
A modern élet hatásai az igehirdetésre.
Zsidókhoz írt levél 13, 8.

A gyülekezetek összetétele mindig hatással volt az igehirde
tésre. Lehet ugyanannak az igehirdető lelkipásztornak az anya- 
és leányegyházban, összetételére nézve, két egészen elütő gyü
lekezete, melynek ugyanazt az evangéliumot úgy kell hirdetnie, 
hogy mind a két gyülekezet az épüléséhez szükséges ösztönzést 
nyerje meg. Lehet viszont két olyan gyülekezete, melynek ösz- 
szetétele nem különbözik egzmástól. A gyülekezetek élő tagok
ból állanak, tehát az élet változtatja őket. Egy emberöltő is 
megváltoztatja a gyülekezet arcát. Akik a lelkipásztor odamene- 
telekor a gyülekezet oszlopai voltak, lassan elfogyatkoznak, 
helyettük új nemzedék foglalja el a templompadokat új, meg
változott igényekkel. Sok igehirdetőnek tragédiája az, hogy ő 
megöregszik a szószéken, hallgatósága pedig fiatallá változik, 
csak a kifelé haladó generáció találja meg igehirdetésében lelki 
szükségletét, (ez folyton fogy) a növekvő ifjúság nem, (pedig 
ez folyton nagyobbodik). A gyülekezet tagjai a hétköznapi élet 
változtató gondolatait hozzák magukkal a templomba és bár az 
igehirdetésnek egyik eléggé meg nem becsült hatása az állandó
ságnak, a változások között is megmaradónak áldott nyugalma 
és békessége, a gyülekezet mindig őneki szóló, az ő szívét-lelkét, 
nyugtalanságát, aggodalmait megértő és eltaláló szavakat is akar 
hallani az igehirdetésben és a lelkipásztortól várja azt, hogy 
ezeket az evangéliumban az ő számára megkeresse és meg
találja. (János ev. X. 7—16.)

Ma a gyülekezetét alkotó tagok a folytonos krízisek és 
változások korában élnek s ez meglátszik a gyülekezeteken. Az 
Istenben bizó, rendíthetetlen nyugalmu típus mind ritkább, a 
modern hatásokkal szemben tartózkodó, konzervatív tipus foly
ton fogy, a modern eszmék és életnyilvánul ások hatása alá 
kerülő tipus mindinkább felülkerül. Az igehirdetőnek tekintettel 
kell lennie ennek a három típusnak a keverődésére gyülekeze
tében, tudnia kell azt, hogy melyik típushoz számítsa gyüleke
zetét, mert másképen nem vezetheti és nem oltalmazhatja nyáját, 
melyen a Szentlélek felvigyázóvá tette őt. (Cselek. 20, 28.)

Maga az igehirdető pásztor sem vonhatja ki magát e hatá
sok alól, sőt nem is szabad kivonnia. Sok igehirdetőtől azért 
szakad el észrevétlen a gyülekezet, mert a gyülekezettől észre
vétlenül maga az igehirdető szakadt el. Uralkodni kezdett a 
gyülekezet felett, elfelejtette azt, hogy ő maga is tagja a gyüle
kezetnek, közülök való ember, akinek papsága szolgálat örömből, 
buzgóságból és példa által. (I. Péter 5, 2—3.)
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A modern ólet egyik legfeltűnőbb jelensége a kollektív 
eszmék térhódítása. Jellemző erre, hogy Németországban a kat- 
holikus és evangélikus lelkészek külön folyóiratot adtak ki, 
melyben azt igyekeztek megállapítani, hogy a múlt igehirdetése 
teljesen a feudális és a polgári társadalmat szolgálta s ezáltal 
kizárt az egyházból értékes elemeket. Azzal vádolják elsősorban 
a protestáns egyházakat, hogy így nép nélkül alkottak népegy
házat. Tetszetős beállítás, melyet nálunk is fel-felhasználnak. 
Az egyházakból való tömeges kitérések Németországban szem- 
mellátható eredményt jelentettek számukra s a védekezés terem
tette meg az u. n. „Socialpfarrer" állásokat. A kalholikus egy
háznak a dogmák tekintetében való merevsége miatt minden 
engedékenység lehetetlen s ha meg is kísérel társadalmi téren 
a visszakivánkozóknak a különböző egyesületekben utat nyitni, 
igehirdetése csak a kárhoztatás és elrettentés marad ezekkel a 
jelenségekkel szemben. A protestáns egyházak presbiteriális 
rendszere és az igehirdetésnek a gyülekezeti élettel való össze
köttetései mindig megadják a lehetőséget, hogy az elfordulok 
visszaforduljanak az evangéliumhoz, annak hallgatásához és a 
gyülekezet hite által táplálják hitüket. (Lukács ev. 22, 32.) Nálunk 
Magyarországon azonban sem az alföldi földmunkások zárt 
tömegeinek, sem a nagyvárosi közömbös rétegeknek a meg
nyerésére tervszerű és külön akció mindeddig nem indult s 
ennek itt-olt megcsendülő hangja teljesen egyéni vállalkozás.

Nagyot változott az igehirdetésnek az értékhelye a modern 
életben azért, mert teljesen elveszítette egyeduralmát lelki táp
lálék jellegében. Ma már a falunak, sőt a tanyának sem egyet
len tápláléka az Ige, nem egyetlen barátja és útbaigazítója az 
evangélium és az énekeskönyv, hanem egy olcsóságra törekvő 
üzleti irodalom özönli el válogatás nélkül az olvasni vágyók 
tömegét. Nem szabad az igehirdetésnek azonban arra a fölényes 
és kényelmes álláspontra helyezkedni, hogy minden társadalmi 
vagy irodalmi jelenség, mely a gyülekezet tagjai között érdek
lődést keltett, okvetlenül ártalmas és elitélendő, melyet egysze
rűen az önző, az érzéki, az erkölcstelen, a keresztyéntelen stb. 
jelzők valamelyikével kell elintézni. A gyülekezet tagjai kell, 
hogy úgy tekintsenek az igehirdetőre, mint utegyengetőre, aki 
segít az új utakon járni, mint őrállóra, aki tartozik a veszedel
mekre figyelmeztetni, de akinek nem kell ok nélkül riasztgatni. 
Bár óvatosságra intőnek és mérsékletben példaadónak kell len
nie, nem szabad az apologetikus hangot annyira túlságba vinni, 
hogy lehetetlenné tegye vagy kigúnyolja a jóhiszemű és termé
szetes érdeklődéseket, melyekkel a lelkek az új dolgok felé 
fordulnak. Nehéz feladat, de az igehirdető teljesítendő feladatai 
közé tartozik, hogy tisztességben, egyszerűségben, igazságban 
és vonzó erőben föléje emelkedjék minden más kínálkozó és 
csábítgató lelki eledelnek, mely gyülekezete tagjait elvonni 
igyekszik. A modern élet sokfélesége tetszik az embereknek és 
nem lehet igazságtalanul elitélni a benne lévő sok jó és nemes
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törekvést is, mert ezzel magának az igehirdetésnek ártunk. Mu
tassunk rá a veszedelmes pontokra, hogy ajánlhassuk az evan
géliummal megegyező eszméket és irányokat. Ha kell, vegyük 
fel a versenyt vonzás, érdekesség, irodalmi színvonal tekinteté
ben is, de ne felejtsük, hogy ezek eszközök, hogy ezeknek 
használata sokszor a lényegről vonja el a figyelmet s veszé
lyezteti a kellő önuralommal és belértékkel riem biró igehirde
tésnél annak theo- és christocentrikus voltát és a megváltás 
kegyelmi voltának hirdetését. A modern igények kétségtelenül 
kívánnak modernséget az igehirdetés tekintetében is, de az 
evangéliumi igehirdetésre nézve ez sokat nem jelenthet, hiszen 
el nem avuló, örökkévaló igazságok beszélnek belőle, melyet 
ha a zsidónak zsidó, a görögnek görög és a modern hallgatónak 
modern nyelven hirdetünk is, hatásuk mindaddig kétségtelen, 
míg egy pontot vagy egy „i“ betűt el nem veszünk belőle azért, 
hogy mást tegyünk helyébe.

A modern igehirdetésnek igénybe kell venni a modern 
eszközöket is. A rádió ma ugyanolyan jelentőségű propaganda 
eszköz evangéliumi igazságaink jurüetésére, mint volt Luther 
idejében a könyvnyomtatás. De az igehirdetésnek rádióval tör
ténő továbbítása egészen új gyülekezeteket is teremt. Megdőlt 
az a félelem, hogy aki otthon rádión hallgathat istentiszteletet, 
nem fog templomba menni, másfelől pedig létrejött a templomba 
még nem járó, de rádión már az igehirdetésre figyelők gyüle
kezete. Ezekből templomjáró hívek fognak válni, mert ha be
engedték az Igét a szívükbe, az meg fogja kezdeni ott a maga 
mustármag-életét. Továbbá a rádió-hallgatók gyülekezete például 
egy evangélikus istentisztelet alkalmával számban az evangéli
kusokat felülmúló olyan hallgatóságból is áll, mely ámultán 
veszi észre és tapasztalja meg, hogy az evangélikusok is — 
keresztyének. A rádión beszélő igehirdetőket felkereső, más 
felekezetű hallgatóktól jövő levelek bőven igazolják ezt. A kü
lönböző felekezetek istentiszteleti igehirdetéseinek összehason
lítása ezenfelül azzal a nagy jelentőségű eredménnyel jár, hogy 
a közös igazságok, pedig ezek az alapvetőek, megszilárdulnak 
az emberek között s így az örökkévaló hit és erkölcsi főtörvé
nyek szempontjából hatásuk egyelőre felbeesülhetetlenül erő
sebbé válik. Végül e szempontok nagy hatással vannak az ige
hirdetés tartalmára is, melynek jobban megválasztottabbnak, 
meggondoltabbnak, obiectivebbnek és egyetemesen emberinek 
kell lennie. Kétségtelenül meg lehet állapítani azt, hogy e szem
pontok Ravasz László vagy Tóth Tihamér rádiós igehirdetései
ben világosan felismerhetők s ha református vagy katholikus 
ilyen igehirdetésről beszélünk, erre a két „prédikátorira kell 
gondolnunk. Mindakettőnél erősen túlsúlyban van az ethikum 
és emellett mindakettőnél világosan észrevehető az egyháznak 
üdvre-nevelő munkája iránti feltétlen bizalom. Sajnos, az evan
gélikus rádiós igehirdetésnek még egyáltalán nincs kifejlődött 
karaktere. Nem lévén egységes programmja, nemcsak a szóno
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kok számát illetőleg tartja a rekordot, de a beszédek sokféle
ségét tekintve is. Az eddigi tapasztalatokból le kell vonni az 
eredményeket és akkor nem kell félnünk a hátulmaradástól.

Érdekes hatása van az igehirdetésre annak is, hogy az 
u. n. személyes gyülekezetek mindinkább kevésbbé maradnak 
érintetlenül. Részint a rádió teszi lehetővé azt, hogy a gyüle
kezet más lelkipásztorokat is halljon, részint a modern élet 
által megkönnyített utazások, átköltözések, lelkipásztorok vendég- 
szereplései révén mindjobban lehetővé fog válni a saját lelki- 
pásztorral szemben a becsületes és egészséges kritika. Az össze
hasonlítás az újszerű vagy másszerű igehirdetővel nem mindig 
kedvezőtlen a régire, a megszokottra, sőt gyakran annak addig 
figyelemre nem méltatott jótulajdonságaíra utal. Eddig még a 
városi gyülekezetek is a saját lelkészkörük lelkészét tartották 
ildomosnak állandóan hallgatni, ma már a nagyvárosokban 
éppen a szónokok többszöri váltakozása megtanította a gyüle
kezetét, hogy ne az igehirdetőt, hanem az Igét keresse. A kér
dés másik oldala viszont az, hogy az igehirdető így nemes 
versenybe kerül, amelyben neki nem a többi igehirdető cáfo
lása a kötelessége, hanem az, hogy elevenség, változatosság és 
építés szempontjából ő is nyújtson annyit, mint a többi s legyen 
a hívekre gyakorolt változatosság tekintetében, de önmagára 
vonatkozólag is tudatos pedagógiája ebből a szempontból.

A modern élet technikailag óráról-órára gazdagodik. Ez 
éppen olyan figyelmenkivül nem hagyható vonása a modern 
kornak, mint a tömegeknek a sport iránt való érdeklődése. 
Mindakettővel szemben gyakran nyílik alkalom az igehirdető
nek megint csak nem a vaktában való bírálatra, hanem gyü
lekezete helyes irányba való fordítására. A sport addig nem 
veszélyes, amig józan lélekkel irányítjuk. Vannak benne nemes 
ösztönzések, jellemfejlesztő erők, amiket kár elfojtani, ds amik
nek a túlzásait nem szabad elnézni. Világosan kell azonban az 
igehirdetőnek megvonni az evangéliumi határt, ha szól erről, 
nehogy félreértsék. Éppen így kötelessége az igehirdetésnek a 
világ mechanizálását természetesnek vevő közfelfogással szem
ben hangsúlyozni azt, hogy technika nincsen lélek nélkül, az 
alkot benne és az anyagi erők átformálása hiába látszik az 
anyag győzelmének a másik anyag felett, erők uralmának más 
erők felett: a lélek diadalmaskodik minden technikai alkotás
ban, mikor életet ad a gépeknek.

A  szegénység nagy kérdése (pauperizmus) mindig kérdése 
volt az igehirdetésnek, de a modern élet egyfelől élessé teszi 
az ellentéteket, másfelől fogékonyabbá e kérdéssel való foglal
kozásra. Az igehirdető mindig figyelmes hallgatóságot fog ta
lálni, ha erről a kérdésről beszél. Az aktív keresztyénség kény
telen is e kérdéssel behatóan foglalkozni és álláspontját tisztázni. 
A modern európai életnek a keresztyénség szempontjából hibája 
az, hogy a pauperismus összes kérdéseit állami vagy társadalmi 
karítással akarja megoldani. Viszont Amerika, mely akár állami,
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akár társadalmi utón sokkal többet tudna tenni e téren, mint 
Európa, ezt a kérdést áthárítja a keresztyénségre, elsőrendű 
kötelességévé teszi az egyházaknak s ezzel olyan programmot 
ad nekik, melynek megvalósításával mindenki megbecsülését 
szerezhetik meg. Meggyőződésünk az, hogy a gyülekezetre ezzel 
óriási vonzóerőt gyakorolunk. Az igehirdetésnek egyik legfon
tosabb gyakorlati feladata, hogy a szenvedő szegénységet erő
vel és bizalommal töltse meg, viszont a gazdagok „közöljék a 
felesleges köntöst“  az igehirdetés buzdítása folytán a nélkülö
zőkkel. A társadalmi ellentétek egyengetése terén az igehirde
tésnek nem szabad szerénykednie jelentősége és értéke meg
ítélésénél, mert a modern élet hova-tovább a pártatlan Ítélete
ket lesz kénytelen keresni az ezerféle érdektől befolyásolt irá
nyok közötti eligazodás érdekében. Ha az őskeresztyénség 
programmja át volna vihető a modern életbe úgy, hogy az 
egyház a különböző testi és lelki ajándékokkal élő tagjait össze 
tudná kötni evangéliumi karitással, olyan földi problémát oldana 
meg, melyet tisztán emberi közösségek eddig sem tudtak meg
oldani.

