
Az apostoli „jaj“ — a lelkészi „jaj“ ? . . .
I. Kor. 9.16 b.

J a j! . . . Mily rövid ez a szó s mégis mi mindent fejez k i! 
Aki ezt kiejti, vagy aki ott hordozza arcán, szívében, tettein,
— annak nagy a gondja, sok a fájdalma s nagyon kevés az 
öröme. Annak teher az élet. S ma nagyon sokan vannak, akik 
élő panasz módjára állandóan jaj-jal járnak-kelnek közöttünk! 
Szinte azt kell gondolnunk, hogy nehéz vagy talán lehetetlen 
is: megelégedett, boldog, örvendező emberrel találkozni. Ha 
összejössz legjobb ismerősöddel, barátoddal s egy-két szót vált 
veled, a második vagy harmadik mondat már a panasz hangját 
üti meg s elkezdődik a „jaj", a panasz annak igazolására, hogy 
az ő élete is csupa baj, csupa gond, csupa vesződség . . .

Jajgatni, panaszkodni, keseregni — tudunk. Tudsz való
színűleg Te is, ki e sorokat olvasod. De tudod-e azt, hogy egy- 
egy ilyen „jaj, az ilyen kimondott vagy elhallgatott, de a lélek
ben ott ülő s a szem ablakán kinéző keserű panasz romboló 
erőket hord magában!? Egy-egy ilyen „jaj" gátat emel Krisztus 
ügye s az evangéliom elé, annál veszedelmesebb, minél több 
jajból épül fö l . . .

Gondolunk-e erre mink, lelkészek ? . . .  Gondolunk-e arra, 
hogy legjobb igyekezetünk azért szenved hajótörést, mert hir
detjük, hogy ne aggodalmaskodjunk s magunk oly könnyen 
elcsüggedünk; hirdetjük, hogy ne panaszkodjunk s csupa panasz 
vagyunk mi magunk ? . . .

Érdekes, de egyúttal jellemző, hogy Pál apostol nem pa
naszkodik, nem jajgat soha. Pál apostol kemény, férfias jellem. 
De egyúttal megelégedett ember is : tud bővölködni, tud szűköl
ködni. S mégis ez a megelégedett boldog ember egyszer szintén 
ajkára veszi ezt a szót, hogy: „jaj! . . . “ De — észrevesszük-e
— ez a szó itt nála nem kesergés, nem panaszkodás, de dia
dalmas felujjongás, boldog vallomástétel. Nem afelett való szo- 
morkodást fejez ki ez a szó, hogy nincs valamije, amije lehetne 
vagy amije van másnak, hanem túláradó örömöt afölött, hogy 
hirdetheti a Krisztus evangéliomát.

Ez a boldog vallomás — lelkének ez a számunkra is el
küldött üzenete — átvonul összes levelein, mint drága hímzésen 
az értékes művészi motívum. De amikor itt erre a boldogságra 
gondol s erről ír, egyszer csak átfut szívén a gondolat: mi lenne, 
ha nem így lenne ? Mi lenne, ha nem találta volna meg Krisz
tust!? Mi lenne vele, ha nem volna oka hirdetni mindeneknek
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boldogan: Krisztus evangélioma Istennek hatalma minden hivő üd
vösségére I ? . . .  S mi lenne vele, ha elveszítené a Krisztust, ha 
el kellene szakadnia Tőle! ? . . . Mi lenne, mi lenne! ? . . . Ször
nyű még gondolni is erre s feljajdul: „Jaj nékem, ha az evan- 
géliomot nem hirdetem!. . .  “

Az apostol más szavakkal ezt így is mondhatta volna: 
Ha nem lehetek a Krisztus evangéliomának hirdetője, akkor 
végem van, akkor elvesztem, akkor nem érdemes élnem, mert 
értelmet, jelentőséget, célt és hatalmat életemnek csak Krisztus 
adhat: Krisztus nékem az élet. Nélküle nincs célom, nincs létjogo
sultságom. Ezért mondja: „Jaj nékem, ha az evangéliomot nem 
hirdetem!"

Boldog ember az, akinek csak ez az egy „jaj“-a van. 
Boldog ember az, akinek életében ez az egyetlen, a fő tényező. 
Boldog az, akinek ez a „jaj“ nem teher, nem visszatartó nyűg, 
de szárnyakat adó öröm és boldogság.

S szomorú az élete annak, aki más miatt, aki sok miatt, 
aki minden miatt folytonosan csak jajgat, panaszkodik: mennyi 
a bajom, mennyi a dolgom, mennyi a küzdelmem I „ mi minden
ről kell lemondanom s mily kár, hogy le kell erről is, meg 
arról is mondanom!* Szomorú az az élet, mely nem érzi a 
dolognak, a bajnak, a küzdelemnek, még a fájdalomnak is az 
édes mézét, ha azt a Krisztusért vállalja . .  .

S te vájjon miért panaszkodol, neked milyen „jaj“-od van, 
kedves lelkésztársam? Ajkadra vetted-e már valamikor meg
rettenve, ezt a néhány szót: „Jaj nekem, ha az evangéliomot nem 
hirdetem". . . Azaz: belépett-e már vagy egyszer életedbe is a 
rettegő félelem: El lehet veszítened a Krisztust! ? S ha igen, 
feljajdúltál-e erre a rettentő felfedezésre: Jaj, csak ez ne tör
ténjék ! . . .

Vajha ez a szent „jaj" sajogna végig mindnyájunk szívén! 
Ez a szent „jaj" nagy áldást, nagy örömet, kimondhatatlan 
boldogságot jelentene az életünkben, de azon keresztül mások 
számára is. Mert ez azt jelentené: Egyek vagyunk a Krisztus
sal, Vele élünk, Vele tusakodunk s mindent megteszünk azért, 
hogy el ne szakadjunk Őtőle, mert Őt ismertük meg életünk 
egyetlen értékének. Ez azt jelentené, hogy az élet számunkra 
nem szomorú, nem csupa panasz, nem csupa teher, de öröm, 
boldogság, mert Ő vele együtt haladni át az életen az örökké
valóság felé, — gyönyörűség. Ez azt is jelentené, hogy nem 
tudunk hallgatni erről a boldogságról, de arról szólunk mindig, 
amikor csak megszólalunk. Sőt erről beszél arcunk, szemünk 
ragyogása. Megérzik beszédünkön, életünkön, hogy nem azért 
hirdetjük az evangéliomot, mert ez a hivatalunk vagy mert meg
fizetnek érte, de azért, mert Krisztus a boldogságunk, Krisztus 
az életünk. Nem aggódunk semmiért, csak azért, hogy Őt el 
ne veszítsük. Éltünknek csak egyetlen "jaj“-a van, mint az 
apostolénak: „Jaj nékünk, ha az evangéliomot nem hirdetjük". . .
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Tudom, hogy ez nem könnyű, sőt nagyon nehéz. De tu
dom azt is, hogy itt kezdődik Krisztus diadalutja a lelkész 
életében. S bizonyos az is, hogy ha elcsittulna lelkűnkben min
den panasz, minden jaj s csak az az egy, az apostol jaj-a 
nyugtalanítana szünetlenül, akkor megváltoznék bennünk, kö
zöttünk sok minden.

Akkor belőlünk is életformáló erők áradnának ki, mint az 
apostolból, melyek megmentenék s átformálnák ezt a világot.

S végre is ezért küldettünk!
Ezért végtelen nagy a felelősségünk. Ezért: „Jaj nékem, 

ha az evangéliomot nem hirdetem.
Dr. Deák János

egyetemi tanár.

Krisztus megváltó halálának jelentősége 
az igehirdetésben.

Igehirdető és nem szónokló egyházunk akkor áll hivatásá
nak magaslatán, hogyha a vasárnapi igehirdetésben, történjék 
ez ó egyházi perikopák evangéliomi vagy epistolai szakaszai, 
vagy szabad textusok alapján, az egyházi esztendő folyamán 
az üdvtörténet főfázisait, az emberi nem megmentését célzó nagy 
váltságmű egymásba kapcsolódó részleteit tárja az ezután vá
gyódó gyülekezet elé. Az egyházi esztendő ujjmutatása alapján; 
vasárnapi igehirdetésünk a váltságmű részletezése által dog
matikánk jelentősebb fejezeteit is rekapitulálja, az evangéliom hir
detése által hitünk alapigazságait tünteti fel.

Nyilvánvaló ennek következtében, hogy az ami hitéletünk 
centrumát alkotja, Krisztus váltsághalála, igehirdetésünkben is 
központi jelentőséget foglal el, és pedig nem csak Krisztus 
halálának napján, nagy pénteken, hanem bizonyos mértékig az 
év összes vasárnapjain. Ha van érzékünk az istentisztelet állandó 
alkotó elemei iránt, úgy már a háromságos egy Isten nevének 
bevezető megemlítése, ill. segítségül hívása, az oltári ima bűn
vallása, a közima végén elhangzó: „ami Urunk Jézus érdemé
ért*, az oltári feszület, sőt tovább menve a templom keresztje 
s a kereszt alapon emelkedő templomépülete mind erre a köz
ponti, centrális üdvtényre, hitünk fundamentomára akar figyel
meztetni.

Amint hogy már a nagy apostol, Pál, Krisztus evangélio- 
mának mélységébe legjobban belehatoló igehirdető és theologus, 
azt mondja, hogy nem akar másról tudni, csak Krisztusról és 
pedig mint megfeszítettről (I. Kor. 1 . 23.) és akik máskép jár
nak, azokról sírva mondja, hogy a Krisztus keresztjének ellen
ségei (Phil. 3.18.), sőt nemes felindulásában átkot mond azokra, 
akik más evangéliomot hirdetnek (Gál. 1 . 9.), és amint épen 
Pál apostol útmutatása alapján evangélikus egyházunk is a
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kereszt theológiájában, Krisztus váltsághalálában látja és hirdeti 
hitünk fundamentumát.

Ha így valamiképen minden vasárnap igehirdetését Krisz
tus megváltó halálának, érettünk hozott végtelen áldozatának 
ténye határozza meg, természetes, hogy ez, és semmi más nem 
lehet a nagypénteki igehirdetés tárgya. ítéljék bár ezen meg
állapításomat feleslegesnek azon nem csekély számú lelkész
testvéreim, akiknek egész évi igehirdetése nagypéntek keresztje 
felé orientálódik, de nem felesleges az esetben, ha az egymás
sal való kapcsolatot is nélkülöző vasárnapi igehirdetés közben 
szinte észrevétlenül és váratlanul jutunk el nagypéntekhez; ha 
nagypéntek úgy bukkanik fel előttünk a sekélyes deizmust hir
dető vasárnapi szónoklások közt, hogy nem tudunk vele mit 
kezdeni; s nem egy nagypénteki „igehirdetés" lesz vádbeszéd 
saját tehetetlenségünk és lelki vakságunk mellett.

Mert az iránt nem lehet kétségünk, hogy ha a nagypén
teki igehirdetés Krisztus halálában nem lát mást, mint az em
beri igazságtalanságnak és kegyellenségnek egy, ha mindjárt 
régen elmúlt kiáltó példáját, ha nagypénteken csak siratni tud
juk több-kevesebb őszinteséggel az igazat, aki nemes törek
vései dacára jutott kínos kereszthalálra, azt példázván tragikus 
sorsával, hogy a jóra mindig töviskoszorú vár; úgy ne csodál
juk, ha fáradozásunkat nem koronázza siker, s a gyülekezet 
lelki gazdagodás nélkül távozik a templomból, hiszen nagypén
teknek, a kereszt igazi jelentése által megszentelt nagypéntek
nek áldásából semmit sem adtunk és kaptunk, s a megmen
tésünkre irányuló eme csodás isteni üdvtény iránt való teljes 
tájékozatlanságunkat árultuk el. Pedig, ha más nem, úgy a 
hitben erős apák idejéből megmaradt szép gyülekezeti szokás, 
a nagypénteki tömeges úrvacsorához járulás figyelmeztethet 
arra, hogy itt egészen másról van szó, mint az igazság egy 
mártírjának emlékünnepéről, erőszak következtében halálra ju
tott kegyes tragédiájáról.

Hogyan ünnepeljük tehát nagypénteket, hogyan értékeljük 
Krisztus halálát igehirdetésünkben?

Bármely, Krisztus szenvedésére és halálára vonatkozó irás- 
helyet exegetálva több-kevesebb határozottsággal kifejezve két 
alapvető gondolatot találunk benne és pedig az ember bűnének 
nagyságát, s az Isten kegyelmének végtelenségét. A kegyes 
canterbury érsek szava szerint: Mondum considerasti, quanti 
ponderis sit peccatum, és hozzátehetjük atque gratia Dei.

Nem fontoltad még meg, hogy micsoda súlya van a bűn
nek és jelentősége a kegyelemnek. Emberi bűn és isteni' kegye
lem két ellentétes nagyság. Amig csak az előbbi működött, 
vagy működik, addig a mélységben vagyunk, a bűn mélyén, 
ahonnét nincs számunkra menekvés; de amint a mérleg másik 
serpenyőjébe, amelybe a magunk erejéből semmi ellensúlyt sem 
tudtunk tenni, az isteni kegyelem belehelyezte a golgotái keresz
tet, az a két durván egymásba ácsolt, Krisztus vérétől pirosra
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festett fadarab lenyomta, ellensúlyozta tengernyi bűnünket és 
felsegített a mélységből.

