
A szolgálat veszedelmei.
Elolvasom III. Mózes XXIV. 1—4. verseit. Ma is ez a 

Szolgálat lényege: az Úr világosságának világoltatása. Jaj ne
künk, ha kialszik ez a világosság, mert akkor hiábavaló lett a 
Szolgálat.

Melyek a szolgálatnak veszedelmei ? Száz és száz veszély
ről lehet szó: világias gondolkozás, kenyérgondok, elkeseredés, 
balsikerek feletti csalódás, zárkózottság, komorság. Vagy más 
természetű veszélyek: optimismus, felületesség, meggondolatlan
ság, hiúság. Vagy ezek ellentéte: pessimismus, reményvesztett- 
ség, megbénító kishitűség. Van bizonyosságom arról, hogy Isten 
nagy dolgokat képes cselekedni az Ige által, de nem akkor, ha 
ezt én hirdetem. Vagy: az emberektől való megitéltetés rab
sága, az elismertetés után való vágy, az olyan munka, amelyre 
— Nitsche szerint — mindig a „visszhangot* várjuk. A lélek 
hétköznapiassága. Hiányoznak a merész Ívelések. A lélek nem 
vágyik a magasságokba, legyenek, bár azok Sinai, Tábor, vagy 
a Golgotának hegye. Az elmerülő életből pedig hiányzik a 
Szolgálat meglátásának perspektívája. A nagy dolog kicsinnyé 
lesz s a lényegtelen lesz naggyá. S ha magával ragad a Ma 
örvénylő árja, akkor a föld rabszolgája lesz az a lélek, mely a 
mennyet van hivatva szolgálni. Végeredményben nincs oly ve
szély, mely ne lehetne a mi szolgálatunk veszedelmévé s nincs 
oly mélység, melybe mi pásztorok ne szédülhetnénk bele. Mi 
ugyanolyan erőtelen szívet hordozunk, mint azok, akiknek szol
gálni vagyunk hivatva. S amig ezer veszély akar a mélységbe 
taszítani, csak egy erő van, mely a magasságokba emel.

De van egy veszély, mely minden mást magába foglal s 
ezzel e sorok keretében közelebbről meg kell ismerkednünk! 
Az axióma erejével hat a következő megállapítás: a szent szol
gálatra, csak szent szolgák képesek. Ezzel függ össze a mi 
szolgálatunk legnagyobb s legrettenetesebb veszedelme: A 
szolgálat léleknélküiisége, a profanizálás, annak mechanikus 
üzem né való lealacsonyíása, a . . . .  lelki tetanusz. Ha azélő 
organizmusból elszáll az élet, maga az organizmus lesz minden 
életet megölő méreggé. Borzasztó perspektívák nyílnak ennek 
nyomán: a szolgálat élete a szentség. S mihelyt nem szent 
számunkra a szolgálat, életölő méreggé lesz minden tevékeny
ségünk. Foglalkozás, mesterség lesz az ilyen szolgálatból.

Fájdalom arra gondolni is, hogy mesterséggé lehet az 
élet kenyerének odaadása, a haldokló vigasztalása, a megfárad
tak temetése. Halott temeti a halottat ez esetben. Ilyen gyüle
kezetben kialusznak az Isten világosságának lámpásai. Oszlás-
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sunk el minden kételyt! Nem csak a télien szolgákra vonat
kozik ez s nemcsak azokra, akik másban foglalatosak, mint az 
Isten dolgai. A legszorgosabb munka, az állandó dolgozás kö
zepette is kialhatnak a világosságok! A tévedés sokszor abban 
van, hogy helytelen nézőszögből Ítéljük meg a szolgálatot. 
Quantitative értékeljük azt: mennyisége, hossza, nagysága, terü
lete, átfogóképessége szerint — s nem az egyedül helyes zsi
nórmértékkel: mennyi annak súlya azon a mérlegen, melyet 
az Örökkévaló hitelesített s melyen a súlyokat a megszentelt 
élet odaadása képezi?!

Mi lesz akkor, ha a szolgálat így méretik meg és „köny- 
nyünek találtatik® ? Mi lesz akkor, ha nem szolgálat az, amit 
cselekszünk, bár legyen nagyszerű routinunk a kivitelben? Mi 
élünk, bár nem vagyunk élők. Mi hirdetői, de nem bizonyság
tevői vagyunk az Igének. Lelkipásztorok vagyunk anélkül, hogy 
a saját lelkünkre vigyáztunk volna. Lángokat akarunk gyújtani, 
holott egy szikra sincs bennünk abból, ami gyújthatna. Útjel
zők vagyunk, akik megmutatják a helyes irányt, de maguk 
nem mozdulnak egy lépést sem a cél felé. A Mának lelkiisme
rete akarunk lenni, bár a próféták lelke nem érintett meg ben
nünket. Lelkipásztorok akarunk lenni s csak papok vagyunk. 
Világosság akarunk lenni, mely világol és melenget, anélkül, 
hogy megemésztenék önmagunkat. Oltárgyertyák, anélkül, hogy 
leégjenek. Ha az írás „diakonia* szava helyére a „ministerium" 
szó jelentését helyettesítjük be s e szerint Ítéljük meg mun
kálkodásunkat, akkor: mi az Egyház és Államnak, munkával 
túlterhelt, hivatalnokai leszünk, de nem vagyunk még élő, 
harcos, imádkozó Istengyermekek. Lelki kérdésekben kész ide
ietekkel rendelkezünk, de nekünk már nincsenek lelki kérdé
seink. Készen vagyunk, holott alig vagyunk kezdők. Mi bár
mikor készek vagyunk az embereknek üzenetet hozni az Örök
kévalótól, bár nem állunk minden nap előtte azzal a szent 
óhajjal, hogy általunk üzenjen is. Az a csodálatos hangszer 
szeretnénk lenni, amelyen istentiszteletek idején az Isten újjá 
hívja elő azokat a hangokat, melyektől az alvók felébrednek a 
betegek meggyógyulnak, a megfáradtak nyugasztalást találnak 
s a hívő lelkek örömmel vigadnak s elfelejtettük, hogy minden 
ilyen alkalom előtt az Urnák fel kell hangolnia a hangszert és 
annak összhangban kell lenni a Krisztus evangéliomának leg
bensőbb akkordjaival. Kifinomult hallással rendelkezünk akkor, 
ha az emberek rólunk beszélnek és nem halljuk meg szokszor 
a kiáltást, mely a mélységből kiállt hozzánk. Adunk, mielőtt 
kaptunk volna. Tekintélyek akarunk az emberek előtt lenni s 
tán elfelejtjük, hogy tekintélyünk kizárólag istenfiuságunknak 
függvénye. Prédikálásunkkal sikereket akarunk szerezni ma
gunknak, holott csak akkor leszünk gazdagok, ha semmink 
sincs, ha minden dicsőség az Istené.

Személyiségünk és munkánk egységét sokszor szétforgá
csolja a sokoldalú elfoglaltság. A szent szolgálat középpontjára
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ez a sokoldalúság úgy hat, mint a centrifugális erő, mely a 
súlypontot — minél gyorsabb a forgás, annál előbb — kilódítja 
a perifériái a s a középpont elveszti jelentőségét, vagy a nagy 
széthúzó erő miatt szétrepülhet, megsemmisülhet az egész 
munka. De nem folytatom tovább, bár mindezeket tulajdon
képen önmagámnak mondottam.

Isten szolgáinak feladata: Az Úr világosságának világol- 
tatása. S hogy ezek a „világosságok® „szünet nélkül® égjenek 
„hozzanak néked tiszta olajat.® Tiszta olajat minden nap, min
den reggel! Ez a titka az igazi szolgálatnak. A szentföldön még 
ma is azt mondják „elfogyott az ő  olaja®, azaz meghalt. Szó
ról, szóra igaz ez a pásztorokra vonatkoztatva is. Megszentelő- 
dés és állandó odaadás az egyetlen, ami bennünket a szolgálat 
veszélyeitől megment. Mi nem lehelünk kizárólag levezető 
csatornái az Igének. Isten országának ma egyéniségekre van 
szüksége, egyéniségekre, akikben elsősorban teljesedett meg a 
megváltott és megszentelt élet boldogsága. Yajha Melanchton 
imája minden pásztor imája lenne:

Fac, ut possim demonstrare 
Quam sit dulce Te amare 
Tecum páti, Tecum llere 
Tecum semper congaudere.

Joh. Lindgrén u tán :
Weiss Vilmos F.

kemeneshőgyészi lelkész.

Ébresztő igehirdetés.
Magyarországon eddig kétféle igehirdetést ismertünk. Ün

nepit és közönséges vasárnapit.
De nem látjuk-e, hogy ma már nálunk is ébredési idők 

vannak ? Hasonlítsd össze a képet a pár év előttivel! Nézz bele 
folyóiratainkba, mennyire más hangok kerülnek ott most fel
színre! Figyelj a konferenciákra, az egyes beiktatások alkalmával 
a programmbeszédekre, lelkészi beköszöntőkre, vagy a nyuga
lomba vonulók hattyuprédikációira, sőt néha még pohárköszön
tőkre is, mind valami olyan hanggal vannak tele, amit nálunk 
azelőtt nem ismertek!

Nem lehet azt mondani, hogy ami történik, mind ébredés
ből történik. Nem lehet mondani, hogy az ébredésről tiszta képe 
van mindazoknak, akik róla beszélnek. De egyet lehet mondani, 
hogy minden ébredés után kiált. Még azoknak ajkán is, akik 
szeretnék megállítani a végre megindult toronyórát! És ha a 
mi igehirdetésünk nem kapcsolódik bele az ébredésbe, kétszeres 
veszteségünk lesz. A zápor csak más kertjét öntözi. Az ár viszont 
a sok nem kívánatos salakot szabadon hozzánk hömpölyögteti!



108

Mi a haszna az ébresztő igehirdetésnek?
Maga az ébredés? Ezt helyileg és egyénileg nem ígérném 

•enkinek. Maga az ébredés, mint azt a kérdés tanulmányozói 
mindjobban kénytelenek megváltani, annyira a János 3-ban 
említett „szél“ törvényét követi, tehát a Lélek ajándéka, hogy 
azt még a legépítöbbnek készült igehirdetés sem garantálhatja. 
Az is lehet, hogy egy egész lelkészi generációnak kell elégni 
az ébredés utáni sóvárgás tűzében, míg az beáll a maga teljes, 
mennybőlvett pompájában.

De haszna azért így is lesz az ébresztő igehirdetésnek: 
első sorban magára az igehirdetőre nézve.

Fokozza az igehirdetés tudatosságát. Konkrétté teszi a célt, 
elevenebbé az egyes igehirdetéseket, fegyelmezi egész szolgála
tunkat, késztet, hogy jobban megismerjük munkaterületünk jel
legét. Rávezet saját hiányaink meglátására, int, hogy magunk 
ne legyünk az ébredés akadályai. Ugyanakkor rávezet az Ige 
gazdagságának meglátására s másik nagy feladatunk: az építés 
titkainak meglátására. Elvon a világi is, hiábavaló célok és ba
bérok hajhászásától, szívünket égővé teszi az Istenországa, az 
egész gyülekezet s az egész egyház ügye iránt. Kiterjeszti érdek
lődésünket az egész területre: a belmisszió és külmisszió egész 
térképére; ha nálunk nem szemlélhetem, annál boldogabban 
szemlélem másutt az Úr Lelkének csodálatos ébresztő munkáját. 
Rákényszerít lelki barátság kötésére oly lelkész-társaimmal, akik 
hasonló vágytól égnek s ezáltal a lelkipásztorok lelki közössé
gének felmérhetetlen áldásait hozza. Rákényszeríti a legteljesebb 
imaéletet, az Úrral való munka-, gond-, teher- és igaközösséget.

Csak ne mondja senki, hogy ezek kicsiségek! Ezek mind 
minden gyülekezeti ébredés nélkül behatnak az örökkévalóságba 
— sokkal jobban, mint egy emberi erővel összehevenyészett s 
farizeusi kovásszal elegyített gyülekezeti megmozdulás, mely 
bármily nagy reklámtornyokat épít magának, csak Bábel-tornya 
sorsára ju t . ..

Lássunk csak néhány utalást a gyülekezeti áldásokra!
Eseménnyé lesz a gyülekezetre nézve is az igehirdetés. Ez 

igen nagy dolog. A lelkek annyit mindenesetre észrevesznek, 
hogy a lelkész el akar érni náluk valamit. Az igehirdetés nem 
less többé olyan, mint az édes harangszó, melynek hallgatása 
se nem szoroz, se nem oszt. Az önelégültség tudata, annyi drága 
gyülekezet halotti szemfedője, meginog. Tövisek kerülnek a szí
vekbe, melyek, mint Saulé, valamikor egy damaszkuszi utat 
vonnak maguk után. Elmarad a sok meddő sírás, mely után a 
lelkek minden belső megváltozás nélkül jobbaknak képzelhették 
magukat. Háttérbe szorulnak a világias anyagi, politikai, sze
mélyi harcok s a harc biblikus alapokra kerül, mindjobban a 
sötétség és világosság harca leend, aminek áldásai el nem ma
radhatnak. Ez volt a harc, melyet Jézus kikerülhetetlennek látott 
s melynek mindenáron való kikerülése vonta maga után gyüle

I.
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kezeteink két kóros típusának kialakulását: az alvó gyülekezetét 
itt, a világiasan torzsalkodóét amott.

Azokra az áldásokra, melyek az ébredés valóságos bekö
vetkezésével állnak be, nem is térünk ki. Elég itt annyi, hogy 
a legkedvezőtlenebb esetben sincs kockáztatva semmi s a nye
reségek még ekkor is kimutathatók. Az sem lényegtelen, hogy 
egy-egy ilyen, az Ébredéssel dacoló gyülekezetben folytatott 
munka áldása más gyülekezetekben, távolabb élő emberekben 
mutatkozhatik s viszont az sem ritka, hogy évtizedek mulva 
hozza meg áldásait ugyanazon gyülekezetben.

