őt valamelyitek trónkövetelőnek^? ha- 
sonlit-e a politikai izgatókhoz ? veszedelmes embernek mézitek-e őt?  
S ha látjátok, hogy alaptalan az ellene emelt vád, eleget szenve
dett már érte: szánjátok meg, legyen egy kis emberi érzés benne
tek is; emberek szánjátok meg az embert!

így értette az idézett kifejezést Pilátus. De ez egyszer a 
Szentlélek szólott belőle, s a z meg úgy értette a z idézett sza-r 
vakat: Imhol az, aki ember igazán; az, aki egyedül képes a 
megromlott, elkorcsosult embereket még egyszer emberekké 
tenni. Becsüljétek meg, kövessétek ezt a z  embert, és áldjátok 

Istent, hogy látnotok, ismernetek engedte őt. — így értsükaz
és vegyük e szavakat mi is. Mert dicséretes ugyan, de az üdvös
séghez nem elegendő a Pilátus szánakozása. Krisztus nem azért 
jött e világra, hogy az emberek csak szánakozzanak felette, hanem 
azért, hogy megtérjenek és éljenek.

A felbujtogatott népnek azonban már Pilátusnak fentidézett 
szavaira sem nyílt meg az esze és a szive; nem látott, nem hallott 
az már semmit; illetőleg csak egyet: kereszten akarta látni Krisztust 
s azért eszeveszetten újra csak azt ordította : Feszítsd m eg ! Mire 
Pilátus bosszúsan azt kiáltotta : Ha a ti törvényetek szerint az ár
tatlan is megfeszíthető, ám vigyétek és feszítsétek meg t i !

Mikor a főpapok látták, hogy Pilátus nem hajlandó Jézust 
lázitóként elitélni, előhozakodtak gyűlöletük igazi okával. Azt mond
ták : Ha az állami törvény alapján nem, de a miénk alapján  
nyugodtan elítélheted, mert Isten Fiává tette magát. Ha csak 
azzá tette volna magát, azt, mint sok álmessiásnak, neki is meg
bocsátották volna a farizeusok; de hogy az ő képmutatásukkal 
szemben tényleg szent volt az élete és igazság a szava, s ebből a 
vak is láthatta, hogy tényleg ő az Isten Fia, ez volt szerintük az 
ő megbocsáthatatlan bűne.

Az Isten Fia ? A zsidók ezen vádjának egészen más hatása 
lett, mint ahogy gondolták. Pilátus ennek hallatára megrém ült 
Eddig csak az igazságérzet, most már a babona i s ; eddig csak 
a császártól, most már az Atyaistentől való félelem is késleltette 
a Jézus fölött kimondott halálos Ítéletnek megerősítését. Heródes 
tehát a kisded-, Pilátus pedig a megkötözött Jézustól félt. Nagyon 
vigasztaló reánk nézve, hogy olyan királyunk van, kitől Heródes, 
Pilátus,*sőt még az ördög is retteg!

A pogányok közt különben is az a hiedelem volt elterjedve, 
hogy az istenek koronkint emberi alakban látogatják meg a földet. 
Hátha Jézus is ilyen vendége a világnak, gondolta Pilátus, mi les: 
akkor ő vele, aki megostoroztatta ezt az Istent ? Sietett tehát vissza



a törvényházba, hogy megkérdezze Jézust: Honnan szárm azol ? 
Isten vagy ember, mennyei vagy földi lény vagy-e ? Jaj nekem, ha 
égi, s én mégis bántalmaztalak !

Jézus azonban nem felelt e kérdésre. Mikor ő, az Igazság, 
szólott hozzá, akkor Pilátus fordult el tő le ; azért nem ad neki 
választ Krisztus most, amikor ő kérdi az Igazságot. Akkor Pilátus 
hallani sem akarta Jézus ama szavait: Azért jöttem az égből e 
világra, hogy bizonyságot tegyek az Igazságról; mivel úgy sem 
fogna rajta, ne hallja tehát a szavát most sem. — Aki hallott már 
Jézusról és még sem hallott, annak ma sem válaszol Krisztus; aki 
faképnél hagyta az Urat, s azután mégis faggatja sületlen kérdései
vel, az ne reméljen feleletet; szelíd, de fönséges is a mi királyunk, 
s  ép azért nem lehet vele packázni. Mielőtt tehát az ember Jézus- 
föl kérdezné, hogy honnan származik, kérdezze előbb önmagától, 
hogy az ő kiváncsisága az égből, s nem a pokolból ered-e ? — 
Hallgassuk tehát az Igazságot, amikor beszél, és ne kérdezősköd
jünk akkor és abban, amikor és amiben hallgat; hallgassuk, amikor 
szól, nehogy ő találjon hallgatni majd akkor, amikor mi kérdezzük.

Jézus hallgatását zokon vette s e szavakkal rótta meg Pilá
tus : Nem beszélsz-e velem ? Vagyis nem tudod-e, hogy még ha 
különben ártatlan is vagy, már e tiszteletlenséggel is vétesz, és 
bajt zúdítasz a nyakadba ? Pedig neheztelés helyett hálát kellett 
volna adnia az Istennek, hogy e megcsufolt, megkínzott Jézusból 
fiem szólalt meg a Mindenható, s nem törte össze egy szavával 
azt, aki az iménti égbekiáltó bántalmazást megengedte.

Nem tudod-e, hogy hatalmam van téged megfeszíteni. 
Kit ? Jézust ? akit maga Pilátus vallott ártatlannak, neki, mint bi
tónak, hatalma van megfeszíteni ? Tehát a római igazságszolgáltatás 
olyan gyalázatos volt-e, hogy a helytartó, a biró nem alárendeltje, 
nem szolgája, de föllebbvalója, ura volt a törvénynek ? Az a 
hatalma, hogy az ártatlant meggyijkolja, a mi felfogásunk szerint, 
csak az útonálló betyárnak van. És jaj az olyan államnak, amelyben 
ilyen hatalommal nemcsak bir, de még kérkedik is a hatóság. A 
rendezett államban, Pilátussal ellenkezőleg, éreznie kell a bírónak, 
hogy minél magasabb az állása, annál nagyojpb a felelőssége ; tudnia 
kell, hogy a törvény és igazság ellenére semmit sem tehet; ország 
és világ előtt meg kell mutatnia, hogy az ő hazájában csak az 
Istené a hatalom. (Zsolt. 62, 12.)

És van hatalmam téged szabadott bocsátani! Sajnos, Pi
látusnak ez a hencegése is hazugság. Ha volt ez a hatalma, ám 
mutatta volna meg ! De amióta a pokol iránti engedékenység lej
főjére lépett, azóta ez a hatalma is odaveszett.

Ilyen nagy hangon beszélt Pilátus azon hiszemben, hogy Jé
zus tőlej aki félelmében már azt sem tudta, mit tegyen, majd meg-
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ijed. Azonban Krisztus ahelyett e szavakkal: Ha felülről nem 
adatott volna neked, akkor rajtam ugyan semmi hatalmad 
s in cs! értésére adta, hogyha ártatlansága alapján nem bocsátja 
szabadon, akkor a kegyelmére nem szorul.

Pilátusnak hatalmaskodása ellenében Jézus azt vallja, hogy 
minden hatóságnak felülről, vagyis a z Istentől van a ha
talma. Ezzel szemben e világ minden hatalmat alulról, az »egyed
uralkodó nép«-bői eredőnek mond, vagyis a tömegnek uralmát 
tekinti csak jogosultnak. No hiszen a kommunizmus uralma idején 
meggyőződhetett, hogy a »népuralom« tulajdonkép az ördögök 
ördögeinek uralma; nem a népből, hanem sokkal mélyebbről: a 
pokolból ered és a pokolba sodorja a nemzetet. Sajnos, a munka- 1 
kerülők özöne ezt még most sem akarja elismerni, de másrészt, 
hála az Égnek, a borzalmas küzdelemből mégis az Isten országa 
került ki diadalmasan ; a rémséges felfordulásban az Isten hatalma 
maradt fölül.

Te csak a pokol szolgálatába aljasuk, úgyszólván öntu
datlan eszköze vagy ama felső hatalomnak. Hiszen te sem  \  
kerülöd el sorsodat, vagyis ezen bűnödnek büntetését; hanem a 
zsidó főpapokat, akik nagyon jól tudták, mily rettenetes vétket 
követtek el azzal, hogy Megváltójukat a te hóhéraid hatalmába 
szolgáltatták ki, még a tiednél is rettenetesebb sors v á r ja ! íme, v, 
ahelyett, hogy kegyelemért esedezve, Pilátus lábaihoz borult volna, 31 
igy beszélt a hatalmaskodóval a megkötözött Jézus! Az elitéit, b 
amint Kaifás, úgy Pilátus előtt is Ítélkezéssel fejezte be hivatását. 1

*
Pilátus e kihallgatás után ismét azzal a szándékkal ment 

ki a zsidókhoz, hogy szabadon bocsátja Jézust. Amint azonban 
ezt a főpapok észrevették, a leggyengébb oldalán támadták őt, 
midőn azt kiáltották : Ha ezt elbocsátod, nem vagy barátja a  
császárnak, mert aki, mint azt Jézus tette, Messiásnak, és ezzel 
királynak is mondja magát, az e szerint ellensége a császárnak- 
Ha tehát te ennek pártját fogod, bevádolunk a császárnál és el
veszíted állásodat.

Ezzel aztán fején találták a szöget: Pilátus döntött. Megijedt 
ő az Isten fiának említésére is, de a császáréra még inkább — 
rögtön kivezettette Jézust, hogy még egyszer prédikáljon a farka
soknak a bárány ártatlanságáról; bírói székébe ülve, Jézusra mu
tatva, azt mondta a zsidóknak : Imhol a ti királyotok! Azonban 
e szavakkal mintha olajat öntött volna a tűzre; újra fellobbant a 
gyűlölet; szégyenük a csúffá tett királyt, s dühösen ordítják : Vesz- 
szen, pusztuljon, feszítsd meg ő t ! Mire Pilátus, hogy észre té
rítse őket, azt mondta: A  királyotokat feszitsem-e meg ? De 
beszélhet a süketeknek, nem látják ők már Krisztusban sem a
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megtestesült Igét, Igazságot, sem a kimerithetlen szeretetet, ők 
csak egyet: őrült ábrándjaiknak meghiusitóját, álnokságuknak le* 
leplezőjét látják benne, s azért azzal válaszolnak Pilátusnak : Nin
csen királyunk! értsd: nem kell nekünk az olyan király, aki a 
pogány uralom elleni lázadás szervezésére nem vállalkozik; nekünk 
csak császár k ell; s ezzel teljesült a Sótám m eséje: a fák az 
olajfa helyébe a bogáncsot tették fejedelmükké (Bir. 9, 14.) — a 
zsidók Jézus helyett másodszor is . . . egy Barabásra szavaztak —  
illetőleg a képmutató főpapok a császár, az állam cégére mögé 
bújtak, hogy az ördögnek szolgálhassanak.

Látván ebből Pilátus, hogy kapkodásával nem ér célt, 
vizet tétetett maga elé, s e szavakka l: Ártatlan vagyok az  
igaznak vérétől, megmosta a nép előtt a kezeit. Mit mondott 
tulajdonkép ezzel ? azt, — hogy ártatlan, mert ártatlan vért ontott ; 
igazságos, mert megfeszitteti az Igazságosat; vagyis kárhoztató Íté
letet mondott a saját eljárása fölött. Mit ért el tulajdonkép azzal a 
képmutatással ? Azt, hogy semmivel sem mocskolhatta be annyira 
a lelkét, mint ezzel az álnok mosakodással. És mégis mennyi a 
követője ! A rege azt beszéli, hogy ezen álnokságának büntetéséül 
Pilátus a kárhozatban örökké ezt a mosakodást csinálja. Hát hogy 
a pokolban folyik-e ez a munka, azt nem tudom. De hogy a világon 
sokan ezt cselekszik, azt sajnosán tapasztalom, vagyis azt látom, 
hogy sok az olyan ember, aki tagadja a bűnét, ahelyett, hogy 
megbánná; akinek kedvesebb a mentegetődzés, mint az önvád; 
kedvesebb a Pilátus vize, mint a Péter könnye ; aki nem akar arról 
tudni, hogy bűnös lelkünk csak a bünbánat könnyeivel és a Krisz
tus vérével mosható tisztára.

Én ártatlan vagyok; ám ti lássátok! E szavakkal igyeke
zett Pilátus a hatósági gyilkosságért a zsidókra hárítani a felelős
séget. S erre a zsidók, mintha a legjobb lelkiismeretük volna, 
azt felelték: A z ő vére mirajtunk, vagyis ha ártatlanul hal meg 
Jézus, bennünket verjen meg azért az Isten! Ezzel a király-, 
apa- és gyermekgyilkossággal maguk mondták ki maguk fölött 
a halálos Ítéletet, az átkot. — S a jósok népének ez a rettene
tes utolsó jóslata szörnyű módon teljesült. Az ezen gyilkosságban 
vétkes egyéneket és nemzetet utolérte az Isten bosszúja. A fő
szereplők rövid időn elvették jutalmukat: Júdás az akasztófán halt 
meg; Annas házát a nép feldúlta; fiát az utcákon hurcolva, ha
lálra verték; Kaifást egy év múlva elcsapták a főpapságból; Heró- 
des száműzetésbe került; Pilátus a máig is róla nevezett svájci 
sziklán öngyilkossá lett. S a zsidó népet is utolérte Istennek bün
tető k eze: a keresztről lecsorgó vér Jeruzsálem pusztulásakor pa
takokká dagadt; egymilliónál több zsidó ott veszett; a zsidókat, 
akik harminc pénzért vették meg Jézust, a rómáiak harmincával
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adták el egy pénzért; a megváltó vér vesztükre szolgált; az áldás 
átkává lett a népnek. S ha nem volnának sodomai vaksággal meg
verve a mostani zsidók, belátnák, hogy a Krisztust megfeszítő fő
papok százszorta nagyobb bűnt követtek el, mint a babiloni fogság
gal megvert őseik ; mert ezeknek bűneit a zsidó nemzetnek csak 
hetven évi, ellenben amazokéit már ez ideig ezerkilencszáz évi 
száműzetéssel sújtotta az Isten.

Ha vétek az, u. m. a zsidók, hogy Jézust megfeszitjük, száll
jon a vére a mi magzatainkra is j  ám verje meg az Isten e bű
nünkért még a gyermekeinket i s ! Óh szerencsétlen, átalkodott szü
lők, mit vétettek nekik kisdedeik, hogy meggyilkolják őket, mielőtt 
születtek ? — Még ha teljesen ártatlanok volnánk is, akkor se hív
juk ki átkozódásunkkal az Isten haragját; ha meg bűnösöknek 
érezzük magunkat, akkor még százszorta kevésbé kövessük el e 
rettenetes bűnt. %

A zsidók ennél: Krisztus vére szálljon reánk és a mi m ag
zatainkra, rosszabbat nem kérhettek, mi ennél jobbat nem kérhe- -j 
tünk az Istentől. Természetesen mi ezzel nem azt mondjuk, hogy 
a gyilkosság átka, hanem Jézus vérének áldása jöjjön reánk. A zsi
dók átkozódása a mi imádságunk, amellyel azt kérjük, hogy Jézus i 
vére életünkben megszenteljen, küzdelmünkben bátorítson, halálunk
ban megváltson, az Ítéletkor üdvözítsen.

A fenti átkozódás után Pilátus a megfeszittetésre. vagyis a 
leghitványabb gonosztevőkre mért leggyalázatosabb halálnemre, ki
adta a zsidóknak Jézust.

e) Jézusnak golgotái útja.
Máté 27, 31. Márk 15, 20. Luk. 23, 26. Jún. 19, 16.

Amint a főpapok hatalmukba kerítették és megfeszíthették, 
még egyszer kicsufolták, s azután vitték a Golgotára Jézust. S ez
zel az Ur megindult az ő legutolsó, legnehezebb, de egyszersmind i 
legáldottabb földi útjára. — Menynyire különbözött a virágvasárnapi 
bevonulástól ez a nagypénteki menet: vasárnap az Olajfák hegyéről 
jött, s a ragyogó Jeruzsálem terült el előtte; most a Golgotára, a fi 
vesztőhelyre viszik, s a gonosztevők temetője mellett elhaladva, imitt- 
amott a kivégezettek csontjai fehérlenek feléje. Vasárnap a hívek 
ezrei kisérték és ünnepelték őt; most még apostolai is elhagyták, el
lenségei meg, akik kisérik, gyalázzák és bántalmazzák. Vasárnap a 
hozsannától, most az átoktól visszhangzott a táj; vasárnap őt vitte a 
teherhordó állat, most meg ő viszi a keresztet, a terhet. Minden szőr- ] 
nyen megváltozott e néhány nap alatt, csak Jézus maradt az, aki volt: j 
a dicsőség el nem szédítette, a szenvedés el nem csüggesztette.

Nagy sokaság kisérte őt a Golgotára — idelenn az ördö
gök pokoli kárörömmel és kíváncsisággal, odafönn az angyalok
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mennyei részvéttel és a könyek záporával. Fel a Golgotára mi is! 
Különben a hegyes vidékre azért járunk, mert annak szebb a virága, 
erdeje, jobb a vize, üdébb a levegője, nagyszerűbb a kilátása, mint 
a rónáé. Ez a Golgotáról százszorta inkább elmondható: ott virág
zik a maga páratlan pompájában a mennynek legszebb rózsája: a 
szeretet; ott tenyészik a Krisztus keresztje, ez az áldott fa, amely 
előtt a Libánon cédrusai is hódolattal meghajolnak; ott fakad az 
az öt áldott forrás: Jézusnak öt sebe, mely üdvösséggel árasztja el 
a világot; ott igazán mennyei életre ébresztő és halottfeltámasztó 
a levegő ; onnan nyílik a legfölségesebb kilátás az örökéletbe. Fel, 
fe l tehát a legalacsonyabb, s a földtől mégis leginkább eltávolító, s 
a mennyhez legközelebb vivő hegyre — a Golgotára.

A  saját keresztjét — de tulajdonkép a mienket is — Jézus 
maga vitte. Ezt szivében gyermekkora óta, a vállán hordva csak 
az utolsó napon tette. Egymaga vitte. Salamon királynak, mikor a 
jeruzsálemi templomot építette, hetvenezer teherhordozója volt; s 
ime, mikor Jézus a maga százezerszer nagyobb szentegyházának 
építéséhez látott, egymaga vitte a hetvenezerek által összehordott
nál kimondhatatlanul nagyobb terhet. — A  zsidók talán ő reá 
tették a legnagyobb, a legnehezebb keresztet, pedig a tizenkét 
órai kínzástól talán ő volt a vele megfeszítettek között a leggyen
gébb. De ha a legkisebb lett volna is a keresztje, mégis — a világ 
összes bűnei erre nehezedvén — kétségtelenül az volt a legsúlyo
sabb. E teher elviseléséhez csak is a szeretet adhat neki elegendő 
erőt. Akiben ez nincs, annak úgy a saját, de különösen másnak a 
keresztje természetesen elviselhetetlen.

Azonban úgy látszik, útközben Jézus is roskadozott a 
teher alatt. Hogy tehát megélje a megfeszittetést, illetőleg a pokol 
a kínjaiban való. gyönyör élvezetét, könyörültek rajta, segítséget állí
tottak melléje. Oh istentelen könyörület, oh kegyetlen kegyelem ! — 
Az evangélisták elbeszéléséből sejthető, hogy a segítségül fogott 
embert azok a zsidók nem ismerték; hanem az Isten ismerte és az 
Eletkönyvébe is beíratta a nevét. Simonnak hívták; Cirénéből, 
Afrikának egyik nagyobb városából származott. — Sőt az Isten 
nemcsak ismerte, de meg is jutalmazta ezt a jó embert azzal is ,\ 
hogy nevét az evangéliomban megörökítette; de azzal meg még 
inkább, hogy őt és fiait, Alexandert és Rúfuszt, Jézusnak lélekben 
is hű követőivé tette. Ismeri és megjutalmazza a szenvedő Jézus 
a terhén enyhítőket most is. -

Erre a Cirénei Simonra telték a zsidók Jézus keresztjét; 
és ezt Krisztus megtűrte. Üdvösségünkért a kereszten maga halt 
meg, de a kereszthordozásból juttatott másnak is — juttat belőle 
nekünk is, felszólitgat erre bennünket is (Máté 16, 24.).

Simon valószínűleg csak segített Jézusnak vinni a kérész-
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tét, és a poroszlók az ő vállára hihetőleg a keresztnek könnyebb 
végét tették, mig a nehezebb Jézusnak maradt. De ha nem is igy 
volt, a mi keresztünknek, a mi szenvedésünknek, bizonyos, hogy 
mindig Jézus viseli a nagyobb részét, nagyobb terhét, vagyis bizo
nyos, hogy az ő szánakozó lelkének még jobban fáj a mi bajunk, 
mint nekünk. — És ha Simon maga vitte is a keresztet, még 
akkor sem vitte a z egészet; mert ő a Krisztus keresztjének ebben 
az esetben is csak a fáját vitte; azonban e keresztnek legnagyobb 
terhe: a bűn, még igy is kizárólag Jézus lelkére nehezedett. — 
Vonjuk le ebből azt a tanúságot, hogy ha bajban látjuk felebarátun
kat, mondjuk neki: Atyámfia, várjál, segítek! Fogd meg te keresz
tednek egyik végét, én meg megfogom a másikat. Ha ezt tesszük, 
akkor hozzánk csatlakozik az Ur Jézus, s ő meg középen fogja
meg a keresztet, s igy bizonyosan segítve lesz a bajon.

*

Jézust a Golgotára kisérő sokaság között asszonyok is 
voltak, s ezek részvéttel viseltettek Jézus iránt, u. m. az írás. 
Dicséretére válik a nőknek, hogy a förtelmes Heródiászon és an
nak csúf leányán kívül az evangéliom csupa olyan nőt emlit, aki j 
áhitatosan hallgatta és készségesen szolgálta az Urat. Jeruzsálem 
leányai még a golgotái utón is e szeretetüknek adták bizonyságát. j 
Keseregték Krisztust, vagyis elkeseredve emlegették, hogy annak, ; 
aki nekik az Isten igéjét oly meghatóan hirdette, a gyászolókat oly \ 
meghatóan vigasztalta, a betegeket oly csodálatosan meggyógyította, 
ily kínzásokkal és ily gyalázatos halállal fizet a nép. Keseregték 
és siratták őt. Az ezernyi méltatlanság között e nőknek könyező 
szemei legalább annyit enyhitettek Jézus terhén, mint a Simon 
vállai.

De bármily jól is esett Jézusnak ez a részvét, még sem nyúj
tott neki teljes megnyugvást. S ezt e nőknek értésükre is adta. 1 
Ne sírjatok, u. m. Talán rosszalta könnyeiket ? Igen, vannak rosz- 
szalandó könyek is. Például ilyenek az irigynek, a boszut lihegő- 
nek, a részvétet tettetőknek utálatos könnyei. De a Jézust sirató 
nőké őszinte szívből eredtek és akkor hullottak, amikor egyetlen j 
érző szív sem maradhatott közönyös, amikor az ég szem e: a nap 
is könybe lábadt, s fájdalmukban a sziklák is megrepedeztek.. ] 
Tehát e könyeket nem rosszalta. Sőt ellenkezőleg! már azzal, 
hogy válaszolt reájuk, elismerését fejezte ki irántuk. Azonban ezen 
elismeréshez mégis hozzáfűzte: Ne rajtam keseregjetek, ne en
gem sirassatok, mert hiszen az én szenvedésem rövid idő múlva 
fényes diadallá és nagy örömmé változik. De sirassátok magato
kat! Ezen könnyeitekkel szereztek nekem igazi enyhülést! Van 
nektek az én halálomnál a sírásra sokkal nagyobb okotok, s ez a 
nemzetnek szenvedésemet és halálomat okozó átalkodottsága; ezt 
sirassátok! — E miatt sirassátok magatokat és magzataitokat„
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mert némelyitek talán nem éli meg a rajtam elkövetett iszonyú go
noszságnak következményeit, de megélik azt majd gyermekeitek,, 
hogy amely utón én most a városból ki-, azon fog a pusztitá 
pogány ide bevonulni; ahol most én, ott fognak fiaitok százezrei 
vérezni; amint engem most kiűztök, úgy fognak benneteket innen 
kikergetni. Ezt sirassátok, ez ébresszen bünbánatra. Mikor ez a ret
tenetes csapás bekövetkezik, akkor a gyermektelen szülők lesz
nek a boldogok, már t. i. annyiban, hogy nem lesznek kénytele
nek látni, hallani gyermekeiknek szivet szaggató kínját. — Az akkori 
borzalmakban arra fogjátok kérni az Istent, hogy inkább eleve
nen temessenek el a hegyek, semhogy hatalmába kerüljetek a 
pogányoknak.