Kétségtelen dolog, hogy az igehallgatót elsősorban fogja 
érdekelni mindig az, ami örök emberi: szenvedés, boldogság, 
jóság, öröm, halál, örökélet, igazság, de mindezek az áhított 
vagy rettegett érzések ma át- és átszövődnek a modern élet 
hatásaival. Ma az igehirdető, ha a jövőbe néz, nemcsak eljövendő 
egy békés fejlődés minden szépnek és nemesnek kedvező képét 
látja és mutatja be, hanem maga előtt látja az eljövendő gáz
háborúk rémségeit es igazságtalanságait is. Ma az igehirdető 
kénytelen az örök emberit, éppen úgy, mint a változatlan evan
géliumi eszményeket minduntalan odatenni a jelennek, vagy a 
közelmúltnak a mérlegére, ahol világháború és aggodalmakkal 
és gyanakvásokkal telített ú. n. béke folyton pesszimista irányba 
hajlik. A modern élet problémái tekintetében ma ezért is feltétlen 
feladat az erőnek, a hitnek és a bizalomnak az evangéliumát 
prédikálni. Reményét vesztett emberekkel nem lehet bűnük, 
megtérésük és megváltásuk áldott sorrendjét megértetni, pedig 
az ő számukra is Jézus Krisztus ma is ugyanaz és ugyanaz 
marad...

Kemény Lajos
budapesti lelkész.



Suspiriumok.
Jézus Krisztus, nagy Főpapunk, Zsid. 9, 11— 15.
Ártatlan szent áldozat,
Légy hathatós közbenjárónk,
Mert rettent a kárhozat.
Csak benned van reménységünk,
Szószólónk csak te lehetsz:
Te haltál meg önként értünk,
Atyád elé csak úgy érünk,
Ha te biztatsz, te vezetsz.

Hozsánnás, pálmás diadalúton Fil. 2. 5—11.
Alázatosan haladsz, Jézusom.
De ép úgy bátran megjárod végig,
Mikor a célnál kereszt sötétlik.
—  Eléd borulva míg megcsodállak,
Hálát rebegve s esdve imádlak:
„Akár kereszt vár, akár szerencse.
Hasonló érzést önts a szívembe!“

Ki önként lettél a szégyen fáján Ézs. 53, 5— 10.
Bűnünkért megölt büntelen Bárány,
Áldott Megváltónk, áldj meg reménnyel,
Hogy nem szakad ránk soha vak éjjel:
Fény lüktet felénk a nagy oltárról:
Véreddel fölkent szent keresztfádról,
S biztat, hogy bizzunk: készen vár Nálad 
Sebedben gyógyír, béke, bocsánat.

Uram, buzgón kérlek, lelked erősítsen, I. Kor. 5, 6—8. 
Bűntől őrizkedni s rajt győzni segítsen.
Megbántani Téged kis bűnnel is féljek,
Szeplőtlenül, tisztán és igazán éljek.

Áldj meg, Uram, élő hittel, Ap. csel. 10, 34—41.
Imádságos meleg szívvel:
Hogy féljelek, szeresselek,
Gyermekedként járjak veled;
S te is tarthass meg kedvedben,
Üdvözítő kegyelmedben.

Atyánk, tőled eredt isteni erővel: I- Ján. 5, 6—8.
A  krisztusi hittel ruházz fel bennünket,
Akkor szembe széliünk bátran a jövővel,
Legyőzzük a földön minden ellenünket.
Mert Magad lész velünk a krisztusi hitben,
Neked meg győznöd kell, mert te vagy az Isten!

Szalay Mihály
lovászpafonai lelkész.



Krisztus Főpapi áldozatának fönsége.
Böjt 5. vasárnapjára.

Zsid. IX. 11—15.
Keresztyén Gyülekezet! Krisztus Egyháza ezt a vasárnapot 

régi időktől fogva „fekete vasárnapnak" nevezte el. Fekete, 
sötét árnyak nyújtják felénk karjaikat, a „halál" hideg szele, 
fagyos fuvallata érinti orcánkat: az Embernek Fia készen áll, 
hogy bemutassa „áldozatát" az egész világ bűneiért, kész egy 
szentséges életet odadobni az árulók és pribékek kénye-kedvé- 
nek, kész engedelmeskedni mennyei Atyjának „mindhalálig." 
Valóban „fekete" vasárnap ez! Már halljuk a nagy tragédia 
szomorú akkordjait, a közeli nagy hétnek gyászos eseményeit, 
halljuk a tompa kalapács ütéseket, a mártyrfa ácsolását, már 
látjuk a Golgota mögött a vihar fellegeket gomolyogni, a melyek 
a nagy „megáldoztatás" órájában komoran és sötéten beárnyé
kolják a földet. S a halálnak e sötét árnyai között látunk lelki 
szemeinkkel egy hőst, az alázatosság hősét, amint felkészülve 
„indul" az utolsó harcra, megváltói munkájának betetőzésére. 
Lelkében nincs halál- félelem, nincs semmi rettegés, pedig tudja, 
hogy eljött az idő, hogy beteljenek a próféciák és az embernek 
Fia a pogányok kezébe kerül és megölik. A Golgota sötét ár
nyéka nem készteti arra, hogy térjen ki a reá váró nagy szen
vedések elől mint Isten felkent Főpapja, mint igaz Melchisédek- 
Isten leikétől megteljesedve, tiszta öntudattal kész meghozni a 
nagy áldozatot s feláldozni ártatlan, tiszta életét.

Keresztyén Gyülekezet! A nagy hét gyászfüggönyén ke
resztül, mely a legközelebbi vasárnapon ketté nyílik? láthatóvá 
lesz az az oltár, mely felé csendes nyugalommal közeledik az 
„elkövetkezendő jók" Főpapja, hogy mint nagy Ígéretek hor
dozója, nagy örökségnek örököse, az új Testamentom Közben
járója — az örökkévaló Lélek által feláldozza önmagát.

Erre az áldozatra mutat reá Pál apostol a felolvasott szent 
igékben. S a mint teljes hűséggel megvonja a párhuzamot az 
ótestamentomi áldozatok és Krisztus megáldoztatása között, a 
mint teljes részletességgel leírja a régi áldozatok tökéletlen for
máját, szemeink előtt kibontakozik: Krisztus Főpapi áldozatának 
örök fönsége.

Fönségessé teszi ezt az áldozatot:
1. A hely. 2. A mód. 3. A cél, ahol és ahogyan s amiért 

ezt a nagy áldozatot meghozta.
I. Pál apostol azokat a szent igéket, amelyekben ma sze

meink elé állítja Krisztus fenséges áldozatát, egykor a Zsidók
ból lett keresztyénekhez intézte. Azért azt a hasonlatot, amely- 
lyel fényesen reávilágít Krisztus Főpapi áldozatára, a zsidó lélek 
vallásos életéből, a zsidó ember vallásos gondolat köréből vette 
azért, hogy ezáltal annál élesebben kiemelje, a világosabban 
megjelölje s megvilágítsa Kriszius önfeláldozását, mert érzi és
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tudja, hogy ebben van a megváltás gondolatának lényege, az 
egész keresztyénségnek központi gondolata. Krisztus Főpapi 
áldozatának fönségét visszatükrözteti „a hely", ahol azt bemu
tatta. „Krisztus pedig eljővén, mint a jövendő jók Főpapja, 
nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált sátoron keresztül 
ment bé a szentélybe."

Izrael népe, az özönvíz ideje óta sátor-lakó nép volt, ez 
az ő pásztor életének folyománya volt. A  legrégibb sátor, mely
nek mintája ma is látható Arábia nomád népeinél hosszudad 
8—10 láb magas vászonnal, vagy kecskebőrrel fedett terület, 
mely függönyökkel volt két-három részre osztva. Nagyobb te
kintélyű embereknek két-három sátora is volt, külön a háznép 
és idegenek és szolgák számára (Exod. 26, 31—37.).

A „szent sátor", az Isten temploma, a láthatatlan Király 
palotája erre a mintára készült. Az előcsarnokot „a szent piacot" 
öt arannyal átvont oszlop tartotta, ahol az áldozati állatokat 
adták és vették. Benn a „szentek szentje," a „bizonyságtétel 
ládájával" középen az aranyos tömjén oltár, hétkaru gyertya
tartó, arannyal átvont asztal rajta a szertartási kenyér és bor. 
A szentek szentjébe egyszer évente ment be csak a Főpap és 
bemutatta a nép bűneiért az áldozatot. A szentsógház körül 
tágas udvar, bibor és skarlát szinü alakokkal kidiszítve, ahol 
az áldozatok bemutatását végezték. Az oltáron tűz égett, mely 
legelébb csodásán gyűlt ki, később a papok által ápoltatott. Ez 
volt ama sátor, amelyen keresztül az ó-testamentom Főpapja 
bement a szentélybe.

De Krisztus a jövendő jók Főpapja nagyobb, tökéletesebb 
és nem kézzel csinált sátoron ment keresztül — a szentélybe. 
Ez a szentély egy csodás templom, amelynek oltára a Golgota, 
boltívei az égnek hatalmas kárpitja — a ragyogó nappal, a 
csillagok milliárdjaival, melyhez az egész földkerekség hívő népe 
alázatos lélekkel közelít, mert ezt a „sátort" ezt a szentségházat 
nem emberi kéz csinálta, de teremtő Isten alkotta és válasz
totta ki, hogy ezen a helyen áldozza fel egyetlen Fiát — az 
egész világ bűneiért.

Golgota, csodás sátor, a mi megváltásunknek szent temp 
loma, melynek oltárán ott tündöklik Krisztus Főpapi áldozatá
nak fensége. Körülötte — a megáldoztatásnak pillanatában el
sötétült a nap, megrepedtek a sziklák, és a régi áldozatok szín
helye : a templom kárpitja ketté hasadt: jeléül annak, hogy a 
régi áldozatok ideje lejárt és ez a halom: a Golgota, amelyet 
emberi kéz arannyal s egyébb ékességgel nem díszített fel — 
sőt a gyalázat helye volt, a rajta bemutatott áldozat által min
dennél kiemelkedőbb domb ez, az emberiség üdvének és meg
váltásának szentséges temploma.

II. Krisztus Főpapi áldozatának fensége visszatükröződik 
a nagy áldozat bemutatásának „módjában" is. Nem a bakok és 
borjuk vérével ment be egykor a szentélybe, hanem saját vérét



153

ontotta ki egyszersmindenkorra váltságot szerezve. „A  régi 
időkben az áldozatok bemutatásának módja szoros kapcsolatban 
volt a zsidó nép vallásos felfogásával. Ennek alapgondolata a 
do ut des, facio ut facias" (adok, hogy adj, megteszem, hogy 
te is tedd meg) elv volt. Izrael népe, mikor érezte Istennek 
hatalmát és jóságát, a mező termésének gazdagságábcn, ezért 
a mezőnek terméséből áldozott. Az Isten megoltalmazta és meg- 
sokasította a nyájat, annak zsengéjét hurcolta az áldozati oltárra. 
Az Ínség és nyomorúság idején — mikor Isten bűnei miatt 
megalázta és haragos orcáját feléje fordította — hogy Isten jó 
kedvét ismét megszerezze, jóságát biztosítsa, bakoknak és tul
koknak vérét ontotta az áldozati oltáron s bemutatta engesztelő 
áldozatát, melyeknek tisztátalanokra hulló hamva és vére meg
szentelő hatással volt a „test" megtisztítására. Ábel az ő nyájá
ból áldozott az Istennek, Kain pedig a mezőnek terméséből. 
Bölcs Salamon mikor befejezte a nagyszerű templom felépítését, 
22.000 tulkot, 120.000 juhot áldozott fel, melyeknek kövórje is 
alig fórt az áldozati oltárra.

Az ótest. áldozatoknak e tökéletlen módjával szemben a 
maga tisztaságában és tökéletességében tündöklik Krisztus Fő
papi áldozatának fensége. Ő saját vérét ontotta a szentélyben, 
egyszersmindenkorra örök váltságot szerezve. A szív hálájának 
bemutatására, a lélek bűneinek lemosására, másnak, állatnak 
vérét kiontani és a tulkok és bakok vérével a testet meghinteni 
az áldozatnak kényelmes, egyszerű, de tökéletlen módja. Pál 
apostol a Rómaiakhoz intézett levelében ezt nem okos, nagyon 
tökéletlen istentiszteletnek mondja, mert ezeknek az áldozatok
nak minden neme az emberi önzésnek pecsétjét hordozza ma
gán. Krisztus „ön-magát" áldozta fel, saját, drága vérét ontotta 
ki, önmagát adta, mint „hibátlant" Istennek. Ez a legtökéletesebb, 
legteljesebb, legfenségesebb „áldozat". Áldozat, melyben vissza
tükröződik az önfeláldozásnak égig nyúló magassága, ahol Isten 
saját fiát nem kímélte meg s a Fiú pedig alázatos, engedelmes 
szívvel pecsételte meg hűségét, áldozat, amelyben rejtve van a 
határtalan szeretetnek tengernyi mélysége, mellyel átölelve tartja 
övéit Jézus, áldozat, amely egy szent pecsét azon az evangéli- 
mon, mely szerint Isten úgy szerette e világot, hogy az ő  egy
szülött Fiát adta érette, hogy mindenki, aki Ő benne hiszen, 
el ne vesszen, hanem örök életet vegyen. Ezzel az áldozattal 
lett Krisztus az Újszövetség közbenjárója, azaz ez a kiomlott vér 
a váltságdíj az Isten kegyelmi trónjának zsámolyánál, amelyre 
hivatkozva minden hívő lélek, ha a bűnbánatot és a megváltást 
szomjuhozza, Istennél atyai szívet, megbocsájtó szeretetet és az 
örökké való örökség Ígéretét találja.

És ezzel eljutottunk ennek a Főpapi áldozatnak fenséges 
céljához, amely a maga fenségében kiemelkedik minden régi 
áldozat fölött.

III. Mert, ha a bakok vére megszentelő hatással volt a test 
megtisztítására, mennyivel inkább megtisztítja aj Krisztus vére
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a ti leikeiteket a holt cselekedetektől, hogy az élő Istennek 
szolgáljatok. „Halál történt az első szövetség törvényszegéseiért, 
hogy nyerjék el a hivatoitak az örök élet Ígéretét." Krisztus 
Főpapi áldozatának fönsége abban áll, hogy O megbünhödte a 
múltat és a jövendőt. Kiengesztelte Izrael évszázados vétkeit, 
amellyekkel Isten haragját vonta magára, mert megölte a pró
fétákat és nem ismerte fel azokat, amelyek békességére valók, 
de egyúttal kiengesztelte a „jövendő" idők bűneit is, mint a 
jövendő jók Főpapja, hogy mindenki, aki a hitnek karjával 
fogózik Istennek örök kegyelmébe, Krisztusnak érettünk bemu
tatott áldozatába, az kiengesztelődést, békét, üdvöt, az örök élet 
Ígéretét bírja. Krisztus saját vérét ontva egyszersmindenkorra 
szerzett váltságot, tehát nincs szükség a Krisztusnak újból és 
újból, naponként leendő feláldozására, mert ez az ő fönséges 
áldozatának az ótestámentomi tökéletlenségre való visszasiilyesz- 
tése, hanem ezzel a fönséges áldozattal szemben csak egy köte
lességünk van : a Golgotán kiontott vérért, mely a megváltásunk
ért folyt, áldozzuk fel mi is bűnbánó szívünket, egész életünket 
az élő Istennek szolgálatára. Aranyat, ezüstöt, tulkot, termést 
nem kíván tőlünk Isten áldozatul, mert Jézus világosan mondja 
az evangéliomban: „Nem áldozatot kívánok, de engedelmessé
get". Ez az engedelmesség abban nyilvánul, hogy „én az Ö 
tulajdona legyek, az Ő országában Ö alatta éljek, neki szolgáljak 
örök igazságban, ártatlanságban és szentségben, úgy, amint Ő a ha
lottaiból feltámadott, él és uralkodik. Ez bizonnyal igaz. Ámen.

Kardos Gyula
balassagyarmati lelkész.

Jézusi indulatok.
Böjt 6. vasárnapjára.