Nagy ellentétek tárulnak fel előttünk, ha a golgotái kereszt 
jelentésébe elmélyedünk. Halált hozó bűnök forgó, kavargó 
örvénye, és éltető kegyelem sugárözöne; és ez utóbbi óv meg 
bennünket attól, hogy az előbbibe bele ne szédüljünk s el ne 
vesszünk. A kereszt utal az ember bűnére, amely szükségessé 
tette a váltság halált s isten kegyelmére, amely megtalálta a 
módját, hogy megszabadítsa az embert a bűn átkától.

De ezen megállapítások újból és újból elénk vetik a kér
dést: miért kellett mindehhez a golgotái kínos kereszthalál? 
Vájjon a végtelenül bölcs és mindenható Isten, ha kegyelménél 
fogva elhatározta az emberi nem megmentését, nem választ
hatott volna más utat; az ártatlannak, az egyedül bűntelennek 
kellett szenvedni, hogy a bűnösök igazsághoz jussanak? Érez
zük, hogyan sodródunk bele Anselmus tévokoskodásába: az 
ember bűnével végtelenül megsértette Istent, de a kiengesz
teléséhez szükséges végtelen nagy elégtételt megadni nem tudta. 
Ezt adja meg maga Isten, keresztre juttatván az igazat.

Ezen logikailag helyesnek látszó, de vallásilag tarthatatlan 
okoskodás, amely Isten tulajdonságait állítja egymással szembe, 
(igazság, szeretet) holt eszközzé teszi az élő, személyes Krisz
tust és opus-operatum-má a golgotái áldozatot, a reformáció 
által újból megértett Pál apostol tanítása révén kerülhető el; 
megigazulunk hit által, kegyelemből a Jézus Krisztusban lett 
váltság alapján.

És hogy ezt megérthessük, szükségesnek látom épen a 
nagypénteki igehirdetésben az ember bűn alatti szomorú sorsának 
vázolását. Az Istennel szembehelyezkedő ember már ősatyja, 
Adám magatartásában mutatja a bűnnek Istentől elválasztó kö
vetkezményét: elrejtőztem, mert félek. Az Istennel való boldog 
gyermeki közösség megszűnik, az ember kerüli azt, akinek 
képére és akivel való egységben élésre teremtetett. Az űr egyre 
nagyobb lesz; az ember egyre mélyebbre sűlyed; az ősatya 
átkos öröksége az eredendő bűn a földre nyomja s a naponként 
ismétlődő harcban is állandóan csatavesztésre Ítéli. Ámde Isten, 
a kegyelmes mennyei atya segíteni akar, végtelen bölcseséggel 
az ember természetéhez szabva a segítség módját. Mert az ember 
egyelőre nem akarja elismerni, hogy végkép legyőzetett, hogy 
a jóravaló képesség csak a jó szándék formájában maradt meg 
benne, ha egyáltalán megmaradt, s a jó véghez viteléhez ereje 
nincs. Egyelőre maga akarja visszaszerezni az elveszett paradi
csomot, önerejéből az Istennel való közösséget. És Isten nem tiltja 
le erről. Próbálja meg az ember; győződjék meg saját tapasztala
tából, hogy lehetetlenre vállalkozott. Ha mástól hallja ezt, mégha 
felülről is, tiltakozik ellene, s visszautasítaná a segítséget. Ezért 
utat mutat néki az önigazság felé. Kijelenti számára a törvényt, 
elébe adja a szabályt: ha eszerint jársz, élsz: Az ember, az 
élet vándora nagy bizakodással indul el a törvényszabta utón;
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egy ideig nehézség nélkül jut előre s szíve szerint örvend sike
rének. Ámde az út egyre tovább vezet, szakadékok közt, felfelé, 
meredeken, s a vállát nyomó teher, az ősapa szomorú öröksége, 
amelyről kezdetben egészen megfeledkezett, ólomsúlyként húzza 
lefelé. A törvény pedig változatlanul mutat felfelé. Parancsszava 
újból és újból felhangzik: előre. Ha kezdetben jóbarátnak, segí
tőnek látszott, most tűnik ki, hogy kegyetlen zsarnok, űzi, hajtja 
előre a megfáradt életutast, akinek arcáról eltűnt már a mosoly, 
megszűnt bizakodása; meg-megtorpan, el-elbukik a verejték-, 
könny- és vércseppjeivel áztatott utón, de a törvény nem ismer 
irgalmat: csak ha cselekszed a törvény követeléseit, akkor élsz 
általuk. Az ereje fogytán levő vándor kínosan vánszorog tovább, 
ott suhog feje felett fenyegetően a kérlelhetetlen porkoláb os
tora. Még egy utolsó erőfeszítést tesz, azután összeroskad. Vége 
az önigazságnak. Nincs szabadulás. Óh én nyomorult ember, 
kicsoda szabadít meg engem a halál testéből! (Róm. 7.24) Ha 
szárnyai volnának megszabadulhatna, mert repülnie kellene, 
hogy a törvény követeléseinek eleget tehessen, de jártányi 
ereje sincs.

És ekkor odalép Isten az emberhez és megfogja a kezét. 
Az elhagyatottságában felsíró ember szavára: nincs hát szaba
dulás ! — felhangzik a felelet: van. A felelet a golgotái kereszt
ről hangzik. És a kereszt szavát most már, miután a törvény 
alatti kemény iskolát végigjárta, miután Isten a törvény által 
összetörte benne az önigazságnak utolsó maradványát s legyőzte 
benne a lázadó Ádámot, s megmutatta neki, hogy bűnössége 
nem elhanyagolható nagyság, hanem minden képességet lekötő 
zsarnoki hatalom — megérti; s az ember hajlandó a kegyelem 
elfogadására, Krisztus segítő jobbjának megragadására. Megérti, 
hogy nem lehet addig megújulás, tiszta, mocsoktalan élet, cél 
felé biztos törés, amíg az önigazság hamis vára össze nem 
omlott.

A bűnös ember felé, aki az igazságért való sikertelen 
küzdelemben szomorúan győződik meg saját tehetetlenségéről 
s rettegve gondol a bűnt büntető Istenre, biztatóan hangzik 
Krisztus szava a keresztről: az igazságra, amelyre önerődből 
képtelen voltál, elsegítelek én. Az a világra szóló jel, a golgotái 
kereszt megszünteti az ember bizalmatlanságát, elveszi félelmét, 
valósággá teszi előtte Isten bűnbocsátó atyai szeretetét. Nincs 
immár kárhoztatásuk azoknak, akik a Jézus Krisztusban vannak. 
(Róm. 1. 8. i.) Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött 
fiát adta, hogy minden valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, 
hanem örök életet vegyen. (Ján. 3 .16.)

A golgotái kereszt mutatja Istennek bűnt büntető, de a 
megtérő bűnösnek megbocsátani kész akaratát. Vele lezárul a 
bűnnek és halálnak korlátlan uralma, és megvalósul az, amit 
Isten a törvény és próféták által előre megígért: a kegyelem 
korszaka. És hogy a testet öltött igének útja a Golgotára veze
tett, ez mutatja véres komolysággal Istennek bűnt gyűlölő s
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bűnt elítélő szentségét, de egyúttal a bűnöst megmentő szeretett
nek végtelenségét. A Golgotán ártatlanul szenvedő Messiás a 
bűn felett való ítéletet, de a megtérő bűnös számára való kegyél- 
met hirdeti.

Az által, hogy Isten halálra adta azt, aki bűnt nem ismert, 
egyszülött fiát, olyan áldozatot hozott, hogy lehetetlen bűnbo
csátó szavának komolyságában nem hinni. A golgotái kereszt 
jelenti tehát a szabadulás útját az ember számára. Krisztus 
áldozatának hitteljes elfogadása, segítségének megragadása, az 
Istennel vüló békességet, az üdvösséget. Tehát a nagypénteki 
gyász csak saját bűneinknek szól; nagypéntek valójában a bűnős 
ember szabadulását, égnek a földhöz lehajlását, az elvesztett 
paradicsom visszakapását jelenti.

Az evangéliomok minderre csak egy-két szóval utalnak. 
Jézus is, amikor bekövetkező szenvedéséről szól s az úrvacsorát 
szerzi; de ez érthető annyiban, amennyiben akkor még nem 
volt itt az ideje a nagy mysterium teljes feltárásának. Még nem 
vettek Szentjeiket. Maga az őskeresztyén gyülekezet is inkább 
csak sejti, hogy amikor a Golgota keresztjéhez zarándokol, ak
kor jár a legszentebb talajon. Pál apostol lelkében gyújt először 
teljes világot Krisztus keresztje, s bár tekintse azt a zsidó bot
ránynak, a görög bolondságnak, ezt teszi evangélioma közép
pontjává, mert benne ismerte fel a megnyilatkozott égből az 
ember felé sugárzó isteni kegyelmet, mert benne látja az élet 
utján eltévedt embernek az Istenhez segítő biztos útmutatót.

Ahol Isten végtelen szeretetének eme kézzelfogható bizony
ságát, a keresztfán vérét érettünk ontó Jézust hittel magukhoz 
ölelik, ott a szeretet végtelenségének láttára leolvad az ember 
szívéről a közöny jégkérge, felpattan a bűn szorító páncélja, 
megszűnik a félelem bénító hatása és ellenállhatatlan erő kény
szeríti az embert térdre a végtelen isteni kegyelem előtt. A ke
reszt alatt térdelő ember pedig hallja Krisztus szavát: ezt tettem 
érted, te mit teszel értem. Erre a kérdésre adott felelettől függ, 
hogy ránk nézve nem volt-e hiábavaló Krisztus vére hullása. 
Mert Krisztus keresztje csak akkor lesz számunkra győzelmi jel, 
a feltámadás és új élet szimbóluma, ha életünket visszük neki 
viszonzásul, hogy azt új, gazdag tartalommal megtöbhesse, kü
lönben vád, ítélet, sőt annak végrehajtása.

Krisztus keresztje mellett még két másik keresztfát is 
látunk. A két latornak keresztfája az emberiség sorsát állítja 
elénk. A megtérő bűnös példája mutatja, hogy Krisztus keresztje 
reménységgel biztat akkor is, amikor minden veszve látszik; a 
Krisztust ócsárló bűnösé, hogy ott lehetünk a Golgotán, Krisztus 
közelében, de ha szívünkben érzéketlenek maradunk, nem hoz 
számunkra szabadulást, sőt végleges elitélést.

Ezt jelenti számunkra az igehirdetésben Krisztus váltság- 
halála; ez nagypéntek áldása, ha nem jön váratlanul és nem 
múlik el nyomtalanul szívünkben.

Dr. Kiss Jenő
egyet. rk. tanár.



Előfohászok.
Böjt 5. vasárnapjára. Já n . 8 . 46- 59.

Előtted tárva mindnyájunk lelke. —
Lezárjuk némán, takarjuk, rejtjük . . .
S Te, Uram, mégis olvasol benne.

Ökölbe szorul sokszor a kezünk.
Ragadunk követ, szórunk gúnyt Reád,
Hogy velünk vagy és mégis ellenünk.

ítélj meg minket . . . (Igéd ítélet).
Zúzd szét szívünket az ót, bűnöset 
S mienk lesz a menny, az örök élet. Ámen.

Virágvasárnapra. M áté 2 1 . 1 - 9

Vártunk, mindig vártunk . . .
S te jöttél hozzánk csendben suhanva,
Mint hómezőkre tavasz fuvalma.

Várunk, most is várunk . . .
Templomok, házak Téged fogadnak,
Virágok, vágyak Érted fakadnak.

Várunk, mindig várunk. — — —
— De ha a szívek templommá lesznek,
Hol hűség lángja lobog az égnek,
Melyben elég a szokás-hódolat 
S Te lész az Úr, az egy-parancsolat, —
Kacaghat akkor e világ rajtunk,
Mert mi mégis nem hiába vártunk. Ámen.

Nagypéntekre. já n .  19.16 -3 0 .

Véres Golgothán bús elhagyottan 
Értem baltái meg, drága Jézusom,
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Hát én mit tettem Érted mindeddig ? . . .
Mit adjak Néked? — Pusztán sóhajom ? . . .

Lelkem lezuhant; keresztfád magas;
Nem érek Hozzád; bűnöm földre von. 
Pokol-kínoknak égő tűzlángja 
Csap felém távol s villan arcomon.

Lelkem megremeg; . . .  láz gyötri egyre . . .
Önvád az, kínos,. . .  bűnömből fakad.------
Lelkemet nyújtom, . . . véred lemossa 
És meggyógyulok keresztfád alatt. Ámen.

Húsvét vasárnapra. Márkl6.i-«.

Csüggeteg szívvel húsvét hajnalán 
Árnyak suhannak zokogva némán.
Szentsírnál térdel s könnyes mindegyik . ..
Jézust szeretik, Jézust keresik.

Vissza is térnek, . . . sugárzik szemük: . . .
Nincs ott, feltámadt meghalt Mesterük. —
— Világot győzött az árnyak hite
S gigászként nőtt fel szívük szerelme.

Óh, vajha lehetnék én is ilyen! — — —
Krisztus szerelmét növelné hitem . . .
De tudom : Imám nem kél hiába,
Ha égő szívvel Krisztusom várja. Ámen.

