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Templomi előfohászok.

ben!
Készülj, lelkem, serényen, 
Kísérd el Uradat,
A szent város felé tart, 
Kövesd és el ne hagyd. 
Kísérd szent áhítattal, 
Tekintsd nagy kínjait; 
Hordozni a keresztet 
Téged is megtanít. (Dté.)

(Máté 21, 9.)
Óh lelkem! hozz virágokat, 
Szent buzgóság virágait! 
Hozd ég felé emelkedő 
Hited zöld pálmaágait!
Virág fakadjon az utón, 
Melyen hozzám jön Jézusom

( Szász Károly.)

Virágvasárnapon :
„Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, a ki jő az Urnák nevé- 

ben! Hozsánna a magasságban!*1 (Máté 21, 9.)

Nagypénteken:
,,Ugy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiat 

adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen." (Ján. 3, 16.)

,,Én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja a juhokért. 
(Ján. 10, 11.)

Hullj óh Jézus drága vére En szegény szivem sebere! 
Fájdalomtól s bűntől ég az, De te nálad van a vigasz, Átölelvén 
keresztfádat, Kél szivemben mély bünbánat S mig szememből 
a könny csordul, Rám az égből balzsamcsepp hull. (Sántha K.)

Husvétkor:
„Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, 

egyedüli bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké! 
Ámen." (I. Tím. 1, 17.)

„Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha 
meghal is él; És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem 
hal.“ (Ján. 11, 25—26.)

A húsvéti nagy nap reményt örömre kelt, 
Gzőzött az igazság a bűn, halál felett, — 
Jézus ma feltámadt!
Jó Isten, aki az uj élet zálogát 

\ E szent nap emléke által nekünk adád, 
Légy örökké áldott!
Üdvözítő Jézus, kitünknek királya,
Hozzád zeng ajakunk hálazsolozsmája, 
Hódolatul fogadd.
Az élet harcokon nyújtsd segítő kezed 
És mutasd lelkűnknek, ha a sir eltemet, — 
Az égbe az utat. Ámen.

(Gyurátz Ferenc.)
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Vírágvasárnapján.
Beszédvázlat.

(Máté 21, 1—9.)
Izráél fiai mindig készültek a husvét ünnepére. Messze lévő 

tartományokból is elindultak, hogy az Ur oltáránál ünnepel
hessenek azon az ünnepen, melyet az egyiptomi szolgaságból 
való kiszabadulásnak emlékére szenteltek és amelyre nézve 
Mózes elrendelte volt, hogy azon lehetőleg minden zsidó férfiú 
megjelenjen az Ur szine előtt.

A  mi husvétunk nagyobb. A  halálból való kiszabadulásnak 
ünnepe ez. Nékünk mégínkább kell ennek megszentelésére 
készülnünk. Már a hetvenedvasárnapon erre irányoztuk tekin
tetünket, mikor megkezdtük a husvét utáni I. vasárnappal zá
ródó husvét ünnepi kört. Apáink készültek is; különösen az el
nyomatás nehéz idejében, mikor már napokkal előbb elindultak, 
hogy az ártikuláris templomokban ünnepelhessék a nagypéntek 
és husvét szent ünnepét. Ma is látunk készülődéseket; de ezek 
sokaknál csak külsők. Vajha mindenkinél igazán belső lenne a 
husvét ünnepére való készülés.

Készülődés a husvét ünnepére legyen >
1. mély alázatosság,
2. hitbéli lelkesedés és
3. engedelmességre készség által.

1.

E készülés legyen mély alázatosság által. Jézus alázatosan 
vonult be a szent városba, Jeruzsálembe. A  bűn miatt, az em
beriség bűne miatt kellett magát megaláznia.

Ezt még inkább kell az embernek éreznie. Isten előtt érez- 
nünk kell gyarlóságunkat. Ereznünk kell méltatlanságunkat. 
És alázatosan kell közelednünk Istenünkhöz, 'hogy kegyelmét 
éreztesse velünk, a feltámadás nagy ünnepén is.

2.
Hitbéli lelkesedéssel is készüljünk a husvét ünnepére. Az 

a sereg lelkesedett a Megváltó iránt, kitől várta szabadulását. — 
„ Áldott, aki jő az Urnák nevében/ “  kiáltotta. — Mi méginkább 
lelkesedhetünk. Mi hisszük és valljuk, hogy Jézus Krisztus az 
Üdvözítő, ki által tartatunk meg az örök életre, ha ő benne 
hiszünk. Elesszük azért a hitnek szent tüzét sziveinkben és 
ennek világánál nézzük majd a húsvéti szent történetet.

II. Egyházi beszédek s írásmagyarázatok.
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t 3.
Legyen végül a husvét ünnepére késülődésünk engedelmes- 

ségre való készség által is. Az a sereg, mely Jézust ünnepélyes 
bevonulásakor kisérte „felső ruháit az útra terité, mások pedig 
a fákról galyakat vagdalnak és hintnek vala az utra“ . —  Enge
delmességet, szolgálatra való készséget mutatónak ezzel. Mi 
méginkább legyünk készek iránta a jónak cselekvésében enge
delmességet mutatni. Ezt a készséget élesszük sziveinkben, hegy 
mint igaz követői teljesítsük parancsát: „Kövess engemel"
Ha igaz tanítványai iparkodunk lenni, mi is meglátjuk az ő 
dicsőségét. Ámen.

Mesterházy Sándor.

Csendes szivek.
Nagypénteki beszéd.

(Máté ev. III. 17.)
Miiyen csendes a szivünk ma, kedves testvéreim! Jól tud

juk, hogy harmadik napon a mai gyász örömujjongássá válto
zik. a Golgotha hegye ki fog virágzani és a halálból élet, örök
élet lesz, jól tudjuk, hogy isteni kegyelem él a világ minden 
bűne felett és a gonosz gondolatok és cselekedetek porában élő 
emberek felett a derült menny tiszta levegője balzsamozik, a 
szivünk ma mégis olyan csendes, olyan komoly . . . Tegnap is 
tudtuk, mikor a mai Nagypéntekre készültünk, ma is tudtuk, 
mikor e templomba léptünk, hogy diadal, feléledés, örökké
valóság következik reá, mégis, mégis megüli a lelkünket a nyo
masztó érzés, nem tudjuk elfordítani szemünket a keresztfa 
fájdalmaitól: leigáz a felséges szenvedés, a megdöbbentő halál 
és az önfeláldozás példája.

Nagypénteken másképen nézünk az életre, mint máskor. 
Ma terveink, reményeink halkabban beszélgetnek velünk, szi
vünk ajtaját a világi örömök sokkal szerényebben kopogtatja' 
meg s életünk árnyékai megnőnek felettünk. Egész életünk meg
sötétedik és megzavarodik, mint a tó, melyet szél végig sodor. 
— lelkünk egy csendes, belső sóhajtássá lesz Nagypénteken, 
testvéreim.

Igen, mert ma világosan látjuk a jóságot gonoszság gunyja, 
csúfolása alatt, az élet minden igazságtalansága parancsoló 
erőnek mutatkozik, eszünkbe jutnak csalódásaink, — emléke
zünk halottainkra, emlékezünk, hogy nem búcsúztunk el tőlük 
szívünk szerint, vagy hogy nem tettünk mindent jóvá velük 
szemben, amit jóvá kellett volna tenni, — óh, sok-sok gyatra- 
ságonk, botlásunk újraéled és bűneink megunva a rájuk erő
szakolt hallgatást, most hangosan és érthetően újra és újra meg
mondják neveiket nekünk.
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És egész életünk minden bűnének apró homokszemeiből, 
kavicsaiból és rögeiből ',mentegetődző, elnéző és a komoly javu
lást folyton halogató életünk komoly nagypéntekjein hegy 
növekedik, félelmetes, sötét hegy önitéletünk szemében: óh,
milyen szegény, törpe emberek vagyunk alatta, akik porszemmé 
sülyednek az óriási feladat előtt: széthordani és elegyengetni 
életünk még hátralévő idejében ezt az egész hegyet. . .

Emlékezel testvérem, hogy mit mondott a golgothai szen- 
vedő7 mikor a Kapernaum melletti hegyen tanította az embere
ket? Boldogok a-tiSzíÉT szivüek, mert ők az Istent meglátják. 
Mered-e bátran tiszta szivünek nevezni magadat? Eemlékezel, 
hogy a megkisértés hegyén mit mondott a kisértőnek? U sak a  
te Uradat Istenedet imádd és csak Ő neki szolgálj. Mered-e 
bátran azt mondani, hogy csak Istennek szolgálsz? Emlékezel, 
hogy Karmel hegyén, midőn ráesett egy sugár az égi fényből 
földi alakjára és földi testéből kiragyogott egész isteni mivolta, 
mint lebegett a hegy felett átváltozása csodás percében, — 
emlékezel-e, hogy ekkor éppen úgy, mint megkeresztelésekor, t 
ime égi hang ezt mondotta: Ez az én szeretett fiam, . . .  de vájjon 
vágyódtál-e te komolyan csak egyszer is azt mondani Péterrel 
együtt: Uram, jó itt minékünk s érezted-e velük együtt a szent i 
félelmet az Ő égi felsége előtt? És emlékszel-e, hogy az Olaj
fák hegyén mint gyötrődött és vívódott a föld és az ég kettős 
vonzása között s mint verejtékezett az önmaga odaáldozása 
áldott percében: Ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint 
Te akarod, Atyám . .. Vájjon nem éppen ellenkezőleg csele
kedsz-e te, mikor mindennapi imádságaidban is folyton és foly
ton azt kéred Istentől, hogy ez is, az is, amaz is igy legyen, 
ahogy te akarnád!?

Nézz ma arra a hegyre, ahol megáldoztatott. Most is ég és 
föld között lebeg, mint Karmel hegyén, de nem megdicsőülve, \ 
hanem megalázva, nem választott szellemek között, hanem 
latrok között, már nem tanít a boldogságról, már nem küzd a 
kisértővel, már nem küzd önmagával sem, — vérrel keresztelt, 
csendes, elpihent halott, akinek az élet, a küzdelem és hiva
tása már „elvégeztetett'’. J&éJy komor csend van. Az áldozás 
pillanatának csendje ez. Már elmentek a magukat diadalmasok
nak hívő ellenségek, látván, hogy meghalt, elszéledtek a kiván
csiak, csak a fájdalomtól áléit édesanya, a szótlan János s a 
közömbös őrtálló katonák vannak ott.

Ti is tudjátok, milyen csodálatos és mély csendesség van 
a halott körül. Úgy érzem,' hogy ez a két-három csendes óra, 
mely a halál percétől a keresztfáról való levételig eltelt, a leg
beszédesebb. íme sötétség borítja be az eget, a nap elhomá
lyosodik, mintha valami hirtelen éjszaka sietett volna elfedni 
mindazt, ami történt, mintha maga az ég akrná eltkarni ön
maga előtt. Óh, milyen szörnyű csendet tud hozni ez a sötétség! 
Mindig úgy látom, mintha e sötétségben eltűnnék a hegy, el-
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fedődnének a kereszt alatt állók, eltűnnék maga a kereszt is, 
nincs föld, nincs ég, nincs élet semmi, semmi a Golgothán és a 
sötétségben halványan látszik a fehérre sápadt élettelen test, 
mintha a végtelen űrben indulna valahová, még mindig a világ 
megáldására széttárt karjaival...

És ez a sötétség és ez a csendesség a maga titokzatos és 
fájdalmas központjával, néma és komor ünnepélyességével 
minden némasága mellett is örök szózat, mely árad belőle; be
tölti az egész világot, túl időn és téren, át völgyeken és ten
gereken, át századokon és sziveken hallanod kell belőle magá
nak az Istennek csendes sóhajtását, hallanod kell, hogy a ke
gyelem Golgotha hegyén íme égi hang ezt mondja, halkan, bá
natosan és odaáldozón: ez az én szeretett fiam, akiben meg- 
engeszteltettem .. .

Elég ezt a képet látnod és ezt a hangot hallanod belőle, 
testvéreim? Igennel nem felelhetsz. A  végtelen űrben elindul 
a feláldozott Megváltó, még mindig a világ megváltására szét
tárt karjaival. És ha csakugyan szived szerint vagy komoly ma 
Nagypénteken, ha csakugyan szived szerint áhitod az úrvacsorá
ban az Ő megváltásának áldásait, akkor elérkezik hozzád és ott 

I fogod őt látni bűneid hegyének csúcsán, mint éretíed is még“- 
I halt' jó pásztort és csodálatos csodát fog tenni veled. Az a 

magas hegy egyszerre kisebb lesz, ha az ő keresztje megérinti. 
Az a feladat, hogy kiegyenlítsd bűneidet azok megbánásával és 
ezutáni megtagadásával, egyszerre könnyebbé lesz, ha reá te
kintesz. Az a csüggedés, mellyel mások és magad meg javulá
sára nézel, el fog'őszlaní','ka KáHöcl majd, hogy égi hang szólal 
á kereszt felől és ez az égi hang azt hirdeti neked, hogy a 
mennyei Atya megengeszteltetett az ő fia, által.

Hallgassad ezt a csendes égi szót csendes szivedben, hall
gassad ma, testvérem, figyelmesen. Áraszd ki szived csendes
ségét az egész világra, nagyobbítsd meg azt óriásira, félelmetes 
és mégsem fenyegető csendesség lesz belőle. Nézz be szived 
legfelsőbb szobájába, szorongást találsz ott bűneid miatt, növeld 
meg ezt is óriásira képzeletedben, légy eggyé egy elcsendese
dett, szorongó és bűntudattal terhelt világgal és akkor meg
érted Nagypéntek jelentőségét, akkor érezni fogod a világ- 

1 feletti hatalmas Istennek megengesztelődött atyai szivét.
Nézz fel alázatosan, de hittel és bátran a te bűneid hegyé

nek magasságára, tekints arra a keresztre, mely ott is hordozza 
a Megváltó áldozati testét és bizony, bizony hallani fogod, hogy 
ime égi hang ezt mondja: Nézzed, ez az én szeretett fiam, aki
ben megengeszteltettem irántad, a világ iránt, minden bűn és 
gyarlóság iránt.

Óh, bűneink hegye változz a kegyelem hegyévé! Óh, ke
gyelmes mennyei Atya, csendes és alázatos szívvel kérünk: 
engeszteltessél meg a Jézus Krisztus által Nagypénteken mi- 
bennünk is. Ámen. Kemény Lajos. Budapest.

6
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Nagypénteken.