Mert ha a zöldelő fán — Krisztus a zöldelő, örökzöld, termő, 
élőfa és az élet fája. Beléoltatva pedig mi is élőkké, zöldelőkké, 
termőágakká lehetünk. Ellenben, aki elszakad Jézustól, az elszárad, 
elhal. — Ha a zöldelő fával ezt mivelik, ha annak ilyet kell 
szenvednie, mint amilyet én szenvedek, u. m. Jézus, mit várhat 
akkor a szárazfa: a gonosz ? Ameíy emberek az élőfát sem kímé
lik, mit fognak azok tenni a száraz rőzsével, vagyis azokkal, aki
ket sem nap, sem eső, sem az Isten áldása, sem a csapása nem 
javít ? mit várhatnak az ilyen átalkodottak síron innen és síron túl 7

*

E közben megérkeztek Jézussal a halálnak várába : a vesztő
helyre ; a megtestesült isteni kegyelemmel oda, ahol már nem volt 
kegyelem ; a Golgotára, magyarul Koponyahegyre, melyet azért 
neveztek igy, mert ezen a tájon imitt-amott az e hegyen kivége- 
zetteknek rosszul eltemetett koponyái voltak láthatók. Isten vég
zése szerint ideérkeztek Jézussal, hogy vérével a latroknak eme 
barlangját Istennek legszentebb templomává, s az e helyen felállí
tott keresztet, a világ legszentebb oltárává avassa.

f) Jézus megfeszittetése.
Máté 27, 33. Márk 15, 23. JLuk. 23, 32. Ján. 19, 17.

Amint megérkezett a menet a Golgotára, megragadták, s a 
keresztre fektették Jézust; jött a hóhér, beleverte a szegeket az 
áldozat tenyerébe, bele mélyen a gerendába és még mélyebben 
Jézusnak s a kereszt mellett roskadozó anyjának és tanítványának 
a szivébe. Odaszegezte kezeit, lábait, s ezzel megnyílt az a négy 
szent seb, mely mindmegannyi ablak, melyen át a mennyei Atya 
szivébe láthatunk, s olvashatjuk benne azt, hogy úgy szerette Isten 
e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta érette. — S mikor aztán 
szét voltak feszítve azok a kezek, amelyek az eget kiterjesztették,, 
és odaszegezve azok a lábak, amelyekről meg van Írva, hogy Jézus
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-ellenségeit azoknak zsámolyává teszi az Isten; és semmije sem 
volt már annak, akié minden e világon, akkor ahányan csak hozzá
fértek, megragadták a keresztet, éktelen zajjal emelték a magasba 
és beállították a földbe. S most következtek aztán csak a borzasztó 
kínok: a testnek egész súlya egyszerre a szögeken függött, az erek 
megdagadtak, a tagok megmerevedtek, az elvérzéssel jelentkezett 
a szomjúság, beállott a halálos küzdelem, mely órahosszakig eltar
tott. — De mindezt ezek az evangélisták, akik a getsemánei küz
delmet, a Kaifásnál elviselt bántalmaztatást, a Pilátusnál szenvedett 
kínokat részletesen leírták, csak e két szóval említik: Megfeszítet
ték őt! Hogy értsük e szűkszavúságot? Csak úgy, hogy látva azon 
gazságot, melyhez képest még a testvér- és apagyilkosság is meg
bocsátható, nem voltak képesek e szörnyűségnek borzalmait leírni; 
gondolva a golgotái iszonyatra, egyszerre kiesett a toll a kezükből.

Jézussal két gonosztevőt is megfeszítettek. S igy, aki a 
mennyben az Atya és a Szentlélek közt foglal helyet, az halála 
napján a földön két lator közé került. Izráelnek ez volt a legna
gyobb gyalázata, a megtérő bűnösnek pedig ez a legnagyobb vi
gasza. — Hármat feszítettek meg tehát egyszerre: kettőt mert 
raboltak, a harmadikat pedig, mert visszaszerezte elrablóit üdvös
ségünket ; kettőt mert gyilkoltak, a harmadikat, mert feltámasztotta 
a testi és lelki halottakat. — A  latrok egyikét Jézusnak jobbja, 
a másikat balja felől feszítették meg. Halála órájában tehát ezek 
voltak hozzá legközelebb. Vájjon a mi haldoklásunkkor ki lesz köze
lünkben ? Ott leszel-e megtérő lelkem szemei előtt te, az embe
reknek legszebbike, vagy olyanokat látok-e majd ott, akiktől már 
most undorodom ? A kegyelet imádsága szólal-e majd meg köze
lemben, vagy a hitetlenek szitkozódását kell-e majd hallanom ? In
kább farkasok és oroszlánok közt haljak meg, mint az ily környe
zetben ! Valószínűleg azok közt fogok meghalni, akiknek körében 
éltem. Véreim és barátaim istenfélők-e tehát? Jaj nekem, ha isten
telenek, és kétszeresen jaj, ha én vagyok a megrontójuk ! Ha éle
temnek utolsó órájában majd ezek környeznek,?Jaz százszorta bor
zasztóbb lesz reám nézve, mint ha idegen latrok állnák körül ha
lottas ágyamat. SiessünlAhát, javítsunk rajtuk mielőbb, hogy leg
alább meghalni tudjunk nyugodtan.

A  három kereszt közül a Jézusét állították középre, — 
hogy őt nézze a sokaság a főfő, a legnagyobb latornak. A leg
nagyobb bűnös ugyan nem ő volt; de annyi bizonyos, hogy őt a 
legtöbb, mert az egész világ bűne terhelte. A zsidóknak ugyan épen 
ezen környezetben kellett volna Isten Fiául felismernök Jézust, 
hiszen a csillag az égben, a gyertya fénye a sötétben lesz látha
tóvá. De ők még igy sem ismerték fel — mert nem akarták őt 
felismerni. *
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S megiratá Pilátus a zsidók bosszúságára, a Szentlélek pedig 
a keresztyének örök vigaszára a kereszt feliratát is, amely igy 
szólott: A  názáreti Jézus, a zsidóknak királya. Igen ezen föl— 
irat szerkesztésénél nagyon jó íródeák tolla működött közre, ebben 
az Istennek is volt része; belőle azt látjuk, hogy nemcsak prófétái
nak, hanem néha ádáz ellenségeinek szavait is az Isten sugalja.- 
Láttuk ezt a Kaifás esetében, aki azt mondta: Jó lesz, hogy egy 
ember haljon meg a népért! Jellemezhette-e Jézusnak nagy en- 
geszteleti áldozatát bárki is jobban, mint a főpap e szavakkal ? 
Igaz, hogy Kaifás e szavakat máskép értette, mint az Isten. De 
az régi dolog, hogy az Urnák gondolatai nem olyanok, mint az 
emberekéi. S amint Kaifás igen jól jellemezte Krisztust, a főpapot, 
úgy Pilátus keresztfeliratával Jézust, a királyt. Mert cimezhette-e 
őt Megszabaditónál és Királynál méltóbban ? Igaz, hogy Pilátus 
ezt gúnyosan, az Isten pedig komolyan vette — tehát a felfogás 
eltérő. De hát megvan az irva, hogy az Isten utai nem olyanok, 
mint az emberekéi. Pilátus szerint Jézus a hitvány, rajongó zsidók
nak, — Isten szerint Izráelnek, az Isten valódi népének, a földnek 
és mennynek, az élőknek és halottaknak királya. S hogy tényleg 
az, azt a történelem már eddig is bebizonyította: akinek királysá
gát még akkor csak három, azét ma már ötszáz nyelv hirdeti ’r 
akinek birodalma akkor csak a keresztre, most a világ minden 
széleire kiterjed ? Krisztus keresztjének és életének tehát Jézus és 
Király volt a felirata. Hát a miénknek mi ? Mert minden életnek 
van, illetőleg lesz felirata. A megváltói és királyi eljárás jellemzi-e 
a mi működésünket is, mint jellemezte a Jézusét? — Pilátusnak 
am a felirata, mely egyszersmind az Istennek volt a világ népeihez 
intézett kiáltványa, a zsidók, a görögök, a latinok vagyis az egy-" 
ház, a tudomány és az állam nyelvén volt irva.

A  főpapoknak, amint a kereszten látták, szeget ütött a fe
jükben ez a felirat. Érezték, hogy általa ők még inkább vannak 
csúffá téve, mint Jézus. Ne te mond, hanem azt ird, hogy ő  
vallotta magát királynak, — kiabálták Pilátusnak. Azonban a 
helytartó e szavakkal: amit megírtam, azon már nem változtatok 
egy betűt s e m ! elutasította őket magától. Hej, hogyha a Jézus ár
tatlanságáról tett vallomásakor is olyan erélyesen lépett volna fel, 
mint most! — Hányszor akartak azóta a kereszteletlen és keresz
telt zsidók azon a keresztfeliraton változtatni! De amint akkor 
Pilátus, úgy azóta is keresztet húzott ezen alávaló törekvésükre 
mindig az Isten; s hisszük, reméljük, hogy ezután sem enged egy 
betűt sem változtatni azon az iraton, amellyel Királyok Királyává 
tette Jézust.

Ezt a keresztfeliratot, u. m. az evangélista, sokan olvasták^ 
Hát te olvastad-e, hiszed-e, vallod-e ? avagy Pilátus szavain kissé
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változtatva, te is azt mondod: aki voltam, annak maradók — az 
írásomon, a hitetlenségemen nem változtatok! Én pedig ennek el
lenében arra kérem az Istent, hogy áldjon meg bennünket ama 
keresztfeliratnak olyan olvasásával, mellyel megáldotta ama megtérő 
latort, aki igy imádkozott: Uram, országodba meneteledkor emlé
kezzél meg rólam. *

Mikor • a zsoldosok megfeszítették Jézust, ruháit — köpö
nyegét, fövegét, saruit, — nem adták az anyjának, hanem kap
zsiságukban maguk közt osztották el. Mi a hóhérok birtokába 
került ezen ruhánál sokkal értékesebbet: az igazságosság ruháját 
örököltük Jézustól. Ez a szegény Jézusnak gazdag hagyatéka. Mi 
ennek az elsajátítására törekedjünk. — S a köpönyege alatt vi
selt varrás nélküli, fölitől fogva végig szövött, kötött köntösét is 
elvették. A római egyház azt mondja, hogy ez a köntös az ő bir
tokában van, még pedig nem is egy, hanem húsz példányban, 
amennyi köntöse Jézusnak teljes életében sem volt. Az evangélikus 
egyháznak csak egy Krisztusról reámaradt köntöse van, s ez a mi 
hitünk. Ezt a Szentlélek az Igének és Jézus életének, a napsugarak
nál ragyogóbb szálaiból és nem holmi legendákból és hagyományokból 
szedett fonalakból szőtte. Őrizzük, becsüljük meg e kincset. — E 
köntösre azt mondták a hóhérok: Ne hasogassuk szét;  egy- 
egy darabjának egyikünk sem veszi hasznát. A mi Jézustól örökölt 
köntösünkre nézve is azt mondja a Szentlélek: Vegyétek fel az 
Istennek teljes öltözetét (Ef. 6, 13.). Ha csak egy két darabját 
öltjük fel, az nem sokat ér. Ha csikorgó hidegben a legmelegeb
ben is öltözködik az ember, de a lábára nem húz sarut, életével 
l<eserülheti meg ezt a mulasztást. A lelki öltözködéssel is igy áll 
a dolog. Annál inkább törekedjünk Jézusnak teljes köntösére, mert 
ezt mindegyikünk bírhatja. — A  köntösre vessünk sorsot — 
mondták és ott a kereszt lábánál rögtön meg is tették ezt a hó
hérok. Krisztus ott kínlódik, ők meg játszanak. S mi egyéb a Jézus 
szenvedésének időszakában való örökös mulatozásunk, mint annak 
a golgotái botránynak ismétlése. — Nem tudjuk annak a porosz
lónak a nevét, akinek az a sorsolás a Jézus köntösét juttatta. Ta
lán jobban megbecsülte e szerencséjét, mint némelyikünk a Jézus
tól öröklött fennemlitett öltözetet.

*
Végtelenül sokat szenvedett Jézus már eddig is, de a cső

cselék és a főpapok még ezt is keveselték. Nem érték be azzal, 
hogy a testét, azt akarták, hogy a szivét is megfeszítsék. A  nép 
ott állt a kereszt alatt; részvétlenül bámulta, nézte Jézus kinjái, 
leste a halálát. Ott áll, nézi, lesi még most is, amint azt sajnos 
naponkint látjuk. — Aközt a csőcselék közt voltak olyanok is, akik



127

szidalm azták Jézust; mérgezett nyilakkal lövöldözték Megváltó
juknak vérző szivét. Születésekor angyali ének üdvözölte; halálakor 
az ördögök röhögése kiséri a másvilágra. — S fejüket csóvál- 
gatva  mondogatták: Lám, milyen szent embernek látszott ez a 
Jézus, pedig hát közönséges csaló. Némelyek azt kiabálták neki: 
Ugy-e te mondtad, hogy három nap alatt felépíted a templo
mot, holott ime három szeget sem tudsz kihúzni a testedből, a ke
resztből. Pedig épen akkor építette azt a templomot, amelynek ő 
az alapköve, a hivők a téglái, a szeretet az összetapasztó eleme.
— Szabadítsd hát meg magadat, mondják vigyorogva. No hiszen 
akkor röhögöit volna csak a pokol, ha Jézus ezt megteszi, illetőleg 
ha vállalkozásából szökik. — A z Isten Fia vagy  ? kérdik, illetőleg 
gúnyolják származását, azután meg működését, jótékonyságát, hitét.
— Ha Isten vagy, szállj le a keresztről. De ha leszáll, akkor a 
mi lelkünk sohasem szállott volna fel a mennybe; akkor Jézus soha
sem mondhatta volna: Elvégeztetett! mert egyet: a halálig tartó 
engedelmességet, nem végezte volna el.

A  zsidó főpapok, a szidalmazásnak eme hírhedt nagymes
terei,’ szintén még ott is csúfolták őt. Különben a felebarát szen
vedése, haldoklása, még a gyűlöletet is lefegyverezi; őket ez sem 
némitotta e l ! — Másokon segített. A jótékonyságát veti a sze
mére a vaksággal megvert Sodorna. Vajha ne érhetne halálunkkor 
jótékonyságunknál egyéb szemrehányás! — Segítsen most magán ! 
Alávalók! Nem tudják, hogy a szeretetnek épen a nem magán, ha
nem a másokon való segítés a szokása; s hogy minél inkább igyek
szik az ember magán segíteni, annál kevésbé teszi azt másokkal.
— Ha leszáll a keresztről, akkor hiszünk neki! Oh ti oktala
nok, nem hiszitek-e, hogy az a keresztről is leszállhatott, aki a 
mennyből is le tudott jönni a földre; hogy azt nem tarthatták fogva 
szegeitek, akit az egek-egei sem foghattak be ? S ha leszáll, de
hogy is hittetek-, azt mondtátok volna, hogy a szegek voltak gyen
gék, a szegező hóhér volt ügyetlen, s bizonyára újra megfeszítet
tétek volna Jézust. Ha nem hittetek annak, aki érettetek felszállott 
a keresztre, annak, még kevésbé hittetek volna, aki onnan leszállóit.
— Bízott a z Istenben, ám szabadítsa hát meg őt. íme ők, az 
állítólag Isten dicsőségéért küzdők, még az Istenben való bizalmat 
is csúfolják. Ezt a bizalmunkat igyekszik most is a sátán nevetség 
tárgyává tenni, mert tudja, hogy ez a mi erőnk, s hogy ha hitünk
nek ezt a kötelét elvágja, lelkünk menthetetlenül hajótörést szenved.

S Jézus mindezen szidalmakra egy szót sem válaszolt. Az 
igaz és kegyes léleknek az fáj leginkább, ha a világ azt teszi gúny 
tárgyává, ami neki szent. Az apostolok ily elkeseredésükben azt 
akarták, hogy az ily gazembereket rögtön pusztítsa el az Isten. 
Jézus meg átkozódás helyett imádkozik. Adjunk ezért, illetőleg
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azért, hogy még szenvedésének tetőpontján is nemcsak'az Isten
ben, hanem a rettenetesen sülyedt emberiségben is bízott, s ezért 
sem szenvedésével, sem megváltásunkkal fel nem hagyott, neki ezer
szeres hálát.

g) Jézusnak a kereszten mondott hét szava.
Máté 27, 45. Márk 15, 33. Luk. 23, 33. Ján. 19, 25.

Alig jellemzi az embert valami jobban, mint életének utols6 
órája. Az írás is bizonyára azért örökítette meg oly körülményesen 
Jákobnak, Mózesnek, Józsuának, Dávidnak búcsúzkodását — az 
evangéliom pedig Krisztusnak a kereszten mondott minden szavát. 
Hétszer szólalt meg ott Jézus. A római egyház ereklyeként a gol
gotái kereszt forgácsait, szögeit mutogatja; nekünk, evangélikusok
nak, Jézusnak a kereszten mondott hét nyilatkozata a golgotái 
ereklyénk. E hét szózat a keresztnek örökéletü hét á g a ; Jézus 
szeretetének örök hitelű hét pecsétje; irgalmasságának örök értékű 
hét záloga, a golgotái oltárnak örökké ragyogó hét csillaga.

1. E szózatok elseje az az imádság: Atyám, bocsásd meg 
nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek.

Megtörtént a példátlan gazság: megfeszítették Jézust. Az em
ber azt várta, hogy erre megnyílik a föld, hogy elnyelje a Golgotán 
tobzódó poklot; megszólal az ég, hogy villámaival agyonsujtsa a 
veszett ebeket. De a föld helyett a Jézus ajaka, átok helyett imára 
nyílt meg a lelke, a szája.

Kihez imádkozik ? íme, még ott a kereszten is Atyjának  
szólítja az Istent. Csodálatos, hogy a jeruzsálemi templomban már 
mint gyermek igy nevezte, de százszorta bámulatosabb, hogy még 
a Golgotán, a kereszten is igy szólította az Istent. Már az Ég 
is eltakarta előtte az arcát, s ő még akkor is gyermeki bizalommal 
zörget e zárt szivén ; még a kereszten is azt vallja, hogy sorsunk 
változhatik, de az Istennek irántunk való atyai szeretete soha. —  
És kikért imádkozik ? Talán önmagáért ? Nem, ő magának a leg
utolsó. Vagy talán híveiért ? Azok is várjanak. Vannak a kereszt 
alatt náluknál is szerencsétlenebbek : azok, akik eszeveszettségükben 
Megváltójukat megfeszítették. Márpedig a szülő és az orvos oda 
siet, ahol legnagyobb a baj. — S vájjon mit kíván nekik ? Azt-e, 
hogy az ördög vigye a pokolba ? elég bajuk, hogy a poklot vitte 
beléjük. Bocsánatot kér a főpapoknak címzett veszett ebeknek l 
De ezt csak nem tette ? sőt vére árán ezt a bocsánatot meg is 
vette. — De nem érve be a puszta kéréssel, mint a bűnösök hű
séges ügyvédje, előterjesztését azon enyhítő körülménnyel is támo
gatja, hogy védencei nem tudták, mit cselekszenek. Kicsodák ? 
Pilátus, aki ismételten ártatlannak vallotta és mégis kiszolgáltatta
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őt ? A főpapok, akik maguk jelentették, hogy előttük Isten Fiának 
mondta magát, s mégis megfeszítették ? Mondható-e az ilyenekről, 
hogy nem tudják, mit cselekszenek ? Igenis kétségtelenül állítható 
ez minden bűnösről. Hiszen ha látná, ha tudná például az az 
iszákos, az a parázna, ocsmányságának következményeit, hódolna-e 
testi vágyainak ? — Igaz, hogy e sodomai vakságuknak ők 
maguk voltak az okai. De ezt e könyörgésében a szánakozó 
Krisztus egy szóval sem említi. Hiszen vak gyermekének, még 
ha a gyermek maga szúrta is ki a szemét, a szánakozó szülő 
sem tesz szemrehányást. Természetesen még e két eset között is 
ég és föld a különbség. A zsidók nem tudták, mert nem akarták 
tudni, mit cselekszenek. Ily esetben az ő nemtudásukban csak 
Jézus találhatott mentséget; az ilyenekért igy csak ő imádkozhatott; 
de ő igy imádkozott. S szebben és nemesebben, mint ezen imával, 
valóban nem fejezhette be földi életét. — S a mennyei A tya meg 
is hallgatta szent Fiának eme kérését. Ennek bizonysága például 
az, hogy sokan azon gonoszak közül — igy ama lator a kereszten, 
ama hitvalló százados, a mellöket verve hazatérő zsidók — már 
ott a Golgotán megtértek ; ötvened napra pedig, pünkösdkor, három
ezerén megkeresztelkedtek. A legátalkodottabbaknak megtérésére 
pedig Jeruzsálem pusztulásáig terjedő negyven évi haladékot adott; 
a többire meg még mostanáig is vár.

Immár, aki még a kereszten is, és a szavait megvetőkért is 
imádkozott, hogyne imádkoznék az a mennyben a benne hívőkért! 
aki az azt tőle nem kívánókért is esedezett, hogy ne tenné azt 
azokért, akik őt arra kérik ! De e könyörgését természetesen csak 
úgy remélhetjük, ha abban, hogy megbocsátunk az ellenünk vétők
nek, mi is követjük őt.

2. Jézusnak a kereszten való imádságára káromlás alakjában 
a mellette megfeszített lator ajakáról csakhamar megjött a válasz. 
Eddig a megfeszitők szidalmazták, most a megfeszített gonosztevő 
vette át tőlük a szót. Csak az ajkát mozgathatta már, s még ezzel 
is bántalmazta Megváltóját; kezeibe, lábaiba nem verhetett már 
szegeket, a szivébe verte tehát a szegeknél nagyobb fájdalmat 
okozó, mélyebb sebet ütő szidalmakat. A szenvedés nem javított 
rajta — sőt a cement a vízben megkövült; Jézusnak közelsége sem 
téritette meg őt — a hulla a napon teljesen bomlásnak indult.

Ha Krisztus vagy, u. m., szabadíts meg minket, s akkor 
hiveid leszünk, sőt rablóbandánk vezérévé teszünk. Rettenetes meg- 
gyaláztatás! — Ha pedig nem szabadítasz meg, bolond, aki hiszi, 
hogy te vagy a Messiás! Ezzel az istenkáromlással fejezte be e lator 
az életét. Amint élt, úgy halt meg. ügy szokott az lenni, valószínűleg 
igy lesz az velünk is. Nem volna-e tehát ideje magunkba szállnunk ?

A szemtelen azt hitte, hogy az ő komisz viccét a Golgota kö-
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zönsége általános röhögéssel fogadja. De mintha még a pokol is 
megdöbbent volna ezen alávalóságra: a kereszt alatt egy pillanatra 
csend le tt; illetőleg mielőtt kitört volna a nevetés, a másik lator 
adja meg, a gyalázatos gonosztevőnek a választ. íme a kőből 
teremtett Abrahámnak fiat, illetőleg Jézusnak ott a kereszten ügyvé
det az Isten. Az apostolok hallgattak; a latornak a hallott szidalmak 
megnyitották az ajkát. — Ezeknek itt a kereszt alatt, u. m. még talán 
lesz idejük a megtérésre, de a te életed már csak egy-két óra, s 
még te sem félsz a z  Istentől, még a kereszten sem okulsz, még 
itt sem javulsz ? Milyen fényes, ragyogó sugár tört elő egyszerre 
a pokoli sötétségből — illetőleg a latornak leikéből! — Mi méltán 
bűnhődünk: amilyen volt a munkánk, olyan a jutalma, u. m .; de  
ez  semmi helytelen dolgot nem cselekedett. Még ez a lator is el
ismerte Jézus ártatlanságát; mik voltak hát azok, akik ezt nem i 
fették ?

De ezután következett még csak e tanúbizonyságnak a java : 
a  lator imádsága. Könyörgését azzal a megszólítással kezdte: 
U ram ! Az elgázolt féregben felfedezi a menny urát. Milyen vilá- : 
gosan lát a golgotái sötét éjszakában! Mily rendületlen a hite a tel- 
teljes összeomlásban! Emberileg szólva, valóban érthetőbb az átalko- 
dott latornak káromkodása, mint a megtérőnek imádsága. Ezzel 
természetesen nem a megtért latort magasztalom, hanem a kegyel- • 
mes Istent imádom, aki midőn Péterben meghalt, a latorban támasz
totta fel az egyházat. — Mikor, u. m., a te országodba jutsz. íme 
a golgotái sötétségben is jól olvasta a kereszt feliratát: hiszi, amit I
a felirat szerkesztője, Pilátus sem hitt, t. i. azt, hogy Jézus olyan 
király, akinek országa is van ; látja nemcsak Jézusnak ártatlanságát, 
de a hatalmát i s ; vallja, hogy Krisztus a mennynek szabadon ren
delkező egyeduralkodója, aki oda azt fogadja be, akit akar; úgy 
hitte azt, amit nem látott, mintha a legjobban látná; tehetetlenül 
látja ugyan Krisztust meghalni, de az az ő mindenhatóságában 
való hitét nem tántorítja m eg; szidalmazzák ugyan, de ő úgy hallja, 
hogy az angyalok meg dicsőítik ; a tenyereiben levő szegekben a 
menny kulcsait, a keresztben az Isten trónját, a töviskoszorúban 
az Eg csillagait látja. Szóval, dicsőséget lát a gyalázatban, világos
ságot a sötétségben, erőt az erőtlenségben, mennyet a pokolban, j 
A lator e hitének nincs párja az írásban. — És hite annál neve
zetesebb, mert e közben maga is nagy kínokat szenvedett; pedig 
vajmi nehéz akár Isten, akár ember iránt bizalommal viseltetnünk 
akkor, mikor az ember maga is rettenetes, halálos kínokkal küzd.
— Uram, mikor eljutsz az országodba, emlékezzél meg rólam ! 
Milyen szerény imádság ! Nem sorolja fel kívánságait, csak arra 
az egyre kéri, hogy jusson majd a mennyben az eszébe. Ennél 
tökéletesebb bizalom nincs.
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S hogy vette a latornak eme viseletét Jézus ? Mi talán, mint 
tisztességes emberek, elfordultunk volna a tolakodó gonosztevőtől. 
Ellenben Jézusnak oly jól esett e megtérő léleknek könyör
gése, hogy a getsemánei angyal bátorítása sem különben; oly 
szívesen fogadta e latort, hogy ha a menny angyalt küld hozzá, 
még azt sem fogadta volna szívesebben. — Válaszolt, és egy-két 
szóban olyat mondott neki, amiben Jézus szenvedésének és halálá
nak összes áldása benne foglaltatik. E válasz igy hangzott: Bizony  
m ondom  neked, ma velem leszesz a paradicsomban.