Húsvét hétfőre. Lukács 24. is—*5.
Múlik az ünnep, gyengül varázsa,
De lelkem titkon mégis visszavárja.
Szeretnék vinni belőle erőt,
Egekbe építni boldog jövendőt.
Minden elmúlik; éltem elsuhan.
Egyre ködbe vész szép virágos útam.
Vér-vörös fényben bukik le napom 
S én csak az elmúlás árját hallgatom. —
— Lelkem felzokog: Uram ! Légy velem! —
S enyém lesz minden mindörökké. Ámen.
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Húsvét utáni I. vasárnapra. ján. 20. 19-23.

Szívem tárt kapu, az élet zúg át rajt 
Kergetve vadul búra bút, bajra bajt.
Néha elém húll egy-egy drága kincse,
De azért még sincs, még sincs békessége.

Lezárom, Uram és várlak Tégedet . . .
Oda künn zúghat, sikonghat az é le t. -- -- 
Te belépsz rajt csendben, nesztelen’ lépve 
És szívem megnyugszik, elpihen végre. Ámen.

MAGASSY SÁNDOR
ev. liceumi vallástanár.

Jézussal szemben.
(Böjt V. vasárnapjára.)

János ev. 8.46- 59.
Mikor Petőfi Sándor nagy, magyar lelke végigszáguldott 

az Alföld tengersík vidékén, annak Ígéretes nagyszerűsége 
megragadta a lelkét s fenséges elragadtatással énekelte: Szép 
vagy Alföld, legalább nekem szép!

Mikor a Kárpátok alján széttekintünk s látjuk a fokozatos 
emelkedést, s végigjárja szemünk az ezernyi dombot, apróbb- 
nagyobb hegyet, amelyeknek ezernyi ezer társuk akad, míg 
végül megpihen a szemünk s vele együtt a lelkünk a magas, 
hóborította hegycsúcsokon, amelyek nagy egyedülvalóságban 
uralkodnak széles tájak felett, nagy hidegségben, magánosán, 
fenséges megközelíthetetlenségben. Milyen szép, milyen csodá
latos kép! Ebben a képben ott rejtőzik a mi embervilágunk rajza.

Magasztosan szép az egyetemes emberiség gondolata. Meg
ragadja a lelkünket egy-egy gondolat, eszme, mely az egyetemes 
emberiség céljait szolgálja. Az általános jólét, örök béke, a 
világot átfogó nagy testvériség mind-mind olyan nagy lélek 
terméke, amely el nem múló, végtelen szerelemmel nézte az 
embert s kereste annak javát.

Az egyetemes emberiséget magánhordozó nagy gondolat
térről felemelem tekintetemet az emberi egyedekre s látom a 
milliónyi képet, mint apró homokbuckákat, látom a kimagasló 
dombokat, magasbatörő hegyeket, látom a kimagasló nagy 
lelkeket, amint misztikus homály veszi őket körül, látom az 
egyedülvalóság képeit, mint a magasságokban ragyogó hófehér
ségben tündöklő bérceket. Itt is vannak különbségek. Van a mi 
természeti világunknak megközelíthetetlen magasságba emelkedő 
csúcsa, van a mi lelki világunknak is mennyei magasságba 
szálló fenséges alakja, akihez még csak hasonlítható sincsen, 
ez a Krisztus.



11

Ilyen gondolatok ébredtek a lelkemben, mikor ezt a szent- 
irási szakaszt elolvastam. Milyen fenséges magasság az, ahol 
az Üdvözítő orcája ttindöklik. Épen ebben a nagyságában, 
eszményi kiválóságában van belerejtve földi sorsának a nagy 
tragédiája, de ebben van magasztos megdicsőülése is.

* **
A történelem lapjai arról tesznek elszomorító tanúbizony

ságot, hogy az emberiség nem tudja igazán értékelni nagyjait.. 
Ezért vannak a tudománynak, a gondolkodásnak vértanúi. A 
Szokrateszeknek megmérgezik az életüket. A nemzeti élet azt 
mutatja, hogy a nemzeti élet fáját az önfeláldozó hősök vére 
és könnye öntözi. Csak az elmúlt évben emlékeztünk meg II. 
Rákóczi Ferencről, a rodostói bánkódó magyarról, akire az a 
legtalálóbb név : „a legnagyobb magyar mártir“. Gondoljunk a 
turini remetére, a hazájáért hontalanná lett Kossuth Lajosra. 
De nem folytatom a szomorú sort. Mennyi áldozatot kívánt az 
ember legdrágább kincse, a hit, a vallás. Itt különösen gazdag 
a történelem annak a szemléltetésében, mennyire vak az ember 
igazi nagyjainak a felismerésében. Luthert birodalmi átokkal 
sújtja az ellenséges többség, pedig hazájának az emberiség 
történelmében való nagyszerű munkájával örök dicsőséget szer
zett. Kálvin számüzöttként menekül abból a Géniből, mely 
később büszke lett rá, mint legnagyobb fiára. Bizony fájdalmas 
igazság, hogy valami bámulatra méltó energiával tudja ez a 
világ üldözni, akit szívvel-lélekkel követnie kellene, kigúnyolja 
azt, akinek minden szavára hallgatnia kellene, halálba tudja 
küldeni azokat, akikért szent lelkesültséggel még az életét is 
fel kellene áldozni.

Milyen meggyőzően szemlélteti ezt az elszomorító igazságot 
annak a Jézusnak az élete, aki az emberiség bűnét hordozta. 
A szíve telve van kiolthatatlan nagy emberszeretettel, minden 
szava az ember javát, üdvét célozza, minden cselekedete mély
séges hálára fakasztó jótétemény, egész élete az eszményi ember 
felségesen szép megnyilatkozása.

Amerre jár, szentséges, gyógyító erő áramlik belőle; si
mogató szava olyan vonzóvá teszi egyéniségét, korholása meg
szégyenítően leigázza az ember. Nincs benne mesterkéltség, 
mégis művészi a megnyilatkozása. Egyénisége magasztosan fö
lényes, de mégis érezzük, hogy szeretettől dobog a szíve. Nem 
tudjuk, hogy a bölcsek írásait olvasgatta volna, de minden 
mondata felülmúlhatatlan bölcseség, tanítása olyan eszményi, 
mintha nem is emberi mértékre alkalmazná, de mégis annyira 
a lelkűnkhöz férkőzik, ,hogy ösztönszerüen is a teljes igazságot 
fedezzük fel benne. Élete valóban nyitott könyv, amelyből 
olvasni lehet. Belső egyénisége tiszta, egészen átlátszó, s cso
dálatos mennyei fény ragyogja át. Fenséges magaslaton álló 
ember! Mellette olyan kicsinyek a kortársak. Még a tanítvá
nyok is, akiket kevés számban kikeres a nagy tömegből, any- 
nyira eltörpülnek mellette, hogy sokszor szinte megbántjuk őket
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gyarlóságaikért. Pedig ők is magasban szárnyaló lelkek. Meny
nyire kicsinyek akkor körülötte az emberek! Épen ezek a fel
olvasott igék szemléltetik előttünk a kortársak — az emberek 
— lesújtó kicsinyességét. Nem bírják el a Jézus szellemi és 
erkölcsi nagyságát. Nem képesek elgondolni egy átlátszóan 
tiszta emberi jellemet, mert az ő lelkűk kétszínűséggel, ravasz
sággal van tele. Nem képesek elhinni, hogy valaki önfeláldozóan 
tudjon szeretni, mert az ő szeretetük rugója az önzés. Nem 
képesek elhinni, hogy valaki tisztán megőrizze és hordozza a 
felséges Isten ragyogó képét, mert az ő gondolataikban, sze
meikben, mozdulásaikban a sátán diadala vigyorog. Nem is 
tudják elgondolni, hogy valaki sohasem a maga dicsőségét keresi 
és szolgálja, hanem az örök Istenét, mert előttük a legdrágább 
a saját kis énjük múló dicsősége. Nagy a különbség Jézus és 
az emberek között, amit ők maguk is éreznek. Az összehason
lítás azonban csak az emberi gyarlóság javára billentheti a 
mérleget. Ők a Ábrahám ivadékai, az Isten választott gyermekei, 
ők az igazak, az istenfélők, övék a hit, a vallás kizárólag. 
Jézus tehát nem közülök való, nem felettük, de alattuk áll. 
Nem igazi izraelita, hanem samaritánus; nem az Isten, hanem 
az ördög van benne. A szavak bűvészi játéka a beszéde, amit 
tanít, nem az igazság szava, hanem a nyilvánvaló hazugság 
megnyilatkozása. Nem prófétával állanak szemben, hanem egy 
veszélyes, fanatikus, rajongó álprófétával. Mélységes megvetésük 
és jogosnak vélt felháborodásuk alapján „köveket ragadának 
azért, hogy reá hajigálják“ . . .

Megdöbbenünk, ha e jelenetet rideg valóságában magunk 
elé képzeljük. Eszünkbe jut az ének szava: „Miként csúfol, 
kínoz a vak nép Téged, ki a legjobb valál!“ Milyen mélyre 
sűlyedt az ember, hogy nem ismeri fel a mennyei igazság 
magasztos voltát. Milyen mélyen benne van a bűn fertőjében, 
hogy nem is hisz a tiszta, eszményi életben. Milyen vak az 
ember, mikor bűnnek látja az erényt, megkövezésre méltónak 
az erkölcsöt. Mennyire nagyhatalommá erősödött itt a sátán, 
hogy ilyen könnyű szerrel viszi harcba az embert a Krisztus ellen.

Bizonyára kiérződik a szavaimból, hogy én nem csupán a 
Jézus kortársairól, hanem a múlt mellett a jelen embereiről is 
beszélek.

Jézus határozott egyénisége nyílt színvallást kíván tőlünk 
is, kinek tartjuk Jézust mi? A sátánnal cimborái, vagy az 
Istennek a fia? Az örökélet beszéde-e a szava, vagy pedig a 
múló időnek szánt szép, de még se mindenek felett álló igazság ?!

Azt gondolhatnánk, hogy élesen tettem fel a kérdést. Mi 
nem gondoljuk, hogy Jézus a sátánnal áll bárminemű kapcso
latban, ezt azért sem gondoljuk, mert a sátán már elavult 
theologiai fogalom. Jézus eszményi ember volt, lelkes idealista, 
a rajongástól se mentes, de mindig előkelően nemes síkban 
mozgott, afféle nagyszerű próféta, de attól mégis messze van, 
hogy élő kapcsolatban legyen az Istennel. Tanítása szép, sok
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bán ma is messze jár a mi korunk előtt, mert még nem ter
mett az idő nálánál különb vallásalapítót. De a jövőben ez is 
bekövetkezhet. . . Nekünk a kultúra irányvonalában kell ha
ladnunk s ettől a keresztyén egyház tanítása nem tarthat vissza. 
Tiszteletben tartjuk, nem szállunk vele harcba, mert kétségtelen 
érdemei vannak, de a kulturember igényei mégis mások. No 
de azért imádkozunk, sőt néha a templomba is eljárunk, de 
föltétien behódolni a Jézus tanításának, a keresztyén egyháznak 
már nem fogunk. Ez középkori cselekedet volna.

Mélységesen elszomorító az ilyen, megvesztegetően igaz
ságnak tetsző okoskodás. Azt mondom reá, hogy ugyanannak 
a sátának a hangja ez, aki a Jézus kortársainak az ajkaira 
adta az akkor modern szót: samaritánus vagy te és ördög van 
benned. Régi emberi gyarlóság, hogy az erényt azzal akarja 
kompromittálni s a bűnt szebbé tenni, hogy az erényt befeke
títeni törekszik. Jézus ma is, és mindig az örök eszmény, az 
élő Isten fia. Ennek az elfogadása és vallása nélkül nincs 
keresztyénség. Ez a pozitív alap egyesül! Jézusnak mindenek- 
fölölt álló s föltétlenül behódoló követőkre van szüksége. Aki 
nem szenvedélyes híve, az ott van a vitatkozók, a kételkedők 
és a megkövezők táborában. Ott akarunk-e lenni? A helyünk 
nem ott van!

