
Péter könnyei.
Luk. 22, 62. „Kimenvén Péter, 

keservesen sira.“

Négy szó csupán, de mögötte megrázó emberi tragédia 
húzódik meg. Ami a szavakat megelőzően történik: büszke 
magabizás. Ami benne történik: bűnbánó vergődés. Ami utána 
következik: porból felemelő isteni kegyelem.

Az egész történet pedig a lelkipásztorokról beszél, csak 
épen Péter neve helyébe a magunkét kell írnunk. És akkor 
meglátjuk saját hivatás-életünk útját: magabizástól könnyekig 
s könnyektől a kegyelem megnyugvásáig.

Hivatásunk isteni jelentőségét bírjuk Jézus által történő 
elhivatásunkban. Régi szózat zendül Krisztus ajkán: jer és kö
vess engemet! A követés feltételei is a régiek maradnak. Hagyd 
ott földedet és vámszedő-asztalodat. Tagadd meg önmagadat s 
végy keresztet válladra. Állítsd életed középpontjába az élő 
Krisztust s magánéletedet, családi életedet, dolgozásodat és szó
rakozásodat, életértékeid megállapítását és törekvéseidet rendeld 
alá Őneki.

Ha erről gondolkodunk, csudálatos élmények válnak ele
venné lelkűnkben. A legerősebbek ezek közül azok, melyek 
Krisztussal való személyes kapcsolatunkról beszélnek. Belépett 
egyéni életünkbe. Tanított, nevelt. Alkalmakat nyújtott belső 
egyéniségünk átformálására. Csüggedésben bátorított. Elbizako- 
dás ellen védelmezett. Ha kivetettük életünk középpontjából s 
önmagunk állottunk helyébe önző, földhöz tapadó, szüklátkörű 
béres-érdekből táplálkozó vágyakkal, megrázta alvó lelkiisme
retünket s ránk kiáltott: vigyázz, mert a sátán kikért tégedet! 
Mi pedig gőgösen, elbizakodottan felelgetünk: Uram, teveled 
kész vagyok tömlőére, halálra menni!

ígértünk neki életet s adtunk helyette maradék erőt! Fel
ajánlottuk magunkat egész mivoltunkban s adtunk töredék érzést* 
egyensúlyozatlan gondolatot és csorbult akaratot.

Péter akkor eszmél árulására, mikor Krisztus tekintete 
ráhull. A lelkipásztor is csak akkor látja meg igazán önmagát, 
ha Krisztus közelébe kerül s tekintete tükrében megismeri egyé
nisége és munkája sötétlő foltjait.

A Jézus ellen elkövetett árulás boncolgatásánál ne eléged
jünk meg egyetemes emberi követelésekkel. Hivatásunk termé
szete azzal a követeléssel lép elénk, hogy emberi értékünket 
vagy értéktelenségünket hivatásbeli hűségünk mértékével mér
jük le. Már pedig hivatásunknak egy tartalom-mutatója v an : a
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szolgálat és egy értékmutatója: a hűség. Nem azt kérdezzük 
tehát, hogy kiáltó, vagy durva bűnök nem terhelik-e lelkiisme
retünket, mert az ettől való mentességet természetesnek kell 
találnunk. Hanem megkeressük, hogy hivatásunkat szolgálattá 
tettük-e s hűséggel hozzákötözködtünk-e Megváltó Krisztusunk
hoz. Egész életünket neki áldoztuk-e, avagy annak csak kicsi 
darabkáját? Pásztorok voltunk-e, avagy napszámoskodó béresek? 
Igehirdetésünkben Krisztus beszélt-e, avagy pedig csak mi ma
gunk ? Az örök életet kináltuk-e gyülekezetünk népének, ava&> 
saját bölcseségünket ? Isten dicsőségére nyiltak-e ajkaink, avagy 
hiúságra és öndicséretre? A szertartások végzésénél megőriz
tük-e a lelket? Volt-e szívünkben pásztori szeretet, türelem és 
megértés kis emberek kicsi dolgai iránt, melyek nagy esemé
nyek sziklaköveiként gördültek életük útjára? Nem vált-e a 
nagy dolog kicsivé előttünk ahelyett, hogy a kicsi dolgot naggyá 
tudtuk volna tenni? El tudtuk-e némítani lelkűnkben az önzés 
szavát s tudtunk-e a testi és lelki élet igazi önzetlenségével 
szolgálni ?

Amint Péteren megnyugszik Krisztus tekintete: halálos 
sáppadtság borul arcára. Keblét elfojtott zokogás rázza s sze
derjes ajkát a még meg nem született bünbánat remegteti. Ki
támolyog és keservesen sír.

Péter könnye a fájdalom könnye. Ráeszmél arra, hogy 
legnagyobb jóltevőjét tagadta meg. Nemcsak egy drága jó em
bert árult el hűtlenül, hanem Krisztusát tagadta meg. Könnye 
a bűnbánat könnye. Emberi fájdalma fölé emelkedik s meglátja 
hűtlensége erkölcsi következményeit s a vele járó felelősséget. 
Könnye az emberi tehetetlenség könnye. Amint mellre horgasz- 
tott fejjel, megroskadt testtel kitámolyog a főpap udvarából, 
olyan mint az emberi gyengeség élő testté vált szobra. Könnyek 
barázdálják halovány orcáját s minden könnye azt mondja: 
vagyon akaratom a jóra, de hogy azt cselekedjem, nem tehe
tem ! Könnye a megtérés könnye. Minden könnycseppben benne 
ég bűnbánó szívének kínzó vágya. Más akarok lenni! Jóvá 
akarom tenni bűneimet! Meg akarom mutatni Jézusomnak, hogy 
megbotlottam bár, de azért szeretem őt! Megyek vele, utána, 
akár hova menjen is! Olyan, mint a főpapot váró oltár, mely 
elkészült az egyetlen áldozat befogadására. Nyílik már ajka az 
igazi hozsannára. Indul már a lába a Krisztus igazi követésére.

Péterről beszélünk és benne önmagunkat látjuk. De vájjon 
megkérdezzük-e lelkünket, hogy vannak-e könnyeink? Biráljuk-e 
hivatásunkat, szolgálatunkat, elvégzett munkánkat és mulasztá
sainkat olyan életvizsgáló, szigorú mértékkel, hogy könnyek 
borítják el utána orcánkat? Hivatásbeli kötelességünkön kívül 
meglátjuk-e életirányunkban is azokat a vonalakat, melyek 
Krisztussal szemben hűtlenséget, avagy az Ő megtagadását 
jelentik? És tudjuk-e várni őt hittel, reménységgel? Oltárok 
vagyunk-e Krisztus utján, melyek felé közeleg az egyetlen 
drága áldozat?
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Péter történetének végét ismerjük, jóllehet sehol sincs 
elmondva. Jézus lehajol hozzá és magához öleli őt.

A százszor elárult Krisztus hozzánk is lehajol. A megtaga
dott Mester megtart tanítványai között. Eltaszított kezét újból 
felénk nyújtja. Elárult lelkét újból kiárasztja reánk. És ha mind
járt százszor, ezerszer megtagadtuk is s méltatlan hirdetői és 
élői vagyunk is az Ő igéinek, azért mégis váltságul újból ne
künk ajándékozza értünk keresztre szegezett testét s a bűn 
győzödelmeskedő lelkét.

Fogadd el kezét, míg feléd nyúl s borulj keblére, míg 
hajlandó tanítványává visszafogadni.

Suspiriumok.
Husvét után 2. vasárnap.

1. Pét. II. 21 -24 .
Hogyha nehéz vállamon a  kereszt,
Ha sokszor bú és bánat is epeszt:
Édes Jézus, óh ne hagyj el engem,
Szenvedésed vigasztalja lelkem!

Husvét után 3. vasárnap.
I. Pét. II. 11-20.

Vértezz fel, Istenem, gonosz vágyak ellen,
Világ támadását, add, elszenvedhessem,
Bátor küzdelemmel törjek mindig tovább, 
így nyerem el egykor a mennyei pálmát.

Husvét után 4. vasárnap.
Jakab I. 16—21.

Ki igédet adtad ajándékul nekem,
Add, hogy az vezessen végig az életen,
Búban és örömben ragyogjon előttem,
Mint nap az égen az örök időben!

Husvét után 5. vasárnap.
Jakab I. 2 1 -2 7 .

Örömmel jöttünk fel házadba Istenem,
Jólesik igédet hallgatnunk idebenn, —
Ámde add, hogy necsak hallgassuk azt szépen,
Hanem meg is tartsuk e földi térségen.

Asszerint végezzük minden mi dolgunkat,
Míg útunk e földön végleg meg nem szakad!
Álljunk meg mindvégig szilárdan a hitben 
S boldogságunk el nem rabolja senkisem!
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Áldozócsütörtökön.
I .

Csel. I. 6 -1 1 .
Mennybement Megváltónk, hittel nézünk Feléd,
Áldunk, hogy levetted bűneinknek terhét.
Nehéz küzdelmünkben erősítsen lelked.
Érjük meg mielőbb a békés időket!

II.
E küzdelmes földről fölfelé tekintünk,
Föl a magas mennybe, oda szállt Mesterünk.
De velünk van most is lelkének ereje,
Csüggeteg hitünknek tápláló kenyere.

Husvét után 6. vasárnap.
I. Pét. IV. 7 -1 1 .

Add Uram, míg élek, csak Néked szolgáljak, 
Szolgálatod nélkül ne múljék el a n ap ;
Mind szavam, mind tettem Tégedet dicsérjen, 
így leszek majd boldog Teveled az égben.

Imreh Samu.

 Közös életprogramm.
(Husvét után a 2 . vasárnapra .)

(Sajtóvasárnap.)
I. Péter 2, 21.

A teremtő Isten céltalanul, megbízatás nélkül egy embert 
sem küldött a világba. Mindegyikünk vállára szent kötelességek 
nehezednek; mindegyikünkre vár az élethivatás ezernyi gondja 
s a kiszabott életprogramm hűséges betöltése. . .  Gondoltatok-e 
már a rra : mennyire megosztja, szétszórja az embereket a köte
lességek parancsszava! . . .  A gyermek életvidám arccal siet az 
iskola padjai közé... A kékzubbonyos, erős kezű munkásokat 
hívja valamelyik gyár búgó szirénája... a hivatalnokot várja 
íróasztalán a tegnap félbeszakított m unka... az édesanyák 
gond-redőit mélyebbre szántja a mai nap kötelessóghalmaza. . .  
engem oltár mellé állít szent élethivatásom, téged vár az ősi 
birtok barázdája .. az egyik siet, hogy kőből építsen hajlékot, 
a másik a Lélek világában építgeti nagy igazságok csodapalo
táját. . .  az egyik hajót kormányoz veszedelmes utón, a másikat 
hívják, várják a betegei!... Jaj, de szétszór bennünket az élet!