Filip. lev. 2, 5—11.
Kér. Testvéreim! Virágvasárnapja virradt ma reánk. Á  

mai nappal kezdetét veszi a nagyhét, a böjti időszaknak utolsó 
s egyúttal legjelentősebb szakasza, mely különösképen elibénk 
tárja Üdvözítőnknek gyötrelmeit, a getsemánékerti jeleneteket, 
a szalmaláng módjára lelkesedőknek hozsánna-kiáltását, majd 
ennek „fészítsd meg“-gé változását. Mi nagynak, egy másik 
nyugateurópai nép viszont csendesnek nevezi e reánk köszöntött 
hetet. Nagyhét, csendes hét, a kettő együttvéve fejezi ki a dolog 
lényegét. Fontos, sorsdöntő események játszódtak le egykoron 
ezekben a napokban a mi üdvösségünket illetőleg. Egy ártatlan, 
életét nem magáért, hanem másokért élő, a belőle kiáradó jóért, 
nemesért csak hálátlanságban részesülő lélek kálváriájának 
utolsó megrázó felvonása kezdődött, mely a mi üdvösségünk 
megalapozásához vezetett, méltó e hét tehát arra, hogy nagynak
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nevezzük. De mivel azt is tudjuk, hogy a világ Megváltójának 
•ez az útja a Golgotához vezetett és ha csak rövid időre is ha
lál lépett az élet helyébe, ez viszont csendre, magunkbaszállásra, 
imádkozásra indítson bennünket. S amikor így magunkbaszállva 
elgondolkodunk, az apostolok apostola, a bátor hitvallók leg- 
bátrabbika, Pál, ide lép mellénk és lelkünk királyára mulatva, 
a mai epistolában ezt a követelményt harsogja fülünkbe: „An- 
nakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus 
Jézusban is.“

Ennél ésszerűbb, ennél égetőbben szükséges követelmény
nyel ma sem lépett senki korunk emberisége elé. Állításunk 
igazolására próbáljuk csak sorra venni a jézusi indulatokat, 
amennyire időnk és gyenge erőnk megengedi. Mindenekelőtt 
megtaláljuk benne az önzetlen, érdeknélküli szeretet indulatát, 
mellyel a mennyei Atya iránt viseltetett, melyet életének leg
súlyosabb, legkeserűbb óráiban is állhatatosan megőrizett, mely 
nem vonakodott akkor sem, mikor az ürömpoharat fenékig kel
lett kiürítenie és meghalnia. Megtaláljuk lelkében a nagy sze- 
retetet, melyet a bűnös emberek iránt tanúsított, mely a lelki, 
testi nyomorúság fészkeit vele felkerestette, mely a szenvedők 
mellett részvétlenül elmenni, segélykiáltásukat hallatlanba venni 
nem engedte, mely ép úgy tettre kész volt, mikor a zsinagóga
beli főember kérését hallotta, mint mikor a vak Barthimeus az 
útszélről vánszorgott elébe. Szerette Istent, szerette az emberi
séget, azért engedelmeskedett az Atya akaratának, azért jött el 
hozzánk a földre, azért vette magára a nehéz keresztet: hosszú 
éveken keresztül alaposan készült s élete utolsó három eszten
dejében vándortanítóképen járta be hazájának falvait, városait, 
azért pecsételte meg tanításait életének odaadásával is. Megvolt 
Jézusban az igazi részvét indulata. Ez fakasztotta könnyekre, 
mikor földi hazája fővárosának, Jeruzsálemnek pusztulását előre 
megérezte. Ez állította meg a virágok városának, Nainnak kapu
jánál, mikor az egyetlen támaszát, serdülő fiát sirató özvegy 
anya fájdalmát látta s adatta vissza vele a feltámasztott ifjút 
zokogó anyjának. Ez vezette el a pogány kanánita nő haldokló 
leányához, Mária és Máríha testvérének, az ő jó barátjának, 
Lázárnak sírjához. Ez sugárzott szemeiből még a golgotái ke
reszten is azok felé, akik őt halálba adták, ez küldette el vele 
a nagypénteki események miatt összerettent, fejüket vesztett, a 
szoba négy fala közé zárkózott csüggeteg tanítványoknak a 
félelmet eloszlató, az értelmet megvilágosító Szentlelke!. Szeretető 
és részvéte volt minden cselekedetének rugója: ez késztette az 
idő bölcs felhasználására és annyi jóltevésre, amennyihez ideje 
és ereje volt. És e megállapításunknál álljunk meg egy-két 
pillanatra, gondolkodjunk el egy kissé, kérdezzük meg a lelki
ismeretünket: így cselekedtünk, így cselekszünk-e mi is? El
képzelhető volna-e korunknak mai állapota, századunk fiainak 
különösen a városokban és az orosz földön meglevő sanyarú 
helyzete, ha minden ember annyi jót tenne, akkora segélyt
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nyújtana az erre szorulónak, amennyihez ideje és ereje va n ?!
Többször olvashatjuk újságokban, hallhatjuk beszélgetés 

közben ezt a két idegen szót: szolidáris és szolidaritás, az első 
azt jelenti: együttérző, a másik, hogy együttérzés. Ilyen szoli
dáris azaz együttérző volt Jézus minden embertársával. Fájt 
neki, ami azoknak fájt, elszomorította, ha mások szemében 
könnyeket pillantott meg. Hol van ez az együttérzés korunk 
emberiségének nagy részéből? Megtaláljuk-e ezt a mi magyar 
nemzetünknél, ennek különböző társadalmi osztályainál? Meg
találjuk-e itt a mi községünk lakosainál? Fáj-e annak a pár 
holdas zsellérnek, ha azt a jó gazdát nagyobb elemi csapás 
sújtja? Aggódik-e az a jómódú afelett, ha a csekélyebb földi 
jóval rendelkező a szükséges ruhadarabokkal sem tudja ellátni 
nagyszámú családját? Én nem adok feleletet a felvetett kér
désre, e helyett az apostol szavait idézem: „Az az indulat legyen 
bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban". Üdvözítőnknek egy 
másik vonásaképen említhetjük meg, hogy a neki adott hata
lommal soha vissza nem élt. Pál apostol ezt így fejezi k i: „Mi
kor Istennek formájában vala nem tekintette zsákmánynak (az 
eredeti görög szó még erősebb s tulajdonképen ragadományt 
jelent) azt, hogy ő az Istennel egyenlő.11 Próbáljunk csak kissé 
visszaemlékezni Jézus életére az evangéliomok alapján. Vajon 
tudunk-e egyetlen olyan esetet is felemlíteni, amikor isteni 
hatalmát akár egyéni hiúság, akár dicsőségvágy kielégítésére 
használta volna s egyenlőségénél fogva az Isten akaratának 
teljesítését megtagadta volna? Már most mi is ugyanattól a 
személyes hatalmasságtól, a mindenség Urától, Teremtőjétől 
nyertük erőnket, képességeinket, mégis mennyire mások va
gyunk ! Hogy egészen közönséges esetre hivatkozzam: az Úr 
valamennyiünknek szabad akaratot adott, ehhez értelmet, gon
dolkodni tudást, hogy éles határt vonjunk jó és rossz közé, 
mégis milyen felette nagy azoknak a száma, akik az isteni 
kézből nyert szabadsággal Isten ellen fordulnak, nevét szennyes 
ajakkal emlegetik, parancsait sáros lábakkal tiporják. Azután 
Jézus alázatos volt. Mindig készen állt mások szolgálatára. Le
vetkezvén dicsőségét, megüresítette magát, hasonlóvá lett hoz
zánk, bűnösökhöz, hogy a legutolsó nyomorék is bizalommal 
merjen közeledni feléje. Alázatosság 1 Mintha teljesen ismeretlen 
fogalom volna ez korunkban. Ma ennek az ellenkezője dívik: 
a gőgösség, az elbizakodottság, az előretörtetés, a vezetők közé 
jutni akarás, még ha mások eltiprásával legyen is az kapcsolatos. 
A  jézusi indulatoknak olyan ékes gyöngyszemét képező aláza
tosság helyett ma a legtöbb embernél egyéni túlértékelést, egyéni 
felmagasztalást találunk. És mert igaz az írásnak mondása, hogy 
aki magát felmagasztalja, megaláztatik, azért aláztatott meg a 
jelen nemzedék a nyomorúság által, de mert igaz az írás másik 
mondása is, hogy aki magát megalázza, felmagasztaltatik, azért 
magasztaltatott fel az Istennek Fia annyira, hogy előtte minden 
térd meghajoljon, annyira, hogy ma már milliók vallják és nem
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múlik el e világ, miig minden nyelv nem vallja, hogy Jézus 
Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ámen.

Horváth Sándor
csabdi-i lelkész.

Micsoda szegek verték Krisztust a 
keresztre ?

Nagypénteki beszéd.
Ezsaiás 53, 5.

Mikor Julius Caesart, a nagy római államférfiut, az össze
esküvők megölték, Marcus Antonius, Caesarnak a barátja, hogy 
a gyilkosok ellen bosszúra hívja föl a néptömeg haragját, a 
köztéren egy magas állványt emeltetett, erre az állványra ki
tétette a megölt államférfiúnak a számtalan tőrszurástól vérző 
tetemét, azután odaállott a véres tetem mellé és a nagy nép
tömeg előtt reámutatott nagy barátja sebeinek a néma szájaira: 
„Ide nézzetek, itt fekszik ő maga, sebekkel rakva áruló kezek
től" : vájjon kik voltak, akik őt megölték! ?

Ma, ezen a szomorú nagypénteken, ez elé a nagy nép
tömeg elé, amely ebbe a templomba összesereglett, kiteszem a 
véres emelvényt, a keresztet, amelyen ott nyugszik Krisztusnak 
a szegektől, mint megannyi tőrszurásoktól átvert, véres teste 
és fölteszem a kérdést, hogy kik ölték meg az Istennek egy
szülött Fiát?! Átkozza a világ Judást, aki eladta az ő Mesterét, 
a mai napig él még annak a Pilátusnak a megvetett emléke, 
akinek a hamis Ítélete miatt vérzett el a Megváltó és reámutat 
a történelem keze a zsidó népnek azokra a vezetőire, akik az 
akkori világhatalomnak a képviselőjével összemüködve szegez
ték oda Krisztust a keresztre, de én mégis azt mondom, hogy 
nem egyedül ezek voltak a világ Üdvözítőjének a gyilkosai. 
Hogyan tudjuk meg hát, hogy kik voltak a gyilkosok? Ha a 
régi korban ismeretlen kezek valakit meggyilkoltak, a gyanúba 
fogottakat odaállították a meggyilkoltnak a holtteste mellé. A 
gyanú alá eső embereknek a meggyilkolt sebére kellett tenniük 
a kezüket és ha a valódi gyilkos keze érintette a sebet, az a 
babonás hit szerint azonnal vérezni kezdett és árulója lett a 
gyilkosnak. Hogyan tudjuk meg, hogy kik Krisztusnak a gyil
kosai ? Álljunk oda az ő szent teste mellé, tegyük kezünket az 
ő szent sebeire és ezek a sebek vérezni kezdenek, annak a 
jeléül, hogy a mi bűnünk, az emberi bűn ölte meg a Krisztust! 
Igenis, annak a megromlott emberi természetnek a szegei ver
ték Jézust a keresztre, amely nem tűrte meg a közötte meg
jelent isteni életet I „Megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott 
a mi vétkeinkért." Ismerjük föl, hogy annak az öt sebnek, 
amelyet a Krisztus szent testén látunk, a mi bűnösségünk az
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ok a ! Ha fölismerjük ezt, akkor az a csoda, amely egyes temp
lomokban állítólag megtörtént, hogy a Krisztus testén a szegek 
helyei vérezni kezdtek és hogy az, aki ezt a vérzést látta, meg
gyógyult e betegségéből, mirajtunk valóban végbe fog menni: 
„az 5 sebeivel gyógyulunk megl“  Vizsgáljuk meg Krisztusnak 
a vérző sebeit, hogy ez gyógyulása legyen a mi bűnös lelkűnknek!

Azt kérdezem ezen a nagypénteken, hogy : Micsoda szegek 
verték Krisztust a keresztre?

1. Egy mérgezett, 2. egy ezüst, 3. egy tompa, 4. egy elhajló 
és 5. régi ősszeg.

1. Az első szeg, amely Krisztust a keresztre verte, egy 
mérgezett szeg volt. Az első sebet Krisztus szent testén a rága
lom ütötte. Nézzétek azokat a hamis tanukat, akik azzal rágal
mazzák a Krisztust, hogy le akarja rontani a templomot és 
három nap .-alatt föl akarja építeni azt! (Máté 26, 60—61.)

Az a mérgezett szeg, amely Megváltónk szent testén az 
első sebet ütötte, ma is ott van az emberek kezében. Azt mond
ják, hogy Krisztus és az ő vallása a szegényt itt a földön csak 
türelemre és szenvedésre tudja inteni, de a földi, nagy igazság
talanságoknak a megszüntetésével nem törődik. Azt mondják, 
hogy Krisztus és sz ő vallása nem akarja kiemelni a szegényt 
az ő nyomorúságából, hanem csak biztatja, hogy miként egykor 
a szegény Lázár, úgy ő is kárpótlást talál majd a mennyben, 
az Atyának kebelén. Azt mondják egyszóval, hogy Krisztus és 
az ő vallása lerombolja a földi élet boldogságának templomát 
és csak a mennyben akarja azt fölépíteni. így üt sebet a rá
galom annak a Jézusnak a szent testén, aki az ő nagy szeretet- 
parancsolatjával elsősorban is a szegényeket akarta megváltani.

De mikor erről a mérgezett szegről beszélek, amely Krisz
tust a keresztre verte, akkor nemcsak arra a ráfogásra gondo
lok, amely a mi Megváltónkra lövi ki nyilait, hanem arra a 
rágalomra is, amelynek a nyilait egymásra lövöldözik az embe
rek, mert ezek a nyilak is úgy fájnak a Krisztusnak, mintha 
csak a saját szent testébe fúródnának bele. „Valamit cselekesz- 
tek eggyel az én atyámfiai közül, azt én velem magammal cse- 
lekszitek", — mondja az Űr. Fájdalom, a rágalomnak mérgezett 
szege ma is sok szívnek és sok családnak a boldogságát veri 
a keresztre! Hány olyan ember van, aki boldogan áll oda a 
hírharang alá, hogy azt két kézzel rángassa! Valaki egyszer 
azzal az elhatározással tett a zsebébe egy aranyat, hogy oda
adja azt a legelső szegénynek, mihelyt olyan társaságot talál, 
amelyben senkiről sem beszélnek rosszat. Teljes 13 évig kellett 
aranyát a zsebében hordoznia! Kérdezem, mennyi ideig hordoz
hatnánk zsebünkben az aranyunkat, ha bennünket is hasonló 
elhatározás vezetne? Bizony, a világnak ajkai sok ártatlan em
bert megfeszítettek már a gyanúsításnak keresztfáján!

Testvéreim, tegyétek kezeteket Krisztusnak a sebére: nem 
kazd-e vérezni ez a seb, annak a jeléül, hogy ti is segítettetek
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abba beleverni a mérgezett szeget, vagy azzal, hogy a Krisztus 
szent evangéliomát nyomorúságotokban és elkeseredésetekben 
meggyanúsítottátok, vagy azzal, hogy embertársaitok becsületes 
nevét nem kiméltétek és ezzel a felebaráti szeretetet hirdető 
Jézusnak a lelkén sebet ütöttetek! ? Odameritek-e adni kezembe 
a kezeteket, hogy azt a Krisztus sebére tegyük, vagy talán 
reszket és lehanyatlik a kezetek, hogy hátha megnyílik annak 
az érintésére Krisztusnak a szent sebe ? Féljünk és óvakodjunk 
a rágalom vétkétől, mert Krisztus szent testén ütünk annak a 
mérgezett szegével vérző sebet!

2. Vegyük ki a keresztnek a második szegét! íme, egy 
ezüst szeg marad a kezünkben. Krisztus szent testén a második 
sebet a pénz szeretete ütötte. Judás pénzért árulja el a Krisztust, 
ezt mondva a farizeusoknak: „Mit akartok nékem adni és én 
kezetekbe adom ő t? “ (Máté 26, 15.).