(Luk. 23, 33—46.)
Amióta Isten megteremtette a világot s a létnek szövő

székén elindította az első fonalat, azóta lüktető egyformasággal 
szövődik az éle sok ezer szinü, tarka szövete. Szövődik nappal 
és szövődik éjszaka. S mielőtt a ember lett volna, már volt 
nappal és volt éjszaka. Mintha ez a körülmény is arra akart 
volna figyelmeztetni, hogy az ember lelke, mihelyst testet öltött 
ezen a földön, szokjék a világossághoz és szokjék a sötétséghez 
. . . meg kell ismernie a fényt, de meg kell ismernie a homályt 
is. És az élet csodálatos szövetében meg kell látnia —  bár
mennyire egységes egésszé legyen is az szőve — meg kell lát
nia úgy a világos, örömre és békére hangoló fonalát, mint a 
sötétet, mely a lelket is gyásszal, fájdalommal és szomorúság
gal tölti el. Meg kell ismernie úgy a lelki békét, mint a szen
vedést, meg kell értenie, hogy ez az élet könnyből és mosoly
ból, tövisből és rózsából, tavaszból és télből, örömből és fáj
dalomból, nyugalomból és küzdelemből van összeszőve. És — 
sajnos — az ember nehezebben szokj a meg a sötétséget, mint a 
világosságot. A  világosságot, a nappalt úgy veszi, mint reá nézve 
egészen természetes dolgot, mintha mindig abban élt volna s 
mintha mindig abban élne ezután is. De az éjszaka! Milyen szo
katlanul, idegenül hat reá! Hányszor retteg a gyermekkor nap
jaiban, ha sötétség szakad reá, de sokszor későbben, felnőtt 
korában is nyugtalanság fogja el, ha sötétség veszi körül. S igy 
vagyunk az élet örömeivel és fájdalmaival is. Csodálatos, hogy 
az élet szövetében sem tudjuk megszokni a sötét szálakat. .. 
Ha öröm ér, az csak az első pillanatokban tölti el lelkünket 
hevesebb érzelmekkel, azután élünk gondtalanul, nyugodtan 
tovább, úgy vesszük azt, mint valami természetes dolgot, mintha 
mindig abban éltünk volna s mintha mindig gondtalan-vidáman 
folynának perceink . . ,  De milyen szokatlanul nehezedik reánk 
a fájdalom súlya, milyen idegenül állunk szemben a csapás
sal, szenvedéssel, óh azt megszokni nehezen tudjuk, a boldog
talanság mindig egyforma súllyal nehezedik reánk, nem vesz- 
szük azt olyan természetesnek, megszokottnak, mint a bol
dogságot.

Miért van az, testvéreim, hogy oly idegenül állunk szem
ben a fájdalommal, a szenvedéssel, a megpróbáltatással, míg az 
élet derült napjai oly édes megszokottsággal sugározzák körül 
a lelkünket? Hisz’ azóta, hogy élni kezdtünk, mindig volt nap
pal és mindig volt éjszaka, mindig volt öröm és mindig volt 
fájdalom, mégis miért állunk ez utóbbival szemben olyan ide
genül, olyan értetlenül, mig az a másik úgy hat reánk, mintha 
azt már megszoktuk volna, minekelőtte emezt ismernők? Igen 
— úgy van — itt a talány nyitja! A fényt, a világosságot, az
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örömöt, a boldogságot, a derűt, a békét, a nyugalmat valamikor 
réges-régen megszokta már az ember lelke, amikor ott az éden- 
kertben együtt élt Istenével és most ösztönszerüleg vissza
emlékezik reá. Igen, amidőn mint megszokott dolgot viseli az 
ember lelke az örömöt, a boldogságot, akkor emlékszik . . . nem 
a testiség, nem a földi gondolkodás törvéhyei szerint, hanem 
vele született szent ösztön következtében . . . óh, annak a régi 
boldogságnak emlékét nem tudta letörülni semmi vihar, a lét
nek semmiféle változása. Ilyenkor emlékezik a mi lelkünk és azt 
mondja önmagának, hiszen az öröm, a boldogság ez az én ele
mem, amibe teremttettem, amiben egykor éltem, emlékezik és 
röpül . . . röpül . . . el-kirepül ebből a testből, szárnyal téren 
és időn át, maga mögött hagyja a világot minden kicsinyes har
cával, áttöri a test korlátáit, átsuhan a történelem évezredein, 
föl messze, túl a csillagok ragyogó utján, túl a test minden 
képzelmén, a gondolat minden szárnyalásánál sebesebben és 
merészebben, de biztosan, oly biztosan, el nem tévesztve az 
irányt: jóságos, őt boldogságra rendelt Teremtőjét!

És emlékezik akkor is, amidőn oly idegenül áll szemben 
a szenvedéssel . . . emlékezik a lelke, hogy nem ez a világ az, 
amelyben egykor éltem, nem ehhez vagyok én szokva, emlé
kezik és visszasír Teremtőjéhez, mint a gyermek vesztett szü
lője, mint az ifjú a szülői hajlék békéje, mint az idegenbe sza
kadt vándor elhagyott hazája után . . . Igen, emlékezik . . . 
folyton emlékezik . . .  ez az emlék irányítja egész földi életét. 
Hiszen mi más az ember földi élete, mi más tölti ki napjait, 
perceit, mint a boldogság szünet nélküli akarása, vágy, küz
delem békéért, megelégedésért, derűért, nyugalomért . . . me
nekülni igyekszik a szenvedés sötétségéből és sóvárog a bol
dogság verőfénye után. Akár akarja, akár nem, mindig ez irá
nyítja, ez vezeti, ezt az emléket keresi, égi származásának csal
hatatlan bizonyítékát . .. érzi, hogy egykor boldog volt, elfelej
tette, hol, mikor, ki által, elfelejtett mindent, csupán a boldog
ság érzetének halvány emléklángja maradt meg benne, épugy, 
mint midőn kedves dallamnak hangjai csendülnek fülünkben, 
amelyről elfelejtettük már, hol, mikor, kitől hallottuk, de a 
hangok édes egymásutánja hozzánk mégis visszajár... Ezt 
keresi szüntelen, azt, amiről neki ez az édes emlék beszél, a 
lelki békét, a boldogságot. . . ezt keresi a hitves csókjában, a 
gyermek mosolyában, a családi tűzhely enyhe fényénél, ezt 
látja az égnek kékjében, a madarak énekében, a mezők liliomá
nak illatában, ezt keresi minden munkájával, minden küzdelmé
vel, verítékének és vérének hullásával, a szellem, a kéz, a toll, 
a lélek minden irányú tevékenységével, e felé szárnyal minden 
vágya, e fölött látja ragyogni a reménynek soha ki nem alvó 
csillagát. . . Igen, itt a mi földi életünkben útban vagyunk a vesz
tett éden felé . . . keressük a legszebb álmunk, keressük a bol
dogságunk!
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De megtaláljuk-e? Valid be, testvéreim, megtaláltad-e? 
Midőn kezedbe vetted életed könyvét, akadtál-e olyan lapra, 
mely „hajnalodva rózsaként dereng", nem kellett-e olyant is 
átalolvasnod, amelyen ,.borongó gyász vonul sötéten?" Őh, 
érezted-e a lélek békéjét, nyugalmát, nincs-e szárnyaszegett 
vágyad, fájó emléked, kialvó reményed? Nem ért-e soha szen
vedés, nem látod-e azt a sötét felleget, amely összetört hazádra 
borul, nem hallod-e száz és százezer elesett hős feljáró lelké
nek könnyező panaszát? Óh, a szenvedések keserű kelyhe! 
Hányszor meg kellett Ízlelned! Hányszor reméltél és hányszor 
elbuktál, hányszor kellett keserűen tapasztalnod, hogy a fáj
dalom egyetlen szárnycsapása is elég, hogy letörölje lelkedről 
ezer örömnek ragyogó himporát! Mondd! testvérem, nem 
éhezel-e, nem nélkülözöl-e, nem vagy-e ruhátalan? És ha mind
ezek nélkül nem szükölködöl, boldog vagy-e? Sikerül-e mun
kád, meghozza-e gyümölcsét? Nem bánt-e meg az emberek 
rosszakarata? Nem kell-e hordoznod a betegség súlyos bilin
cseit? Nem hagytak-e el, nem dőltek-e ki mellőleg azok, akiket 
szerettél? Nem vezet-e utad gondolatban is, valóságban is a 
temető csöndjébe, ahol kedveseid sirhalma fölött feléd is szo
morúan integetnek a ciprus lombjai: édes lesz ott megpihenni, 
oda lenn már nem fáj semmi? Nem szenvedsz-e te kis gyermek, 
alig hogy a világra jöttél, nem kezded-e sírással az életet s 
nem fogod-e egykor a halálküzdelem verítékével befejezni? 
Nem szenvedsz-e te gyermekifju, aki az iskola padjain fel
adatoddal birkózói, te felnőtt, aki családodért a megélhetés 
gondjaival küzdesz? . , . Nem, nincs ember, akit a fájdalom, akit 
a szenvedés ne avatott volna felebarátjának testvérévé! Ez az, 
amiben egyek vagyunk, ez az, amely előtt leomlik minden kor
lát, minden válaszfal, minden külső, esetleges különbség . . . 
egyek vagyunk a szenvedésben, egyek a kereszvtiselésben! Ez 
az érzelem az, amely a legtisztábban, a legőszintébbén egybe
ölelni a lelkünket. . ez az érzelem, ez a közös tapasztalás az, 
amely ma is összehozott bennünket . . .  ma, a szenvedés ünne
pén. A  szenvedés ünnepe van ma, a gyásznak ünnepe, a vesz
tett reménynek elsiratásáé, bűnök megbánásáé, óh olvadjon hát 
egybe a lelkünk, mint valami szent miserere, mint egy sóhajok
ból összefont, könnyekkel öntözött, minden időből, minden hely
ről és minden szívből felfakadó, felszálló áldozat. . . menjünk, 
hódoljunk ez áldozattal annak, akinek mindannyian alattvalói, 
akinek mindannyian közös sorsú gyermekei vagyunk, menjünk 
s áldozzunk azon a szent hegyen, a keresztes Golgothán, ott 
vár bennünket utolsó perceit küzdve a mi Urunk: a szenvedé
sek Királya, a könnyek Fejedelme!!

❖
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És ha felmégysz arra a szent hegyre, hogy bemutasd fáj
dalmaid, könnyeid, szenvedéseid áldozatát, akkor fogod látni, 
milyen kicsiny, mily törpe vagy ebben is. Akkor fogod látni, 
hogy a te áldozatod sóhajos lángja, milyen alacsonyan lobog 
az övé mellett, akkor fogod látni, hogy az ő áldozata magához 
öleli, magába veszi, mint kicsiny patakot a tenger mérhetetlen 
árja a tiédet. A  te áldozatod eltűnik, beolvad az övébe . . . 
hiszen mi a te szenvedésed az ő szenvedése mellett? Mi a te 
nélkülözésed az övé mellett, akinek számára nem volt talp
alatnyi hely, ahol fejét nyugalomra hajthatta volna? Mi a te 
szenvedésed, melyet az emberek szertelensége miatt érzel, az 
övé mellett, akit félreértettek, kitaszítottak saját testvérei is? 
És te meg szoktad torolni a rajtad esett sérelmet s örömmel 
tölt el az elégtétel szerzés ideje, de ő nem tudott ilyennek 
örülni, még ott is megbocsátó, szerető imára nyíltak sáppadó 
ajkai: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cse
lekszenek“ . . . Hol a te szenvedésed az övé mellett, amidőn ha 
lelkedbe őszintén ^beletekintesz, látnod kell, hogy annak gyak
ran magad, a te bűneid a te hibáid, a te tévedéseid az okozója, 
hol a te szenvedésed az övé mellett, ,,aki semmi méltatlan dol
got nem cselekedett?" Hol a te szenvedésed, gyarló ember, ha 
megaláztatok ha méltatlanság ér, az övé, az istenemberé mellett? 
Hol a te szenvedésed, midőn arról a régi boldogságról minden 
emlék elmosódott benned, csupán annak halvány, de biztos 
ösztönét örökölted, hol a te szenvedésed az övé mellett, akiben 
ez az emlék tisztán, forrón élt minden részletében, aki kevés
sel előbb még ott látta, ott tudta magát Isten örökkévaló dicső
ségében, mérhetetlen, szent boldogságban és most isteni fen
ségétől magát megüresitve itt jár, itt szenved a földnek porá
ban, megalázva, megvetve, megostorozva, keresztve feszítve? 
Hol a te szenvedésed, midőn rád nehezednek a bizonytalan jö
vendő sötét fellegei, az övéhez képest, aki ott gyötrődött vérrel 
verejtékezve s a jövendő szenvedéseivel szemben százszor 
inkább idegenül állva imádkozott: „Atyám, ha lehetséges, múl
jék el tőlem e keserű pohár.“  Hol a te szenvedésed, amidőn 
könnyezel elomló poru sirhantokon, az övé mellett, aki az élő
ket is megsiratta? Hol a te szenvedésed a betegség láncaiban az 
övé mellett, amidőn érezte a töviskoszoru szúrását, a korbács 
ütését, a testébe nyomuló szögek, a keresztre szögezés gyöt
relme kínjait? Hol a te szenvedésed, szenvedő ember, a szen
vedő Istené mellett?

Óh, zarándokolj csak a Golgothára, hogy meglásd, hogy te 
csak meghajtott szirmú virág vagy mellette, az égig érő faóriás 
mellett, a te szívedben csak a te bánatod zokog, de az övében 
ott lüktetett, ott sajgott, ott zokogott az emberiség minden fáj
dalma, minden bűnök minden büntetése . . . Mert tudod-e, miért 
szenvedett? Tudod-e kiért szenvedett? Te miattad, te éretted!
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Hogy a boldogságnak telkedben derengő emléklángja ne legyen 
csalóka fény, hogy a deriít, a lelki békét, szived nyugalmát 
kereső lépteid ne vesszenek el a semmiségben, hanem elvezes
senek oda, abba a sóvárgott örök hazába, azért, hogy ha majd 
innen e világból neked is válnod kell, neked is azt mondhassa: 
„Ma velem lészesz a paradicsomban.“ S nem száll-e lelkedre 
újabb szenvedés, ha megérted, ha látod, ha érzed, hogy éretted 
bűnhődött az igazság, éretted viselt gyűlöletet a jóság, éretted 
halt meg a halhatatlanság. . .  Óh szenvedés, ismét csak szen
vedés ! . ,  , Légy nyugodt, szenvedő testvérem, ez az egyetlen 
te szenvedésed, amely nem jelentéktelen s ha a te fájdalmaid 
csak kicsiny palánta az övé, az égig érő faóríás mellett, ez a 
szenvedés virágja azoknak, amely hófehér kelyhével messze 
ellátszik, messze fel, egészen az égig. Ennek a virágnak illata 
az, amely téged is szárnyaira vesz, ez az, mely egyedül tudja 
suttogni benned: vallom Atyám, hiszem, hogy érettem is meg
halt, érettem is szenvedett a Krisztus, „Uram emlékezzél meg 
rólam, midőn menéndesz a te országodba.“ Addig pedig, amig 
lelkem záraiból kikéi, addig is leborulok szined előtt, dicső s 
türelemmel hordozom keresztem, türelemmel viselem szenvedé
sem . .. Hiszen kevés az a te szenvedésed mellett. Hátha ezzel 
is teszek valamit Te éretted, aki mindent tettél én'érettem, 
hátha azon könnyekből, amelyeket hullatok, más valaki szá
mára az öröm virága virul majd, hátha azzal a fájdalommal, 
azzal a nélkülözéssel, amelyet én szenvedek, mást szabaditok 
meg ha csak ídeíg-óráig való szenvedéstől is. Te mindent fel
áldoztál értünk, áldozzunk mi is valamit magunkéért, másokért...