De ez a most felolvasott szentige olyan, mint egy drága- 
látos aranygyűrű. A százféle munkamezőre szétszórt ember
sereget megint összefoglalja, közös életprogrammot ad, egy csa
patba tömörít bennünket s minden kötelességünknél magasabbra
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írja az egyetlen életparancsot: „Arra hivattatok el, hogy a 
Krisztus nyomdokait kövessétek!"... Akárhol morzsolódik le 
az életünk, irigyelt halandók, vagy megsajnált jövevények le
gyünk is, ezt a kötelességet megtagadni, ezt a közös életprog- 
rammot keresztülhúzni büntetlenül sohasem sikerül. Tudós, nagy 
könyvek helyett ez a pár szavas ige teljes világossággal elibénk 
vetíti az élet célját, vándorlásunk igazi útját, az egyetlen köte
lességet : Kövesd a Krisztust! . . .  Nem mondom, hogy megta
gadta, sőt azt merem hirdetni, hogy a keresztyénség mindenkor 
érezte, tudta, hogy ez a nagy feladat vár reá, de azt is látom, 
hogy az egymást követő nemzedékek nem mindig látták tisztán 
azt: miben is áll a Krisztus követése. . .

Az egyháztörténelem szól emberekről, akik félrevonultak 
e hívságos világból, megvetették e földi élet minden örömét, 
elszórták javaikat, munkaszerszámaikat, szétszakították a családi 
kötelékeket, megtagadtak testvért, rokont — s elvonultak a 
remete-élet kunyhójába, a kolostorok szegénységébe, így gon
dolták betölteni a közös életprogrammot: „Arra hivattatok e l . .. 
hogy a Krisztus nyomdokait kövessétek!"... Utánozni akarták 
a Krisztust! Azt gondolták: mivel ő szegény volt — hát ők is 
megvetik a világ istenadta javait; mivel neki nem volt fejét 
hova lehajtania — kivették magukat a pusztaságba; amit Jézus 
csak cselekedett, mindazt cselekedni akarták ők is ; belevetették 
magukat a nyomorúságok közé, keresve keresték azokat, — 
mert úgy mondották, a Krisztus is szenvedett; csattogtatták 
testükön a szöges-ostor szíját, — mert a Mester is megostoroz- 
tatott; óhajtották a vértanú-halált, mert Krisztus is a keresztfán 
adta magát kínos halálra!... Jusson eszünkbe Assisii Ferenc... 
gondoljunk Tolstoj g rófra... akik a Krisztus követését úgy 
fogták fel, mint a Krisztus utánzását! Külsőségekbe akarták 
szorítani a Krisztus lelkét, a keresztyénség lényegét. A lehetet
lenre vállalkoztak: hiány nélkül élni a Krisztus életét — a külső 
megnyilatkozások végtelen sorozatában!

Mondjam-e, hogy nékünk nem ez a kötelességünk! Nem 
felszínes, külsőséges utánzásról szól a parancs, a mi életprogram- 
műnk több ennél, mélyebb ennél: elhivatásunk igéje így szól: 
„A Krisztus nyomdokait kövessétek!"... Ez pedig azt jelenti: 
élethivatástok minden munkájába, vándorlástok minden válto
zásába — vigyétek bele, olvassátok bele a Krisztus lelkét! . . .  
Ez a feladat nem tördeli össze földi élethivatásod kereteit, sőt 
megszenteli azokat. Nem veszi ki kezedből a munkás élet szer
számát, sőt megáldja azt. Nem kerget ki a pusztaság vadonjába, 
sőt azt akarja, hogy rendületlenül megállj ott, ahova Isten aka
rata rendelt. Nem szakít ki ebből a világból, sőt megérezteti 
veled, sőt megérteti veled, hogy te a Teremtőnek munkatársa 
vagy e jelenvaló világban. A Krisztus-követés nem az utánzás 
cselekedeteiben merül ki — hanem egy megszentelt életirány 
az, amely besugározza mennyei fénnyel a bölcsőd és koporsód 
közti ű r t! . . .
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Hadd rajzoljam meg ennek a Krisztus követésnek az útját!...
Nézzétek, ott van az ő Istenbe vetett bizodalma, amely 

nem rendül meg akkor sem, amikor királlyá akarják tenni,, 
akkor sem, amidőn pálmaágas utón csodálatos diadalmenetben 
kísérik Jeruzsálembe — de akkor sem, amidőn kemény csatát 
vív a Sátánnal, még akkor sem, amidőn leroskad a kereszt 
súlya alatt! Az ő istenbizodalma átvilágít élete minden válto
zásán, keresztül tör minden sötétségen, mint csillagsugár az 
éjszakán... Igáját gyönyörűségesnek mondja, terhét könnyű
n e k ... a háborgó tengeren tanítványai remegve keltegelik, ő 
pedig fenséges bizodalommal szól: „Mit féltek, óh kicsinyhitü- 
e k ? " . . .  Nos, kövessétek!... Jaj, hány ember lelkében töri 
össze az istenfélelmet az öröm, a jólét, a diadal... hány ember 
lelke hull bele a hitetlenségbe, amikor könnyek borhják lábunk 
nyomát s kezünk sajgó szívünkre nyomva szüntelen! . . .  Ti 
pedig a Krisztust kövessétek! . . .

„Öröm, bánat, bármi érjen,
Bűn útjára ne hagyj térnem.
Légy példám a jó napokban,
Vigasztalóm bánatomban.
Ne hagyd soha íelejtenem,
Hogy van Atyám, van Istenem!“

Nézzétek, mint cselekszi ő mindenekben az Isten akara
tá t! . . .  „Bizony ez ember igaz volt!" — tesz róla vallomást a 
Golgothán a pogány százados. . .  „Engedelmes volt halálig" — 
jegyzi fel róla az apostol keze ... „Legyen meg a te akaratod"..„ 
tanítja imádkozni övéit! . . .  Hiába ostromolja a világ, hiába 
csábítja a Sátán, hiába fenyegetik a hatalmasok. . .  megáll, 
megmarad, nem tehet másként, egy az élete, egy a szolgálata: 
cselekedni az Isten akaratát!. .. Nos, kövessétek! . . .  Azért 
kaptad az életet, azért tart még a kegyelmi idő, hogy az ő 
nyomdokait kövessed! Nincs olyan pillanat, amelyben elibéd 
ne villanna az Isten akarata, de nincs olyan sem, amelyben ne 
suttogna a Sátán szava, éppen az ellenkezőre biztatva! . . .  De 
nekünk éppen ilyenkor, a kísértések tüzes kemencéjében, ostro
mok idején kell megmutatni, ,kik vagyunk és minómti Lélek 
lakozik bennünk... ilyenkor kell meglátni a Jézus sebeit, az ő 
koronáját, az ő útját és — követni az ő nyomdokait! . . .

„Mily édes cselekedni,
Atyám akaratod!
Szent Isten, a te képed 
Énrajtam így ragyog, 
így lesz utamon áldás 
S hallom szózatodat:
Jól vagyon, jó s hű szolgám 
Követted Uradat. . . “

Nézzétek, mint ragyogja be az ő egész életét: a szeretet! 
Érettünk vesz lakást a földön, miattunk hagyja el a mennyor
szág dicsőségét, „bűneinket maga vitte fel testében a fá ra ... 
sebeivel gyógyultunk meg." Lehajol a szenvedők sötét, szomorú
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-világába; megérti a kapernaumi százados, a kananéi asszony, 
a naini özvegy könnyeinek beszédét, a poklosok kiáltását, a 
haldokló lator megtartást könyörgő kérését, könyörül az éhező 
sokaságon, megáldja a gyermekeket, megbocsát Péternek, aki 
megtagadta, Judásnak, aki elárulta, a népnek, mely hűtlenül 
ellene fordult, a katonáknak, akik arcul verték ... „szidalmaz- 
tatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenvegetőd- 
z ö tt . . .a gondoskodó szeretettel takarja be Mária könnyes ar
c á t . . .  mindenütt édessé változtatja a keserűt, amerre útja el
kanyarog ! . . .  Kövessétek! Érzed-e, hogy várnak ránk a betegek, 
a sírók, a szegények, a nyomorultak... a sebek, amelyeket 
ütöttél, a szomorúság, amelyet okoztál, a szomszédod, akinek 
a Leikébe tövist szúrtál egy szavaddal, a testvéred, akihez kö
nyörtelen voltál — oh, ki tudná felsorolni, egy egész szenvedő, 
nyomorult világ vár a szereteted melegére, várja, hogy a Krisz
tus nyomdokait kövessétek! . . .

„Te vagy a szeretetnek 
Remeke Jézusom,
Hogy példádat kövessem.
Szívből imádkozom.
Lehessek tanítványod 
A te lelked szerint,
Akit a jóltevésre 
A szíve kényszerít!“ . . .

Nézzétek, milyen hűséges volt a reá bízottakban; milyen 
erős a nehéz órákban, milyen türelmes a nyomorúságok idején, 
milyen rendíthetetlen, ha az Isten ügyéről volt szó, milyen alá
zatos, szelíd, pedig az Atya mindeneket a kezébe adott, hogy 
tudott imádkozni, kapcsolatot keresni az éggel... hogy tudott 
örülni az örülőkkel és együtt sírni a sírókkal... íme, ez a Jé
zus útja! . . .  „Ti pedig arra hivattatok el,. . .  hogy az ő nyom
dokait kövessétek!"

***

Tudom, hogy ez az út nem könnyű — hisz magasságokba 
vezet. Tudom, hogy mi erőnk nem segít rajtunk! . . .  Honnét 
vegyünk hát erőt, megjárni a Krisztus-követés ú tjá t? ... Mint 
erőforrásra mutatok rá evang. anyaszentegyházunk irodalmára : 
könyveinkre, folyóiratainkra, lapjainkra, amelyeket nem üzleti 
vállalkozás, nem nyerészkedési kaland dob a piacra, hanem 
szent áldozatkészség tart fenn, és a szolgálat Lelke irat meg. 
Tudjátok-e, hogy ennek a vallásos irodalomnak egy a célja: 
megmutatni, kirajzolni híveink előtt a Krisztus útját, s egy a 
feladata: rávezetni a tévelygőket, az elszakadt tékozló fiakat a 
hazavezető ösvényre. Egyházi lapjainkra ne úgy nézzetek hát, 
mint valami felesleges fényűzési cikkekre, amelyeket bátran, 
veszedelem nélkül el lehet mellékelni, mert nélkülük is lehet 
emberi életet élni — vallásos irodalmunkra úgy tekintsetek, 
mint a katona a fegyverére, mint a kormányos az iránytűre! . . .  
Tehát nem unaloműző, vagy szórakoztató eszközök, hanem ke
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resztyén életed elengedhetetlen szükségletei, amelyek a vallás
igazságaival támogatnak küzdelmeid sodrában, megerősítenek,, 
amikor ingadozol, meredek ösvényen felfelé vonnak, válaszúton 
eligazítanak, egy szóval: alkalmasabbá tesznek az életre! . . .  
A „praktikus" amerikaiak milyen jól tudják ezt az igazságot. 
Ott még a „világi" lapok is igehirdető újságok. Tudom, nagyot 
csodálkozol, amikor most elmondom, hogy a New-York Times- 
nek, amely minden nap közel 10 millió példányban jelenik meg,, 
ennek a hatalmas világlapnak állandó rovata van a bibliai lec
kék és a vasárnapi tanítások számára! A „modern" Amerika 
tudja, hogy fejlődni, előrehaladni, emelkedni csak a Krisztus
követés útján lehet, s erről bátran tesznek bizonyságot az örök
kévaló igét prédikáló újságjai! . . .