II.
Lássuk most az árat, a nehézségeket, melyek az ébresztő 

igehirdetés vállalásával járnak!
1. Hirdetnem kell Istennek azon Igéit, melyeknek ellene 

mond a természeti ember elméje s önzése egyaránt. Ilyen Igéket 
a Biblia bőven tartalmaz, mind az Ítéletre, mind a kegyelemre 
nézve. S nekem épen az Igékre van szükségem. 2. Be kell 
jelentenem Isten igényét az egész életre s késztetnem kell a lel
keket, hogy ők maguk őszintén állapítsák meg, milyen viszony
ban vannak ma az Úrral. 3. Fel kell lépnem nemcsak a világban 
is elitéit bűnökkel szemben, hanem a jócselekedetekre épített ke
gyességgel szemben, mint Komméniusz mondja: a világ egyhá
zával szemben. Ez pedig sokszor az aránylag legbuzgóbb hívek 
megbotránkozását idézi elő. Ez a pont különösen nagy szerepet 
játszik nálunk, ahol az ébresztés nem az egyházon kívüli, hanem 
a falakon belül levő lelkeknek szól. 4. Az ébresztő igehirdetés 
témája nagyjából mindig ugyanaz. Hamar megkapja az ember 
azt a kritikát: „mindig ugyanazt mondja!" A gyülekezet feléb
resztése nem megy záros terminussal biró evangelizáló hadjárat
tal végbe. Újra meg újra meg kell bocsátanom ugyanazon meg
hívót, ugyanazon fenyegetéseket, melyek az Igében vannak arra 
az esetre, ha valaki nem fogadja el a meghívást. 5. Az ébresztő 
igehirdetés egyházunk közvéleménye előtt ma még szokatlan s 
újszerű. Mivel bizonyos különbség van közte és aközött, amit 
eleddig megszoktak, különcködéssel, akarnoksággal, feltűnési 
vággyal, beteges hajlamokkal, egyházunktól idegen irányzatok 
kultuszával, esetleg szektáskodással vádolnak meg. „Nem be
csülöd meg a régit, túl modern, vagy túlságos maradi vagy!“ 
6. Vegyük a nehézségek közé azt is, hogy áldozatul kell hozni 
az igehirdetőnek a maga személyes életét Tűrni rágalmakat, azt, 
hogy mindenki hozzászóljon az életéhez: értők és nem értők 
egyaránt! 7. Végül, ha eredményes az igehirdetés, kialakul egy 
kör, helyesebben egy közösség, amelynek létjogosultságát ma 
még kevesen ismerik s amely a maga tökéletlenségével is szapo
ríthatja az amúgy is nagy számmal levő kifogások tömegét.

Sokszor irigylem a vasutasokat, meg a postásokat, mert 
ők pontosan végezhetik munkájukat és elkészülhetnek azzal. 
Az ébresztő igehirdetés akkor is, ha eredményes, sohasem töké
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letes. Maradék — hiány — kellemetlen melléktermékek nélkül 
alig lehet elvégezni. Roppant nagyok az esélyek. Olyan az éb
redés, mint a Toldy Miklós nehéz köve: repül, de ki tudja, hol 
áll meg, kit hogyan talál meg. Kiszámíthatatlan.

És mégis tenni kell!
Szándékosan engedtem szabadabb folyást a nehézségeknek. 

Nincs szükség elhallgatásra! Jöjjenek csak elő ijesztő arcaikkal 
• a legkülönbözőbb maszkok alatt! Ne ijedjünk meg tőlük s ne 
mondjuk ki a semmitő Ítéletet az ébresztő igehirdetésre! Meg 
vagyok győződve, hogy míg az áldások s előnyök mindenütt 
nagyobb bokrétát tesznek ki, mint amennyit e helyen összekö
töttünk, addig a nehézségeket és árnyakat sehol sem engedi 
úgy egybe tornyosulni az Ur, mint ahogy nekünk a fenti pontnál 
becsülettel össze kellett azokat halmoznunk. De ne ez legyen 
a fő, hanem, ami most jön ! Ha jól szemükbe nézünk a nehéz
ségek ijesztő csapatának, nincs közöttük egy sem, amellyel 
minden becsületes igehirdető ne találkoznék akkor is. ha soha 
nem foglalkozik az ébredés terminológiájával. Nincs az ébresztő 
igehirdetéssel szemben egyetlen kifogás, melyet nem válthat ki 
bármely más őszinte, biblikus igehirdetés, sőt a legegyszerűbb 
Krisztus-követés! A Krisztus követőjének élete mindenkép állan
dó feszültségben folyik. Ez a feszültség nem véletlen velejárója, 
hanem lényege ebben a világkorszakban a Krisztus követésének.

Miért akarjuk ezt a feszültséget épen az ébresztő igehirde
tésnél leszerelni?

III.
Szedjük már most kissé tömöttebb csokorba az ébresztő 

igehirdetés feltételeit.
Ezek mind az igehirdető személyével kapcsolatosak. Van 

ugyan, aki a feltételeket szeretné mástól is függővé tenni: jobb 
egyházkormányzattól, más történelmi és .társadalmi körülmények
től, még fehérebb gabona-mezőktől. Ám a józan igazság az, 
hogy az ébresztő igehirdetést egy s más történelmi erő előmoz
díthatja, bátorságosabbá teheti, de az maga független tőlük. Én 
például meg vagyok győződve, hogy a háború előtt is lehetett 
volna már bármely gyülekezetben ébresztő igehirdetést kezdeni 
s annak lehetett volna olyan áldása, mint ma a legmegáldot- 
tabb helyen.

Az ébresztő igehirdetés első feltétele a Krisztusban elnyert 
üdvbizonyosság. Hozzátehetném, hogy nagyon élénk üdvbizonyos
ság. örvendező, az egész életünket besugárzó üdvbizonyosság! 
„Gerettet sein gibt Rettersinn.“ Ez az ébresztő igehirdetés ábc- 
jének első betűje.

Második feltétel: bőséges s állandó olvasással felfrissített 
Bibliaismeret. Nem exegezis, nem kommentár ismeret. Inkább 
ismeret arról, hogy a különböző Igék mit végeztek egyesek 
szívében, ismerősök és ismeretlenek szívében, főleg olyanok 
szívében, akik a lelki életben legmesszebbre vitték. Ki, melyik
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Ige nyomán indult meg, ébredt fel s nekem magamnak mely Igék 
zörgettek rá az alvó szemhéjakra s adták a szemgyógyító írt!

Ezzel már is átmentem a III. feltételre: életrajzok, főleg 
megtérések olvasásának területére. Alig van érdekesebb dolog, 
mint egy léleknek útja a Krisztus személyes megragadásáig. 
Ha ébresztő igehirdetést akarsz végezni, feltételezem Rólad, 
hogy ezek Téged felettébb érdekelnek. Hiszen — bár megvan
nak a lelki életnek azonos törvényei, — mégis épen a kelet
kezés a sokféleségnek olyan gazdagságát hozza, hogy a legve
szedelmesebb dolog lenne a magad esetét elégnek tartani s 
kivált azt másra általánosítani.

A IV. feltétel: mély emberismeret. Utóbbi években megújult 
bennem sokszor egy megfigyelés. Nem az a mi bajunk, hogy 
nem ismerjük a Krisztusra, Isten kegyelmére és szentségére 
vonatkozó igazságokat, hanem, hogy nem ismerjük az embert, 
ekivel dolgunk van. Először is önmagunkban. Ennek az ember- 
ismeretnek két oldala van. Az egyiken azt találjuk, ami minden
kiben ugyanaz: az elveszett, a megromlott, a gyáva, az önző, 
a nagyravágyó, a kétfelé sántikáló, az önmagát minden áron 
szépíteni akaró s az összetörni, megalázkodni, engedelmeskedni 
nem hajlandó embert. Azt, akiben nincsen semmi jó. Ha ezek 
az ismeretek nagyjában meg is vannak, az még nem elég. Amit 
Kant mond, hogy a fogalom szemlélet nélkül üres s a szemlélet 
fogalom nélkül vak, különösen az igehirdetőnek kell jól tudnia 
és állandóan szem előtt tartania. Főleg az előbbit szoktuk elha
nyagolni. Most nem az igehirdetésbe felveendő szemléleti ele
mekre gondolok. Az már közhely-számba megy, hogy erre ott 
mily nélkülözhetetlenül szükség van. Az igehirdetőnek magának 
kell telve lennie tárgyára és szolgálatára vonatkozó szemléletek
kel. Különösen pedig az ébresztés igehirdetőjének. Szemléletek 
gyűjtéséhez pedig sok elcsendesedés és szeretet kell.

Az emberismeret másik oldalán azt kell nyilván tartanunk, 
ami minden emberben más, vagy legalább típusonként más-más. 
Kor, vérmérséklet, foglalkozás, műveltség, világnézet, múlt és 
származás, mind megannyi rubrikái az emberismeretnek, me
lyeket a gyülekezeti ébredés igehirdetője nem nélkülözhet.

Az emberek ugyanis sem az egyik, sem a másik tekintet
ben nem ismerik önmagukat. Már most, ha rá tudunk mutatni 
az ő speciális vonásaikra, megérzik, hogy valaki olyannal álla
nak szemben, aki valóban ismeri szívüket s így ismerheti annak 
szükségleteit is. Ha speciális vonásoknál találva érzik magukat, 
kénytelenek lesznek több hitelt adni azon megállapításaimnak 
is, amiket arra nézve hallanak tőlem, amiben minden ember 
egyforma. Ha úgy teszel, mint Spurgeon s bele tudsz helyez
kedni annak a kereskedőnek lelki állapotába, aki az igehirdeté
sed alatt is kénytelen a szombaton megóvatolt váltójára gondolni, 
nyert ügyed van. S mikor azt mondod neki: „Jöjj az Úrhoz, 
Akire minden gondod Reá vetheted!" — érezni fogja, hogy 
nem a levegőbe beszélsz.
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Ötödik feltétel: Imádkozó élet a lelkekért való felelősség s 
a feladattat szemben érzett tehetetlenség jegyében. Más szóval 
állandó közösség az Úrral. így az evangeíizálás sohasem gépiesül 
el. Az, amit nyújtasz, nem lesz mindig ugyanannak a receptnek 
reciiálása. Az a bizonyságtétel, amellyel a lelkek elé állasz, 
mindig a lelkekért való tusakodásodnak lesz egy új darabja. 
Úgyhogy mindig jobban át légy hatva a szolgálat felséges vol
tától Te magad is. Az Úrral való közösségre pedig nemcsak az 
áldás kierőszakolásáért van szükséged, hanem minden tekintet
ben. Nem kell-e úgyis az Urnák sok szolgájára ezzel nézni: Te 
kéred, hogy én adjak ébredést a gyülekezetedbe s ha meglesz, 
vájjon hol vész erőt a továbbiakra? Hol van az a garancia, 
hogy nem csinálsz belőle magadnak szalmáiéiig-dicsőséget ? Fo
god-e vállalni a továbbiakat, szenvedni a szerivedendőket?44

Aki ébresztő munkát végez, legyen annak az Úrral nagy 
és erős közössége! Vájjon nem erre mutat az Urnák az a szava 
is, mellyel az első missziói útról jövő tanítványokat józanítja: 
„Ne azon örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, hanem 
hogy neveitek fel vannak írva a mennybe ?“

IV.
Lássuk már most az eszközöket! Mi ébreszt?
Ébreszt az Ige. Melyikige? Vannak Igék, melyek egyenest 

ébresztő stílusban, mint felkiáltó jelek állnak ki a Bibliából. 
Illés szava: Meddig sántikáltok még kétfelé? Vagy Jézusé: Mit 
használ valakinek, ha az egész világot megnyeri is, lelkében 
pedig kárt vall ? Nem kell azonban, hogy maguk az Igék ilyenek 
legyenek. Sokszor igen erős ébresztő ereje van egy nagyon 
megszokott Igének. Mint például: János 3.16.-nak. Vagy Spur- 
geonnál a 84. Zsoltárból: „Nap és paizs az Úr, kegyelmet és 
dicsőséget ad, semmi jót nem von meg azoktól, akik ártatlanul 
étnek41. Elvégeztetett! sok ébredést munkált már. Ébresztenek 
néha azok a részek, amelyek a Biblia ismeretlenebb részeiről 
valók, máskor meg egy nagyon „agyoncsépelt44 bibliai teksztus 
új megvilágításban. Például a farizeus imája egyike a legismer
tebb dolgoknak. Melléje teszel egy még ismertebb dolgot: az 
Úrtól tanult imát, egybeveted a kettőt és olyan feszültségben 
jelennek meg előtted s a hallgatók előtt az Igék, hogy azok 
feltétlenül robbantanak: közönyt, káprázatot, múltat, sötétséget, 
vakságot, süketséget, merevséget és egyéb szívbeli ellenállásokat.

Szokták mondani, hogy az Evangéliumok és a Cselekede
tek könyve hozza az evangélizálásra alkalmas teksztusokat, míg 
a levelek inkább az építésre valók. Jó ezt szemmel tartani, de 
azért abszolút szabályt nem lehet ebből csinálni. Spurgeon ha
talmas ébresztő igehirdetést tariott az I. Tim. 1. ie. verséről. 
Vigyázni csak a Jelenések könyvénél kell, mert ott az ember 
nagyon sok ébresztő Igét talál, de az nem mind alkalmazható, 
mert ott egészen speciális vonatkozásai vannak egyes Igéknek.

Ébreszt azután a bizonyságtétel. Főleg a személyes bizony
ságtétel. Két szempontból jön ez tekintetbe. Először abban, ami
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az én egyéni életemben a Krisztus megtalálásához s megraga
dásához vezetett. Másodszor abban, ami a gyülekezettel szemben 
s az egyes lelkekre nézve reám bízatott. Vannak, akik csak az 
elsőről tudnak. Vannak, akik még erről sem tudnak. Az még 
nem elég, ha valaki ehnesélgeti úti élményeit s olvasmányainak 
megragadóbb részleteit, én azzal tartozom a gyülekezetnek, hogy 
elmondjam, helyesebben rendelkezésére bocsássam az én da
maszkuszi utam tapasztalatait és kivegyem a véka alól azt a 
gyertyát, amely azért gyújtatoü meg, hogy világítson mindazok
nak, kik a házban vannak. Ezen a téren egyébként mutatkozik 
már eléggé legalább a követelmények hangsúlyozása, ha nem 
is betöltése. Sőt nem árt, ha felemeljük szavunkat a túlságos 
sok én-emlegetéssel szemben. Az én-nek túlságos sok emlegetése 
nem ébreszt, hanem visszataszít, kivált az intelligensebb hall
gatóságnál.