A bizony szóval kezdi. Nem mintha ezzel az esküformával 
6  akarná hitelt érdemlőbbé tenni a szavát, hanem mert tudja, hogy 
az ember jobban hisz az eskünek, mint a közönséges szónak. Te
kintve tehát, hogy súlyos beteggel van dolga, akinek erős gyógy
szerre van szüksége, alkalmazkodik ezen emberi gyarlósághoz, és 
esküszik. — Az első nagy szót még nagyobb követte. Nem nagy
sokára, u. m., amint azt te gondolod, hanem ma leszesz velem ; 
velem jösz a paradicsomba. Soha ilyet nem Ígért Jézus sekinek.
— Velem leszel a paradicsomban! Ez az együttlét, ez a társaság, 
az igazi, a teljes üdvösség ; ez a mennyország a mennyben.

S hogy köszönte meg a megtérő lator Jézusnak e párat
lanul kegyes Ígéretét ? Ezt egy szóval sem említi az evangéliom; 
valószínűleg azért, mert nagy meghatottságában az a megtérő em
ber egy szót sem tudott mondani.

Isten őrizzen, hogy e latornak kései megtérése valamelyikün
ket arra indítson, hogy mi is életünknek utolsó órájára halasszuk 
javulásunkat. Ezt már azért se tegyük, mert nem tudjuk, hogy a 
jelen pillanat életünknek nem utolsó órája-e ? de meg azért se, 
mert tudjuk, hogy a haldoklás közben született bünbánat, többnyire 
halvaszületett megtérés.

3. A Golgotát az átalkodottak lepték el; a két kereszten a két 
lator függött; Jézus keresztje alatt pedig három kegyes nő 
s egy férfi — a Jézust mindenüvé követő három Mária és az ő 
legkedvesebb tanítványa, János, állott. E szerint a leghívebb nem 
halt meg teljesen elhagyatottan, a Hűség, a Részvét és a Szeretet 
könyező szemekkel ott állt halottas ágya mellett. Vájjon a miénk 
mellett ott fog-e állni ? — A keresztet környező eme szent gyüle
kezet a Megváltónak ravatalára tett liliomkoszoru. A pokol zajon- 
gott, a mi jó meg még volt e világon, az a kereszt lábához borult.
— Egy lépésnyire sem távoztak a kereszttől ; a szeretet és a bánat 
nem eresztette el őket onnan. Nem tartottak-e attól, hogy felismerik 
és  őket is megfeszítik a gonoszok ? Ám tegyék! Mit nekik e világ, 
akiknek az élete ott haldoklik a kereszten.

Négyen voltak:; ennyire apadt a hívek szám a! így szokott 
az a szenvedés, az üldöztetés idején lenni. De amit az ilyen vihar
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el, az szinarany. — Egynek kivételével csupa nő. Az erősek, az 
apostolok, megfutamodtak, a gyenge nők helytálltak; a hősök el
estek, a bátortalanok szembe szálltak a pokollal. — A  rokonok a  
kereszt alatt találkoztak: Ott szoktunk-e mi is, kivált Jézus szen
vedésének idején, a rokonainkkal találkozni?

Ott állt Mária, a Jézus anyja is. Más ember kínjában, még 
ha Jóbnak hívják is, összeroskad; Máriát a csapások csapása érte: 
fia és Üdvözítője haldoklott a kereszten. Megtört a lelke; elapadtak 
a könnyei; a fiúnak végső vonaglását látva, haldoklik ő is ; és még 
is áll! Talán mert megkövült? Nem azért, hanem mert a szeretet 
és a hit fenntartotta. Az a hit, hogy mindebben csak az Isten 
akarata teljesül; az a remény, hogy e hallatlan gyalázatnak és ve
reségnek mégis dicső győzelem lesz a vége.

Amint négyen ott álltak és hallották Jézusnak az ellenségek
nek bocsánatot kérő, a megtérőnek mennyet Ígérő szavát, képze
lem, epedve tekintettek fel a keresztre, könytelt szemeikkel mint
egy azt kérdezve«* Jézustól: Számunkra nincs-e szavad ? Hogy ne 
lenne! Csakhogy a bűnösök megváltása volt az ő legfőbb, legsür
gősebb teendője; s ezért; előbb a legszerencsétlenebbeknek: az 
átalkodottaknak, azután a megtérő bűnösnek ügyét intézte el, s  
csak igy tért át az övéinek testi, lelki ellátására.

Mit segíthetett rajtuk, mit adhatott nekik az, akinek már sem
mije sem volt ? Tévedés Jézust a legnagyobb elhagyatottságában 
is ily szegénynek képzelni. Amint meglátta a kereszt alatt Máriái 
és Jánost, megszólalt, végrendelkezett: anyjának azt hagyta, akit ő 
tanítványai közt legjobban szeretett, Jánosnak pedig azt, aki Jézust 
szerette legjobban e világon.

Először az anyjáról gondoskodott. Néha úgy látszott, mintha 
Jézus nem lett volna anyja iránt oly tisztelettel és kegyelettel, mint 
az tőle el volt várható. íme ez a látszat a kereszten teljesen meg
szűnt: halálos küzdelmében is szülőjének ellátása volt egyik legfőbb 
gondja. — A sszo n y ! u. m. Két lakodalom alkalmával szólította 
i$y az anyját: a kánai menyekzőn és a golgotái vérnász idején. Az: 
utóbbi esetben talán azért, mert ha anyjának szólítja, akkor vagy 
benne, vagy az anyjában szakad meg a szív. Különben tudjuk, hogy1 
ez a látszólag hideg szó, mily forró szeretetből származott. — Im~ 
hol a te fiad! E szavak kétségtelen bizonyságai annak, hogy Má
riának Jézuson kívül több fia, több gyermeke nem volt. Mert ha lett 
volna, azokra bízza, s mellőzésükkel nem keseríti őket. — Bölcsen 
választott Jánosban Máriának fiat, nemcsak azért, mert ő volt 
valószínűleg az apostolok közt a legvagyonosabb, hanem főként 
azért, mert az ő szive volt mindnyájáé közt a leggyöngédebb. De 
meg Máriának nem csak anyagi ellátásra volt szüksége — ebben.
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mások is részesíthették volna - -  hanem azt, ami életkérdés volt reá 
nézve, hogy t. i. érzelmeit valakivel kicserélhesse; hogy legyen kö
zelében olyan, aki a fájdalmát megértse, hitét megerősítse, legin
kább Jánosban találhatta fel.

Annak a tanítványnak pedig, akit szeretett, Máriára mutatva, 
azt mondta Jézus: Imhol a te a n y á d ! légy neki azzá, amije én 
voltam. íme, annak ad az Isten legtöbb gondot, dolgot, akit szeret. 
— Vajha megjegyezné magának az Ur Jézusnak eme szavát min
den gyermek, s agg szülőjét látva, igy gondolkoznék: Imhol az én 
atyám, anyám, akit az Ur adott nekem, hogy legyek testi, lelki 
ápolója; mert jaj nekem, ha ezen gyermeki kötelességemről meg
feledkezem!

így intézte el Jézus az ő földi ügyeit. Valóban rövid volt 
a végrendelete. Azonban hosszabbra nem volt szükség. Aki egy 
szavával megfékezte a vihart, s egy mozdulatával megmentette a 
hullámokban fuldokló Pétert, az ott a kereszten is egy-két szavá
val lecsillapította az övéinek lelkében dúló tengernyi fájdalmat, és 
kiragadta őket könnyeiknek árjából.

S János ezen órától fogva házába fogadta Máriát. Oh 
boldog hajlék, melyben az árvaságra jutott özvegy menedéket ta
lált ; oh áldott csendes ház, mely valószinüleg e naptól fogva a 
többi tanítványnak is gyülekezőhelyévé le tt; óh drága kis templo- 
mocska, amelynek ugyan nem volt még tornya, harangja, sem sem
miféle külső ismertetőjele, és mégis valódi szentegyház volt: benne 
imádkoztak, énekelgettek az apostolok; óh te Jézusnak a kereszten 
mondott harmadik szavával épitett gyönyörűséges iskola, amelyben 
Máriától Krisztusurunk gyermekkori történetét hallották, megtanul
ták az apostolok.

A mi szeretetünkbe és gondozásunkba is ajánlott Jézus egy 
özvegy anyát, akinek a gonosz világtól nagyon sokat kell szenved
nie : az anyaszentegyházat. Váljunk hűséges oltalmazóivá.

4. Délben érte el a pokolnak golgotái tobzódása a tetőpontját. 
Nem nézhette azt már tovább az ég, vége szakadt a türelmének: 
a nap elsötétült, éjszaka lett délben. Bánatában és az »istennépe« 
miatti szégyenletében takarta el az ég az arcát; gyászruhát öltött 
és gyászleplet borított a golgotái szörnyű rávatalra. Ha valaha, úgy 
e csodálatos sötétségben világosan láthatta az ember, ki az, aki a 
kereszten haldoklik.

Úgy látszik, még a poklot is meghatotta, megdöbbentette ez 
a tünemény: a lármázóknak egy része elillant, a másik elnémult; 
három óráig tartó csend lett a Golgotán.

Délután három órakor aztán azza l a kiáltással: Én Iste
nem, én Istenem, miért hagytál el engemet ? Jézus megtörte a 
csendek Hogy az Isten az Istent, Jézus lelkét a lelke hagyta
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legyen el, ilyet Krisztus sem mondott soha. Kivált első hallásra oly* 
érthetetlen e sóhaj, hogy az ember majdnem azt hiszi, hogy az az 
imént említett nagy sötétség, amely abban az időben Zsidóországot 
takarta, egy pillanatra Jézusnak lelkét is megszállotta. Csügged-e,, 
zugolódik-e ez esetben Krisztus ? A látszat azt mondaná, ha más
részt az a körülmény, hogy az Urat még itt is Istenének szólítja és 
őt imádja, hozzá fohászkodik, az ellenkezőt nem bizonyítaná. E két,, 
ezidőszerint összeegyeztethetlen körülménnyel szemben tehát nyu
godjunk meg abban, hogy az öröklét majd ezt a rejtélyt is megfejik

S mit válaszolt Jézusnak e kérdésére aẑ  ég ? Semmit. A po
kol szólalt meg helyette. Ugyanis Krisztus Elinek, vagyis zsidó
nyelven szólította az Istent. E szavait a kereszt alatt tanyázó hóhé
rok egyike gúnyosan Illésre ferdítette. Illést hívja, u. m., segítsé
gül. A másik, ennek hallatára, hogy siettesse Jézus halálát, hódító 
itallal kínálta meg őt. De a csüfolódó rárivalt a könyörületesre  ̂
Sohse enyhítsd a kínját, várjunk, lássuk, kiragadja-e őt Illés a  
halálból ? No e megszabadításra, nem kellett sokáig várniok: har
madnapra Illés ugyan nem, de Eli, vagyis az Isten, feltámasztotta 
Fiát a sírból.

Krisztus a neki felkínált italt nem fogadta el. Hiszen egyéb 
sem kellett volna, mint az, hogy a sátán megélje azt az örömöt,, 
hogy a Megváltó eszméletlen állapotban múljék k i! Lett volna erre 
nagy röhögés a pokolban.

5. Egy idő múlva ismét megszólalt Jézus. Az, akitől a folyók 
a vizet, a mezők az esőt kapják, akinek a világ összes forrásai 
rendelkezésére állanak, aki annyiszor hívogatta magához a szomju- 
hozó lelkeket, azt mondta: Szom juhozom ! Az éjjeli rettenetes 
kinoztatás, a folytonos vérvesztés, a forró égaiji hőség okozta szom
júság kínjáról nekünk fogalmunk sincs.

A kereszt alatt álló híveitől kérte-e a v izet? Nem; hiszen, 
nagyon jól tudta, hogy azoknak nem volt szabad rajta ̂ segíteniük. 
Hóhérainak könyörgöttü Hallatlan megalázkodás! — És a hóhé
roknak egyike nyújtott is neki ecetet. S ő nem tett úgy, mint 
némelyikünk, aki ha máskép nem adhat már ellensége iránti gyű
löletének kifejezést, még az. általa neki készségesen felajánlott 
segélyt is visszautasitja. Jézus teljesen ment volt e gyarlóságtól, & 
az ecetet még a hóhértól is hálásan fogadta. Csak tőlünk venné 
zokon, ha az ő nevében hozzánk folyamodó ínségeseket ecetnél is 
csipősebb, epénél is keserűbb szavakkal fizetnők ki. De szomjuhozott 
Krisztus nemcsak ecetes vizet, hanem; egyebet is. Szomjuhozta azt, hogy 
mint ahogy a szép hűvös patakra a szarvas kívánkozik, úgy kíván
kozzék lelkünk az istenországára -r szomjuhozta ezt a mi szomjúsá
gunkat, illetőleg üdvösségünket. Bár ne szomjazná ezt hasztalan!



6. Némi szünet után aztán olyan kijelentést tett, amelynél 
nagyobbat soha senki. Azt mondta: Elvégeztetett! Betlehem a vi
lágnak legkisebb és mégis legnagyobb városa, mert benne lett kis 
gyermekké a nagy Isten; a szív  testünknek legigénytelenebb, és 
mégis legfőbb része, mert az Istennek lakása; a szem az ember
nek legkisebb és annyiban mégis legnagyobb tagja, amennyiben 
az egész világnak tükre. Mondható ez átvitt értelemben a Bibliá
nak csaknem minden mondatáról — de főként jézusnak a kereszten 
mondott fenti kijelentéséről. Egy szó az egész, de amelyben a bű
nös embernek minden tudni- és hinnivalója benne van.

Mi van hát benne ? Ha életének utolsó percében közönséges 
ember sóhajtaná ezt: Elvégeztetett! ez^el azt mondaná, hogy neki 
már vége, van, mindene oda van. jézus itt épen az ellenkezőt 
mondja. Ő nagyon jól tudta már akkor, hogy az ő halálnapja az 
egyháznak születésnapja; hogy keresztje ellenségeinek pokoli ter
veire keresztet vet; hogy holott más királyok vassal, ő fával, a ke
resztfával hódítja meg a világot. Tehát mikor jézus azt mondta r 
Befejeztetett, az azt teszi, hogy úgy szenvedését, mint munkáját, 
teljesen bevégezte, illetőleg, hogy mindent megtett, amit kívüle 
senki sem volt képes megtenni, t. i. megváltotta a világot, meg
szerezte az Istennel való békességet, és megnyitotta a megtérő 
bűnös előtt a mennyet; vagy — emberileg szólva — a nemes harcot 
megharcolta, a futást elvégezte, a hitet megtartotta, s a diadalt 
kivívta.

Csoda-e, hogy e nagy evangéliom hallatára örömében a föld 
reszketett, a sziklák hasadoztak, a halottak feltámadtak ? Dehogy 
csoda ! Az volna a nagy csoda, ha mi ennek hatása alatt sem tá
madnánk fel uj életre.

7. Végre búcsút mondva e földnek, e szavakkal üdvözölte a 
mennyet: Atyám, a te kezeidbe teszem a lelkemet.

A kereszten két szózatát mondta jézus kiáltva: azt, miért 
hagytál el ? és azt, a te kezeidbe teszem a lelkemet — küzdelmét 
és diadalát, kínját és örömét kiáltotta nagy hangon.

Utolsó szavában is Atyjának  szólította az Istent. Az Atya 
jézust vizkeresztségekor nevezte Fiának, Krisztus meg vérkereszt- 
ségekor szólítja az Istent Atyjának. — Atyám! ez volt jézusnak a 
kereszten mondott első és utolsó szava, bizonyságául annak, hogy 
legnagyobb kínjában is elejétől végig Isten iránti gyermeki szere
tettel volt tele a szive.

Kezeidbe ajánlom lelkemet. S igy aztán már mindenével 
rendelkezett: hóhérainak bocsánatát, a megtérő latornak a meny- 
nyet, anyjának legkedvesebb tanítványát, tanítványának pedig édes
anyját hagyta. Csak a lelke, a legdrágább kincse felett nem ren-
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detkezett még. Utolsó szavával ezt is megtette. — Mi természete
sen csak azon esetben ajánlhatjuk halálunk órájában lelkünket 
bízvást az Atya kezeibe, ha, mint Jézus, teljes életünkben rendü
letlenül bízunk ő benne és fiúi engedelmességgel viseltetünk iránta.

h) Jézus halála.
Máté 27, 50. Márk 15, 37 Luk. 23, 46. Ján. 19, 30.

Amint elhangzott Jézusnak halála előtti azon .utolsó szava i s : 
Atyám, a te kezeidbe ajánlom lelkemet, akkor aztán lehajtotta 
Jézus a fejét. Azt a főt, amelyet ha felemelt, a tenger lecsende- 
sült, a pokol meghunyászkodott, a tömeg hozsannába és hallelujába 
tört k i; azt a főt, mely ezerszer hajolt le szánakozva a szenvedők
höz ; azt az ott a kereszten tövissel koronázott és vérrel áztatott főt.

Mit jelentett Jézusnak ez a főhajtása ? Más embernek halála 
után konyul le a fe je; ami annak a jele, hogy az illető már lerakta 
a fegyvert a halál előtt; hogy már élettelen; hogy már kilehelte a 
lelkét. Ellenben Jézus azzal a tudattal hajtotta le halála előtt a 
fejét a keresztre, hogy a kereszt lesz az ő leghatalmasabb fegy
vere. Jézus a főhajtással egyaránt kifejezte úgy meghódolását, mint 
készségét; vagyis azt, hogy az ő halála, amint erőszakos, úgy önkén
tes i s ; hogy ép úgy kellett, mint ahogy akart meghalni. S igy 
lehajtva, felemelte a fejét. — Másrészt pedig álomra hunyta a szemét, 
hogy mi felébredjünk; hogy mi az üdvösség reményével emeljük és 
emelhessük fel a fejünket.

S lehajtva Jézus a fejét, kibocsátotta a lelkét. Oh hogy sír
tak a gyászos vég bekövetkeztével azok az angyalok, akik harminc- 
három év előtt Betlehem mezején örömdalokat zengedeztek! hogy 
visszhangzott e kimondhatlan gyász percében azoknak a zokogásá
tól az ég, akik a Megváltó születésének éjjelén a nagy örömet 

.  hirdették! — S azok a kereszt alatt álló hívek mit míveltek a 
halál által elkinzottnak láttára ? Mikor Jóbnak vigasztaló szándék
kal jövő barátai meglátták a gyötrelmeiben eltorzult igaz embert, 
nem ismertek reá, zokogva melléje ültek a porba, s napokon keresz
tül egy szót sem tudtak szólani. És ez a kimondhatatlan fájdalmuk 
volt a legékesebben szóló szánalom. Jézus halála hatásának elhall
gatásával a kereszt alatt összeroskadt négy jó léleknek állapotát is 
olyannak, és még százszorta olyanabbnak jellemzik az evangélis
ták. — Ne várjátok, ne kívánjátok hát tőlem se ama borzalmas ese
ménynek ecsetelését. Mondják, hogy a háború iszonyai leirhatlanok. 
Hát még azon küzdeleméi, melyet a gyűlölet a szeretettel, a sötét
ség a világossággal, a halál az élettel, a pokol a mennyel vívott a 
Golgotán. Mondják, hogy a tengeri vihar elképzelhetetlen. Hát a 
világ feneketlen gazságának golgotái kavarodását s Jézusnak ten-
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gernyi szenvedését, ki volna képes elmondani! — A föld súlyát, a 
tenger mélységét meg lehet határozni, ki lehet számítani pontosan. 
D e van-e ész, mely kifürkészhesse, van-e értelem, mely felfoghassa, 
és van-e szó, mely leírhassa a világ összes bűneivel terhelt kereszt
nek, mely alatt még Krisztus is összeroskadt, súlyát, s azon meg- 
gyaláztatás mélységét, mely Jézus halála napján Jeruzsálemben az 
isteni fönséget érte ?

Csak azt teszem hát jelen helyzetemben, ami negyvenkilenc
ben október hatodikén történt meg Aradon. Mikor a tizenhárom 
vértanun torolták meg a magyar nemzetnek fenséges bűnét — a 
szabadságért való harcot, a kilenc akasztott közül Vécsey maradt 
utolsónak, mert ő vette be az aradi várat, az ő vétke volt a leg
nagyobb, neki kellett tehát szenvednie a legnagyobb büntetést: neki 
kellett végignéznie a többiek kínját, neki kilencszer kellett meg
halnia. A nyolc kiszenvedés bizonyára kegyetlenebb és fájdalmasabb 
volt ránézve a kilencediknél. Amint feléje is közeledett már a bakó, 
amint Vécsey ment már kilencedszer meghalni, a tragédia utolsó 
jelenetének is vége volt. Azaz még nem volt. Mielőtt a bakó meg
csinálta a befejezést, Vécsey lehajlott a szomszéd bitófán függő holt 
Damjanichnak kezére és megcsókolta. Ez a kézcsók volt Vécsey 
búcsúja az élettől és letiprott, megölt hazájától. Költő ennél meg- 
rázóbb és fenségesebb jelenetet kigondolni nem tud. Ezt a halálon 
és halálfélelmen győzedelmeskedő martirlélek sugallta. Vécsey Dam
janich kezében édesanyjának, a szegény magyar »hazának kezét 
csókolta meg. Annak izente meg, hogy a bitófa árnyékában sem 
bánta meg, hogy kardot kötött érte és védelmezte jogait, s amint 
engedelmes fia gyanánt a harcba sietett hívó szavára, úgy most jó 
fiúként, áldott kezeit csókolva megy a halálba. S annál forróbb 
volt csókja, mert az, akinek kezét csókolta, származására nézve 
más nemzetnek volt a fia. — Ha ezt Vécseytől megérdemelte Dam- 

' janich és a haza, mennyivel inkább megérdemelte tőlünk Jézus, aki 
származására nézve szintén más, mint mi, s mégis feláldozta magát, 
a kereszten halt meg 'értünk; mennyivel inkább megérdemli a 
mennyei haza, hogy Megváltónk keresztjéhez borulva, sok szó he
lyett, csókoljuk annak lábát, aki megtette érettünk nemcsak a földi, 
hanem a golgotái utat is.

i) Jézus halálának közvetlen hatása.
Máté 27, 51. Márk 15, 38. Luk. 23, 45. Ján. 19, 31.

Jézus kínszenvedése alatt mindvégig hallgatott az Isten, de 
amint Krisztus ajaka lezárult, az Atya megszólalt, s ? maga módja 
szerint nagyszerűen — csodás események alakjában beszélt: végig 
hasadt a templom kárpitja, rengett a föld, repedeztek a sziklák, 
megnyíltak a sírok, megszólaltak a kövek (a pogányok), feltámad-



138

tak a testi és lelki halottak. Mennyei hallelujaként hangzik ezerc 
eseményeknek tömör, rövid szavakba foglalt evangéliomi elbeszé
lése, s e tünemények még a Jordán fölötti mennyei szózatnál is 
érthetőbben hirdették azt, hogy a kereszten kiszenvedett Jézus az 
Istennek szerelmes Fia. A hivő ezeknek hallatára úgy érzi magát, 
mintha egy nehéz kő esnék le a szivéről; hisz ezen események a 
világ újjászületésének első jelei.

A z  a négy ujnyi vastagságú és harminc méter hosszú tem
plomi kárpit, mely a szentélyt a szentekszentjétől elválasztotta, s 
amely mögé csak a főpapnak, de neki is évenkint csak egyszer, 
csak a nagy engeszteleti napon volt szabad belépnie, Jézus halá
lakor kettéhasadt. — E kárpitról Pál apostol több Ízben mondja, 
hogy az az emberi bűnöknek vastag, fekete függönyét, illetőleg a 
gonosz élet által fölhalmozott mindazon akadályokat jelképezi, me
lyek a bűnös előtt elzárják a mennyet. Jézus halálának percében a 
bűnöknek ezen kárpitja is ketté hasadt — illetőleg a szentek szent
jébe, a mennybe, minden megtérő • előtt megnyílt az üt. Nagyon saj
nos volna, ha némelyikünk ennek ellenére is elzárkóznék az Isten 
előtt, s mindamellett sem szakílana a bűnnel.

Jézus halálának percében a föld megindult. E földrengés
nek moraja volt az a gyász- és pompaharangozás, melyet Fia vég
tisztességén a mennyei Atya rendezett. — Vagy az Isten szent Fiá
nak halálát okozó bűneink terhe alatt reszketett akkor talán a 
föld ? — Ez á földrengés a Jézus szellemének világot mozgató, a  
bűnösöket a halál álmából felrázó, az emberiség testi-lelki zsarno
kainak trónját döntögető hatalmát jelképezte. — De szomorú dolog 
volna, ha bennünket, akiknek lába alatt folyton inog a föld, és 
sohasem tudjuk, mikor nyel el a sir, ez a hatalom sem birna a 
bűnök kátyújából kimozdítani.

A  kősziklák is repedeztek. Jézusnak virágvasárnapi bevonu
lásakor a farizeusok azt kívánták tőle, hogy hallgattassa el az őt 
ujjongva üdvözlőket. Jézus e kívánságra azt válaszolta, hogy ha 
azok hallgatnának, megszólalnának a kövek. íme öt nappal később 
ez bekövetkezett: az apostolok elnémultak, s a szikláknak meg
nyílt az ajka: repedeztek, megszólaltak. Mihez hasonlítsa aztán azr 
ember azon átalkodottakat, akikben Jézus halála sem tudja meg
szólaltatnia lelkiismeretet ?