*  **
De térjünk vissza az evagéliumi képhez. Képzeljük magunk 

elé az egész jelenetet. Az alattomos, ellenérveiken kajánul vi- 
gyorgó sátáni arcokat az egyik oldalon, a másikon a kijelentés 
igazságait hangoztató Jézust. A sok vádló között az egyetlen 
vádlott. Mikor a sokaság egy-egy tagja egy-egy érvet okosko
dik ki, hogyan zúg mellette a hasonlóképen gondolkodók he
lyeslő moraja. Mikor Jézus szól, akkor csend kíséri a szavát. 
Milyen egyedül áll! Mégis nála van a nyugalom, a fölény, az 
igazság. Valami állandóan izgalomban tartja az ellenfeleket. 
Nem nyugodt a hangjuk, nem biztos az érvük, nem higgadt a 
viselkedésük. Ezek az emberek zavarban vannak. Van is okuk 
reá. Kerülik a Jézus nyílt tekintetét, inkább lesütik a szemüket. 
Bármennyire is leplezik, észrevesszük a zavarukat. Mégsem 
vádlók ők, hanem tulajdonképen vádlottak. Jézusnak egyetlen
egy kérdése a legnagyobb mértékben kimozdította őket erőlte
tett nyugalmukból. Ez a kérdés így hangzott: „kicsoda vádol 
engem közületek bűnnel?" Milyen komoly méltósággal hangoz
hatott ez a kérdés Jézus ajkáról, s milyen váratlanul érhette 
az ellenfeleket. Erre igazán nem gondoltak. De hiába is gon
doltak volna. Aki ezt a kérdést fel meri tenni az ilyen fondor
latos ellenségek között, az nagyon biztos a dolgában, teljesen 
nyugodt ártatlansága felől. Épen ez mutatja Jézus valóban em
berfeletti nagyságát, egyéniségének abszolutvoltát, hogy ezt a 
kérdést fel merte tenni. Minő erkölcsi bátorság telitette a lelkét, 
öntudatának minő tisztasága, a lelkiismeret fenséges nyugalma 
töltötte be egész valóját, hogy ezt a kérdést épen azok között
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tette fel, akik a hagyomány, a törvény, az emberi rosszindulat 
minden fegyverét neki szegezték, hogy bármi áron is győztesek 
legyenek. Ha a tanítványi körben tette volna fel ezt a kérdést, 
akkor kétségbe lehetne vonni ennek az erejét. Nem, nem a 
tanítványok körében, nem barátok között, de épen a legrava
szabb ellenségek között, amikor egyedül áll velők szemben, 
akkor kérdezi: kicsoda vádolhat engem közületek bűnnel? 
Képzeljétek el ezt a jelenetet és gondolkozzatok. Aki így tud 
és mer beszélni, az csak a legtisztább, a legtökéletesebb ártat
lanság, becsületesség lehet. Ilyen Jézus 1 Ez a mi Megváltónk!

Ami férfiasság, ami jellem, ami becsület, erény csak el
képzelhető, az mind benne van ebben a kérdésben. Magasztos 
fenségben, ragyogó glóriában látom Jézust, ha e kérdés fénye 
mellett nézem.

Ez a vádlott vádol. Valóban Jézus mindég akkor emelke
dik legmagasabban az emberek felé, mikor azok szánalmas 
gyarlóságukban diadalmaskodni akarnak felette.

A kérdés elhangzott, de felelet nem jött reá. Az ellenfelek 
megszégyenülten, pirulva hallgatnak. Jobbra-balra kémlelnek, 
hátha jön valaki, hátha megszólal valaki: én vádollak! De eny- 
nyi hatalma már még sincs a Sátánnak, hogy így szemtől-szembe 
merjen beszélni.

Jézus orcája mennyei dicsőségben tündöklik. íme az igazi 
nagyság, magasztos kiválóság. Ezt a lelki erőt nem lehet le
győzni, mert hiába győzik le, még erősebb lesz utána. Épen 
ezt látjuk Jézusnál. Itt csak egy lehetséges. Összeszedni minden 
pokoli erőt, szövetkezni a sötétség minden hatalmával, felvonul
tatni minden bűnt, minden emberi gonoszságot és elnémítani 
az igazságot, bilincsbe verni az ilyen jellemet, megszégyeníteni 
az ilyen magasztos nagyságot, a dicsőség koszorúját letépve, 
töviskoronát tenni az ilyen kiemelkedő főre, keresztre feszíteni 
az ilyen eszményi embert. Szövetkezett a bűn az erény ellen. 
Harcba indult a Sátán az Isten ellen. Szemben áll egymással 
az emberi bűn és az isteni szeretet. Megjelenik lelkünk előtt a 
Golgota, rajta a kereszt!

* **
Szívünk mélyéből hálásak vagyunk János apostolnak, hogy 

ezt a jelenetet számunkra így megörökítette. Látjuk éles voná
sokban Jézus eszményi képét, látjuk az ember feketéllő lelkét. 
Látjuk a bűntelenséget s vele szemben az emberi bűnök hal
mazát. Látjuk amint a megszégyenített bűn rohamra indul az 
isteni igazság ellen. Minden bűn ott van; az enyém is. Olyan 
helyesen mondja az ének: a mi vétkeinkért, álnok tetteinkért 
szenvedsz kínhalált. Világ gonoszsága vert a keresztfára . . . 
Bizony úgy van. Ott van az én gonoszságom is. Összekulcso
lom a kezemet és fohászkodom: és bocsásd meg a mi vétke
inket . . .  Ámen.

Marcsek János
tokaji lelkész.
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Az örökkévaló király.
(Virágvasárnap.)

Ev. Máté XXI. 1 -9 .
A keresztyén világ a szomorú emlékezésű nagyhét küszö

bére lép. A lelkekből a hit aranysugarai szállnak ki, hogy azok 
világánál az élet nehéz útain követhessük Jézust, hálául azért, 
amit érdemetlen bűnösök javára cselekedett. A földi dicsőség 
magaslatát építé fel egykor a hiú ábrándoknak virágvasárnapi 
népe. Felállítá a képzelet szivárvány színeiben ragyogó királyi 
trónját Dávidnak és Salamonnak, feldíszíté azt virággal, pálma
ággal s hozsána ének közben felirá a trónra azt a program- 
mot, melynek megvalósítását Jézustól várta. Ámde hiába, mert 
a Megváltó Izrael népének földi trónjára ezt a felírást helyező: 
az én országom nem e világból való!

És a nép kijózanodván hiú ábrándjaiból, a földi dicsőség 
magaslatáról leszédült a gonoszság szennyes talajára s azon 
hurcolta végig Jézust; de ő tiszta maradt, mig ellenben a nép, 
bemocskolt kézzel maga irta meg saját szomorú történetét, gyá
szos végzetét.

A háttérben ott volt az Isten, aki mindent a maga bölcs 
céljainak elérésére használt fel, aki a próféta által előre meg- 
mondá: „Sión a te királyod jön! . . .“

Jézus király!
Virágvasárnap is király.
Nagypénteken is király.
I. A ó-testamentum nagy prófétájának : Ézsaiásnak lelkében 

rajzolta meg a Jehova az eljövendő Messiásnak képét, életét, 
munkáját, sorsát, akinek mint a próféta mondá, örökkévaló 
fejedelemség leszen vállán, szamár hátán ülő, Dávid királyi 
székét foglalja el, bűneinkért sebesíttelik meg s sebeivel gyó
gyulunk meg.

K. t . ! Királyt megillető fényes külsőségek közt megy 
végbe Jézus Jeruzsálembe vonulása. Tavasz illatos virágait, 
pálmafák zöld ágait viszik útjára, jelképezve szívükben annak 
a reménységnek megvalósulását, hogy a Jehova büntetéseként, 
előbb az assiriai, babilóniai, most a római uralomban rájuk 
zudult rabság mértékének betelte után, szebb, boldogabb idő 
köszönt be, nagy múltú, sokat szenvedett országukra! Az a 
csudás hódolat, amely Jeruzsálem előtt fogadta Jézust, mintha 
azt mondaná: Te vagy a próféták által megígért Messiás, te 
vagy az a király, aki Istenkézzel felemeled a hatalmi pálcát, 
amelynek árnyékába sietnek népek hódolattal. Boldog kicsinyje 
és nagyja, de csak rövid ideig, néhány napig, mert nem várt 
csudás változás történt! . . .

Halványulnak a szép földi remények; lelohad a lelkesedés, 
elfelejtve a Messiást dicsőítő ének, — a gonoszság ördöge, amely 
Jézust a pusztában kisértette, eljött a néphez, beleszállt leikébe 
s meggyújtotta a gyűlölet tűzét; égő, lobogó tűz pattogása a
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szitok, átok s a tűz lángja nyaldossa a kereszfává változott 
királyi trónt I . . .

Vájjon miért? Azért mert Jézus megmondá, megmutatá, 
hogy trónját nem a földre, hanem a lelkekre kívánja építeni. 
Földre épített trón meginog, összeomol, ha reng a föld, ha vál
tozik a világfelfogás, ha változnak az emberek s összeomló 
trón maga alá temeti azt, akit a múló dicsőség sugarai öleltek 
körül s elhagyatottan elmélkedhetik a sors változandóságáról, 
— míg a Krisztusban való hitből élő lelkekre épített trón, örök 
mint maga Jézus! — A virágvasárnapi királyság — szeretett 
hívek — azt hirdeti örökre, hogy változó és bizonytalan a nép
kegy, amely mindent a maga érdekeinek szolgálatába akar 
hajtani s ha csalódik ábrándjaiban, mert a kivitel nehézségei
vel, a siker lehetetlenségeivel számolni nem akar, átkot szór 
arra, akit egy szent eszmény lelkesített, amelynek áldása nem 
egy koré, hanem hosszú évszázadoké kíván lenni.

Óh, mily imádandó a virágvasárnapi király! Ha enged a 
nép akaratának s földi trónra ül, akkor nincs ugyan számára 
keresztfa, de nincs is nekünk üdvösség! Ha Dávid király földi 
koronáját hagyja fejére tenni, akkor nincs ugyan töviskorona, 
de nincs is számára örök, égi dicsőség. Ha a nép kívánságának 
hódolva, öldöklő fegyvert fog kezébe, megtörheti tán Palestina 
felett a római jármot s lehet győző, lehet hős, de a lelkek égi 
országa elveszett, mert Ő a legsúlyosabb járomnak: bűnnek, 
kárhozatnak járma megtörésére küldött Istentől, hogy szabad 
lehessen az Istenből való lélek, mert szabad az Isten is !

Jézus Virágvasárnap is király, de akkor Izrael királya, 
Nagypénteken is király, de akkor ami királyunk!

És milyen különös! Izrael olyan királlyá akarta őt tenni, 
amilyenné ő lenni nem kívánt, mi tegyük őt — keresztény 
testvéreim — olyanná, amilyenné lenni maga is akar!

Csak párszor fordul még földünk a körül a nap körül, 
amely elsötétültén rejté el egykor arcát, hogy ne legyen tanúja 
annak, amit Jézussal ellenségei elkövettek egykor és már lélek
ben ott vagyunk a Golgothán.

Látunk sok népet, amely ádáz gyűlöletből Jézus halálát 
kívánja, „feszítsd meg“ kiáltásokká változván a hozsánna ének. 
Látunk trónt, amelyen nem földi király ül, de Isten legszen
tebbje van a trónkeresztfán: Jézus. Látunk fején koronát, de 
nem aranyból, nem drágakövekből készült, hanem — amelyek 
közt elvitt áldásos útja Jézusnak — tövisekből, mégis a tövis
korona értékesebb, mert annak árán adja nekünk, Krisztus 
híveinek, az örökélet koronáját. Hallunk királyi szavakat: Bo
csáss meg nekik atyám, mert nem tudják mit cselekesznek. 
Imádság ellenségért, bántalmazókért csak égi király ajkán han
gozhatott, amelyet mi gyarló emberek követni nem tudunk. 
Látunk megkegyelmező királyt, ki a mellette levő bűnbánó la
tornak, bűneit megbocsátva, lelkét a maga leikével viszi égbe 
Istenéhez, hogy ezzel minket is tanítson arra, miszerint a bűn-
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bánó és megtérő lélek a földi vétek útporában az az elvesztett 
drága gyöngy, amelyet felemel Jézus! Királyi szavak ölelik 
körül a bűnös földet s szállnak menybe, megnyitni bezárt Éden- 
kertet: Elvégeztetett minden! Minden, amit nem tudott elvégezni 
Ábrahám, a hitnek atyja, nem Mózes az Isten csudás embere. 
Minden, amiért lelkesedtek látnoki lélekkel a próféták, de meg
adni nem tudták. Minden, amire törekedtek az ókor nagy böl
csei, amiért éltek az emberiség lánglelkű nagyjai, de nem ada
tott meg nekik, csak egyedül az örök királynak: Jézusnak! ő  
hozza létre a szent Isten és a bűnös emberiség között az égi 
békét; ő tette le a jobb jövő fundamentumkövét, az egek meg
nyitó hitét, amelyre oly erősen építé fel anyaszentegyházát, 
hogy dacol az annyi ostrom dacára idővel, enyészettel s rajta 
a pokol kapui se vehetnek diadalt. Kitiltatott a bűn miatt a 
bűnös ember Isten atyai házából és Jézus vitte oda vissza Is
tenhez a tékozló fiút, sebeibe rejtve el annak minden vétkeit!

Legyen — keresztyén testvéreim — ez a Jézus a mi ki
rályunk, akihez bármikor mehetünk — közbenjáró nélkül — 
bűnbánó lélekkel. Ád ő nékünk ingyen, kegyelemből ruhát is: 
lelkünk bűntől tépett, szakadozott ruhája helyett, üdvözítő érde
mét, csak élő hitünk legyen benne!

Óh legyen trónja a lelkünk — vigyen hozzá életkeresztünk 
— tanítása a mi törvényünk, s akkor benne lesz életünk, benne 
leszen halálunk! Ámen.

Magyary Miklós
kapolcsi lelkész.

Elvégeztetett.
Nagypénteki egyházi beszéd.

(1920.)