Látjátok-e ezt az ezüst szeget a mai emberek kezében? 
Gondolok azokra, akik pénzért, anyagi előnyért, vagy a világban 
való érvényesülésükért készek megtagadni és elárulni azt a szent 
vallást, amelyben nevelkedtek és azt a drága édesanyát, akinek 
a lelkűk legnagyobb kincseit köszönhetik: a mi vérző szívű 
ev. egyházunkat. . .

De a pénzszeretet ezüst szege Krisztussal együtt a szívek 
és a családok boldogságát is igen sokszor keresztre veri. Néz
zétek a világtörténetet: mennyi vérpatak, sötét árulás és elha
gyott meggyőződés a pénznek a szeretete miatt! A várakat nem 
Alomból, hanem ezüstből való golyó veszi be és nem akna, 
hanem az őrállók kezébe csempészett pénz röpíti föl és a zárt 
kaput nem a kaid üti be, hanem az aranyból készült kulcs 
nyitja föl! És nézzétek a jelen időt is: vájjon nem igazolja-e 
az is, hogy „minden rossznak gyökere a pénz szerelme?" (I. 
Tim. 6, 10.). A strassburgi dómnak a híres óraművén minden 
délben, amikor tizenkettőt ütött az óra, egyenként előjöttek az 
apostolok alakjai és egymás után vették Krisztus alakjának az 
áldását. Judás azonban a Krisztus elé soha nem kerülhetett és 
Krisztusnak az áldását soha nem vehette, mert az erszényénél 
fogva mindig megakadt egy kiálló szegben. Bizony, boldogabb 
volna a világ, ha hiányoznék szótárából ez a szó: pénzszeretet! 
Szegényebb volna talán, de boldogabb volna minden bizonnyal, 
mert „mit használ valakinek, ha mind e világot megnyerné is, 
de kárt vall az ő lelkében!?"

Adjátok ide a kezeteket, testvéreim, hadd tegyük azokat 
a Krisztus sebére: nem kezd-e vérezni ez a seb, annak bizony
ságául, hogy anyagias lelkületűnkkel mi is gyilkosai vagyunk 
a Krisztusnak?! Számitó a világ és önző az ember: bizony, 
sok embernek a számitó és az önző keze alatt vérezni kezdene 
a Krisztus szent sebe! Fösvény, aki átka vagy a családodnak, 
pénzsóvár, aki földulod anyagi érdekeidért mások boldogságát, 
tudd meg és félj, hogy mikor a Judás-pénz után mégy, nem a 
boldogságot, hanem a kárhozatot és azt a gyalázatot szerzed
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meg a telkednek, hogy a Krisztus szent testén ütsz a te ezüst 
szegeddel vérző sebet!

3. A harmadik szeg, amely Krisztust a keresztfára szögezte, 
egy tompa szeg volt. A harmadik szeget Krisztus szent testébe 
azok a főpapok és írástudók ütötték, akik Jézust elfogatják és 
a bírái elé hurcoltatják (Máté 26, 4.). Most nem elemezem azo
kat a bűnös indulatokat, amelyek a népnek ezeket a vezetőit 
az ő gonosz cselekedetükben irányították és nem keresem, hogy 
ezek közül a bűnös indulatok közül a hatalomvágy és a nép- 
szerfiséghajhászás, vagy a féltékenység állott-e az előtérben, 
hanem csak arra mutatok reá, hogy az a szeg, amelyet ezek 
vertek a Krisztus testébe, a botor vakbuzgóságnak volt az el
tompult szege.

Ez a tompa szeg ma is ott van sok ember kezében. Ha 
láttok embereket, akik a vakbuzgóság gyúlékony lőporkamrájába 
a vallásfelekezetek között való egyenetlenség tüzes csóváit vetik, 
tudjátok meg, hogy ezek az emberek egy iszonyúan tépő, tompa 
szeget vernek annak a Krisztusnak a leikébe, aki ezt mondotta: 
„Arról ismerik meg mindenek, hogy az én tanítványaim vagytok, 
ha egymást szeretitek!" Álljanak oda ezek az emberek a Krisz
tus keresztje mellé, tegyék a kezüket a Krisztus sebére és ért
sék meg ennek a sebnek azt a tanítását, hogy a felekezetiség 
merev választófalai fölött minden keresztyénnek föl kell emel
kedni a testvéri szeretetnek arra a keresztyéni magaslatára, 
ahonnan a vallásbeli különbségek eltörpülnek és kiviláglik az 
apostolnak az az igazsága, hogy mi „mindnyájan egyek vagyunk 
az Urban!" Értsék meg ezek az emberek a Krisztus szent se
bének a néma, de hatalmas prédikációját: „Minden ország, a 
mely magával meghasonlik, elpusztul" és azt, hogy a nemzeti 
nagyság dicső templomába nem a rombolásnak, hanem annak 
a Krisztusnak a szelleme vezet bennünket, aki reálehelt a tanít
ványaira és ezt mondotta nekik: „Békesség néktek!" És hogyha 
majd a vallási békétlenségnek a fölcsapni akaró lángjaira nem 
a vakbuzgóság olaját, hanem a keresztyéni szeretet szentelt 
vizét fogják önteni az emberek, akkor majd el fog állani Krisz
tus szent sebének a vérzése, annak a bizonyságául, hogy nem 
a Krisztusnak a gyilkosai, hanem a hű tanítványai tették reá 
a szent sebre az ő kezüket!

4. A negyedik sebet Krisztus szent testén egy elhajló szeg 
ütötte. Pilátus áll előttünk, az unottarcu római, aki érzi, hogy 
Krisztus a tiszta isteni igazság képviselője, de aki nem törődő 
közönyösséggel fordul el a liszta isteni igazság képviselőjétől, 
vállvonogatva kérdezvén: „Micsoda az igazság?" (Ján. 19, 38.). 
Pilátus ezzel a közönyösségével egy olyan elhajló szeggé lesz, 
amely ahelyett, hogy a Megváltó ellenségeit sebezné meg, a 
Krisztus szent testébe fúródik bele.

Amikor erről az elhajló szegről beszélek, azok az evang. 
emberek állanak előttem, akik érzik, hogy egyházunk képviseli 
a Krisztusnak tiszta evangéliomát, de akik akkor, amikor életük
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nagy fordulópontján, a családalapítás idején, bizonyságot kellene 
tenniük e mellett a tiszta evangéliomot hirdető egyház mellett, 
Pilátusnak a kérdését véve az ajakukra: „Micsoda az igazság?", 
„az igazságot végre is más egyházban is meg lehet találni", 
nem teszik lelkiismeretük kötelességévé, hogy utódaikat is a 
tiszta evangéliom vallásában neveljék és ezzel az ingatag, lelki- 
ismeretlen eljárásukkal, mint elhajló szegek, vérző sebet ütnek 
a Megváltó szent testén! És előttem áll középosztályunknak az 
a része is, amely egyházunkkal szemben közönyös álláspontot 
foglal el, úgy gondolván, hogy ehhez a közönyösséghez senki
nek sincsen semmi köze, mert ez a közönyösség senkinek sem 
tesz kárt! Hát, igenis, nagy közünk van ehhez a közönyösség
hez, mert ez a közönyösség, igenis, nagy károkat okoz: azt 
eredményezi, hogy a rossz példa nyomán népünknek alsóbb 
rétegeiben is meggyöngül a vallásos hit! A. római egyházban 
a középosztály egyre nagyobb erővel küzd azért, amit szentnek 
tart. Adjátok ide a kezeteket, testvéreim, hadd tegyük azokat 
a Krisztus sebére: nem kezd-e vérezni ez a szent seb amiatt, 
hogy a mi középosztályunk nem tanúsít hasonló buzgóságot 
anyaszentegyházunk örökkévaló javai iránt! ? Értsük meg, hogy 
a hideg közönyösség elhajló szege mély sebet üt a Megváltó 
szent testén és ennek a tudatában olvasszuk le szívünkről a 
fagyos közönyösség jegét a lángoló lelkesedés tüzével!

5. Az utolsó szeg, amely a Krisztus szent testébe fúródott, 
egy régi ősszeg volt. De rosszul mondom: nem szeg volt ez, 
hanem egy, a szegnél sokkal nagyobb sebet ütő fegyver: az 
a dárda volt, amely a Krisztus oldalát áldöfte (János 19, 34.). 
Krisztusnak a halálát nem egyes, különös bűnök okozták, Krisz
tust nem h rágalomnak, a pénzszeretetnek, a fanatizmusnak és 
a közönyösségnek az egyes bűne sebezte halálra, hanem az a 
régi ősszeg, amelyet emberi bűnösségnek nevezünk. Krisztus 
az emberi bűnösségért sebesíttetett és az emberi vétkességért 
rontatott meg.

Ez a régi ősszeg, amely a Krisztus szent testén a legna
gyobb sebet ütötte, a mi kezünkben is ott van. „Megsebesít- 
tetett a mi bűneinkért és megrontatott a mi vétkeinkért." Ne 
képzeljük, hogy Krisztusnak csupán kivételes gonosz indulatu 
emberek voltak a gyilkosai, hanem tegyük kezünket a Krisztus 
szent sebére, hogy ez a szent seb bizonyságot tegyen arról, 
hogy mivel Krisztust a megromlott emberi természet ölte meg, 
azért, mint szerző ok, mindaddig részesek vagyunk a Krisztus 
halálában, amig az emberi természetnek a romlottságában osz
tozunk! Bizony, a mi bűnösségünk hegyes dárdája is ott van 
az Úr szent testét átverő szegek között! Hiába állítjuk, hogy 
a társadalom és az állam rendjével nem kerülünk összeütkö
zésbe, hogy embertársainknak igyekszünk a hasznára lenni, 
hogy jóigyekezettel szolgáljuk a nemzet ügyét, hogy a becsület 
és az emberszeretet irányítja a lépteinket: az apostolnak a 
szava, hogy „mindnyájan vétkeztek és az Isten dicsősége nél
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kül szűkölködnek" (Róm. 3, 23 ). mindörökre igaz marad és 
vele együtt igaz marad az is, hogy a vétkezők és a szükölkö- 
dők között egytől-egyik ott vagyunk mi is, akik a mi romlott 
természetünknek bűneivel a Krisztus szenvedő testébe minden
nap legalább egy szeget verünk!

Odaállotiunk a Krisztus szent teste mellé, reátettük kezün
ket a Krisztus szent sebeire és azok elárulták, hogy a mi bű
nösségünk szegei verték Megváltónkat a keresztre. Ismerjük 
föl azt a szomorú igazságot, hogy beteg és bűnös a mi lelkünk! 
A beteg gyógyulást keres. Hol van a gyógyszere a mi beteg 
lelkűnknek ? Egy kiváló író sokat töprengett, hogy hogyan írhat 
le egy egész könyvet egyetlen oldalra, hogyan foglalhatja össze 
ezt az oldalt egyetlen mondatban és hogyan fejezheti ki ezt a 
mondatot egyetlen szóval. Ami neki nem sikerült, az nekünk 
sikerülni fog, mikor azt kérdezzük, hogy micsoda a mi bűnös 
és beteg lelkünk gyógyszere. Egy egész könyvet lehelne Írni 
erről a gyógyszerről, de azt teljesebben kifejezni mégsem tud- 
nók ennél az egy szónál: kereszt! „Az ő sebeivel gyógyulunk 
meg,“  — mondja szentigénkben a próféta. A kereszt az a 
villámhárító, amely a bennünket megsemmisítéssel fenyegető 
égi haragot levezeti. Ha egy hosszú számla a mi bűneink lajst
roma, a kereszt az a nyugta, amely tartozásunknak teljes letör- 
lesztését jelenti. Hogyan lehet a mi bűnös, beteg lelkünk gyógy
szere ez a kereszt? Tekintsetek reá: az Isten legmagasabb ki
jelentése, a megváltás van arra fölirva! Krisztus, akiben az 
Isten szentséges szereteíe öltött testet, szemben ál! a bűn és a 
gyűlölet rettenetes hatalmával. Melyik a küzdő erők közül a 
hatalmasabb? Krisztus, aki teljesen eggyé válva az ő Atyjának, 
a szentség és a szeretet Istenének akaratával, a világ bűnét és 
gyűlöletét olyan szent szeretettel viszonozza, amely egy egész 
végtelenséggel nagyobb a világ bűnénél és gyűlöleténél! Krisz
tusnak ez a szent szeretető egyrészt a bűnt és a gyűlöletet 
elitélve, másrészt a bűnös és gyűlölködő embert magához ölelve, 
azt egyfelől a bűn megulálására indítja, másfelől az ő példájá
nak követésére, a bűn ellen való sikeres küzdelemre képesíti. 
De hadd szóljak képben! Az egyik pogány vallás hirdetőjét 
egy gonosztevő megtámadja és megsebesíti. Rövid idő múlva 
egy puszta vidéken utazik át ez a pogány apostol és egyszerre 
csak egy ifjúra bukkan, aki szomjúságtól elgyötörtén fekszik 
előtte a földön. Jobban megnézi és ime, a gonosztevőre ismer 
abban az emberben. Körültekint, hátha találna vizet valahol a 
közelben, de eredménytelen marad a keresgélése. Nem sokat 
gondolkodik, hanem megvágja karján az eret és kiömlő véré
vel itatja meg a szerencsétlent. A gonosztevő föleszmél és mi
kor a megmen tőjére ismer, a bűnét megutálva, minden erejé
nek az összeszedésével, meginduítan kiáltja szabadítója fe lé : 
menj elől és én mint hűséges tanítvány követlek! Ez a gonosz
tevő mi vagyunk, akik szegeket vertünk a Krisztus szent testébe. 
A megmentő, aki az ő kiömlő vérével gyógyítja a mi beteg



163

lelkünket, a mi Megváltónk. Gyógyuljunk meg az ő sebeivel: 
utáljuk meg a bűnt és minden erőnket összegyűjtve, kövessük 
őt, a Szentséget és a Szeretetet! Ámen.

Zongor Béla
körmendi esperes-lelkész.

Tisztaságban ünnepeljünk.
Husyét I. ünnepére.

1. Kor. 5, 6 -8 .
Leborul a lelkem Isten kezére és hálával csókolja meg, 

hogy Krisztust adta a világnak s hogy Vele és Benne az áldá
soknak, a szépségeknek, az igazságoknak csillagszórásával gaz
dagítja, szépíti életünket.

Mint dús csillagcsoport vonul át egünkön a keresztyén 
ünnepsor: mindegyikben új színek, új szépségek hullanak erre 
a szegény és hideg földre. . .  Beszéljen szívetekben az emlé
kezet tündére a ti karácsonyaitokról, melyeknek emléke, mint 
aranyfüst száll veletek s ez aranyos ragyogást ver ki a szürke
ségekre . . .  Szólaljon meg a nagypéntek tragédiájának megrázó 
akkordja s szívetek induljon meg a golgothai oltáron bemutatott 
örök hatalmú engesztelő áldozatnak, annak a tövissel koszorú
zott, megvert, meggyalázott Báránynak engedelmességén, mely- 
lyel odakinálta magát, az Ó véres testét, hogy azon végeztessék 
el az ítélet, a sujtás, a halál, melyet mi érdemeltünk...

Most belenéz lelkem a husvét szépséges eszméjébe. Egy 
csillag-darab ez, mely idehullott az égről, hogy melegítő, vilá
gító sugárzatával enyhítse a gyásszal sújtott szívek fájdalmát 
s a halál fekete kapujába ragyogást árasszon.

Nézd ez ünnep hatalmas varázsát! . . .  A kétségbeesett 
Faust-ok kezéből kihullik a méregpohár s az elalélt szív új rit
musra dobban, a megbénult akarat küzdelemre lendül, a bágyadt 
életkedv, mint megtáplált olajmécs égője, magasra veti lángjait.

Mintha visszatért volna a csendes erdőkbe — e hatalmas 
templomokba — az áhitatos sereg: fészkelő madarak csattog- 
nak-csevegnek, csalogány-dal zendűl a zöldbe boruló, lombosodé 
ágakon s az élet tündére napfénypalástban jár, hogy ébreszt- 
gesse a virágokat, ez álomból ocsúdó angyalfejecskéket.