Es a sírok megnyíltak — jelképezve azt, ami teljes nagy
szerűségében Krisztus utolsó jövetelének napján fog megtörténni* 
amikor még egyszer mondja majd Jézus, hogy elvégeztetett.

A  szentek testei feltámadtak. Vajha a szivünkben is feltá
masztaná Jézus halála mindazon szent érzelmeket, amelyek el van
nak benne ezidőszerint temetve. — Es a feltámadottak bementek a 
szent városba. Nagy csoda az is, hogy az Istenben elhunytak fel-
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éledtek, de az meg még nagyobb, hogy a benne élők, hívők meg- 
nem halnak, hanem élnek örökké.

Ez volt Jézus halálának hatása a halottakra ; de nagy hatása 
volt annak a testileg élőkre i s ; nemcsak a sziklasírok, hanem a 
lelki sírok is megnyíltak ; feltámadt akkor nemcsak néhány halott,, 
hanem a keresztyén egyház is. Ez abban nyilvánult, hogy azok,, 
akik őrizték Jézust, megrémülének. Vájjon mitől: az Istentől-e,, 
vagy önmaguktól; a jövőjüktől-e, vagy a múltjuktól ? — Egyiküknél 
azonban ez a rémület azzá a félelemmé fejlődött, amely a bölcses
ségnek kezdete. Ez az őrséget vezénylő százados  volt. Három ily 
pogányból lett kegyes századost említ az Ujtestámentom : a kaper- 
náumit (Máté 8.), a cezaréabelit (Csel. 10.) és ezt a golgotáit. Ez 
az ujtestámentomi századosok triumvirátusa. — Ez a százados 
dicsőítette a z Istent. S igy a nagy halotthoz méltó harangozást és 
temetési éneket, követte a rövid és tömör temetési beszéd, melyet 
a megfeszítettről, megelőzve ebben még az apostolokat is, Jézus
nak első pogány evangélistája mondott. — Azzal kezdte beszé
dét, hogy Jézus igaz ember volt. Bár legalább ennyit mondhatna 
rólunk igaz lélekkel a világ, mert e nélkül minden egyéb dicsősé
günk hiúság és haszontalanság. De a százados Isten Fiának is 
vallotta Jézust, mert úgy szenvedni és úgy megbocsátani, testi, lelki 
halottakat úgy feltámasztani, mint ahogy azt Jézus tette, csak az Isten - 
tud. Hát hiszen értékes nekünk a repedező köveknek Krisztus mel
letti tanúbizonysága is, de ezé a pogányé talán még értékesebb.

Az eddig csúfolódó zsidók tömege pedig látva a történt 
csodákat és különösen a pogány katonaságnak és a századosnak 
őket megszégyenítő viseletét, a mellét verte. Ez ugyan édes kevés,, 
de némelyikünk azt sem teszi. — S hogy ne lássa az égbekiáltó 
gazságáról tanúskodó keresztet, szökött a Golgotáról; csakhogy az 
ilyen szökéssel még nem lehet az Isten bosszúja elől is megszökni, 
— És visszatértek, u. m. az evangélista. Csak azt nem mondja ki
fejezetten, hogy hova. Ha csak Jeruzsálembe, és nem egyszersmind 
az Istenhez is, akkor nem sokat ért a visszatérésük. De a sorok 
közt ez az utóbbi megtérés is olvasható.

És volt ott sok nő. Ez eddig távolról nézte a golgotái 
eseményt. Amint azonban Jézus meghalt, özönlött a kereszthez, 
íme, eddig szenvedett, halálával azonban uralkodni kezdett Jézus. 
Hát még azután milyen hódításokat tett a kereszt! Ne féljetek hát,, 
megvan, és meglesz annak a csodálatos hatása örökkön örökké.-
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i)  Jézus temetése.
Máté 27, 57. Márk 15, 42. Luk. 23, 50. Ján. 19, 31.

A köznép Jézus halála után magába szállt, de a farizeusok 
mem ; ők nem az Istenhez, hanem Pilátushoz mentek, s arra kér
ték, ne hagyja a szombatnak gyalázatára a megfeszitetteket más
napig a keresztfán. A szombat szent nekik, de az Isten nem. Krisz
tust távolítsák, temessék el, hogy ünnepelhessenek — mi meg tá
masszuk fel, hozzuk a szivünkbe, hogy ünnepelhessünk. — Azt is 
kieszközölték Pilátusnál, hogy a temetés előtt a megfeszítetteknek 
lábszárait töresse össze. S ezt aztán a Jézussal kivégezett két 
latorral meg is tették. Jézust azonban ehelyett a zsoldosok egyike, 
mintegy jóságáért való utolsó köszönetül, dárdájával oldalba döfte. 
Hogy milyen nagy és mély volt ez a seb, az abból is sejthető, 
1iogy Tamás, amint azt föltámadása után Krisztus mondta, nemcsak 
az ujját, de a kezét is bele tehette. (Ján. 20, 25.). Mikor e sebből 
vér és viz, illetőleg megalvadt, alkatrészeire oszlott vér folyt, s eb
ből Jézus haláláról meggyőződtek, az ő lábait nem törték össze.

Nyomban a farizeusok után a temetkezés kieszközlése végett 
Jézus hívei is Pilátus elé járultak. De nem ám az apostolok, hanem 
Arimatiai József és Nikodém; azok a titkos tauítványok, akiket haj
dan a zsidó főpapok tanácsából toborzott magának Jézus. íme, ez 
esetben is az utolsók lettek elsőkké, a gyávák hősökké. — Az egyi
ket Józsefnek hívták. E szerint Jézus születésekor és halálakor is 
eSY'egy József gondozására bízta szent Fiát az Isten. Nyugvóhelyet 
"készített neki mindakettő: az egyik a jászolban, a másik a sírban. 
— Ez az arimatiai szárm azású  József jerupsálemi lakos volt, 
különben nem készíttetett volna maga számára ott sírt. — A bet
lehemi József szegény, az arimatiai gazdag volt. E két példa is 
mutatja, hogy bírhatja Jézust a szegény és a gazdag is, ha amaz 
lelkileg is szegény, emez meg az Istenben is gazdag. De különben 
szentigaz, amit Jézus mondott, hogy a gazdagnak nehéz a menny
országba jutnia. Annál inkább becsületére válik tehát ennek a József
nek, hogy nemcsak a sírjában, de a szivében is lakást készített 
Jézusnak. — Sőt tanácsbeli elöljáró is volt. Bár minden város
nak olyan elöljárókat adna az Isten, akik Jézus szolgálatát tekin
tik legfőbb hivatásuknak. — József addig csak titokban volt Jézus 
tanítványa. Ez hiba volt. Mert mikor folyik a nemzet igazáért, 
^szabadságáért a küzdelem, akkor minden katonának a Csatára ! az 
Előre! legyen a jelszava; pedig Krisztus idejében ez a háború oly 
elkeseredetten folyt, mint sem azelőtt, sem azóta soha. De József 
a csorbát ez esetben kiköszörülte. Jézusnak halála ébresztette őt 
életre. De az ő jelenlegi hitvallásában bizonyára az apostolok, hit- 
rtagadásának, gyávaságának is volt része. Az ő futásuk változtatta
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őt hőssé. Ebből az a tanúság, hogy amíg van, aki megvédi a szent 
ügyet, addig mi talán hallgathatunk; de ha nincs, akkor el ne fe -  
lejtsük, hogy mi rajtunk a beszéd sora. — Ez a József, u. m. az  
evangélista, nagy bátorsággal ment be Pilátushoz. Ezt nem ok  
nélkül hangsúlyozza, mert nagy bátorság kellett ahoz. Mindenét —  
állását, életét — kockáztatta azzal, hogy az egyházi hatóság által 
kiátkozott, a világi által pedig gonosztevőként kivégezett ember 
ügyét a magáévá tette. — S Jézus testét kérte tőle. Jézus lelkét 
Isten kegyelméből már birta ; most a testét is bírni akarta. így is 
kegyes volt ez az óhajtás. De az meg, hogy az ember Jézust egé
szen bírja, reánk nézve életkérdés. Mert amint a lelketlen test az 
enyészeté, úgy a lélek — a Krisztus lelke — is csak megtes
tesülve létezhetik e földön, illetőleg bennünk.

Pilátus értesülve a századostól, hogy Jézus meghalt, nehogy’ 
a latrokkal az ártatlan egy sirba temettessék, készséggel odaadta  
Józsefnek a testet. Nem tudta, mily kincset ajándékozott neki. Ha 
sejti, valószinüleg magának tartja. Soha ember embernek nagyobb* 
ajándékot nem adott, tőle nem kapott.

Immár sietett József gyolcsot vásárolni, — ő adta Jézus holt
testének a gyolcsot és a sirt, tehát az öltözetet és a lakást. — S  
azután rohant a Golgotára, s a keresztről levette, azután m eg  
el is temette Jézus testét. S ezzel a kegyeíetes és bátor tettével 
megörökítette nevét az Isten országának történetében.

Az evangeliomból különben is ismeretes Nikodémus is segített 
neki e szent fáradozásában. A Nikodémus név magyarul Népgyő
zőt jelent. Ez esetben ez az előkelő zsidó megérdemelte a nevétr 
mert legyőzte szivében népének Jézus iránti gyűlöletét. — Ó volt 
az, u. m. az evangélista, aki hajdan éjjel jött Jézushoz. Azt az 
éjjeli látogatást is szívesen, de ezt a nappalit meg még szívesebben 
fogadta Jézus. — Ez a Nikodém  Jézus testének bebalzsamozására 
szá z  fontnyi, vagyis harminckét kilogrammnyi mirha- és álóe-ke- 
veréket hozott, s ezzel a szegény Jézusnak gazdag temetést ren
dezett.

Amint a két titkos tanítvány a Golgotára érkezett, ott találta 
Mária Magdalénát és Salómét. Hogy ők mivel járultak a végtisz- 
tességtételhez, azt azért nem említi az írás, mert azt anélkül is tud
hatja minden résztvevő szív, hogy ők Jézusnak vérrel borított testét 
megmosták — nem vizzel, hanem könnyeik özönével. Hiszen ha 
valaki, ők mondhatták el igazán: Van-e olyan bánat, mint az, amely- 
lyel bennünket illetett az Ur (Jer. 1, 12) ? I

Ők négyen aztán begöngyölték Jézus testét tiszta lepedőkbe -r 
miközben úgy a testet, mint a lepedőket mirha- és áloe-keve~ 
rékkel behintették; hamarjában összetákolt ravatalra tettékr 
s azzal megindult a gyászmenet. — A földiek közül, ugŷ
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látszik, csak az imént említett négy halottvivő vett benne részt, de 
mögöttük láthatatlanul az Isten angyalainak és a mennyei seregek- 
nak nagy sokasága haladt. — A gyászmenet elvonulása alatt nem 
égtek a fáklyák — kivéve azok a mennyeiek: a hit, remény és 
szeretet; a ravatalt sem díszítette a kegyelet, a részvét, a hűség 
és hála virágainál egyéb koszorú; temetési ének sem volt, ha csak 
az angyalok nem énekelték Ézsaiásnak ezen alkalomra irt zsoltá
rát (Ézs. 53, 9.).

Csakhamar megérkeztek egy kertbe. Abban temették el Jé
zust. Csak is kertben tud ő pihenni. Amely szív sivár pusztaság, 
abban nincs nyugalma; csak virágok, erény virágok közt érzi ő ma
gát jól. Alakítsuk tehát szivünket kertté, lelkünket Jézusnak élő- 
virágos nyugvóhelyévé.

Abban a kertben egy teljesen uj sziklasir volt; ebben tör
tént aztán harmadnapon az a nagy újság: Jézus feltámadása. Jól 
tették, hogy ebbe temették Jézust, mert ha mással került volna 
egy sírba, bizony ráfogták volna a zsidók, hogy nem ő támadt fel, 
hanem az a másik. Mikor elhelyezték őt a sírba, nagy követ hen- 
geritettek a sir bejáratába, hogy a rossz emberek és vadállatok 
egykönnyen hozzá ne férjenek Jézushoz. Ha Jézus a szivünkben 
van már, állítsuk szivünk ajtajába kő helyett azt a kőkemény elha
tározást, hogy oda ugyan be nem eresztünk olyat, aki el akarná 
onnan vinni Krisztust. — S igy aztán el volt temetve a Megváltó 
abba a legsötétebb börtönbe, amelyet a bűn épített, ásott a bűnös 
számára.

József és Nikodém, végezve dolgukat, hazamentek, ellen
ben a nők ott maradtak; nem tudtak eltávozni a sírtól, nem 
tudták levenni a szemüket a kőről. Minden eltűnt, csak a Szeretet 
ttartott ki mindvégig — estig.

«
Szombaton aztán Jézus hívei valamennyien csendesen ünne

peltek ; csak az ellenségeknek nem volt meg akkor sem nyugal
muk. Jézus nyugalma nyugtalanította őket. Reggel mindnyája ösz- 
szegyülekezeft, hogy Krisztus ellen folytassa a harcot. Jézus meg
halt, de az ő gyűlöletük élt, s ez vitte őket minden ünnepi parancs 
ellenére Pilátushoz. ’

E szóval állítottak be hozzá: Uram, a z  a hitegető! A ka- 
kuk és a kuvikmadár mindig a saját nevét kiáltja. És ezek a nép- 
bolonditó főpapok is minduntalan ámitónak mondták Krisztust — 
a maguk bűnét kenték reá. — Ez a hitegető azt mondta, hogy 
harm adnapon feltámad. Kaifás udvarában a tanuk és bírák, hogy 
■szentségtörőnek nyilvánithassák Jézust, ráfogták, hogy a templomot 
akarja lerombolni; s ime most elárulták, hogy akkor is nagyon jól 
tudták, hogy nem templomrombolást, hanem feltámadást emlegetett
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Krisztus. Őriztesd tehát katonáiddal a sírját, nehogy a tanítvá
nyai ellopják, s. azt mondják, hogy feltámadott, aminek az lenne 
a következménye, hogy a feltámadásában való hit még a messiássá- 
gában valónál is rosszabb lesz. S igy aztán a zsidók őrséget ál
lítottak Jézus sírjához — s ezzel akaratuk ellenére megtisztelték 
az alvó királyt; nekünk meg, mivel igy lehetetlenné vált akár a 
sírból ki-, akár a sírba bejuthatás, ezzel azon megbecsülhetetlen 
szolgálatot tették, hogy igy teljesen kétségtelenné vált Jézusnak 
föltámadása. ✓

Jézus föltámadása.
Jézus halála után harmadnapra hajnalban csoda tör

tént Jézus sírjánál: földrengés lett, a kő a sir bejáratából 
elgördült, Jézus feltámadott, a zsidók őrsége elmenekült, 
angyalok szállták meg a sirt. Ugyanakkor Jeruzsálemben 
is nagy dolog történt: Magdaléna, Mária és Salóme 
drága kénetekkel Jézus sírjához zarándokoltak s meg
ijedtek, mikor az elgörditett kövön s a sírban angyalokat 
láttak. Az egyik angyal e szavakkal nyugtatta meg őket: 
Ne féljetek; tudom, hogy a megfeszített názáreti Jézust 
keresitek. Ne keressétek az élőt a halottak közt; nincs 
ott! Amint azt megjósolta, feltámadott! Jertek lássátok 
a helyet, ahol feküdt, s a halotti lepleket. Menjetek, mond
játok ezt meg a tanítványoknak.

E hir hallatára a nők, reszketve az örömtől, siettek 
Jeruzsálembe. Magdaléna Péternek és Jánosnak vitte meg 
a hirt. Azok rögtön a sirhoz rohantak, s mikor meggyő
ződtek a hallottakról, visszatértek a városba. A többi ta
nítvány nem bírta elhinni, álomnak és mesének tartotta 
az örömhírt.

Jézus feltámadása után, az Írás feljegyzései szerint, 
tízszer jelent meg híveinek. A föltámadás napján ötször: 
reggel Magdalénának, a zarándok nőknek és Péternek; 
délután az emmausiaknak, este a tiz apostolnak. Azután 
még ötször: nyolcad napon Tamásnak, később Jakabnak, 
majd a galileai hegyen az ötszáznak, aztán a genezáreti 
tavon halászó hét apostolnak, végre a negyvenedik napon 
a  Jeruzsálemben összegyülekezett sokaságnak.
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A föltámadás.
Máté 28, 1. Márk 16, 1. Luk. 24, 1. Ján. 20, 1.

Az evangeliom Jézus feltámadásának elbeszélését Magdalénái* 
val, Máriával és Salomével kezdi. — Drága kenetet vettek,, nem. 
mintha sok lett volna a pénzük, de mert nem becsülték ők már a 
világot semmire; nem mintha lett volna felesleges vagyonuk, de 
mert Krisztus halála óta az életüket is feleslegesnek tartották.

A keneteket azért vették, hogy bebalzsam ozzák Jézusnak 
holttestét. Ez egyrészt dicséretes jele volt annak, hogy bár a zsi
dók Krisztust megfeszítették, de az ő hűségűket nem tudták meg
feszíteni ; de másrészt úgy szólván tiszteletlen tisztelet, nagy sze
retet, de kis hit volt." Hiszen megmondta nekik Jézus, hogy ha
lála után harmadnapon feltámad. Nem hittek-e a szavának, hogy 
ennek ellenére a balzsamozással holttestéből örökös halottat akar
tak csinálni ?

Amig e nők igy készülődtek, a golgotái temetőben is nagy 
dolog történt. — Krisztus feltámadott. Ez az esemény földren
géssel kezdődött A csatákat ágyudörgéssel kezdik, és a diadalt is 
azzal ünnepük. Végső küzdelmét és teljes diadalát Jézus is ily 
módon jelezte és ünnepelte.

A nagy esemény folytatása az volt, hogy a sir bejáratát el
záró  nagy kő onnan elgördült Ki gördítette el?  A földrengés? 
Az is lehet. Mert az bizonyos, hogy Jézus, akinek adatott minden 
hatalom égen és földön, a földrengéssel is rendelkezik. — Vagy 
talán az örökéletnek a sírból áradó tavaszi szele, a feltámadd 
Igazság Napjának sugara hordta e l?  Meglehet. Hiszen évenkiní 
tapasztaljuk, hogy a közönséges tavaszi szél is nemcsak köveket, 
dê  jéghegyeket js játszva elsöpör; s a tavaszi napsugár meg jófor
mán egy-egy érintésével millió lepecsételt sirt, illetőleg rügyet fel
pattant. — Avagy talán maga a feltámadó Jézus gördítette el a 
nagy akadályt, ő nyitott magának akként utat a sírból ? Tenni meg
tehette. De minek tette volna? Hiszen a világosság az ablakon át,, 
sőt a meleg még a falon át ablak- és ajtónyitás nélkül is behatol 
a szobába, tehát a Világ Világossága, Jézusnak átszellemült teste, a 
kő elgörditése nélkül még inkább kijöhetett a sírból. Luther meg, 
azt mondja, hogy Jézus már csak azért sem gördítette el maga a 
követ, hogy a kedves angyaloknak is legyen a feltámadásnál némi 
teendőjük. Tehát az angyalok görditették-e el a nagy követ? Máté 
azt mondja, hogy ők. S azt százszor tapasztalta a világ, hogyha 
az emberek már oly süketek, hogy az Isten beszédéről nem vesz
nek tudomást; és oly vakok, hogy a dolgok rendes folyásában nenr. 
észlelik az Isten kezét; s oly megbizhatlanok, hogy az elkerülhet- 
len és halaszthatlan ügyek elintézése tőlük nem remélhető, akkoa
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az Isten az égi módok és lények igénybe vételével is intézkedett. 
De akármi és akárki gördítette, tudnivaló, hogy azt nem azért tette, 
hogy Jézus kijöhessen a sírból, hanem azért, hogy a közeledő za
rándokok bejuthassanak a sírba.

Az imént mondottak hallatára és láttára a sir őrzésére kirendejt 
katonaság egy része rémületében daléit. Hogy is ne ijdet volna meg 
a föltámadottól, akitől a halál is megijedt. A másik része meg elillant, 
mint a bagoly és denevér a fölkelő nap elől. Hogy is tartóztathatta 
volna fel azt, akit a sir és a nagy kő sem tudott feltartóztatni.

Krisztus pedig e közben feltámadott. Hogy mikor és hogyan, 
azt nem említik az evangélisták, mert nem látták, amint nem csak az 
akkori, de az embernek lelkében folyton történő feltámadást sem látja 
senki — talán azért, mert az Isten a látványosságnak nem barátja.

Am ig ez a golgotái temetőben történt, Jézus Jeruzsálem
ben is feltámadott. Ezen eseménynek elbeszélését annak megem
lítésével kezdi az evangéliom, hogy a nők a hétnek első napján 
mentek Jézus sírjához. Csak igy hallották aztán az angyaltól azt 
az evangéliomot: Ne féljetek: csak igy láthatták elsőkül a feltáma
dott Jézust. Mig ellenben aki e jövetelt életének utolsó percére 
halasztja, az több, mint valószínű, hogy lekési ezt a kegyelmet.

A hétnek első napján, tehát vasárnapon; azon a vasárnapon, 
melyen megszűnt a vasárnap hétköznap lenni, mely anyjává lett a 
keresztyén vasárnapoknak; azon a vasárnapon, melyen először ün
nepelték az apostolok e napot (Ján. 20, 19.), de amelyet azontúl 
mindig megünnepeltek (Ján. 20, 26. Csel. 2, 1.) — ezen a napon 
mentek kora reggel a nők a sirhoz.

Még sötét volt, amikor utrq keltek. Némelyikünk meg csak 
akkor indul Krisztus keresésére, mikor már elsötétedik a szeme, 
leáldozóban a napja.

Mikor már útban voltak, csak akkor jutott az eszükbe, hogy 
sietségükben nem hívtak magukkal olyanokat, akik a nagy követ 
elgörditenék a sírtól. Oh áldott sietség! — Mit tettek hát? Talán 
szétnéztek, s mikor a keresett segítség sehol sem mutatkozott, 
visszatértek Jeruzsálembe? Isten ments! Az istennépének ez a 
szó: vissza! t. i. ha az annyit tesz: vissza a latrok barlangjába! a 
szótárából ki van törülve. Neki, ha még annyi kő és akadály van 
is Istenhez vezető útjában, az a jelszava: E lőre! Ezek a nők 
is, minél gyámoltalanabbak voltak, annál inkább siettek ahoz, aki 
a mi Erőnk, Bizodalmunk és Gyámolunk.

Amint ők igy nyugat felől jöttek Jézus sírjához, kelet felől 
szintén egy oda törekvő zarándokot pillantottak meg — a fel
kelő napot. A feltámadásnak ez a naponkinti hírnöke szintén részt 
kért az ünnepségből. Gondolkozzanak e fölött azok a templom
kerülők, akik nap gyanánt szeretnék magukat imádtatni.
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Felkelőben lévén a nap, a nők már távolról látták, hogy a 
kő a sir bejáratából már el van gördítve. Pedig a z  a kő, u. m. 
a z  evangélista, igen nagy vo lt Nagy már akkor, de azután, ille
tőleg azóta meg százszorta nagyobbá lett — természetesen nem 
terjedelem és súly, hanem jelentőség tekintetében. Hiszen a világ 
legnagyobb csatájának: az élet és halál, a menny és pokol küzdel
mének, illetőleg az Isten Fia sátán fölötti döntő győzelmének em 
lékkövévé lett, melyre ez van Írva: H alál! hol a te diadalod (1 
Kor. 15, 55.)? meg az, hogy az igazat sohasem hagyja cserben az 
(Jr (Zsolt. 37, 25.). H atárkövévé lett a pokolnak, mely azt kiáltja 
n ek i: Ne tovább! mert az Isten türelmének is van határa. Sarok
kövévé az Isten ígéreteinek; mert hogy ne váltaná az be a szavát, 
aki még a halálból, a sírból is feltámasztotta az igazat? Támasz- \ 
kövévé  hitcikkeink nagy boltivének, mely e nélkül összedőlne; mert 
ha nem támadt fel Krisztus, hiábavaló a mi hitünk (1 Kor. 15, 17.). ; 
Talpkövévé Krisztus egyházának, mely ha nincs, az evangéliomnak 
nem akadt volna sem hirdetője, sem hive. Prédikáló kövévé  az 
istenországának (Luk. 19, 40.), mely néma és mégis hangos szóval 
hirdeti, hogy ]ézus a feltámadás és az élet.

S a nők, amint felemelték a szemüket, e kövön angyalt 
láttak; mi pedig ha megnyílik a szemünk, még a kőben is angyalt, \ 
még a csapásban is áldást fogunk látni.

S  azután betekintettek a sírba, s az is angyalokkal volt 
tele. Hogy is képzelhető a felkelő nap sugarak, a tavasz virágok, j 
és a föltámadás angyalok nélkül. Mintha valamennyi angyal ott lett 1 
volna az ünnepen; csak a pokol hiányzott — és hiányzik most is 
róla. — így vált ]ézus sírja a kegyes emberek és mennyei angya
lok gyülekezési helyévé, illetőleg templomává. Bár változnék a mi 
templomunk meg már legalább vasárnaponkint a hívők és megdi- 
csőültek találkozó helyévé.