Szent az a hely, legalább minékünk szent, hol azoknak 
hamvai nyugszanak, akik minket életükben igazán szerettek. 
Szent az a hely, melyhez népünk, nemzetünk, vagy az embe
riség valamely nagy jóltevőjének, hősének, vértanújának em
léke fűződik. Szent az a hely, hol a halandó ember az örök 
nagy Isten jelenlétét, kinyilatkoztatását sejti, tapasztalja rettegő 
örömmel. De sehol a világon nincsen olyan szent hely, mely 
szentség dolgában azzal vetekednék, melyet az egyetlen igaz 
embernek, Isten egyszülött fiának, az emberiség Megváltójának 
vére hullása, kereszthalála szentelt meg. Ha valahol, itt, a Gol
gotán, ahol a mai napon lélekben gyülekezünk, szólal meg 
bensőnkben az az intő égi hang, mely egykor Mózest a Hóreb 
hegyén az égő csipkebokor lángjából köszöntő: „Oldd le a te 
saruidat lábaidról, mert a hely, amelyen állasz, szent hely.“ 
Mélyen érzi ezt az evangéliom hirdetője is, aki gyarlóságának 
lesújtó tudatában inkább szeretne némán elvegyülni a hívek
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seregébe, semhogy beszédre nyissa ajkait és ha mégis szólnia 
kell arról, amit szemei a Golgotán látnak, ajaki legelőbb arra 
a vallomásra nyílnak meg, mely egykor Ezsaiás ajkaira tolúlt, 
amidőn prófétai lelke elragadtatott a mennyei szentek-szentjébe : 
„Jaj nékem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok és tisztá
talan ajkú nép között lakom, mivel hogy a Királyt, a seregek
nek Urát, látták az én szemeim!"

Uram Királyom! Megsegítőm ! A mélységből kiáltok Hozzád,
— oh küld el, miként egykor a te prófétádhoz hozzám gyarló 
bűnös szolgádhoz is a te angyalodat, hogy a te oltárodról való 
eleven szénnel, az igazi megilletődésnek, a bűnbánattól áthatott 
alázatos hitnek eleven szenével illesse és tisztítsa meg szívemet 
és ajkaimat szent igédnek, a golgotái kereszt evangéliomának 
hirdetésére!

János ev. 19, 30.
Mikor azért elvette volna Jézus az ecetet monda : Elvégez

tetett. És lehajtván fejét, kibocsátó lelkét.
* **

Elvégeztetett — a szomjúság égető fájdalmára utolsó kis 
enyhületet nyújtó italcseppek vétele után Jézus a tiszta öntudat 
teljes világosságával mondja ki a hagy szót: elvégeztetett. 
Azután lehajtván fejét, kibocsátó, vagy amint az eredeti szöveg 
mélyebb értelemmel mondja: általadé lelkét, — kinek, hogyan
— azt Jézusnak az az utolsó fohásza mondja meg, melyet Lu
kács evangélista gondossága őrzött meg számunkra: „Atyám, 
a te kezeidbe ajánlom lelkemet."

Elvégeztetett!
Ez az egyetlen szó legyen elmélkedésünk tárgya. Ebbe 

mélyedjünk el azzal az odaadással, melyet megérdemel. Hiszen 
azt közvetetlenül érezzük, hogy az az egyetlen szó a keresztfán 
haldokló Jézus ajakán sokat, nagyot, végtelenül sokat, végtele
nül nagyot jelent, — többet, nagyobbat, mint a munkás fohásza, 
mikor alkonyaira fáradtan teszi le a szerszámot: „Hála Isten, 
este van megin, mával is fogyott a földi k ín"; — többet, na
gyobbat mint a földi pályafutásának végéhez ért elfáradt ván
dor felsóhajtása: „Elég immár!" — többet, nagyobbat, mint az 
alvezér szerény, önérzetes szava, mellyel győzelmes csaták 
eredményét jelenti feljebbvalójának: „A kitűzött vonal elérve,"
— többet, nagyobbat, mint Caesar üzenete, mely a távol nap
keleten gyorsan kivívott győzelmének hírét viszi meg Rómába: 
„Jöttem, láttam, győztem;" — többet, nagyobbat, mint a céljá
hoz ért dicsvágy megelégedett vallomása, mellyel a tudós, a 
művész, az államférfi befejezett életmunkájára visszatekint: 
„Emléket alkottam, ércnél maradandóbbat."

Elvégeztetett, — ez a szó a keresztfán szenvedő és haldokló 
Jézus ajakán nemcsak a szenvedés végét, hanem ezzel együtt 
egész életmunkájának, az egész emberiség életére kiható meg
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váltás művének befejezését jelenti, mely a jövőt, a hátralévőt, 
a következményt is belefoglalja az elhatározó jelenbe, a meg
váltás munkájának súlypontjába, a kereszthalálba. Ez a szó 
tehát nem a lemondás, nem az ellankadás, hanem a végleges 
diadal s^ava.

De hogyan ? Hiszen mind ennek annyira ellene mond mindaz, 
amit szemmel látunk! Ha Jézus életének külső lefolyására és 
végére tekintünk, egyenesen azt kérdezhetjük: van-e emberélet, 
van-e életpálya, mely valaha olyan borzasztó leveretéssel, olyan 
lesújtó kudarccal végződött volna, mint az övé? Ha valaha 
valaki azon volt, hogy népének szívét szeretettel és igazsággal 
megnyerje, úgy bizonyára Jézus volt az és megnyerte-e? Volt-e 
valaha valaki, akinek népe, akinek a világ mindazért, ami jót 
akart és véghez vitt, olyan rút hálátlansággal fizetett, mint 
őneki? És van-e a világon valami, ami a szívnek jobban fáj, 
mint a hálátlanság? íme, egy emberélet, tele minden jóval, tele 
igazsággal és szeretettel, — és a vége? A gonosztevők halála, 
a kivégeztetés és annak is nemcsak a legfájdalmasabb és leg
borzalmasabb, hanem egyszersmind legmeggyalázóbb módja, a 
kereszthalál! S ami a teljes külső kudarc legfeltűnőbb jele s a 
szenvedések kelyhének legkeserűbb cseppje, az azoknak hűtlen
sége, akiket ő maga választott magához művének folytatására 
s akik legtöbb szeretetét tapasztalták: a tanítványoké; az el
határozó órában mind elhagyták, közülök a legrosszabb elárulta 
s a legjobbik megtagadta őt. Végül pedig a szenvedésnek, a 
fájdalomnak micsoda kimondhatatlan mélysége tárul fel abban 
a felkiáltásban, mely az utolsó legnehezebb lelki küzdelmet 
tükrözteti: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet!“ 
— Valóban, ennél nagyobb vereséget nem szenvedett soha 
senki, a külső látszat szerint.

És mégis, ha valami bizonyos, az teljességgel bizonyos, 
hogy Jézus azzal a biztos tudattal szenvedett és halt meg, hogy 
szenvedése és halála nem küldetésének meghiúsulását, nem 
életmunkájának kudarcát, hanem tulajdonképeni végrehajtását 
és befejezését jelenti. Bizonysága ennek utolsó szavainak egyike, 
a páratlan súlyú „Elvégeztetett". Bizonysága minden szava, 
mellyel híveit, tanítványait bekövetkezendő szenvedésére és 
halálára előkészítette. Bizonysága a szentvacsora, mely halálá
nak jelentőségét a legtömörebb szavakba és a legszemléletesebb 
cselekménybe foglalja: „Ez az én testem, mely tiérettetek ada
tik," — „É pohár az újtestámentom az én véremben, mely ti
érettetek és sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára."

De Jézus halálának ezen jelentőségéről csak úgy győződ
hetünk meg, ha tekintetünk nem akad meg a külső látszat 
fátyolán, hanem ezen keresztül hálóivá felismeri Jézus életének 
belső tartalmát, azt a szellemi erőt, mely minden szavában, 
cselekedetében megnyilatkozik. És ezt felismerni nem lehet 
nehéz, Egy szó fejezi k i : szeretet, odaadó testvéri szeretet em
bertársai iránt és engedelmes fiúi szeretet Isten, a mennyei
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atya iránt; Ez a kettős irányú, de lényegében egy szeretet jelöli 
ki hivatását: áthidalni azt az űrt, mely a bűnös embert a szent 
Istentől elválasztja, megszüntetni azt a meghasonlást, melyet a 
bűn vitt bele az embereknek Istenhez és egymáshoz való vi
szonyába, a tékozló fiúkat visszavezetni a mennyei atya kebe
lére s ott egymással egyesíteni igaz testvéri szeretetben. Ez 
Jézus küldetésének, működésének, egész életének célja. Ennek 
a célkitűzésnek bizonyságán, Istent és emberiséget átölelő sze- 
retetének eltökéltségén mit sem változtat az a tény, hogy népe 
között folytatott működése nem a külső siker jegyében folyik 
le, hogy földi pályafutása nem diadalmenet, hogy élete és mű
ködése a bűn és hitetlenség ellen vívott, egyre hevesebb és 
hevesebb küzdelemmé válik, mely végre az élet-halál harc 
jellegét ölti. Amit előbb a külső kudarc látszatáról mondottunk, 
az mind szomorú valóság, de nem a kudarcnak, hanem annak 
jele és bizonysága, milyen végtelenül nehéz harcot kellett Jézus
nak megvívnia. A bűnös világ, a világ bűne és hitetlensége 
összeszedi ellene és kimeríti rajta minden erejét, odaszegezi őt 
a keresztfára, hogy elpusztítsa azt az egyetlen igaz életet, azt 
a gyönyörű virágot, mely az Örök Szeretet legtisztább sugarai
ból fakadt és nyílt és gyümölcsözött ebben a földi bűnmocsárban* 
De az a szeretet, mely ennek az egyetlen igaz életnek tartalmát 
alkotta, szeretet maradt a keresztfán is. Ez a szeretet a kereszt 
kínjai között is tudott imádkozni ellenségeiért s az Istentől való> 
elhagyottság érzetén is diadalmaskodott a mennyei atya akara
tán való megnyugvással. Ez a szeretet tehát diadalmasan állotta 
meg helyét a végső, a legnagyobb küzdelemben és erősebbnek 
bizonyult a bűn és a hitetlenség minden kisértő és pusztító 
erejénél és ime, ez az Istent és az emberiséget átölelő, az 
önfeláldozásban tökéletessé lett világmegváltó szeretet ünnepli 
végső elhatározó diadalát, a keresztfán szenvedő Jézusnak azon 
szavában: „ Elvégeztetett. “

Igaz, a megváltó szeretet nagyságos dolgainak teljességé
hez hozzátartozik Jézusnak a halálból való diadalmas vissza
térése, feltámadása és mindaz, ami ezután következik. De az 
elhatározó diadal mégis ott ment végbe a keresztfán, Jézus 
lelkében. Azért lett a keresztyén vallásnak legjellemzőbb jel
vénye a kereszt, nem mint az életről való lemondásnak, hanem 
mint a megváltásnak, a megváltó szeretetből fakadó igaz élet 
diadalának jele. Azért tartjuk legalább mi evangéliomi keresz
tyének nagypénteket helyes megértéssel a keresztyénség leg
szentebb ünnepének, nem hogy az emberiség legnagyobb halott
jának szenteljünk gyászünnepet, hanem hogy bűnbánó hittel 
és a hitben örvendező hálával idézzük emlékezetünkbe a meg
váltó kegyelem legnagyobb csodáját. Itt a keresztfán szenvedő 
Jézusban jelent meg először a világmegváltó szeretet a maga 
teljes tökéletességében, mint gyújtó- és gyűjtő pontban, nem 
mint szépen elképzelt gondolat, nem mint légi eszme, hanem 
mint személyes cselekedet, mint történeti tény, mint letagad



21

hatatlan valóság, mely mellett senki sem mehet el, aki Istent 
úgy akarja megismerni, amint ő kinyilatkoztatta magát.

Ez reánk nézve mindenek előtt a vallás kérdésének leg- 
nagyobbfoku kiélezését jelenti: Ember, hogyan állasz a te 
Isteneddel? Erre a kérdésre csak a golgotái kereszt alatt kap
hatsz és adhatsz kielégítő feleletet. Vagy igaz az, amit a Krisz
tus keresztje hirdet az evangéliom szerint s akkor az igaz Isten 
megismerése és minden lélek üdve egyszersmindenkorra oda 
van kötve a Krisztus keresztjéhez, vagy nem igaz s akkor az, 
ami a Golgotán történt, nem más, mint a legnagyobb bűntény, 
mellyel az emberiség maga magát ítélte el; akkor az egyetlen 
igaznak véres árnya örökös átokként nehezedik nemcsak saját 
népére, hanem az egész emberiségre, akkor az emberiség nem 
más, mint Kain meg nem váltott nemzetsége, mely arra van 
kárhoztatva, hogy istentelen hazugságban, gyűlöletben, testvér
harcban, kétségbeesésben pusztítsa el önmagát; akkor a leg
sötétebb pesszimizmus a legjogosúltabb életfilozófia. Azért a 
Krisztus keresztje alatt vagy leborúlsz az isteni kegyelem vég
telen nagysága előtt és teljesen odaadod magadat annak a sze
retetnek, mely teljesen odaadta magát teérted, vagy megbotrán- 
kozva elfordulsz a kereszttől s akkor, ha megelégszel a fel
színesség hamis lelki nyugalmával, felejtsd, felejtsd el a golgotái 
keresztet, a megfeszített Krisztust, azt a töviskoronától véres 
szenvedő szent arcot; felejtsd el, ha el tudod felejteni az elfe- 
lejthetetlent és ne mondd magadat többé keresztyénnek. De tudd 
meg, hogy megbotránkozásod, rossz lelkiismerettel párosúlt 
hitetlenséged is csak a golgotái kereszt evangéliomának igaz
ságát bizonyítja, mert az Űr előre megmondotta: Boldog, aki 
én bennem meg nem botránkozik.