„Élet! Élet!" — ez a diadalmas kiáltás harangozik fent 
és alant; a tavaszi szellő suttogásában s a gyermekek játékos 
kedvében. „Élet!" — ez a szó röppen át a temetők felett s 
mint hideg, halott tavak felett a galambcsapat, fehérséget, fényt 
visz e szó a sírokra... „Élet!" — ez a szó mosolyog be a 
betegszobák ablakán át, mintha a fátyolos, árnyékolt szemekben 
megcsillanna tőle a rem ény...
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Ez ünnepi hangulatba, mint csodás színes palástba égi 
csillogást sző ünnepi szent leckénk, melyből kiragyog egy nagy 
intelem:

Tisztaságban van az igazi ünneplés, mert hisz’
„a bárány" kiengesztelt, (7. v.)
„a pászka"*) megszentelt. (8. v.)

I.

Testvéreim! Szinte hallom kérdéseteket: mit jelentenek ez 
ódonveretű, zsidó husvétra vonatkozó szavak: kovász, kovász- 
talanság, pászka, bárány ? . . .  Ma nem ezek teszik ki a husvét 
fogalmának értékét; hanem ez: feltámadás, élet, öröm, diadal, 
boldogság.

És ha én azt mondom, hogy ezek a bibliai szavak ugyan
arra a nagy ünnepi jelentőségre vonatkoznak, hogy ezek a sza
vak a husvét belső értékét, erkölcsi életünkre oly sorsdöntő 
jelentőségű intelmét kiáltják felénk, ti csodálkozni fogtok.

Pedig úgy van.
Az apostol új husvétot proklamál, amikor int, kiált: „Tisz

títsátok el a régi kovászt!" Mintha mondaná: el a régi bűnök
kel, el a hit nélküli élet imbolygó árnyképeivel, hazug örömé
vel, békétlen ziláltságával, üres sötétségével, felszínes boldog
ságával, mert néktek új életet kell kezdenetek; belül, belül, ott 
a szívetekben kell új tavasznak jönnie s új szépségeknek, mint 
ékes virágoknak, kibimbózniok.

E nélkül mit ér a mi ünneplésünk? Magunkra ölthetjük 
a legpompásabb ruhát, melyen ezer szabó keze öltögetett, mit 
ér az, ha lelkünk dideregve, remegve fél Isten tekintetétől, mint 
a ruhátlanul orvosa előtt megálló szegény beteg. . .  Megállhatsz 
te csodálkozva, kétkedve az üres jeruzsáíemi sír fölött s félhit
tel, félreménységgel és féllelkesedéssel próbálsz belevegyülni 
a húsvéti hallelujázók seregébe, mit ér az, ha szíved, mint 
porbahullott pillangó, osak vergődik, vonaglik a bűn, ez erkölcsi 
por súlya alatt ? . . .

Tisztaságra int az ünnep. Ez is, más is. Tiszta szív nélkül 
nincs egyházi, sem nemzeti, sem diadal-, sem gyászünnep, mert 
csak a tiszta szív az egész szív s csak egészen teli kehelyből 
csordul ki a drága tartalom: csak egészen megieljesedett szív
ből árad, hatalmasodó s nem fogyatkozó erővel az ünnep va
rázsa.

Az a mi átkunk, bajunk, hogy ünnepeink csak megcsillanó, 
de szétpattanó színes léggömbök; elvész minden hatásuk. Ma 
is, ez ünnepen is önfeledten, megmámorosodva kiáltozzuk: 
feltámadunk! s holnap, holnap ? . . .  Tovább bandukolunk — 
megszökött, de visszasompolyodó rabszolgákként — a halál, az 
„egyetlen Tekintély", az „egyetlen Igazság", az „egyetlen Ha
talom* fekete diadalútján.. .  Hová lesz a húsvéti ragyogás, a

*) A „kovász talanság“ helyett használom.
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húsvéti mámor? Avagy semmi más ez ünnep számunkra, mint 
papírból készített korona, mely ma hazudja a színt, a ragyogást 
s holnap eldobott papírrá lesz ismét a korona? Holnap tovább 
félünk, rettegünk s borzadozunk a haláltól, a sírtól, a távozás 
tudatától, az Ítélet elő'érzetétől. . .

Ah pedig gyönyörű gondolat ragyog át e szép ünnepen 
s e z : mi Istenben éíve, Vele egyesülve, Vele kiengeszteltetve a 
halál nélküli életet éljük már portestünkben.

Pál apostolnak e gondolat vált öntudatává. Soha ember 
még oly bátran nem kiáltott rá a halálra, e minden csillogásunk 
fölé árnyatvető rómaiakra, mint ő, midőn így énekel ajkán az 
élet himnusza: „Halál! Hol a te hatalmat? Pokol! Hol a te 
diadaímad?“ Mintha annak a csontváz képében ábrázolt rém
nek sírrögöt vágna fejéhez s míg ekként leszámol vele, boldog 
öntudattal, az Istenfiúság izmos és elhomályosúlhatlan öntuda
tával kiált: „Kicsoda szakíthat el az Isten szerelmétől,. . .  mely 
a Krisztusban van?“ . . .

Krisztus az élete, Krisztus a boldogsága és dicsekedő di
csősége. Nem akar mást tudni, nem akar más tekintélyt tisz
telni, csak öt, a megfeszített Krisztust, azt az áldott húsvéti 
bárányt, ki megáldozlatoit érettünk s ekként kiengesztelt a 
megbántott Istennel.

Ez a jelentősége a húsvéti ünnepnek. De ez lassan-lassan 
elhomályosult. Mi nagy pogányúl csak a test, a testi élet, a testi 
halálból való felébredés alacsony repülésű gondolataival töltöt
tük meg a husvétot, holott a világ első és legnagyobb keresz
tyéné, a Krisztus legelső követője — mai alapigénk megírója 
— más alapon örül és lelkesedik, más husvóii diadal tüzénél 
melegedik.

Nála a husvét diadala a húsvéti bárány megáldoztatása 
folytán elnyert kiengesztelődés, Istennel való összeolvadás, az 
Ő ölébe való belehullás föiötti öröm. Ö látja a Golgothát és 
azért hull térdre. Ő látja az engesztelő áldozatot s azért veri 
bűnbánó alázattal mellét. Ő látja azt az áldott húsvéti bárányt 
s azért sír a boldogsága, midőn húsvéti halleluját zeng az ajaka.

Tisztuljatok l Ez az ő ünnepi kiáltása. . .  Mert tisztaság 
nélkül nincs ünneplés — ismétlem.

Avagy miért tapadt hozzánk, magyarokhoz a „szalmaláng- 
nép“ éppen nem hízelgő jelzője? Mert ünneplésünk csak szó, 
csak szó, csak szó, nem pedig a régi bűnök levetkezése, a 
lelkűnknek felemelkedése a porból, a kicsinyhitűségből, önzés
ből és siránkozásból. Azért nem halad a mi sorsunk előre, 
azért nem emelkedik vissza az a „ledőlt szobor" a dicsőség 
napsugaras ormára, mert ünnepeink nem beiül, belül, a szív 
megtisztulásával, hanem csak kívül, a szavakban lobbannak el, 
mint a szalmaláng.

Tiszta szívet! Szól ez úgy is, mint Isten gyermekeinek s 
úgy is, mint e nemzet gyermekeinek. „Tisztítsátok el á régi
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kovászt!* — írja kiáltó, felsikoltó, megrázó szóval az apostol. 
A golgothai áldozathoz csak tiszta szívvel járulhattok s annak 
hatását, értékét csak tiszta szívvel vehetitek át, mint királyi 
korona nem szállhat kócos, durva, csapzott fejre, mert a szép
ség és fenség együtt ennyi: tisztaság.

El a régi kovásszal! Mert a bárány vére csak úgy lehet 
a kiengesztelődós záloga, ha megtisztult szívek lépnek az Isten 
elé, mint a zsidó nagy engesztelési ünnepen a tisztaság minden 
szertartásos rendjének betartásával járulhatott a főpap a „szen
tek szentjé“-be, az Isten színe e lé . . .

Testvéreim! Közeledjetek! Ez a szó annyi mint: tisztul
jatok ! így juthattok a bárány vérének kiengesztelő hatalmához.

Ez a húsvéti intelem.
II.

De az ünnepnek van egy vigasztaló, felemelő, felmagasz
taló jelentése is: a „pászka* megszentel. Ósdi, zsidós fogalom, 
ósdi, zsidós szó. Magyarázatot igényel. Az apostol így szól: 
„Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk,... hanem a tisztaság
nak és igazságnak kovásztalan pászkájával*.. .

A pászka kovásztalan kenyér, neve onnan eredt, hogy a 
Verestengeren átmenő — peszah átmenetei — nép ezzel táp
lálkozott. A kovásztalan kenyér Pál apostolnál szimbólumává 
lesz a tiszta szívnek, mint az élet egyetlen zálogának, mert a 
bűn, a tisztátalanság maga a halál útja; a hit, a tisztaság pedig 
az élet, az örök, a haláltalan élet útja. Ezért, mikor ezt kiáltja: 
„Tisztítsátok el a régi kovászt!*, az élet toborzóját kiáltja, mert 
nincs élet tisztaság nélkül; a bűn, ez a gonosz erjesztő min
denütt romlást, pusztulást idéz elő. Nemzetek, családok, egyé
nek élettragédiái beszélnek erről.

Pál apostolnak azonban érdekes, gyönyörű gondolata van 
a Jézus halálának és feltámadásának jelentőségéről; mi — azt 
mondja — akik Vele együtt meghallunk és eltemettettünk, Vele 
együtt támadunk fel és Vele dicsőülünk meg s mint ilyeneken 
nincs hatalma többé a halálnak, mert mi új teremtmények let
tünk s a mi életünk már itt a földön a haláltúli élet boldog, 
békességes, mert tiszta élete.

„Mi átalmeniünk a halálból az életre.* Ez a keresztyén 
pászka, ez a keresztyén hívő lélek peszahja, átmenete. Mi Benne 
megszentelődíünk, tehát á bűn zsoldját, a halált elkerüljük.

Érthetetlen beszéd ez ugy-e?
Megáll jatok!
Mi húsvéti beszédeinkben mindig a testi feltámadás gon

dolatával bíbelődünk s keressük, kutatjuk a lehetőség nyitját: 
vájjon miként történhetik meg, hogy a sírok felpattannak s a 
porladó tetemek megdicsőült testben tovább élnek. . ,

Csak egyet feledünk e l ; és pedig azt, hogy annak az élet
nek magasztosnak, éginek, mennyeinek, végtelenül tisztának s
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így: boldognak kell lennie; mert különben „jobb nem lenni*, 
jobb aludni, elporladni, elenyészni, ha az a feltámadás utáni 
élet csak egyszerű folytatása volna ennek a jelenvalónak.

Óh nem! Más az! „En vagyok a feltámadás és az élet!* 
— mondja a húsvéti hős; tehát Benne és Általa jön az igazi élet.

Ha Ő élne bennünk, ha az Ő szíve dobogna a mienk he
lyén, ha az Ő keze emelne, segítene a mienk alakjában, ha az 0  
szava, az a hatalmas, halálverő és mennyországot nyitogató szó 
csendülne meg a mi szavunkban, ah volna-e hatalma rajtunk a 
halálnak? Csak a por hullana a porba, de az élet, mely egészen 
az Ő élete volt, mint drága tartalom átönteínék e cserépedény
ből, e sárpohárból, a mi anyagi testünkből az örök élet szent 
kelyhébe, melyet Isten keze emel magasra.

Ah tehát kimondom, hogy a feltámadás nem csupán bioló
giai, nem csupán léítani, vagy még kevésbé fizikai eszme, 
hanem. . .  hanem erkölcsi. Ez a lényeg.

Az az élet, amely után szívem vágyik, egy boldog élet, 
melyben nincs halál, mert nincs bűn. A feltámadás utáni élet 
csak úgy lehet boldog, ha abban már nem lesz rontás és rom
lás, nem lesz Istentől elpártolás; az lesz az igazi élet, melyben 
„Isten lesz minden mindenekben*; élet, mely teljesen Istené, 
minden lázadás, minden akaratelhajlás, minden bűn nélkül.

Oh ez, csak ez a boldog angyali, mennyei élet.
Testvérem! Menj át erre az életre, még itt és most.
Ah ez volna a te áldott husvéíod: feltámadnál, újjászü

letnél, Krisztussal egyesülnél — örökre. Ámen.
Duszik Lajos
miskolci lelkész.

Hz élet csodái.
Husvét II. ünnepére.

Ap. Csel. 10, 34—41.
A husvét napjainak prédikálásában két szónak kell vissza

visszatérni : az élet és csoda szavaknak. A keresztyénság az élet 
népe. E földön oly életet hirdet, mely mindenek követését 
minden emberélet közül csak egyedül igényli jogosan, azt az 
életet, melyben megáldott lesz minden nép, kor és életviszonylat: 
a Krisztus földi életét. Minden tanítását egy élet tundamentomán 
építette fel: az Üdvözítő feltámadt életén s minden emberélet 
útvonalját feltámadás és öröklét fényszóróival világítja át. Élet, 
csodás élet mindenütt. A husvét pedig kiválíképen az élet cso
dáinak napja. Hol kezdődik a csoda? Ott, ahol az istenkéz 
dolgozik. Hol hiányoznak a csodák? Ott, ahol csak emberkezek 
végezik a munkát. Emberi kéz csodát sohasem hozhatott még 
létre. Lehetett, volt és lesz is eszköz az isteni kézben, helyet
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kaphat a megjelent csodában, rajta lehet a csoda filmjein, de 
nem ő veszi fel s nem is ő pergeti azokat.

A mindennapi élet nagy mozgóképe csodát csoda mellett 
vetít. Jön a tél: égaljunk alatt látszólag holtra válik kert, erdő, 
liget, de csak azért, hogy megjelenítse tavasz jöttén újra az 
önmagát védő és megújító élet egyik nagy csodáját. — Mi 
ragadja meg a legjobban lelkünket, ha a jeges észak vagy a 
déli sark rejtelmeit kutató vándornak útjai suhannak előttünk ? 
A lehetetlenséggel is birkózó emberélet s emberi akarat vias- 
kodásaival a halál országának kietlen téréin, fagyos földje vagy 
jégpáncélja alatt felfedezett és megmutatott élet, az alkalmaz
kodás és élniakarás csodái.. .  S pereg, tűnik, újul az átlag 
emberélet. Méri, rejti, fitogtatja azt, ami rőffel, négyzetöllel, 
mázsával, pengővel, a kétszerkettővel mérhető. Csodát nem lát, 
nem hisz, nem vár, hacsak nem azt az egyet, hogy a kétszer
kettő talán mégis lehetne néha olyan is, milyennek ő szeretné 
látni: egyszer több a négynél, máskor meg semmi sem. S mikor 
ily csodákat szomjuhozó lelke megelégítetlen le-letnarad a tar- 
tozik-követel versenyén, riadtan keresgél: mit s mikor hibázott? 
Pedig ott hibázta már el egész az elején. Csak egyszereggyel 
mért s szívvel-lelekkel mérni nem tudott. A kétszerkettő csodáit 
keresve a lélek és élet istenkéz számolta csodáinál vakon haladt 
tova. Pedig csak odáig kellett volna -látnia, ahol egy rideg szív 
hirtelen-váratlan szeretettel telt meg; ahol a megbántott keblére 
ölelte azt, aki bántotta; ahol a tekintet nem azért kereste az 
embertárs életét: mit kaphatok tőlük, hanem azért, hogy: mit 
adhatnék még nekik; ahol egy oltárnál legnagyobb s legkisebb 
együtt hajtott térdet s nem érezte az első a maga nagyságát, 
sem a második azt, hogy bárkinél is kisebb; ahol a szenvedést 
is örömmel hordozták s egy láthatatlan erő a halálfélelmet is 
letudta küzdeni: csak ezekig kellett volna neki ellátnia, s lett 
volna már bizonysága róla, hogy az élet több és más, mint 
ami kétszerkettővel mérhető. Az életben istenkéz dolgozik s 
csodákkal tölti meg.