A z  angyalok mindnyáját fiataloknak nézték. Azok is vol
tak ők tényleg, nem ugyan az évek számára, de viruló lelki egész
ségükre nézve. A  ruhájukat meg a hónál is fehérebbnek és a | 
napnál is ragyogóbbnak látták. Hogy is jelentek volna meg feke
tében, gyászruhában, hiszen nem temetési, hanem feltámadási ün
nepre jöttek. — E tiszta fehér ruhának egyes részeit az evangéliom I 
nem, de Pál apostol említi (1 Kor. 13, 4—7.) t. i. a türelmet, önzet- I 
lenséget, önföláldozást s más ily erényeket mondja annak. Bizo- 1 
nyára égen és földön ez a legdíszesebb ruha, s hozzá még olcsó, j 
sőt ingyen kapható. Talán azért fitymálja a gazdag, sőt a sze- j 
gény is. Pedig hej, de szeretnének az angyalok mindnyájunkat 1 
benne látni!

Az angyalok siettek’bátoritani a megrémülteket. A sírban levők - ] 
nek egyike megszólalt, s ott az üres koporsó mellett, hirdette a fel - j
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lámadottat. Keresve sem talált volna a nagy esemény ünneplésére 
sehol e világon alkalmasabb templomot. így az Életnek nagy diadala 
a  halálnak és pokolnak legerősebb várában lett legelőször hirdetve.

Tudom, u. m. az angyal, hogy a megfeszített Krisztust kere
sitek. A feltámadás óta ez a »megfeszített« lett égen és földön 
Krisztusnak nemesi előneve. Keresitek, s ezzel azt bizonyítjátok, 
liogy lelketek megtalálta és bírja Jézust. Leikével, szellemével telten 
a testét is keresitek, hogy teljesen, egészen bírjátok őt. Mennyivel 
különbek e nők azoknál, akikben az állítólag bennük lakozó szel
lem nem tud, nem akar a kegyes szokások betartásával megteste
sülni ; és azoknál, akiknek csupán ezen szertartásokra szorítkozik, 
s  igy örökké lelketlen marad a vallásossága. — Aki ily lélekkel 
és ily célból keresi Jézust u. m. az angyal, annak sem az élettől, 
sem a haláltól, sem égen, sem földön nincs mit félnie. Ne féljetek 
tehát! — Nincs itt Krisztus l Betlehemben nagy örömmel hirdette 
az angyal, hogy Jézus itt van; a Golgotán meg százszorta nagyobb 
örömmel prédikálta, hogy már nincs ott. A pásztorok öröme is 
nagy volt, hogy Krisztust a jászolban megtalálták, de az angyaloké 
és e zarándok nőké ezerszerte nagyobb, hogy Jézust a sírban nem 
találták; hisz az az üres sir az ő teljes diadalának bizonysága. — Nincs 
itt Jézus, ne féljetek, örüljetek l Ez az egyetlen eset, amikor 
Krisztusnak jelennemléte okozott örömet az emberiségnek. Csak 
az volna aztán az elszomorító, ha Jézus nemcsak a golgotái sir- 
ban, hanem a mi szivünkben sem volna fellelhető. — És pedig 
azért nincs itt Krisztus u. nwaz angyal, mert feltámadott. Éz az 
evangéliom, ez a szó, egyike azon leghatalmasabb isteni kijelenté
seknek, amelyeket a világ hallott. Mert ez mindenekelőtt azt je
lenti, hogy az, aki karácsonykor az Atyjának, husvétkor az Anyjá
nak, az anyaföldnek öléből jött meg — feltámadva. De nem úgy, 
mint a betániai Lázár, aki feltámadása után is halandó maradt, 
mivel ugyanolyan testtel jött ki a sírból, mint aminővel a sírba té
tetett; s akinek feltámadásakor elmondhatta a halál: Megállj! ami 
halad, el nem marad! Jézus azonban megdicsőült testtel, minden
korra, sohamegnemhalásra támadt fel; csillagként szállt a sírba, 
napként tűnt fel belőle, hogy többé soha le ne áldozzák. — De 
jelenti a »feltámadott« azt is, hogy Krisztussal az Atyaistennek hi
tele, a Fiuistennek becsülete és a már eltemetettnek vélt istenor
szága is feltámadott. Hiszen a kereszt alatt nemcsak a farizeusok 
űztek gúnyt Jézusnak Istenben való bizalmából, hanem a hívek is 
kétségbe estek. Ha ez igy tart, akkor a Golgota nemcsak Jézus
nak, de az isteni világkormanyzatban és igazságszolgáltatásban való 
hitnek is vesztőhelyévé lett volna. — Hiszen már a Golgotán közön
séges csalónak csúfolták Jézust, akinek minden jóslata hazugság. 
Ha tehát harmadnapon fel nem támad, ezzel a becsülete oda van.
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— Azonban a golgotái sirban Jézus egyháza, az istenországa is eít 
volt temetve. Hiszen az apostolok már Getsemánéban elhagyták: 
Jézust, és ha fel nem támad, sohasem is álltak volna többé szol
gálatába ; akkor Krisztus a golgotái sirral egyházának is megásta 
volna a sírját. De feltámadott, s ezzel feltámasztotta híveit, s a. 
golgotái kereszt csakhamar oly mély gyökeret vert az emberiség 
talajában, hogy e fát az azóta eltelt kétezer év rettenetes viharai; 
sem tudták kidönteni, milliónyi ellensége sem tudta kivágni. — Sőt 
csak is Jézus golgotái sírjában támadtunk fel mi is. Mert ha & 
nem támad fel, akkor a mi feltámadási hitünk az ő sírjában örökké 
el van temetve. így azonban az is feltámadt, mert ha a fa életre 
ébred, akkor biztos, hogy fakadni fognak a rügyek i s ; s ha a fő' 
az álomból föleszmél, akkor megmozdulnak a tagok i s ; s ha a  
nap felkel, az felszívja a harmatot is.

A z  angyal azonban e nők előtt nemcsak hirdette, hanem 
tanukkal is bizonyította a feltámadást. Miféle tanukkal ? talán a 
többi ottlevő angyallal ? Mintha attól tartana, hogy azoknak, mint 
érdekelt feleknek, tanúságát kifogásolja majd a világ; tehát nem 
velük, hanem Jézus ellenségeivel bizonyít. Gyertek, nézzétek, u. m.. 
Jézus sírját, miért tűnt el az őrsége, a zára ? nézzétek a kopor
sóját, miért tárt, nyitott és üres ? Beszéljenek ezek a tanuk, higy- 
jetek ezeknek! — Kérdezzétek a koporsó lábánál összehajtogatott 
tan fekvő lepedőt, miért maradt itt ? S az azt mondja: Azért, mert 
csak az égő kanócnak van szüksége lámpára, nehogy elfujja a 
lángját a szél, de a nap ilyesmire, Jézus mennyeivé dicsőült teste 
pedig földi ruhára nem szorul ; mint a királyok dísztermeinek a 
győzelmi zászlókra, úgy e sírnak, e diadalmi csarnoknak is szűk- 
sége van e lobogóra — illetőleg a föltámadásról tanúskodó lepe
dőre, de Jézusnak már nincs. — Kérdezzétek ezt a kezkenőt* 
miért hagyta itt nektek Jézus ? s az azt válaszolja: Mert odament, 
ahol kezkenő nélkül is minden könyet letöröl az Isten; nektek 
azonban e Siralomvölgyben még nagy szükségetek lehet reá.

me mennyi hiteles tanúja volt Krisztus feltámadásának már 
akkor, már ott a sirban is! Hát a Jézus egyházának azóta eltelt 
kétezer éves története nem vallja-e kétezer tanúként Urunk feltá
madását, életét és uralmát ? Vajha kegyes életünkkel mi is azt 
tennők.

Ne keressétek hát a z Élőt, azt, aki megmondta: Én vagyok 
a feltámadás és az élet, a halottak közt, u. m. az angyal ama 
nőknek; de még inkább azoknak, akik még most is lelkileg halott, 
elzülött emberek társaságában keresik a boldogulást, az üdülést, 
illetőleg a bűn szolgálatában a megélhetés legbiztosabb, legköny- 
nyebb módját. *

Azonban az angyal amint maga bizonyságot tett a feltárna- j
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<dott Jézusról, úgy a hívektől is megkívánta e hitvallást. Azt mondta 
ama nőknek: Menjetek és tudassátok a Jeruzsálemben levő 
apostolokkal — Péterrel is. Mert annak is megbocsátott az Ur, 
azt is tanitványának tekinti még most is. Képzelem, hogy ez a ke
gyes feltámadási üzenet igy aztán Pétert is feltámasztotta.

Ezek hallatára a nők ki nagy bánattal, ki meg nagy öröm
mé/, siettek Jeruzsálembe. Magdaléna a Golgotához legközelebb 
lakó Péternél és Jánosnál az angyali üzenet helyett ezzel a si
ralmas híradással állított be: Elvitték a z  Urat és nem tudom  
hová tették! jertek, keressük! Péter és János ment. A  többi nő 
a távolabbi apostolhoz ment. A zok  meg az angyali üzenetnek 
nem hittek.

*

Nem feltünő-e e történetben, hogy úgy Magdaléna, mint Já
nos, oly teljes jóindulattal viseltettek Péter iránt, mintha meg sem 
tagadta volna Mesterét. Hogy értsük ezt ? Csak úgy, hogy e hívek 
tudtak Péternek botlását követő igaz bünbánatáról is. Már pedig 
a súlyos beteg testvérnek lábadozása a családban, és a bűnösnek 
megtérése a mennyben igen nagy öröme áz angyaloknak.

Péter és János, értesülve a történtekről, rögtön útra kelt. 
Sajátságos, hogy ez a két férfiú, az. evangéliomok feljegyzése sze
rint, úgyszólván mindig együtt tartott, holott az egyik heves, a má
sik meg igen szelíd természetű volt. De hát ősi szokása ez az 
Istennek, hogy amint az égen a tüzes napot a szelíd holddal, úgy 
az Isten országában az erélyes Mózest a jámbor Áronnal, a láng- 
lelkü Luthert a türelmes Melanchtonnal, az életben meg a heves 
férjet a csendes feleséggel, szóval az ellentéteknek látszó, de tu
lajdonkép egymást kiegészítő "elemeket hozza össze. így aztán az 
írás szavai szerint a dolguk is sokkal jobban m egy; ha pedig el
esik valamelyikük, a másik felemeli a társát (Préd. 4, 9.).

Péter és János sietségéből csakhamar szaladás lett — fu
tottak a sir felé mindaketten. A fiatal János, természetesen, meg
előzte az öreg Pétert. így aztán János előbb jutott a sirhoz, mint 
Péter. Oh te Krisztushoz törekvő szent versenyfutás, bár részt 
vennénk benned mindnyájan, akkor bennünk is feltámadna Jézus.

János előbb ért a sirhoz, de odaérkezve, szent félelem 
szállta meg, s ez a küszöbön megállította őt. Mintha ő is a haj
dan Mózeshez intézett ama szent szózatot hallotta volna: Ide ne 
lépj, mert szent ez a hely, amelyen állasz. De meg különösen reá 
nézve borzalmas is volt az a nyitott sir. ügy érezte, hogy ha eset
leg mégis meglátja a nyitott sírban imádott Mesterének elkinzott 
testét, összeroskad.

Eközben megérkezett Péter is. S ő, a z erősebb idegzetű, 
azonnal be is ment a sírboltba, s ott rögtön meglátta az angya-
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lókat, a szépen összehajtogatott lepedőt és kezkenőt. Utána aztán* 
János is bement a sirba, s midőn az ott tapasztaltakból meggyő
ződött arról, hogy benne nem illetéktelen emberek jártak, hanem 
Isten és Jézus csinált rendet, Péterrel nyugodt és hivő lélekkel 
tért vissza Jeruzsálembe, hogy ott a további fejleményeket türel
mesen bevárja.

*

A  nőkkel majdnem egyidejűleg érkezett Golgotáról jövet 
egy másik csapat is Jeruzsálembe: a Jézus sírja mellől szét
rebbent őrség összeszedkölödzött, s elment a húsvéti eseményről 
jelentést tenni a hatóságnak. A  zsidók e jelentés hallatára sok  
pénzzel megvesztegették á katonákat, u. m. az írás. Négy nap- 

- pal azelőtt azt hitték, hogy a harminc ezüst pénzzel teljesen le
rázták Jézus gondját a nyakukról; s ime, a megölt és eltemetett 
Jézus uj költséget okoz nekik. — A zért adtak sok pénzt, hogy  
beszéljék, hogy ők a sírnál, mi tűrés-tagadás, valamennyien 
elaludtak. Eközben rablók jöttek, s a nagy követ a sir bejára
tából elgörditették, s ők erre a zörgésre sem ébredtek; a rablók 
a hullát ellopták, de a drága gyolcslepedőt ott hagyták; e rablók
ban az őrök még álmukban és az éjszakai sötétségben is teljesen 
fölismerték Jézus tanítványait, akiket különben annyira nem is
mertek, hogy Kaifás udvarán' ott a tűznél még a hajdan vagda- 
lódzó Péterben is csak sejtették Krisztus hivét; ezek a gyávák,, 
akik Getsemánéből megszöktek, egyszerre oly vakmerőkké lettek,, 
hogy nem törődve az őrséggel, elrabolták a holttestet, hogy most 
majd életük veszélyeztetésével is azt hiresztelhessék, hogy Jézus éL

És a busásan megfizetett őrség ezt a z ostoba mesét ter
jesztette, u. m. az evangélista, és jól-fizettetve a viszonyokhoz sza
bott bővítéssel és módosítással terjeszti máig is, mondjuk mi. Teszi, 
mert tapasztalja, hogy az üzlet, ha nem is temethetik el vele az  
Igazságot, de máig is igen jól kifizeti magát.

Jézusnak feltámadása utáni jelenései.
Jézus megjelent Mária Magdalénának.

Ján. 20., 1—18.

Péter és János Jézus feltámadásának hitével nyugogtan távoz
lak a sírtól. Azonban Magdaléna nem tudott a  sírtól megválni,  
ő még mindig ott remélte föltalálhatni az Urat. S am int betekintett: 
a sirba, ojt nehány angyalt talált, akik részvéttel kérdezték tőle„ 
mit sir ? O erre nekik is azt mondta, amit reggel az apostoloknak, 
később meg a kertésznek vélt Jézusnak: Elvették drága halotta
mat, és nem tudom hova tették. Hiába mondták neki az angya-

1



lók, hogy ahol mennyei őrséget lát, hogy képzelhet ott lopást? Ő 
mérhetetlen bánatában örökké csak azt zokogta: Elvették, hova 
tették ?

Amint igy járt, kelt, egyszerre Jézust látja m aga előtt, 
akit azonban a temető kertészének nézett.

Jézus meg is szólította őt. Asszony, u. m., mit sírsz, mit 
keressz ? illetőleg mit keresed az Élőt a halottak közt ? D e Mag
daléna még e szavakra sem eszmélt, s azt mondta: Uram ha te 
vitted el, mond meg, hova tetted, hova rejtetted ellenségeinek 
esetleges gyalázatossága elől ? Én visszaviszem  a koporsójába 
és őrizni fogom Üdvözítőmet. Szegény, még mindig azt hiszi, 
hogy neki kell Jézust eltemetnie, s nem Jézusnak őt feltámasztania.

Azután egy rövidke párbeszéd következett. Két szóból állott 
az egész, és mégis mindent kifejezett, amit az igazi szeretet mond
hat. Mária I u. m. Jézus. Nevén szólította tanítványát, mint más ; 
de oly meghatóan, mint senki más, olyan hangon, amilyenen csak 
az Isten szólítja megtért gyermekét. — Mária én élek, de benned 
már majdnem meghaltam; én feltámadtam, támadj fel te is, menj 
csatlakozzál ismét híveimhez. — Jézusnak szólitására, Máriának 
is csak az az egy szó volt a válasza: Mesterem l de ez az egy, 
az áradozó szent érzelmeknek egész özön e; Ugyanaz, amit Tamás 
nyolc nap múlva e szavakkal fejezett k i: Uram és Istenem! a halál 
fölött diadalmaskodó Jézus iránti hódolatnak magasztos kifejezése. 
— Adja Isten, hogy feltámadásunk napján majd bennünket is oly 
szeretettel szólíthasson Jézus, mint ahogy feltámadásakor Máriát 
szólította ; ellenben óvjon meg attól, hogy azzal legyen kénytelen 
minket elutasítani: Távozz, nem veszem az ajkamra a nevedet 
(Zsolt. 16, 4.)!

Magdaléna amint felismerte a feltámadott Jézust, leborult 
előtte, s úgy látszik, át akarta karolni a lábait, ezzel kérve, 
hogy többé el ne hagyja őt. Mire Jézus azt mondta: Ne illess en- 
gemet. Szinte érthetetlen az Urnák ezen eljárása. Tamásnak azt 
mondta : Jer, nyúlj sebzett oldalamba. Magdalénának meg ellenkező
leg azt mondja: Ne illess engemet. Ennek az a magyarázata, hogy 
Jézus a feltámadása utáni negyven napon át a kishitüeket a velük 
való többszöri érintkezéssel arról akarta meggyőzni, hogy az, akit 
benne látnak, nem valami rém, hanem a valóságos Jézus; a hívőket 
pedig az érintkezésnek gyakori teljes megszakításával a végleges 
testi megváláshoz, illetőleg a csupán szellemi érintkezéshez szok
tatta. Magdalénának tehát a fenti szavakkal tulajdonkép azt mondta : 
A földi érintkezésnek ideje halálommal elmúlt, ezután lelkileg érint
kezz velem. Ez az igeolvasás általi lelki érintkezés nemcsak szaba
dalmunk, de kötelességünk.

Ha pedig, u. m. Jézus, nekem szolgálatot akarsz tenni,
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akkor siess Jeruzsálembe, üzenetemmel vigasztald és bátorítsd 
testvéreim et » '

Magdaléna sietett a z  örömhírrel s e szavakkal nyitott be 
á  lánitványokh'öz: SZihről-szinré láttam az Oral, és beszéltem  
is vele. Mint szülőknek, tanítóknak, lelkészeknek, nekünk is vannak 
tátiitványaink. Vajha minden tanításkor azzal köszönthetnénk be 
hozzájuk : Mielőtt közétek jöttem, voltam az Urnái, láttam őt és 
beszéltem vele, áz ő üzenetét hozom nektek. Ha érezné az a hal- 
gató, hogy ezt őszinte, igáz szívből mondom, aligha fogadná meg
hatottság nélkül szavaimat.

Jézus megjelent a sírtól visszatérő nőknek.
Máté 28, 9. Lük. 24, 9.

A  feltámadás örömhírével Jeruzsálembe siető nőkkel 
szem be jött Jézus. íme, akik keresik, azok meg is találják őt; 
akik készségesen szolgálják, azok boldogulnak. — A z angyal 
ugyan azt mondta, hogy a híveknek Galileában fog megjelenni 
Jézus, de a nőknek már Jeruzsálemben is megjelent. Mert szokása 
az neki, hogy több jót tesz velünk, mint amennyit igér; de meg 
tudta, hogy tanítványai sokkal határozottabban fognak a föltámadásról 
bizonyságot tenni, ha nemcsak hallják, de látják is Jézust. — A  nők 
üdvözletéről rögtön megismerték Jézust, s leborulva előtte, át
karolták lábait Látva e közben a nők izgatottságát, Jézus is azt 
mondta, amit az angyal: Ne féljetek ! vigyétek meg föltámadásom  
hírét testvéreimnek. íme, aki eddig tanítványainak, barátainak, 
gyermekeinek szólította hiveit, most testvéreinek nevezve, örömében 
olyan uj nevet adott az apostoloknak, amelyből boldogan értesültek 
arról, hogy legutóbbi hűtlenségük meg van bocsátva. Mik e nevek
hez képest azok a semmitmondó, üres, kacskaringós, hazug, nagy 
címek, amelyekre" e világ fiai oly szörnyen pályáznak, s melyek már 
itt e földön vagy nevetségesek, vagy undorítók ; az Isten előtt pe
dig, mint a pöffeszkedés bizonyságai, utálatosak*.

Sajnos, a tanítványok az örömhírt egyelőre mesének és 
álomnak mondták. Az ember szinte hajlandó feltételezni, hogy az 
apostolokat az Isten végzéséből azért szállotta meg ez a hitetlen
ség, hogy mi annál rendületlenebből hihessünk. Ugyanis amikor 
azok az apostolok, akik pünkösdkor halálra szánva, ördöggel, po
kollal szemben hirdették a föltámadottat, itt a szövegben maguk 
vallják be szégyenletes hitetlenségüket, meri-e még valaki józan 
ésszel azt mondani, hogy csak mint hiszékeny, babonás emberek 
vallhatták a föltámadást?
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Jézus külön megjelenése Péternek, Jakabnak 
és az ötszáz tanítványnak

meg van ugyan emlitve az Újszövetségben (Luk. 24, 34. I. 
Kor. 15, 7. I. Kor. 15, 6.), de egyéb nincs róla mondva.

Jézus megjelenése az emmausi tanítványoknak.
Luk. 24, 13.

Két tanítványt — azonban nem az apostolok közül valót — 
«miit az evangélista. A z egyik Kleofás volt, a másikban Lukácsot 
sejtik, mert a történetet csak ő, de ő meg igen részletesen irta 
meg. Bánatukban együtt mentek, összetartottak. Érezték, hogy 
amint a megosztott öröm kétszeres, úgy a közösen viselt bánat 
felényi. És azt is tudták, hogy a parázs — meg a buzgóság is egy 
rakáson soká tartja a tüzet, ellenben szétszórva hamar kialszik. 
Ezért nagyfontosságu a mi templomi gyülekezésünk : ott van egy 
rakáson a parázs. — Jeruzsálemből, a latrok ama barlangjából 
jöttek, amely megfeszítette a Megváltót. Menekültek belőle, mert 
féltek a sátántól és az Istentől egyaránt. Ahol megölték az Urat, 
ott testüket, lelkűket ép oly veszély fenyegette, mint Pétert Kaifás 
udvarában. De az Isten bosszúja sem kerülhette el az ilyen várost 
soká. — A Jeruzsálemtől tizenkét kilométernyire fekvő Emmaus 
nevű falucskába mentek — illetőleg, mivel már, nézetük szerint, 
a Megváltót hiába várták, mentek otthonukba, munkába — mi meg 
ép azért igyekezzünk Haza, a mennyei hazába, ép azért lássunk mun
kához, mert bizton várhatjuk az Urat. — A nevét csak az egyik
nek, de a lelkületét mindkettőnek emliti az írás. Krisztus halálával 
a lehető legnagyobb vesztesség érte ő ke t; e bánattal volt tele 
a sz ivü k ; ezért volt terhűkre minden egyéb, még az olyan nyájas 
utitárs is, aki nézetünk szerint nem sokat törődött Jeruzsálemben 
létekor azzal, aki nekik mindenük volt. — Menetközben is, mint 
mindenütt és mindenkor, Krisztusról beszélgettek. Nélküle egy óráig 
sem tudtak lenni. Oh de szörnyen különböznek tőlük azok, akik illő 
kegyelettel soha és sehol sem gondolnak Jézusra; akik nem három 
órán, de hatvan éven át is el tudnak lenni anélkül, hogy egyszer is 
búsulnának amiatt, hogy Jézust meg nem becsülték; akik haza, ille
tőleg a temetőbe menetes minden egyébről kotyognak, csak arról 
nem beszélnek, aki az Élet és a Feltámadás.

Amint igy busán mendegéltek, nagy szerencse érte őket. 
Mondják, hogy a tengeri halászok néha hal helyett gyöngyöt fognak. 
Ezeket az emmausiakat még nagyobb áldás érte: az övéikhez siet
tek, és Ötét találták meg; a halott Jézust siratták, s az élővel 
találkoztak; gyászolni mentek, és nagy örömre ébredtek. Utitárs-
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ként az csatlakozott hozzájuk, aki nekünk is áldásban és csapás
ban, születésünktől halálunkig, síron innen és síron túl utitársunk, 
t. i. az Ur Jézus. Mindenkit követ- az árnyéka és Világossága. Az 
árnyékát mindenki látja; bár látná az őt környező és követő Vilá
gosságát is, t. i. Krisztust.

A  tanítványok, bár egy-két óra hosszat mentek Jézussal, 
nem ismerték meg Mesterüket. A kínszenvedés, a halál, az át- 
szellemüjés, a megdicsőülés bizonyosan Jézuson is nagyot változ
tatott. És az öltözete is más volt, mint azelőtt; hiszen az előb- 
benin osztozkodtak a hóhérok. De változtak a tanítványok i s : szi
vük bánattal, szemük könnyel telt. Már pedig a köd és felhő miatt 
még a napot sem látja az ember. Jézus meg mindaddig, mig 
hitet nem tapasztalt náluk, nem jelentette ki magát nekik.

Hogy a hitet életre ébressze bennük, szóba állt velük. Miről 
beszélgettek ? u. m Ha lelkiismeretünk számonkéri gondolatainkat,, 
kívánságainkat, szavainkat, utainkat, tetteinket, vegyük észre, akkor 
tőlünk is tulajdonkép Jézus kérdezi azt: Miről beszélgettek ? —  
Miért vagytok szom orúak ? Ezt nem a tudatlanság, hanem a 
szánalom kérdezte ; alkalmat nyújt nekik bánatuk elpanaszolására 
s ezzel lelkűk megkönnyebbülésére; mert tudja, hogy olyan a szív, 
mint a felhő: kisírva magát, megkönnyebbül mind a kettő.