Igen, boldog, aki őbenne meg nem botránkozik! És az a 
boldogság, melyet Jézus a benne hívőknek igér, szintén a gol
gotái kereszt alatt válik teljessé. Vajha gyenge szívem csak 
valamennyire is éreztetni tudná a golgotái keresztfának ezt a 
vonzó, boldogító, üdvözítő erejét. Elvégeztetett! Vajha ennek a 
szónak igaz értelmén keresztül meglátnánk a kereszt fölött 
megnyilatkozott eget és meghallanánk az örök szeretet hívó 
szavát: „Jertek — mindenek elkészíttettek!“ Nem kell magaddal 
hozni semmi érdemet. Ügy amint vagy, úgy jöhetsz, a tékozló 
fiú rongyaiban, koldusszegényen, betegen, terhelten. Mindent, 
amiben fogyatkozásod van, megad az isteni kegyelem. Ne félj, 
csak jöjj, csak higyj és a Krisztus megváltó érdemének egész 
gazdagsága a tied! íme, a Golgota az az új Béthel, mely fölött 
nyitva áll az ég, nem pusztán álomkép alakjában, hanem a 
lelki élet valóságában! íme, a Krisztus keresztje az új Jákob- 
létrája, mely ezt a földi világot a mennyek országával egybe
köti, hogy szegény, gyarló, bűnös, eltévedt, megfáradt, megterhelt 
emberek biztos utat találjanak a mennyei Atya szívéhez!

Jer testvéreim, menjünk oda mi is a golgotái kereszthez. 
Tartsunk ott igaz bünbánatot. Vessük le az önmagát mentegető,
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szépítgető bűn álarcát. Vessük le azt a hazugságot, mellyel 
bűnös mezítelenségünket takargatjuk. Nem illik ez hozzánk és 
nincsen erre szükség, mikor az isteni kegyelem teljessége előtt 
állunk. Itt egészen őszinték lehetünk önmagunk és Isten iránt. 
Szánjuk el magunkat erre a teljes őszinteségre és ragadjuk meg 
hívő lélekkel Isten bűnbocsátó kegyelmét: akkor megszabadu
lunk attól a hazugságtól, mely jellemünket alapjában rontja 
meg, akkor megigazulunk és megújulunk! Akkor lelki életünk
ben tapasztalunk valami ahhoz hasonló örömet, erőújulást, 
amelyet az érez, aki valami súlyos betegségből lábbadozik. 
Akkor egyszersmind olyan emberekké válunk, akik embertár
saikhoz való viszonyukban is tudják saját hibáikat, tévedéseiket 
önmaguk elvetése nélkül, őszintén, férfiasán beismerni, mások 
hibáit, bűneit szeretettel feltárni és megbocsátani.

Igen, a Krisztus keresztjéhez menjünk igazi felebaráti és 
testvéri szeretetért is. Ilyen szeretetre sohasem volt a világnak 
olyan nagy szüksége, mint az önző kapzsiságnak, a kiáltó 
éhségnek, a kaini testvérharcoknak, az osztály- és pártgyűlölet
nek e szomorú korszakában. De a világ hiába kiált szeretetért, 
amíg vissza nem térünk ahhoz, akit elhagytunk, a Krisztushoz, 
az igazi szeretet megtestesítőjéhez. Csak ő lobbanthatja új lángra 
lelkűnkben az igazi önzetlen, önfeláldozó, kiengesztelő szeretet 
szellemét. Csak ez mentheti meg és keltheti új életre szegény, 
levert, letiport hazánkat, nemzetünket is. Azért hazaszeretetünk
kel, vérző honfiszívünkkel is menjünk a Golgotára; ott magasz
tosuljon fel honfiérzelmünk a csüggedés, a lemondás, a kétségbe
esés mélységeiből az igazi önzetlen, munkára, áldozatra kész 
szeretetnek és a feltámadás reménységének fokára.

Őhozzá, a nagy Szenvedőhöz menjünk vigasztalásért, eny- 
hületért, lelki megnyugvásért minden egyéb bajunkkal, szenve
déseinkkel, lelki sebeinkkel is. Nincs az a fájdalom, nincs az 
a bánat, melyre Krisztus keresztje alatt enyhületet ne találhat
nánk. Ő megtanít bennünket és erőt ad arra, hogy hívő alázattal, 
gyermeki engedelmességgel megnyugodjunk a mennyei Atya 
akaratán s akkor csendes megadással, zúgolódás nélkül visel
jük az élet szenvedéseit és teljesítjük kötelességeinket kitartó 
hűséggel utolsó lehelletünkig is. És ha különösen e mostani 
válságos időkben ezeren meg ezeren kénytelenek vagyunk le
mondani legszebb életterveink megvalósulásáról, életmunkánk 
legkecsegtetőbb célkitűzéseiről, s csalódás, vereség, letöretés a 
sorsunk, keressünk vigasztalást és új felemelkedést a Krisztus 
keresztjére tekintve abban a tudatban, hogy életünk értéke nem 
a külső siker méreteitől, hanem belső lelki tartalmától függ és 
hogy legfőbb hivatásunknak, a hitben és a szeretetben való 
keresztyéni jellemtökéletesedésnek, az Istenhez közelebbjutásnak 
céljától semmiféle külső vereség, csalódás, letöretés el nem 
téríthet bennünket. Ha földi jólétünk és boldogságunk minden 
támasza megdől és minden ellenünk fordul is, ha nem marad 
számunkra más, mint egy a világ szemében nyomorult élet, az
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örök szeretet forrásából akkor is meríthetünk olyan élettartalmat, 
mely bőven kárpótol minden külső veszteségért és áldást ter
jesztve hat ki egész környezetünkre, úgyhogy pályafutásunk a 
szenvedések utján is egyenes irányban mozog legfőbb célunk 
felé: „Közelebb hozzád, — Istenem!"

Elvégeztetett. Ha a keresztfán szenvedő Jézusnak ezt a 
szavát megértettük és boldogító tartalmát szívünkbe fogadtuk, 
akkor megtaláltuk belső életünk legerősebb támaszát, akkor 
hálás szívvel, diadallal valljuk az apostol után, hogy immár 
„sem halál, sem élet, sem jelenvalók, sem következendők, sem 
magasság, sem mélység, sem semmiféle hatalom el nem sza- 
kaszthat minket Istennek szeretetétől, mely vagyon a mi Urunk 
Jézus Krisztusban." Ámen.

D. dr. Pröhle Károly.

Húsvéti diadal.
(Húsvétvasárnap.)

Márk XVI. 1 -8 .
Ünneplő kér. gyülekezet! Alig van ünnepköre a keresz- 

tyénségnek, amelyben a mi Urunk Üdvözítőnk szerzetté üdv 
történetére vonatkozó események oly megrázó gyorsasággal, 
sőt szinte drámai erővel fejlődnének, mint épen a húsvéti ünnep
köré, amelynek legszebb, legragyogóbb, legboldogítóbb napja 
épen a mai reggelen köszöntött be.

. . . íme, a nagyhét közepén, Zöldcsütörtökön még szívünk
ben reszkető félelemmel, aggodalmas bánattal látjuk közeledni, 
élén az áruló Judással, azt a csapatot, amely reá akar törni a 
világ legártatlanabbjára, az igazság és szentség legtökéletesebb 
valóságára! Reszkető félelemmel halljuk a hitszegő ajakéról az 
áruló köszöntést: „Üdvözlégy, Mester!“ Valami mondhatatlan 
borzadály érzése fog el, amikor a Kidron patak völgyében az 
esthomályban lobogó fáklyák fényénél megvillanni látjuk a drága 
Üdvözítő ellen felkészített fegyverek vasát. Meg-megújuló resz- 
keteg félelemmel hallgatjuk, miként tagadja Urát — Mesterét 
Péter, a máskülönben lángoló lelkű tanítvány háromszor egy
másután, — s hogy fejlődik tovább a dráma, amikor elhangzik 
az igaztalan vád, a hamis tanúbizonyság szava, a szörnyű Ítélet, 
a pillanatnyilag látszólag diadalt arató ellenséges főpapság és 
csúfolódó csőcselék gúnyszava. A részvét szívet rendítő fájdal
mával kísérjük a Mestert kínos keresztfahordozó utján és látjuk, 
mint borul be maga az ég is a Golgota felett, mint röppen el 
a Bárány súlyos fájdalmainak borús jeleiként ajakéról egyik 
nehéz sóhaj a másik után, . . . mint gyászol a keresztfa tövében 
a sebzett szívű anya s a sebzett szívű tanítványok legjobbjai 
és fönt, az égboltozaton, mint gyászol maga a természet együtt 
a zokogókkal. . .  Még egy bús sóhaj, még egy elröppenő fohász,
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még egy kitörő zokogás — és minden, minden gyászbaborul. . .  
Kialszik a karácsonyi csillagfény . . .  Bethlehem, Galilea, Naza- 
reth, Bethania és Genezareth népe a nagy-nagy veszteség 
szívetzaklató fájdalmai között beletemetkezik könnyeibe: gyász, 
gyász mindenütt.

. . .  És tart a gyász leverő némasága, ijesztő borúja Nagy
pénteken, majd szombaton át egész vasárnap reggelig.

Azok a gyászfátyolos nők, anyák, testvérek, akik vasárnap 
reggel odazarándokolnak az Arimathiai József kertjébe, a Jézus 
sírjához, pillanatra csak azért szárítják fel könnyeiket, hogy 
atyáik szokása szerint megadhassák a Nagy Halott testének a 
végtisztességet a „drága kertetek által.-' (1. v.)

. . .  És akkor egyszerre egy megvillanó, vigasztaló, szelíd 
fehérfény (5. v.), — egy kinyílt koporsó, — egy égi hang, hogy 
„a názárethi Jézus, aki megfeszittetett vala, nincs itt, feltámadott. “ 
(6. v.): és ime, szinte földöntúli hirtelenséggel, képzeletet — 
reményt felülhaladó váratlansággal változik a kép, — a gyász 
elül, fájdalom elmarad, ujjongó érzéssel köszönt helyökbe öröm, 
boldogság, diadal szinte mámorító gazdagsága! Felmagasztosul
nak a lelkek a szent diadal érzetében, — a feltámadás tényének 
lelkes ünneplésére gyűl össze az előbb még gyászverte tábor: 
férfiak, nők, titkos és nyílt követők, apostolok és tanítványok, 
diadal, diadalmámoros érzés hevíti hívő boldog szíveiket.

Ügy érezzük, a felmagasztosultság, a diadal e boldog halle- 
lujája a legszebb húsvéti szózat, amellyel szívünk ma, húsvét 
reggelén, az égi kegyelem oltárán áldoz. Ez érzés, e meggyő
ződés ünnepi teljességét váltja ki szívünkben annak az igazság
nak a kifejtése, amely szent beszédünk tárgya, hogy t. i.

a húsvét a diadal napja:
1. Isten igazsága,
2. Isten hatalma,
3. Isten szeretete diadaláé.

I.
A húsvét a diadal napja . . . Isten igazsága diadaláé, — a 

diadal pálmája e napon a mi gyermeki hálánk, ujjongó örömünk 
és boldog imádatunk alakjában a mi mennyei Atyánk igazságát, 
igazságosságát illeti.

Nagypéntek reggelén, amikor Pontius Pilátus, a római 
helytartó, magára öltve a vallató bíró köntösét, a kívülálló, 
haláltordító csőcselék borzalmas kiáltozásai között faggatni 
kezdte Jézust: mondd meg, mit tettél, miért jöttél, mit hirdettél, 
Jézus akként felelt: „Én az igazságért jöttem e v i lá g b a (János 
XVIII. 37.) Amire Pilátus, az e világi hatalom, a földi igazság
szolgáltatás képviselője félig tépelődő, félig gúnyolódó hangon 
kiáltja: „Mi az igazság?“ (János XVIII. 38).

Ebben a pilátusi tépelődésben és gúnyolódásban benne 
van az egész földi igazság története és az igazság eszméjéért 
küzdők egész tragikuma. Óh, az Üdvözítő előtt és után hány



25

százan és százan az igazság vértanúi, Jézushoz mérten kicsinyek, 
ám hozzánk mérten szellemben, lélekben óriások küzdöttek nagy 
isteni és emberi igazságokért, lelkiismeretbeli, hitbeli, honfiúi 
és általános emberi jogokért, szent eszmékért, a tudomány 
világosságáért és léleküdítő, boldogító nagy eszményekért, ame
lyeket századok epedő vágya titkon érlelt az emberi szívekben
és titkon fejezi ki ma is milliók elfojtott só h a ja ,  - -  - -  - -   és
íme, a bírói székben ülők, a földi hatalom és földi igazság kép
viselői majd aggályos tépelődéssel, majd gúnyolódó lekicsiny
léssel azzal a röpke szóval adják át a bakónak, a feledésnek 
az eszmét, az igazságot, és a hóhérnak, a pallosnak azok vér
tanúit. azzal a röpke pilátusi szóval: „Mi az igazság!?*

Erre a nagypénteki pilátusi kérdésre adja meg a feleletet 
a húsvét nagy eseménye, a feltámadás. Földi értelemben véve 
legyen az bármi és bárminő sors osztályosa, tiporja bár el erő 
és hatalom, vagy homályosítsa el emberi önzés, gúny és fél
tékenység, de íme, isteni értelemben — az az igazság, hogy a 
Szentnek, az Igaznak, az Ártatlannak nem szabad a koporsó
ban megmaradnia, az Ő megváltói szent művén, az Ő nevének 
dicsőségén, az Ő alkotásának maradandóságán nem ejthet sebet 
se szeg, se lándzsa, se semmiféle fegyver, az Eszme és a mely 
azt szülte, az isteni, nagy Lélek nem fér el a koporsóban: 
„a lélek ét s nem ér enyészetet." Ez az Isten igazsága s ez az 
isteni igazság üli diadalmi napját a húsvéti győző, a Jézus 
Krisztus feltámadása napján.