Mi persze még nem tartunk itt. Magyarország megelégszik 
a politika ópiumával, megelégszik a tengődő élettel, a sokszor 
orcapirító szenzációs hírekkel, rettentő bűnök idegeinket össze
kuszáló leírásával. A praktikus, a modern Amerika itt nem 
talál követőkre... itt még kinevetnének, ha napilapjainkban 
cikket akarnék elhelyezni a közös életprogramm igéjéről: „Arra 
hivattatok el, hogy a Krisztus nyomdokait kövessétek!"

Ilyen viszonyok mellett, milyen nagy szükség van egyházi 
irodalmunkra! És mégis mennyi a panasz, hogy vallásos lap
jainkkal hiába kopogtatunk annyi ház ajtaján! Meg nem é rté s ... 
közönyösség fogad; tiszta szándékunk, nemes igyekezetünk hány
szor összeroppan! A magyar „Evangélikusok Lapja" éppen most 
vergődik. . .  végleg el akar némulni egyházát védő szava. . .  
most a kemény támadások próbáló idején. Akinek a lelkiisme
retét mindez nem rázza meg, azzal szembehelyezem a kemény 
beszédet: vagy elbizakodott ember, aki az élet nemes harcán 
tehetetlenségével akar diadalmaskodni, vagy könnyelmű ember, 
aki nem akar a Krisztus útján, a keskeny úton a szoros kapu 
felé tartani! . . .

Te pedig tudd elhivatásodat, érezd felelősségedet, aknázd 
ki az erőforrást, amit feltár előtted egyházi irodalmunk. Á.men.

Nagy Miklós
zalaegerszegi lelkész.

Az Isten félelme s felebarátaink 
szeretete.

(Husvét után 3 . vasárnapra .)
Text.: I. Péter 2, 11—21. v.

Napjainkban hova-tovább annál inkább hallatszik minden
felől a panasz, hogy az emberek már Isten igéjének hallgatá
sában sem tudnak lelki megnyugvást, lelki vigaszt találni! S 
valóban a lezajlott világháború, a forradalom, a kommunizmus
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annyira elfásitották borzalmaikkal a lelkeket; a hosszú gazda
sági válság, a mindennapi kenyér megszerzésének nehézsége 
és gondja annyira eltölti az embereket, hogy hova-tovább 
mindinkább megfeledkeznek Krisztus Urunk intéséről: „Nem 
csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével, 
mely az Ő szájából ered" —, megfeledkeznek arról, hogy nem 
csak a testet, de a lelket is táplálnunk kell! Megcsappant az 
Isten háza iránti buzgóság, kezd kihűlni az egyház iránti sze
retet. Csak látszólagos volt az a vallásos felbuzdulás, amely a 
háború kitörése után mutatkozott. Oh hol vannak azok a lelkes 
apák és anyák, akik egykor életüket is készek voltak feláldozni 
vallásuk és egyházukért? Hova lettek azok az idők, midőn a 
magánházak is Isten templomaivá változtak át, amikor még a 
családfő otthonában családtagjait magaköré gyűjtve bibliát ol
vasott, együtt énekelt és imádkozott családja többi tagjaival?

De ha nem is olyan sötét a kép, amint az az első pilla
natra látszik, ha a vallás ébresztette kegyesség még nem is 
halt ki teljesen az emberek szívéből: az azonban tagadhatatlan, 
hogy az a világhódító, világító fény, az evangéliomnak fénye, 
mely egykoron eloszlatta az emberek lelkére századokon át 
nehezedő sötétséget, úgy látszik ma már nem talál oly fogé
kony talajra az emberek szívében, mint a történet tanúsága 
szerint hajdan, régente...

S vájjon, Szeretett Testvéreim az Úrban! Krisztus vallásá
nak ereje gyöngült-e, vagy az elvetett magban van-e a hiba?

A mag — Istennek igéje — tisztán vettetik el, de éjnek 
idején eljön a Sátán s konkolyt hint a tiszta búza közé! Mert 
a Sátán dolgozott és dolgozik mindég, amíg csak a testnek vá
gyai és bűnös kívánságai lesznek. . .  Száz és százféle alakot 
ölt magára, csakhogy valamikép rabul ejtsen, szolgálatába hajt
son bennünket! . . .  Pompát, fényt, hírt, dicsőséget kínál annak, 
aki ő utána megy s nyomdokán halad. És a gyarló ember hány
szor tud ellenállni a kísértésnek ? . . .  Megy e világ csalóka 
fénye után, feledi, hogy az csak ideig, óráig tartó boldogságot 
kínál, amiért majd osztályrésze lészen sírás, rívás és fogaknak 
csikorgalása: múló jólétért örökös kín és gyötrődés.

Nem a magban, hanem az emberben van a hiba, aki ideig- 
óráig tartó gyönyörért odaadja az örökélet boldogságát s ahe
lyett, hogy küzdene a gonosz, a bűn, a Sátán ellen, annak 
szolgálatába szegődik! Ámde, Testvéreim az Úrban! a keresz- 
tyénség mindég küzdött és küzdenie is kell szakadatlan a Krisz
tus ellensége: a bűn és gonosz ellen s e küzdelemben az egyes 
keresztyénnek is résztvenni szent kötelessége! Ha életünk zász
lajára az Isten félelmét és az emberszeretetet írjuk, ha ezek 
fognak vezetni életünk útjain, akkor miénk e küzdelemben a 
diadal! Vagyis

Krisztus ellenségét: a bűnt meggyőzzük, ha minden dolgainkban
1. istenfélelem és
2. emberszeretel vezet.
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„az Istent féljétek" — ezt mondja többek között szent 
leckénk. És e két szó elég volna ahhoz, hogy a hívő keresztyén 
életirányát megjelölje. Mert az istenfélelem, amelyre az írás tanít 
minket, magában foglalja a hívő keresztyén, összes kellékeit. 
De hát valójában mi is az az istenfélelem? Óh nem az a kö
zönséges, köznapi életben használni szokott félelem; nem rette
gés az, amely eltölti a világi bűnöst: félvén bűnének bünteté
sétől ! Aki az istenfélelem birtokában van — Szereted Testv. 
az Úrban! — az minden ő dolgaiban Istennek akaratját látja 
megnyilatkozni. Ha jólét és boldogság környezi, Ő néki köszöni. 
Ha bánat és szenvedés éri, Isten akaratára viszi vissza, mert 
tudja, hogy Isten kegyelmes s úgy intézi sorsunkat, hogy még 
a szenvedések is javunkra vannak!

Az istenfélelemre a legszebb példa — Testvéreim az Úr
ban! — az első keresztyének élete! Mennyi szenvedést, mily 
sok csapást kellett elviselniök a Krisztusért. Szomorú, de fel
emelő kép tárul elénk, ha csak egy percre is történetükre gon
dolunk... Az ellenség megkezdi munkáját, hogy gyökerestől 
irtsa ki a később oly terebélyes fává növekedett fiatal cseme
té t . ..  Szívünk egy percre elszorul, ha látjuk, miként hurcolják 
őket vérpadra, mint dobják őket tavakba halaknak eledeléül s 
fáklyákként mikép égetik meg elkínzott testeiket! De, ahol Isten 
van, ott hiába való minden emberi tusakodás. . .  Ama Krisztus 
nyomdokát követő kicsiny sereg erős lélekkel tűr minden szen
vedést, mert tudja, hogy az ellenség csak a testet ölheti meg, 
de a lelket nem ... Isten akaratára vezeti vissza a szenvedé
seket, akinek úgy tetszett, hogy életükkel pecsételjék meg hitü
ket s halálukkal tegyenek bizonyságot az ő Uruk s Üdvözítőjük 
m ellett...  És ha látjuk, hogy a sok szenvedés és nyomor da
cára is mennyire hódít a kis sereg, lelkünk örömérzéssel telik 
el s a reménység — hogy aki diadalra vitte őket, győzelemre 
vezet minket is, mind erősebb lesz bennünk, csak miként őket, 
úgy minket is minden cselekedeteinkben az istenfélelem vezessen!

Amaz első keresztyéneket — Sz. T. az Urban! — minden 
dolgaikban az Istennek félelme vezette. A világi hatalmasságokat 
is úgy fogták fel, mint akik Istennek akaratából lettek s habár 
igen sokszor üldöztettek is általuk, mégis tisztelettel és enge
delmességgel viseltettek irántuk. Bizonyos tekintetben így cse
lekszik ma is minden igaz keresztyén! Igaz, hogy napjainkban 
— és még nem is olyan régen nálunk is — az emberiség egy jó 
részének jelszava volt: „Le a hatalmassággal, az emberi szabad
ság korlátozóival, kenyeret és ismét csak kenyeret a népnek!" 
Lehetetlen, hogy eszünkbe ne jusson itt, miszerint a hatalmas 
római pogány birodalom bukása előtt is ugyanilyen jelszavak 
hangzottak. A nép csak a testnek kívánta megadni a szüksége
seket és a lélek szükségleteivel nem törődött. Ámde aki így 
gondolkozik, az a hatalmasságban nem látja megnyilatkozni

I.
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Istennek akaratát, hanem elnyomóját: abban az istenfélelemnek 
még árnyéka sem lakozik!

Igaz, hogy a felsőbb hatalmasság néha visszaél Istentől
nyert jogával s azt alattvalói elnyomására használja fel___
Ilyenkor lehet, de nemcsak lehet, hanem kell is, hogy hangozzék 
a jelszó: „Vesszen a zsarnok s éljen a nem zet!"... De amíg 
a felső hatalmasság a jog, igazság és törvény alapján áll, addig 
minket azoknak megítélésében mindenkor az istenfélelem ve
zessen !