És akkor szövődjék bár tovább a létnek földi szövete, ve
gyüljenek abba még oly sűrűn is a fehér fonalak közé fekete 
szálak, a kereszt, amelyet hordozunk nem lesz nehéz, e köny- 
nyek nem szenvedéseink, hanem inkább bűneink miatt fognak 
hullani. Hisz' e földön tartós boldogságot úgy sem találhatunk, 
itt gyakran elhomályosul a nap felettünk, mint akkor, amidőn 
„sötétség lön az egész tartományban" . . .  De a templom kár
pitja kettéhasadt már s keresztül világit rajta a reménynek, a 
feltámadásnak csillagfénye . . . Kettéhasadt amaz ószövetség
nek adósságlevele, amelyre bűneink vannak feljegyezve, Te 
szakítottad ketté és saját testeddel szögezted a kereszthez . . .  
Az örök áldozat végre van már hajtva, a szenvedés kelyhe 
kiürítve s abban a pillanatban, amidőn Te mennyei ember földi 
testben utoljára emelted szemeid az égre s elsóhajtottad: 
„Atyám, a te kezeidbe ajánlom lelkemet", abban a pillanatban 
kezdett számunkra, a földi emberek számára, megnyílni a 
menny . . .

De mi maradjunk még csak a Golgothán. Szent az a pilla
nat, amidőn meghalván a Te tested, élni kezdett a mi lelkünk. 
Szent az a pillanat, amely lehetővé tette, hogy az édenkert 
ragyogása ismét kisüssön felettünk, szomorú földi vándorok
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felett, szent az a pillanat, amidőn tékozló fiákként bár, de mégis 
bizalommal borulhatunk mennyei Atyánk keblére. Dicsőség 
legyen néked érte égi Jóság, dicsőség néked érettünk szen
vedett isteni Szeretet! Ámen.

Szentes. Botyánszky János.

Husvét I. ünnepén.
(Luk. 24, 1—9.)

Testv. az Urban! Nagypéntek—Husvét. Ami szépet, vigasz
talót, fölemelőt tartalmaz evangélikus hitünk, annak mind e két 
nagy nap történetében van a gyökere. Hogy kicsoda a mi szá
munkra a Krisztus, azt ez a két nap s a hozzáfüződő megren
dítő eseménysorozat mondja el nekünk. ,,Ugy szerette Isten a 
világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte" s ez az egyszülött 
fiú nagy munkát kezdett s végzett el az emberiségért: a meg
váltás munkáját. Emberi formába öltözött, küzdött, tanított, 
szenvedett s végül kínos halált halt, egyszóval megalázta magát 
az emberiség iránt való szeretetből. Erről beszélt harmadnapja 
Nagypéntek. De halála nem volt hiábavaló, mert Isten föl
magasztalta: feltámasztotta őt s e feltámadással Krisztus elérte 
azt, amire az emberek iránt való szánó szeretetből vállalkozott: 
legyőzte a világ legnagyobb ellenségét, a bűnt és a halált s 
ezáltal azok számára, akik benne hisznek, szabaddá tette az 
utat az örök élet és üdvösség felé. Ezt a kimondhatatlan diadalt 
hirdeti nekünk a húsvéti örömhír.

Vagy szemléltető képben rajzoljam le előttetek, testvé
reim, Isten egyszülött fiának megváltói munkáját s annak hús
véti nagy eredményét? íme!

Ott élt egykor az ember a mennyei Atya boldogító közel
ségében, ártatlanságban, paradicsomi boldogságban, békesség
ben. A  közöttük lévő bensőséges viszonyt nem zavarta semmi; 
Istennek szándékát az ember tisztán megértette s úgy látszott, 
hogy akadálytalanul halad mindig följebb, az örök élet felé. 
De aztán az ember engedetlen lett, s kiszakította magát a 
mennyei Atya karjai közül: rálépett a bűn útjára. Vége volt a 
bensőséges, atyai fiúi viszonynak; Isten és ember között mindig 
nagyobb lett a távolság, olyan nagy, hogy ember többé nem 
érthette meg Istennek szándékát s lassankint ember és Isten, 
föld és ég között végtelen szakadék támadt: az örök halálnak, 
kárhozatnak szakadéka, mely felé az embert feltartóztathatat
lanul sodorta a bűn. Menekvés nem volt, a szakadékon át híd 
nem vezetett, az egész emberiségre csak egy sors várt: örök 
élet helyett örök halál. És e borzasztó vég mellett örökös gyöt
relemmé vált maga az egész földi élet is, mert az ember előre 
tudta, hogy minden lépése, minden napja közelebb viszi a ret
tegett szakadékhoz.



13

Ekkor a mennyei Atya megszánta a sóhajtozó világot, el
küldte a Szabaditót, aki irántunk érzett szeretetből magára 
vette minden gyötrelmünket s leszállt helyettünk abba a sza
kadékba, hidképen átfektette rajta gyötrelmeink keresztjét, a 
rajta átvezető utat amaz első Nagypénteken megjelölte hulló 
piros vérével, ő maga pedig Husvét napján kilépve a szakadék
ból, megállt annak túlsó partján s onnan intett a szakadék felé 
sodródóknak: „Én vagyok az Ut, Igazság és Élet;, senki sem 
mehet az Atyához, hanem csak énáltalam!"

És e naptól kezdve föloldódott az átok. Volt már menek
vés, volt már szabadulás! Aki a Szabaditóban hitt s az ő ki
nyújtott kezét megfogta, és rálépett a vérrel megjelölt hidra, 
az biztonságban haladt át a kárhozat szakadéka fölött és visz- 
szatérhetett a mennyei Atya boldogító közelségébe és helyre
állíthatta az egykor megszakadt bensőséges viszonyt. Erről a 
csodás szabadulásról, erről az átok alól való megváltásról mond 
nekünk a Husvét diadaléneket és arról, hogy ezután már csak 
az zuhan bele az örök halál szakadékába, aki nem hallgat a 
szakadék fölött álló Megváltó hivó szavára, aki nem akar rá
lépni a hidra.

II. Elsősorban azért azoknak lélekszerinti ünnepe a Hus
vét, akik bírnak a mennyei Atya végtelen szeretetében és hisz
nek az örök életben. Biztatás a Husvét, hogy érdemes jónak 
lenni, érdemes az élettel megküzdeni, érdemes Isten felé vá
gyódni!

Mindenek felett pedig örömünnep, mert örömhírt hirdet: 
„Ne keressétek a holtak között az élőt: Jézus él!“ És én tu
dom, hogy vele én is élek!

A  Szentírás, testvéreim, szinte minden lapja tele van ilyen 
örömhírekkel. Ott van például a karácsonyi örömhír Jézus szü
letéséről. Ezekről az örömhírekről az egész Újszövetséget, sőt 
magát a Szentirást „Örömhír"-nek idegen szóval „Evangélium" - 
nak nevezzük. S mivel mi azt tanitjuk, hogy hitünk forrásai 
ezek a szentirásbeli örömhírek, azaz evangéliumok, azért ne
vezzük magunkat evangélikusoknak.

Úgyhogy az igazi evangélikus ember nem lehet kételkedő, 
nem lehet hitetlen, mert egyenesen neki szól a biztatás: „Ne 
félj, Krisztus feltámadott!"

Nem is félünk, hanem diadalmas arccal, bátor tekintettel 
nézünk a Halállal farkasszemet s azt mondjuk neki: „Gyönge 
vagy, Halál! Csak ott vagy te Ur, ahol száraz és hitetlen az 
emberek szive! Ahol nincs lélek, ahol nincs ég felé néző szem, 
Isten felé való vágyódás! A  lélek, a szellem, lényünk jobbik 
része nem a te birtokod! Mi, kikben Isten lelkének egy szik
rája él, akik Krisztus megváltottai vagyunk, azt kérdezzük 
tőled: hol van a te hatalmad, hol van a fulánkod?!" S miköz
ben beletekintünk a húsvéti sírba, azt súgja nekünk egy égi



14

biztatás: amint a megfeszített Jézus sirjából kilépett a meg- 
dicsőíilt Krisztus, úgy lépünk be egykor mi is sírunk éjjeléből 
az örök élet kapujába, ahol megszűnik a jaj, a bánat, ahol keb
lére ölel bennünket égi Atyánk!

III. Testvéreim, a feltámadás, a halhatatlanság után való 
vágyódás ott él az emberiség lelkében az őskortól fogva mai 
napig. De minden nép és minden kor a maga tudása és az élet
ről alkotott képe szerint képzeli azt el. Az indián az amerikai 
végtelen mezőkön a másvílági vadászterületekről álmodott, ahol 
majd ép oly szenvedélyes örömmel űzheti a vadat, mint idelent. 
A  kínai, az elhaltak szellemének állandóan kis lángot, mécset 
éget házában, mert azt hiszi, hogy a halott vele egy fedél alatt 
lakik és istenként vigyáz családja élő tagjaira. Más népek fegy
vereiket, lovukat, kedves eszközeiket temették el a halottakkal, 
abban a hitben, hogy ezekre odaát is szükség van. így tettek 
az ősmagyarok is, akik hitték még azt is, hogy az itt megölt 
ellenség a másvilágon szolgálni fogja őket. A  perzsák, a hin
duk elégetik halottaikat, hogy a halhatatlan lélek minél előbb 
megszabaduljon a test bilincseitől.

És nincs-e a mai magyar nép közt is sok olyan szokás, 
mely azt bizonyítja, hogy a halhatatlanságba vetett hit ősrégi?

De az érzés, az okosság is azt mondja nekünk, hogy kell 
lenni a halálon túl is életnek. Különben a törekvések, célok, 
melyek itt a földön elérhetetlenek, hol valósulnának meg?

Hol volna az igazság, ha a jók és derekak hiába küzdené- 
nek? Lehet-e, hogy az a sok tudás, lelkinemesség, amit emberek 
és népek elértek, csak úgy, minden nyom nélkül megsemmisül
jön a halálban? Mírevaló mindez, volna-e értelme a minden- 
ségnek, ha ész, erő, szent akarat ok nélkül életrejő és cél nélkül 
szétfoszlik? Ilyen és ehhez hasonló kérdések vetődnek fel az 
emberi gondolkodás hullámain.

S amit igy mindenütt: a népek szokásaiban és vallásában, 
saját érzéseink s gondolkodásunk világában megtalálunk: a 
halhatatlanság után való vágyat, azt ime, a Krisztus ama hús
véti reggelen valóra váltotta!

S mikor gondolatban elszáll a lelkünk a húsvéti üres sir
hoz s megpillantjuk fölötte a dicsőségbe öltözött Megváltót, 
a megkönnyebbülésnek, a halálon való győzelemnek, a bilin
csektől való szabadulásnak meleg érzése önti el keblünket: 
„Jézus él, én is élek! Jézus feltámadott, én is feltámadok!"

Feltámadok, Nem a romlandó testem, mert az csak por, 
csak ruha, amit a sírban levetek magamról, kanem az én ro- 
molhatatlan lelkem, mely Isten lelkének, Isten életének egy 
foszlánya, vagy szikrája.

IV. Feltámadok. És ha én feltámadok, akkor feltámadnak 
azok is, akiket szerettem! Az én halottaim, az én kedveseim, 
akiket megsirattam!

Ha halottainkra gondolunk, vagy ha sírjaikat meglátogat
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juk, mint ahogy Jézus sirját is meglátogatták az ő szerettei, 
mindig fájdalmas érzések támadnak bennünk, mert ilyenkor 
szivünk sebei fölszakadnak. Tudom, hogy itt, Istennek szent 
házában most is vannak olyanok, kiknek szivét e pillanatban 
összeszoritja az egykor kedves és örökké feledhetetlen lényre 
való emlékezés. De ha igazán hivő keresztény lélek vagy, gyá
szoló testvérem, végy erőt fájdalmadon! Töröld le könnyeidet, 
hisz a te számodra, épen a te számodra hozza a Husvét az 
örömhirt: ne gondold, hogy akit eltemettél, az mindvégig a 
sírban pihen! Hiszen ott csak az van, ami por, hamu, múlandó! 
A  lélek, mely kedvesed ajkára mosolyt, szemébe értelmet, szi
vébe szeretetet ültetett, mely egykor a testet emberré és néked 
kedvessé tette: ez a lélek nem lehet a sírban! Hiszen az él!

„Mit keresitek a holtak között az élőt?" —  mondotta az 
angyal Jézus sírjánál gyászoló asszonyoknak. E pár szóban 
benne van Husvét minden örömhíre. E vigasztaló igék, mikor 
kedveseinket gyászoljuk, a feltámadott Krisztushoz vezetnek 
minket, aki azt mondta: „Én élek, ti is élni fogtok." Hallgassa
tok e szóra ti, kiknek gyászkönnyüit földi vígasztalás letörölni 
nem tudja; azt jelenti ez, hogy aki eltávozott tőletek, nem a 
föld sötét ölében, hanem az égben van! Onnan néz reátok s 
oda vár benneteket boldog viszontlátásra! S valahányszor ki
mentek a csendes temetőbe, buzgó imát mondani, ne a sir hideg 
hantjaira függesszétek szemeiteket, hanem arra a keresztre, 
mely a hantok fölé van állítva! Mert nem a sirhalomra van föl- 
irva az eltávozott neve, hanem a kereszt két karjára, aminthogy 
nem a sirhalom jelzi az ő mostani lakóhelyét, hanem a kereszt, 
mely felfelé mutat az égre, a kereszt, mely arra emlékeztet 
bennünket, hogy „aki ő  benne hiszen, ha "meghal is él.”

V. Jézus él! ő  maga is megmondotta jóelőre tanítványai
nak az ő húsvéti győzedelmét, de azok után a borzalmak után, 
mik vele történtek, bizony nem tudtak a tanítványok hinni, 
hanem csak sírni és gyászolni. Hanem mikor megtörtént a hihe
tetlen, a váratlan, mikor bizonyossá lett az eleinte kétkedve 
fogadott húsvéti örömhír: akkor örömre vált a fájdalmuk és 
diadalmi ünneppé a gyászuk. Pedig azokban az első napokban 
még egyáltalában nem voltak tisztában vele — nem is gondol
tak rá — hogy micsoda óriási, világmegváltó jelentősége van az 
ő Mesterük csodálatos életrekelésének.

Mi azonban, testvéreim, a maga teljes valóságában tudjuk 
és értjük, hogy akkor nem csak egy tetőtől-talpíg tiszta és jó 
embert nyertek vissza a barátai, hanem az Istenhez vágyódó 
bűnös emberiség találta meg vezérét; nemcsak egy csoda tör
tént az emberek elképesztésére és a tanítványok örömére, 
hanem a halált győző vitéz, Istennek egyszülött fia nyitott ka
put a halálon keresztül az örökkévalóság felé, azoknak, akik 
benne hisznek s az ő nyomdokain járnak.

Azért, ha a tanítványoknak örömöt jelentett a húsvéti
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örömhír, nekünk az örömnél sokkal többet jelent! Minket a 
Krisztus feltámadásáról szóló húsvéti örömhír kötelez!

Másszóval: nem elég nékem ünnepi ruhában Istennek há
zában ülni, ünnepi éneket énekelni s ünnepi beszédet hallgatni 
arról, hogy „Jézus feltámadott, én is feltámadok", hanem az 
én feltámadásomat elő is kell készítenem!

Krisztus megnyitotta előttem és megmutatta az utat nékem 
az örökkévalóság felé; ez az én húsvéti örömöm. Nekem pedig 
rá kell lépnem erre az útra! Ez az én húsvéti kötelességem!

Krisztus feltámadott. De hogy vele én is feltámadjak, 
szükséges hogy a bűnnek meghaljak. Mert ha igaz az én fel
támadásom, —  aminthogy igaz — micsoda rettenetes dolog 
lenne, ha bűnökkel terhelten támadnék fel!