A köteles bizonyságtételnek másik formáját, a küldetésről 
szóló bizonyságtételt még követelmény kép sem halljuk emlegetni. 
Figyeljük meg a próféták beszédeit, mily bőven foglalkozik az 
ő bizonyságtételük az ő „ki-ségük“ bemutatásával és hangsúlyo
zásával. Figyeljük meg az újtestámentomi leveleket, mily fon
tosságot tulajdonítanak az apostolok annak, hogy az olvasók 
tisztán lássák maguk előtt, kivel van dolguk. S ezt ők bizonyára 
nem lelki gőgből hangsúlyozták, hanem a szolgálat s a lelkek 
érdekében. És mi mit csinálunk ? Kijövünk a templomból s va
laki elénk áll: „Ma a Tisztelendő Úr, mintha csak nekem beszélt 
volna!“ S mi mit csinálunk? Nem győzünk szerénykedni s 
mindent magunkról elhárítani, mintha a magunkéról lenne szó 
s nem arról, amit az Úr sáfárságban reánk bízott. Pedig tilta
koznunk kellene: „Semmi mintha! Az úgy is van! Nem vélet
lennel óllasz szemközt. Isten keres téged. Lásd teljes mértékben 
magad előtt az Urat, hisz én az Ő szolgája vagyok!"

„A hit hallásból van." Mily végtelen nagy felelősséget ró 
ez az igehirdetőkre! Hogy hirnök vagyok, követ, testiinónium 
a gyülekezet és az egyesek számára egész meghatározott meg
bízatással, ezt nem hallgathatom el s enélkül csonka a gyüleke
zettel szemben teljesített személyes bizonyságtételem. A lelkész 
nem mindenes, nem konferálója a szép gondolatoknak s a pré
dikáció nem valami ábrándos egyveleg. „Én azért vagyok itt, 
hogy a lelked megmentésére felszólítsalak, hogy Krisztus meg
hívóját néked átadjam, számodra leolvassam, hogy szabadulást 
mutassak a bűnből s foglyul vigyelek az én Uramnak s a te 
Megváltódnak." És ez a bizonyságtétel ébreszt, hisz ezért oly 
fontos az igehirdető személye!

Nagy ébresztő erejük van a példáknak. Nemcsak a figyelem 
terén, mint ahogy azt már régebben is hangsúlyozták, hanem 
közvetlen a lelki ébredés szempontjából. Ezek a példák ne legye
nek egyoldalúak. Isten országa, az egyháztörténet, a jelen köz
ismert alakjai jussanak egyformán szóhoz benne. Megszólaltat
hatunk hívőket és hitetleneket egyaránt, de vigyázzunk, hogy
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a hívőket úgy szólaltassuk meg, mint hívőket, a hitetleneket 
pedig úgy, mint hitetleneket.

Ébresztő ereje, ne gondoljuk, hogy csak a kimondottan 
nagy emberek életének lehet. Akinek igehirdetéseiben csak ilyen 
illusztrációk szerepelnek, az az elérhetetlenség benyomását kö- 
véríti fel észrevétlen, is hallgatóiban, ami egy olyan tárgynál, 
mely amúgy is az elérhetetlenség látszatát viseli magán, épen 
nem bölcs dolog.

Ugyanígy helytelenítenünk kell azt is, ha valaki csak az 
olyan nagy keresztyének életéből hoz fel példákat, akik a mi 
történelmi egyházunk keretein kívül esnek. Ne mozogjunk min
dig Amerikában, Angliában, sőt még Németországban sem ! Az 
bizonyos, hogy ott ez idő szerint még hasonlíthatatlanul bővebb 
anyag áll rendelkezésünkre, részben azért is, mert az ébredés 
hét bő esztendejét jobban megismerhették, mint mi; de jórészt 
azért is, hogy ott a meglevő anyag jobban fel van derítve s 
hozzáférhetőbbé van téve. S hadd helyezzek el itt egy csendes 
buzdítást, különösen fiatalabb testvéreink számára Kutassuk fel 
a mi magyar evangélikus egyházunk történetét ébresztési illu
sztrációk szempontjából! Ahogy a dolgokat e téren figyelem, 
nem hallgathatom el azt a benyomásomat, hogy a forrásokkal 
foglalkozó történészeink kevés kongenialitással rendelkezhettek 
ebben az irányban s ha valahol belebotlottak egy pietisztikus 
adatba, a theológiai elfogultság nem nagyon sarkalta őket, hogy 
ebből most nagy dolgot csináljanak. Református testvéreink már 
kezdenek példát adni e téren, sőt meg is szégyenítenek, mikor 
a speciálisan evangélikus egyéniségek és termékek kibányászá- 
sához is hozzáfogtak közülök egyesek.

Kell, hogy nagy segítségünkre legyen az ébresztés eszkö
zeinél Luther élete. Sok függ a megvilágítástól. Sokan úgy néz
nek Lutherre, mint egy égből pottyant, klasszikus hősre. Meny
nyire több lesz ő azok számára, akik megismerik az ő belső 
fejlődését, azt, hogy ő maga is ébredésen ment keresztül és 
ébresztő munkát végzett. Tanulmányozd Luther személyi életét, 
ne csak olvasd, hanem éld át magadban, amit ő ; tanulmányozd 
iratait, prédikációit, főleg pedig azokat a bevezetéseket, melye
ket egyes műveihez írt, melyek tele vannak csodálatos, mély 
és szókimondó vallomásokkal, — és megsokasodnak tegzedben 
a nyilak, táskádban a parittyakövek, az ébredésnek megannyi 
ellenállhatatlan eszközei.

Ma már nagyon sok illusztrációs gyűjtemény áll az ige
hirdető rendelkezésére. De vigyázzunk, az, hogy rengeteg sok 
illusztrációt mondunk, az igehirdetést nem menti meg. Inkább 
ne legyen egy se, mint túl sok. A Rittelmeyer-féle beszédek 
jutnak eszembe. Ideje volna már, hogy az ő csillaga letűnne 
Igehirdetésünk tarka egéről, hisz azzal, hogy ő végül is egy 
teljesen igeellenes alakulatot hozott létre, eléggé észrevehetővé 
tette irányának egészségtelen voltát. És ha mondunk is, ne 
kérkedjünk az illusztrációval, mert az illusztráció nem azzal



115

ébreszt, hogy elmondjuk, hanem azzal, hogy az Igéhez fűzzük.
Az eddigi eszközök materiális természetűek. Említeni fogunk 

most két formális jellegű eszközt.
Az egyik a sokoldalúság. Tudva azt, hogy hallgatóinkat 

szíven kell találnunk, ezt az eszközt kölönösen figyelemre kell 
méltatnunk. Ezt tekintem az igehirdetés legtöbb előkészületet 
igénylő feladatának. Szemléletekkel telített igehirdetőnek nagy 
előnyei lesznek e feladattal szemben. Arról van itt szó, amit a 
régi homiletikákban „a reáliák" neve alatt emlegetnek. Nézzük 
ebből a szempontból végig Jézus igehirdetéseit. Mily sokoldalú 
ő ! A vámszedőtől a pásztorig, a csonka-bonkáktól a királyig, 
a magvetőtől a menyasszonyig, az Írástudóktól a gyermekekig, 
a kovászkeverő asszonytól a hamis bíróig mindenki találva 
érezhette magát. Tudva, hogy gyülekezetünk nem homogén, 
kötelesek vagyunk Pál apostol törvényét követni: görögnek 
göröggé, zsidónak zsidóvá, tudatlannak tudatlanná lenni egy 
felsőbb értelemben. Meg fogunk lepődni, mihelyest figyelmet 
fordítunk reá, milyen meggyőző ereje van a sokoldalúságnak 
még egy olyanra is, aki épen abban az arcképcsarnokban nem 
találhatja fel pont a saját fényképét. Ne szemérmeteskedjiink itt 
azzal, hogy nem leszünk-e így nagyon számítók és célzók!

A másik formális eszköz a felszólítások alkalmazása. Ez 
ugyan minden szónoki beszéd tartozéka, de egynél sem oly 
döntő a szerepe, mint az ébresztő igehirdetésnél. A felszólítás 
személyes l egyen. Személytől induló, személyhez forduló ! A fel
szólítás komoly legyen. Ne állítsa a lelkeket valami olyan elé, 
amire nincsenek előkészítve. Legyen a felszólítás nagyon komoly, 
hordja magán annak a bélyegét, hogy mi komolyan számítunk 
olyanokra, akik nem vonakodnak s megteszik a döntő lépéseket. 
Itt is külön legyen gondunk a sokoldalúságra. Mondjuk el, hogy 
kikre gondolunk, csak az elsorolásunk ne legyen sablonos, foly
ton ugyanúgy ismétlődő s így az egész agyoncsépelt. Ne sze- 
mérmeteskedjünk e lelkek számlájára itt s e ! A célzást a Szent
lélek végzi. Mi csak a nyilakat kézre adjuk. Ne legyünk vona- 
kodók s magunkat kimélők.

És ezzel megérkeztünk a legfőbb eszközlőhöz. Magához a 
Lélekhez. Mert a Lélek mindentől függetlenül is ébreszthet, de 
akkor is, ha az illusztrációt, a személyesbizonyságtételt, az Igét 
látjuk ébresztőnek, mögötte a Lélek maga van. Hiszen ez épen 
az Igehirdetés legfőbb titka, mederré tenni benne mindent a 
Szentlélek számára.

V.
Csupán néhány szót az ébresztő igehirdetés módjáról, a 

fellépésről.
A személyes magatartás rendkívül fontos az ébresztő ige

hirdetésnél. Hiszen az, amit mondunk, ritkán dönti el a kérdést, 
inkább az, hogy miképen mondjuk. Minden igehirdetőnek, de 
különösen az ébredési szónokunk két egymással ellentétes vo
nást kell magatartásában egyesítenie: a tehetetlenség érzését,
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a fellépés biztosságát. Aki így szól: „Eh, mit nekem egy éb
resztő, egy evangélizáló beszédet mondani 1“ — az sohasem 
lesz ébresztő. „Támaszkodjatok a Szentlélek munkájára s érez
zétek, hogy arra van szükségetek!" — tanácsolja egy nagy 
ébresztési igehirdető. Az igazi igehirdetés az, amely mederré 
tud lenni a Szentlélek műve számára. A mederré, transparenssé- 
lételben pedig részt kell venni az egész személyiségnek. Tudom, 
hogy szolgálatomtól lelked megmentetése függ; áldás és átok 
egyformán közel van, amellett tudom, hogy a legjobb felké
szültség sem jelent abszolút garanciát. Mindez a függés állapo
tában tart. „Szüntelen imádkozzatok!" Kinek szól ez jobban, 
mint az ébredési, az evangélizáló igehirdetőnek!

A szolgálat jellegéből folyik a másik nem kevésbbé fontos 
vonás: a fellépés biztonsága. Az ébresztő-hírnök, követ, szol
gálata isteni erőket foglalkoztat, nem magára hagyottan áll a 
gyülekezet előtt, mögötte az Úr áll. Mindmegannyi körülmény, 
ami a fellépésben méltóságra kötelez. Az, hogy én e méltó
sággal élek-e, vagy sem, nem lehet az én Ízlésem s egyéni 
felfogásom tárgya. „A nemesség kötelez" — mondja egy német 
közmondás. Azzal, hogy az Úr ügyéért való szolgálatot vállal
tam, elköteleztem magam e kötelezettségre is. Nagyon megható, 
amit Knapp beszél el Hofacker Lajosról, midőn gyermekkori 
barátját, aki akkor már igehirdetői pályájának zenitjén állott, 
először hallotta prédikálni. Úgy érezte magát, mint az az egy
szerű polgár fiú, aki hosszú idő után újból találkozva testvérével, 
azt érdemrendekkel a mellén, mély benyomást keltő tábornoki 
egyenruhában látja viszont. „Hogyan, ez az én régi Lajosom?"

Van a lelkipásztori életnek egy bizonyos méltósága, amely 
levelhetetlen. Az a méltóság azonban, amelyről itt mi szólunk, 
speciálisan az igehirdetés tartamára szóló méltóság. Amily rabiág 
volna a méltósággal való élés visszautasítása az igehirdetés 
alatt, ép oly rablás volna és bitorlás bent járni e méltóság 
köntösében azután, hogy lejöttél a szószékről. Mennél egysze
rűbb, szinplekszebb, szürkébb tudsz lenni az igehirdetés eiőtt 
és után, annál jobban ki fog tűnni a te csupán eszköz voltod; 
hogy nem te léssz, s nem te voltál a fontos, s hogy az emberek
nek nem te veled volt dolguk, hanem az Úrral és az ö  Szent 
Leikével.

Van itt egy antinómia, mint minden nagy dologban. A 
legnagyobb objektivitással kell képviselned az Igét, az Úr gon
dolatait, akaratát, művét, s mégis a iegszubjektivebb mozza
natokat is igénybe veheted, hogy igehirdetésed személyes legyen. 
Amannak elvét Bezzel domborítja ki: „A prédikáció legyen 
igaz." Emezét Bengel: „Was nicht per du geht, das geht perdül"

A két elvet a szeretet egyesíti. Légy eltelve igehirdetésed 
alatt szeretettel az Úr és a lelkek iránt! Ha még nem próbál
tátok ki, próbáljátok meg, ezzel az önellenőrzéssel lépni a 
szószékre: „Szeretem én azokat, akikhez most beszólni fogok?" 
Csodálatosat fogtok tapasztalni. . .
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VI.
Utolsó nevezetesebb kérdésünk az ébresztő igehirdetés 

retorikája. Mindössze egy-két tanácsra gondolok, mely e téren 
hasznosítható. Nem felejthetem el, amit egyszer régebben egy 
barátom mondott, aki azóta legjobb igehirdetőink között isme
retes: „Két dologból áll az én prédikációi előkészületem: Tisz
tázni azt, hogy mit akarok a szóbanforgó beszéddel elérni. S 
másodszor: Hogyan érhetem el azt?“ Az, hogy mit akarok, el 
szokott mosódni a szónok előtt. Bizonyos, hogy könnyebb so
kat és élvezeteset beszólni, mint kitűzni az Ige kapcsán egy 
konkrét célt, ami a lelkeknek a Krisztushoz való elvezetését 
munkálhatja. Egyesek ennek a szempontnak hangoztatása ellen 
azt a tiszteletreméltónak és szerénynek látszó ellenvetést teszik, 
hogy ezzel kivesszük az Igét a lélek kezéből s túlságos mo
torikus jelentőséget tulajdonítunk az emberi oldalnak. De kell 
hogy rámutassunk a maga helyén a beszéd logikai alkatának 
fontosságára. Az Ige nyilvános megszólaltatásának az emberi 
felfogó képességhez kell igazodnia. Elvégre ez az emberi fel
fogó képesség is egy darabja a teremtettségnek 1 Törvényeihez 
a tapasztalat bizonyságtétele szerint, maga a Lélek is igazodik, 
amint, hogy az Úr Jézus beszédeinél is nem nehéz kimutatni, 
hogy az emberi felfogó képességet mennyire nem hagyta figyel
men kívül. Csak ne akarjunk mi túlságosan spirituálisak lenni 
ott, ahol a dolgoknak megvan a maguk természetes rendje. Az, 
hogy az általános emberi romlottság kihatott az emberi felfogó 
képességre, nem változtat ezen elkötelezettségen, sőt annál na
gyobb gyengédségre kötelez el és körültekintésre e téren! Ha 
Pál apostol tudott a görögnek görög, a zsidónak zsidó lenni, 
mennyivel inkább lehetünk mi a bizonyos pszikhológiai alkattal 
biró ember számára pszikhológikusak.