Amilyen a viszony — Testv. az Úrban! — a felső hatal
masság és az alattvaló között, ugyanolyan a viszony az úr és 
cselédje között. S ha ott az istenfélelem tiszteletet és engedel
mességet kívánt, itt sem követelhet egyebet.
# „A cselédek teljes félelemmel engedelmeskedjenek az 
uraknak; nemcsak a jóknak és kíméleteseknek, de a szívtele
neknek is“ . . .  És amidőn ezen utasításának okát adja az apostol, 
egyszersmint rátér arra a mezőre, ahol a hívő keresztyént az 
ő cselekedeteiben az istenfélelemből fakadó

II.
emberszeretet vezeti. „Mert az kedves dolog — mondja tovább 
az apostol — ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr keserű
ségeket, méltatlanul szenvedvén." Eszünkbe jutnak itt Üdvözí
tőnk szavai: „Szeressétek ellenségeiteket is !" ... Igen! a szeretet 
gyakorlására buzdít az apostol; annak a szeretetnek a gyakor
lására, amely jellemzi a keresztyénséget s amely azt minden 
más vallás fölé helyezi, mert míg vannak vallások, amelyek a 
szemet-szemért, fogat-fogért állásponton állanak, addig a keresz- 
tyénség az igazán tiszta, a minden makula nélküli, önzetlen 
szeretetet tanítja! . . .  A példánykép itt is maga az Üdvözítő, aki 
midőn a keresztfán kínzatik és gúnyoltatik, nem nyitja ajakát 
panaszra, de így imádkozik: „Atyám bocsásd meg nékik, mert 
nem tudják, mit cselekesznek!"

Igen! az önzetlen szeretet gyakorlására buzdít minket az 
apostol a felolvasott szent igékben. „Mert micsoda dicsőség az 
— mondja szent leckénk — ha vétkezve és arcul veretve tűr
tök? De ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves 
dolog Istennél." Ámde Testvéreim az Úrban e szeretet gyakor
lásában akadályoznak bennünket a testnek vágyai. Ezért is 
küzdenünk kell e testi vágyak ellen minden erőnkből, mert 
amilyen nehéz a győzelemről-győzelemre haladó ellenséget 
útjában feltartóztatni és visszaverni, ép oly nehéz ellenállni a 
test vágyainak is, ha egyszer már diadalmaskodni engedtük 
magunk felett! . . .

És ha úgy élünk — Szeretteim! — amint azt mai szent 
leckénk parancsolja, akkor vájjon mi lészen a mi jutalmunk? 
Először is kegyelmet találunk Istennél, másodszor meggyőzzük 
ellenfeleinket is, akik ha látják, hogy az igaz keresztyén ember 
az istenfélelem és emberszeretet birtokában a rosszat is jóval
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fizeti vissza s a szeretetlenségért is szeretettel adózik, önként 
meg fognak hajolni előttünk! Avagy az első keresztyének mivel 
hódítottak ? Nemde az ő életükkel és cselekedeteikkel! Azért is 
Testvéreim az Úrban! vezessen bennünket is minden mi csele
kedeteinkben az istenfélelem és emberszeretet, hogy teljesíthes
sük szent leckénk parancsát, amely így szól: „Mert úgy van az 
Isten akaratja, hogy jót cselekedvén, elnémítsátok a balgatag 
emberek tudatlanságát!"... Ámen.

Kirchner Rezső
püspöki titkár.

  Festus régen és ma. 
(Husvét után 4 . vasá rnap )

Ap. csel. 26, 24
Kedves Keresztyén Testvéreim!
Nem frázis az, hogy a Biblia az élet könyve. Nem puszta 

szólam, mikor azt mondjuk, hogy az evangéliom örökké aktuális 
marad. Nem poézist űzünk, ha azt mondjuk, hogy ég és föld 
elmúlnak, de a Krisztus beszédei soha el nem múlnak.

Az meglehet, hogy a Biblia nyelve bizonyos idő múlva 
elavul, de tartalma soha, mert benne dobog a Krisztus szíve s 
Krisztus az alfa és ómega, a kezdet és a végezet.

Hasonlítsd csak össze testvérem a Bibliát egyéb könyvekkel 
és meg fogod látni a nagy különbséget. A klasszikus irodalom 
akármelyik termékét ha előveszed, lehet, hogy a rímei oly szé
pen csengenek, mint a szinarany tallérok, lehet, hogy az egész 
nyelve olyan, mint a szépen zengő muzsikaszó és mégis úgy 
érzed, hogy az a világ, amely abból eléd tárul nem a te világod 
többé, levegője dohos és idegen, szereplői álom-emberek, vagy 
dermedt múmiák, akiktől századok megszélesedett szakadékai 
választanak el. S aztán vedd elő a Bibliádat, talán öreg, kopott 
a kötése, nem lejt a ritmusa, rim se csendül benne és mégis 
ez a világ mintha csak a te világod lenne, szinte érzed Galilea 
szép tavaszi mezőin a liliom-illatot, hallod amint énekel fejed 
felett az égimadár, sárgult kalászok zizegését hallod s az embe
rek, akikről ott szó van, mintha csak kortársaid volnának: 
örömük a te örömöd, fájdalmaikban ott sajog a te fájdalmad 
keserűsége is és megérzed, hogy az örök ember áll előtted, 

(akinek ugyanaz akisértése, bűne, bukása, mint a mienk. Ezért 
nem avul el sohasem a Szentirás, ezért lesz mindig aktuális 
a Biblia.

} K. T. Nincs a Bibliában egy alak sem, akinek kései iva
dékai itt ne járnának közöttünk. Itt járnak a Péterek, az áruló 
Judások, a kezüket mosó Pilátusok, — hála Istennek itt járnak 
a Pál apostolok is.
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Abban a bibliai versben, amelyet felolvastam, egy név 
szerepel: Festus a római tiszttartó. Jóhangzásu, patinás latin 
név. A hordozója régen porrá lett már. Egyszer eljött az idő, 
amikor Festus finom metszésű ajka szögletéről lefagyott a gú
nyos mosoly, vállairól a bibortógát lefújta a halál: Festus meg
halt, Festusból egy atom sincs már, de a lelke, a lelke ma is 
itt jár és lemosolyogja a Krisztus ügyét.

Ki is volt hát ez a Festus és mit tett? Pál apostolt a 3. 
hittérítői ut alkalmával a zsidók Jeruzsálemben elfogják. Később - 
Lisias ezredes Czezáreába küldi' Félix helytartóhoz. Két évet 
töltött itt Pál apostol a börtönben s eközben Félix utóda Festus 
lett. Ez a Festus kétszer is kihallgatta Pált. A második kihallga- \ 
tás alkalmával, amely Agrippa zsidó király jelenlétében történt,
Pál apostol elmondja megtérésének történetét. Ez a beszéd egy
úttal egy hatalmas bizonyságtétel a Krisztusról. Amíg beszél az 
apostol, halovány orcáján kinyílnak a lelkesedés piros rózsái, 
mély szemei lázas fényben égnek a meggyőződés füzétől. Festus 
pedig — óh Festus unatkozva ül a helyén. Neki hosszú is, 
érdektelen is a beszéd; gömbölyű arca mosolyra húzódik s 
amikor a beszéd csak nem akar véget érni, Festus ideges türel
metlenséggel szakítja félbe a nagy bizonyságtevőt. Azt olvassuk, 
hogy „nagy fehszóval monda: Bolond vagy te Pál. A sok tudo
mány téged őrültségbe visz".

Lám ez volt Festus, ezt tette ő: Nemcsak hogy elszalasz
tott egy soha vissza nem térő, drága alkalmat, hanem bolondság
nak ítélte a Krisztus ügyét. Ez az egy mondata, ez az egyetlen 
elröppenő mosolya megláttatja velünk egész jellemét. Szeretnék 
egyetmást elmondani a Festus jelleméből, hogy milyen voná
sokból tevődött az össze.

K. T. Nem szeretném, ha úgy látnátok a dolgot, hogy én 
most kétezer esztendőnek mélyéből kiások egy rég meghalt 
embert, leültetem a vádlottak padjára és elzúgatok feléje néhány 
fekete vádat, egy csomó dorgáló szót, ti pedig páholyból hall
gattok és nézitek a jelenetet. Festus néhány jellemvonását úgy 
szeretném itt ma előtárni, hogy azzal önvizsgálatra indítsak és 
szeretném, ha sokan lennének, akik úgy éreznék majd, hogy 
mireánk magunkra mondatott ki az elmarasztaló Ítélet. A festusi 
lélekről szeretnék beszélni és bizonyos vagyok benne, hogy 
aki őszinte, az ennek a festusi léleknek több jellemvonását fogja 
önmagában felfedezni.

1. Mindenekelőtt állapítsuk meg újra, hogy manapság is 
sok-sok Festus jár-kel közöttünk. Ma talán nem bibortógában 
járnak, ma talán udvariasabbak: szemben senkit sem neveznek 
bolondnak a hitéért, de egy jellemző vonásuk ma is megmaradt, 
amiről azonnal rájuk ismerni: egy vállvonással, egy gúnyoros, 
lekicsinylő kézlegyintéssel intézik el a Krisztust és a róla szóló 
bizonyságtevést.

Én láttam már ilyen modern Festust. Tudósnak nevezte 
magát. Betanult mozdulattal úgy értette szemére felrakni a tudó-
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mányosság nagyképii pápaszemét és úgy ki tudott mosolyogni 
mindent, ami nem fért oda mikroszkópja alá, ami kívül esett 
nyomorult öt érzékszervének liliputi tapasztalati körén. Lám egy 
ember, egy tudós; de kapard meg csak egy kicsit az érveit, 
húzd szét a talárját és előtted áll a modern tagadó Festus, aki 
lélek szerint ugyanaz, mint aki ott a czezáreai törvényházban 
bolondnak nevezte Pál apostolt. Máskor úgy áll előttünk a mai 
Festus, mint pénzember: aranyhegyeken ül, zacskót csörget és 
ha Krisztusról kezdesz néki beszélni, ha az evangéliummal 
közeledsz feléje, mosolyogva mondja: Eh bolondság, csak a 
pénz az érték, csak az arany a hatalom. Ez is egy modern 

  Festus, akinek lelki dolgok iránt nincsen érzéke. Látni Feslust 
munkászubbonyban is. Szidja az egyházat, Marxra esküszik. 
Kommunistának, vagy könnyebb szóval szocialistának nevezi 
magát, pedig nem más, mint egy festusi lélek, aki bolondságnak 
tartja a Krisztus ügyét.

Ki tudná felvonultatni mindazt a sok Festust, akik talán 
más-más ruhában, különféle mázak alatt, de a kigúnyoló taga
dásnak egyugyanazon lelkületével járják a világot. Mindenütt 
ott vannak. Kimondjam-e, hogy néha még a templomba is jut 

  belőlük. Ide is eljönnek talán hivalkodni, talán, hogy megmu
tassák szép új ruhájukat, előkelő tartással talán az első sorok
ban ülnek: de közben türelmetlenül nézik az órájukat, hogy 
mikor lesz már vége ennek a „bolondságának.

Testvérem! Ha találkoztál már valakivel, aki bolondnak 
nevezett a hitedért, ha volt már valaki, aki kimosolygott, mikor 
templomba indultál, akkor te is láttál már Festusokat. Ha pedig 
 te tetted volna ezt mással, akkor te magad is Festus vagy.