A  mai idők zűrzavaros eseményei által Istennek Szentlelke 
sok embernek és sok nemzetnek lelkét felrázta már, úgy, hogy 

.— ha sokakban nem is, de viszont — igen sokak lelkében újra 
éledt a lelki megújhodás után való vágy. S mialatt a porhoz 
tapadt lelkíiek gyűlölködnek, anyagiakban sülyednek és rohan
nak a soha fel nem támadásba, azalatt a világ zajától észrevét
lenül, csendben munkálkodva, már sok helyen megkezdődött 
egy uj, egy nemes munka: törekvés a feltámadás felé.

A  külföldi evangélikus egyházak vezető férfiai és hivő tö
megei már ráléptek az újjászületés és feltámadás útjára: a 
Krisztus nyomdokaira; szebb, igazabb, bensőbb élet felé való 
törekvésüknek híre sokszor elszáll mihozzánk is.

A  mi magyar hazánkban is sok helyütt ébredeznek már a 
lelkek. Katholíkus testvéreink mozgalmaiból, súlyos szavú ve
zéreik tevékenységéből is látni, hogy náluk is közel van már 
egy uj és jobb élet tavasza. Csak mi maradnánk-e el, magyar 
evangélikusok, akik magunkat Krisztus tiszta tanítása örökö
seinek nevezzük? Ez nem lehet!

Testvéreim, a Husvét ünnepe minket is kötelez és arra 
int, hogy „ideje már az álomból felserkennünk", ideje már hi
tünket jobban megmutatnunk, ideje már befelé is, kifelé is jobb 
keresztyéneknek lennünk! Mert különben kimaradunk a fel
támadok sorából s Kristus feltámadása hiábavaló lesz ránk 
nézve! *

Az egész világ templomaiban ez a boldogító ige hangzik 
ma: „Az Ur feltámadott!" Mi is ezt hirdessük, de ne csak ének
lésünkkel és ünneplésünkkel, hanem minden tettünkkel s egész 
életünkkel. így lesz a Jézus feltámadásáról szóló örömhír a mi 
feltámadásunknak biztos zálogává. „Az Ur feltámadott" de 
imádkozzunk, hogy mibennünk is feltámadjon, hogy bűneinket 
legyőzve, s mindazt, ami bennünk jóság és érték, életre keltse, 
így lesz földi vándorlásunk Istenhez való közeledés, igy lesz 
halálunk Istennel való kibékülés, igy lesz feltámadásunk az 
atyai hajlékba való boldog hazatérés. Ámen!

Heríng János, veszprémi ev. lelkész.
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III. Alkalmi beszédek és elmélkedések.

Nagyheti vallásos estére.
Máté 26, 31—35.

Jézus Urunk kínszenvedését hirdetik nekünk fennhangon 
a böjt napjai, a nagyhét minden pillanata. A  határtalan szenve
dés egy része elevenedik meg előttünk, amikor a felolvasott 
szentigét szivünkbe zárjuk. E szavakat Jézus az utolsó vacsora 
alkalmával mondta. Már kiosztotta testét és vérét a tanítvá
nyoknak . . .  és most ismételten szól nekik arról, hogy mennyit 
kell még szenvednie, hogy meváltó munkája befejezett legyen. 
Szomorúan szól: „Mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoz- 
tok én bennem,"

Péter tiltakozik ez ellen.
Ki Ő, hogy ily rajongó szeretettel szól: „Ha mindnyájan 

megbotrákoznak is tebenned, én soha meg nem botránkozom. ‘ 
Ki ő , hogy a tizenegy tanítvány némaságát megtöri és ily biz
tossággal szól?

Keresztyén- Testvéreim!
Péter az az egyszerű halász ott a Genezáret tavánál, aki 

egész éjszaka hiába fáradozott. Amikor fáradtan, reménytele
nül lemond már a munkáról, — szeme különös látványon akad 
meg: . . . Nagy sokaság jő eléje, élén egy emberrel, akit min
denki figyel. Ez az ember kéri őt, hogy vigye egy kissé beljebb 
a csónakján a tó tükrére, hogy onnan szólhasson a néphez . . . 
És ez az ember oly csodálatos szavakat intézett a sokasághoz. 
Péter kezdi lassan-lassan megérti azt a sok-sok szomjas tekin
tetet, amely Jézusra tapad, és . .. milyen különös . . . Jézus 
őhozzá is intéz egy szót: „Evezz a mélyre és vessétek ki hálói
tokat fogásra!" (Lukács 5, 4.) . . .  és e felszólítás után a sok-sok 
hal, amely egész éjjel messze elkerülte a hálót, most mind arra 
úszik, mind az ő zsákmánya lesz, hogy szinte szakadoznak a 
hálók!

Az egyszerű halász fejében összezavarodnak a gondolatok,
szivében az érzések tom bolnak--------csak egy dolog az, ami
világosan áll előtte: Ez az ember itt, több, mint ember és vele 
szemben ő, Péter csak egyet tehet: leborulni a földre és kérve 
kérni őt: „Eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok 
Uram!" (Lukács 5, 8.)

Jézus pedig elhívta őt a háló mellől, hogy ezután megta
nítsa arra, mint kell neki embereket fognia.

És Péter követte Jézust,
2
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Péter, a halász a tizenkettővel együtt nap-nap után újból 
tapasztalhatta, hogy: ,,A vakok látnak, a sánták járnak, a pok- 
losok megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak feltá
madnak és a szegényeknek az evangélium hirdettetik“ (Mt. 
11, 5.). — Neki szabad volt örülnie, ha Jézus örült, szabad volt 
bánkódnia, ha Jézus bánkódott. És ez az öröm, ez a bánat oly 
édes volt! — szeretett forró szive egész szeretetével, szeretett 
egyet: Jézust! — Minden nap, minden pillanat jobban és jobban 
megérlelte szivében a meggyőződést, hogy Jézus az Istennek 
fia. Minden lépése, melyet Jézus társaságában, Jézus oldala 
mellett megtehetett, közelebb vezette őt Cezárea-Filippihez, 
ahol neki volt szabad a nagy vallomást megtennie, hagsulyozva 
minden szót: „Uram, kihez mehetnénk? Örökéletnek beszéde 
van tenálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a 
Krisztus, az éílő Istennek fía!“ (János 6, 68—69.) Mily kimond
hatatlan öröm lehetett ez a genezáret-tavi halásznak, hogy ő 
vallhatta ezt elsőnek fennhangon Jézusról, az ő szeretett Mes
teréről!

De, több is történt.
Péter volt az, akihez Jézus a fontos szavakat intézte: „Én 

mondom néked, hogy te Péter vagy és ezen a kősziklán építem 
fel az én anyaszetegyházamat és a poklok kapui sem vesznek 
rajta diadalt/* (Máté 16, 18.)

Ennyit még embernek soh'sem mondtak, ezt éreznie kellett 
Péternek is.

De! — Péter ember volt.
Amíg a diadaluton járt a Mesterrel, amig a hallgatók csa

pata tízről százra, százról sok-sok ezerre növekedett, amig az 
emberek közönyös tekintetét felragyogni látta, amig a csodálat 
szava dicsőítő hymnusszá vált a nép ajkán, amig mindig többen 
kezdték Jézusban a csodás, hatalmas fejedelmet, Izráel királyát 
látni, — addig ő is bátran szólhatott, addig az ő szeme is 
nyitva volt.

Isten útjait azonban ő sem érthette meg. A  nyitott égbe 
ő sem tudott beletekinteni. — Amikor a nagy vallástétel után 
a dicsőséges király szájából kellett meghallania, hogy ezután a 
szenvedés, a halál következik, akkor rejtély előtt állott, melyet 
semmiképpen sem tudott megoldani. A forró szeretet meg
maradt szivében, — odasímul Jézushoz és féilltő remegéssel 
mondja: „Mentsen Isten Uram! Nem eshetik ez meg teveled." 
— És ekkor neki, a jövendő kősziklájának hallania kell a feddő 
szót: „Távozz tőlem sátán, hántásomra vagy nékem, mert nem 
gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra."

Igen! Péter ember volt. — Szeret. — Szeretettel megy 
Jézussal, el nem hagyná őt semmiért, — : de, nem érti a jöven
dőt. — Az utolsó vacsora előtt tiltakozik az ellen, hogy Jézus 
megmossa a lábát, nem tudja, miért kell ennek megtörténnie,



de, amikor Jézus azt mondja: „Ha meg nem moslak téged, 
semmi közöd sincs énhozzám“ (János 13, 8.), — ijedten szól: 
,,Uram, necsak a lábamat, hanem a kezemet és fejemet is."

Alapigénkben is ugyanez a szeretet áll előttünk: ,,Ha mind
nyájan megbotránkcznak is tebenned, én soha meg nem botrán- 
kozom.“ — Péter szavai nem a képmutatás szavai. Nem támadt 
fel szivében soha a gondolat, hogy jobb volna visszatérni, halat 
fogni a Genezáret-tavában, — hiszen az emberfogás mestersége
oly borzasztóan nehéz.-------------Ha Péter szava a képmutatás
szava lett volna, Jézus lett volna az első, aki ezt tudja. — De 
Jézus látta a baj okát és így szól Péterhez a pásztor gondjával: 
„Simon, Simon! imé a sátán kikér titeket, hogy megrostáljon, 
mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék 
a te hited: te azért, idővel megtérvén, a te atyádfiáit erősít- 
sed“ (Lukács 22, 31.) .

Ugyanennek a sátánnak a munkájára utal most is Jézus, 
amikor Péter lelkes szavaira így felel: „Bizony mondom néked, 
ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor meg
tagadsz engem."

Borzasztó szó volt ez! És marta Pétert. Ő meg van erősen 
győződve arról, hogy nincsen hatalom, amely őt tagadásra 
bírná. — Elmegy Jézussal a gyötrelem helyére, —  valami úgy 
tépi, marcangolja a szivét. . .  és mégis elalszik . . .  a lélek kész 
volt, de a test erőtelen . . . azután összebújik ő is a többi tanít
vánnyal, mint riadt madár. Tehetetlen nézi a gyötrelem redőit 
a Mester homlokán . ..  fegyvercsörejt hall . . .  ő is megszorítja 
kardja markolatát. . . néptömeg közeledik . . . Judás csókja csat
tan . . . Péter kardcsapással felel!!!

Mit bánta ő, mit hoz a következő pillanat, mi lesz vele!
. . . Az lett, hogy Jézust megkötözve viszik odébb, társai 

szétszéledtek, csak egy tanítvány van Jézus nyomában. Utánuk 
siet ő is a főpap udvarára.

Jézus és a tanítvány eltűnnek az ajtó mögött, ő künn re
kedt. Elmenekülni? Ezt nem engedte a szive. Mit tehetett 
egyebet? A  szolgák közé keveredik.

És most megkezdődik Péternél az örök ember: az alkudo
zás önmagával.

Először az egyik szolgálóleány, azután a másik, végül a 
körülállók megszólítják, felelősségre vonják, hogy ő nem tar
tozik-e a Galileai kíséretéhez?

Péter alkuszik.
Talán fülében csengett Jézus szava, de ő jobbra is, balra 

is húzza a dolgot.
Talán igy gondolkozott: minek vessem a drágagyöngyöt a 

disznók elé? Hiszen, ha a főpap előtt állanék, a vádlott Jézus 
mellett és ott intéznék hozzám a kérdést, akkor fennhangon, 
mindenkinek a hallatára Jézus mellé állanék,--------de, miért

Q *2*
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avatkoznak az én legszentebb érzelmeimbe ezek az emberek, 
ezek a — : szolgálólányok!?

Érezte-e Péter azt, hogy ez álokoskodas, vagy elnémította 
magában a lelkiísmeret vádló hangját?

Keresztyén Testvérem!
Tekints most Péterre! Nézd őt, a sziklát, amelyre Krisz

tus fel akarta építeni anyaszentegyházát. Lásd meg őt ott, el
terülve és halld a poklok hatalmának tapsviharát! — Péter 
megdöbbentően hasonlít most az Ur anyaszentegyházának jelen 
képéhez. — Testvér, tekints most Péterre! Te, aki szeretsz — 
és csüggedsz mégis. Te, aki fogadkozol — és mégis alkudozol. 
Te, aki kész vagy a felhevülés pillanatában halálra menni Jé
zusért — és mégis megtagadod őt, nézz Péterre é s --------ismerj
magadra!

Vagy tiltakozol ez ellen? Ne tedd!
Hozzám, hozzád és mindannyiunkhoz betért már Jézus 

ezen az életuton és amikor látta, hogy eredménytelen mun
kánkban elfáradva, csüggedünk, nekünk is azt mondta: ,,Evezz 
a mélyre!" és mi is láttunk már csodálatosan gazdag halfogást. 
Minket is kimentett a tóból, amikor fuldokoltunk már. Mi is 
láttuk, hogy kezének érintésére, egy szavára bénák járnak, 
poklosok megtisztulnak, tudjuk, érezzük, hogy a szegényeknek 
az evangélium hirdettetik. Mi is váltottuk Jézust Krisztusnak 
és éreztük azt is, hogy nekünk is így szólt Jézus: ,,Én mondom 
néked, hogy te Péter vagy." Oh, mi is szerettük őt.

De! Krisztust ma is keresztrefeszitik . . .  és mi megfogad
juk, hogy őt soha meg nem tagadjuk . . . azután alkudozunk mi 
is. Ha veszedelmet érzünk, megtántorodunk. Avagy talán bi
zonyság minden szavunk Jézus mellett? Oh, a világ ma más
ként festene, ha fennhangon mérnök mindig kiáltani: Én is a 
Krisztus követője vagyok!

Keresztyén Testvérem! A  sötét böjti éjszakán, amikor a 
templomóra az éjfélt jelzi, nyisd meg füledet és halld meg a 
kakasszót, mely téged is, — mint hajdan Pétert — annyi taga
dásra figyelmeztet. Szállj magadba és olvasd meg, hányszor 
tagadtad meg Jézust. . .  és ha ezt felismerted, akkor ne kíméld 
magadat, szabadítsd rá önmagadra a lelkiísmeret maró, harapó 
állatseregét, tépesd szivedet, és ha van: sírd ki minden köny- 
nyed!

Péter ezt tette! Amikor megszólalt a kakas, minden tagadó 
szó marcangolta szive belsejét, rágta, rágta, majd hogy le nem 
szakadt, összeszorult a próbára tett s z ív  és a kimondhatatlan 
kín könnyeket sajtolt ki Péter szeméből: „és kimenvén onnan, 
keservesen sira" (Mt. 26, 75.)

Könnyekkel a szemében belerohant a vak éjszakába, és 
ki tudja, hova-merre kergette a furdaló lelkiísmeret. . .  Az bí-
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zonyos, Jézus szeme elé nem mert menni. Bolyongott uttalan 
utakon, éppen úgy . . mint Judás.

Ketten voltak, akik ezen az éjszakán nem tudtak nyugtot 
találni.

Judás, a sötét lélek, beletekintett a jövőbe . . .  megborzadt 
tőle . . .  és véget vetett életének.