A tanítványok e kérdésekre felháborodva azt válaszolták: 
Látszik, hogy jövevény, hogy idegen vagy Jeruzsálemben- 
A király a saját székvárosában, a Fiú az Atyja házában idegen! 
Igazuk is volt, meg nem is. Igazuk, mert Jeruzsálem, sajnos, akkor 
már a sátán otthonává lett; de nem volt igazuk, mert az Isten 
városát és házát Jeruzsálem összes lakói közül tulajdonkép csak ő  
mondhatta otthonának, a többiek már csak latrok módjára garáz
dálkodtak benne. — Mindenki tudja, u. m., mi történt e napok
ban Jeruzsálemben, csak te nem ? — Mindenki tu d ja! Amig nem 
halt meg, a tizedrész sem tudott róla, most meg, hogy meghalt,, 
ismeri mindenki. íme halálával támadott fel Jézus; akkor kezdett 
csak igazán élni, amikor meghalt; már csatavesztésével is mekkora 
diadalt aratott! — Hej, de tudatlan vagy I u. m. Kleofás. Szinte meg
rovásnak is vehető e mondás, amelyért dorgálást is megérdemelné
nek. De tudta azt Jézus, hogy szent a fölhevülésük, s azért szelíd sze
retettel kezeli őket. - -  Tudta Jézus, mi történt az utolsó napon Jeru
zsálemben ; sőt tudott többet i s ; tudta, ami husvét reggelén történt; 
és mégis azt kérdezte: micsoda dolgok ? ügy tett, mint József 
Egyiptomban, aki, hogy jobban megismerje testvéreit, egy ideig nem 
ismertette meg magát velük. Krisztus is, hogy a tanítványok szive 
mielőbb megnyíljék, egyidőre elzárta a magáét előttük.

A zok  a dolgok, u. m. Kleofás, amelyek Jézussal történtek, 
aki próféta volt tehát már csak próféta neki az, akit még né-
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hány nap előtt Isten Fiának vallott. — Aki hatalmas volt nemcsak  
tettekben, hanem cselekedetekben is, mert amint a saját életét taní
totta, úgy élte is a tanait. — Aki fedhetetlen volt a z  Isten és a z  
egész nép előtt, vagyis akiben sem Isten, sem ember nem találha
tott hibát. — Ezt a mi főembereink megfeszítették, az Isten pedig 
megtűrte ezt az égbe kiáltó gazságot. — Főembereinknek ezze l 
a z  átkos bűnével van tele a város. Bár megfontolnák a mi fő
embereink is, hogy ha a jelentéktelen ember által okozott botrány 
is vétek, de az előkelők gyalázatossága meg százszoros veszedelme 
a köznek. Mert kidöltével a karó is csinálhat ugyan kárt, de a  
vihar által kidöntött fa százszorta nagyobbat, mert az minden köze
lébe eső növényt összezúz. — Mi azt reméltük, hogy Jézus fogja 
megváltani Izráelt, de már harmadik napja halott; s igy nincs 
tőle mit remélnünk. Hát akinek lelki feltámadására már harminc 
éve hasztalan vár az Isten, mit remélhessen attól Jézus ? — Meg- 
feszittetése után is nagy prófétának valljuk ugyan, mert vértanúi 
halála semmit sem von le prófétaságából, hiszen nagyon sok pró
féta múlt ki ilyen módon. De a halálból megváltó az nem lehetr 
aki maga is a halál martalékává lett. — És néhány közülünk 
való asszony is megijesztett bennünket azza l a hírrel, hogy  
üresen találta a sirt. Megijedtek, ahelyett, hogy örültek volna az 
üres simák. De gyakran megesik az velünk* is, hogy attól félünkr 
amitől nem kellene, és attól nem félünk, amitől kellene — például 
a bűntől és Istentől. — ő k  ugyan azt mondták, hogy Jézus fel
tám adott; de mi nem hittünk nekik, mert Jézust nem láttuk, 
Már pedig, ha őt nem látjuk, akkor inkább mi se éljünk; akkor 
vége minden reménynek, mondják az emausiak. — E tanítványok 
abban hibáztak, hogy amig az élő Jézust nem látták, az angyalnak 
sem hitték a feltámadást. Mi pedig ellenkezőleg, akkor hibáznánk,, 
ha hinnénk az olyan ember kegyességének, akiben az élő Jézust 
nem látjuk.

Eddig a tanítványok leckéztették a Mestert, most aztán a 
Mester vette tőlük át a szót, hogy megoktassa a tudatlanokat, és 
behegessze a vérző sebeket. Oh ti balgatagok, u. m. Többnyire 
igen gyöngéden, nyájasan szólitgatta Jézus az embereket. De ha 
az nern̂  használt, akkor, mint minden okos szülő, erélyes hangon 
is beszélt ő a gyermekeivel. — Ti restek! akik az Isten prófétái
nak, angyalainak és egyéb küldötteinek szavára sem okultok. Azt 
mondjátok, hogy Jézus megfeszittetéséig hittetek, de azóta felhagy
tatok a reménnyel. Hát nem megmondta-e réges-régen az Istenr 
hogy a szenvedés a megváltás útja, s hogy épen Krisztus 
halála fogja elnyelni, vagyis örök kárhozattal sújtó hatalmától meg
fosztani a halált? — S e bevezetés után; kezdve Mózesen, vagyis 
a Mózes által említett Jézus ártatlan s egyszersmind megyáltd szén-
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«védését jelképező Ábel, Izsák és József példáján; s folytatva a  
prófétákon, vagyis a golgotái eseményt részletesen elbeszélő zsol
tárokon és jóslatokon; végre utalva a feltámadást jelképező  
Jónás, Jób és Dániel történetére, megérttette velük, hogy Jézus
nak mindazokat, amik vele a Golgotán történtek, el kellett szen
vednie, mert csak igy válthatta meg a világot, s igy arathatott 
dicsőséget. íme e jóslatok mind egy hajszálnyira teljesültek a Gol
gotán ; ti meg épen azért nem hisztek, mert teljesültek ? u. m. 
Jézus. —■ E beszédnek Lukács evangélista csak rövid vázlatát adja. 
De kár, u. m. Luther; nem sok ruhám van, de bizony odaadtam 
volna neki a legjobb kabátomat, ha az egészet megírja.

Jézus beszéde közben megérkezett a társaság Emmausba, 
s  ekkor Jézus tovább akart menni, azért, mert mindeddig nem 
hívták meg az az emmausiak vendégökül; ő pedig, amint hiva örö
mest, úgy hívatlanul nem szívesen jön az emberhez. De hogyan 
követhették el az emmausiak azt a mulasztást, azt az illetlenséget ? 
Csodálkoztok rajta ? Pedig némelyikünk talán naponta többször is 
elköveti e hibát — már t. i. az, aki képes étkezés végett anélkül 
az asztalhoz ülni, hogy a »Jövel Jézus«-t csak egyszer is imádkozná.

No de ha figyelmetlenek is voltak hazaérkeztökben Jézus 
iránt a tanítványok, hibájokat hamar helyrehozták. Ugyanis amint 
észrevették menőszándékát, rögtön nemcsak marasztalták, hanem 
kény szeritették is a maradásra, Hogy e kényszeritésen mit kell
jen érteni: kézen fogták-e, elvették, eldugták-e a botját, a kalapját, 
hogy el ne mehessen, az mellékes. A fő az, hogy itt a vendég- 
szeretet Istennek tetsző erényként van szemeink elé állítva. Dicsérte 
ezt különben is Krisztus; hiszen akik még nem ismerték, azokat ő 
hívogatta ; de akik ismerték, azoktól a meghívás viszonzását várta, 

—  az ilyenekhez u. m , én és az Atyám eljövünk és megszállunk 
náluk. S mégis némelyikünk az emberek iránt sem, Krisztus és az 
Isten iránt pedig még kevésbé vendégszerető. Amazokat ismeri, még 
hasznukat veheti, azután meg tudni sem akar róluk, mint a hernyó 
a letarolt fáról; emezeket meg, némi javulás után visszaesve előbbeni 
romlottságába, bűnével szivéből kizárja — mintegy a sötét éjsza
kába zavarja. Vigyázzunk, el ne kövessük e hibát; meg ne szégye- 
nittessük magunkat az emmausiak által, akik az imént említett szi
ves marasztalásnak azzal a kéréssel adtak kifejezést: Maradj ve
lünk! S igy Jézusnak iménti fölséges prédikációját egy gyönyörű 
könyörgés, a húsvéti délutáni szónoklatot a húsvéti esteli imádság 
követte. Van a Szentirásban sok szép kérés, de ennél szebb nem 
igen van. Két szóból áll az egész, de ez a két szó mindent meg
mond, amire a bűnös léleknek szüksége van.

Maradj velünk! Megtanultuk már, tudjuk, érezzük, hogy nél
küled igen szomorú az életünk, mondják az emmausiak. És e világ



157'

azt tartja, hogy a kegyes élet örömtelen; pedig ellenkezőleg a val
lásos ember mindig örül — az Urban (Fii. 4, 4.), s csak ez az 
öröm a valódi; mig ellenben, akinek az ilyen örömben nem volt 
része, az még meg sem Ízlelte az igazi boldogságot. — Maradj 
velünk, esteledik, zárt ajtókra találsz, hajlék nélkül m aradsz!  
mondják az emmausiak. Ha ez tényleg megtörténik, az is baj lett 
volna. De ha mi meg most is kizárnók Jézust a szivünkből, a há
zunkból, ezt még Inkább fájlalná. — Eltévedsz a sötétben, mondják 
az emausiak. Jézussal ez meg nem történhetett, de velünk nagyon 
könnyen megeshetik még nappal is, s azért kérjük Krisztust: Maradj, 
velünk! — Már legalább estére maradj velünk! Ezek aztán ke
gyes keresztyének! Reggel keresték, estem arasztalták. Bár követ
nők e példát. Mert különben ha reggel sem kerestük, illetőleg ha 
már ifjúságunkban eltűnik arcunkról a szégyenpir, akkor színtelen,, 
illattalan kóróvá lettünk; ha pedig életünk estéjén is magunkra ma- 
aradunk, jaj nekünk. Ha ő van velünk, akkor még este, még éjjé 
is, ki ellenünk ? ellenben ha őt elveszítjük, akkor jelvesztünk.

A z emmausiak fenti kérésére aztán bement Jézus a há
zukba. Készségesen betér ő hozzánk is, s ha életünk napját vele 
töltjük, akkor életünk alkonyán sem hagy el bennünket.

Amint aztán a terített asztalhoz telepedtek, vévé Jézus a 
kenyeret, megáldó és megszegvén, nekik adá — a vendég egy
szerre házigazdává lett. Hiszen az is ő tényleg : széles e világon 
mindnyájunknak jóság/os kenyéradó gazdája. Ő az Ur, mi csak ven
dégei, szolgái vagyunk. — S ezen az áldáson megismerték őt a 
tanítványok, s igy csoda történt e házban ; alkonyaikor tűnt fel 
lakóinak ez egyszer a nap — az Igazság Napja.

Vacsora után aztán egyszerre láthatatlanná lett előttük. E 
fölötti ámulatuk közben ezt mondták egymásnak: Avagy nem gyula-  
dozott-e a szivünk már az utón? Hogy ne gyuladozott volna! Hiszen 
ha nem is közvetlenül a király oldalán, de csak a diadalmenetében 
is vehet az ember részt, lelkesedés szállja meg őt. Hát még a fel
támadott, a páratlan diadalt ünneplő Királyok Királyának oldalán 
haladva és vele beszélgetve, milyen hangulat tölthette el a híveket.

Es ha már útközben gyuladozott, hát még amikor hazaérkez
tek, mikor megismerték, mikor szinről-szinre szemlélhették — ille
tőleg mikor Haza, oda az örökhazába érkezünk és szinről-szinre 
szemlélhetjük diadalmas Királyunkat, akkor fog csak gyuladozni a 
szivünk !

E lelkesedésükből alig telt el néhány perc, már útban voltak 
Jeruzsálem felé. Nem kellett nekik már sem étel, sem ital, nem 
törődnek ők már sem sötétséggel, sem éjszakával, mikor az ő Ere
jük, Világosságuk és Napjuk feltűnt; nem félnek ők már sem po
koltól, sem ördögtől; sietnek, futnak a testvérekhez Jeruzsálembe-
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Képzelhetitek, kogy hamarabb érkeztek Emmausból Jeruzsálembe» 
mint az imént Jeruzsálemből Emmausba. — Siettek a testvérekhez. 
A  méh, ha gazdag legelőre talál, siet a híradással a kaptárba; a 
hangya, ha élelemre bukkan, siet a jó újsággal a hangyabolyba; 
ezek meg, hogy megtalálták azt, akinek minden szava méz és 
manna, lélekszakadvaf útnak azokhoz, akiknek ez a lelet az üdvössége. 
— S amint átlépik a ház küszöbét, üdvözlet helyett már messziről 
azt kiáltják az apostolok fe lé : Feltám adott! amit meg azok azzal 
viszonoznak: Kétségtelenül feltámadott! Soha ennél a Szentlélek 
áltál irt antifonánál, responzoriumnál szebbet nem hallott, ennél a 
szent ujjongásnál nagyszerűbbet nem látott, nem tapasztalt a világ.

Jézus megjelent a tanítványok gyülekezetében.
Luk 24, 3 6 -4 7 . Ján. 20, 19—23.

A föltámadott Jézusnak husvét első napján történt utolsó megjele
néséről, az azonnapi jelenések koronájáról: nem egyesek, hanem az 
akkori gyülekezet, vagyis az egyház előtti nyilvánulásáról szól a szöveg. 
Este volt, u. m. János. Olyankor minden madár a fészkébe, minden 
méh a kaptárba, minden gyermek haza siet, Jézus tanítványai is 
az imaházukul szolgáló otthonukba gyülekeztek. — Bezárkóztak. 
Hiszen este a virág is becsukódik; mi is leeresztjük ablakaink re
dőnyét; ne zavarja családi életünket— illetőleg Jézus híveinek áhi- 
tatoskodását kíváncsiságával a világ. — Féltek és azért bezárták az  
ajtót is. Be ne rontson a disznó az Ur szőlőjébe; a farkas a jó 

^pásztor juhai k özé; a sátán a hívek gyülekezetébe. Az ilyen zárt 
kapu a Jézus előtt nyitott ajtó. Ellenben a vasárnaponkint is tárva- 
nyitva tartott üzletek és kocsmák kizárják a faluból Jézust.

Ezen alkalommal jelent meg tanítványai között a föltámadott 
Jézus, holott hűtlenségükkel és hitetlenségükkel azt érdemelték, 
hogy feléjük se nézzen. Ő azonban nem tekintve méltatlanságukat, 
felkereste ők et; bizonyságát adva ezzel annak, hogy a halál a testi 
állapotán ugyan nagyot, hanem a lelkén, a szeretetén semmit sem 
változtatott. — O ugyan a nők által azt üzente nekik, hogy majd 
Galileában találkozik velük. De hátha addig, mig odaérnek, kialszik 
a hitnek bennük már csak pislogó szikrája; megszánta tehát őket, 
és már husvét vasárnapján betért hozzájuk — bár térne be az Ur
nák eme napján hozzánk is.

Mikor érkezésekor zárva találta az ajtót, ugyebár zörgetett 
és kinyitották neki ? Természetesen, hiszen máskép nem juthatott 
a terembe — mondják e világnak fiai, akiknek a zárak becsülete 
sokkal értékesebb, mint a Krisztusé. Az evangéliom azonban ennek 
ellenében azt mondja, hogy amily titokzatosan tűnt el Emmausban, 
oly rejtélyesen jelent meg Jeruzsálemben. Úgy jutott a terembe,
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mint a mennyből a földre; mint Gábriel Zakariáshoz a templom 
szentélyébe (Luk. I. II.); mint az angyal Péterhez a börtönbe (Csel. 
12, 7.). Be tud ő jutni nemcsak a zárt szobába, hanem a zárt és 
ezer akadállyal eltorlaszolt szívbe is.

S amint megjelent a teremben, a középre állott, — hiszen 
a napnak az ég közepén, a holdnak a csillagok körében, a szívnek 
a test központján a helye. Ez annyira magától értetődik, hogy nem 
is hangsúlyoztam volna, ha nem tudom, hogy némely házban jézus, 
illetőleg az Ige a sutba kerül.

S ott azzal üdvözölte híveit: Békesség nektek! Szépek, je
lentősek a mi üdvözleteink is; de abból, hogy a menny úgy a 
Megváltó születésekor, mint újjászületésekor, Jézus meg különben 
is a békességgel köszöntötte az embereket, az következik, hogy 
az égben ez az üdvözlés a legkedvesebb. — A születésemkor Ígért, 
a Golgotán vérem árán megszerzett, a sirban és pokolban általam 
kivívott, a sebeimmel megpecsételt, a feltámadásomkor aláirott bé
két hozom nektek, u. m. Jézus. — Az én békességemet adom 
nektek. Az életben vagy a nyomorúság, vagy a bűn veszélyezteti 
nyugalmunkat. Amannak példája Jób. Jézus az eféle csapásokat oly 
szilárdul állta, akár a szikla a tenger háborgását. Elhagyatottságá- 
ban az a tudat volt az ereje, hogy vele lévén az Isten, soha sincs 
egyedül. A bűn kisértéseiből meg oly tisztán került ki, mint a nap 
a felhőkből, az arany a tüzből. Ha ehez a nyugodt lelkiismerethez 
hozzávesszük a kötelességek hő teljesítéséből, a jól végzett munka 
tudatából eredő békét, akkor sejtjük a Krisztus békéjét. — Az Isten 
békességét hozom nektek, vagyis azon békességet, amelyet Jézus 
érdemei alapján az Isten kötött velünk, illetőleg amellyel a bűnök 
bocsánatának adományozásakor az Isten ajándékozza meg a bűn
bánót.

E békét hirdetve Jézus a sebeire, mint e békesség pecsét
jeire mutatott. Nézzétek, u. m., kezeimet, lábaimat és oldalam at! 
Jézus a sok szenvedéstől korához képest már élete folyamán annyira 
megváltozott, hogy a zsidók egyszer a harminc évest ötven év kö
rülinek nézték (Ján. 8, 57.). Természetesen a kereszten és a sirban, 
utóbbiban különösen testének átszellemülése folytán, még nagyobb 
volt e változás — hiszen még a növénynek magján is mennyit vál
toztat  ̂ kikelése, feltámadása. Sebeit azonban, mint önfeláldozó küz
delmének kitüntetéseit, a pokol fölötti diadalának pecsétjeit, a fegy
vertelennek fegyvereit és személyazonosságának bizonyságait teljes 
valóságukban magával hozta. — Nézzétek sebeimet és vigaszta
lódjatok m eg! Másnak a sebei, kivált ha mi okoztuk ama sebeket, 
nem hogy megnyugtatók, de nyugtalanítók ránk nézve. Jézusnak 
sebeit bűneinkkel mi okoztuk, s e sebek mégis megnyugtatók reánk 
nézve, mert Istennek megbocsátó kegyelméből e sebek heggesztik
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be a mi lelki sebeinket, ezek a nyílt sebek nyitják meg á megté- 
rők előtt a mennyet.

Mikor meg a tanítványok ámulatukban a saját szemüknek sent 
tudtak hinni, még e v e t t  is  v e lü k  J é z u s ;  mi közben magyarázta ne
kik a golgotái eseményeket jósló írást. így aztán leesett a hályog: 
a szemükről; beteljesült Zakariás jóslata: az este reggellé, bnáa~ 
tűk végtelen örömmé változott.

Jézus megjelent Tamásnak.
Ján. 20, 24—29.

Tamás, az apostoloknak egyike, a föltámadás napján este nent 
volt jelen a tanitványok gyülekezetében, s igy nem látta a feltá
madott Jézust. Ennek következményeit beszéli el a fenti szöveg.

A T a m á s  nevet zsidóból görögre is lefordította, illetőleg a 
Dydimusz, magyarul Iker névvel megmagyarázta az evengelista» 
Hogy egy, vagy két ikertestvére volt-e, azt nem emlegeti. Most 
sok hitetlen kínálkozik testvéréül, csakhogy ő nem kér az ilyenek 
atyafiságából.

E z  a  T a m á s  n e m  v e t t  r é s z t  a  h ív e k  h ú s v é t i  á h i tá to s s á g á -  
b a n .  Csak egyszer hiányzott belőle, s annak is nagy kárát vallotta. 
Okulhatnának e példából a mi templommulasztó Tamásaink, — Tamás 
Jézusnak halála óta kerülte nemcsak a világot, de a hívek gyüleke
zetét is. Azt tartotta, amit az emmausi tanítványok, hogy t. i. Urpk 
halálával a megváltásnak, illetőleg az ő reményének vége. Ilyen 
komor, elkeseredésre hajlandó embernek jellemzi őt különben is az 
írás. (Ján. 11, 16; 14, 4, 5.) Ez esetben nem hitt ő már senkinek: 
sem angyalnak, sem nőknek ; s az, aki azelőtt Krisztussal meg akart 
halni, most Krisztussal sehogysem tudott feltámadni. Ez a lelkűiét 
a magányba űzte, s ha Jézus nem könyörül rajta, a kétségbeesésbe 
kergeti őt. Elzárkózott; neki már csak a csüggedésnek keserű 
pohara volt édes. — Az ilyen viselkedésnek többnyire vajmi kevés 
a haszna. De ebben az esetben ezt is javunkra fordította Jézus,, 
mert az ő jóvoltából úgyszólván Tamás hitetlensége többet használt 
a hitünknek, mint az apostolok hite; hiszen ő Krisztus sebeinek 
érintésével beheggesztette hitetlenségünknek sebeit.

A bánatában magányba vonult T a m á s h o z  a Jézus megjele
nése utáni nap reggelén a z z a l  a z  ö r ö m h ír r e l  n y i to t ta k  b e  a z  a p o s 
to lo k :  L á ttu k  a z  U ra i!  De megjárták! Mert amint ők nem hittek 
a nőknek, úgy T a m á s  s e m  h itt  n e k ik .  Óvakodjunk azonban az ő 
hitetlenségét a világ hitetlenségével azonosítani. Az ő szive vérzett, 
hogy nem hihet; a világ fiai pedig hitetlenségükkel hencegnek, sőt 
némelyikük, mint a sánta kolaus a maga sántaságát, úgy ő a maga 
hitetlenségét kenyérkeresetül használja. Mikor meg a Tamás hitet-
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lensége ellenében örökké azt hangoztatták: De hiszen a sebein, 
étkezésén és beszédjén is megismertük őt, Tamás azzal vágott 
vissza: És ha mindnyájan láttátok is, de én nem láttam ; s a m íg  
m a g a m  n e m  lá to m , a d d ig  n e m  h ih e te k .  Sőt még a , saját sze
meimnek, ennek a két tanúnak sem hiszek teljesen. É r in te n i is  
a k a r o m  a  s z e g e k  h e ly é t .  De még a tiz ujjam érintése, ez a tiz 
tanú is kevés. H a  n e m  n y ú lh a to k  a z  o ld a lá n  l e v ő  s e b b e ,  s e m m i 
e s e tr e  s e m  h is z e k .  — íme hova ragadta őt az elkeseredés! Dik
tálni akarja Jézusnak megbékülésének, megnyugvásának föltételeit.

Ezek után bizony csak egy hajszálon függött, hogy Krisztus 
türelmének vége nem szakadt. S mikor mégis az Isten haragja he
lyett a jóságos Megváltó jelent meg neki, nem csoda, hogy leborult 
előtte. Hitetlenségéért azonban annyiban mégis bűnhődött, hogy 
Jézus megjelenésére nyolc napig kellett várakoznia; a többi tanít
vány ünnepelt, ő meg még egy hétig gyötrődött. Ez volt a hívek 
gyülekezetéből való egyszeri elmaradásának haszna. Hát a mi gya
kori elmaradásunké mi ? Ha a madár elárvultán az erdőből a kalit
kába kerül, még a fülemüle is elnémul — a gyülekezetből elmara
dónak éneke, imádsága, buzgósága is csakhamar erre a sorsra jut.

Bekövetkezett azonban a feltámadás utáni nyolcadik nap: a  
m á s o d ik  v a s á r n a p ,  s  e z  i s m é t  f e l tá m a d á s i  n a p p á ,  a  T a m á s  
f e l tá m a d á s á n a k  n a p jg v á  lett.  Sajnos, hogy e helyett némely em
ber azt a szent napot magára nézve az ő pokolba szállásának nap
jává teszi — ahelyett, hogy megszentelné, megrontja a vasárnapot. 
— Azonban a  m á s o d ik  v a s á r n a p o n  T a m á s  is  m e g je le n t  a  g y ü 
le k e z e tb e n ,  s ezzel jelét adta annak, hogy hitetlenségével némileg 
felhagyott. Együtt voltak tehát a hívek valamennyien. Hej, csak vol
nánk vasárnaporikiní mi is egytől-egyig a templomban, de sok lélek
ben feltámadna akkor a benne halva fekvő Jézus!