2. K. T. F estusokat az jellemzi, hogy mindig anyagiasak: 
Rájuk nézve értékkel csak az bír, ami vagyontételekben kifejez-

         hető. Kimondottan nincs megírva róla, de a jelleméből önként 
következik, hogy Festus tiszttartó is anyagias volt. Az ő érték
skálája legfelső fokán a pénz állott s mindjárt utána az, amit 
a pénzen lehet megvásárolni: az élvezet. Ha Pál apostol arról 
kezdett volna beszélni néki, hogy a tarentumi búza az idén jól 
fizet és hogy a falernumi szőlökertek venyigéi roskadoznak már 
az édes teher alatt, — oh ez érdekelte volna Festust, de mert 
a Krisztusról beszólt,' ezt bolondságnak nevezte. Ilyenek a mo
dern festusok is. Csak a pénz érdekli őket. De ha beszélünk 
nékik arról, hogy van egy másik érték) lelki érték, hogy van 
i Krisztus, örök_ólet, sírontúli boldogság, akkor az ajkuk szélére 
odavonódik egy gúnyos mosoly és ha hangosan nem is, ma- 

agukban biztosan megállapítják rólad: ób te ostoba álmodozó, 
délibáb-lovag, fantazmagóriák szánandó kergetője.

3. A lestusokat jellemzi az is, hogy mindig gőgösek. El 
tudom képzelni, hogy Festus tiszttartó micsoda gőggel ült a 
helyén és nézett Pálra. Az arcán m érhetetlen hatalmi öntudat, 
a szemében valami nagy-nagy lesajnálás. Ez az ágrólszakadt 
sehonnai akarja őt tanítani, ez a láncokba kötözött, kitaszított
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rab-ember ez akarja meggyőzni őt, a művelt rómait. És az arcán 
pöffedt gőg terpeszkedik szót mikor mondja; „Bolond vagy te 
Pál". A festus-lelkek mind ilyen gőgösek. Ők azok, akik min-  
denkinél okosabbnak tartják magukat, ők azok, akik maszlagnak 
nevezik a vallást, ők azok, akik émelygősnek találják és nem  
birják ki a biblia-órát, és így tovább. Minden lelki dolgot lemo- 
solygó, kigúnyoló  öntelt emberek, ezek a festusok.

4. Jellemzi őket az is, hogy hitetlenek. Ezzel kellett volna f 
kezdenem, mert ez a fő- és alapbűne a festusoknak. Aminthogy 
hiszen minden embernek minden kérdése leegyszerűsíthető arra 
az egyetlen kérdésre: hinni, vagy nem hinni. Minden azon 
fordul meg ezen a világon, hogy hisz-e az ember Istenben, 
vagy nem hisz Istenben? A hit mindent megold. Ha igazán 
hinnénk Istenben, akkor nem félnénk úgy a szenvedéstől, mert 
tudnánk, hogy Istennél senki sincsen elfeledve; ha hinnénk 
Istenben, akkor nem félnénk úgy a haláltól, mert tudnánk, hogy 
Isten a Krisztusért üdvösséget és örök-életet igér az ő hűsége
seinek; ha igazán hinnénk Istenben, aki egyszer mindent szá- 
monkér, akkor nem történhetne meg az, hogy míg az egyik 
házban túlcsordul a jólét, addig valahol egy szegény kis árva
gyerek sirdogál, mert neki fekete kenyér sem jut. — A festu- 
sokban is ha volna egy kevés hit, nem mosolyognák ki a 
Krisztus ügyét, nem neveznék bolondnak a Pál apostolokat.

5. Még egy jellemvonásuk van a festusoknak és ebben 
van a tragédiájuk, hogy t. i. nem lehet őket meggyőzni, mert 
nem hallgatnak az érvekre, fülüket, szívüket bezárják a bizony
ságtevések előtt. Még Pál apostol is, akinek a lángszavára em- 
berlelkek ezrei gyulladtak fel, aki egy-két évtized alatt hatalmas 
földterületeket tudott evangelizálni — Festust nem tudta meg
győzni, prédikációja csak egy gúnyos mondatot tudott kiváltani: 
„Bolond vagy te Pál.“ A festusok tökéletesen meg vannak ma
gukkal elégedve, ezért nem lehet őket meggyőzni. A sasmadár' 
hiába tartana előadást a tyúknak arról, hogy milyen csodálato
san szép ott fenn a magasban úszni a levegő hullámain, fürödni 
a fehér fénytengerben, a tyuk csak megmaradna a maga szemét
dombján és elégedetten szedegetné tovább a maga pondróit. — 
Minden festus vak és süket bizonyos finomabb, magasabb dol
gok érzékelésére. Bizonyítsd be a vaknak, hogy szép a nap
lemente és a holdas nyári éjszaka, bizonyítsd be, hogy kék az 
ibolya és fehér a liliom. Ki f ogja mosolyogni erőlködésedet. 
Bizonyítsd be a süketnek, hogy szépek a Bach-korálok és csön
des éjszakában milyen szép, ha énekel a csalogány. Szegény j 
vak-süketek, szegény-szegény festusok. Maguk sem tudják, hogy 
mit cselekesznek. Portius Festus is, amikor a kihallgatás után 
visszavonult illatos, szőnyeges palotájának süppedő termeibe, 
bizonyára hamar elfelejtette a dolgot. Nem is gondolt arra, hogy 
annak a megbilincselt embernek szavain keresztül Isten keze 
kopogtatott a szíve kapuján és ő durván ráütött arra a kézre. 
Nem gondolt arra, hogy az a kihallgatás egy drága alkalom



zvv

volt, amikor ő egy pillanatra belekerült az élet papjának, Krisz
tusnak vonzási körébe, s ő ahelyett, hogy lett volna ennek az 
áldottfényű napnak hűséges bolygó  csillaga, nem engedett a 
vonzásnak, hanem ment tovább a maga útján, mint egy gőgös, 
pusztuló üstökös, amely kivágódik a hideg világűrbe.—

6. És mégis K. T. nem szabad azt mondanunk, hogy a 
festusok egészen elveszett emberek. A vaknak hiába beszélsz 
a színekről, a süketnek a hangokról: de az orvos meggyógyít- 

I hatja őket. Isten a legbetegebb, legmegátalkodottabb festussal 
< is tehet csodát. Adhat nekik kemény leckét, amely keservesen 

megtanítja őket arra, hogy az arany még se tud mindent meg
adni, széttörheti a gőgjüket, megtaníthatja őket hittel tekinteni 
föl az égre és leveheti szemükről a vakság pikkelyét. Boldog 
az a festus, aki Isten kegyelméből eljut idáig!

K. T. Ki ül hát a vádlottak padján, kire mondjuk ki az 
elmarasztaló ítéletet? Ha van közöttünk anyagias, 'gőgös, ha 
van bennünk hitetlenség, konokság, lelki vakság — és'kiben 
ne volna — hajtsuk lé fejünket és mondjuk csendben: én ülök 
a vádlottak padján, én vagyok az a Festus. Imádkozzál Isten 
meggyógyító kegyelméért.

Az pedig ne kedvetlenítsen és keserítsen el senkit, hogy 
| ezen a földön mindig maradnak* mindig lesznek megátalkodott, 
konok festusok, akik a Krisztus ügye felett csak gúnyolódni 
tudnak. Ám a festusok mosolyoghatnak, mi tudjuk, hogy mégis 
annak a kicsúfolt Pálnak volt igaza, aki azt mondotta: „A ke
resztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, 
de nekünk, akik megtartatunk Istennek ereje. Ámen.

Szabó József
győri püspöki másodlelkész.

Szeplő nélkül való istentisztelet.
(Husvét után 5. vasárnap.)

Jakab 1, 22—27.

K. T. A Pünkösd előtti utolsó vasárnapon, az áldozócsü
törtöki élményekben meggazdagodva úgy beszélgessünk ma 
felolvasott alapigéink tartalmáról, hogy lelkünk visszagondoljon 
az említett ünnepek eseményeire is, de nézze meg egyúttal azt 
a jelent is ma alaposabban, amelyben él. Gondoljon arra a 
múltra, amelyben ezek az igék valóság voltak és nézzen bele 
a mába, amelynek szüksége volna erre a bibliai valóságra.

S az az ige, amely ma beszél hozzánk, a múltnak értékeit 
át akarja menteni közénk úgy, hogy az itt olvasható intelmek 
realizáltassanak a mi életkörülményeinkben. Hogy mi annyi 
nagy élménynek megtapasztalói, megtanulhassuk végre azt is, 
hogy mi az igazi istentisztelet, hogy az életünket okosan tud



201

juk immár berendezni a hallgatás és beszéd, a cselekedet és 
feledékenységek időire s hogy szemébe nézzünk annak az egy 
fogalomnak, amelyről mindenki oly sokat tud, s amelyről kü
lönösen ma látja ezt az egész világ, mégis oly keveset tud még 
a tisztának tartott keresztyénség is. Ez a szó vagy fogalom a 
tiszta és szent élet.

K. T. Ne gondoljátok azt, hogy az előbbi mondatok már 
megadták mindazt a tudnivalót, amelyet mai alapigénkből ma
gunkkal kell vinnünk. Amit eddig hallottatok az csak a vázlata, 
vagy bevezetése annak, amire minket a tanulásban és az élet 
végéig tartó követésben a hallott szentigék figyelmeztetnek.

*  **
Mit gondoltok K. T. ha a magyar protestántizmus közön

sége azalatt az idő alatt, amig templomainkban az igehirdetést 
hallgatja vagy otthonában az írást olvassa, értelmét, idejét, 
szorgalmát mind másra fordítaná, mit kamatozna, s mit ered
ményezne a vallásosság gyakorlásától így elvont idő ? Statisz
tikusok szeretnek ilyen számvetéseket végezni s mi csak azt 
mondhatjuk pontosabb számok hijján, hogy a mi értelmes pro
testáns testvéreink az így felszabadult idő alatt bizonyára ren
geteg munkaalkalmat találnának, értékes és jelentős dolgokat 
alkotnának s talán egyike másika a múltban épen azzal az 
alkotásával szerzett magának hervadhatatlan dicsőséget, amikor 
elkerülte Isten házát s amikor letette kézben tartott Bibliáját. 
Talán így van s sokan azt mondják, hogy ez bizony így is 
van. Tényleg az első meggondolásra elgondolkozik az ember 
ezen a számvetésen és ördögi ajánlaton, de azután hallani lehet 
és hallani is kell a bibliai ember beszédét i s : Kedves Gyüle
kezet, K. T. hogy tetszik néktek mindaz, amit a tükörben lát
tatok? Hogy tetszik az az irreális és irracionális kép, amit az 
a görbe tükör néktek ma mutatott?