Péter, a meleg érzelmű, lelkesedni tudó, bűnbánó Péter 
fülében egy szó csengett, melyet valamikor, szebb, boldogabb 
napokban mondott neki az Ur Jézus, amikor megkérdezte tőle, 
hogy hétszer is megbocsáthat-e atyjafiának: „nem mondom 
néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is (Mt. 
18, 22.) És felismerte e szóban Jézus jóságos hangját, ez biz
tatta, uj reményt öntött csüggedő szivébe.

Amig ez történt, azalatt elmúlt a nagypéntek, de még a 
nagyszombat is. Az ég peremén megjelent a husvét hajnalpir- 
kadása és a nyitott , sírnál az angyal a Jézust kereső asszonyok
nak meghagyta: „Menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványai
nak és Péternek, hogy előttetek megyen Galíleába“ (Márk 
16, 7.)

Péter közben már visszatért az egybegyült tanítványokhoz 
és a Genezáret tavánál halászgatott. Ekkor Jézus odament és 
igy szólt hozzá: „Simon, Jénának fia, szeretsz-é engem?" — 
„Igen Uram; te tudod, hogy én szeretlek téged." Monda néki 
Jézus: „Legeltesd az én juhaimat" (János 21, 15— 17.) És e 
kérdést Jézus háromszor egymásután feladta és kérte őt há
romszor: „Legeltesd az én juhaimat."

. . .  És Péter, aki most először látta meg tisztán Isten aka
ratát, elment és legeltette Jézus nyáját mindaddig, amig az ő 
fejébe is belenyomták a mártirkoszorut.

K. T.! Ha van e böjti napokban könnyetek — óh, hogy ne 
volna, sírjátok el azt mind, csak azért, hogy kebletekben a 
háborgó hullámokat lecsendesitse megint Jézus jóságos szava, 
melyet Péternek és vele együtt míndannyiunknak mond: „Sze
retsz-é engemet?" „Legeltesd az én juhaimat."

Érezzétek mindannyian, hogy Jézus mindannyiunkért imád
kozik, hogy el ne fogyatkozzék a mi hitünk. Nekünk is ezt 
mondja: „te azért, idővel megtérvén, a te atyádfiáit erősítsed.'

Ne feledd! Jézust ma is keresztrefeszitik! Ne feledd! Jézus 
ma is feltámad! Ne feledd: Jézus neked is ád erőt a harcra!

Iskolásgyermek: a pajtásodra vigyázz!
Édesanya, édesapa: a családodat őrizd!
Tanító: A  rád bízott apróságokat gondozd!
Lelkipásztor: a nyájat legeltesd!
Mert nekünk mindannyiunknak kőszikláknak kell leppünk, 

amelyre Krisztus felépítse anyaszentegyházát! Ámen,
Korompaí Lajos, segédlelkész.
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Beszélgetés az Úrvacsoráról és gyónásról.
(Nagypéntek után való szombaton rendezett vallásos estén mondtam el, 
szabad előadás formájában. Tartalma talán máshol is felhasználható, vallá

sos esték alkalmával.)

Ma még Nagypéntek gyászának hatása alatt állunk. Oltá
runkon fekete lepel; éneklésünkből a gyász csendül ki. Igaz 
ugyan, hogy katholikus testvéreink éppen ebben az órában 
ünnepük a feltámadást, de ez a nagyszombat délutáni feltáma
dás-ünneplés tudtommal csak Magyarországon van szokásban, 
hiszen az egyház gyásza tulajdonképen Husvét vasárnapjának 
hajnaláig kell, hogy tartson: akkor vették a sirhoz jövő asszo
nyok az első hirt a feltámadásról.

A  Szentirás szerint Jézus azon az első Nagyszombaton még 
ariamathiabeli Józsefnek sziklába vágott sírboltjában feküdt, 
még pedig zsidó szokás szerint gyapot- és 'gyolcskelméből vá
gott keskeny szalagokkal köröskörül göngyölve, olyanformán, 
mint az egyptomi múmiák. A  sir elé támasztott kőlap le volt 
pecsételve, kint pedig római katonák állottak őrt, nehogy a 
testet Jézus tanítványai ellopják.

Azon az első Nagyszombat-estén tehát még néma a sir és 
semmi sem sejteti a húsvéti lélekrenditő örömhirt: ,,Az Ur fel
támadott!" Ez órában azért még a vértanú ember-Jézus képe 
lebeg előttünk s majd csak a holnapi ünnep szól a megváltó 
Isten-Krisztusról.

A  böjti hangulat tehát ma még teljes, azért illő, hogy ez 
órában böjti, tehát a bűnbánat idejével összefüggő dolgokkal 
foglalkozzunk.

Az evangélikus-keresztény ember bűnbánata leginkább a 
gyónással kapcsolatos Úrvacsorában lesz nyilvánvalóvá, azért 
most én is erről fogok beszélni.

❖
Jézus rövid életének utolsó estéjén mintegy bucsuvacsorá- 

hoz ült le tanítványaival, akikben egy kis családot látott, mely
nek fejéül önmagát tekintette. Ezt akarta kifejezésre juttatni 
azon az utolsó bensőséges, ünnepélyes bucsuvacsorán s ennek 
jeléül ő is elvégezte azt a kedves, megható, ősi szertartást, 
melyet a zsidó családapák szoktak oly komolyan, jelentőség- 
teljesen végezni. Azaz vacsora vége felé kezébe vévé a kenye
ret és hálákat adván, megtöré. Azaz, akkori szokás szerint, 
mivel még az ünnep tartott, nem volt szabad a házban kovász
nak lenni, kovásztalan kenyeret vett kezébe s mielőtt meg
törte volna, háláimét mondott. Régi följegyzésekből ennek a 
hálaimának a szavait is ismerjük: „Dicsértessél Uram, ki a ke
nyeret a földből előhozod." Mi szép szokás volt ez! Ma is szo
kás ugyan étel előtt és után imádkozni, de kár, hogy nem min
den családban.



Aztán kiosztotta a kenyeret, majd pedig körüladta a poha
rat is, miközben zsoltárokat énekeltek.

A  kenyér és a bor kiosztásának a családapa által végzett 
ősi szokása körülbelül arra figyelmeztette a zsidókat, hogy a 
családtagok soha el ne felejtsék, hogy róluk a családapa gon
doskodik, ő látja el csupa szeretetből a család tagjait étellel, 
itallal ,amit a családtagoknak szeretettel és hálával kell fogad- 
niok s egymásközött szeretettel megosztaniok; a családapa 
iránt pedig mindezért engedelmeskedéssel és ragaszkodással 
tartoznak. Aminthogy Jézus is ellátta tanítványait lelki eledel
lel, hogy cselekedjék a mennyei Atya akaratát és lelki itallal, 
mely lett őbennük örök életre buzgó forrás vizévé.

Hogy a kenyérnek és bornak ősrégi szokás szerint való 
kiosztása, mely által Jézus kifejezte azt a gondolatát, hogy ta
nítványait egy családnak tekinti — milyen élénk benyomást 
keltett a tanítványokban s őket mennyire meghatotta, az lát
szik onnan, hogy Máté, Márk, Lukács evangéliuma is följegyezte 
ezt a bensőséges jelenetet, sőt még Pál apostol is, az első 
korinthusi levél 11. részében. Úgy a tanítványok, mint az ős
keresztények éltek is állandóan az Úrvacsorájával, annál is in
kább, mert Jézus hozzáfűzte ezt a kijelentést: „egyétek, ez az 
én testem, mely tiérettetek adatik; igyatok ebből mindnyájan, 
e pohár amaz uj szövetség az én vérem által, mely tiérettetek 
és sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára." És valahányszor 
Úrvacsorát vettek, közben mindig áhítattal és kegyelettel em
lékeztek a Megváltóra, hiszen Jézusnak egyenesen az volt a 
kívánsága: „Valahányszor eenditek és iandjátok, az én emléke
zetemre cselekedjétek."

Eleinte magánházakban gyűltek össze istentiszteletekre, 
ahol részleteket olvastak föl a szentíratokból, elbeszélték egy
másközött Jézus életének egyes eseményeit, aztán énekeltek, 
utána elmondták áhítattal az Úrtól tanult imát, végül imádkoz
tak a hívekért, a szerencsétlenekért s a pogány felsőbbségért. 
Majd a szeretetvendégség, az úgynevezett „agape" követke
zett, mely abból állott,, hogy kí-kí letette az asztalra az enni
valót, amit tehetségéhez képest magával hozott: a gazdag so
kat és jót, a szegény keveset vagy semmit; ezt aztán testvé
riesen megosztva, közösen elfogyasztották. Azt jelképezte ez 
a szeretetvendégség, hogy a résztvevők mind testvérek s 
külömbség nincs köztük. Legvégül pedig Úrvacsorához járultak.

Azok, akik még nem voltak megkeresztelve, vagy akiket 
valamilyen okból e gyülekezetből rövidebb, hosszabb időre ki
zártak, az Úrvacsorában nem vehettek részt, illetve azon nem 
is lehettek jelen. Emiatt az Úrvacsora lassankint bizonyos titok
zatos jelleget nyert s mivel a be nem avatottak hallottak be
szélni arról, hogy a keresztények összejöveteleiken valakinek 
a testét eszik, vérét isszák: a tudatlan nép még emberevéssel 
is megvádolta őket.
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Eleinte minden istentiszteletet összekapcsoltak az Úrvacso
rával, Nagy Konstantin korától kezdve azonban csak a fő
ünnepeken éltek vele.

Az Úrvacsora mindig a főrésze volt az istentiszteletnek, 
sőt lassankínt a Szentirás olvasása és más egyéb annyira hát
térbe szorult, hogy az Úrvacsora lett minden.

Krisztus után 900 körül egy szerzetes kifejtette a kenyér
nek és bornak az Ur testévé változása tanát (a transsubstan- 
tiatiót). Ez a tan eleinte heves ellenzésre talált, de VII. Gergely 
pápa 1212-ben általánosan elfogadtatta. Ő az Uuvacsorát áldo
zatnak tekintette s azt mondotta, hogy az Úrvacsora a golgothai 
véres áldozatnak vérnélküli megismétlése, mely nemcsak a vele 
élők bűneit semmisiti meg, hanem földi bajok (pl. hajótörés) 
ellen is jó óvszer s a halottak telkeit is kiszabadítja a tisztitó- 
tűzből. Ekkor már az Úrvacsora az volt, amit ma ,,misé‘‘-nek 
neveznek.

így az ostya ímádás tárgya lett, mert a hívők azt Krisztus 
valóságos testének tekintették s a katholikus hitü ember ma 
is azért veszi le kalapját a templom előtt, azért hajt térdet az 
oltár előtt, mert úgy tudja, hogy az oltáron, az ostya képében, 
maga a valóságos testi Krisztus van jelen. Ámbár hiszen, Isten 
háza iránt való tiszteletből, a saját templomaink előtt elmenve, 
mi is levehetnénk a kalapunkat.

Mivel a középkori, reformáció előtti keresztény egyház 
attól félt, hogy a borból, illetve szerintük a Krisztus valóságos 
véréből egy-egy csöpp „áldozás" közben a földre hullhat — 
már pedig ez Krisztus vérének megszentségtelenitése volna — 
azért a híveknek csak kenyeret, illetve ostyát adtak s ezt 
azzal az uj magyarázattal tették elfogadhatóvá, hogy a pap 
által megáldott és átváltoztatott kenyérben, mivel az most 
már test, bent kell lenni a vérnek is. Ezt tartják a mai katho- 
líkusok is. De érdekes, hogy mikor boldogult IV. Károly ki
rályt és Zita királynét koronázták, ők a koronázási misén, az 
Úrvacsora vételekor nemcsak ostyát, hanem bort is kaptak. 
Az emberben önkéntelenül fölvetődhetett a kérdés: miért? 
hát az Ur Szent Vacsorájával szemben nem olyan ember a 
király és királyné, mint más?

Különben a Habsburgok között volt olyan valaki is, aki 
saját önelhatározásból, meggyőződésből, Krisztus rendelése 
szerint élt az Úrvacsorájával. Miksa császár és király volt ez 
a mohácsi vész után az első erdélyi fejedelmek kortársa, bár 
az evangéliumi egyházba politikai okok miatt át nem tért, de 
a reformációval élete végéig rokonszenvezett s az Úrvacsorát 
két szín alatt vette.

A reformáció ugyanis visszatért a régi, evangéliumi szel
lemű felfogáshoz. Luther és Kálvin — hivatkozva Jézus e sza
vaira: „igyatok ebből mindnyájan" — újra két szin alatt szol
gáltatta ki az Úrvacsorát. A  reformátusok kenyeret osztanak,
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egyrészt, mert Jézus is kenyeret osztott, másrészt, hogy ebben 
se hasonlítsanak a katholikusokhoz; mi evangélikusok ostyát 
adunk, mert az ostya t. k. kovásztalan kenyér s a Jézus által 
kiosztott kenyér is lapos, kerek alakú, kovásztalan volt. Azon
ban az, hogy nálunk ostya, testvéreinknél pedig kenyér van 
használatban, csak külsőségbeli eltérés, lényegtelen árnyalat, 
amit mutat az is, hogy az evangélikus lelkész református em
bernek kenyérrel, református lelkész evangélikus embernek 
ostyával, minden nehézség nélkül kioszthatja az Úrvacsorát.

Luther s vele a reformáció visszatért Pál apostolhoz, aki 
azt mondja a korinthusi levélben: „Valahányszor ejénditek e 
kenyeret és ijándjátok e poharat, az Urnák halálát hirdessé
tek, mígnem eljövend. Azért valaki ejéndi a kenyeret és íjándja 
az Urnák poharát méltatlanul, vétkezik az Ur teste és vére 
ellen. Próbálja meg azért minden ember magát és úgy egyék 
abból a kenyérből és úgy ígyék abból a pihárból; mert aki 
eszik és iszik méltatlanul, ítéletet eszik és iszik magának, 
hogy meg nem becsüli az Urnák testét."

Mi tehát az Úrvacsora az evangélikus-keresztény ember 
szemében?

Először is Krisztusnak teste és vére, mely a mi bűneinkért 
adatott.

Azután kegyeletes emlékezés az Ur Jézus halálára. Jele 
annak, hogy amint ő  meghalt miértünk, úgy mi is meg akarunk 
halni a bűnnek, ő  érette.

Isten kegyelmének tanujele, aki nem akarja a bűnös ha
lálát, hanem hogy megtérjen és éljen.

Aztán lélekben való egyesülés a Krisztussal, egyúttal a 
szeretetvacsorája, jele a szeretetnek a Mester iránt és hitünk 
osztályosai iránt, kik testvéreink nekünk.

Kibékülés vacsorája, mert benne kibékülök Istenemmel, 
embertársaimmal s önmagámmal.

A  btinbánat fürdője, mert hiszem azt, hogy ha bünbánattal 
veszem, lelkemet Krisztus megmossa az ő vérével.

ítélet vacsorája, mert bünbánatom mélysége és lelkem 
állapotja szerint, benne ítéletet eszem és iszom magamnak.

Végül nyilvános vallástétel Krisztusról és hitünkről; ki
fejezése annak, hogy én, aki az Ur asztalához járulok, többi 
testvéreimmel együtt, az evangélikus-keresztény egyháznak 
öntudatos tagja vagyok.