A  te r e m  a j ta ja  a k k o r  is z á r v a  v o lt ,  de már nem a zsidók
tól való félelemből, hanem csak a rend és csend biztonsága végett. 
No ez kellene még nekünk! Ha nemcsak mindnyájan eljárnánk a 
templomba, hanem e világból semmit sem hoznánk, semmit sem 
bocsátanánk be ide, akkor,következnék be csak az igazi feltáma
dás. E s e  z á r t  a j tó n  á th a to lv a  az, aki a bűneink által elzárt 
mennyen, poklon és síron át megjelent e világon, e g y s z e r r e  o t t  
á llt  a z  a p o s to lo k  k ö r é b e n .  S amint meglátta köztük Tamást, talán 
megdorgálta őt ? talán azzal üdvözölte: Itt vagy, te hitetlen ? Hát 
csak neked van szemed, eszed, igazad, a többi társad meg ostoba, 
vak és hazug ? Nem gondoltad meg, hogyha te nem hittél nekik, 
neked majd hogy fognak hinni az emberek ? Ellenkezőleg azzal 
köszöntött be most is: B é k e s s é g  n e k te k !  és neked is, Tamás! Mert 
Jézus sohasem bánik velünk a mi méltatlanságunk, hanem az ő vég
telen irgalma szerint.
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Ezen mindnyájunknak szóló üdvözlet után Tamáshoz fordult, 
s  azt mondta: J e r  id e , T a m á s !  mondani valóm van neked. Azt 
beszélted, hogy a tiz apostolnak nem, hanem a tiz ujjadnak hiszel; 
é r in ts d  h á t  s e b e im e t  s  n e  lé g y  h ite tle n , h a n e m  h iv ő ,  — illető
leg ne válj hitetlenné, hanem légy, mint eddig voltál, ezután is hivő; 
vigyázz, hogy kételkedésed hitetlenséggé ne változzék. Mondjátok, 
nem méltó-e Jézusnak ez a gyöngéd, imádandó szeretete arra, hogy 
az ember a lábaihoz boruljon ?

H á t  T a m á s  m it  te t t  ? Talán megtapogatta Jézus sebeit ? 
Ellenkezőleg, szörnyen szégyelte a hitetlenségét, t é r d r e  e s e t t ,  s 
elragadtatásában, meghatottságában c s a k  a n n y i t  m o n d o t t :  É n  
U r a m  é s  é n  I s t e n e m ! íme, áttörte Jézus nemcsak az imaterem
nek, hanem Tamás zárt szivének ajtaját is. — Tamásnak e vallo
másával az ő lelke is feltámadott.

Jézus e hódolatot nemcsak elfogadta, hanem e szavakkal: 
H i s z e s z ,  m iv e l  lá t tá l  e n g e m e t,  meg is dicsérte. B o ld o g  v a g y  te  
is ,  u. m., d e  m é g  b o ld o g a b b a k  a z o k ,  a k ik  b á r  n e m  lá tta k ,  
m é g is  h ittek .  Ezeken nem az apostolokat (hisz azok látták és csak 
azután hitek), hanem a prófétákat értette.' Oktalanság és bűn tehát 
az, ha az ember a saját szemével látottakon kívül egyebet az Isten
nek sem hajlandó elhinni. Bűn azért, mert a mi hitünk nem a sze
meinken, hanem Jézus szaván alapul. De meg azért is, mert egyéb
ként sem igaz, hogy csak azt hisszük, amit látunk. Hisszük például 
a távírót, a távbeszélőt, a Röntgen-sugarakat is, holott csodálatos 
működésűket nem látjuk. Higyjük tehát azt, amit az Isten és Jézus 
mond, még ha nem is látjuk. Csak igy fogjuk majd meglátni azt, 
amit most hiszünk. — Ez azonban nem annyit tesz, hogy Jézus 
alaptalan —, ő csak határtalan hitet akar. Hiszen nem a legszilár
dabb alap-e az ő szava ?

f

Jézus megjelent a halászó tanítványoknak.
Ján. 21.

A feltámadás utáni hét elteltével Jézus utasítása szerint G a li-  
l e á b a  m e n te k  a  t a n í t v á n y o k  s ott az írás szerint Krisztus egy
szer a hegyen jelent meg annak az ötszáznak, akik később a hegyen 
épült várossá lettek; másszor meg a tengernél azoknak, akiket né
hány hét múlva az élet tengerére küldött.

G a h le a it  f o g la lk o z á s u k r a  nézve a várakozáson kívül egyelőre 
más utasításuk nem volt, s azért, amint egy alkalommal heten együtt 
voltak, P é te r  a z t  m o n d t a :  Én másokból élősködni nem fogok — 
m e g y e k  h a lá s z n i ,  s a többi is utána ment. A pünkösdi lélekhalá- 
szatkor is ő ment elől, és utána a többi. — Illett-e az Isten Fiá
nak apostolaivá avatottaknak a közönséges halászat? kérdi talán
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valaki. A tétlenségnél mindenesetre jobban illett. — H a lá s z a tu k  a  
f e n te m li te t t  e s e tb e n ,  akárcsak a Krisztussal három év előtti talál
kozásukkor, eredménytelen volt. Véletlen, vagy isteni intézkedés 
volt-e az eseményeknek ez a találkozása, ki tudja?

A m in t  a z tá n  r e g g e li  s z ü r k ü le tk o r  a  te n g e r p a r th o z  k ö z e -  
le d te k , é s z r e v e t té k ,  h o g y  v a la k i  a  p a r tr ó l  f ig y e l i  ő k e t,  mint 
ahogy bennünket meg az örökélet partjáról folyton figyel Jézus. 
— Akkor is Jézus volt az a valaki, de ők a z  a la k já n  n e m  i s m e r 
t é k  m e g ,  ellenben a szeretetén néhány perc múlva megtudták, kihez 
van szerencséjük. Éhez szoktatta őket; ezután csak ezen voltak őt 
megismerendők.

Az ismeretlen azt kiáltotta nekik: G y e r m e k e im , v a n - e  e n n i
v a ló to k  ? Ők ugyan Jézusnak csak lelkileg voltak gyermekei, s 
mégis testileg is gondoskodott róluk; mert neki a nagy vagyis a 
lelki baj sem nagy, ellenben a kicsi, a testi baj sem csekélység. 
Ha ő evésünknél is gondol reánk, annál inkább illenék nekünk 
evésünkkor reá gondolnunk. Mert ha ezt mellőzve, csak eszünk, 
akkor csak azt tesszük, amit az állatok. Csak azzal leszünk nzjluk 
különbekké, ha evéskor dicsőitjük az Istent. Némelyikünk ezt nem 
leszi. Apái inkább nem ettek, semhogy ne imádkoztak volna; ő meg 
inkább nem eszik, semhogy imádkozzék.

A z  a p o s to lo k ,  azon hiszemben, hogy nekik kellene az isme
retlent ellátniok, holott Jézus akarta őket ellátni, a z t  v á la s z o l tá k ;  
N in c s e n .  Akinek van jóságos és hatalmas atyja — illetőleg gond
viselő Istene, az sohase mondja, hogy nincsen eiyiivalója és adni- 
valója mert az úgyszólván lehetetlenség.

J é z u s  u g y a n  tu d ta , h o g y  ta n í t v á n y a i  m é g  n e m  is m e r té k  
m e g ,  s  m é g  s e m  k ö z ö l t e  v e lü k  k ilé té t.  Ismerjék meg ne a sza
vából, hanem a cselekedetéből, illetőleg egyelőre azon parancsából«* 
V e s s é te k  a  h á ló to k a t  a  te n g e r b e .  Három év előtt is ugyanezt 
mondta nekik; de ez most nem jutott az eszükbe mert nyomorú
ságában cserbe szokta az embert hagyni az emlékezete és mindene; 
nem lát,̂  nem hall akkor némelyikünk semmit. — J o b b r a  v e s s é t e k ,  
u. m. Jézus, a  h á ló t,  Jobbra! ez legyen a mi- jelszavunk is örökké.

Az a p o s to lo k  k ö v e t té k  a  ta n á c s o t ,  s  r ö g tö n  a n n y i  h a la t  
fo g ta k ,' h o g y  k i s e m  b ír tá k  a  h á ló t  h ú z n i  a  v íz b ő l ,  hanem a 
hajó végébe akasztva, vontatták a partra. íme, hogy parancsol Jé
zus nemcsak a szeleknek és hullámoknak, hanem a halaknak is, 
s teszi ezt azért, hogy híveit megáldja. Boldog tehát az, aki e hű
ségre alapítja a házát, a reményét.

E z e n  in té z k e d é s b e n  a z  a  ta n í tv á n y ,  a k i  „ s z e r e te  J é z u s t“, 
m e g is m e r te  a  M e g v á ltó t .  E szerint itt is bebizonyult, hogy a sze
retetnek a szeme a legjobb ; illetőleg hogy csak a szeretet ismeri 
meg az Istent. A m u n k a  c s o d á s  s ik e r é n  i s m e r te  m e g .  Mi azon-
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ban ismerjük meg őt nemcsak az áldáson, hanem a csapáson is». 
Tudva azt, hogy az Isten néha áldva sújt, de sújtva meg mindig 
áld. Tudva, hogy a csapás olyan keserű gyógyszer, amely száz kö
zül legföljebb egy esetben teljesen hatástalan.

J á n o s  a  fe n te m li te t t  f ö l f e d e z é s t  P é te r r e l  is k ö z ö l t e : figyel
meztette őt Jézusnak jelenlétére. Áldjon meg mindegyikünket ar  
Isten nekünk ilyen szolgálatot tevő jó baráttal. — Erre Péter sze
mei is megnyütak s azután már csak azt az egyet akarta, hogy mi
előbb jézushoz jusson. S amennyiben mig a halakat vontató hajó
odaérkezik, az neki egy örökkévalóság, kapta magát: b e u g r o t t  a  
t e n g e r b e  é s  te l je s  e r ő v e l  ú s z o t t  J é z u s  fe lé ,  hogy az ajándékozó
nak mielőbb a lábaihoz borulhasson, otthagyta az ajándékot; ezért 
most a tenger vizébe, később meg tengernyi vérbe vetette magák. 
Bolondság, őrültség, u. m. némelyikünk. De hát ilyen bolond a 
szerelem; és igazán nem irigylem azt, aki ebben az őrültségben 
nem szenvedett soha.

így aztán Péter lélekszakadtan úszva, a többi a hajóban nyu
godtan evezve h a la d t  a  p a r t  fe lé .  Néhány év múlva változott & 
helyzet: valamennyi vérben úszva és csak az egy János haiadi 
aránylag nyugodtan a mennyei kikötő felé.

A m in t  k ik ö tö t te k , tü z e t  ta lá l ta k  a  p a r to n .  Jézus tehát a di
dergőket nemcsak hő szeretettel, hanem lángoló tűzzel is várta 
volt reá gondja, hogy leikük, testük hevüljön. S ő t  a  fr iss  k e n y é r  
é s  a  s ü l t  h a l  is o tt  le s te  m á r  ő k e t ; mert szánja ám Krisztus a  
maga fagyoskodó és éhező gyermekeit. Most látták, hogy Jézus az 
imént ételt tudakolva nem a maga ellátására, hanem az övékére 
gondolt. A z  é h e s e k e t  k é s z ,  igaz, hogy szerény r e g g e l iv e l  v á r ta ~  
De hát hal és kenyér volt rendesen az ő lakomája. — A d j a t o k r  
u. m. jézus, h a la t  a  t ié i te k b ő l  i s !  Az az egy nagy sült hal is» 
elég lett volna ugyan mindnyájának, de legyen részük, legyen ér
demük a lakomában nekik is. így közösen az Úrral hordogatjuk 
mi is oda az ebédeinket: ő adja az erőt és, egészséget, mi meg 
a kenyeret és a halat. — jézus szavára a tettre mindig kész P é 
te r  r ö g tö n  h ú z n i  k e z d te  a  te n g e r b ő l  a  h á ló t.  Húzták, természe
tesen vele együtt mindnyájan, s mikor igy egyszerre megtalálták a 
sok gyönyörű halat, elfelejtettek ők éhséget és lakomát: a  h a la k  
s z á m l á l á s á h o z  fo g ta k , s  c s a k h a m a r  m a g á b ó l  a  n a g y já b ó l  s z á z 
ö tv e n h a to t  v á lo g a t ta k  k i.  Volt nagy öröm. János az esemény után 
hatvan évvel irta meg e történetet, de a százötvenhatos "''‘számot 
még akkor sem felejtette el. S nekünk talán kevesebbet juttatott 
és juttat most az Ur ? Sőt rendesen többet; akinek ellenkező a 
nézete, annak bizonyára csak az az oka, hogy az ember nem 
szokta úgy számon venni és számon tartani az Isten jótétemé
nyeit, mint azt az apostolok tették. Az Ur azonban nemcsak.
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számon tartja, hanem majd számon ts veszi tőlünk őket; tanácsos 
volna tehát az apostolok fenti eljárását már csak azért is követ
nünk. — S m in d a m e lle t t ,  h o g y  o l y  s o k  é s  n a g y  v o l t  a  h a l, a  
h á ló  m é g  s e m  s z a k a d t  e l ;  e szerint kétszeres volt ez a csoda, 
u. m. az evangélista.

Amint aztán elkészült a lakoma, azt mondta jé z u s : J er tek , 
r e g g e l i z z e te k I  S házában ebédről, máskor meg vacsoráról, itt meg 
reggeliről gondoskodott. Ugyan hogyan jöhettek tehát a pápák 
arra a gondolatra, hogy Jézusnak a böjtölésben telik a gyönyörűsége ?

Mikor aztán megreggeliztek, s z ó b a  e r e d t  J é z u s  P é te r r e l  s  
e g y m á s u tá n  h á r o m  k é r d é s t  in té z e t t  h o z z á ,  de mindahárommal 
csak egyet: csak szeretetet kérdezett. Igaz, hogy ezzel az eggyel 
minden meg van mondva, s e nélkül minden egyebünk semmit sem 
ér. S azért mikor majd az utolsó napon mi is szembe kerülünk 
jézussal, tőlünk is csak ezt az egyet fogja kérdezni; de ezt az 
egyet okvetlenül meg fogja kívánni.

S im o n !  u. m. Jézus, hál úgy van-e, amint Getsemánéban 
mondtad, csakugyan jo b b a n  s z e r e t s z - e  e n g e m , m in t  e z e k  ? Ille
tőleg a Kaifás udvarában történtek után csakugyan jobban hihe
tek-e szavadnak, hűségednek, mint ahogy Getsemánéban hihettem ?

P é te r  a z  e l s ő  k é r d é s n e k  e  s z a v á r a  : jo b b a n - e ,  n e m  fe le lt. 
Restelte előbbi hencegését s csak a szeretetre válaszolt. Jézus 
azonban, mintha ebben sem bíznék, a kérdés megismétlésével szi
gorúbb önvizsgálatra utasította öt. S midőn Péter erre is igennel 
felelt, harmadszor is megismételté a kérdést. Mily nagyon fájhatott 
neki — még most is az a háromszori megtagadás, hogy ily nehe
zen tudta elhinni, hogy az ő megtévedett tanítványa még hű is 
tudjon lenni.

S im o n  a  h a r m a d s z o r i  k é r d é s r e  J é z u s n a k  b iz a lm a t la n s á g a ,  
és  pedig, amint nagyon érezte: indokolt bizalmatlansága m ia t t  ig e n  
e ls z o m o r o d o t i .  Ezen kesergésében aztán megtalálta a Krisztus 
kérdésére adandó leghelyesebb választ. Azb mondta: U ra m , te  
m in d e n e k e t  tu d s z .  Az én irántad való szerelmemet is jobban tu
dod, mint én magam; tanúskodjál tehát felőle és í té l j  f e le tte m  te  ! 
Így tette le Jézus lábaihoz a maga ügyét, igy bízta jézus kegyel
mére magát.

Erre jézus azt válaszolta. Tudom, és arra méltatom szerete- 
tedet, hogy reád bízom azt, ami nekem a legdrágább e világon : 
a nyájamat. L e g e l te s d  vérem árán megváltott ju h a im a t .  Annyira 
bízom szeretetedben, hogy bárányaim pásztorává teszlek. Nagyobb 
bizalmat ennél nem tanúsíthatott Péter iránt Jézus.

Alig  ̂iktatatta be ezzel a hivatalába, már is szenvedést helyez 
neki kilátásba. Teszi ezt e szavakkal: M ik o r  f ia ta l  v o l tá l ,  de meg 
az imént is, mikor a tengerbe vetetted magad, m a g a d  ö v e z t e d
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m a g a d a t  é s  m e n té l ,  a h o v a  a k a r t á l ; de mikor majd megöregszel,, 
kinyújtod, szétterjeszted majd a kezeidet, és más övez téged és 
visz majd oda, ahova nem akarsz menni, E  s z a v a k k a l  P é te r  m e g -  
f e s z i t te té s é r e  c é l z o t t  J é z u s ,  u. m. az evangélista. Akkor, ment Pé
ter oda, ahova nem akart; akkor terjesztette ki akarata ellenére a 
kezeit, akkor kötözték, övezték őt mások.

De ha hű maradsz mindhalálig, akkor ne félj, akkor nemcsak 
a hóhér, hanem az Isten is fölövez téged; és pedig ő fölövez 
Szentjeikének vigaszával és bátorításával, hittel és reménnyel, azért 
életbe és halálba bizvást k ö v e s s  e n g e m e t.

Jézusnak Péterrel való eme beszélgetése közben J á n o s  k ö 
z e l e d e t t  h o z z á ju k .  Hogy Péterre mi vár, azt megmondta neki 
Jézus. Szerette volna most már Péter azt is tudni, mi lesz ar/János 
sorsa ? Megkérdezte tehát az Urat; H á t  e z z e l  m i  l e s z ?  Ő két
ségtelenül szeret téged, u. m., és te is mindnyájunknál jobban sze
reted őt, s ennek ellenére mé§is vértanúi halállal kell-e majd neki 
is meghalnia ? Vagy ő vele talán kivételt teszel ? Erre Jézus azt 
válaszolta: A z  ő  s o r s a  a z  é n  g o n d o m .  S ha azt akarom, hogy 
itt e földön maradjon, amig majd nem a hóhérok, hanem én jövök 
el érte, vagyis amig nem erőszakos, hanem természetes halállal hat 
meg, az az én gondom, azzal te ne törődj.

Jézus mennybemenetele.
Máté 28, 16—20 Márk 16, 9—20,^uk . 24, 49—52. Ap. Cselek. 1, 1—11.

Jézus a feltámadása utáni negyvenedik napon ismét 
megjelent a Jeruzsálemben összegyűlt hívek között, s e  
napon az Olajfákhegyéről a mennybe ment.

A búcsuzkodást azzal kezdte, hogy újból rosszalta 
a feltámadás napján tanúsított hitetlenségüket. Azután vég
rendelkezett. Ez a végrelkezés abban állott, hogy tizen
egy tanítványát a világ összes népeihez menesztett köve
teivé, apostolaivá avatta. Megígérte nekik a Szentlelke^ 
és" meghagyta, hogy annak kiárasztásáig el ne hagyják 
Jeruzsálemet. De azután széledjenek el; járják be a vi
lág összes országait; hirdessék az evangéliomot; térít
senek meg minden népeket; kereszteljék meg a megté- 
rőket. Attól ne tartsanak, hogy tőlük, a tanulatlanoktól 
és gyámoltalanoktól ez nem telik. Mert neki mindéi* 
mennyei és földi hatalmat átadott az Isten, ő pedig e  
hatalmával segedelmükre lesz.
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Eközben megérkeztek az Olajfákhegyére, s ott Jézus 
a hívek szemeláttára felemelkedett a mennybe. Emelke
dése közben felhő jelent meg az égen, s eltakarta sze
meik elől Jézus! és a mennyet. Ekkor két angyal lépett 
hozzájuk, aki a tanítványoknak azt mondta, hogy menje
nek Jeruzsálembe; várják be ott a Szentlélek kiárasztá- 
sá t; lássanak munkához; Jézus el fog jönni; tétlenül ne 
találja őket. S a tanítványok úgy is cselekedtek.

Jézus végrendelete.
A tanítványok a feltámadás utáni negyvenedik napon ismét 

Jeruzsálemben gyülekeztek össze. Itt jelent meg nekik utolszor 
Jézus; ezt a napot tette mennybemenetelének napjává. E szerint a 
születése utáni negyvenedik napon az anyja a jeruzsálemi, a feltá
madása vagyis a\j. újjászületése utáni negyvenedik napon pedig az 
Atyja vitte őt a mennyei templomba.

Amint megjelent a tanítványok gyülekezetében, visszatekintve 
a negyven nap dicső eseményeire, r o s s z a l ta  a  f e l tá m a d á s  h ír é v e l  
s z e m b e n  h u s v é t  r e g g e lé n  ta n ú s í to t t  v is e le tű k e t .  Sajátságos, rideg 
bucsuzkodás volt hát a Jézusé. Mi halálunk órájában neheztelés 
helyett elérzékenyülve búcsúzunk, u. m. némelyikünk. No hiszen 
Jézus fenti búcsúja sem volt zsörtölődés. O ezzel csak azt tette, 
amit az orvos, aki keserű orvosságot ad a betegnek, hogy meg
gyógyuljon ; vagy amit a földmives, aki szántja, boronálja a földet, 
hogy teremjen. S eszerint Jézusnak ezen utolsó szemrehányásában 
is több szeretet volt, mint a mi elérzékenyiilésünkben. — A  h ite t
le n s é g e t  h ib á z ta t ta .  Csudálatos. Némely ember kérkedik vele, Jé
zus meg ezt tartja az emberek legnagyobb bűnének. S ha meg
fontoljuk, hogy a hitetlen hazugsággal vádolja az Istent, rögtön 
tisztába jövünk azzal, melyiküknek van igaza.

Azután m e g h a g y ta  Jézus a tanitványoknak, hogy mennybe
menetele után t iz  n a p ig  m a r a d ja n a k  m é g  J e r u z s á le m b e n ,  ügy  
látszik, tartott tőle, hogy különben megszöknek e pokolból. Pedig 
a katona, még ha záporként hull is a golyó, állja a veszedelmet. 
— Szivükre kötötte, hogy v á r já k  b e  a  S z e n t le ik e t ;  nélküle ne 
kezdjenek semmit. Némelyikünk meg mindent anélkül tesz, s aztán 
még csudálkozik, hogy munkájában nincsen áldás. — M e r t J á n o s  
u g y a n ,  u. m. Jézus, már m e g k e r e s z te l t  b e n n e te k e t  v í z z e l ,  d e  é n  
m a jd  S z e n t lé le k k e l  is m e g  fo g la k  k e r e s z te ln i .  így történik az most 
is; a lelkész vízzel, Jézus meg Szentlélekkel kereszteli meg a gyer
meket. Ezzel szemben a baptisták lelkészeink keresztelését elégte
lennek, e világ fiai pedig a Szenlélekét tartják feleslegesnek.
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Erre a tanítványok azt kérdezték Jézustól: M ik o r  á l l í to d  h e ly r e  
I z r á e ln e k  o r s z á g á t  ? Úgy értették-e a kérdést, hogy mikor javít 
Jézus a zsidóságnak anyagi, politikai helyzetén ? Ha ezt tenné, 
ezzel a népen nem javítana. Hiszen köztudomású, hogy akkor vol
tak a zsidók a legrosszabbak, mikor legjobban ment a dolguk. 
Avagy azt tudakolták-e, mikor javulnak már meg végre a zsidók? 
Különös volna, ha már is munkájuk végét, sikerét, jutalmát emle
getnék, holott még hozzá sem fogtak a küzdelemhez; pedig tud
hatták, hogy sok e ső  kell, hogy a mag termőfává legyen. Mindaz - 
által becsülni valló ez a szent óhaj, ez a szent türelmetlenség, az 
a komolyan vett szent kérés: Jöjjön el a te országod! — Azon
ban az apostolok, amint az Jézus válaszából sejthető, a fenti kér
déssel a végitéletre céloztak.

S erre Jézus azt válaszolta: N e m  a  ti d o lg o to k  tu d n i  a z  
id ő t  é s  a lk a lm a t ,  m e ly e t  a z  A t y a  s a j á t  h a tp lm a  s z e r in t  m e g 
á l la p íto tt .  Vagyis ne az én jövetelem, hanem a ti széles e világba 
való meneteletek, ne az Isten, hanem a ti teendőtök, ne Izráelnek, 
hanem saját sziveteknek helyreállítása legyen most a főgondotok. 
Végezzétek ezt a munkát híven s ezzel készüljetek^az Urnák jö
veteléhez. — Ne kívánjátok vesztetekre tudni azt, ami nektek nem 
való, ami benneteket nem illet.

Hanem alakulóban van az a ti hazátoknál ezerszerte nagyobb, 
dicsőbb istenországa; m e n je te k , te r je s z é te k ,  á l l í t s á to k  fe l a z t  e  
v i lá g o n ,  u. m. Jézus. O a mennyet hozta le a földre, mos't meg 
azt szeretné, hogy az apostolok a földet emeljék a mennybe.

Ezzel, úgy látszik, m e g in d u l t  J é z u s  a  h ív e k k e l  a z  O la jfá k -  
h e g y é r e .  Ez a háromszáz méternyi magasságú hegy Jeruzsálemtől 
két-három kilométernyire feküdt. Rajta háromszáz évvel a mennybe
menetel után Hagy Konstantin gyönyörű templomot építtetett, mely 
azonban később, az ott dúlt háborúk folyamán, elpusztult. Jelenleg 
egy mennybementeli kápolna áll a helyén.

Ú tk ö z b e n , ú g y  lá ts z ik , a z o n  tű n ő d te k  a z  a p o s to lo k ,  h o g y a n  
tu d h a s s a n a k  ő k  J é z u s  fen ti u ta s í tá s á n a k  e le g e t  te n n i?  Neki a 
saját népe sem hitt, hogyan várhassák ők a pogányok megtérését ? 
O a kis Zsidóország határain sem ment túl, hogyan juthassanak ők 
a világ széléig? Ha meg mi vagyunk az ő helyzetükben, azt mond
juk, hogy csak egy ország meghódításához is rémséges pénz, fegy
ver és katona, az eszmék diadalához meg iskola, tehetség és tu
domány szükséges: hogyan győzhessenek tehát az üres tarisznyá
val, kézzel és fővel útnak induló világhódítók ? Az Isten azonban 
nem igy gondolkozott: Mózest pásztorbottal, Józsuét trombitával, 
Samgárt ösztökévél (Bir. 3, 31.), Gedeont fáklyával, Dávidot pa
rittyával — Krisztus meg az evangeliommal felfegyverzetten küldte
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az apostolokat a pokol és a világ elleni csatába, — mert fegyverre 
csak a gyengének van, ellenben az Erősnek nincs szüksége.