A mindennapi élet képét így rajzoltatta meg velünk az a 
magasztos jelenet, mely kétezredévé papírra vetve az ige útján 
ismét életre kelt, hogy szívünkből kikényszerítse ezt a vallo
mást: látom, csodát tud tenni az égi kéz!

Pereg a jelenet. Őskeresztyén kor, alig túl a kezdet kez
detén. Római katona alakja áll elénk. Mit jelenthetett ott az 
idegen, meghódított földön? A földet magáénak valló nép előtt 
az idegent, akit erőszak és nagyobb hatalomnak kénytelen
kelletlen elismert joga erősebbé tett az őslakók életének addigi 
rendjénél. Az Ószövetség vallási korlátái mögül nézve őt: a 
pogányt, aki faragott képek szolgálatában nőve fel, az egy igaz 
Isten született ellene. Százados. Római szemmel tekintve a világ
hódító nemzet fegyveres ereje láncolatában egy jelentősebb 
láncszem, Cezáreában a birodalmi eszmének most első pillére, 
tekintélyes és művelt férfiú. Bizonnyára teljes idegenként kerül
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Ázsia földjére csapattestjéből, az úgynevezett itáliai seregből. 
Mosolyogva nézi a barbár zsidók mindennapi éltét, római szem
nek oly különös külső viseletét s életszokásait. A népnek lelki
világa katonai állása magaslatáról közömbös s érdektelen neki. 
De mintha mégis megtorpanna lelke e különös nép vallási esz
méivel való találkozásakor. Majd meglátja köztük az Újszövetség 
harcát s ebben a harcban a szeretet, önfeláldozás, hiterő csodá
latos harci eszközeit. Míg aztán úgy érzi, hogy érdeklődni kezd, 
s egy belső szó kezd beszélni hozzá: a szeretet vallása Téged 
is szolgálatra hív! Engedni kénytelen s a szeretet szolgálatában 
egyre világosabban érzi meg, mint alakul át gyökerében mássá 
a benne élő lélek. Ki munkálta ezt? Kornéliusszal Istennek 
keze! Az istenkéz munkája az élet egy csodáját vetíti elénk. 
A hatalom, a szolgálatot követelés magaslatáról lehoz oda egy 
férfiút, hol az irányelv: mindenki annyit ér csupán, amennyit 
mások javára szolgálatképen átadott. Lehoz? Ne sértsük Korné- 
liusz emlékét vele : Istenben való boldogság magaslatára emelte 
őt az Úr! Érzi és látja: Isten van vele! Ki adhat ennél többet 
és nagyobbat?

Pereg s beszél a bibliai kedves jelenet. Péter szavával 
kezdődik szent igénk. Magasztos örök igazsággal: Bizonnyal 
látom, Isten nem válogat személyt. De mekkora szakadéknak 
kellett betöltődnie a péteri lélekben, míg ide eljutott. Látta, tudta, 
hogy az élet egyik legkínosabb terhe a személyválogatás. Em
bernek embertárs kedvesebb az egyik, nem tetsző a másik, 
így látta ezt a legszűkebb körben is és helytelennek mondta. 
Helytelennek látta, hogy az embertárs értékelésénél az egyéni 
érdek legyen a súly a mérleg másik oldalán. Talán el-elmondta 
sokszor a Hegyi beszéddel a ne Ítéljetek gyönyörű szavait. 
Feltette a kérdést: megkülönböztetett jó mértéket mért akarsz 
csak akkor, ha rólad esik szó, mért tűri el szemed a hamis 
mérleget, ha másnak mérnek rajta? Majd tágabb körre nézett, 
s megdöbbent a lelke, mennyi féktelen önhittség néz farkas
szemet vele, mely mind külünbnek hiszi magát a többinél s 
föléjük emeltetni s náluk többé lenni, ez számára az egyetlen 
igazság. Mellőzöttség érzetéből fakadt sértődés, harag, gyűlölet, 
irigység műveit hányszor ostorozta és mégis, mégis együttérzett, 
vele tartott a személyválogatók seregével ő is. Ha pogányra 
nézett, előtte is az a szakadék tátongott, melynek jelenlétét Izrael 
fiai mindenkor érezték, ha a választott nép vallási helyzetét s 
a rajta kívülállókét egymás mellett látták. Mi és ő k . . .  a két 
külön világ. Tilalmas és tisztátalan a pogánnyal való barátkozás. 
Ezzel a lélekkel kezd Péter a teljes szeretet vallásának szolgá
latába, hogy egyre többet vivődjék azon, hogyan lehet az teljes 
szeretet, ha a zsidó faj határfalán túl nem vezetnek útjai. A 
falon túlról mérhetlen sóvárgást érez feléje szállani s végre 
reáeszmél: az égi kéz maga döntögeti lelkében és a világban 
a válaszfalakat, mit a választott nép, hitének védelme helyett 
most már csak az örök ige elzárására használhatna fel. Munkál
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kodik az égi kéz s csoda kél nyomában, az emberiség vallási 
életének nagy csodája: a nemzeti istenségeket kereső emberi 
hit széttagoló erejével szemben megindul széles e világra a 
szeretet vallása azon cél felé, hol lészen egy nyáj, egy akol.

A keresztyénség két évezredéről Kornéliusz és Péter kéz
fogására visszanézve, nem lehet nem látni, hogy ilyen lelkeken 
keresztül hordozza összeomlás itéletszavát homlokán már ettől 
kezdve iniuden bástyafal, mely az égi kéz művét akarja meg
állítani. Az égi kéz nem áll meg egy vagy két lélek szűk köré
ben. Péter beszéde útján itt is lelkeket keres. Lelkeket, akik 
megértik azt, mit Kornéliusz és Péter lelke éri: itt az Ige, a 
Krisztus jelent meg s csodát tett. S halad tovább a jelenés. 
Péter beszél, tovább beszél: A Krisztus é l ! . . .  Ez az a gondo
lat, melyet pogány és zsidó eddig hihetetlen s mostan csodamódra 
valóságra válott lelki egyessége, a Péter leikéből a Péter ajkára 
hív. A Krisztus él, bennem, benned és mindazokban él, kik föld 
porából épült választó falakon keresztül az Ige tételében talál
ják meg egymásnak kezét. A Krisztus él s Övéit egybegyűjti. 
S a bizonyságtétel egyessége előtt leomlik minden, mi addig 
széttagolt. Ez egyességnek lesz tanuságtévője a pogányból lett 
keresztyén, Lukács, kinek kézírása az égi kéz e felséges cso
dáját feljegyezte nékiink. A lelkűnkbe markol, mennyire átéli 
a jelenet emberfeletti nagyságát s miként érezteti velünk, ho
gyan lettek zsidók és pogányok, az élő Krisztus bizonyságai 
mindazok, kik Kornéliusz s Péter két külön világból egymást 
meglelő bizonyságtételét hallhaták. Felolvasott szent leckénkben 
nem szólal más meg, csak Péter beszél, de akiről és akinek 
beszél, azoknak lelke ővele mondja mindenegy szavát: a Krisz
tus él és velünk az Isten, reánk csodáknak éve érkezett. Kik 
eddig sok száz úton százfelé haladtunk, közös útra tértünk, s 
annyi útvesztő után ez célunkhoz vezet. Ez út a Krisztus s 
Benne lélekegység. Enélkül helyes jelen és igaz jövendő nem 
lehet, de ebben minden benne van, amire a lélek legtisztább 
érzése sóvárog: az út, az igazság, a mindent győző élet.

Szentleckénkből sugárzó örömhöz mi a te szavad Keresz
tyén Testvérem ? , . .  A földi lét írott vagy beszélő kérdőívei 
minden útkeresztezésbor elibéd állanak. Mi a nemzetséged, a 
foglalkozásod, mily bizonyítvánnyal tanúsíthatod a műveltsége
det, melyik felekezet adóját fizeted? Mi a származásod, meny
nyi a vagyonod, ki a protektorod, ki a jóbarátod? Hiszed-e, 
látod-e, hogy a személy válogatás e sok földi kérdése, s azok 
szerint való osztályozás ellenére is, mellyel keresztyénnek mon
dott éltünk is tele, él még a Krisztus, ki személyt nem válogat, 
de mindegyikünknek a szívébe néz. Mindegyikünkért vágyódva 
vágyik, siinítgatja a lelki béke vízszinét, hogy egyre több helyt 
s egyre igazabban az Ő arca s lelke nézzen vissza rá. Hiheted-e 
ezt? S tudod-e hinni azt, hogy Tenlelkedben is szüntelen mun
kálja az égi kéz ezt a szent csodát? Szüntelen, így most a 
régmúlt holt betűkből is megéledt életképével is ! Tudsz-e, 
mersz-e ennek bizonysága lenni?
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A husvét csodája öt világrész minden keresztyén templo
mában újra megkereste ma a róla bizonyságot tenni hívott 
ajkakat. Milliókat összegyűjtött, hogy bizonyságtételek szavából 
az élő Krisztus köztünk munkálódó útjait felleljék, avagy azokon 
megtartassanak. De nem használ nekünk milliók ünneplése, vagy 
vallomása sem, ha magunk nem látjuk és köveijök a Krisztus 
útjait. Ez utaknak végét a föld terhével vívódó emberlélek előtt 
az isteni öröklőibe olvadásban mutatja meg a hit, a múlandó
ságra elitéltnek látszó testi létünk porrálételét is ösvényként 
csodálja, melyen át a lélek az örök haza számára teremtett 
romoihatatlan testet megnyeri. Jézus nétkül sok cél és sok 
munka hiába, Vele egy a cél csupán, de minden munka ez 
egyet szolgálja: Krisztuson át s Vele istenkéz munkáját naponként 
érzeni, az élet csodáival gazdagabbá lenni s utat találni ottan 
is, hol szétomló porsátor s annak kísérői akarnának utat ve
szíteni.

Husvét van, élet s csodák napja. Szent Égi Kéz vezess, 
segíts az élet lelket, testet megváltó nagy csodájához mindnyá
junkat el, hol Krisztusban megáldott lélek által, nem élünk 
többé mi, de bennünk Krisztus é l ! Ámen.

Kovács István
csüngei lelkész.

A világot meggyőző hit.
Husvét utáni I. vasárnapra.

I. János V. 4—10.
A megnyílt sírból élethimnusz, győzelmi szózat szállt vi

lággá: Krisztus feltámadott, diadalmaskodott halálon, poklon. 
A  húsvéti örömhír világraszóló prédikációvá lett s üdvösségünk 
kérdése megoldást nyert Abban, Aki a bűn hatalmát megtörte 
s az életet és halhatatlanságot a világosságra hozta. Az embe
riség történetében csodálatos folyamatot látunk: az Úr feltáma
dásának következményeit, a feltámadásnak életét s ennek az 
életnek a győzelmét.

Az egyházi esztendő ünnepeinek keletkezését tekintve 
megértjük, miért ünnepeltek az őskeresztyén egyházban husvétot 
már akkor, amikor az Úr születésének emlékére még nem szen
teltek külön ünnepet, karácsonyt. A világ gyűlölte, üldözte a 
Krisztus híveit, vértanuságra várta azokat, akik vallást tettek 
hitükről. A Feltámadottban való hit volt az üldözötteknek ama 
csodálatos erőforrása s a feltámadás tényének megünneplése lett 
az örökkévalókra tekintő híveknek öröm- s győzelmi ünnepe.

Amit a Krisztus ügyéért el kellett végeznie, amely hivatást 
be kellett töltenie a keresztyénségnek az ellenséges világgal 
vívott küzdelemben, azt elvégezte, megdicsőitette az a csoda
hatalom, melynek eredete a húsvéti megnyílt sír, t. i. a Feltárna-
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dottban, az örökké élő és uralkodó Krisztusban való hit. A mi 
hitünk igazsága lényegénél fogva azt jelenti, hogy a mi hitünk 
győzödelmes hit. A szentírásban nincs felesleges kifejezés, nincs 
üres gondolatokba temetkező túlzás és szószaporítás; s valójá
ban nem is nevezhetnők győzedelmeseknek azokat, akiket kö
zönséges szólásforma szerint „világhódítóknak" szokás mondani, 
akiket azonban végül is saját gyarlóságuk győzött le. Midőn mai 
epistolai alapigénk diadalmas hitről szól, úgy érezzük, mintha 
ama szentséges templomba nyernénk bepillantást, ahol a Jele
nések Könyvének írója szerint teljesül az Ígéret: „Aki győz, 
oszloppá teszem azt az én Istenem tem plom ában..."

Husvét utáni emez 1. vasárnapon annak a tanítványnak, 
aki az Úr keblén nyugodva megérezte a Mester szíve dobba
nását, János apostolnak igéivel hirdetem: „Mert mindaz, ami 
Istentől született, meggyőzi a világot. És ez azon győzödelem, 
mely meggyőzte a világot, a mi hitünk."

A világot meggyőző hitről szólván, figyelmünk tárgya: 1. a 
győzelem, amely kivivatott; 2. a győzelem, amelyet kivívnunk kell.

1. Jól figyeljük meg alapigénknek azt a kifejezését, amely 
szerint az apostol meggyőzött, legyőzött világról beszél akkor, 
amikor már dühöngött az üldöztetések vihara s hullott az áldo
zatok vére. Krisztus Urunk tanítványaihoz intézett búcsúbeszé
dében maga mondja: „E világon gyötrelmetek lészen, de báto
rodjatok, én legyőztem e világot". Nem azt mondja: „Le fogom 
győzni", hanem ezt: „Legyőztem". Az ő győzelmének bizonyos
sága mondatta ezt Vele. Élete és halála, megváltó szeretete és 
feltámadása e világ felett nyert diadal. A bűnnek és a halálnak, 
az emberiséget fenyegető eme két nagy hatalomnak legyőzése 
a legnagyobb diadal, a győzelmek győzelme. Az élet fejedelme 
mondhatta és mondhatja ma is övéinek: Bízzatok, bátorodjatok, 
legyőzött ellenséggel van dolgotok, nem kell félnetek. Mindaz, 
ami Istentől született, legyőzi a világot. S az alapigénket magá
ban foglaló bibliai rósz 1. v.-ben nyilván mondja János apostol: 
„Valaki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született". A 
Krisztusban hívő számára a világ már legyőzött világ. A hívő 
új teremtmény a Krisztusban. Mindenek lehetségesek a hívőnek. 
A Krisztus hívein, a hitvallókon beteljesedett az, amit Ő maga 
kért a mennyei Atyjától főpapi imájában: „Nem azt kérem, 
hogy kivedd őket e világból, hanem hogy megőrizd őket a go
nosztól. Nem e világból valók, miképen én sem vagyok e világból 
való". Ha e világból valók, győzelmük lehetett volna talán földi 
fegyverek győzelme. Ha e világhoz szabják magukat, az ered
mény lehetett volna megalkuvás e világgal, alfélé „szégyenbéke", 
mely magában hordozza a bomlás okait. A keresztyénség győ
zelme egészen más. A keresztyénség győzelme az örökké élő 
és uralkodó Krisztus ügyének diadala, e világ erőinek megszé- 
gyenülése akkor, amikor a hívőknek sorsa szenvedés, vértanúi 
halál. Mint egy tudós (Pascal) mondja: „Mohamed úgy alapítá 
meg uralmát, hogy öldökölt, Krisztus úgy, hogy övéit öldököl-
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tetni engedé“ . Az első századok vérkeresztsége nem vereség, 
hanem diadal. Az első keresztyének élete, a Krisztus vallásának 
elemi erővel uttörése, térhódítása, „a régiek elmúlása, mindenek 
megújhodása" a keresztyén hit győzelme volt a zsidóság, a 
pogányság, az akkori világuralmat képviselő hatalmas római 
birodalom felett. „Testben élnek, — olvassuk egy ó-keresztyén 
írásban az első keresztyénekről — de nem élnek test szerint. 
A földön tartózkodnak, de a mennynek polgárai. Engedelmes
kednek a fennálló törvényeknek, de életükkel felette állanak 
a törvényeknek. Szeretnek mindenkit é3 mindenki üldözi őket. 
Ha őket szidalmazzák, ők áldást mondanak, elbizakodottan bán
nak velük és ők tiszteletet tanúsítanak. Ha jót tesznek, mint 
gonosztevőket büntetik őket és ők örülnek a büntetésnek, mint 
amely előmozdítja életüket... A vértanuk vére a keresztyének
nek magva."