Petri-nek, a nagy udvari lelkésznek van egy mondása: 
„Nicht, was hat dér Prediger gesagt, sondern was hat er ge- 
wollt!“

Aki megpróbálja beszédénél ebből indulni ki, az megta
pasztalja, hogy mennyi lelki munkát ad ez az egyetlen pont s 
hogy egyáltalán nem ez a dolog könnyebb vége. De ennek a 
látszólag nagyon antropocentrikus eljárásnak Igebeli igazolását 
találjuk a másik oldalon, az Isten felőli oldalon. Arra a moz
zanatra gondolok, mellyel a Bibliában többször találkozunk, s 
melyre tapasztalat alapján nagy keresztyének többször adnak 
buzdítást, t. i. hogy nekünk a mi kéréseinket egész határozot
tan kell feltárni a mi Urunk előtt, nevén nevezve, amire gon
dolunk. Hol vannak minékünk dicsőbb kérnivalóink mint a 
Krisztusért való követség-járásunk terén! S milyen jó tudni, 
hogyha kenyeret kérünk, Akivel dolgunk van, Az nem fog 
követ adni!

Ha tudjuk, hogy mit akarunk, legyen a mi igehirdetésünk 
abban az irányban koncentrált. Nem szólni egy szóval sem 
többet, mint ami tárgyunkra tartozik, viszont megmozgósítani
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a legkülönbözőbb erőket, melyek a kitűzött cél felé visznek, 
ez a titka az erőteljes Igehirdetésnek. Szándékosan használtam 
ezt a jelzőt, hogy „erőteljes". Tudom, hogy ez a hívő keresz
tyén ideológiában valami jobbnak a jelzésére használatos. De 
ép az utóbbi időkben jöttem rá nagy csodálkozások között, hogy 
mily roppant ereje van a beszéd logikai alkatának. Lehetséges, 
hogy bizonyos szerencsétlen logikai alkattal biró beszédek el
riasztottak bennünket attól, hogy beszédünk logikai alkatával 
jobban törődjünk. De vesztünkre! Figyeljük meg Spurgeon be
szédeit ! Milyen terjengősek s hosszadalmasaknak látszanak azok 
rőffel mérve s a logikai alkat, mily erőteljessé teszi őket. Merem 
mondani, hogy a logikai alkatnak lelkileg is kiszámíthatatlan 
ébresztő ereje van. Midőn ezeket mondom, különösen gondolok 
a gyülekezeti ébredés igehirdetőire, akik úgyszólván mindig 
ugyanazon gyülekezet előtt állnak a maguk kérügmájával. A 
túlságosan festői, csillogó és rapszódikus stílust előbb megunják 
az emberek, mint a tiszta logikai alkattal folyókat. S ez egyben 
az a pont is, ahol műveltebb, és kevéssé művelt hallgatóinkat 
egyformán megfoghatjuk. Ebben a mi nyüzsgő, káprázatokkal 
s elkápráztatásokkal tele világunkban, ahol annyi szélhámos
sággal találkoznak az emberek a lelkiek s szellemiek terén, a 
logikai alkatában szilárd beszéd a megbizhatóság és szolidság 
érzetét kelti fel és erősíti a hallgatókban. Természetesen ne 
értsen félre senki, mindezeknél a megállapításoknál feltételezem, 
hogy a beszéd logikai vázán és ágazatán az evangelizáció le
velei ülnek.

A fentiekből folyik, hogy mi a véleményünk a felosztásos 
és nem felosztásos beszéd kérdésében. A felosztás mind a cél 
kitűzés szempontjából, mind a logikai alkat szempontjából igen 
nagy nyereség. Spurgeont nem feszélyezte és kötelezte semmi
féle homiletika és egyházi szokás és mégis szinte kivétel nélkül 
felosztásos beszédeket mond, hori’ibile dictu — még alrészekkel 
is. Igaz hogy eddig a felosztásos s logikai alkatra súlyt helyező 
beszédek leginkább moralizáló irányúak voltak. Ezzel is ma
gyarázható, hogy az evangélizációs igehirdetés eleinte s szinte 
mind a mi napjainkig általában a logikai alkat követelményei
vel szemben averzióval viseltetett. De én egy gárdát várok 
a mi magyar evangélikus egyházunk most jövő ébredési ige
hirdetőiben, akiket Isten Lelke ebben a tekintetben is fegyel
mezhet s akik az első úttörők tanulságait e téren felszedegetik.

„Mindenki olyan kalappal köszön, amilyen van." Ez a köz
mondás áll az igehirdetés stilusára. Csak ne erőltessük a szép, 
színes stílust. A beszédet széppé nem a sok jelző csillogtatás 
és szokatlan hasonlat teszi, hanem — újból az előbbire térek, 
— első sorban az arányos beosztás, határozott célszerű gondo
latvezetés, szóval a logikai alkat. Ha valaki tényleg ismeri a 
stílus szépítés titkait, képzelete csapongó, a hasonlatok kincses- 
bányája teljes mértékben áll rendelkezésére s gépfegyver mód
jára tudja szórni a jelzőket bármi dologról van szó, ne gondolja,
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hogy stílusát tekintve már kész igehirdető. Amily borzasztó, ha 
valaki erőltetve mindenáron ékesen, csillogón akar beszélni, 
ép oly céltévesztés, ha valaki elejétől végig erőltetés nélkül 
jelzők és hasonlatok, bár egyébként találó stilisztikai figurák 
szivárvány hidján robog végig. Aki természettől szépen tud beszélni, 
annak nagyon önfegyelmezettnek kell lenni. Bizonyos az, hogy 
az ébresztési igehirdetésben igen jól érvényesülhet a festői, a 
hangulatos, vagy a drámai, rapszódikus, még a rendkívüli szó
alakzatokkal átszőtt stílus is. Amazok inkább a beszéd eléjén, 
az egyes részek bevezetésénél, szóval a csendesebb részeknél. 
Emezek az elhatározásokat érlelő s így befejező részeknél. Egész 
bizonyos azonban, hogy egy egészséges ébresztő beszédben 
nagyon sok egyszerű mondatnak kell elhangoznia. Áll ez még 
azokra a részekre is, ahol a döntés hevében mozog a beszéd. 
Nagy körmondatok nem fogják az ébresztést áttöréshez juttatni. 
Különösen a felszólítások kell, hogy egyszerűek, szinte mind
össze pár szavasak legyenek. Az ébresztő igehirdetés kell, hogy 
jártas legyen az u. n. apodiktikus szentenciózus stílusban, mely 
a nagy isteni tények bejelentését egyszerű tőmondatokban közli 
s ilyen tőmondatokat alkalmazván tartós egymásutánban szinte 
robbantó erejűvé teszi a beszédet. Ugyanígy jelentendők be a 
hallgatók részéről megteendő lépések: a stílusnak két különö
sen hamupipőke sorsra juttatott kellékének: a világosságnak és 
szabatosságnak alkalmazásával. Valamikor nekem úgy tanították, 
hogy a szónoki beszédben a bevezetés a fontos. Ez nem úgy 
van. Ha ki lehet emelni valamelyik résznek a fontosságát, akkor 
az a befejezés. Az ébresztő igehirdetésnél meg épen különösen 
áll ez. Meri ott nem csak a végeredmény összefoglalásáról van 
szó, vagy egy valamilyen döntés kierőszakolásáról. A befejezés 
az ébresztő igehirdetésnek azért kulmináló pontja, mert ott lép 
elő az igehirdető, mint az Úr hírnöke és megbízottja a legnyil- 
vábban. Ott kell megtudnia a hallgatónak, hogy most magával 
az Úrral volt s van dolga, az Ő kereső szeretetével, hívó sza
vával, intésével és biztatásával. Itt kell tudatni az igehirdetőnek 
küldetését az egyes lelkekkel szemben s azt, hogy mit veszí
tenek, ha nem engednek, s mit nyer az, aki az Úr szavának 
enged. Szóval a befejezés a beszéd legfélelmetesebb része. Itt 
kell az igehirdetőnek legjobban vigyáznia, hogy meder, vezeték 
lehessen a lélek számára. Itt kell az igehirdetőnek legjobban 
gondolnia arra, amit Francke ebbe a jelszavába foglalt bele: 
„Halt’ nie eme Predigt, durch welche nicht eine Seele zu Jézus 
geführt wird!“

Befejezésül néhány helyről felhangzó ellenvéleménnyel 
szemben szeretném hangsúlyozni, hogy az ébresztő igehirdetést 
jelen egyházi életrendünk mellett is teljesen kivihetőnek tartom, 
történeti egyházainkban is. Nem tartom elégségesnek azt, hogy 
csak praeliturgikus alkalmak legyenek lefoglalhatok erre a célra, 
tehát vallásos esték, evangélizáló bibliaórák, konferenciák, elő
adássorozatok, vagy különböző ifjúsági összejövetelek. A tér-
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mészetes mindenesetre az volna, hogy a megkonfirmáltakból 
álló gyülekezetben már ne legyen szükség ébresztő igehirde
tésre, legalább is ne az evangélizálás irányában. De még a 
nem létező, bár elérhető legideálisabb esetben is, amig a nép
egyház voltunkhoz ragaszkodunk, nem nélkülözhetjük az ébresztő 
igehirdetést a liturgikus értelemben vett gyülekezeti istentiszte
leteinken belül. Igen ideális módja a gyülekezeti ébresztő ige
hirdetésnek nyílik meg előttünk, ha gyülekezeteinkben éven
ként egyszer, vagy kétszer rendezünk evangelizáló hetet, vagy 
ha ez nem kivihető, a rendes vasárnapi Igehirdetések keretébe 
állítunk be egy ilyen sorozatot. Igen kívánatos lenne, ha ezek 
az evangélizáíó hetek, esetleg vendégszónokok felkérésével, 
annyira átmennének az egyházi köztudatba, hogy az egyházi 
esztendő nélkülözhetetlen alkatrészét látná a közvélemény benne, 
így vau ez Amerikában az evangélikus egyházba is már be
vezetve. Nem látom azonban annak sem akadályát, hogy a 
lelkész bármely istentiszteletét miért ne tehetné ébresztő ige
hirdetéssel a legáldottabbá, anélkül, hogy ezzel arra biztatnám, 
hogy minden igehirdetésének ez legyen mindenáron az ural
kodó jellege — kivált, ha ugyanaz a lelkész egymásután talál
kozik ugyanazon gyülekezetével.

Azzal zárom, amit Hofacker száz éve mondott arra a kér
désre, hogy melyik fontosabb az ébresztő, vagy az építő ige
hirdetés: „Bár mindakettő egyforma fontossággal bir, azért én 
még is azt mondom, ha valaki kharizmákat érez magában az 
ébresztő igehirdetésre, akkor képezze magát első sorban ebben 
az irányban. Mert ennek a mi álmos korunknak semmire sincs 
nagyobb szüksége, mint ébresztő igehirdetőkre.“

Gáncs Aladár.

Előfohászok.
Lukács 1, 14—28.

Leborulva kérlek Megváltó Jézusom :
Amig itt a földi tereken bujdosom,
Lelked vezéreljen, lelked gyámolítson,
Hogy a gonosz példa bűnre ne csábítson;
Híven melléd állva építsen országot,
Hogy nyerhessek majdan örök boldogságot. Ámen.

Aki eljövendő voltál e világra, János 6, 1—15.
Uram Jézus, te légy életem világa.
Te veled járva nincs olyan ínség, bánat,
Amelyre gyógybalzsam ne teremne nálad . ..
Szentelje meg, Uram, e tudat lelkemet 
S kösse hozzád hála, hűség és szeretet. Ámen.
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János 8, 46—59.
Teremts bennem én Jézusom,
Tiszta, igaz, hű szívet,
Hogy lehessek jó s balsorsban 
Mindhalálig a tied ;
Gonoszságtól, bűntől féljek,
Szent beszéded szerint éljek,
S munkálva lelkem javát 
Leljek egykor szebb hazát. Ámen.

Máté 21, 1 - 9 .
Hozsánna néked, üdvösség királya,
Ki érettem e földre eljövél. . .
Te hozzád száll szívemnek hő imája:
Remélni, bizni benned, óh, segélj.
Legyen szivem a hitnek sziklavára,
Hogy járjak véled mindig egy úton . . .
Borulj reám üdvösség szép világa:
Hozsánna néked, áldott Jézusom! . .  . Ámen.

Ezsaiás 53, 5—10.
Atyám, midőn a Golgothára lépek,
Hol egyszülött Fiad kiszenvedett:
Feltámadnak a vádoló emlékek,
Óh, mennyiszer vétkeztem ellened.
Felejtem, hogy bűnömnek büntetése 
Volt rajt’, ártatlanon a vereség 
S kegyelmedből lett tenger szenvedése 
Nekem vigasz, erő, üdv, békesség . . .
. . .  De bűnbánó lelkemmel hozzád térek,
Erősíts meg a jóban engemet,
Hogy Neked éljek, amíg itten élek 
S hozzád jussak, ha sírom eltemet. Ámen.

Márk 16, 1—8.
E földön sok a gond, a bánat, 
Könnyem gyakran ki-kicsordul,
De Győzelmed biztat, hogy nálad 
Sorsom egykor jobbra fordul; 
Örömmé lesz ott siralmam :
Uram, te vagy bizodalmám I Ámen.

Lukács 24, 13—35.
Uram, az élet sokszor oly setét,
Bú-baj reá teríti fellegét;
De csak te soha el ne hagyj,
Ki üdvösségem napja vagy.
Te, ki legyőzted a halált,
Te, kit a lelkem áldva-áld,
Halld, mit dobog szívem :
Míg tart a földön életem,
Míg szebb hazámat fellelem,
Uram, maradj velem 1 Ámen.

Horváth Béla
csikvándi lelkész.