S aki az első gondolatra már odaadta volna magát testes
től lelkestől ennek a számítási műveletnek, most az irtózással 
vegyes félelemben vallaná meg önmagának azt, hogy mennyire 
csaló az életnek minden olyan számítása, amely komoly tények
kel van megalapozva s az élet útvesztőit megjárt lélek, az apos
tol is és Krisztusnak minden kedves katonája azt mondja: ne 
nézz bele abba a tükörbe, amely megriaszt s még az élettől is 
elijeszt, hanem nézz bele a szabadság tükrébe, amelyről sok
szor nem tudod mi az, de az ilyen jobb útra fordulásokkor s 
a csalóka képektől való elfordulásokkor sejted azt, hogy mi 
lehet az.

így látjuk, hogy a vallásosság reálításai komoly valóságok 
s az életnek szenzációs tényei irracionálisak. Aki felülemelheti 
magát a világ eme tényein, az bizonyságot tett a szabadság 
tökéletes törvényének ismeretéről.

* **
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Ha azt az embert kellene megmintáznom, aki megértette 
az írásnak ezt a részét, amelyről most is beszélgetünk, akkor 
erről vagy az ilyen emberről a következőket mondanám: Nem 
él a világ befolyásoló Ítélete szerint, hanem Isten követelései 
irányítják tetteit. Nem látszatra cselekszik, hanem a jó szív 
sugalmazására. Nincsenek problémái, sem kisértései, mert tet
teiben és gondolkodásában állandóan határozott. Amikor vala
mit mond, vagy valamit tesz, mindig friss és gyorsan cselekvő, 
mert nem a világra való tekintettel kell alkalmazkodnia kifelé 
és ezerfelé, hanem csak Istenhez kell alkalmazkodnia s ezért 
könnyű minden cselekvése. Ezért voltak a reformáció, vagy 
még inkább a keresztyénség hősei a világ szemében darabos, 
modortalan és a szalonok nyelvét vagy parancsait soha tiszte
letben nem tartó egyszerű lelkek, de látta rajtuk mindenki s 
mi is megérezhettük és láthattuk a mi életünkben is azt, hogy 
mi a „cselekedetekben való boldogság." Az ilyen életben sokat 
kell hallgatni a világ szépségeinek magasztalásakor, amelyek 
ugyebár mind múló szépség s az ilyen életben lehetünk fele
dékenyek is olyan követelésekkel szemben, amelyek nekünk 
is és embertársainknak is ártanak, de az ilyen élet mégis tele 
van megakaszthatatlan aktivitással és folyton tevékenykedő 
munkával, valahányszor arról van szó, hogy az evangéliumból 
megtanult jót, még áldozatok árán is cselekedni kell.

* **
Az őskeresztyénség egyszerű szép élete és istentiszteleti 

gyakorlata bizonyára mindnyájunk előtt ismeretes. Tudjuk azt, 
hogy mit énekeltek, mit imádkoztak, hogyan hirdették az igét 
s hogyan gyülekeztek össze minden esti órában az agapé vagy 
szeretetközösség gyakorlására. S ha az ilyen istentiszteletekről 
valaki hiányzott, a beteg, a gyászoló özvegy vagy a ruhátlan 
árva, akkor az ilyen gyülekezetek hivatalos és önkéntes dia
kónusai tudták, hogy az ilyenekkel szemben mi a kötelességük. 
Elvitték az istentiszteletnek lelki és testi áldásait egyaránt s 
dokumentálták ezzel a tettel a világ felé azt, hogy a keresz
tyénség közösségeiben nincs válaszfal s az egészségesek köte
lesek fáradni a betegekért, a gazdagok kötelesek áldozni a 
szegényekért és a világ bűneiben még el nem esettek kötelesek 
az elesetteket felemelni.

így volt ez már akkor is és ebből a lelkiismereti kérdésből 
már akkor kultuszt csináltak a hívők. Akkor az özvegyek, az 
árvák, a nyomorék gyermekek s a szegények a gyülekezet 
gondoskodása alá voltak helyezve s azt írja meg a világ előtt 
ismeretlen történelem, hogy Kelet ékesszóló püspöke: Chrysos- 
thomos naponként 7000 szegényt ebédeltetett meg. A hihetetlen 
nagy számokhoz szokott modern világ is köteles meghajolni az 
ilyen nagy számban látogatott istentisztelet rendezője, szelleme 
őst még közönsége előtt is.

S a keresztyénség örök érdeme, hogy az ilyen tényeknek
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sem engedte meg, hogy ráboruljon az ilyenekre a szomorú 
feledékenység, hanem addig beszéltek róla, olyan sokszor tanít- 
gatták ezzel az édes eledellel a fiatal és zsenge ifjúságot, hogy 
ma már vannak gyülekezetek, amelyekben az istentisztelet vé
geztével az ifjúság is meglátogatja a maga betegeit, szegényeit, 
sőt még az élet számkivetettéit is és nemcsak az adományokat 
s a testvéri szeretet vigasztalásait viszi el mindenüvé, hanem 
meglátja az életet s megnézi a szomorúságok minden okát s 
megtanulja így azt, hogy mi az igazi istentisztelet s megfogadja 
azt, hogy megzabolázza magát, hogy szeplőnélküli életben talál
tassák mindenkivel szemben.

Milyen jó az, ha korán megnyílnak a látó szemek s milyen 
jó az, ha még meglett korban is megtanulja az ember az igazi 
istentisztelet lényegét, de még a tanulásnál is fontosabb, ha 
meghallja azt a belső hangot, amely azt súgja, amely őt most 
is arra figyelmezteti s majd nyomorúsága idején a feledékeny- 
ségére emlékezteti: eredj el és te is akképen c selekedjél.

Ez az igazi és megdönthetetlen bizonyságtevés, amely min
denkivel szemben igazolja azt, hogy nem a tükrök s nem a 
szemfényvesztő csalás igazítja a keresztyén ember életét, hanem 
a szabadság tökéletes törvénye.

*  *  *
Exaudi vasárnapján a keresztyén ember bizonyságtevéséről 

van általában szó s ma mi is erről beszélgettünk. Nem azokkal 
a szavakkal, amelyek az oltárnál elhangzott igékből hallatszottak 
el felénk, hanem annak a keresztyén életnek a megmutatásával, 
amelyről a gyakorlati keresztyénség apostola beszélt ma nékünk. 
S mert az istentiszteletről volt szó, arra a békességre is intünk 
mindenkit, hogy Isten ilyen dicsőítésével elégedjék meg min
denki. Különösen ma. Mert tényleg az ilyen istentisztelet meghitt 
és komoly és ennek van hatása itt is s majd otthon is.

S ha tudtok még más istentiszteletről is s ha látjátok, hogy 
ebben az évben hazánkban mindenfelé milyen nagy zajjal és 
lármával lehet és tartanak is istentiszteleteket, minden egyes 
alkalommal álljon előttetek a mai nap. Nem mondom, hogy 
amit láttok az mind csalás, hanem azt mondom, hogy mind fe
ledékenyek az ilyen keresztyének s mind csak a tükörbe néztek 
bele s nem olvashatták még el a szabadság tökéletes törvényeit, 
mert tényleg „tiszta és szeplőnélkül való istentisztelet az Isten 
és az Atya előtt e z : meglátogatni az árvákat és özvegyeket az 
ő nyomorúságukban s ami a mai időkben épen olyan fontos, 
mintha ezt is mondaná az apostol: eredj el és te is eképen 
cselekedjél."

Dr. H. Gaudy László.



Halálból fakad az élet.
(Hősök va sá rn a p já ra )

János, 15, 13.
A hősök emlékünnepe a temetőbe járás ünnepe. Ezen a 

napon a tömegek zavarják meg a temető néma csendjét. Daliás 
magyar katonák járják benne a díszmenetet Halál őfensége előtt 
s ahogy dobog a föld lépéseik alatt, megmozdul az édes magyar 
anyaföld s megdobban a hősök porladó szíve.

Utánuk is katonák mennek. Nincs rajtuk katonazubbony 
és mégis rajtuk van. Magukon érzik a régi csukaszürkét. Lát
ják magukat porosán, piszkosan, sápadtan, éhesen abban a nagy 
temetőben, ahol két kézzel aratott a halál.

Utánuk kopog a hadirokkantak mankója, özvegyek, árvák 
serege. Mindegyiknek hegedt sebek szakadása a mai nap.

Ma mindenki a temető felé iparkodik. Akinek nincs sírja, 
még az is. Talán egy márványtábla elé rakja kegyelete virágait, 
vagy talán egy ismeretlen sírra abban a reményben, hogy egy 
másik ismeretlen sírra, az övére, más bánatos szívű asszony 
teszi le a kegyelet virágait. Aki sehová sem mehet, az is ott 
jár a temetőben. Előkerülnek az almáriumból a régi emlékek, 
egy-egy rózsaszínű kártya, egy-egy notesz s megfürödnek a 
könnyekben.

Ez az élet sodra m a: az életből a halálba. Az Ige azonban 
ép az ellenkezőjét mondja. Ebben a hideg életóceánban van 
egy meleg Golf áramlat, amely ellenkezőleg halad s amely sze
rint az élet Istentől rendelt sodra az, hogy halálból fakadjon 
az élet.

Ez józan hideg megállapítás. Minden élet halálból fakad 
és táplálkozik.

Gondolsz-e arra, hogy a templomkocka, amelyen jársz, 
valamikor büszke sziklaóriás lehetett, mely dacosan emelte fejét 
az égnek. A pad, amelyen ülsz, valamelyik zúgó rengeteg fája 
lehetett valamikor, lombjai között játszadozott az esti szél s 
daloltak a madarak. A cipőd valamikor aranyos kis jószág le
hetett, amelyik ugrándozva örült a zöld pázsitnak s az édes
anyjának. A ruhádért állatoknak kellett engedni magukat meg
fosztani. Mennyi növényt kell gyökeréről lemetszeni, mennyi 
állatot megölni, mennyi buzaszemnek összeőröltetni, hogy a mai 
vasárnapi ebéded meglegyen. Mennyi halálból táplálkozik a Te 
Életed!

De nemcsak az ásvány, növény és állatvilágnak kell ha
lálba mennie, hogy Te élhess, hanem az embervilágnak is. 
Gondolsz-e arra, hogy hány évvel megy korábban a sírba Mi
attad a kenyérkereső édesapád, az Érted aggságoskodó édes
anyád s a tanítód, akinek tönkre tetted az idegeit?

Érzed-e, hogy ennél a pontnál nem lehet már oly egyszerű 
hideg józansággal megállapítani, hogy halálból táplálkozik az



205

élet. A többiek ugyanis kényszerittetnek arra, hogy meghalja
nak az életért, a mások életéért, az ember azonban önként 
megy a vágóhidra.

Itt már hódolatos tisztelet jár a szívünkben az elménk 
megállapítása nyomán: Minden élet halálból táplálkozik!