Mi nyerte meg a diádalmat? Nem a világtól elvonuló ke- 
resztyénség, mely ú. n. oszlopszenteket, remetéket nevelt, hanem 
az a keresztyénség, melynek hitvallói ebben a világban teljesí
tettek hivatást, bár maguk nem e világból valók. Az a keresz
tyén hit diadalmaskodott, amely élő, munkás és mint ilyen Isten 
országa terjesztésére és építésére hivatott, hegyeket mozgató hit. 
Ez a hit tett világraszóló bizonyságot: Mindent megnyer az, aki 
a legszentebbért mindent odaad. Valahányszor a világ a gonosz 
hatalmában vesztegelt s az evangéliomot tévelygésekbe temette 
bűn, tudatlanság, babona, mindannyiszor a hit hőseiben jött 
segítségére az emberiségnek a Gondviselés. Ők azok, akik el
mondhatják az örökkévaló Krisztussal: Én tudom, honnét jöttem 
s hová megyek. A reformáció ismét hatalmas bizonyságtétellel 
hirdeti: „Az a diadalom, mely meggyőzte a világot, a mi hitünk". 
Ennek a hitnek bizonyságait felidézve említsem-e mostani jubi
leumi alkalmainkat: a 400 évvel ezelőtt született Károli Gáspár 
által magyar nyelvre lefordított szentírást, amelyben foglalt Isten 
igéje a mi lelki fegyverzetűnk a hit harcain, — a nagy Bethlen 
Gábort, aki halálos ágyán 300 évvel ezelőtt a protestantizmus 
jövőjében bízva így szólta nekünk Istennek beszédét: „Ha Isten 
velünk, kicsoda ellenünk? Senki sincsen, bizonyára nincsen";
— az ágostai hitvallás beterjesztésének eme 400-ik évfordulóját, 
melynek felolvasásakor a r. kath. bajor herceg így szól: „Ne
kem úgy tetszik, a lutheránusok a bibliában vannak, mi pedig 
csak mellette". . .  Legyen az Úr egyháza — helyzeténél fogva
— a történelem borszakaiban olyan, mint „a tövisek közé he
lyezett liliom", megáll Istennek igéje: Az a diadalom, amely 
meggyőzte a világot, a mi hitünk. Meggyőzte, mert vannak örök 
igazságok, melyeket nem zárhat penészes sírboltba erőszak, 
zsarnokság, vannak isteni törvények, melyek feltétlen hódolatot 
parancsolnak, — kötelességek, melyek teljesítése elől lelkünk 
sérelme nélkül nem térhetünk ki, — értékek, melyek nem 
viszonylagosak, hanem mindenek felett valók, van elérendő cél, 
mely az emberiség fejlődésének, a történelemnek is célja: Isten
nek országa.
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2. Nagy bizodalmunk és nagy vígasztalásunk van amaz 
igében, mely legyőzött világról szól s mely szerint a győzelem
szerző „a mi hitünk". Bizonyos azonban, hogy e világgal, mint 
bűnös világgal vívandó harc folytonos, mert az ősi ellenség, a 
kisértő kígyó széttaposva is felemeli fejét. Legyen áldott a bi
zonyságtevő Isten, hogy alapigénk értelmében vallhatjuk: a 
harcon a győzelem számunkra is lehetséges. Azt mondja az 
apostol az 5. v.-ben: „Ki az, aki meggyőzi a világot, hanemha 
az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia?" S az apostol következ
tetése világos. A győzelem nemcsak lehetséges, hanem a Krisz
tusban hívőre nézve bizonyos. Csak legyen küzdelmünk ereje 
igazi hit, legyen ez a hit „a mi hitünk".

Ne felejtsük, hogy mikor az új szövetségi szentírás e vi
lágról szól, e világ alatt mindig a bűnö3 világ értendő. A kér. 
ember ebben a világban teljesít hivatást, de mint új teremtmény 
a Krisztusban maga nem e világból való. Ezért veheti fel a 
harcot a győzelem reményében a bűn ellen, mert hitében a 
megváltásunkra jött élő és uralkodó Krisztus erői lettek saját
jává. Ezért mondja az apostol a következő versekben: „Ez az 
aki jött víz és vér által, Jézus, a Krisztus. Nemcsak vízzel, ha
nem a vízzel és a vérrel is. És a lélek az, mely bizonyságot 
tesz, mert a Lélek az igazság. Mert hárman vannak, akik bizony
ságot tesznek a mennyben; az Atya, az Ige és a Szentlélek, 
és e három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek 
a földön: a Lélek, a víz és a vér, és e három egybehangzó." 
Drága igék ezek nekünk. íme ott hangzik a harcot vívó keresz
tyén számára az intés és biztatás: „Az Isten bizonyságtétele 
emberekénél nagyobb." Akiről a Jordán vizében való megke- 
reszteltetése alkalmával szózat adaték: „Te vagy az én szerel
mes Fiam, tebenned gyönyörködöm", — az példájával megtanít, 
miképen kell nekünk is betöltenünk tisztünk minden igazságát. 
Aki a szent keresztségben sajátjává tett, Az méltán mondhatja: 
„Én megváltottalak, a te nevedről nevezlek, enyim vagy te!" 
Az ő bizonyságtételéhez tartozik a keresztség vize s a kereszt
fán érettünk hullott szent és drága vére. Az Úr szent vacsorá
jában ott hangzik a legboldogítóhb evangéliom: Érettetek ada
tott az ő teste, érettetek ontatott ki az ő vére bűnöknek boesá- 
natjára. A bűnbocsánat pedig az új szövetség összes javainak 
foglalata. S az ő szent vére bizonyságtételéhez jön a Lélek 
bizonyságtétele, amely megtanít és képessé tesz mindarra, amit 
a testi ember önmagában felfogni és véghezvinni képtelen.

Istennek erejével küzdünk e világgal. Nagy kegyelem ez. 
Ne indítson ez senkit felettébb való bátorságra. Egy Dávid ki
rálynak, egy tanítványnak, Péternek esete és bűnbánata intő 
figyelmeztetés: Aki láttatik magának állani, vigyázzon, hogy el 
ne essék. E világ a tagadás ősi szellemével, hitetlenségével, 
kisértéseivel, csábításaival, fenyegetéseivel és rettegtetéseivel 
ellenséges, tehát legyőzendő hatalom marad számunkra minden
kor. Le kell győznünk e világot, úgy, amint körülöttünk, amint
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mibennünk s amint felettünk jelentkezik. A test és vér csábí
tásainál nagyobb hatalmakkal van tusakodásunk. Tekintsd ezt 
intelem gyanánt, s vizsgáld meg magadat hitednek ereje felől. 
Hited vallástótele hirdeti, hogy te nem e világból lettél emberré, 
keresztyénné, mert a Krisztusban vagy új teremtmény, mint 
Pál apostol mondja: „Élek pedig többé nem én, hanem él én- 
bennem a Krisztus." Alkalmas vagy a nemes harcra. Ismeret
halmaz, tudomány, kultúra máza nem biztosítja számodra a 
diadalt, de mindent cselekedhetsz a Krisztus által. Aki téged 
megerősít. Támadjon ellened kísértő, világ gyűlölsége, emberek 
hálátlansága, felfegyverkezve talál. A rosszat jóval győzöd meg. 
{Jond, csalódás, Ínség, nyomorúság nem vernek le, sőt javadra 
szolgálnak. Istennek engedelmeskedve inkább mint embereknek, 
nem vontad ki magadat e világból, de megmentetted lelkedet 
a gonosztól. Diadalt nyertél, midőn hited szabaddá tett azzal a 
világgal szemben, amelyből való az „életnek kevélysége". A 
bűnnek, a haláltól s emberektől való félelem rabsága helyett 
osztályrészed, elidegenithetlen drága kincsed lett Isten fiainak 
dicső szabadsága. Az önzetlenség, önmegtagadás, áldozatkészség 
erényeit gyakorolva azoknak nyomdokain jársz, kik „hit által 
erősödtek fel a gyengeségből" s életükkel a Krisztust mintáz
ták. Erős lélekkel állsz meg a válaszúton, s hit- és lelkiismeret- 
beli meggyőződésedet életed legválságosabb óráiban is nemes 
vallástétellel hirdeted: Itt állok, másként nem tehetek. Nem 
riadsz vissza a kereszt útjától. Életed a kereszthordozó keresz
tyént mutatja, ki hit által nyer meg Ígéreteket. Nyer erőmeg- 
űjulást. Anteus, a mithologiai hős a földdel való érintkezéstől 
nyer újabb és újabb erőt a küzdésre, a te erőgyarapodásod a 
Krisztussal való folytonos életközösség, az imádság, az ő egy
házában a hittestvéri közösség áldása. Az erő, mely az Úr egy
házában a jobb jövőért akadályt ostromlóan küzd, a munkatársi 
közösség lelke, mely áldozva hat, alkot, gyarapít, a csudahatalom, 
mely csüggedést, kételkedést, kishitűséget megszégyenítve a 
filléreket is Istenországa szolgálatába állítja, templomot, iskolát 
emel, jótékony intézményeket létesít, — a hegyeket mozgató hit.

Hitvallóknak, hitben élő egyház tagjainak a hite a bizo
nyos kezesség, hogy a mi hitünk meggyőzte s meggyőzi a vilá
got. S minél diadalmasabban lesz úrrá az ember a természeten, 
annál inkább kénytelen a szentíróval vallani: „A hit a remény
lett dolgok felől való bizonyosság, a nem látottakról való meg- 
győzetés."

Egy hittérítő egyik megtért testvérétől, ki pogányból lett 
keresztyénné, ezt kérdezte? Kié egy megváltott élet? — Azé, 
aki ezt megváltotta, — volt a felelet.

Testvérem az Úrban, életed a te megváltó Krisztusodé, s 
mindent megnyersz, ha a legszentebbért mindent odaadsz. A mi 
hitünkkel te is meggyőzted a világot s a halálból „általmentél" 
az életre. Ámen. Takács Elek

esperes.



176

Bizonyságtevés.
Konfirmációi beszéd.

János 5, 34.
Mi evangélikusok nem igen szoktuk oltárainkat díszíteni, 

bár nincs semmi evangéliumellenes abban, ha egynéhány virá
gunkat mi is odaszánjuk egy-egy vasárnapon kis templomunk 
szive, az oltár elé. Ilyenkor azonban a konfirmáció szép ünne
pén mégis virágos lesz az oltár. Nem ugyan kertjeink virágai, 
hanem az Isten kertjének, az anyaszentegyháznak a virágai azok 
a kedves ifjú arcok és szívek, amik különös díszt és ékességet 
adnak az Isten házának ezen az ünnepen. Ezek az ifjú arcok 
és szívek, amiket anyaszentegyházunk családjai ápolgattak, ne- 
velgettek és gondoztak eddig is és ezen a napon elküldenek 
ide, hogy az emberélet, az embersors felett őrködő és virrasztó 
isteni kegyelem harmatja különös áldással harmat ózza be őket 
és tegye az isteni javak önálló birtokosává azokat, akik eddig 
a jóságos keresztszülők lelkén át maradtak meg az Úr Jézus 
Krisztus szent evangéliumának útjain. — Szép ilyenkor az oltár. 
Amikor az Isten szent Fiáról vallást tevő kis fejek hajolnak 
meg az élő Isten bűntörlő kegyelmének asztalánál s az Ég 
eledelével és italával táplálják lelkűket az örök életre. Boldog 
édesanyák, megnyugvó apák úgy bocsátják ki házukból a kon
firmációi ünnepre indulókat, mint akik a saját lábukon indul
nak el arra az útra, ami az örök üdv hazája felé vezet s amely 
úton számunkra nincs egyébb iránytű, mint amit, az égből a 
földre s onnan vissza az égbe vivő útat megjárt Jézus Krisztus 
hagyott számunkra az ő szent evangéliumában.

Bizonyságtevés ünnepe a konfirmációi ünnep, én Test
véreim! Bizonyságtevés nemcsak a mi Istentől kapott útmuta
tónk, az Evangélium mellett, hanem bizonyságtevés annak adója, 
az Úr Jézus Krisztusról. Megtenni ezt vasárnaponkint, boldog
ság a hívőnek, erre rávezetni másokat is, a nekünk legdrágáb
bakat, gyermekeinket, boldogság mindnyájunknak. Míg ezt érez
zük most mindnyájan át, — kedves gyermekek, nézzétek, a mi 
Urunk Jézus Krisztusnak ezen az órán néktek szóló üzenetéből 
mégis azokat az Igéket közvetítjük hozzátok, amiket a felolva
sott szenlige tartalmaz: Én azonban nem emberektől nyerem 
a bizonyságtételt, s ez is azért mondatik meg néktek, hogy 
megtartsátok.. .

Valóban úgy is van. A mi Urunkat és Megváltónkat azzá, 
ami számunkra lett, nem az emberek tették. Hisz az emberek 
nemcsak, hogy elfogadni nem akarták őt, hanem bizony még 
a föld színén sem tűrték meg. Talán maguk is elijedtek attól, 
hogy milyen szép is lehetne ez az emberi élet és ez az egész 
világ, ha abban az Ő tanítása szerinti élet honosulna meg. 
Ekkora szépséget, ekkora boldogságot nem birt el ez a föld, 
nem tudott befogadni az emberek világa s erre alkalmassá 
válni nem tud bizony még ma sem. Ezért volt az, hogy az



emberek csak egy véres keresztfával s rajta elkövetkezett kinos 
halállal köszönték meg Néki azt, amit adott. Dehát nézzétek, 
mindez nem is volt nagyon fontos. Mert Ő Istennek Fia és a 
világ üdvözítője volt akkor is, amikor a farizeusi gonoszság 
áskálódott ellene, akkor is, amikor köveket ragadoztak rá, hogy 
eltegyók láb alól, akkor is, amikor botokkal és fustélyokkal 
támadtak rá s áldott kezeit összekötözték, akkor is, amikor ott 
a Golgotán halálos álomra záródtak le szemei — mint ahogy 
Istennek Fia és a világ Megváltója volt, amikor egy-egy elgyö
tört beteg nyújtotta ki feléje a szenvedésektől megváltást kérő 
kezét, vagy amikor parancsolt a viharkorbácsolta haboknak, 
vagy a golgotái, a méhében az örök életre való feltámadást 
rejtő halál árvizeinek hatalmát megtörte. Istennek Fia és a 
világ megváltója volt Ő, akár elhitték Néki ezt az emberek, 
akár nem. És az ma is. Akár elhiszik ezt az emberek, akár 
nem. Akár tetszik ez néktek is, akár nem, akár tudtok erről 
boldog bizonyságtevést tenni Ti is, akár nem érlelődtetek meg 
még ennyire. A bizonyságtételt Ő nem emberektől nyerte és 
nyeri ma is, hanem Attól, aki elküldötte Őt erre a boldogtalan 
világra.