Uram, te vagy én bizodalmám, 
Te élsz s veled én is élek . . .
Mi vehetné el már nyugalmam ? 
Még a haláltól sem félek.
Az ellen is van oltalmam: 
Uram, te vagy bizodalmám !
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János XX. 19—23.
Könyörülj hát nagy bajunkon,
Mely szüntelen tép és éget:
Küldd el hozzánk Szentlelkedet, 
Szentlelkeddel békességed. Ámen.

János X. 11-16 .
Uram, Jézus, hozzád fohászkodunk:
Légy te a mi hűséges pásztorunk.
Mint te minket, úgy ismerjünk téged,
Hadd lehessünk a te áldott néped. Ámen.

János XVI. 16-23 .
Feltárom szívemet, Élet Fejedelme,
Lásd m eg: bú és kétség mily tengernyi benne.
Fogadd el szállásul, legyen lelked háza,
Igaz boldogságom csak így derül rája. Ámen.

János XVI. 5 -1 5 .
Szentlélek Úristen, jövel, szállj le hozzánk.
Vigasztald meg szívünk, derítsd fel az orcánk.
Ha te vagy vezérünk, igaz úton járunk,
Lelkűnknek üdvöt is csak véled találunk. Ámen.

vitéz Magassy Sándor
vallástanár.

A mi nagyságunk útja.
Böjt 3. vasárnapjára.

Márk 10.35-45.
Aki a ma élő és gomolygó emberiség nyugtalan tömegét 

abból a szempontból nézi és figyeli, hogy van-e benne egy kö
zös vonás, csak egyet talál: a nagyzolást. Nem azokról beszélek, 
akik ma élők és halottak felett Ítélkeznek nehéz illatú fényes 
palotában, mint döntő bírái az emberi szenvedélyek által fel
idézett bajoknak. Nélkülük is igaz, hogy ma mindenki több 
igyekszik lenni, legalább is többet igyekszik mutatni, mint 
amennyi. A szerénység és igénytelenség és ami ennek talaja: 
a megelégedettség, mintha kiveszett volna ebből az ezer sebből 
vérző és még ennél is több bajjal sújtott emberiségből. És nem
csak városaink képe támogatja és bizonyítja ezt a fölötte szo
morú megfigyelést. így van ez már a falun is. És nemcsak a 
felnőtteket kapta el ez a veszedelmes láz I Már a gyermekseregbe 
is belekapott ez a perzselő láng. És ez az emésztő kór nem a 
nagy háború következménye! A szegénység és elesettség csak 
kirívóbbá teszi a legyőzőiteknél, mint a győzőknél. Hogy meny
nyiben volt ennek a háború az okozója, amelyet kétségtelenül

Isten, te a mennyegekből 
Szívünk titkát jól olvasod, 
Néma ajkról is megérted, 
Hogy életünk mily hányatott.
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.a hatalomra való féltékenykedés, a vagyonosodással járó tekin
tély és előny táplált, ma még nem állapítható meg. A tűz fész
két csak a lángtenger eloltása után lehet megállapítani, mikor 
már a hamu alatt sincsen parázs. De hogy jóval előtte mindenki 
játszott a tűzzel, mindenki különb akart lenni, mindenki a vezető 
élre törekedett és ezért lefelé egészségtelen törtetéseket, nagyon 
felcsigázott igényeket táplált, nem is azok az osztályharcok bizo
nyítják, melyek fölforgatták — emlékezzünk csak — még leg
kisebb falvainkban is a békességet, hanem az az általános tény 
igazolja, hogy mindenfelé olyan jelenségek voltak észlelhetők, 
melyek túllépték, legalább is, a szerénység határait. Értem pedig 
ezt úgy, hogy mindenki többet költött, mint amennyit keresett. 
Sok szükséges elmaradt. Sok felesleges került elő. A vászon 
helyébe a selyem lépett, A posztó helyébe a bársony jutott. 
Akinek fekete kenyere volt, fehér kalács után vágyott. A munkát 
mindenki sokalta. Az eredményt mindenki keveselte. Engedel
meskedni kevesen tudtak. Parancsolni mindenki akart. A szolga 
úr kívánt lenni. Az úr elfelejtette, hogy szolgálatra van hivatva. 
A gyermekek siettették az időt. Korán értek. Az öregek féltek 
az erők elfogyásának beismerésétől. A férfiak nagyzoltak. Az 
asszonyok hiúskodtak. Soha annyi cím és rang nem bántotta 
az embereket, mint amennyi manapság bántja a jelen kereszt
viselőit. És nem változott a helyzet az általános gazdasági pan
gás, az általános erkölcsi csőd napjaiban sem. Most, amikor a 
házunk ég, amikor sülyed a hajó, amikor egyetemes érzésünk, 
hogy itt az igények visszaszorításával, a szerénység csillogtatá
sával, a megelégedés ragyogtatásával, a megmenthetőnek meg
mentésével szolgálni lehetne nagy és szent céljainkat, ezek közt 
mindenekelőtt azt a mi nagyságunkat, mely legalább emberséges 
megítélést biztosíthatna a mi számunkra s amellett eggyé tenne 
sorsunk nyugodt elviselése érdekében, mi egymást tépjük, mar
juk, bánijuk. Egyik társadalmi osztály a másik rovására kíván 
érvényesülni, naggyá lenni, vezetni, uralkodni, győzni és diadal
maskodni. Nincs sehol semmi, ami egységbe tudna forrasztani 
és nincs senki, aki vállalkoznék a forrasztás kemény munkájára. 
Nem vonom ki e vád alól a keresztyénséget sem. A miénket 
sem ! Minket is elfogott korunk kórja, mint ahogy azok is rossz 
utón járnak, akik a mi keresztyénségünk köntösét tépik.

De amilyen fájdalmasan igaz ez, éppoly boldogan igaz 
az is, hogy ennek csak egy igaz orvosszere van : az igazi nagy
ság útja! Az Isten az ez utáni vágyat úgy rejtette belénk, mint 
ahogy a márványban benne van a legszebb szobornak a lehető
sége, vagy mint ahogy a hegedűben benne van a legszebb 
melódiáé. Ezért aztán az is igaz, hogy amíg erre az útra rá 
nem lépünk, rá nem kényszeredünk, nincs az a földi hatalmas
ság, mely biztosítani tudná a gazdasági erők kiegyensúlyozott
ságát, a szívek összhangját, vágyaink jogosságát, tépett viszo
nyaink gyógyulását, az erkölcs építő erejét, állami gépezetünk 
kifogástalan munkáját, földjeink zavartalan megmunkálását, mű
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helyeink és gyáraink eredményes lendületét, törekvéseink építő 
célkitűzéseit, nemzeti egységünk tiszteletreméltóságát, értékeink 
letagadhatatlan súlyát, a belső rendet, a haszontalan emberek 
elfogyását, a tisztességesek elszaporodását, a lelkek nyugalmát 
és békességét...

Ezt pedig onnan tudjuk, hogy minden történések zúgó és 
romboló, birodalmakat megsemmisítő, trónusokat ledöntő, koro
nák fényét elhomályosító, a magántulajdont támadó, a lelkiisme
reti szabadságot is döngető viharzások dacára s azok közepette 
érintetlenül áll ma is az az útjelző, melyet Jézus Krisztus állított 
a világesemények országútjára és amelynek karján az a messze 
világító ige olvasható: az igazi nagyság ú tja!

Ez az útjelző pedig úgy került az események országútjára, 
hogy Zebedeus két fia, Jakab és János, ez a két jézusi tanít
vány a nagyság után vágyott. És vágyuk ment volt a földi lét 
látványosságától. E fölé törekedtek! Nem a vagyonnal járó előny 
után vágytak. A sok barázdának a bírása, a föld varázsa sem 
izgatta képzeletüket. Pompa, fény, gondtalan élet, tiszteletes 
tekintély, cím, rang, emberek előtti előkelő hely, díszes pozíció, 
mely körül ott száll az irigység lelke, mint ódon templomban 
az illatos tömjénillat, nem kellett nekik. Mindössze az után vágy
tak, hogy az egyik Jézus jobbja, a másik balja mellett ülhessen 
annak az ő országának dicsőségében. Ki tudja, mióta szunnya- 
dozott ennek a vágynak titkos, parányi parazsa az ő mindtn- 
napiságuk hamuja alatt? Talán azóta, hogy tágranyilt szemmel 
hallottak mesterük ajkáról feléjük özönleni azokat az igéket, 
melyek arról az országról szólották, mely nem e világból való, 
melyben ő eggyé lesz a mennyei Atyával, mely felé sietni, 
igyekezni, vágyakozni, törekedni nem is jog, hanem kötelesség, 
hisz 0  azt mondotta: akarom, hogy az enyéimek ott legyenek, 
ahol ón vagyok; jöjjetek velem és utánam I Fülükben talán ott 
csengtek még a biztató szavak: kérjetek és megadatik néktek. 
És ők azt kérték: „tedd meg nékünk, amit szeretnénk*. És mert 
a titkos kamrában elmondott kérésnek értékéről is hallottak egy 
őrök érvényű tanítást és a titokban elmondott kérésnek nyilván 
való teljesítéséről is biztosítékokat adott a drága tanító, jogos, 
kötelességszerű vágyukat úgy mondották el, hogy ne halija más, 
ne hallja a többi.

Hogy ezen jobb- és balkéz felőli ülésnek mi a különös, 
csak nekik kijáró előnye, tudták-e, számításba vették-e, arról 
nem szól, aki a történetet feljegyezte. Azt, hogy idáig eljutni 
csak nehéz úton lehet, a pohár útján, a keresztség útján, a 
szenvedések hősies elvállalásával, egy olyan élettel, melynek 
minden perce kisugározza az Istenben való elmerítettséget, a 
szentségre, az igazságra, az Isten országába való törekvés foko- 
zottságát, tudták, vállalták kemény, rövid és határozott nyíltság
gal. Azon, hogy tanítvány-társaik ezért az áldozatos szerényte
lenségért haragudni fognak rájuk, talán nem is csodálkoztak. 
A csodálkozásuk ott kezdődött, amikor Jézus a többi számára
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is megnyitotta azt az utat, amelyre ők gondoltak először, mely 
után ők mertek elsőknek vágyakozni.

íme a nagyság útja nem kiváltságosok előnye. Nem ma
radhat titkos törekvés. Csak beavatottak célja. Krisztuskövető, 
aki tudja, hogy neki ezen az úton kell haladnia. Az ő számára 
csak ez az út visz előre. Ezen vállalni a pohár keserűségét, a 
keresztség látható jeleit, a bűntől való szabadulás tényeit olyan 
természetes, mint amilyen, hogy aki a napra vágyik, vállalja a 
napsugár melegét is. A szülő a gyermekben adott öröm mellett 
kell, hogy vállalja a gondokat is és a munkás a sikerért vállalja 
a fáradtságot is.

A nagyság útján haladni azt is jelenti, hogy nem a célért 
vállalom az útnak terhét, a jutalomért a nehézségeket. A nagy
ság útjának megvan a maga varázsa, szépsége abban a hitben, 
hogy az azon haladó tudja, hogy ez az Isten által elkészített út. 
Isten útján pedig haladni csak az fog, akinek egyetlen egy 
törekvése van csak: érdemessé tenni magát arra, hogy meg
lássák rajta a Jézus baljára, vagy jobbjára való törekvés.

Hogy állasz te, Testvérem, e tény előtt ? Milyen a te hala
dásod ? Mi csillanik ki a te vágyaidból ? Mit árul el a te törek
vésed ? Meglátszik rajtad ott a mezőn, a hivatalban, a varrótű, 
az Íróasztal, a napi ténykedések, a szórakozásod melled, örömeid, 
bánatod, gondod, terveid közt, hogy te a legmagasabb helyre 
törekszel és hogy te azt a te törekvésedet titkos, csendes órák
ban meg is vallód a Jézusodnak ? Mondd: mivel bizonyítod te, 
hogy ez legtitkosabb, a legszentebb, egyetlen vágya, törekvése, 
célja életednek? Képes vagy-e ezért a legtitkosabban táplált és 
ha kell, nyíltan is vallott, útifáradalmádért elviselni mindent, 
amit akadály formában eléd vet a másik, a többi, irigységében, 
haragjában ?

Félve vetem fel ezt a kérdéssorozatot, mert úgy vélem, 
hogy ha a történetünkben felemlílott és kétségtelenül példaként 
elénk állított két Zebedeus fiúnak sok követője volna, meglát
szanék ezen a világon, hogy az igazi nagyság annál van, aki 
az út, igazság, az élet: a Jézus I Meglátszanék abban, hogy nem 
a pénz, a vagyon, a minél több ágyú és katona, a minél nagyobb 
hír és földi dicsőség és mindaz, ami ennek sallangja, mozgatja 
az úton előre az embereket. Meglátszanék abban, hogy mindenki 
Jézus és az ő dicsősége után vágyva, az Istenre bízza rá az 
életét, az Atyára, a kezét, az üdvösségét!

De bekövetkezne még valami! Az, amiben Jézus jelölte 
meg a nagyság útján haladók elsőségét, aminek nincsenek Ígé
retei, csak beteljesedései, aminek nincsenek kérdései, csak fele
letei, aminek nincsenek csalódásai, csak valóságai. Ez a szolgá
latnak a lelke, a magát váltságuladás a másokért! Tudni, hogy 
másokért vagyok, hogy nekem el lehet fogyatkoznom, hogy más 
emelkedjék, hogy az én könnyeim mások arcán fakaszthatnak 
mosolyt, hogy az én elszegényitésem másnak ad gazdagságot, 
hogy az én munkámra másoknak van szüksége, hogy az én
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tudományom másokra szór világosságot, hogy az én engedelmes
ségem másokat fékez meg, hogy az én imádságomra másokra 
borúi rá a békesség palástja, hogy az én életem az a tükör, 
melyben mások igazítják meg ábrázatukat az Isten hasonlatos
ságára, hogy tehát én bennem rejlenek azok az erők, melyekkel 
Isten előkészíti a boldog eljövendőségeket, elsőséget jelent azok 
közt, akikre az örökélet koronája vár.

Persze a mi mai világunknak a szolgálatnak ezen lelke 
nem kell 1 Nem kell, mert ebben mindenki csak uralkodni akar. 
Maga alá gyűrhetni a másikat, olyan helyzetbe kerülni, hogy 
többje, külömbje legyen, mint a többinek, a másiknak, a szom
szédomnak, ma ez az az elv, melyért áldatlan tülekedés folyik. 
Ezért szemrebbenés nélkül hamisítja ez a tejet, amaz a törté
neti igazságot. Ezért itt áruba bocsátanak hitet, nevet, hirt, 
becsületet, ott már kialakult igazságokat. Ezért emez lelkiisme
retlenül gyűjti a kincsek mellé embertársai átkait, amaz a nem 
általa szolgált kultúrának szent javait. Ezért képesek égő tisz- 
köt dobni testvérkezek a közös hajlékra... Uralkodni! Ez a 
varázsige. Szolgálni, ez az az út, melyet elkerül ez a világ!