Sajnos, ma már a hívek között alig van valaki, aki az Úr
vacsorájának e mélységesen mély jelentőségével tisztában 
volna. Ellenben sokan vannak, akik azt hiszik, hogy az Úr
vacsorán kenyér és bor egyszerű vétele által megmenekülnek 
minden bűntől, Isten haragjától. Elegen vannak olyanok is, 
akik minden benső meghatottság nélkül, csupán szokásból, 
talán a lelkész kedvéért járulnak az Úrvacsorájához. Pedig
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ezek azok, akik „ítéletet esznek és isznak maguknak, mert 
nem becsülik meg az Urnák testét".

Olyanról is tudok, aki beteg ágyán semmi rábeszélésre 
sem volt hajlandó az Úrvacsorát elfogadni, mert attól fél, hogy 
utána már meg kell halnia. Viszont tudok olyan esetet is, ami
kor a beteg egyenesen azért kivánta az Úrvacsorát, hogy meg- 
gyógyuljon! Már pedig az első esetben az Úrvacsora valami 
gyilkolószer, a másodikban varázsétel, — varázsital volna. 
Pedig — egyik sem. Magának az Úrvacsorának a test egész
ségéhez, betegségéhez semmi köze sincs; tisztára a lélek javát 
munkálja, a Krisztus közelségét hirdeti, bennünket vele egye
sit s részesévé tesz az üdvözítő kegyelemnek.

A  régibb időkben nemcsak a lelkészek, hanem sokan a 
hívek közül is jól ismerték az Úrvacsora jelentőségét, sőt világi 
uraink még a hozzáfüződő vitákban is élénk részt vettek.

A  mai hívek mindezt a lelkészek dolgának tartják; a ma
guk igazolására, mentségére pedig felhozzák, hogy mindenkit 
elfoglal a maga dolga, ami mellett elég, ha eljár a templomba, 
épen ezért nem csoda, ha a vallás dolgait nem ismeri tüzete
sebben s nem foglalkozik vallási kérdésekkel. Sok mindent 
felelhetnénk az ilyen kifogásokra, de én csak Vilmos császár 
példájára hivatkozom, aki egyike volt Európa legelfoglaltabb 
embereinek s mégis volt ideje' vallási kérdésekkel foglalkozni, 
azok fölött tudós theologusokkal szóban és Írásban vitatkozni 
és elmélkedni.

Igen szép szokás — amit nálunk is jó lenne behozni — 
hogyha az egyház vénei, a presbiterek, sátoros ünnepek alkal
mával, együtt járulnak az Ur oltárához, vagy ha a szülők kí
sérik el konfirmandus gyermekeiket az oltárhoz s ott velük 
együtt élnek a Szent Vacsorával. Én már most kérem és fel
hívom a szülőket, hogy az idei konfirmációi ünnepély alkal
mával újítsák fel nálunk is ezt a szép szokást. Kiszámíthatat
lan nevelő ereje volna ennek.

A  református lelkész a hívek után, önmagának is kiosztja 
az Úrvacsorát. Nálunk ez nem szokás, aminthogy Jézus sem 
magának, hanem tanítványainak osztotta ki a kenyeret és a 
bort. Ebből sokan azt gondolhatnák és gondolják is, hogy a mi 
lelkészeink nem is élnek az Úrvacsorával. De igen! Még pedig 
a lelkészi gyónás alkalmával, melyre a mi egyházmegyénk lel
készei évenkínt kétszer szoktak összejönni. Itt, az erre felkért 
lelkész szolgáltatja ki lelkésztestvéreinek a szent jegyeket, 
végül pedig ő maga térdel az oltár lépcsőjére, hogy valamelyik 
lelkésztársa kezéből ő is magához vegye az Urnák testét 
és vérét.

*
Mivel az Úrvacsora üdvösséges voltának legfőbb feltétele 

a bünbánat, azért az úgynevezett ,,gyónás"-t már az őskeresz
tények összekötötték az Úrvacsorával.
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Mi a gyónás? Bünvalilomással való előkészület az Úr
vacsorához. Az őskeresztények istentisztelete éneklés után, 
mindig nyilvános, közös bünvallomással s bünbocsánatért való 
imával kezdődött. Az az ima, amit nálunk a lelkész a délelőtti 
istentisztelet alatt, az oltár elől felolvas, szintén nem más, mint 
közös bönvallomás, vagy legalább is annak egy újabb formája 
és helyettesítője.

Hosszadalmas lenne elmondani, hogy ebből a nyilvános, 
közös bünvallomásból hogyan lett lassankint a katholíkus egy
házban szokásos titkos, minden bűnt egyenkínt felsoroló magán- 
gyónás. Annyi bizonyos, hogy ez igen nagy hatalom a kath, 
egyház kezében. Hogyne, mikor a pap híveinek minden titkát 
ismeri!

A  Szentírás sehol sem mondja, hogy bűneinket egyenkint 
felsoroljuk. Ezt nem is tehetjük, mert az ember mindenre nem 
emlékszik s olyan bűneink is vannak, amiket nem tekintünk 
bűnnek. A  mindentudó Isten úgyis ismeri minden bűnünket, 
felsorolás nélkül. És igen rosszul járnánk,, ha Isten csak azokat 
a bűneinket bocsátaná meg, melyeket fel tudunk sorolni.

De ez nem jelenti azt, hogy az evangélikus egyház a gyó
nást könnyen veszi. Sőt mindig hangsúlyozzuk, hogy őszinte 
bünvallomás és bünbánat nélkül nincs bűnbocsánati Aki nem 
tud, vagy nem akar őszintén gyónni, azaz bűnös voltát Isten 
előtt beismerni, bűneit megbánni, az hiába is járul az Úr
vacsorához.

Van azonban még egy igen fontos dolog, ami nélkül az 
Úrvacsorához való előkészület nem teljes: a haragosainkkal 
való kibékülés, az ellenünk vétőknek való megbocsátás. Mert 
hogy is kívánhatja az ember, hogy Isten megbéküljön vele 
ha ő maga nem tud megbékülní? Hogy várhatja valaki bűnei* 
nek bocsánatát Istentől, ha ő maga meg nem bocsát ember
társainak? Jézus is ezt mondja a Hegyi beszéd 6-ik részében: 
,,ha meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti 
mennyei Atyátok is nem bocsátja meg a ti vétkeiteket". Azért 
— mondja ismét a Hegyi beszéd 5-ik részében — ,,ha a te 
ajándékodat az oltárhoz akarod vinni és ott megemlékezel 
arról, hogy a te atyádfiának vagyon valami panasza ellened: 
hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat és menj el, békélj 
meg először atyádfiával és azután előjővén, úgy vigyed fel a te 
ajándékodat".

Az Úrvacsorában mi is ajándékot viszünk az oltárhoz: a 
bűnbánó lelkünket és a fogadásainkat, ígéreteinket a jóra. De 
az Isten nem fogadja szívesen ez ajándékokat, nem is veheti 
komolyan, ha ugyanakkor haragot és megnembocsátást táplá
lunk embertársaink iránt. Még a ,,Miatyánk"-ban is benne van: 
„Bocsásd meg a mi vétkeinket, mint mi is megbocsátunk az 
ellenünk vétkezőknek." Ezzel a kéréssel tulajdonképen ité-
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letet kérünk magunkra, mert ez az értelme: „Isten, ha én nem 
bocsátók meg az embereknek, te se bocsáss meg énnekem!"

Úgy hogy felebarátainkkal való kibékülés és megbocsátás 
nélkül egyáltalán nem is szabad Úrvacsorához járulni, nehogy 
„ítéletet együnk és igyunk magunknak"!

Néhol szokásban van az Urvacsoravétel előtti napon külön 
bűnbánati istentiszteletet tartani, különösen nagy gyülekeze
tekben. Mi is föltesszük, hogy mielőtt Úrvacsorához jön valaki, 
a bünbánatot már odahaza megkezdte s lélek szerint elkészült 
arra, hogy a Megváltóval egyesüljön. Különben a karácsony 
előűtti Advent, de még inkább a Nagypéntek előtt való böjti 
időszak egyenesen az elkészület, a magábaszállás és bünbánat 
idejéül van szánva. Épen azért igen rut és a legnagyobb mér
cékben elítélendő dolog a böjt idejében hangosan mulatozni, 
zajos szórakozásokat rendezni, akár hangos lakodalmat, vagy 
más vigasságot tartani. Keresztény családokban és országok
ban a böjt ideje komoly, csöndes, ünnepélyes, bensőséges. 
Külsőségekben is jelzi a belső magábaszállást. Sajnos, minálunk 
e tekintetben igen sok a kifogásolni való.

Szokás az Úrvacsora előtt nem enni. Mintegy jeléül annak, 
hogy amint semmiféle földi ételt magamhoz nem veszek az Ur 
által nyújtott lelki eledel előtt, úgy semmiféle világi indulatot, 
bűnt be nem bocsátók lelkembe, mivel most oda királyi, isteni 
vendéget várok.

Most még arról pár szót: Lehetséges-e nálunk a magán
gyónás? Nem szokás ugyan, de lehetséges! Nem szokás, mert 
mi azt mondjuk, hogy nem embernek, hanem Istennek kell 
gyónnunk, aminthogy Jézus sem a papokhoz küldte a megter
helt szivüt, hanem azt mondta: „Jöjjetek énhozzám mindnyá
jan (énhozzám, nehát ne máshoz), akik meg vagytok fáradva 
és megterheltetteték és én megnyugosztlak titeket" — és mi 
nem is akarjuk a bűnösnek, vagy a szerencsétlennek titkait 
kikutatni. De ha valaki hozzám, mint lelkészhez jön, mondván, 
hogy gyónni akar, vagy rám akarja bízni titkát, akkor én ép 
úgy elfogadom, mint a katholikus pap, ép úgy megőrzőm a tit
kot, mint ő s a gyónóval együtt imádkozom Istenhez bocsá
natért, vagy segítségért; ha pedig tanácsot adhatok, vagy se
gíthetek, ezt is köteíességszerüen megteszem. És ha valakinek 
lelkén ezáltal könnyíteni segíthetek, áldom érte Istenemet.

*
A  mai kornak és nemzedéknek egyik alapbaja, hogy 

hiányzik belőle a bűntudat. Az emberek könnyen elsiklanak 
bűneik felett; a bűnök nem okoznak nekik lelkifurdalást, vagy 
gondot. Ez a könnyelmű, léha, vagy közönyös szellem be
lopódzott egyházainkba is, amit mutat az, hogy kevés, aki 
éhezi és szomjuhozza az Úrvacsorában nyújtott isteni kegyel
met. Kevés az Urvacsorázó! Ezért gyülekezeteink életében 
nincs lélek. Minden csak úgy gépiesen, erőltetve megy. Igaz
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ugyan, hogy a nagy ünnepeken megtelnek templomaink, egyéb 
istentiszteletekre is el-eljárnak hiveink, ha nem is sokszor és 
sokan, legalább néha és némelyek. Befolyik az egyházi adó 
is, egyszer könnyen, máskor nehezebben. Közgyűléseinknek is 
csak van közönsége. De ez nem minden! Nem ez a legfonto
sabb. Ez csak másodrendű dolog és majdnem egészen hiába
való, ha a megterített, elkészített Úrvacsora hiába várja a 
hivatalosakat!

Hogy valamelyik gyülekezet élő-e, vagy nem, az épen az 
Úrvacsorával élők számából tűnik ki. Ahol ezek sokan vannak, 
ott mély a hit, őszinte a vallásosság, ott munkálkodik az Ur
nák Szentlelke; ott nem kell félteni az egyház jövőjét sem a 
szegénységtől, sem az ellenségektől. Sem a templomot az 
ürességtől.

Azért, ha talán némelyek előtt túlzásnak látszik is, én ki 
merem mondani, hogy a mai zűrzavarosán nehéz világban nem 
annyira jó politikusokra, híres emberekre, hangos jelszavakra, 
külföldi jóbarátokra, pártfogókra van szükségünk, hanem 
sokkal inkább hívő, bűnbánó lelkekre. Nem annyira zajos 
irredentára, mérges, vagy busuló hazafiságra, fogadkozásokra, 
mint inkább mély, őszinte vallásos életre. Ez az alapja mind
ennek. Föltámadásnak, jobb jövőnek, boldogulásnak. A  csalá
dokat, államokat, nemzeteket nem kívülről, hanem belülről 
lehet felépíteni. Ha a lélek, a szellem egészséges, egészséges 
és erős lesz a haza és társadalom is. De ez csak ott van meg, 
ahol megvan az erkölcsi alap: a vallásos élet. Ez pedig az én 
fölfogáson szerint — legalább is a mi evangélikus egyházunkon 
belül — csakis egy helyről indulhat ki: az Ur oltárától!

Ez legyen mai beszélgetésünknek legkomolyabb tanulsága!
Hering János,

veszprémi ev. lelkész.

A husvét eredete.
Miután a karácsony eredetéről e lap egyik számában már 

szólottám — e húsvéti ünneplések közepette — tán nem lesz 
érdektelen, ha pár vonásban a husvét eredetét és jelentőségét is 
feltüntetni igyekezem.

Mig a Krisztus születése emlékünnepét a keresztyén egy
ház aránylag csak későn, Kr. u. 325 és 350. év között kezdi meg
ünnepelni, addig a Krisztus feltámadását már a Krisztus szüle
tése utáni első században megünneplik.

A  szeretetet hirdető Mester, a bünnélküli bölcs s csodatevő, 
megsegítő Messiás ártatlanul szenvedése, halála és diadalmas 
feltámadásának történeti ténye mély nyomokat hagyott az érző 
szívekben. S ez önkéntelenül is kifejezésre jutott abban, hogy
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hiveí, az első keresztyének összejöveteleiken ez emléket újítot
ták fel, erről beszélgettek s ebből merítettek szenvedéseikben 
türelmet, haláluk óráján erőt, vigasztalást.

így érthető, hogy ünneplésük tárgya mindjárt az első idő
ben mindenekfelett az volt, a mi élethivatásuknak, életcéljuknak 
is tartalmat, irányt adott: az Ur halála és feltámadása.

Már az apostoli korban az apostolok a szombat helyett a 
vasárnapot kezdték megünnepelni mint olyat, amely napon a 
Krisztus feltámadott. S ezt a vasárnapot, mint az Ur feltáma
dása emléknapját, minden héten megünnepelték.

Az apostoli kor után az első keresztyének, —  midőn szeré
téiből, közös épülés céljából összejöttek — különösen a hét 
három napját ünnepelték meg. Szerdát és pénteket az Ur szenve
dése s halála — és a vasárnapot mint az Ur feltámadása emlék
napját. — Az előbbi napokat folytonos imádkozással s böjttel 
tartották meg, mig vasárnap az öröm napja volt s ekkor nem 
bőj töltek.

A  magyar „husvét" szó innét ered. E napon vége a böjtnek, 
szabad húst venni s enni.

A  tulajdonképeni, évenkint egyszer tartani szokott húsvéti 
ünneplés eredete az ószövetségben rejlik. Az ószövetség népé
nek, a zsidóknak is volt husvétjuk (s ma is van), ez volt a 
pascha ünnep, héberül pesah, ami annyit jelent, mint elmenés. 
elkerülés. —  Izrael életéből tudjuk, hogy a parancs értelmében 
a zsidóknak bárányt kellett leölniök s annak vérével házaikat 
befecskendezni. Ez volt ama külső jel, amelynek folytán az 
öldöklő angyal házaikat elkerülte s elsőszülött gyermekeiket 
le nem mészárolta. Ennek emlékére tartották meg a husvétot, 
mely később az Egyptomból való kiszabadulás emléknapja 
is volt.