Ez a konfirmációi ünnep azonban mégis a bizonyságtevés 
ünnepe. Szent alkalom arra, hogy ha a nagy világ a maga 
egészében nem is, de benne azok, akik elvezetődtek az Űr 
szent közelségébe s akik a lelkűk mélyén megtapasztalták azt, 
hogy senkiben másban nincs üdvösség és az ég alatt nem ada
tott nekünk más név, amely által megtarthatunk, hogy azok 
átadhassák magukat a lelkeket formáló és egészen átalakító 
isteni hatalomnak. Amire — nézzétek és ne felejtsétek el soha
sem — nem Őneki van szüksége, hanem tinéktek magatoknak. 
Mert ti is emberek vagytok, bárminő boldog, kedves arcunk, 
egészségesek, vidámak, kedvesek is, de mégis csak emberek. 
Olyanok, akik soha nem tudhatják, hogy az isteni hazahívó 
szó hol és miként találja őket, akik sohasem tudhatják, hogy 
az isteni sorsfordító kéz mikor és mimódon szól bele életükbe. 
S hogy a sors változásai vagy viharzásai közepette ti magatok 
se maradjatok árván, egymagatokban, hanem hogy biztos és 
kemény kőszikla alapon épülhessen fel a ti életek temploma 
is, azért akarjuk azt, hogy a ti bizonyságtevéstek is egy ön
álló és biztos kapcsolatot teremtsen most a mi Megváltónkkal. 
Nézzétek, ami ezt a kapcsolatot Ővele hozzátok közvetíti, az — 
tudjátok — nem más, mint az anyaszentegyház. Ez a kis oltár, 
ez a kis templom, az az Evangélium, amelyből a mi életben 
és halálban megtartó Megváltónkat megismerteti velünk és a 
mi lelkeinket véle kapcsolatba tartja az igehirdetés, az Úr által 
rendelt szentségek kiszolgáltatása és az imádság. Aki szereti 
a Jézus Krisztust, az szereti az ő anyaszentegyházát is, azt az 
anyaszentegyházat, amely magát egyedül nevezheti a Jézus 
Krisztusénak. Mert hisz az evangélikus egyháznak úgy a fun
damentuma, mint a koronája Jézus Krisztus, akinek nevében
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hajtjuk utolsó álmunkra is fejünk. Oltalmazója és fentartója, 
vagyona és kincse nincs más ezen a földön, mint az Úr szent 
Evangéliuma. Aki ezt szereti, az egyházán át magát az Urat 
szereti. Ne feledjétek el ezt kedves gyermekek! Ha különös 
pompát és díszt nem fogtok a mi templomainkban találni, jól 
tudjátok, ez azért van, mert a mi Urunk ékessége is csak a 
töviskorona volt. Ha megható szertartások sokasága nem is 
kényszerít itt térdre, — tudjátok, a lélekben való imádásra 
tanított minket az Úr! S semmit sem találnátok is templomaink
ban, ami megigézné lelketeket, ne feledjétek, hogy a miénk az 
Evangélium, ami nem az emberek, hanem Istennek az ereje 
arra, hogy ti magatok is, meg ez az egész világ is megtartas
sák általa az örök életre.

Ehhez az oltárhoz jöttetek el ma bizonyságtevésre arról, 
hogy megismertétek az Urat és Benne a ti Megváltótokat is. 
Mint kedves, ifjú virágok koszorúja borultok rá erre az oltárra. 
Mi pedig titeket, mint anyaszentegyházunknak az Úr számára 
kinyílt virágait, szíveteket, mint az Űr szolgája kezének homlo
kotokat érintése által belehintünk, beleszórunk az Isteni Kegye
lemnek ezt az oltárt is körülhullámzó titokzatos áradatába. Azzal, 
hogy a Ti ifjúságotok erőtlensége által is az Ő ereje végeztes
sék el, azzal, hogy úgy vezessen titeket is, mint az 0  lelke 
hullámaira hullott, nekünk oly drága virágokat, úgy vigyen 
lelkének árja tovább, mint akikből érett gyümölcsök lesznek 
majd az örök élet számára. Míg mi így rábízunk titeket az 
Istenre, addig Ti mégegyszer köszönjétek meg a szülői háznak 
azt, amit eddig néktek Jézus Krisztusból adott, nevelőiteknek 
azt, amivel az Isten számára neveltek, s úgy fogadjátok az Ür 
szent asztalának égi ajándékait magatokhoz, hogy beoltatván 
élő tagokul az Isten anyaszentegyházába, Ti is élő, még a ha
lottas ágyon is élő tagjai lehessetek a Jézus Krisztus titokzatos 
szent testének. Ámen.

Dr. Csengödy Lajos
salgótarjáni lelkész.

Konfirmációi áldások.
[Vándormadár a lélek, imádság annak szárnya, 
Emelje lelked’ égnek fohászod szárnycsapása.

Kölönc csupán a hitnek, —  hagyd el a gondokat, 
Örvénybe elmentnek, —  emel a gondolat.

A  mennyből indult el a lelked 
S most porhüvelyben vándorol . . .
A  jött utón kell visszamenned:
A  mennybe, —  szíved tudja jól.
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Szépség csak egy : a jóság, —  ez által lész rokon 
Azzal  ki szent valóság minden világokon.

Három angyal vigyáz földi utadra . . .
R e m é n y  az egyik, az eget mutatja,
A  hit készít biztos utat az égig,
S a sz e r e te t  vezérel rajta végig.

A  gyümölcs bár a fákon, de nem a fának érik:
Hited túl a halálon örök életre ér itt.

Ha Istennek kitárod múlástól félő lelked.
Hiába jő halálod, —  hited rajt’ túl emelhet.

Önzés a hit halála, belőle romlás támad,
Nem a magad szerelme szövi meg glóriádat.

Kutas Kálmán
szegedi lelkész.

Teljesen árva.

Boldog örömödbe belesír a gyászod,
E szent oltár előtt csendes temetőkert 
Egymás mellett álló keresztjeit látod. j

Értsd m eg: a jó Isten megvigasztal Téged . . . 
Áldott szülőidnek imádságos lelkét 
Örömünnepedben magad mellett érzed!

S míg ez áhítatban aláhull a földre 
Síró két szemednek forró, drága könnye,
Bízó tekintettel nézz csak fel az égre,
Onnan jő számodra áldás, öröm, béke!!

Árva.

Árvák éjjelébe fényes hajnal támad . . . 
Szívedben ne legyen se kétség, se bánat . . . 
lm az örök Isten arany napsugára 
Felöltöztet Téged boldogság ruhába.

Minden olyan szép most. . .  virágos az oltár.. 
Amerre csak láthatsz, boldog, könnyes arcok. 
Felejtsd e l  leányom, hogy Te árva voltál!

Isten őriz Téged . . . nem vagy elhagyatva, ^  
Ó az életednek áldott égi Atyja!



Lefutott az égről minden fényes csillag,
Mikor házatokban olyan sokat sírtak.
Kicsi gyermek voltál, nem értetted még meg, 
Hogy a szív sebei szaggatnak és égnek!

Jó az Isten Hozzád, gondot visel Rólad, 
Vígasztal, bátorít ez az égi szózat:
Aki Benne hiszen, nem maradhat árva!
Isten vele marad, Isten vigyáz rája 1!

*

Ifjú lelked mélyén tiszta még az oltár,
Isten szent házába tiszta szívet hoztál.

Ez az én áldásom : maradj ilyen mindig 
Uj életed utján mind egész a sírig!
Találj sok-sok áldást, igaz boldogságot,
Míg életed célját magad előtt látod.

És ha megérkezel Isten közelébe,
Jusson osztályrészül lelked üdvössége !!

*

Boldog lehetsz fiam, mert a szemed könnyét 
Nem a fájdalmaknak forró vize hozta . . . 
Aranyszárnyu angyal suhant le az égből, 
Ünneped reggelén úgy csókolta oda!

Áldott jó szülőid itt örülnek Veled,
Mikor fogadalmad bátran, szépen mondod . . . 
Maradj meg csak abban, mire esküt tettél, 
Egész életedben így lehetsz csak boldog!!

❖

Fogadalmad napján Édesanyád lelke 
Magasságos mennyből alászáll most csendbe, 
S míg az esküt mondod, a kezedet fogja . .  . 
Látod: nem hagyott el, most is van Rád gondja!

Odafordul Hozzád, éppen úgy, mint régen, 
Bátorítva mondja: fiam maradsz nékem!
S míg a lelked boldog, érzed: mindig szeret! 
Szívedben hordozod földön is az eget!!

Vak.

Minden belehullott a nagy éjszakába . . . 
Szemed Isten napját soha meg nem látja!
Nem is tudod azt sem, milyen szép az élet, 
Hogy a harmat nyomán mennyi virág ébred!



így akarta Isten. Ne szállj perbe V é le ! 
Nem hiába vergődsz sorsod éjjelébe’.
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Hervadó a szépség, elmúlik a világ.
Az lát csak igazán, bárkinek is hívják,
Akinek a lelke Istent mindig látja,
Aki rátekinthet Isten dicsősége 
Ezer naptól fényes örök oltárára!

Schöck Gyula
pápai lelkész.

Ézsai 40, 31.
Nagy az erő, mit innen viszel,

Nem veheti tőled senki e l ;
Szárnyat ad ez, amely fölragad,
S járod vele a menny-boltokat;
Csodás erő : hit és bizalom,
Megőriz örök-fiatalon!
Fáradozhatsz annyit, hogy csoda —
De nem fáradsz el soha, soh a ! . . .

Ézsai 55, 11.
Kiment az ige az Úr ajkáról,

Ki, ki, messze a mennyei tájról,
Ki a világba, —  eléri hozzád is,
Be, a szívedbe, „velőoszlásig" . . .

Hasson ott miként égi fény, erő,
Jó gyümölcs, jótett, mit hozzon e lő !
Ha az Úr vár rá nagytürelmesen,
Ne térjen vissza soha üresen!

Ef. 2. 20-22.
Van egy ház, amelybe te beleszülettél, 

Különb ez, szentebb ez minden épületnél, 
Mit emberkéz alkot. Istennek Szentlelke 
Építi lelkekből, egekig emelve;
Lelked itt lel otthont, békén itt tanyázhat, —  
Ez egyetlen szent h áz: anyaszentegyházad! 
El ne hagyd e házat soha, jól megfontold: 
Addig leszel áldott, addig leszel boldog!

I. Tim. 6, 12.
Nem lesz életedben soha szebb nap ennél:

Hívők seregében fogadalmat tettél,
Igazabb életre, melyre hívott az Úr:
Kegyelmét hinti Ő tereád pazarúl,
Ha Vele, Benne élsz, —  ama véghetetlen, 
Örök-ünnepies, tiszta, szent életben!



, Rom. 1, 16
j Ne szégyeld az evangéliomot!
I Krisztusé az, —  s ha te befogadod,

Tudod, mi tölti a szíved tele?
Isten hatalma, üdve, ereje 1

 J e L  2 |  1 0 -
A  hithűség ja v á r a  válik.

Tartsd meg hited hát mindhalálig;
S mit az Ür Ígér annyi harcon á t :
Találd meg azt az égi koronát!

Ján. 6, 68., 69.
Kihez mennél, fiam, kihez?

Az az ország oly szép, kies,
Amelybe Jézusod vezet —
Csak tartsd kezében a kezed 
És ne ereszd el —  hanyagon:
Úgy áld meg, —  áldjon utadon!

Jel. 3. 11.
„Tartsd meg, ami nálad vagyon:"
A z Úr adta, égi vagyon 1 
Nem találhatsz sehol ilyet:
Boldog leszel, míg a tied.
Őrizd meg,hát, vigyázz rája:
Ha jő az Úr, megtalálja!

I. Péter 1, 18., 19.
El ne feledd, hogy drága vagy:

Az áldozat felette nagy, , ,
Amit az Úr érted adott —
Háláld meg ez áldozatot 1 
Kerüld a bűnt a vétkeket,
Szent, tiszta legyen életed!

Rom. 10, 8 -1 0 .
Komoly a szó, figyelj id e :
Közel van hozzád az ige:
„Szádban, szívedben" egyaránt,
Erezed égi sugarát, —
„Szádban", hogy egyre valljad azt,
„Szívedben", hogy csak halljad azt,
Higyjed, akarjad és tegyed: 
így nyered üdvösségedet 1

Petrovics Pál
budafoki lelkész.
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Szíved ma egyre jobban 
E g y  gondolatra dobban,

' Szent könyvünk e z t  tanítja, 
E z  boldogságod nyitja : 
Légy hű mindhalálig.

Jel. 2, 10.
Figyelj az Úr szavára,
Tekints a Golgotára, r  
Ez túl múlandó kincsen 
Örök hazádra intsen.
Légy hű mindhalálig.

Szent hitedet ne zárd magadba, 
Hirdesd, mutasd, hogy Jézust szereted. 
Őbenne van lelked nyugalma,
Őnéiküle koldus az életed.
Tégy vallást róla, hűn kövessed őt, 
Szószólód ő lesz majd Atyád előtt.

Bűnt, hamisságot soha ne szeress,
Földi javakban üdvöt ne keress,
Mert nincs üdvösség másban senkiben 
Csak abban, akit Isten külde le,
Nincs más név, melyben lelkünk megpihen, 
Csak Jézusunknak áldott szent neve.

Mt. 4 $  32.

Csel. 4, 12.

Mt. 5, 8.
Boldog akarsz lenni életedben ? "V Vágyói üdvözültek seregébe ? 
Legyen tiszta mindenkor szíved. , Istenhez csak tiszta szív mehet. 
Tisztátalan, gonosz szívű ember '/.Örvendezzél: Megváltódnak vére t 
Soha, sehol boldog nem lehet. ' Megtisztítja a bűnös szívet.

Lk. 10, 42.
Mint Mária, szeresd az Úr szavát,
Olvasd híven, buzgón a Bibliát,
Keresd fel gyakran e szent templomot,
S mint templom, olyan legyen otthonod.
A balga itt gyűjt múló kincseket,
RomolhataÜan kincsed lesz neked.

Mt. 8, 26.
Ha a nap feletted elborúl,
Vad hullám hullámra tornyosúl,
Élethajód már-már elmerül,
S pusztulást vársz menthetetlenül,
Akkor se félj, bízzál, ne feledd,
Baj nem ér, ha Jézus van veled.

Zsolt. 68. 6.
Ne félj te kis árva, nem vagy elhagyott,
Isten szól ma hozzád : én Atyád vagyok, t
Jézusod testvérként fogja meg kezed,
Nehéz földi pályán bizton átvezet.
Csak te is hűséggel Jézust fogjad át,
így boldog lesz sorsod s mennyben lesz hazád.

Istent hívjad segítségül 
Nehéz sorsod feléjén,
Nem hagy az Úr támasz nélkül 
Senkit itt a föld ölén.

Zsolt. 50, 15.
Benne bízzál, Ő veled van, 
Szabadítást nyújt neked,
Jóságáért holtodiglan 
Hálát zengjen éneked.

Szlancsik Pál
pusztaföldvári lelkész.



Könyvismertetés.
Temetési beszédek. 30 lelkipásztor közreműködésével szerkesz

tette és kiadta I n c z e  G á b o r .

Incze Gábor már sok szép, hasznos munkával gazdagította 
protestáns egyházi irodalmunkat. A Temetési Beszédek is, ahogy 
találóan írja az előszóban, „olyan bizonyságtevéseknek készültek, 
melyekre Ámenként hangozhatik a gyászistentisztelet-tevőknek 
ajakán szép dicséretének: „Érzem, hogy az örökélet már e föl
dön az enyém lett.“  Melegen ajánljuk e beszédgyiijteményt a 
lelkészkedő papság szíves figyelmébe. Nagy lelki haszonnal 
forgathatja őket még a legkiválóbb egyházi szónok is. Egyik
másik temetési beszéd valóban példaképül szolgálhat a minta
szerű temetési beszédeknek. A beszédek szerzői közölt helyet 
foglalnak többek között Patay Pál dr., Forgách Gyula, Böször
ményi Jenő, Bakó László, ifjú Szabó Aladár dr., Baja Mihály, 
Ólé Sándor, Győri Elemér, Tóth Lajos stb., kik a mai protestáns 
egyházi irodalomnak mind kiváló művelői.