És mégis: addig, amig nem ez utóbbi lesz a titkos, a nagy
ság vágya, nem lesz béke sehol, akárhogy akarják, erőltessék. 
Majd ha minden férfi diakónusa és minden asszony diakonisz- 
szája lesz a szeretetnek; majdha meglátszik minden emberi 
cselekvésen a szolgálat missziója; majdha kicsendül minden 
szóból, beszédből, majdha minden szemnek fénye és szívnek 
dobbanása elárulja, hogy nincs nagyobb boldogság, mint vált- 
sága lehetni másnak, a környezetnek, a világnak; majdha min
denki úgy él, úgy dolgozik, úgy cselekszik, majdha minden 
köny, sóhaj, mosoly, öröm, bánat, minden ház, hajlék csak azt 
igazolja, hogy vagyok, mert szolgálhatok, lesz széppé megint 
•z az élet és üdvösséges az az út, melyen ez az élet a cél, az 
Isten felé halad.

Melyik párton állasz? Mit akarsz? Uralkodni? Szolgálni? 
Mire vársz? Mit árul el a te cselekvésed, sok beszéded, a 
szemed fényében, szíved dobogásában jelentkező gondolatod? 
Mi vagy otthon? Mi vagy hivatásod közben?

Uralkodni nem tudsz. Még önmagadon sem ! Mert ha tud
nál, hidd el, megérezné a világ!

Szolgálni nehezebb, mert ezt más ismeri el, miközben 
megtisztulsz önmagad előtt! Hidd meg, ezt várja a világ!

És ha nem várná, várja ő, az isten! Ő fontosabb, mint 
a világ, övé lesz a diadal. Feléje nézz a te útadón, mely Je
ruzsálem felé vezet, a Mesterhez, a Jézus nyomdokán, a ke
reszten át a koronához. A nagyság utján a szolgálathoz! A 
szolgálat útján az üdvösséghez!

Nincs más útad! Neked nincs! Mert a te számodra az 
események országútjára állított útjelzőre lángoló belükkel ez 
van Írva! Olvasható is, érthető is ez az irás? Aki olvassa, aki 
megérti, megáll előtte és hozzáteszi keményen, határozottan:
Ámen! vitéz dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv.
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Jaj néked Korazin, jaj néked 
Bethsajda!. . .
Böjt 4. vasárnapjára.

Máté 11.20—24.

Miként az éjszaka némaságába belesiró szívremegtető s 
vérfagyasztó sikoltás, úgy zúgnak bele a böjtnek gyászos, ko
moly csendjébe e most hallott szavak. Az egész Ujtestámen- 
tomban alig találunk még egy hasonló helyet, amely oly meg
rázó s döbbenetes hatással lenne ránk, mint Jézusnak ez a 
fájdalmas, keserű kifakadása. Életének minden tragikuma benne 
van ebben a néhány versben. Benne isteni szeretete és hatalma, 
mely csodákat művel, hogy népét a megtérésre vezesse; s 
benne a csalódás, a szomorúság, a felháborodás amiatt, hogy 
szavai süket fülekre találtak, hogy tettei és csodái eredmény 
nélkül maradtak. A Jeruzsálem bekövetkezendő pusztulásán 
könnyekre indító mélységes fájdalma reszket s az Isten házát 
megszentségtelenítő kufárok elleni szent harag meny dörög a 
hangjában, mikor elkezdi szemökre hányni ama városoknak, ame
lyekben a legtöbb csodái lőnek, hogy nem tértek vala meg. A szem
rehányás Testvéreim egészen más, mint a pirongatás; sokkal 
több, mint a feddés, dorgálás. Ez utóbbiak valaki hibájának, 
bűnének a puszta megrovását jelentik, amihez a vétkessel, bű
nössel szemben egy közömbös idegennek is joga lehet; míg a 
szemrehányás a gyakorolt szívességnek, jóságnak, szeretetnek 
a semmibe vevése miatt való panasz, kifakadás. Aminő az 
édesapáé s édesanyáé, aki gyermeke hálátlanságán elkesered
vén, azzal ellentétbe s gyermekének — hogy annál jobban 
láthassa — közvetlenül mintegy a szeme elé állítja, sorakoz
tatja, méltó felindulásában szinte pdadobja, hányja az ő reá 
pazarolt sok jóságát és szeretetét. Ügy hogy a szemrehányás 
a megérdemelt feddes és dorgálás mellett a közönyösséggel, 
hálátlansággal, vagy éppen rosszasággal viszonzott jónak a föl- 
elevenítését, emlékezetbe idézését is jelenti egyúttal: „Hát ezért 
tettem én veled ennyi jót; ez érte a köszönet, a há la? í“ 
Ekképen Jézus is midőn szemrehányással illeti azokat a váro
sokat, jótetteire, bennük véghez vitt csodáira hivatkozva panasz
kodik miattuk s ellenük.

Jaj néked Korazin! Jaj néked Bethsajda! Jaj néked Kaper- 
naum !... A Megváltó keserű feljajdulásában rejlő vészjósló 
prófécia beteljesüli. Mindahárom város elpusztult. Csak rom
halmaz, pusztaság jelzi ma már a helyet, ahol azok a csodák 
történtek, melyek még a tirusi és sidoni pogányokat, még a 
sodomai bűnösöket is megtérítették volna; de amelyekkel szem
ben Izráel fiai, Jézus kortársai érzéketlenek és hidegek marad
tak. Egy szentföldi utazó beszéli, hogy a hajdan élénk, moz
galmas városok helyén elterülő pusztaság láttára az embernek
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önkénytelenül eszébe jut Jézusnak megrázó jóslata s a Gene- 
záreth felől jövő és a romokon végig sivító esti szél sirásában 
mintha Jézus fájdalmas felkiáltásának a visszhangja zokogna: 
Jaj, jaj, jaj!

1.
Testvéreim! Vájjon ez a szomorú történet, Korazinnak, 

Bethsajdának és Kapernaumnak a borzalmas vége nem döb- 
bent-e meg minket is? Nem rázza-e meg lelkünket abban a 
tudatban, hogy esetleg reánk is vonatkoztatható Jézusnak fáj
dalmas szemrehányása, keserű kifakadása? Vagy azt gondol
juk talán: Hogyha nem úgy megy is közöttünk minden, ahogy 
kellene, ha fordulnak is elő napjainkban hitbeli tévelygések és 
erkölcsi ferdeségek, ha van is bennünk egy és más fogyat
kozás, gyarlóság, hiba, vagy bűn; — de hogy tiz igaz, — már 
amennyire emberi képesség szerint igaz, istenfélő, nemes életű 
lehet valaki — ne találtatnék e város falai között, vagy akár 
a legutolsó, legkisebb faluban is, azt nagyítás nélkül mégsem 
lehet állítani. Mert bármilyen romlott legyen i s korunk, Sodo- 
mánál mégis csak előbbre vagyunk. Testvéreim, nem is erről 
van szó s nem ezen múlik a dolog. Avagy talán Kapernaum 
gonoszabb lett volna Sodománál, vagy Korazin é3 Bethsajda 
Tirusnal és Sidonnál, melyeknek bálványozása, romlottsága, 
elvetemültsége miatt az ótestámentomi próféták annyit panasz
kodtak?! Távolról sem! Miért hát akkor a szörnyű büntetés? 
Azért, mert ama galiléai városok Istennek több áldásában, 
Jézusnak több jótéteményében, csodájában részesültek; tehát 
inkább lehetett volna tőlük várni, hogy megtérjenek. Mert Jézus 
felteszi, sőt bizonyosra veszi, hogyha Tirus és Sidon, vagy akár 
Sodoma-Gomora olyan nagy kegyelemben részesült volna, ha 
bennök azok a csodák történnek vata, amazok rég megtértek volna 
hamuban és gyászruhában, ez utóbbi pedig mind e mai napig 
megmaradt volna.

Ha már most azt nézzük, hogy mit és mennyit köszön
hetünk mi Istennek, Jézusnak, vallásunknak? azt kell monda
nunk, hogy aránytalanul és hasonlíthatatlanul többet ama cso
dákat látó s felmagasztalt városoknál is. Mert mig azok Jézus 
egyes csodáinak voltak csak a tanúi, amelyek éppen ott, ben
nök lőnek; mi egyebütt véghez vitt, többi csodáit is ismerjük. 
S mig azok három éves tanítói működésének egyes eseményei
ről, mozzanatairól bírtak csak tudomással, mi előttünk ismere
tes megváltói működése a maga egész teljességében és terje
delmében. Sőt tovább menve a keresztyén egyháznak közel 
kétezer éves története is, mely küzdelmeivel, diadalaival szin
tén Ő róla s ő  mellette tesz bizonyságot. Azok Jézusban talán 
csak egy ragyogó, vakító fényű, merész ívelésű s gyorsan alá 
bukó, letűnő üstököst láttak; mi ismerve szenvedését, értünk 
való önfeláldozását s a síron és halálon való dicső győzelmét, 
a világ Megváltóját látjuk Benne. Mennyivel tisztább és átfo
góbb a mi ismeretünk, mennyivel több és nagyobb az a ke
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gyelem, melyben mi részesültünk. Többet kaptunk, többel is 
tartozunk. Mert valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle; 
és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle. (Luk. 12.48.) Hát 
még ha egyéni életünket tekintjük. Van-e csak egyetlenegy is 
közöttünk, akinek Isten jóságáról tanúskodó valamilyen élménye 
ne volna! Aki vissza tekintve eddigi életére, ne találna ott 
egy-egy sokszor csoda számba menő kegyelmi megnyilatkozást; 
a kapernaumi százados szolgájának és Jairus leányának gyó
gyulásához hasonló gyógyulást, vagy egyéb bajokból és más 
nehéz helyzetből való csodálatos szabadulást és kibontakozást!

S mi érte a viszonzás, mi érle a hála ?! Mert nem elég 
az. ha a pogány Tirusnak és Sidonnak, a bűnös Sodornának 
fölötte állunk. Fölöttük állt Korazin, Bethsejda és Kapernaum 
is, mégis azt mondja róluk Jézus, hogy rosszabb és nehezebb 
lesz dolguk amazoknál az ítélet napján. Mert amint a földi 
igazságszolgáltatás is egy és ugyanazt a dolgot másképen Ítéli 
meg aszerint, hogy ki követte el; s amit az egyiknél súlyos 
hibának, megtorlást érdemlő véteknek minősít, a másiknál cse
kélységnek tart: úgy az örök biró is más elbírálás alá veszi 
a mi életünket és tetteinket, mint a Krisztusról mitsem halló, 
milsem tudó pogányokéi. Erre vonatkozólag is áll tehát a régi 
latin mondás: „Duó si faciunt idem, non est idem“, ha ketten 
ugyanazt teszik, nem ugyanaz. (Terentius) A haladás elvének 
nemcsak a szellemi műveltség terén, hanem a lelki, etikai világ
ban is érvényesülnie keli. De vájjon érvényesül-e nálunk és 
bennünk?! Nem mondhatná-e el rólunk, nem hányhatná-e ne
künk is az Üdvözítő egyenként a szemünkre, mint az Ő cso
dáit látó, jóságát élvező városoknak s az égig magasztalt Ka- 
pernaumnak: Ha egy szegény néger részesült volna annyi jó
téteményben, mint te Isten és Krisztus részéről születésedtől 
fogva, mór rég megtért volna hamuban és gyászruhában. Vagy 
ha egy szegény hindu asszony hallotta volna azokat a tanítá
sokat, amiken te felnövekedtél, amiket az iskolában tanultál s 
vasárnaponként az igéből hallasz, bizonyára Istennek a szol
gálatára és dicsőítésére szentelte volna egész életét. Óh vigyáz
zunk, nehogy Jézusnak e panasza reánk illvén, reánk is vonat
kozzék ama döbbenetes jajban kifejezésre jutó borzalmas, le
sújtó ítélete is. Nehogy akik általa elsőségre hivatattuk, utolsók 
legyünk majd. Mert mondom néktek, hogy Tirusnak és Sidon
nak és Sodorna földjének, vagyis a Krisztust nem ismerő szü
letett pogánynak is könnyebb lesz dolga az Ítélet napján, hogy 
nem az Isten sok jóságával, kegyelmével vissza élő s a Krisz
tus váltságát meg nem becsülő névleges keresztyénnek.

2.
De hát nem kerülhetjük el ezt a gyászos véget? Hadd 

mondok el erre nézve egy kis történetet. Néhaivaló Kiss János 
szuperintendensünknek celldömölki lelkész korában volt egy 
könnyelmű életű híve, akit egy alkalommal magához hivatván
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azzal fogadott: „Nekem azt mondták a minap, hogy maga meg
halt ; nézze már a halotti prédikációt is elkészítettem a számára*. 
Az illető megdöbbent egy percre, majd magához térvén kíván
csian kérdi: „Aztán, tisztelendő uram, ha szabad tudnom, mi 
van abban az írásban ?“ Kiss János felolvassa neki a kemény 
tónusu, éppen nem hízelgő beszédet. „És a tisztelendő úr ezt 
akarja fölöttem elmondani majd?* „Ezt, mert nem érdemel 
mást.* „Hái kérem alázatossággal, nem lehetne ezen valamit 
változtatni?* „Nem, feleli a lelkész; legfeljebb, ha maga is vál
toztat az életén*. — Ugyanez áll Testvéreim, a Korazin, Beth- 
sajda és Kapernaum sorsában rajzolt s reánk váró megrendítő 
végről is. Csak úgy kerülhető el, esak úgy változtatható az meg, 
ha mi is megváltozunk. Vagyis: ha megtérünk. Lám szent lec
kénkben Jézus is azt hányja szemükre ama városoknak, hogy 
— nem tértek meg. Ha megtértek volna, elesik a fájdalmas, ke
serű kifakadás és annak következéseképen el a megdöbbentő, 
megrázó jóslat is. Úgy, hogy Jézusnak a megtérés elmulasztása 
miatt való panasza egyúttal a megtérésre való komoly felhívás 
is. Hallgatólagosan az az intelem rejlik benne, amit az önvesz
tébe rohanó, pusztulásra Ítélt Jeruzsálemhez intéz: „Vajha meg
ismerted volna te is, akárcsak a mostani napodon is, amik néked 
a te békességedre valók!* (Luk. 19.42.) De amint Jeruzsálem, 
úgy nem ismerte fel a békességére valókat Korazin, Bethsajda 
és Kapernaum sem. Mert bár szívesen látták maguk között a 
názárethi Mestert s útjába semmi akadályt nem gördítettek, a 
városukból való távozásra fel nem szólították, mint a gadaré- 
nusok, élete ellen sem törtek, mint a názárethiek; sőt Kapt r- 
naumban, a saját városában, hogy láthassák és hallhassák, az 
egész város odagyült az ajtaja e lé : de mindez hiába, ha csak 
a betegeiket gyógyító csodacrvosnak szólt az érdeklődésük, ha 
csak az Írástudókat hatalomban felülmúló szónoki képességét 
bámulták, szívük azonban a régi maradt. S nem tértek meg.