Amidőn a zsidókból lett keresztyének (mert hisz az első 
keresztyének zsidókból lettek) mint ilyenek, a pascha ünnepet, 
a husvétot, mégis megtartották, akkor ők ez ünnepet a keresz
tyén felfogásnak megfelelőleg a megváltás történeti tényével 
hozták kapcsolatba. Valamint a zsidók Egyptom rabságából ki
szabadultak, úgy ők is mint keresztyének Jézus engesztelő 
halála és feltámadása által a bűn rabságából s az örök haláltól 
szabadultak meg. Azért mondatik Jézus áldozati báránynak, 
ki ártatlanul kiömlött vérével nemcsak Izraelt, hanem az egész 
emberiséget megváltotta.

A  zsidók az Egyptomból való kiszabadulás emlékünnepét, ' 
a paschkát Niszán hónap 14-én (március második felében) tar
tották meg. Niszán 14 és 15 közötti estén költötték el a paschka 
vacsorát. Az első keresztyének is husvétjukat eleinte e napon, 
Niszán 14-én tartották.

Sok és szenvedélyes vitára adott alkalmat Jézus halála s 
ezzel együtt feltámadás napjának meghatározása, naptári meg-
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állapítása. Kisázsiai, római, alexandriai gyülekezetek, latin, 
görög szertartásu, evangélikus és református, keleti, nyugoti 
egyházak élénk vitába bocsátkoztak s vitatkoznak még ma is, 
E vitára az úgynevezett synoptikus evangyéliumok (Máté, 
Márk, Lukács) és a negyedik, János evangyélioma közötti el
térés és elfogadása adott alkalmat. Az evangyéliom íróinak 
mindegyike megegyezik abban, hogy Jézus pénteki napon halt 
meg, azonban a hónap napjára nézve a synoptikusok úgy írják 
Jézus utolsó vacsorája „paschka vacsora“ lévén, ezt Niszán 
14-ének estéjén költötte el tanítványaival s halála másnap a 
paschka főünnepén Niszán 15-én történt, a 4-ik evangyéliom 
szerint azonban Jézus azon a napon halt meg, amelyen a zsidók 
a paschka bárányt enni szokták s ez a főünnep előtt való napon 
történt, Niszán 14-én. Jézus közel érezvén halálát, Niszán 
13-án tartott vacsorának a paschka vacsora jellegét adta. így 
a ceremoniálís jellegű vacsora fönmaradván a hagyományban, 
a synoptikusok ezt paschka vacsorájának vették s Jézus halá
lát Niszán 15-j^e tették.

Másrészt az egyes egyházak a husvét idejének meghatáro
zása terén is különböző felfogást tanúsítottak. Már a paschka 
ünnep s paschka vasárnap s ezzel összeköttetésben a tavasz 
kezdete, a tavaszi első holdtölte is vita tárgyát képezte.

Végre a 325-iki neceai zsinat —  e vitának véget vetve — 
kimondotta, hogy husvét Niszán 14-én, a zsidó paschka ünnepen 
ne tartassák, hanem mindig a tavasz (márc. 21) első holdtölte 
utáni vasárnapon, ha e holdtölte vasárnapra esnék, a husvét a 
következő vasárnapon tartatik meg. így a husvét tulajdonképen 
mozgó ünnep lett s ehhez igazodnak az utána következő ünne
pek. Legkorábban esik a husvét március 22-ére, legkésőbben 
április 25-ére. A  niceaí zsinat eme határozatát a keleti alexand
riai egyház után, a nyugoti egyház is elfogadta. S ez van ér
vényben ma is.

Csak a naptárak különbözősége miatt —  ami természete
sen maga után vonta ismét a husvét idejének kérdését —  volt 
még vita. 1582-ik évben a Gergely-féle naptár behozatala újból 
elkeseredett harcot támasztott a nyugateurópai és a keleti 
görög egyház között. Ez utóbbinak a római egyházfőtől uj kalen
dáriumot nem fogadtak el és a régi Julián-féle kalendárium 
mellett maradtak. A  protestánsoknak is külön átdolgozott nap
táruk volt 1700. év óta. így 1724. évben pl. a katolikusok 
április 16-án, a protestánsok április 29-én tartották meg a hus- 
vétot. — 1775-ik évtől azonban a protestánsok is elfogadván a 
Gergely-féle naptárt, ez időtől fogva a husvétot ugyanaznap 
ünnepük meg a római katolikusokkal.

Az első keresztyéneknél a húsvéti ünneplés az egész hétre 
kiterjedt. Az 1094-iki Konstantzi zsinat a húsvéti ünnepet há
rom napra (vasárnap, hétfő, kedd), a 18-ik század végén a 
rationalizmus két napra redukálta.
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A husvétnak s a hozzáfüződő eseménynek nagy jelentőségn 
volt és van a keresztyénségnél. A  husvét adta és adja meg 
minden ünnepnek fényét, méltóságát. A  husvét nagy jelentő
ségét mutatja már az azt előkészítő „ nagy hét“ és az is, hogy 
előtte való estét és éjjel ébren, imádkozással töltötték el (innét 
a vigilia =  őrtállni, vecsernye szó) s mikor pirkadni kezdett 
a husvét reggelén, igy köszöntötték egymást: „Feltámadott az 
Ur!“ — mire igy felelt a másik: „Bizonnyal feltámadott!" — 
aminthogy keleten még mindig így köszöntik egymást.

A  husvétot különösen két fontos momentum teszi nagy 
jelentőségűvé: a megváltás és a feltámadás ténye. — Jézus 
ártatlan szenvedésével s halálával kiengesztelte az Istent s igy 
az ember hite által a Jézus érdeméért bünbocsánatot, irgalmat 
nyer. Az önfeláldozó Messiás kibékítette a mennyet a földdel, 
az Istent az emberiséggel, másrészt az Ur feltámadása avval 
bíztat: ime volt mégis egy, aki meghalt, de feltámadott; igy a 
halál „nem enyészet, pusztulás, hanem uj életnek kezdete. 
Valamint az Úr meghalt a keresztfán, úgy velünk is meg kell 
halni a bűnnek, valamint az Ur feltámadott a halálból, úgy 
nekünk is, kik benne hiszünk, fel kell támadnunk dicsőült alak
ban uj életre.

A  Krisztus feltámadása nélkül hiába volna a keresztyén- 
ség hite, az ember reménye. A Krisztus születését, halálát a 
feltámadás hite nélkül megérteni nem tudnánk. —  És az ártat
lanság, a szeretet, az igazság keresztfán, sírban pusztulása, 
örök bukása miatt megrendülne az erkölcsi világrendben, a 
Mindenható igazságosságában való hitünk és e küzdelmes élet 
után jobb jövőért reménységünk. Másrészt saját halálunk, sze
retteink elvesztése mint nehéz kő nyomasztólag, kétségbeejtő- 
leg nehezednék ránk. De íme a husvét reggelén a sírról legör
dült a kő s hangzik az angyal szava: „Ne féljetek, mit keresi
tek a holtak közt az élőt: Feltámadott?!"

Amint a tavaszi napsugár melegétől élet fakad az anya
földből s fü, fa, virág újraéled, úgy a húsvéti hit tündöklő 
sugarától átjárt ember is feltámad az örökéletre. E hit ad erőt 
a nyomorúságban kitartásra, az élet harcában türelemre. .. 
Kedveseink koporsójánál pedig nem állunk reménytelenül, nem 
sírunk vigasztalanul, halálunk óráján nem átkozódunk két
ségbeesve, mert tudjuk, hogy az Igaz Ember feltámadott, „Én 
élek, szól az Ur, s éltek ti is és aki él és hiszen én bennem, 
ha meghal is él!" E meggyőződéstől áthatva mondja a költő is: 
„Bizton tekintem mély sírom éjjelét, zordon, de óh, nem, nem 
lehet az gonosz . . .  elszórt csontjaimat ott is az ő kezei takar
ják!" , . .

A  megváltás és feltámadás eme nagy ünnepén köszöntsiik 
egymást mi is, örömmel, hittel: „Feltámadott az Ur!" .. . „Bi
zonnyal feltámadott!"

V.
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Tisztviselői kart (felügyelő, másodfelügyelő, 
gondnok, ügyész, presbyterium számvizsgáló 

bizottság) beiktató beszéd.

(I. Tim. VI. 3—21.)

Testvéreim a Krisztusban!
Ünnepe van ma a mi kis egyházunknak. Olyan kiemelkedő 

nap a többi közül, amikor az emberek nemcsak hogy felveszik az 
ünneplő ruhájukat, hanem többen keresik fel ezt a szent hajlé
kot, mint különben.

Összejöttünk a kegyelem Istenének nevében, hogy egyhá
zunknak újonnan választott tisztikarát, az én világi munkatár
saimat ünnepélyesen hivatalukba iktassuk. Összejöttünk, hogy 
e napon is hálával adózzunk a mi Istenünknek, s a közös buz
góság szárnyain felszállVa lelkünk a mindenek Alkotójához, hi
tünk uj lángra lobbanjon s a vallásos buzgóság szent tüzét mind 
jobban felélesszük a hívekben, fel a még közönyös lelkekben is,

Áhitatos ünnepi érzéssel jelentetek meg itt, T.-im a Kr.- 
ban, akiket egyházunk közönségének megtisztelő bizalma kitün
tetett, hogy kezemből átvegyétek azt a tiszteletbeli hivatalt, 
amelynek minden igaz evang. keresztyén méltán örvend az ő 
szivében, amit visszautasítani senkinek nem szabad s amit be
tölteni mindenkinek evangéliumi szent kötelessége.

Ide hozott most benneteket a vallásos buzgóság sokkal na
gyobb számban, mint máskor, s remélem, hogy mindnyájan az
zal a szent elhatározással állótok itt, hogy ezentúl mind gyak
rabban és gyakrabban felkeresitek ezt a szent hajlékot és azt 
valljátok a hű tanítvánnyal együtt; ,,Jó minékünk itt lenni."

Igen: jó minékünk itt lenni. Itt lerázva magunkról a földi- 
ség porát, a gyülölség és minden egyéb emberi gyarlóság szeny- 
nyét, templommá lesz a szivünk, a lelkünk, melyből Istent di
csőítő zsolozsmák szállanak az ég felé. Itt enyhül a bánatunk, 
tisztul az örömünk és valami kimondhatatlan boldogság fogja 
el a lelkünket, amit ott kinn a nagyvilág zajában hiába kere
sünk.

S amikor elhivatva a Krisztus anyaszentegyházának szolgá
latára, itt állótok e szent oltár előtt, a néma csöndben felhang
zik előttetek a nagv Pál apostolnak Tímótheushoz intézett buz
dító, bátorító szava, oktató tanácsa.

Elhivattatok e gyülekezetnek megtisztelő bizalmából, állá
sotok tiszteletbeli, de e tiszteletbeli hívatástoknak csak annál 
jobban meg kell felelnetek. Azért szívleljétek meg a nagy apos
tol szavait, amint az imént felolvastam előttetek, s amely sza
vak alapján röviden arról fogok elmélkedni előttetek, hogy:

8
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Az állás, amelyre hivattatok, tiszteletbeli, azért
1. ne legyetek elbizakodottak, akik az istenfélelmet nye- 

rekedésnek tekintik s egyházuknak csak kárt okoznak,
2. hanem legyetek igazán istenfélők, álljatok hivatásotok 

magaslatán!
I.

„Ha valaki nem követi a mi Urunk Jézus Krisztus egész
séges beszédeit és a kegyesség szerint való tudományt, az fel- 
fuvalkodott, aki semmit sem ért, hanem vitatkozásokban és szó
harcokban szenved, amelyekből származik irigység, viszályko
dás, káromlások, rosszakaratú gyanúsítások, megbomlott elméjű 
és az igazságtól mefosztott embereknek hiábavaló torzsalkodá
sai, akik az istenfélelmet nyerekedésnek tekintik. Azoktól, akik 
ilyenek, eltávozzál." — inti az apostol Timótheus nevű tanítvá
nyát, s az intelem hozzátok is szól T.-im, akik most itt vagytok 
előttem.

Ha valaha valahol jelentősége volt e komoly szavaknak, 
úgy különösen nagyjelentőségű ez a mi bajai gyülekezetünkre 
nézve. Az ilyen, idegenség tengerében apró kis szigetként élő 
eklézsiának különösen életfontosságú érdeke, hogy hívei köves
sék a Krisztus egészséges beszédét és a kegyesség szerint való 
tudományt, mert ha ezt nem teszik, akkor megbomlik az annyira 
kívánatos béke és az egyenetlenség, viszálykodás, torzsalkodás 
ördögei felütve gonosz fejüket, szétugrasztják Krisztus kicsiny 
nyáját, veszedelembe sodorják az ő kis anyaszentegyházát, 
amely veszedelem azután az egész evang. közösségre káros ki
hatással van, különösen napjainkban. A  felfuvalkodottságnak, 
egyéni hiúságnak gonosz szellemeivel — sajnos — nem egyszer 
volt alkalmunk kínosan megismerkedni. Ezeknek távoltartására 
serkent bennünket az apostol, nehogy szigorú Ítéletként hangoz
zék reánk is a kemény megállapítás: az istenfélelmet csak nyere
kedésnek, önző, rideg érdekek legyezőjének tekintik.

Szívleljétek meg T.-im mindannyian e komoly intő szava
kat és legyetek az igazság beszédének necsak hallgatói, hanem 
mindenkor a megtartói is!

Tartsátok szemetek előtt az apostolnak ama másik nagy 
igazságu mondását, hogy „Akik pedig meg akarnak gazdagodni, 
kisértetbe meg tőrbe és sok esztelen káros kívánságba esnek, 
melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert 
mindn rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván 
némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok 
fájdalommal."

Örök igazságu szavak ezek, amelyek különösen a mai önző, 
anyagias világban nyernek teljes és tökéletes beigazolódást. 
Soha az emberiség annyira nem hajszolta őrült hajszával a 
mammont, mint éppen napjainkban, de soha olyan boldogtalan 
nem is volt, mint manapság. A  pénznek rettenetes őrült szerelme 
mint csalfa lidércfény vonzza az embert egyre tovább és tovább
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a veszedelem ingoványos örvényeibe, amelyekből nincsen me
nekvés, a hittől való eltévelyedés mind nagyobb és nagyobb 
boldogtalanságba kergeti az embereket. És mégis olyan sokan 
vannak még, akik szentségtelen üres beszédeknek és hamis nevű 
ismereteknek hódolnak, templomnak, egyháznak hátat fordita- 
nak s saját kicsiny gyülekezetük kérő szava nem talál meghall
gatásra náluk, nem gyakorolják magukat az áldozatos szere- 
tetben, csak a saját ingatag talajon épülő bálványtemplomuk
nak tégláit hordják össze nagy igyekezettel, nem törődve 
ezerek és ezerek nyomorával, szegény embertársaik könnyével, 
jajjával.

Felfordult világ ez T.-im, amelyben minden a fejetetejére 
van állitva s amelyben az ember őrült iramban rohan végső ve
szedelmébe. Ha ezer és ezer érctorku Pálapostol volna is, ciki 
belekiáltana a mammonért őrülten tülekedők táborába: Meg
bomlott agyú emberek, ne fuvalkodjatok fel, ne vessétek meg 
a Krisztus egészséges beszédeit és a kegyesség szerint való tu
dományt, talán még akkor is kevés lenne azoknak a száma, 
akik magukhoz térve, rálépnének a vallásosság egyedül boldo
gító, egyedül üdvözítő útjára.