Ezzel a hódolatos tisztelettel néz az ember a tudomány 
vértanúi felé: az orvosra, aki beoltja magát a betegség széru
mával, hogy önmagán tapasztalja a betegség tüneteit. Tudja, 
hogy a legborzalmasabb öngyilkosságot követi el: lassan öli 
meg önmagát s mégis úgy el tud vonatkozni önmagától, any- 
nyira bele tud olvadni a nagy közösség érdekébe, hogy mint 
objektumot kezeli önmagát s halálos kínjaiban és vonaglásaiban 
is a tudós érdeklődésével szemléli önmagát.

Ezzel a hódolatos tisztelettel néz az ember a hit vértanúi 
felé is, akik szembe helyezkedtek minden egyéni életérdekükkel 
s boldogan mentek a máglyára, a bitó alá, gályára, mert tudták, 
hogy halálukból élet fakad, a vértanuk véréből új hősök szü
letnek.

A hódolatos tisztelet álmélkodásánál azonban még mélyebb 
és melegebb érzést és személyesebbet is kíván tőlünk ez az 
isteni törvény. Milyen mélységes megrendülés tölti el szívünket, 
mihelyt így fogalmazzuk meg e törvényt. Értem halnak meg má
sok. Ezzel az érzéssel kell nekünk is néznünk a hősi halottakra: 
Értem haltak meg. Nekik köszönhetem, hogy nem lettem földön
futó koldus, hogy csak másokon ismerhettem meg a menekülés 
borzalmait. De így kell rájuk nézni a bajtársaknak is. Értem 
haltak meg. Helyettem fogták fel a gólyot. Az ő mellükbe szű
rődött a nekem szánt szurony. Ne sajnálj egy pár könnyet értök.

Egy híres görög óraműves szerkesztett egyszer oly órát, 
melyet vízi erő hajtott. A víz egy szép arcú nő , szeméből pa
takzott alá. A könnyek hajtották az időt. Amelyik népnek ki
apadnak a könnyei, annak megáll az óramutatója, annak nincs 
jövője.

A múlt év borzalmas telén egy reggel megrémülve vette 
észre Páris lakossága, hogy az ismeretlen katona sírja fölött 
kialudt az örök láng. Megfagyott.

Tudom, hogy nehéz a jelen, borzalmas életbénító a fagy, 
de mégsem szabad kialudni az emlékezés lángjának azokról, 
akik értünk haltak meg. Ez a legkevesebb, amit értük tehetünk.

Mert ennél többet is elvárnak tőlünk. Elvárják azt, hogy 
a komoly elkötelezés érzésével emlékezzünk róluk.

Akik értünk haltak meg, azoknak hozzátartozóival szemben 
is elvagyunk kötelezve. Nincs jogunk addig hősök emlékünnepét 
ünnepelni, míg a hősök maradékainak csak koldusalamizsnát s 
az élve maradt hősi halottaknak a rokkantaknak csak koldus
botot adunk a kezéke.

De el vagyunk kötelezve azoknak az eszményeknek a 
szolgálatára is, amelyért meghaltak.
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Nem ifjúmámor volt az, mikor Petőfi azt tartotta a leg
szebb halálnak, mikor kivívott diadalra száguldó paripák ta
possák agyon holttestét. Csak előre. . .  még ha a holttestemen 
is á t !

Nem mese az, hogy az ifjú hadnagy, mikor zubbonyán 
megjelenik a szíve vére és sápadtan összeesik, a hozzá siető 
honvédnek nem azt mondja: vigy engem hátra biztos helyre, 
nem azt mondja: siess orvosért, nem azt mondja: írd meg az 
édesanyámnak, meg a mátkámnak, hogy ők voltak az utolsó 
gondolatom, nem az emlékei felől rendelkezik, nem a sírja meg
jelölését kéri, nem azért eseng, hogy ne maradjon eltemetet- 
leníil, hogy egyszer még hazavihessék az akáclombos magyar 
temetőbe, azt mondja: Csak előre édes fiam!

Véres árnyak néma hadserege fújja a trombitát. Csaba 
útján porzik a tejút. 700.000 magyar katona kiáltja, hörgi, pa
rancsolja : Csak előre édes fiam !

Mikor fogja meghallani a magyar a szent riadót. Akkor 
lesz majd a hősök igazi ünnepe! Ámen.

Tyn.

Az Ég felé!
(Á ldozó csütörtökre.)

Ap. csel. I. 1—11.
Keresztyén Testvéreim! Jézus csodákban gazdag életének 

legcsodálatosabb eseménye játszódik le szemünk előtt a mai 
napon. Hiszen a betegek gyógyítása, a halottak feltámasztása, 
a víznek borrá való átváltoztatása, a viharzó tenger lecsendesí- 
tése, az 5000 embernek 5 kenyérrel és két halacskával való 
kielégítése. Jézusnak Tábor hegyén való megdicsőülése és fel
támadása is mind olyan esemény, amely Jézusnak természet 
feletti hatalmát feltételezi, amit joggal iktatunk be a csodák közé. 
De a tudomány e csodák mindegyikére talál valami magyará
zatot s ha erőszakoltan is — mindegyiket vissza tudja vezetni 
a természet törvényeire.

De ama csoda előtt, amelynek emlékünnepe az áldozó 
csütörtök, a tudomány is olyan álmélkodva és tanácstalanul 
áll, mint azok a szent leckénkben szereplő tanítványok, akik 
szinte az Olajfák hegyéhez szegezve, szinte a kábulat dermed- 
ségével néztek a ködfelhők között eltűnő Mester után. Jézus 
mennybemenetele a tudomány szemében is csak csoda, de — 
miután a tudomány csodát nem ismer — szerinte tehát vagy 
hazugság, vagy olyan költészet, amit a Mesterükben vakon hívő 
tanítványoknak a felizgatott kedély-hangulata írt az írás lapjaira.

S vajjon mi, akik most Jézus mennybemenetelének a tényét 
gyűltünk össze ünnepelni — mi milyen szemekkel, milyen lélek
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kel nézzük az alapigénkben leírt csodálatos eseményt? Vájjon 
annak a tudósnak a szemével-e, aki hitetlenül rázza fejét? 
Avagy annak a tudásában elbizakodott tudatlannak a szemével, 
aki a magát emberfiának valló Mester szemébe nézve így szólt: 
„Te vagy ama Krisztus, az élő Istennek Fia!" Nekünk, — hogy 
megértsük az áldozócsütörtöki csodát — nincs szükségünk a 
tudós laboratóriumára, nincs szükségünk a hitetlen önámítására, 
mert mi tudjuk, hogy életünk Megváltója az irás bizonysága 
szerint itt élt a földön, itt tanított, itt halt meg értünk a kereszt
fán s harmadnapra feltámadott. De azt is tudjuk, hogy Ő immár 
az Atya jobbján ül, ahonnan eljövendő Ítélni fog élőket és 
holtakat. Hogy azután tényleg az Olajfák hegyéről, vagy más 
helyről, s hogy mikor és milyen körülmények között ment a 
mennybe, az reánk nézve mellékes dolog! A fő az, hogy már 
fent: az Atya jobbján ül, tehát valamikor és valahogy fel kel
lett mennie!

És fődolog az is, hogy Ő azzal búcsúzott el tőlünk: „El
megyek az Atya házába, hogy néktek is megkészítsem a helyet. 
„Nekünk tehát utána kell menni! De hogyan? — Úgy, ha a 
Béthelnél álmodó Jákob létrájának a fokain megyünk fel-felé... 
úgy, ha a mi életünk útiránya mindig az ég felé mutat.

Áldozó-csütörtökön a Jézus mennybemenetelét ünnepelve 
— fordítsuk hát életünk útirányát az ég felé:

I. mert ezt várja tőlünk a természet megváltozhatatlan 
törvénye,

II. mert lelkünk nemesebb vágyainak kielégítésére sze
gény „csak a föld",

III. mert csak az égiek után való törekvésünkben találhat
juk meg boldogságunkat.

I.

Keresztyén Testvéreim! Amikor azt mondjuk, hogy életünk 
útirányát fordítsuk az ég felé, akkor nem a mi testi életünkre 
gondolunk. A testi élet útirányát az ég felé fordítani — meddő 
kísérlet, mert hiszen annak útiránya adva van s azt el nem 
fordíthatjuk. Testünk porból való és porrá lesz, annak az út
iránya csakis a sír lehet. De az ember rendeltetése nem merül 
ki a test életében. Mindannyiunkat egy magasabb életre is szólít 
hivatásunk — a lelki életre! Már a 12 éves Jézus is hirdette, 
hogy azokban kell foglalatosnak lennünk, amelyek az Atyának 
a dolgai. S ha ezt akarjuk tenni, akkor lelki életünk útját való
ban az ég felé kell fordítanunk, oda, ahol az Atya dolgai fel
találhatok.

Az Atya dolgaival való foglalkozásnak a szent vágya gyűj
tötte össze Jézus mennybemenetele után a tanítványokat is 
Jeruzsálemben. Lelkűknek egész élete oda volt fordítva az ég 
felé, nemcsak azért, mert ezt kívánta tőlük Jézus is, hanem 
azért, mert a természetnek örök törvénye is arra kötelezte őket, 
hogy onnan várják a vigaszt, a segedelmet, a további tanácso
kat, ahová Jézus távozott.
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Ez a természeti törvény tőlünk is azt várja, hogy életünk 
útirányát fordítsuk az ég felé! Onnan, a hatalmas égboltozatról 
szórja világító és melegítő sugarait a nap: az egész nagy ter
mészet középpontja. A belőle kiáradó erők ellenállhatatlanul 
kényszerítik a földet és a nagy mindenség többi csillagait, hogy 
szakadatlanul futva, szakadatlanul hatáskörében maradva — 
keringjenek körülötte. A földnek nincs olyan teremtménye, 
amely világosság után szomjazva, ne keresné a napot! Oh! 
tekintsd — Testvérem! — a kis virágot! Bármily mélyre eressze 
is a földbe gyökerét, szirmait mégis odafordítja, ahonnan élet
erejét szívja: a nap felé, mintha valami örök vágy kínozná, 
hogy tüzes korongja közelébe tegye át lakhelyét és szomorúan 
hajtja le fejét, mikor látja, hogy lehanyatlik a láthatár alá.

Hát vájjon az a természeti törvény, amely annak az igény
telen kicsi virágnak az életútját is a magasba irányítja, nem 
nyilvánul-e meg fokozottabb mértékben a mi életünkben is? 
Hiszen bármennyire is csodáljuk az Isten hatalmát és bölcses
ségét a földben, a föld szépségeiben, a természetnek ember
kézzel nem utánozható gyönyörű panorámáiban, de magát az 
Örökkévalót, a maga teljes végtelenségében csak akkor kezdjük 
megismerni igazán, ha felnézünk a magasba, amikor szinte 
ösztönszerüleg úgy érezzük, hogy a mi igazi hazánknak is ott 
kell lenni valahol az égben, ahonnan elindultunk s ahová újra 
vissza kell mennünk. Igen! a természet örök törvénye kitöröl
hetetlenül beleírta minden emberi szívbe, hogy a test annak a 
világosságnak a hordozója, amelynek fényforrása az égben van 
s hogy világosságát nem merítheti máshonnan, mint abból az 
ősforrásból s így ha azt akarja, hogy hivatását betöltse, akkor 
élete útirányát a magasba, az ég felé kell fordítania.