így van ez legtöbbször nálunk is. A Jézus ellen való nyilt 
állásfoglalás, ellenséges indulat napjainkban is ritka, közöttünk 
meg bizonyára egészen hiányzik; a templomok látogatottsága 
ellen sem igen van okunk a panaszkodásra; sőt egy-egy hata
lommal tanító jobb szónoknak a meghallgatására tömegesen 
tódulnak ma is az emberek. De mit ér mindez, ha hiányzik az 
az egy szükséges dolog: a megtérés. A modern ember bizonyos 
idegenkedéssel viseltetik e szó iránt; nem szívesen halija, mert 
túlságosan sötétnek látja s az élet örömeiről való lemondást ért 
alatta. Pedig nem. Sőt inkább ez adja meg az életnek komoly 
tartalmát és célját; ez emel ki a föld porából, az állati sorból 
s teszi az embert igazán emberré, Isten képmásává. Mert hiszen 
nem a múló kincsek halmozásában és rakásra gyűjtésében, nem 
is a léha örömök és érzéki élvezetek hajszolásában van az igazi 
boldogság és életcél, hanem az anyagi világon felül emelő s a 
test kultusza helyébe a lélek kultuszát állító, tehát az ideig-óráig 
tartó életbe valami maradandót, örökkévalót vivő isteni gondo
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latnak a befogadásában és megvalósításában. Az ember hivatá
sára és életcéljára vonatkozó isteni gondolat pedig abban jut 
kifejezésre: „Szentek legyetek, mert én szent vagyok*, (3. Móz. 
11.44.) vagy Pál apostol szavaival: „Az Isten akarata a ti szentté 
lételetek". (I. Tessz. 4.3.) A megszentelésnek viszont a megtérés 
a kezdete és kiinduló pontja. Az übermentsch, a felsöbbrendü 
ember mint ideál vallási, keresztyéni szempontból a megtért 
emberben áll előttünk... És mégis hogy idegenkedik, hogy fázik 
a legtöbb ember a megtéréstől. Ha megvan is győződve annak 
szükségességéről, nap-nap után halogatja. A pogány Félix mód
jára más és más időpontokat tűz ki arra nézve magának, újabb 
és újabb alkalmátosságokat vár. így minden marad a régiben; 
s míg a maga megszokott módja, kedvtelései szerint é l: feledi, 
hogy közben talán már gyalulják a deszkát, melyből koporsója 
készül.

Óh nincs borzasztóbb, nincs végzetesebb valami, mint a 
megtérésnek ez a folytonos halogatása! Egy régi mese szerint 
három ördög fogadott egyszer, hogy melyikük tudja legjobban 
félrevezetni s a pokol prédájává tenni az embert. A negyedik 
volt a döntő biró. „Én azt hirdetem az embereknek, kezdi az 
az első, hogy nincs Isten." „Hiábavaló törekvés, vág közbe a 
biró, mert az Isten léteiében való hit annyira benne gyökerezik 
az emberi lélekben, hogy azt onnan teljesen kitörülni, kiirtani 
nem lehet." „Én azt tanítom az embereknek, szól a második, 
hogy van ugyan egy örökkévaló lény, de az az emberrel nem 
törődik, tetteit számon nem kéri; Ítélet tehát nem lesz, élhet 
kiki úgy, ahogyan akar s ahogy neki jól esik." Ez is hasztalan, 
veti oda a biró, mert az ember szívébe oltott és egészen soha 
el nem fojtható lelkiismeret figyelmezteti a számadásra, hogy 
van különbség jó és rossz között s ennek megfelelően lesz majd 
jutalom és büntetés." Előáll a harmadik, a legravaszabb: „Én 
azt mondom az embereknek, hogy van ugyan Isten, lesz ítélet 
is, de rá értek még arra gondolni, rá értek még megtérni; még 
van időtök bőven." Megnyerted a fogadást, neked van igazad, 
hangzik a biró ajkán örömvigyorgással az itélet; mert ezzel úgy 
el lehet áltatni és úgy félre lehet vezetni az embert, hogy min
den bizonnyal a pokol zsákmánya lesz."

Testvéreim! Mese bár ez, de nagy és megrendítő igazságot 
tartalmaz, mert éppen ezt a legravaszabb ördögöt rendszerint 
magunkban hordjuk; s mert mi is mindnyájan ily fogadás tár
gyai vagyunk. Vajha ennek a lelkünkre, üdvünkre menő foga
dásnak eldőlte ne a pokol ördögeinek, hanem az ég angyalainak 
szerezne örömöt?! Ámen!

 Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.
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Március 15-i beszéd.
Jehezkél XXXVII. 4 - 6 .

Az emberiség felett egy hatalmas, izzó, tüzet szóró nap 
repül. Néha naptávolban vagyunk tőle s akkor reszkető, fázó 
didergés fogja el a lelkeket: nincs elhatározás, nincs bátorság; 
a szavakban nincs erő, nincs varázs, nincs élet, az akarat le
roskad, s a törekvések felett a csüggedés denevérszárnyai lebeg
nek. Mintha puszta volna a szív, benne csak halott emlékek
— mint megannyi élettelen csontok — hevernek. De mikor 
eljön a napközelség ideje, midőn végig perzsel a lelkeken ez 
a hatalmas, lángoló nap, midőn sugarai behatolnak a szívekbe, 
az agyvelőkbe, s felforralják a vért, az emberek szerelmesekké 
lesznek az igazságba, a szabadságba, a nagy ünnepi gondola
tokba, a szavak gyújtókká izzódnak, az akarat szárnyakat kap, 
s merészen röpül előre: mintha a halott emlékek — ezek a 
szétszórt csontok — felemelkednének, életet nyernének, a tör
pék óriásokká növekednek s lángnyelvek lobbannak meg a 
lelkek felett, hogy pünkösdöket teremtsenek.

Ez a bűvös sugarú nap: az ihletés, a lelkesedés!
A történelem sötét, gyászosan és egyhangúan fekete betűi 

kőié ez festeget színeseket, aranyosakat nagy krónikák impo
záns iniciáléiként, gyönyörű kezdő betűiként. Ez vonja be piros
sal a hétköznapokat, jeléül, hogy ünnepekké lettek azok.

Ahol egy bilincs pattant szét, ahol egy diadalmas eszme, 
egy tiltott gondolat izgató melege hevítette át és foraszlotta 
egybe a szíveket, vagy ahol égzengés és földindulás támadt, 
úgyhogy korhadt intézmények roppantak össze a nagy vihar
ban, börtönök omlottak össze és zsarnokok trónjai alatt indult 
meg félehnesen reszketve a föld; ahol az ember és ember közó 
emelt kínai falakat szétrombolta az egyenlőség gondolata, ott 
az ihletés, a lelkesedés napja jött közelebb a földhöz.

így volt ez 1848 március 15-én...
Ezékiel látomása megvalósúlt, megismétlődött a magyarok 

történetében... Mint szikkadt, viráglalan pusztaságon a meg- 
fenéredett, zápormosta kiasszott csontok hevertek a nagy múlt 
emlékei, kiszenvedett törekvései. A nemzet lassan sorvadt sírja 
leié. A lelkét lopták meg. Azt fosztották meg szárnyától.

De szólott az Úr: Imé, én bocsátók tibelétek lelket, hogy 
megéledjetek. Szólott az Úr — a magyarok Istene — prófétái
— Kossuth Lajos, Petőfi, Jókai — szavában, s ez a halott 
nemzet felébredt. Végig perzselte az ihletés napja, s az izzó 
levegőben újjászületett Valami rejtelmes hatalom ölelte egybe 
a lelkeket. Mintha pünkösd támadt volna. Apostolok ihletödtek, 
kik szólani kezdtek érthetetlen nyelven: lehetetlenséget hirdet
tek, amit az értelem kétkedve fogadott, de a szív meggyullad 
tőle. Gondolatok repültek végig Európán; mint égő zsarátnokok 
reáhullottak a népekre, s a tüzüktől leolvadt róluk a faji kü-
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lömbség: egyesültek a nagy emberi jogok hirdetésében. A ha
tárok, melyeket a dinasztikus érdekek ágyúkkal és szuronyok
kal sövényeztek be, mintha eltűntek velna, letaposta, letiporta 
a közös törekvéseiért küzdő nép. Ez, ez az alvó, jámbor Titán 
felébredt, gondolkozni kezdett, levegőre szomjazott, s izmos 
vállait megrázta úgy, hogy a rájuk épített trónusok ingadozni 
kezdtek. A kiváltságokat, ezeket a jogtalan jogokat leoidották 
magukról a mágnások, nemesek, hogy polgártársak lehessenek 1 
Mert volt idő, midőn e szónak nagyobb értéke volt, mint a 
mágnások 7—9 ágú koronáinak!

Óh micsoda idő volt ez! Láttátok volna, midőn a szent 
mámorban ismeretlen emberek borulnak egymás keblére zokogni 
a kimondhatlan örömtől... Láttátok volna, midőn a költő szavait 
nem tudja csak hallgatni a tömeg, a néma nyelvek megoldód
nak a vele együtt mondják, dörögve kiáltják: „Esküszünk“ 1 ... 
A hatalom kiesett szerepéből, nem tudta: mit csináljon, megadta 
hát, mit a nép, e koronátlan felség akart s félelmesen követelt. 
A szellőben, abban a márciusi szellőben csodás dallamok szü
lettek, mintha az altáji puszták ősmagyarjainak pásztordala 
búgna, mintha a kurucok tárogatója sírna benne, mintha egybe
csapódna benne a francia néphimnusz nagyszerű zúgása... 
A régi dicsőség, a régi erő s a haladás, az élni akarás egy
szerre szólalt m eg ...

Óh mi nagyszerű, mi dicsőséges volt a z ! . . .
Azután — tudjátok — jött a folytatás. A szabadság káp

rázatos derűjére jött a viharos, villámos fergeteg...
A letépett bilincseket ágyúgolyóvá gyúrták. A béke, a 

testvériség és egyenlőség megszületésére kondult harangokból 
ágyúkat öntöttek. Akiknek lelkét elbűvölte a szabadság, elmen
tek meghalni érte. Az Úr szolgái hűtlenek lettek az evangélium
hoz : harcról beszéltek, háborút hirdettek, fegyvert kötöttek. 
Néma lett a torony, néma a szószék.. .  A szívek megváltoztak: 
nők katonaruhába öltöztek, gyermekek vaskardot fogtak kezükbe; 
az anya nem sírt, midőn fia harcba indult, a menyasszony maga 
kötötte a kardot vőlegénye derekára. . .

Istenem! Micsoda nagyságosak a Te dolgaid! . . .  Csodákat 
teremtsz, amiket nem mert megálmodni a legnagyobb, a leglá
zasabb képzelet! Csontokat, halott tetemeket — a sírjaikban 
pihenő hősöket, a kurucokat — ébresztéd fel, hoztál húst reájuk 
s adtál lelket, égő szabadságért élő lelket beléjük! . . .  így terem
tetted a honvédeket!. . .

Ah, de mit beszélek? Meggyulladt a lelkem s vízióim 
támadtak. Nem ez a hang kell ma márciushoz. Az idő kisodort 
a nagy március levegőjéből. Naptávolban élünk a lelkesedéstől...

A görög hitrege szerint Kronosz == az idő, saját gyermekeit 
eszi meg. Keserű, kegyetlen igazság. Az idő időt pusztít. A ma 
megemészti a tegnapot. Új levegőbe helyez s a régiből csak 
halott emlékeink maradnak ..
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Úgy látom, mintha valami mélységes szakadék tátongana 
közöttünk s a nagy március között. Több annál a 81 évnél, 
mely 1848 március 15-tpl elválaszt, mélyebb, nagyobb, mint 
amelyik az apja nevét megtagadó tékozló fiút elszakítja az apja 
sírjától.

Ezt látom én március idusán. Ez fájdítja meg a szívemet. 
Ma kitépte a lelkünket az idő a honvédek világából. Erőnk nines, 
kúszunk hát meggörnyedve, megalázkodva, gondosan vigyázva 
a fejlődésre, nehogy felbuzdulásunk kockára vesse a parány 
eredményeket. Nincs erő, tűz, bátorság, nincs ihletés, lelkesedés. 
Józanok, okosak vagyunk.

A nap, mely akkor közel repült a földhöz, ma messze, 
messze jár.

1848 haldokló emlékké vált. Azt se tudjuk: mi volt ? Egy 
sírja partjáról visszaforduló, élni akaró nép végső küzdelme az 
életért? Egy századokon keresztül háborgó vulkán utolsó impo
záns kitörése ? Ma már csendben pihen. A kiöntött láva, mely 
előbb ízzott, égetett, ma már termékennyé lett, fát növel, kalászt 
táplál? Vagy még jön valami? Nagy történelmi drámánk egy 
új felvonásának az első, ragyogó jelenete volt-e, vagy ezzel a 
nagyszerű, izgalmas képpel véget ért a dráma s legördült a 
függöny?...

Az a kérdés: vájjon a nagy törekvés, mely visszahívta e 
sírja felé roskadó népet, melyért tűzbe rohantak a honvédek, 
melyért ész, erő és akarat sorvadt s annyi szív szakadt meg, 
egy őrület csupán, amelyből a mai nemzedék kijózanodott?

Az a kérdés: vájjon a Rákóczi és Kossuth szabadságharca 
a történei m egy megmért és könnyűnek talált és elraktározott 
mozgalma volt-e, vagy az ő pörük még nincs lezárva ? Rajongók 
voltak-e ezek, akiket megcsodálunk, nemes nagy önfeláldozá
sukban megsiratunk; vagy a jövőnk történelmének szálai onnan 
az ő kezükből, az ő golyótól tépett zászlaik foszlányaiból fog 
kisodródni ?