Legyetek ti, T.-im, a jövőben mindannyian e kevesek körül 
valók,

II.
Legyetek igazán istenfélők és mint az egyháznak, ennek a 

mi kis gyülekezetünknek elhívott tagjai, álljatok mindenkor 
hivatástoknak magaslatán!

Mert — amint a nagy apostol mondja — valóban nagy 
nyereség az ístenfélelem, megelégedéssel: mert semmit sem hoz
tunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit; de ha van 
élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.“

Nagy nyereség az ístenfélelem megelégedéssel. Mi sem bi
zonyítja jobban e nagy igazságot, mint azok a szegény, máról- 
holnapra tengődő, nyomorúságban élő magyar testvéreink, akik 
közé olyan sokan tartozunk jómagunk is, akik lemondással 
tűrnek és szenvednek el minden nélkülözést a drága haza érde
kében, reménységüket és bizalmukat a seregek hatalmas Urába 
helyezve, aki nem hagyja el végleg az övéit s ha néha talán 
hosszú ideig is tartja rajtuk büntető ostorát, de végül mégis csak 
leveszi azt róluk és a nélkülözések és szenvedések sötét éjsza
kája után felderíti reájuk jókedvének ragyogó sugáru napját.

Semmit sem hoztunk a világra, el sem is vihetünk innen 
semmit, hiába gyűjtjük halomra a kincseket, amiket rövidebb, 
vagy hosszabb élet után itt kell hagynunk, bármennyire ragasz
kodunk is hozzájuk, bármilyen őrült szerelemmel is viseltetünk 
irántuk. Azért, ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg 
vele. A  megelégedett embernél, aki bizodalmát mindenkor, min
den körülmények között Istenébe helyezi, boldogabb ezen a föl
dön nem lehet.
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A nagy apostolnak örök igazságu szavaival szólok tehát 
ismételten hozzátok. „Te, óh Istennek embere, kövessed az 
igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes 
tűrést, a szelidséget!'1

Kövessétek az igazságot, a vallás igazságait, azt az evangé
liumi drága szent igazságot, amelyért az ősök annyit küzdöt
tek, szenvedtek, Amikor erről az igazságról, erről az istenféle
lemről, erről a hitről nektek is bizonyságot kell tennetek, akkor 
álljatok meg szilárdan mindenkor. Nektek már nem kell szen
vednetek ezért az igazságért, nem kell vért és életet áldoznotok 
érte, legalább akkor, amikor bizonyságot kell tennetek róla, 
akkor legyetek legalább igazi keresztyének, igazi, törhetetlen 
és tántoríthatatlan hitű evangélikusok. Ti vagytok mellettem 
az egyház vezetői, világiakban gondozói, különösen te, felügyelő 
és másodfelügyelő testvérem, a ti szent kötelességetek tehát 
elsősorban, hogy egyházunk igazáért velem együtt mindenkor 
felemelt fővel, egész szívvel és lélekkel síkra szálljatok Ha 
talán nem ismernétek fel mindenha mindjárt ez igazságokat, 
lelkípásztori atyai tanáccsal és útbaigazítással tőlem telhetőleg 
szívesen állok rendelkezésiekre. Amire én felavatásomkor ün
nepélyesen felesküdtem, azt minden erőmmel és akaratommal 
a kegyelem Istenének segedelmével betartom, de másokkal is 
betartatom. Tartsátok be ti önkényt, magatoktól azt, amire ez 
ünnepélyes órában felesküdni fogtok. Ha mindenha egy szivvel- 
lélekkel mint igaz evang. keresztyének állótok mellettem, akkor 
nem kell félteni a mi kis egyházunkat, akkor az őrálló szerepét 
ezen a fontos véghelyen be tudja tölteni. Szeretet, békességes 
tűrés, szelídség legyenek mindenkor bennetek, velünk és kö
zöttünk. Erről ismerik meg mindenek, hogy a Krisztus evangé
liumának letéteményesei, az ő igaz tanítványai vagyunk. Ezekért 
segít meg benneteket mindnyáj otokat a mi mennyei Atyánk, 
Istenünk.

Szeretett T.-im, Tiszttársaim az Urban! Ne fuvalkodjatok 
fel, ne reménykedjetek a bizonytalan gazdagságban, hanem az 
élő Istenben, aki bőségesen megad nekünk mindent a mi táplál- 
tatásunkra, hogy jót tegyetek, legyetek gazdagok a jó cseleke
detekben, legyetek szives adakozók, közlők, kincset gyűjtvén 
magatoknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjétek az örök 
életet!

Ha valamikor, úgy most van szüksége a mi szegény egy
házunknak arra, hogy tagjai igazán istenfélők, igazán valláso
sak legyenek, hogy egyházuk érdekét igazán a szivükön visel
jék és érette semmi áldozatot meghozni ne legyenek restek. Az 
istenfélelemben mindenki bővelkedhet, de anyagiakban nem. 
Mindenki, különösen ti, választott T.-im, vegyétek igazán a szi
vetekre, a lelketekre ennek a kis egyháznak az ügyét és az er
kölcsi támogatás mellett álljatok mindenkor a legmesszebbmenő 
anyagi áldozatkészséggel is mellette. Hiszen áldozatos nagy
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időket él át a mi magyar evang. anyaszentegyházunk, de külö
nösen a mi bajai kis egyházunk, amelynek kérő, kiáltó és esdő 
szavát kell, hogy mindenki meghallja és tehetsége szerint sies
sen, nemcsak a kötelességszerü, hanem az őszinte evangéliumi 
lelkületből fakadó önkénytes támogatásra is. Az áldozatkészség
ben azért ne legyetek restek, gyűjtsetek magatoknak kincseket 
jó alapul a jövőre, hogy elnyerjétek az örök életet!

Ti tehetősebb vezetőtársaim, ti járjatok elől az áldozatkész
ségben is mindenkor jó példával! Adjatok ennek a ti kis egy
házatoknak abból, amit az Isten különös kegyelméből bősége
sen adott nektek!

„Óh Timótheus, őrizd meg, ami rád van bizva!“ Óh T.-im, 
felügyelő, másodfelügyelő, ügyész, gondnok, presbyterek és 
számvizsgáló bizottsági T.-im, őrizzétek meg ti is, amit ez a mi 
kis egyházunk reá tok bízott! Mindenek szemei rajtatok állanak, 
mutassátok meg, hogy az Istennek kedvelt emberei vagytok és 
azok akartok maradni is mindvégig! Tartsátok meg a parancso
latokat mocsoktalanul, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisz
tus megjelenéséig! Harcoljátok meg a hitnek szép harcát, hogy 
elnyerhessétek egykoron az örök életet!

így cselekedjetek, igy legyen és csakis igy lesz rajtatok a 
kegyelem Istenének áldása! Ámen.

Imreh Sámuel, 
bajai ev. lelkész.
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.............. .

1. Húsvéthétfő, felelet husvétvasárnapra. Husvétvasárnapja 
azt hirdette: Az Ur feltámadott! Húsvéthétfő az örvendetes hirt 
megerősítve, szivünket ily hitteljes szavakra készteti: „Bizony
nyal feltámadott! Oh Urunk, maradj tehát velünk, igéddel, ke
gyelmeddel, maradj velünk, ha éltünk napja lealkonyodík!"

Az emmausi tanítványok közül az egyiknek neve Kleofás, 
a másikat nem nevezi meg a szentirás, lehet hogy Lukács volt; 
legjobban tesszük, ha Valerius He^berger tanácsát fogadjuk meg: 
,,A második tanítvány, kihez a feltámadott Krisztus csatlakozik, 
legyél te magad."

2. Quasimodo geniti, husvét u. 1. vas. neve I. Péter 2, 2 alap
ján: „Mint most született. . . "  stb. Fehérvasárnapnak is nevezik, 
mert a megkeresztelt katechumenok e napon jelentek meg utol- 
szor fehér ruhában, a lelkimegujulást s feltámadást jelképező

IV. Képek s idézetek a szentíráshoz.
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öltözetben. Lelki megújulás, békesség nincs a feltámadott Krisz- 
tusban való hit nélkül.

3. Misericordias Domini, husv. u. 2. vas. neve, a 33 Zsoltár 
5 verse alapján, mely igy szól: „A z Ur kegyelmével telve a föld." 
A z Evangéliom utal arra az örömre, hogy ev. keresztény egy- 
házunk alapítójában, a feltámadott Krisztusban, a halált győző 
vitézben valóban jó s a vezetésre egyedül alkalmas, megbízható, 
jó pásztorunk van, ki irgalmából életét adja övéiért.

4. Valahol, egy elbeszélésben olvastam, hogy előkelő embe
rek, angol lordok, egy vendéglőben ebédeltek s ekkor jelentette 
valaki nekik, hogy a felszolgálók egyike hirtelen meghalt. „Egy 
pillanatra döbbenetes csend támadt a teremben. Meglehet (oly 
természetfölöttí szó a halál), hogy ezeknek a semmittevő embe
reknek mindegyike belenézett egy pillanatra a leikébe és olyan
nak látta azt, mint egy kis száraz borsószem." (Chesterton: Pá
ter Brown ártatlansága.) Hát te milyennek látod a lelkedet, ha 
rája pillantasz a halál fekete fényében?!

5. Mikor a francia forradalom, megrészegülve a tagadástól, 
mindent el akart törölni, Istent épugy, mint a lélek halhatatlan
ságát, a temetők kapujára is a feltámadás gondolata helyett ezt 
Íratta fel: A  halál örökös álom. Robespierre egyik beszédében 
ez ellen felháborodva szónokolt: „Polgárok! Töröljétek le a sir- 
kert kapujáról azt a szentségtörő kezek által odavésett monda
tot és véssétek helyébe ezt: A  halál a halhatatlanság kezdete." 
(Lamartine: A  gírondiak története.)

6. „Boldogság! Talán nem is tudod, mit jelent e szó. És ha 
tőlem kérdeznéd, négyszem között őszintén megvallom neked, 
hogy hamarjában egész tartalmát összefoglalva, én sem tudnám 
megmondani. Ne csudálkozzál rajta, maguk a bölcsek is fenn
akadnak e kérdés megfejtésénél! Úgy tudnánk erre csak meg
felelni, mint azon ember, akitől az utas azt kérdezte: mennyi 
idő alatt érem el a legközelebbi falut s a kérdezett azt mondotta: 
menj! Amaz gondolva, hogy talán nem jól értette, ismételte a 
kérdést. A  másik ismét csak azt felelte. Az utas azt hívén, hogy 
ezjbolond, folytatta útját s midőn már jól elhaladt, akkor kiál
tott emez utána: egy óra múlva ott leszesz! Látni akarta, mily 
gyorsan halad, mert csak ebből ítélhette meg, mennyi idő alatt 
érhet a kérdett helyre, így vagyunk a boldogság meghatározá
sával is, ha azt úgy értelmezzük, amint az emberek közönsége
sen felfogni szokták. Hogy valakinek meghatározhassuk, mi a
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boldogság, előbb azt kellene tőle kérdeznünk: mik a te vágyaid? 
Csak aztán mondhatnék meg, hogy ránézve mi a boldogság." 
(Papp Károly: Esti harang,)

7. ,,Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába:
Egész világ nem a mi birtokunk;
Amennyit a s z ív  felfoghat magába,
Sajátunknak csak annyit mondhatunk."

(Vörösmarty: A  merengőhöz.)
8. Egyszer Zichy Géza megkérdezte Liszt Ferenctől, miért 

nem vezet naplót? A zeneművészek fejedelme igy felelt: „Elég 
súlyos feladat ezt az életet leélni, minek még a sok jajszót le is 
írni; úgy nézne ki az, mint egy kínzókamara."

(Gr, Zichy Géza: Emlékeim.)
9. „A  költészet és zene, amennyiben hatalmunkban áll, arra 

szolgál, hogy földi életünk gyógyíthatatlan fájdalmait enyhítse. 
Vigasztalást és erőt azonban csak a Megváltó keresztje adhat!" 
(Liszt F. egyik leveléből.)

10. „Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja! Gyer
mekkorunkban megtanultuk néhány óra alatt, az élet iskolájá
ban újra meg kell tanulnunk a szenvedés kényszerítése alatt." 
(Kapi: Ad astra.)

11. „Ha a szenvedés eszköz a mi Istenünk kezében, mellyel 
büntet, nevel, tökéletesbbé tesz, akkor már ebben a felfogásban 
nagy vigasztaló erőt találunk. Megérinti lelkünket az Isten közel
sége. És ez már maga^végtelen megnyugvás. Azután áthat az a 
bizonyosság, hogy a keserű fájdalomért bő kárpótlást nyerünk 
egykoron. — Mennyire meg van könnyítve a szenvedés azoknak, 
kik az Istenben bíznak! Előre látják szenvedésük célját s előre 
tudják küzdésük eredményét: győzedelmet!

Ez a gondolat valami különös nyugalmat ád az embernek. 
S minél mélyebb gyökeret ver ez az igazság a mi világnézetünk
ben, annál erősebb lesz a lelkünk nyugalma. Ez a lélek patinája."

(Kapi B.: Ad astra.)
12. A  magyar ifjúság csak úgy tölthet be történelmi hivatást, 

ha a szenvedő nemzet fájdalmának élő hordozójává, jövőt kö
vetelő akarásának harcosává s ha kell, vértanújává tud lenni.

(Raffay dr. 1925. márc. 15. beszédjéből.)
13. A  magyar föld röge azoké legyen, kiknek nemcsak ér

deke, de lelke is összeforrott a nemzettel. (U. o.)



A  lap terjedelmét az előfizetők száma és az általuk beküldölt előfizetési 
díj határozza meg. — így egyes dolgozatok a mai számból kimaradtak. Mi
után Hering veszprémi belmissiói lelkész elnöknek az úrvacsoráról s gyónás
ról tanulságos éntékezését fontosnak tartottam már most leközölni, abból a 
célból, hogy e böjti időben a kollégák vallásos estélykor ezt felolvassák, azért 
a „Reggeli levél", „Törvények, rend életek" stb. kimaradtak. —  A  május— 
júniusi számba ápr. 16-ig kérem a predikatiókat. —  Kérem az egyházi beszé
deket s egyéb cikkeket, hogy lapunk változatos legyen, rövidebbre fogni. — 
A  lap előfizetése megújítására s a hátralékok beküldésére a mai számhoz 
csekklapot voltam bátor mellékelni.

Uj előfizetők márc. 15-ig: Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő, 
Tótth Szőlilős Mihály vallástanár Rákosszentmihály, Kemény Lajos lelkész 
Budapest, Ev. lelkész: Nagyalásony, Tápiószentmárton, Tét, Kiskőrös (Blázy), 
Aszód, Somlószőllős, Szárazd, Nemescsó, Homokbödöge, Mucsfa, Doktor 
György ev. tanító Rákosszentmihály.

Helyreigazítás. Márciusi füzetünk kottamellékletében néhány sajtóhiba 
van, amely igy helyesbítendő: A  harmadik ütem második negyede á helyett 
g. Az ismétlő jel utáni második ütemben az első negyedre tenor és basszus 
unisono á-t énekel, a második ütésre a tenor cí-1, a basszus fisz-1.

V. Szerkesztői üzenet.
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