II.
De diadalmat ül e napon az isteni hatalom is.
„ Kicsoda veszi el nekünk a követ a koporsó szájáról ?“ (v. 3), 

kérdezgették egymástól húsvét reggelén azok az asszonyok, 
akik azzal a kegyeletes szándékkel közeledtek a Jézus sírjához, 
hogy az Üdvözítő testét drága kénetekkel kenjék meg.

Óh, ti gyönge nők, ti kegyeletes szívű asszonyok! Ezzel 
a szavatokkal, ezzel a kérdésiekkel ti az egész emberiség fáj
dalmának, a halállal szemben való tehetetlenségének szószólóivá 
emelkedtek. Az a néma döbbenet, amely e kérdésnél mindnyá
jatok szívét megülte, közös fájdalma, közös érzése az egész 
emberiségnek, amikor bimbók hullását, boldogságok porbaom- 
lását szemlélve a halál kapujához érkezik. Ki fogja valaha azt 
a nagy követ, amely a halált az élettől elválasztja, elhárítani 
a sírról ? ! Kicsoda adja vissza az életet, ha az egyszer elenyé
szett?! Kicsoda adja vissza Jézusunkat, hogy legyen ismét 
velünk, tanítson, vigasztaljon, égig emeljen, boldogítson? . . .

És ime, a kérdések eme kérdésére hangzik ma válaszúi 
a diadalmas húsvéti halleluja: „Ne féljetek. .. Jézus, a názárethi, 
nincs itt, feltámadott, — ime a hely, a hová helyeztetett, “ (v. 5) 
üres a helye, üres a sírja, amelyet annyi bánat könnye öntö
zött, elhengerült felőle a nagy kő, amellyel a sír megpecsétel- 
tetett (v. 4). . . Kicsoda művelte ezt ? . . . Ne kérdezzétek . . . 
Tekintsetek magatok körü l. . .  Próbáljátok magyarázni a létnek
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titkait. Kutassátok, keressétek: kicsoda hozta létre a nagy min- 
denséget, kicsoda oltott belétek halhatatlanságra vágyó szel
lemet? Kicsoda tölti el szíveteket a bűnök felett érzelt mardosó 
fájdalommal ? S kicsoda boldogítja azt az égi kegyelem hitével, 
reményével ? . . . Kutassátok, keressétek, kicsoda küldte e földre 
Jézust az emberiség váltságára, kicsoda küldi a tavaszt füvek, 
fák, virágok megújulására, egész természet újraébredésére s 
kicsoda oltotta belétek az újjászületés, az újjáébredés vágyát: 
és akkor megtudjátok, hogy a halál hatalmánál van egy még 
nagyobb hatalom: az életé, s hogy Az, aki ura a létnek, ura 
az a halálnak is, és hengerítettek legyen bármily nagy követ 
a Jézus sírjára és pecsételték legyen meg a hatalmas római 
birodalom bár mily félelmetes hatalmának a pecsétjével i s : a 
Teremtés Urának egy röpke „legyen“ szava elég, hogy a halál
ból ismét élet fakadjon, a földi hatalom pecsétje a sírról le
váljék, a hatalmas kő róla elhengerüljön és régi erejében, régi 
dicsőségében álljon és éljen közöttünk mindörökre Krisztus, 
„az élő Istennek fia !“ (Máté XXVII. 54.)

Óh legyen, legyen hát a nagy apostol szavaival Istennek, 
Isten hatalmának hála, „aki adott nekünk, a mi hitünknek diódái
mat a mi Urunk Jézus Krisztus által. “ (I. Kor. XV. 55, 57).

III.
És legyen neki hála azért is, mert a húsvéti diadalom az 

ő szeretjének a diadala. És minket boldogokká e napon épen 
ennek a tudata tehet, — annak a tudata, hogy Isten nem hágy 
el minket sem életben, sem halálban, szeretete ott virraszt fe
lettünk, az élet örömeiben épúgy, mint a halál gyászában is. 
A húsvét diadalmi tényével jő voltaképeni teljesedésbe az a 
vigasztaló szentige, amelyről azt mondja egy nagy hittudós, 
hogy ha az egész evangéliumból csak ez az egyetlenegy mondat 
maradt volna meg, akkor is tisztán és ragyogó fényben állana 
előttünk a Jézus egész műve, t. i . : hogy úgy szerette Isten e 
világot, hogy az ő Egyetlenegy szülöttjét adá, hogy minden, aki hiszen 
ő benne, el ne vesszen, hanem örök életet vegyen. (Ján. III. 16). 
Az isteni szeretet, az atyai szeretet megdicsőülése az ő Egyet
lenegyszülöttjének diadalma a halálon és új életre ébredése.

Óh azért, halljátok meg a húsvéti angyal szavát: „Ne fél
jetek." (v. 6.) Ne féljetek! Koporsónk zárai felpattannak a mi 
számunkra is, — a Jézus élete — élet nekünk is, az ő feltáma
dása — feltámadás nekünk is . . . Elvettetik rothadandó, feltá
mad rothadatlan, — elvettetik gyarló, feltámad dicsőséges test, 
hogy így a jézusi kijelentés szent Ígérete szerint Isten atyai 
szeretete a maga teljességében megdicsőüljön felettünk. És a 
földi lét semmi üdve, semmi múló gyönyöre vagy pillanatnyilag 
ragyogó dicsősége nem szolgáltat nekünk annyi megnyugovást, 
annyi vígasztalódást és boldog reménységet az örömökkel vál
takozó megpróbáltatásaink és porbasújtó veszteségeink között, 
mint Isten atyai szeretetének ez a húsvéti diadala, amely hoz
zánk a feltámadás és az új élet harsonaszavával köszönt be.
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Oh igen I Az ő igazságának húsvéti diadala vigasztaló fényt 
derít az emberiség nagy eszményeiért, nagy igazságaiért küzdők 
pályafutására, — az ő hatalmának húsvéti diadala megdöbbentő 
alázatra intheti azokat, akik szentségtörő kezet emelnek a nagy 
eszmények hőseire, — de az ő szeretetének diadala mindörökre 
szól minden gyermekének, minden hívőjének, minden élőnek és 
minden elköltözöttnek egyaránt, akik részt kérnek és nyernek 
a Krisztus szerzetté diadalomból!

Óh azért. . . menjetek el ti bánkódok, reményteli szívvel 
kedveseitek sírjához, — ültessetek csak nyíló virágot hantjaik 
közé, — öntözzétek az emlékező kegyelet és hívő remény köny- 
nyeivel az éledő rögöt, — : de ne feledjétek, hogy a sír csak 
néma testet takar, a lélek számára szűk a koporsó, — s „mi- 
nekutánna az a rothadandó test öltözendik rothadatlanságba és az 
a halandó test halhatatlanságba, akkor lészen, ami megiratott: El- 
nyeletett a halál szinte a diadalomig!. . . Az Istennek legyen hála, 
aki adott nékünk diadalmat a mi Urunk, a Jézus Krisztus által. * 
(I. Kor. XV. 54. 57.) Ámen.

Geduly Henrik
püspök.

Szív és szem.
Húsvét hétfői egyházi beszéd.

Lukács XXIV. 13—35.
Tegnap a feltámadás csoda-eseményének boldog világát 

járta a lélek s megsejtette az élet és halál kérdésének nagy
szerű megoldását. Isten örökkévaló kijelentésének záró akkord
jaként csendült fel az ismert húsvéti evangéliom. A felkorbá
csolt kedélyek újra elcsitultak s a legtöbben úgy érzik, hogy 
így volna legjobb tovább élni, mert kibeszélhetetlen boldogság 
az, ha a test feltámadásának gondolatán, Isten végleges kien- 
gesztelődésének tudatában mereng el lelkük.

Ma azonban elibénk áll az emmausi vándorok kedves 
története s a maga közvetlenségében szerény követeléssel kezd 
beszélni. Minél többször ismételgeti magában ezt az evangolio- 
mot az ember, annál jobban érzi követelését. Lassanként arra 
a megállapításra jut, hogy nem lehet elpihenni a feltámadás 
gondolatán, a lélek nem állhat meg húsvét első ünnepének 
kedélycsillapító hangulatánál, hanem tovább kell vándorolnia. 
Mert ha megállunk, az egész húsvéti üdv-esemény csak egy 
lágyan ringató hangulathullámzássá válik. Ennek a kedélyrin- 
gásnak pedig rendesen ugyanaz a törvénye, ami minden hul
lámverésnek ; minél jobban távolodik rajt az ember, minél 
messzebb jut a húsvéti örömhangulat középpontjától, annál 
kisebbek lesznek a hullámok s néhány nap, vagy hét mulva 
egészen elsimulnak egy mozdulatlan felszínességben.
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Tehát nem elég, ha örömujongva járjuk körül Krisztus 
üres sírját s elandalgunk azon, hogy Isten végleg megbocsátott 
és kiengesztelődött, mert a feltámadás csak úgy lesz elevenen 
ható élettényezővé, ha megkeressük és felismerjük magát a 
Feltámadottat.

A húsvéti csoda örök tartalma és rúgója: Krisztus. Őt kell 
megkeresni, meglátni, felismerni; ővele kell találkozni, mert 
nélküle a húsvét csak egy üres sir. Krisztus nélkül a húsvét 
csak egy pompázó színtarkaság, egy vegyes összetételű, rettegő 
boldogság; csak nappali világosság, melyben nem látjuk a 
napot s nem érezzük melegét; csak tetszetős hang-ária, mely
nek azonban nincs témája. Krisztust kell tehát megkeresni és 
meglátni.

Megkeresni ? Meglátni ? . . .  De hogyan ? . . . Úgy, ahogyan 
a nagyítóüveg keresi és gyűjti egy pontba a nap sugárkévéit 
s nemcsak vakítóan világítja meg a tárgyakat, hanem lángra is 
lobbanthatja. A szív a mi életünk gyújtópontja. Ha az egész 
húsvéti öröm itt összpontosúl s innen világítjuk meg a húsvéti 
csoda keresve keresett szent tárgyát: a megváltó Krisztust, 
akkor felnyílik szemünk is s elibénk áll a — Feltámadott. 
Érzelem-, tudás- és akaratvegyülés szükséges ahhoz, hogy meg
nyíljék a lélek szeme s meglássa Krisztust. Gerjedezni kell a 
szívnek, mint az emmausi vándorokénak, hogy felismerhessük 
az Urat.

Az emmausi vándorok történetében minden idők Krisztus 
keresőinek történeti tanítása beszél. Ugyanabba a faluba men
nek mind a ketten és ugyanazon eseményről beszélgetnek mind 
a ketten. Vagy egy határozott célúk és van egy lelkűk szerint 
való közös beszéd-témájuk. Arról beszélgetnek magúk közt, 
ami nagypéntek óta történt. Krisztus életének minden mozza
nata összesűrítve élt szívükben. Elvonult előttük a szenvedés 
képe, a kínhalál borzalma. S amíg így beszélgetnek, nem is 
veszik észre, hogy Krisztus velük van. Még nem is eszméltek, 
mikor szívük már gerjedezett s látták életük megváltó Istenét.

íme, a Krisztus-látók csodájának nyitja. Nem volt egyéb, 
mint az, hogy élt szívükben a húsvéti esemény s egyazon ér
zülettel beszélgettek róla.

Nem tudom, hogy a húsvétot ünneplők közül kik és há
nyán teszik meg ezt; csak azt tudom, hogy egészen másként 
rendeződnék be az emberek élete, ha meglátnák, hogy nincs 
más igazi célunk, mint az örök élet; egészen más lenne az 
élet, ha az emberek az örök élet célja felé vándorolnának. Csak 
azt tudom, hogy jobb lenne a világ, ha mindnyájan egyet ér
tenének, egyet vallanának a megfeszített, de feltámadott Krisz
tusra vonatkozó kérdésekben, mint az emmausi tanítványok. 
Mennyivel kevesebb nézeteltérés, civódás és versengés válasz
taná el egymástól, a család, a gyülekezet, a nemzet és a tár
sadalom tagjait! Állandóan beszélünk és olvasunk nemzeti fel
támadásról, társadalmi megújhodásról, erkölcsi újjászületésről
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és mégis tapogatózva járunk, nem látunk tisztán. Ott a hiba, 
hogy a szív legtöbbször hallgat és nem gerjedez a Krisztusért. 
Ezt néked is érezned, tudnod kell! De ha szívedre ütöttek ezek 
a szavak, ne rémülj meg s ne rohanj tova, hanem tanuld meg 
az emmausi vándoroktól, hogy a boldogság titka, a jobb jö
vendő kulcsa, a Krisztus-megérzés és tisztánlátás fokmérője: a 
szív érzése.