Az apostoloknak ezen tűnődése közben aztán m e g é r k e z te k  
a z  O la jfá k h e g y é r e ,  s itt a kishitüek megnyugtatására olyat mon
dott Jézus, amilyet különben tőle sem hallott a világ soha. A d a to t t  
n e k e m ,  u. m., te l je s  h a ta lo m  a  m e n n y b e n  é s  a  fö ld ö n ,  — sőt 
Pál apostolnak (Fii. 2, 20.) és Jézus feltámadásának bizonysága 
szerint a  fö ld  a la t t  is.  Mondott, mondhatott-e ilyet, mint ez a ná
záreti ács, ez a szegény hontalan próféta, ez a megfeszített mes
ter, bármely király valaha? holott a mennyben egynek sem adatott 
semmiféle hatalom; az egész föld urának meg egyikük mondta 
ugyan magát, de csak amikor már megőrült (V. Károly), a másik 
meg törekedett ugyan világuralomra (Nagy Sándor), de a hóbort
jába bele is bolondult; sőt még a saját országában sem dicseked
hetett az elemek, a rovarok, a növények, az érzelmek és gondo
latok fölötti teljes hatalommal egy uralkodó sem. íme igy hallatlan 
hatalmával indokolta Krisztus az apostoloknak adott hallatlan uta
sítást ; igy változott egyszerre búcsúbeszédje trónfoglaló beszéddé; 
igy lett a Pilátus által zsidók királyának csúfolt a Királyok Királyává.

E királyi hatalmánál fogva aztán megismételte Jézus a királyi 
parancsot:

Menjetek e  v i l á g b a ! 0 , a mennybe megy, őket meg a po
kolba küldi; ő az angyalok közé költözik, őket meg a farkasok 
közé meneszti. Ilyen missziója csak a Sodomába és az Egyiptomba 
küldött angyalnak volt. Csakhogy ez utóbbi a csapások osztogatá
sára, az apostolok meg azok elhárítására ; amaz gyilkolásra, emezek 
meg a sátán által meggyilkoltak feltámasztására küldettek.

T e r je s s z é te k  o r s z á g o m a t .  Ez örökös parancs. Ami él, az ter
jed : a szikra lánggá, a mag fává nő. Ellenben ami nem nő, az 
már haldoklik. Ez a parancs nekünk is szól. Terjesszük tehát, ha 
az élők közé akarunk számittatni, az evangéliomot legalább a fa
lunkban, a családunkban.

Terjesszétek országomat azzal, hogy m in d e n  te r e m tm é n y n e k  
hirdessétek az evangéliumot. Az állatoknak, növényeknek is ? Hát 
hiszen^ a kereszténység ugyan azoknak is megváltása, mert a ke
resztyén ihüveltség terjedésével azoknak is jobbra fordul a sorsuk; 
azonban az apostolok farkasoknak, halaknak és fecskéknek még 
se prédikáljanakhagyjuk ezt a dicsőséget Szent Ferencnek, Szent 
Antalnak és a pápák egyéb szentjeinek. Hirdessék-e a földnek és 
köveknek is ? Azoknak nem, de az olyan embereknek, akik eddig 
az Isten igéjére nézve oly süketek voltak, mint a föld, és oly ke
mények, mint a kő, igen.

Hirdessétek a z t  a z  e v a n g é l iu m o t ,  h o g y  a k i  h is z  é s  m e g -  
k e r e s z te lk e d ik ,  a z  ü d v ö z ü l .  E szerint Krisztus, az egyház Feje

r
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mennybemenetelének napján a tagok mennybemenetelét is hirdette. 
— Aki h is z  az Istennek és az Istenben, vagyis aki az Istentől 
csak jót vár, és csak az Istentől vár jót; csak neki hisz, és csak 
benne bízik; ellenben soha semmi körülmények közt a bűnnek és 
a bűnben : az üdvözül. Ez a hit a csillagoknak napja, a testnek 
lelke, illetőleg az erényeknek erénye, forrása, szive, summája, s  
azért jézus csak ezt az egyet említi, de ezzel az eggyel az eré
nyek mindnyáját érti. — És pedig k e r e s z te l je te k  a z  A ty á n a k ,  a  
F iú n a k  é s  a  S z e n t lé le k  I s te n n e k  n e v é b e n ,  vagyis parancsára, és 
nevébe, illetőleg lényébe. A keresztségnél tehát az embernek jé 
zusba, az úrvacsoránál pedig jézusnak az emberbe való oltásáról 
van szó. — A ty a ,  F iú  é s  S z e n t lé le k .  íme a keresztyén hitvallás
nak a legilletékesebb egyén által összeállított legrövidebb és leg- 
velősebb foglalata. Aki ekként m e g k e r e s z te lk e d ik ,  s ezzel jézus
ban való hitét nyilván vallja, az üdvözül. — Ellenben aki n e m  h i s z r 
vagyis a neki felajánlott, általa ismert, megértett keresztyén vallást 
megveti, az elkárhozik. Meg az is, aki meg n e m  k e r e s z te lk e d ik  ?  
Nem, ezt itt elhagyta Krisztus. Ezzel természetesen nem azt mondja, 
hogy a keresztség fölösleges, hanem azt, hogy hit nélkül, ha a 
baptisták módja szerint kétszeri, sőt ha százszor! is, értéktelen.

A k i  h i s z  é s  m e g k e r e s z te lk e d ik ,  u. m. jézus. Tehát az ő be
szédében a hit meg előzi a keresztséget, mig nálunk a kisdedeknél a 
keresztség előzi meg a hitet. Ezt helytelenítik a baptisták, mert u. m. 
az apostoli korban a tanítás megelőzte a keresztséget. A felnőttek 
keresztelésénél igen, de a kisdedekénél nem, pedig ez utóbbinak öt 
esetét már az apostolok Cselekedete is sejteti. S hogy a felnőttek 
tanítása sem lehetett valami nagyon alapos és beható, az kitűnik 
abból, hogy pünkösd ünnepén Péternek csak egyetlen rövid beszéde 
előzte meg a háromezernek megkereszteltetését, később meg szük
ség esetén csak öt sornyi tudást kívántak a keresztelkedőtől. D e  
az általunk számonvehető hitnek a kisdedek keresztsége előtt 
mellőzésével természetesen nem mondjuk a hitet, illetőleg a taní
tást lényegtelennek, fölöslegesnek. Sőt ellenkezőleg, épen azért 
kereszteljük a kisdedeket, hogy ezzel a szülőt és az egyházat a 
tanításra kötelezzük s igy a megkeresztelt kisded számára a hitet, 
a tanulást, a tudást biztosítsuk.

M a jd  c s a k  a k k o r  k e r e s z te l jü k  a z  e m b e r t ,  h a  r á s z o lg á l t r 
mondják a baptisták, Ez körülbelül annyit tesz, hogy majd csak 
akkor tápláljuk a gyermeket, ha megérdemli a kenyeret. Luther 
erre azt mondta, hogy a megkeresztelt kisdedek bizonyára sokkal 
méltóbbak a szentségre, mint a megkeresztelt felnőtt zsidóknak ki
lencvenkilenc százaléka.

Ha a gyermekkeresztelés helytelen, azt kérdezzük a baptis-
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fáktól: 1. mely évvel kezdődik az embernek a Szentlélek munkája 
iránti fogékonysága ? 2. ki határoz afelett, elég bünbánat és hit 
van-e már a keresztelésre jelentkezőben ? 3. ki felelős azon meg- 
botránkoztatásért, melyet az ilyen erkölcsbiró a keresztségre jelent
kezőnek indokolatlan elutasításával okoz ? 4. ki adott az embernek 
az ilyen elutasításra jogot ?

És én ,  u. m. jézus, akinek minden hatalom adatott, v e l e t e k  
l e s z e k  m in d e n k o r  é s  m in d e n ü t t  íme, a beszédjének elején min
denhatónak, a végé^m eg mindenütt jelenvalónak vallja magát. Én 
veletek megyek tüzbe, vízbe, világba, pokolba.

Hogy veletek vagyok, annak az lesz a kézzel fogható bi
zonysága,, hogy akik hisznek, azok csodákat fognak mivelni, u. mr 
Jézus. És pedig a z  én  n e v e m b e n  ö r d ö g ö k e t  és pedig főként a 
minden ördögnek ajtót nyitó legveszedelmesebb sátánt: a b ű n t  
f o g já k  k iű z n i  a z  e m b e r e k b ő l .  Tudjátok, hogy pünkösdkor Péter 
egy szavával háromezer emberből űzte ki ezt a gyalázatos ördö
göt. Kövessük a példát; mert ha mi nem üzzük ki a családunkból, 
szivünkből, ő fog bennünket kiűzni a mennyből. — U j  nem 
idegen, hanem uj n y e lv e k e n  fo g n a k  b e s z é ln i .  E csodát is nagy
szerűen megtették már pünkösdkor az apostolok: tizenhat nyelven 
beszéltek ékesen. Most pedig nem ugyan az egyes apostolok, ha
nem az egyház hirdeti négyszáz nyelven az evangéliomot. Nálunk 
az idegen nyelvek tanulása a divatos. Hiszen ez sem árt, csak be
szélnék amellett azt a régi nyelvet,- melyet az ős keresztyének be
széltek, t. i. a szeretetnek és igazságnak nyelvét, mely annyiban 
uj, mert már régesrégen kiment a divatból és valóságos újság volnar 
ha a rágalmazás és trágár beszédek helyett uton-utfélén ezt hal
lanék. — A  k íg y ó k k a l  é r in tk e z v e  s e m  e s ik  b a ju k .  Az apostolok 
közül Pálnak volt legtöbb baja a kígyókkal, Malta szigetén a vi
perákkal, Korintusban meg az emberbőrbe bujt skorpiókkal. Nálunk 
is sok a ravasz kígyó. Vigyázz, meg ne csaljon, be ne csapjon,, 
mint becsapta Ádámot. — A  m é r e g ,  sem az édes, sem a keserű, 
m e g  n e m  á r t  n ek ik .  Az apostolok közül tudtunkkal csak János
nak kellett a vértanúi méregpoharat kiürítenie; de a méreg sem  
ejtett benne kárt. .Bezzeg most sokunknak tölti a sátán keserű 
méreggel tele a poharát. Vigyázzunk tehát, hogy el ne kesered
jünk. — M e g g y ó g y í t já k  k é z f e l te v é s s e l  a  b e te g e k e t.  Pál apostol 
tett többször ily csodát, magát meg nem tudta meggyógyítani. Hja, 
néha az orvos is beteges. Ha ez a gyógyítási csoda sem telik tő
lünk, már legalább azt tegyük meg, amit Jóbról mond az Irásr 
hogy t. i. szeme volt a vaknak és lába a sántának — jó tanácssal 
vezette, látva-futva szolgálta őket. íme az apostolok által müveit 
csodáknak egész lajstromát állította össze jézus. Pedig még meg 
is toldhatta volna nehánnyal. Hiszen az apostolok a testi és lelki
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halottakat is feltámasztották (Tubitát Entichust), a tengeri és közéleti 
viharokat lecsendesitették, stb.

S az imént felsorolt csodák jóslatát azzal az Ígérettel fejezte 
be Jézus: É s  j ó  le s z e n  d o lg u k  (M árk  16, 18.). Ez az Ígéret volt 
az utolsó szava, amelyet aztán fényesen beváltott. Mert az igazat 
is éri ugyan e földi életben szenvedés, de neki ez is javára válik; 
ez az éjszaka is világosság körülötte; neki az a tövis is szőlőt te
rem. — Utolsó szavainak elhangzása közben á ld á s r a  e m e l te  J é z u s  
a  k e z e i t .  (Luk. 24, 50.) E szerint amint áldással kezdte (Máté 5, 
3.), úgy áldással is végezte elejétől mindvégig áldásos működését. 
Az áldás közben a  ta n í tv á n y o k  té r d r e  b o r u lta k  e lő t te  é s  i m á d 
tá k  ő t  (Máté 28, 17.). fine tehát Krisztus távozva nemcsak maradt, 
hanem közeledett az^övéihez. Távozásának pillanatában imádatának 
leikével annyira elteltek mindnyájan, mint eddigelé soha.

Jézus mennybemenetele.
F e lv i te té k  a  m e n n y b e !  Ennyi az egész, amit az evangéliom 

Jézus mennybemeneteléről mond. Soha nagyszerűbb esemény egy
szerűbben leírva nem volt. Két szó az egész. Mi ennek a magya
rázata ? Az, hogy a kegyes lélek e két szóból is mindent tud; 
ami meg azután következett, annak leírásához az egész szótár ke
vés, annak megértéséhez nemcsak szavunk, de fogalmunk sincs. —  
Felment a mennybe! s ezzel folytatta feltámadását, feltüzte egy- 
házépitő müvére a csillagot, befejezte dicsőséges küzdelmét.

Amily h a l la t la n  ez az esemény, oly t e r m é s z e te s .  Jézus pá
lyafutásának más vége nem lehetett. Amint mi porból porba, úgy 
ő mennyből mennybe. Akinek minden szavából a menny beszélt, 
minden tekintetéből az ég ragyogott, minden tettében az üdvösség 
tükröződött, minden lépése a menny felé irányult, az végül csak a 
mennybe juthatott.

M e n e te le  b ú c s ú  é s  m é g is  ö r ö m .  Nemcsak azért, mert diadal
menet volt, hanem azért is, mert mint a delelő napnak emelkedése 
tulajdonkép leereszkedés, úgy Krisztusnak ezen távozása is köze
ledés (veletek vagyok), menetele maradás, megválása egyesülés. 
A menny nem fosztott meg tőle; azt csak a pokol teszi; ez tor

laszolja el előttünk a mennyet.
A  m e n n y  n a g y  ü n n e p s é g g e l  f o g a d ta  a z  é r k e z ő t .  Kérdezi

tek, hogy ezt honnan tudom ? A hazatérő tékozló fiú fogadtatásá
ból, és az angyaloknak a megtérő bűnös fölötti öröméből. Ha a 
tékozlót ünnepelték, hát még azt, aki az eltékozlottat visszaszerezte! 
Különben említi ezt az ünneplést a mennybemenetel története is, 
midőn azt mondja, hogy a z  A ty a i s t e n  a  tr ó n já r a  é s  p e d ig  a  
j o b b j á r a  ü lte tte  J é z u s t .  A trónfoglalás természetesen hatalommal
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jár. E szerint mig mások mennybemenetelükkel a mennynek lakóivá 
lettek, jézus azzal a mennynek urává lett. — Már legalább arra 
törekedjünk, hogy ha földi pályánk befejeztével' az Isten nem is 
ültet, de legalább állítson a jobbjára.

Pál azt írja (Ef. 4, 8.), hogy Jézus a mennybe menet, mint 
diadalmenetében a római császár, foglyokat is vitt magával, ter
mészetesen a kárhozásnak azon foglyait, akiket poklokra való szál
lásával ő szabadított meg a fogságból. Hogy kik és hányán voltak 
e foglyok, azt nem mondja. Azt azonban ismételten hangsúlyozza 
az írás, hogy e menethez mindnyájunknak csatlakoznunk kell, hogy 
e menetnek sohasem szabad végének szakadnia, illetőleg hogy a 
mi mennybemenetelünknek folyton, életünk végéig kell tartania; 
hogy mig Jézus mennybemenetelét évenkint csak egyszer ünnepel
jük, a magunkét naponkint kell ünnepelnünk. -

S amint emelkedett Jézus, fényes felhő fogta el őt a z apos
tolok szemei elől. (Csel. 1, 9.) — Úgy ne értsük azt, hogy az 
a felhő a mennyei Atyának Fiáért küldött kocsija. Semmi esetre. 
Nem a felhők hordják jézust, hanem Jézus a felhőket. Krisztust a 
mennyei Atya, illetőleg az ő saját élete, lelke, ereje, szent akarata 
emelte az égbe. Mire való volt tehát az a ragyogó felhő ? A meny- 
nyei Atyának Fia istenségéről némán és mégis hangosan tanúskodó 
bizonyságául. Születésekor, keresztelésekor, hegyi megdicsőülésekor 
és mennybemenetelekor mindig ez a mennyei fény tanúskodott a 
menny uráról.

S mit tesz Jézus a mennyben ? E kérdésre Jézus ama nyi
latkozatában: Adatott nekem minden hatalom, benne van a válasz, 
t. i. a végett adatott, hogy kormányozza a világot. Másutt meg 
mennyei foglalkozására nézve azt mondja az Úr: Elmegyek és el
készítem nektek a lakást, s ha elkészítettem, eljövök és magamhoz 
veszlek íján. 14, 3.).

Végül el ne felejtsük soha, hogy nemcsak kiváltságunk, ha
nem kötelességünk is a mennybemenetel. S mivel jézustól tudjuk,- 
hogy semmi sem mehet a mennybe, csak az, ami a mennyből jött, 
vigyázzunk, hogy ki ne pusztuljon belőlünk a mennyei. Emeljük 
tehát legalább a lelkünket az Istenhez; elég, hogy a lábunk tapossa 
a sarat.

*

Amint az apostolok Jézus eltűnése után is nézték az eget, 
két fehérbe öltözött angyal jelent meg nekik. Mi, lelkészek, feke
tébe öltözötten jelenünk meg a gyülekezet előtt, ezzel szégyenkezve 
valljuk, hogy van okunk a gyászra, mert lelkünk is fekete a bűntől. 
Az angyalok  ̂a tiszta mennyből tiszta lélekkel s ennek megfelelően 
tiszta, hófehér ruhában jelentek meg, s galileusoknak szólították, 
a galileus címmel tisztelték meg a tanítványokat. Mert, hej, megtisz-
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telő címmé lett ez a név azóta, amióta Jézus, a galileus ült az 
Atyaistennek jobbján. — M it á l l to k  itt b ú s a n  n é z v e  a z  e g e t,  
mondja ^z apostoloknak részvéttel az angyal; és mit üldögéltek na
ponkint^ templomban, mondja gúnyosan a buzgó templomjárók
nak e világ, holott látjátok, hogy az Isten cserben hagyta az egy
házát, Krisztus uralmának befellegzett. No de a hivőt az ilyen 
beszéd meg nem tántorítja. Tudja ő, hogy még ha egyetlen csilla
got sem látna is aá égen, a nap annak idején úgy is felvirrad; és 
ha még úgy meg is apadna a hívők száma, Jézus nélkülünk is 
győz. — M it n é z i te k  a z  e g e t  ? mondja az apostoloknak az angyal 
—  nekünk meg e világ. Mi azért nézzük, mert lelkünk, kivált a 
mostani rettenetes nyomorúságban másutt megnyugvást nem talál. —  
N e  c s ü g g e d je te k ,  u. m. az angyal. Hiszen a legszegényebb em
bernek sincs mitől tartania, ha a királynál pártfogója van — s az 
Isten jobbján ülő Jézusnál hivebb és befolyásosabb szószólója való
ban nem lehet senkinek e világon. — L á s s a to k  d o lo g h o z ,  mert 
csakis lelkes munkával és harccal hozhatjátok Jézust vissza-a földre.

J é z u s ,  amint azt ő nektek, u. m. az angyal, sokszor mondta, 
de amint azt különben is tudhatjátok, e ljö n .  Hiszen aki vetett, az 
aratni is akar; aki szegődtetett, az számon is veszi a munkát.
És sok ember este a leáldozó napnak, ősszel a távozó fecské
nek, bár egyikük sem Ígéri, mégis elhiszi a visszatérését; Krisz
tusnak megígért jövetelében azonban kételkedik. — És pedig a k 
k é n t  fo g  e ljö n n i, a m in t  lá t tá to k  fe lm e n n i,  u. m. az angyal. T. i. 
f e l is m e r h e tő e n ,  bár megdicsőült testben fog megjelenni. Jön ő hoz
zánk naponkint az Ige, az áldás és a csapás alakjában. Azonban 
igy sok ember nem ismeri fel őt. ügy jár, mint az apostolok a 
<3 enezáreti-tengeren, kik közül a reggeli ködben csak az egy János 
ismerte fel a mestert. El fog jönni d ic s ő s é g e s e n .  Mutatkozott ő 
igy néha földi életében is, például a Tábor hegyén. De mi az ahoz 
képest, midőn az összes választottak és angyalok által ünnepeltetve 
fog eljönni. Munkába, harcba tehát, készüljetek, várjátok, illetőleg 
várjuk az Urat.

Tegyünk úgy, mint az egyszeri tengerésznek az arája. A je- j -  
gyes az Újvilágba, Amerikába indult. Az ara megfogadta neki, 
hogy visszatértéig minden este gyertyát gyújt, minden éjjel égő 
szerelmének jelképéül, égő lámpával várja őt a tengerparton fekvő 
házának ablakába/!. És úgy is tett: a gyertya éjjelenkint égett, de 
a jegyes csak nem érkezett. A várakozás heteiből hónapok, a hó
napokból évek lettek és a gyertya esténkint, éjjelenkint még min
dig égett — az ara még mindig remélt. Voltak időközben kérői; 
de ő régi szerelméhez hű maradt; őszült már, de az ő szerelme 
a hólepel alatt is zöldéit, virult. — A kegyes lélek ez az ara; az 
az egyház a Jézus mennyasszonya. Az Újvilágba, a mennybemen-
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lében tőle a vőlegénye azzal a kéréssel vált meg, hogy virrasz- 
szon, ő pedig szentül megfogadta, hogy égő lámpával fogja várni. 
Késik a vőlegény; kétezer esztendeje várja már a várakozásba 
beleőszült ara. Időközben sok kérője volt; hűséges szerelme foly
ton sok kisértésnek van kitéve. Vajha meg ne tántorodnék; vajha 
reményének lámpája ki ne aludnék. Ha kitart, nem fog kudarcot 
vallani, a mennybement Jézus el fog érte jönni.

. *

Az apostolok megszívlelték Jézusnak és az angyalnak sza
vait. Kezdték Jeruzsálemmel, ahol a Jézus mennybemenetele utáni 
tizedik napon a Szentlélek kiárasztásakor megalapították az első 
keresztyén egyházat, s igy Jeruzsálem, a keresztyénségnek ez a 
már-már koporsója, a keresztyénségnek bölcsőjévé lett; aztán be
járták Indiától Spanyolországig, a Feketetengertől Szaharáig, tehaT 
az akkor ismert világ egyik szélétől a másikig a földet; azóta is 
folyton járják nem ugyan lábbal, de kézzel, kézirataikban.

*

A mennybemenetel utáni tizedik napon aztán, ígéretéhez hí
ven, kiárasztotta Jézus tanítványaira a Szentlelket. E szerint Isten 
egyszülöttje trónraléptének ünnepét tiz napon át a menny ünne
pelte ; a tizedik napon meg a föld vette át a diadal ünneplését.

A hívek, mikor a Lélek megszállotta őket, a templom mellé 
épített egyik imateremben voltak összegyülekezve. E szerint temp
lomban kezdődött és azóta is a templomban folyik az egyház 
építése.

Imádságuk közben hirtelen az égből jövő s a szél zúgásához 
hasonló hangot hallottak a hívek. Amidőn Jézus született, akkor 
a pásztorok angyali éneket, az újjászületés ünnepén pedig Szent
jeiket könyörgő imádságuk visszhangjául mennyei szélzugást hal
lottak a hívek. A mennyei ünnepi harangoknak, vagy az angyalok 
viharos énekének zúgása volt-e ez ?

Azután meg rögtön lángnyelvek jelentek meg az apostolok 
feje fölött. Nem volt az tűz, hiszen a tanítványok egy hajaszálá- 
nak sem esett baja; hanem fény. Ugyanez a fény, melyet kará
csonykor a betlehemi mezőn, ugyanakkor Keleten a Bölcsek csil
lagában, Krisztus keresztelésekor a fehér galamb alakjában, a Tá
bor hegyén Jézus megdicsőülésében láttak az emberek.

Ezen előzmények után megtelének a tanítványok Szentlélek
kel, s ezzel rögtön csodálatos változás történt bennük : bánatuk 
örömmé, félelmük halál megvető bátorsággá lett; megnyílt az 
apostolok ajka, a népek szive. Ha csoda volt az, hogy Jézus egy 
érintésével egy némát meggyógyított, még nagyobb csoda az, hogy 
a Szentlélek egy ihletével tizenkét, ázelőtt. néma, bátortalan após-
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tolt tett ékesszólóvá; a megfeszített Jézussal, akit eddig szégyeltek,, 
most dicsekedtek ; akik addig a saját nyelvüket is hibásan, most 
tizenhat nemzetét hibátlanul beszélték; az eddig tökéletlen tanítvá
nyok egyszerre tökéletes tanítókká lettek. Ez voli aztán királyi, ko
ronázási ajándék.

A z ünnep fő szónoka Péter volt. Beszédjében az ékesszó- 
l s s  villámainak nyoma sincs, de annál több lenne a Szentlélek tüze, 
s igy a beszéd egyszerűségének ellenére is a siker nagyszerű volt 
— három ezren tértek meg. Mily boldogok lettek erre az aposto
lok, ily fogást ők még sohasem tettek; hát még ha sejtik azt,, 
hogy száz év leteltével a keresztyének száma háromezerből három
millióvá növekszik! /
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