Az a kérdés: vájjon azok a begyepesedett honvédsírok egy 
letűnt korszak határjelzői, melyek némák, idegenek; vagy be
szélnek, vádolnak s a felettük szállongó szellőből kihallatszik 
a nagy riadó: „előre"?...

Az a kérdés: puszta emlékezés-e ez az ünnep, vagy vallás
tevés ? . . .  Elmerengés-e egy napsugaras kor fakult, érthetetlen 
szavú emlékei fölött, vagy megitatása ihletet szomjazó lelkűnk
nek a nagy március tűzforrásából ? I. . .

Ma március 15-ének megünneplése egy hatalmas tiltakozás 
mi drága hazánk feldarabolása ellen .. .  Ez az ünnep egyesíti 
lelkünket azokkal a dicső szellemekkel, kik történetünk folyamán 
életüket áldozták e haza szabadságáért... Ma oda állunk e 
tündöklő, glóriás alakok elé, s elmondjuk a március 15 iki nagy 
fogadást: „Esküszünk!®, hogy hozzátok, a ti dicső emléketek
hez, a Ti nagy törekvéstekhez hűek leszünk! . . .
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Mert ma kockán van minden. . .  Ma kockán van a kurucok 
legendás küzdelmeinek, a honvédek halálmegvető hősiességének 
minden eredménye. .. Avagy azért halt meg annyi megszám- 
lálhatlan dicsőnk, azért roskadt le szívszakadva annyi fiát gyá
szoló magyar anya, azért folyt annyi tömérdek vér a galíciai, 
volhyniai síkságon, azért festett a magyar fiúk kihulló vére 
piros rózsákat a Kárpátokra, azért van annyi magyar eltemetve 
a doberdói temetőben, hogy Tököly és Rákóczi álmát cseh bakák 
fecsegése zavarja, hogy Kolozsvárott Hollós Mátyás királyunk 
szülő háza előtt oláh mócok járják az ő vad nemzeti ugrándo- 
zásaikat!... Azért szenvedtek a mi áldott fiaink annyi ínséget, 
nyomort az ötödféléves háborúban, hogy most elüldözötten buj- 
dokoljanak a székely fiúk, kiket korbáccsal akarnak „bevonul
tatni . . .  “

Testvéreim! Nem halljátok, hogy a szellőben, mely ide fú 
a Kárpátok aljáról, a Retyezát és Hargitta ormáról, valami vért- • 
pezsdítő üzenet kiált, ez: „várunk!" Igen! Várnak minket! A 
kis magyar fiú, akit idegen szóra tanítanak az iskolában, kit 
szuronnyal rémítenek, ha magyarul köszön pajtásának, minden 
este kérdi otthon édesapját: „Apukám, mikor jönnek ?“ . . .  A 
szomorú magyar lányok ott messze a csíki székelyfalvakban 
amint megöntözik a muskátlit, zöldre festett ablakukban, kinéz
nek a hegyekről kígyózó országútra, hogy mikor harsan meg 
messziről a magyar kürt, mikor jön haza diadalmasan a régen 
elment daliás ifjú, s mikor szabad kitűzni a régen rejtegetett 
gyönyörű háromszínű zászlót!... Várnak! Várnak a szomorú 
szegény rabok, az igazi magyarok, akik az illavai, szamosújvári, 
brassói börtönben gyilkosok és gonosztevők e szomorú vezek- 
lési helyein sóhajtozva nézik a rostos kis ablakaikból meglát
ható kék égen a tovaszálló fehér felhőket, várnak, mikor sza
kad fel a börtönajtó, mikor hangzik végig a sivár börtönfolyo
són a magyar szó, s mikor lép be puskával kezében egy sas
tollas magyar fiú, mikor öleli kebelére: „testvérem itt vagyok, 
megszabadítottalak! . . .  “

Ezt nem szabad elfelednünk. Várnak! Várnak a régi te
metők nemcsak északon, keleten, de várnak délen és nyugaton 
is, melyeknek hantjai alatt magyar tetemek pihennének, de 
hajh „szolga-földben nem nyughatnak"... Várnak a templomok; 
melyekben ma nem szabad még elénekelni, hogy — „Isten 
áldd meg a magyart!"

A táltos álmodik... Messze lá t . . .  és felkiált: „Nyergel- 
jetek! Készüljetek!" Magyarok, katonák! Készüljetek! Fogjátok 
a fegyert, szorítsátok a szívetekhez! . . .  A kést, mellyel szúr
ni fogtok, a szuronyt csókoljátok m eg ... A golyót készen tart
sátok, mert — mennünk kell! Hívnak! Ha ti ellanyhúltok, ha 
mi gyáván jobban szeretjük a nyomorult életünket, ha mi félni 
fogunk a puskaporszagtól, ha mi megbúvunk, mint szepegő 
gyermek az anyja szoknyája mellett, akkor itt nincs más, mint
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minden magyarnak elpusztulni és meg fogják átkozni, s le fog
ják útálattal köpni a m agyart!...

De nem! Ezt a szörnyű halált, gyalázatot nem engedheti 
az Isten! Szíveket fog ihletni, szívekben fogja megszólaltatni a 
riadó t... Nekünk mennünk kell! Mikor? Ma, vagy holnap, 
mindegy az ! De mennünk kell!.. .

Most minden csendes.. . Aradon, Pozsonyban, Szabadkán 
mintha temető volna. .. Azt hiszik, hogy meghalt a magyar, 
meghódolt az idegen rablóknak, nem él már, megállt a szív
verése.

Ah, de mi lesz, mikor a táncoló paripákon megérkeznek, 
a mi katonáink! El tudjátok képzelni e pillanatot?. . A me
sében írva van, hogy az elátkozott országban minden elaludt, 
de mikor a megváltó csók elcsattant, a halott ország megmoz
d u lt... Hogy fog ott megmozdúlni minden szív! Hogy fog ka- 

. cagássá válni a sok elfojtott zokogás, hogy fog boldog örömmé 
ragyogni a hosszú búbánat . . , ah és hogy fognak futni esze
veszetten gyáván a nyomorűltak, kik orozva, kúszva tették 
lábukat a szent Magyarország testére ..

Testvéreim! Látom Ezékiel látomását. A hullák megeleve
nednek. Ez a megalkuvó, óvatos hazafiság, mely korunk jelleme, 
hiába oltogatja a tüzet a régi oltárokon. Hiába szövögeti a 
szemfedőt.

Van még jövőnk!
Van még megelevenedés. Van még feltámadás. Él az Isten, 

ő  még szólani fog!
Oh, lesz még egyszer magyar ünnep!
Lesz még hosszú, bús böjtjeink, eltűnő virágvasárnapjaink 

és fekete nagypéntekjeink után egy igazi hallelujás magyar 
husvétunk. Ámen.

Duszik Lajos
miskolci lelkész.

Jézus és a Világ energiái.
Böjt 5. vasárnapjára.

János ev. 8 .40—59.

Ahová elér a napsugár, ott pusztul a homály. Ahová be
árad a hő, ott eltisztul a hideg. Ahová elhatol az Élet, ott meg
szűnik a halál tétlensége. De mindegyik — mielőtt érvényesülni 
engedné a magasabbrendűt — a megsemmisülést megelőző 
kétségbeesett küzdelemre kél.

Ezt a jelenséget látjuk a felolvasott szentigében is, amely
ben a Megváltó Jézus, mint az emberfestbe szállt égi Fény 
szembeszáll a Sötétség emberhadával. Ő nem engedhet isteni 
rendeltetésének teljesítéséből. A vele szembeszállók meg nem 
képesek engedni a maguk meggyőződéséből. Kettejük között
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megalkuvásnak nincs helye. Egyiknek megsemmisülten lehet 
csak kikerülni ebből a találkozásból.

Ennek a találkozásnak a szentírásban megörökített levegő
jébe szeretném elvezetni ma azokat az én testvéreimet, akik a 
világnak szóló egy hétig tartó szolgálat után ime ebben az egy 
órában az Istennek is megadják azt, ami az Istené! Hogy itt 
az örök világosság kútfejénél, az istenigéjéből megittasodott 
lélekkel annál könnyebb legyen a harc, amit a mai világban 
kell Krisztusnak bennünk és általunk megvívnia az „ős ellen
séggel . . .  “

Jézus a mai szentigében megrajzolt szellemi mérkőzésbe 
azzal a kijelentéssel indul bele, hogy ki az, aki közületek en
gem bűnnel vádol? — Vagyis az ő erkölcsi tisztaságának, fedd
hetetlenségének a mindent legyőző erejét látjuk megindítóan 
érvényesülni. Megindítónak ezt az fogja velem együtt tartani, 
aki ismeri az emberi tömegek erejét, szokását és lélektanát. 
Mert hisz ilyenkor nem kell épen valami igazat mondani. Elég 
bármelyik szájhősnek egyszerű kitalált rágalma, mocskolodása, 
stb. és az ilyen feddhetetlenséggel való kiállás épen az ellen
kező hatást éri el, mint amit akart. Nem összehasonlításképen, 
csak az adott pillanat ingatagságának bizonyságaképen említem 
a francia forradalomból jól ismert vezérnek, Dantonnak a halálra- 
itélési jelenetét. Pompás védőbeszédével a népvezér annyii'a 
megrázza az esküdtek tömegét, hogy az szinte már maguk ellen 
a birák ellen tör. De ekkor jő egy végzetesen gyenge pillanat. 
Danton, ahelyett, hogy a beszéde hatása alatt megindult tömeg
nek élére állt volna, még egyszer beszél, még tovább beszél. 
És maga is megindultan már az „emberiességre" hivatkozik bírái 
előtt. Ez a szó megakad egy proletárasszony fülében. Egy em
lékképzetet hív annak agyából elő. E képzet szavakra változván, 
egy kiáltás tölti be a léget: A szeptemberi mészárlás... Danton! 
(Ennek a vezére épen ő volt). Ez az egy hang megpecsételi 
sorsát. A tömeghangulat tüstént az ellenkezőjébe csap át és 
feltartózhatatlanul ráhömpölyög a halál! — Jézus erkölcsi fen
sége épen ebben a vonatkozásban bontakozik ki a maga mér
hetetlen fenségében, azáltal, hogy még a vele szemben nem 
barátságosan, de sőt nyers ellenségeskedéssel viseltető emberek 
közül még a legkritikusabb pillanatban sem akad csak egyetlen 
egy sem, aki ha nem is bizonyítani, de legalább mondani tudna, 
vagy merne rá valami bűnt. Ebben az ő véghetetlen fönségé- 
ben látjuk benne csillogni az ő Atyja iránti tiszteletét, halált 
meggyőző beszédeinek erejét, az Egy igaz Istennek ismeretét, 
és az Abrahám előtti életének szent örökkévalóságát! Megtud
játok-e mindezt érezni ma is, Ti is, én Testvéreim, akik életetek 
vezérfáklyájául az Ő szent és meg nem hamisítva, tisztán hir
detett Evangéliumát választottátok?

Nem, ennek a megérzésére nem volt képes az az ember
tömeg, amelyik akkor szemtől szembe láthatta azt, akinek látá
sáért ah, mennyit nem tudnánk áldozni mi is és mennyit tudott
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álldozni 19 századéven át a keresztyén világ! Bár Jézus biinte- 
ensége, erkölcsi fönsége lefegyverzi, s látja, hogy ezen a pon
ton támadása tökéletes kudarccal végződik, új hadállást keres, 
és más oldalról indítja meg támadásait. Samaritánus vagy és 
ördög vagyon benned, — a második hadállás. Célra nem vezet. 
Ábrahám meghalt! a harmadik — s te még ötven esztendős 
sem vagy! Keresik a megsebezhető pontot Jézuson, amelyen 
át rája törhetnek. S amikor itt is megakad a támadás, a negye
dik hadállás következik. Ezt azonban már nem a szellemi fegy
vertárból szedik elő, hanem az utca porából, onnan is kövekből, 
amikkel — úgy vélték — végképen leargumentálhatják, leér
velhetik azt, akihez még csak a tekintetük sem érhetett fel. 
Istennek nincs közössége a Beliállal. Ha mégis ki meri kezdeni, 
ha nyugalmában mégis háborgatni merészeli, hát e világ feje
delme nem ismer tréfát. De irgalmat sem ! A niebelungi hőst, 
Sziegfridet, amikor a Rajna kincsét őrző sárkány közelébe ért, 
azzal az intéssel fogadta a sárkány: Hagyj aludnom! (Mert úgy 
is eltiporlak, mert úgy sem menekülsz karmaim közül.) E világ 
fejedelme is ugyanígy őrzi a Rajna minden kincsénél is drágább 
emberi lelkeket. Aki közelébe mer menni, s aki ellene mer 
valamit tenni, azt menthetetlenül eltiporja. Vagy legalább is 
megkísérli, hogy eltiporja. Megkísérlette ezt Jézusnál a mai 
evangéliumi történetben. Megtette ugyanezt a keresztyénség ős- 
és hőskorában. El nem tekintett ettől a reformációban. És el 
nem áll ettől a megmozdulástól a mai időkben sem. Mert a 
közvélemény, az e világ szerinti Lélek, a lutheri Antikrisztus, 
ma is ugyanazokkal az érvekkel dolgozik, ugyanazzal az erővel 
tör Jézusra és bizony az ő Evangéliumának egyházára is, mint 
aminőket a mai szent történet szerint vitt bele a vele való 
mérkőzésbe. Az anyagi, a matériális, a számbeli többség minden 
erejét és hatalmát. . .  Félelmetes egy erő ez ! De még félelme
tesebb Jézusé!

Jézus és a Világ energiáinak egymással való küzdelem
sorozatába születtünk bele mi is, Testvérek! Azokkal az ener
giákkal, azokkal az erőkkel, amiket az életbe magunkkal hoz
tunk. E világ Órával ha megalkuszunk, előtte ha ineglapulunk, 
kárpótlást találunk talán egy-egy jó házassági partiban, talán 
egy-egy zsíros állásban, vagy még ezeknél sokkal különbben 
is. De az ár érte nagy. Nem kevesebb, mint az örök Energiák 
forrásától való elszakadás. Az örök üdv veszte! Ám Jézussal 
együtt ha megállsz, és az örök élet beszédeinek alapjáról le
téríttetni nem hagyod magad, — talán számüzöttje leszel ez 
életnek, talán üldözött koldusa is, avagy kíméletlenül legázolt 
m ártírja... de mond, „mit ér ez őnekik? — a menny mienk 
örökre!" Ámen.

Dr. Csengődy Lajos
salgótarjáni lelkész.