Sokan azt felelnék e rre : bennünk megvan a közös, szent 
cél tudata, szívünk gerjedez is, még sincs boldogító Krisztus
látásunk; a fájdalmak, csalódások, reménytelenségek könnye 
homályt borít szemünkre. De nem szállók perbe velük, nem 
cáfolom őket, hanem azt mondom: igazatok van! Az emmausi 
vándorok is így voltak először, ezért nem ismerték fel azonnal 
az Urat. Talán keserűen panaszolták is egymásnak a Megváltó 
sorsát és reménységük összeroppanását. Talán kérdezhették is : 
mi lesz most már velük? — Ép én mégis azt mondom, hogy 
az emmausi vándorok boldogok voltak, mert feltárhatták egymás 
előtt lelkűket, kiönthették szívük keserűségét, kicserélhették 
gondolataikat, őszintén megoszthatták egymással bánatukat. És 
így maguk sem vették észre, mint lesz a megosztott bánat 
félbánat s mint oszlik el szemük elől a szomorúság jövendőt 
takaró sötét felhője.

Vájjon te nem tudnád ezt megtenni?. . . És ha nincs is 
senkid, aki előtt bizalommal s őszintén feltárhatnád lelkedet, 
kiönthetnéd szívedet, — nincs feletted egy szerető mennyei 
Atya, akinek lábai elé rakhatnád könnyekké morzsolt fájdalmas 
imáidat ? . .  . Hányszor takarják el az eget is ólomszürke, nehéz 
esőfelhők! De ha aláhullanak a földre eső alakjában s foszlá
nyaikat szétkergeti a szél, — a fűszálon remegő esőcseppből 
kiragyog az ég mosolya, a napsugár fénye. Lásd, az imádság 
pedig a bánat felhőit tépdesi szét; s ha ajkadról bús éjszaka 
kél is fohász, de utána mindig az Isten mosolygását tükrözi a 
könyűdben visszaverődő csillagsugár. Akkor megtudod, hogy 
miként kapcsolódik egybe lelked látása szíved gerjedelméveL 
Akkor megtudod, hogy szíved őszinte feltárása, telkednek Isten
ben elpihenő bizalma a Krisztus megismerésének szakadatlanul 
megismétlődő emmausi vándorutja.

De ezzel még nincs vége. Emmaus vándorainak szeme 
akkor nyílott fel teljesen, mikor hazaérkeztek. Az úton csak a 
sejtelmek mécse világolt s a szem csak a fény érintését érezte. 
Otthon, a családi tűzhely ölén, a bezárt ajtók mögött, a világ 
piaci lármáját kizárva nyilatkoztak meg szemeik igazán és ismer
ték fel Krisztust. Behívták a házba, marasztalták, az éj sötétjétől 
óvták. Itt mutatták meg, hogy szívüket nemcsak a kétségek és 
csüggedések gyötrő tüze füti, hanem az aggódva féltő és otthont 
nyújtó, igaz szeretet lángja is. Jézus leült velük, megáldotta a 
kenyeret és megszegte. Ők szívszorongva nézték, . . . nézték . . . 
s aztán hirtelen minden világos lett előttük . .  . Meglátták, felis
merték tisztán, világosan, szemtől-szemben a feltámadott Krisztust.
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Mikor a szív húrja a végsőkig feszül, akkor hull le sze
münkről a vakság hályoga. Addig senki sem láthatja a húsvéti 
csodát, addig senki sem ismerheti meg Krisztust, senki sem 
érezheti jelenlétét, addig senkinek sem világosodhat meg lelke, 
amíg szíve haza nem viszi, haza: önmagához, haza: a saját 
lelkében elrejtett világba.

Elérkeztél most ide?. . . Akkor zárd le gondosan lelked 
ajtaját, hogy a világ be ne áradhasson oda s ki ne lophassa 
onnan húsvéti élményedet. — Otthon vagy már a saját szíved
ben ? . . . Akkor adj otthont élted láthatatlan kísérőjének is : 
Jézusnak. — Érzed most az otthon boldog melegét ? Tudod már, 
mit jelent, hogy szíved hazatért, visszatért, megtért ? . . . Nos, 
akkor marasztald Jézust, mert odakünn, a szíved világán kívül 
sötét van, örök — nagy sötétség; csak otthon van világosság, 
csak otthon van boldogság, mert otthon van Krisztus is. S akkor 
lassan elvonul szemed előtt minden; lelked megtelik hittel, sze
retettel, boldog bizonyossággal, mert meglátod, hogy mindig 
Krisztus volt az, aki tanított, vígasztalt, bátorított, biztatott; ő 
volt az, aki láthatatlanul kísért életutadon és ha néha végigsúj
tott is lelkeden, de akkor is azt akarta, hogy szeresd őt, törődj 
vele, hogy tied lehessen az örök élet s úgy láthasd meg őt, 
mint lelked szerető Krisztusát, hűséges barátját és önfeláldozó, 
édes testvérét.

A feltámadás után ezt látták az emmausi vándorok.
A mennyet látták itt a földön s a mennyet hordozták 

szívükben boldogan.
Nyisd meg szíved ajtaját, fogadd szívedbe Krisztust s élet- 

utadban meglátod a mennyország földi útját. Ámen.
Magassy Sándor

soproni líceumi vallástanár.

Maradjatok Krisztusnál!
(Konfirmációi beszédváziat.)

János I. 35—40.
Áldott, boldog ünnep virradt reánk: ifjú lelkek tavaszi 

ünnepe. A természet nagy templomában új élet himnusza zeng. 
Megérezzük a föld lüktető erejét, rügyező fák imádkozva emelik 
ágkarjaikat ég felé. A zöldelő pázsit, a nyíló virág között új 
élet ígérete rejtőzködik. Kertünkben most bimbóznak a gyü
mölcsfák. Mikor fiatal lombozatuk alatt fejhajtva ellépdelünk, 
mintha Isten virágos templomában járnánk. Csendesen elgon
dolkodunk: mennyi isteni Ígéret: De a sok igéret-bimbóból 
lesz-e virág és a virágból lesz-e gyümölcs? A tavasznak nem
csak napsugaras öröme van, hanem munkája, gondja, aggodalma 
és kötelessége is.

Virágzó tavasz fogad a templomban is. Nyíló virágok
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állják körül a szent oltárt s a fehér lelkek üde tisztaságban 
tekintenek Isten felé. De nemcsak a tavaszi verőfény ragyogását 
látjuk, hanem megérezzük a kegyelem napjának erejét is. Vala
hány gyermek áll az oltár előtt, annyi megtestesült prédikáció 
zendül a gondviselő Isten jóságáról. Valahány tiszta szív és 
fehér lélek megérkezik az Űr oltára elé, annyi szülői imádság 
valósul meg az örökkévaló kegyelem által. Szülők tekintete az 
Istent keresi s forró könnybe olvad a szent hálaadás: eddig 
megsegítettél minket, eddig megsegítetted gyermekeinket!

Oltár elé egy nagy imádkozó gyermeksereg érkezik, köny- 
nyező szemekkel, imádkozó ajakkal hozza Istenhez legszentebb 
ajándékát; Krisztusnak felajánlott szívét. Fogadástétel zendül 
a kicsi gyülekezet ajakán: Jézust keresem, Jézust megtalálom, 
Jézussal akarok élni, Vele, egyedül Ővele!

A szeretet sejtelmes jelei tündéridővé varázsolják az utolsó 
napokat s az utolsó órákat. A várakozás remegtette meg szíve
teket s könnyekbe olvadó boldogság hatotta át lelketeket. Átölelt 
édesanyátok két karja, homloktokra nehezedett édesatyátok keze. 
Beszélt az ajkuk, de ezerszerte többet mondott szemük és imád
ságuk. Hajléktól a templomig a meghatottság érzései vezettek. 
Ide az oltár elé együtt jöttünk. Pásztor és gyermeksereg. Akik 
együtt kerestük Jézust, együtt ujjongunk a megtalálás boldog
ságán. Akik együtt tanulgattuk az imádság szavát, együtt érez
zük az imádkozás és a meghallgatás szent hevületét. A temp
lomban pedig virágos oltár fogad, köröskörül könnyben ragyogó 
arcok. Minden könnycseppben egy-egy könyörgés: legyetek 
áldottak! Minden elmondatlan szóban egy-egy elimádkozott 
óhajtás: maradjatok Jézuséi!

Konfirmáció napja egy régi bibliai képet rajzol elénk. 
Keresztelő János és két tanítványa szeme előtt elvonul a Meg
váltó Krisztus. (Ján. I. 35—40.) Keresztelő János kinyújtja kezét 
és szól: Imé az Isten Báránya! A két tanítvány hallgatja, meg
hallja, azután köveli Jézust. A Mester pedig hátrafordul és 
kérdezi őket: Mit kerestek ? Ők pedig kérdéssel felelnek: Mes
ter hol lakói? És elmennek Jézussal. Meglátják, hol lakik ő  
és Nála maradnak.

Hónapok óta a tudás nagy mezőségét jártuk. Régi és új 
ismereteket gyűjtöttük. Krisztus lábainál ültünk, hogy elérkez
zünk a templom oltárához s tiszta lelkiismerettel és szent hittel 
vallást tegyünk arról, hogy mi Jézusban megtaláljuk életünk 
boldogságát. A konfirmációi oktatás három nagy intéssel gazda
gított : 1. ismerd meg saját emberi bűnösségedet, 2. ismerd meg 
a megváltó isteni kegyelmét, azután 3. ismerd meg az új élet 
követelését és boldogságát.

Arra törekedtünk, hogy a bűntudatot felébresszük a ti 
szívetekben, azt a tudatot erősítettük bennetek, hogy jóság, 
érdem nincs bennünk. Mindnyájan gyengék és bűnösök vagyunk. 
Magunkban elveszünk mindannyian. Egy tarthat meg csupán: 
a Megváltó Jézus Krisztus. Azután kinyújtottuk hitünk karját



Irodalom.
(Csak a szerkesztőséghez beküldött könyveket ismertetünk.)

Hastings: Isten napjai.
A Lelkipásztor januári számában jelent meg a Hastings-sorozat I. kö

tetének ismertetése és már ott jeleztük, hogy ez értékes munkának folytatása 
lesz. Immár a II. kötet is megjelent „Isten napjai“ címen Tildy Zoltán fordí
tásában. Amint a cím is kifejezi már, e kötetben Izrael történetének azon 
része tűnik elénk, amelyből a gyermek megismerheti Isten nagyságának, Iz
rael iránti végetlen kegyelmének számos történeti tényét. A Bírák, Sámuel, 
Királyok, Krónikák könyvének változatos történeteit viszi a szerző a gyermek 
elé, e mellett helyet talál Ruth története, Esdrás, Nehemiás és Eszter köny
vének egy-egy része is. Az egyes bibliai történetek lehetőleg röviden, a lé
nyeget szemléltetően kerülnek a kis hallgatók elé, a súlypont azonban min
denütt azon van: mit mond e történet nektek, gyermekeknek. A legtöbb 
helyen odaállítja a szerző a kiváló ótestamentomi jellemek mellé a minden 
fogyatkozás nélküli, tökéletes példát: a Jézus Krisztust, a gyermekek barátját 
és a végső figyelmet Őreá irányítja. A sorozat e II. kötete még élénkebb 
képeket vetít a gyermekek elé, mint az I. A bibliai történetek anyaga nyo
mán levonja a vallás-erkölcsi tanulságokat, de mindenkor úgy, hogy keveset 
elmélkedik, sokkal inkább a mindennapi életből vett példák egymás mellé 
állításával szemlélteti azt, amit az egész történet tanít és magát a tanítást 
csak a beszédek végén fejezi ki tanítás alakjában egy-két mondattal, amikor 
a gyermek a történetből és a felvett példákból már világosan megértette, 
hogy miről van szó. Rámutat mindenütt arra, hogy az emberek életében az 
Istenhez való viszony dönti el a boldogság kérdését, hogy a bűnös érzés, 
gondolat, tett mindenkor magával hozza a romlást. A szemléltető példákkal 
szinte belsőképen kényszeríti a gyermekeket arra, hogy a jó, az Isten akarata 
álljon előttük, mint megvalósítandó cél és örömmel követendő szent parancs. 
Az erre való felhívás legtöbbször egy ügyesen alkalmazott választó-kérdés 
alakjában történik. Az előadás könnyedségéről, gördülékenységéről, mesei 
közvetlenségéről az I. kötet ismertetésével kapcsolatban már volt szó, itt 
csupán még annyit, hogy ez fokozott mértékben áll a II. kötetről. A értékes 
munkát Kapi Béla püspök látta el bevezető tanulmánnyal, melyben az egyház 
munkásainak lelkiismeretét ébresztgeti, hogy a gyermeklélek gondozásának 
Istentől nyert szent kötelességét végre is ismerjék fel mindenek és ezen első
rendű kötélességnek elvégzéséhez teljes felelősség-érzettel fogjanak hozzá. 
E munkának elvégzése körül a Hastings-sorozat II. kötete is, miként az első, 
kiváló segédeszköznek ajánlkozik.