II.
K. T. Óh! ne tartsa senki nehéznek és földi életünkkel 

merőben ellentétesnek a lelki életet! Sőt nincs természetesebb 
dolog, mint lelki életre törekedni, mert a föld nem elégítheti ki 
lelkünk magasabb vágyait. „Uram! Most állítod helyre Izrael 
országát?"... kérdezték a Mestertől az Olajfák hegyén a tanít
ványok. És ha semmi más, már ez a kérdés is azt bizonyítja, 
hogy azok a tanítványok milyen távol voltak még a boldog
ságtól, ha szükségét érezték annak, hogy Jézusnál egy olyan 
ország felépítése után tudakozódjanak, amely ki tudná elégíteni 
lelkűk nemesebb vágyait. S Jézusnak a felelete nemcsak most, 
de más alkalommal is világosan megmutatta, hogy egy földi 
ország felépítésétől hasztalan várják lelkűk boldogságát s azért 
a tanítványok figyelmét odafordítja egy másik ország felé, ahon
nan majd a szent Lelket veszik.

Ó h! bizony, bizony — Szeretteim! — nemcsak Jézus mon
dotta, hogy az Ő országa nem e világból való, de a mi egész 
életünk is azt hirdeti, hogy lelkünk nemesebb vágyainak a 
kielégítésére szegény „csak a föld". Hiszen igaz ugyan, hogy



209

a föld és az az élet is szép, amit a földön élünk. v Igaz, hogy 
édes az a gyönyörűség, amely virágokkal hinti be földi vándor
lásunk útját. És igaz, hogy végtelen az az áldás, amellyel Isten 
kegyelme elárasztja a mi földi hazánkat is, de mily kevesen 
vannak mégis — még azok között is, akiknek életutján pazar 
pompával virulnak az örömök virágai — akik boldogoknak 
vallhatják magukat. De ha még el is ismerjük, hogy egyedül 
csak a bűn az, ami bennünket újra, meg újra elüt a boldogság 
kitűzött céljától, még akkor is kérdés marad az, hogy vájjon 
van e a földi életnek olyan áldása, amelynek birtokában már 
úgy érezzük, mintha teljesen elértük volna mindazt, amiért szí
vünk vágya gyötör?

Ne beszéljünk azokról, akik — miután minden órának a 
virágát leszakították — szinte az életörömök undorával kesereg
nek tönkretett boldogságuk romjai felett. Hiszen várhatunk-e a 
bűntől egyebet, mint azt, hogy mérges lehelletével idő előtt 
elhervassza az életörömök virágait?! De tekintsünk azokra, 
akik szívesen és örömmel tekintenek az ég felé. Vájjon nem 
hasonlítanak-e ők is ahoz a hajóshoz, aki a remények dagadó 
vitorlájával indítja útnak sajkáját és mégis tört árboccal, össze
tépett vitorlákkal, éppen csak életét mentve ér a nyugalom 
révpartjához. Vájjon mi az oka ennek? Az, hogy a lélek ma
gasabb vágyainak a kielégítésére szegény „csak a föld."

De hogy is lenne gazdag, mikor a föld mást nyújt, mint 
amire a lélek isteni természeténél fogva vágyakozik! A lelket 
vágya az örökkévalóság, a halhatatlanság felé vonzza, mert 
visszaborzad a sir sötétségétől; a föld pedig csak hamar her
vadó örömöket nyújt. A lélek vágya a korlátlan szabadság; a 
föld a maga örömeivel pedig bilincs, mely nem engedi a lelket 

' a magasba repülni. A lélek szomjazó vággyal keresi azt a vi
lágosságot, amely még az Isten útjainak a titkait is feltárja 
előtte; a földön a csalódások és tévedések sötétsége borong. 
A lélek igazságot követel, mely sértetlenül hagyja Isten adta 
jogait; a földön pedig szakadatlanul dühöng az álnokság és az 
igazságtalanság ostroma. S mindez azért van így, hogy belás
suk: életünk útirányát az ég felé kell fordítani, mert lelkünk 
nemesebb vágyainak a kielégítésére szegény „csak a föld."

III.
K. T. „Nem a ti dolgotok annak az időnek, vagy alkalom

nak a tudása, melyet az Atya a maga hatalmánál fogva álla
pított meg, hanem majd ha a Szent Lélek alászáll reátok, meg
erősödtök és tanúim lesztek úgy Jeruzsálemben, mint az egész 
Júdeábán és Samáriában, sőt a földnek végső határáig." Vájjon 
mit akart mondani Jézus tanítványainak ezekben a szavakban ? 
Semmi mást, mint eloszlatni a tanítványok lelkében az Isten 
országa tekintetében borongó kétséget és tudtukra adni, hogy 
az Isten országának a titkait csak akkor fogják teljesen meg
érteni, ha már a Szent Lélek áthatotta őket. Miután azok a
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tanítványok nem tudták megérteni, hogy egy szellemi ország 
miként tudja valóra váltani századok vágyát és szomjúságát, 
értésükre adja, hogy ha majd leszáll rájuk a Szent Lélek, akkor 
meg fogják látni az Isten országának a megalakulását és meg 
fogják érezni boldogító erejét.

Az a kétség, ami azoknak a tanítványoknak a szívét gyö
törte — gyakran lesz úrrá a mi szívünkön is. Nem egyszer 
gondolunk arra, hogy vajjon érdemes-e lelkünk útirányát az 
ég felé fordítani, amikor annyi Istentől kapott szent áldás és 
kötelék e múlandóság honához kapcsol bennünket ? De bármily 
alaposnak is lássék ez a mi kétségünk — azonnal eloszlik, mi
helyt az Isten lelke megszállja szívünket és felismerjük, hogy 
nincsen másban örömünk és üdvösségünk, mint a Jézus Krisz
tusban és azokban a javakban, amelyeket sem a rozsda, sem 
a moly meg nem emészthetnek, sem a tolvajok el nem lophat
nak mitőiünk. Az Isten Lelkének a világosságában megértjük, 
hogy csalódás csak a földiekben érhet bennünket, mert a föld 
mindig többet igér, mint amennyit adni képes. De a lélek min
dig többet tud nyújtani, mint amenyit igér, mert a lélek for
rása örök és kimeríthetetlen. Mig a földi kincseket kereső 
ember a felszínen lévő kevés kincs után könnyen posványra 
talál, addig a lelki kincseket kutató szív minél mélyebbre hatol 
le, annál értékesebb gyöngyöket hoz a felszínre a saját lelké
nek a gazdagítására.

Óh I Ember! Életed útirányát az ég felé fordítva — töre
kedj a lelki kincsek u tán! Próbálj szerezni magadnak az örökké
való javakból csak annyit, hogy azoknak értéke felülmúlja a 
te földi javaidat és akkor valami csodálatos melegséggel fog 
megtelni szíved és valami sejtelmes boldogsággal fogod érezni, 
hogy a te lábad is ott hagyja a földet és közelebb jutsz az 
éghez: a te igazi hazádhoz.

Lelki javakkal bírva — ostromoljanak bár az élet szen
vedései, legyen bár sorsod annak a napszámosnak a sorsa, 
kinek nincs fejét hová lehajtania — mégis mindig meg fogod 
találni életednek az örömét, még sem fogod hirdetni, hogy ez 
a föld csak nyomorúság völgye, mert közel fogod érezni ma
gadhoz, az Istent, akivel együtt lakozni csak az Édenkertben 
lehet. És bár támadjanak meg a bűnnek a kisértései, hálózzák 
bár körül minden lépésedet, — te akkor is csak az Istennek 
fogsz szolgálni, mert az Ó angyalai vigyáznak tereád, hogy 
meg ne üssed lábaidat a kisértések durva köveibe. És nyíljon 
meg bár előtted a koporsó és mutassa meg bár neked összes 
borzalmait, te meg nem rettensz, hiszen a te életed útiránya 
nem a föld, nem a sir, hanem az örök világosság hazája — az 
örökkévalóság Ámen.

Irányi Kamill
székesfehérvári lelkész.
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A keresztyénség itélete.
(Husvét után 6 . vasárnap.)

I. Péter 4. r. 7—11. v.

Hivatottak és bivatatlanok nagy kedvvel szokták a ke- 
resztyénséget megitélgetni. Nagy előszeretettel szokták a fele
lősséget ráhárítani. Azt mondják, hogy a keresztyénség szégyene 
a nemzetek egymás ellen való, gyűlölködő, irigykedő acsarko- 
dása; a keresztyénség csődje, hogy a nemzetek egymás gyil
kolására szövetkeznek, készülődnek. Ha itt-ott egy-egy erkölcsi 
romlottságból, vagy nem orvosolt gazdasági bajokból kifejlődő, 
sajnálatos népbetegség pusztítja a nemzeti erőt, vagy a rosszúí 
értelmezett családi önzés romlással fenyegeti a megmenteni, 
vagyonnal alátámasztani vélt családi hajlékot, azonnal felhangzik 
a kérdező vád : hát hol van az egyház, miért nem akadályozza 
meg a terjedő erkölcsi hanyatlást? Ha az egyes ember kerül 
bajba, azonnal a kételkedő kérdés tolul az ajkára: hát hol van 
az Isten, miért nem segít?

Azt teljes nyíltsággal beismerjük, hogy a keresztyénség 
nem nyilatkozik meg, mint hatékony erő, nem érvényesül fel
tétlenül, mint uralkodó hatalom, nem nyilvánul meg szélesebb 
körben, mint a különböző közösségi és magán élet lüktető vér
keringése. A felületes szemlélődés téves következtetése azon
ban az, hogy az egyház sótalífnná, erőtlenné, értéktelenné vált 
s mint valami ereklye tiszteletreméltó, sőt a hiszékeny lelkek 
számára többet is jelent, de semmiképen se az, aminek lennie 
kellene.

Türelmesen meghallgatom, végig olvasom a keresztyén- 
séget vádoló megnyilatkozásokat. Tudomásul veszem, hogy a 
keresztyénséget okkal és ok nélkül itélgetik, megítélik, de nem 
nyugszom meg benne, mert elhamarkodott, felületes és lelkiis
meretlen a megítélés. Sem az egyes embernek, sem valamilyen 
közösségi alakulatnak nincs joga addig ítélkezni a keresztyénség 
felett, amíg meg nem hallgatta a keresztyénségnek felette mondott 
itételét. Nem vádlott, de vádló a keresztyénség. Ha az ítélet 
felmentő lesz, akkor lehet vádolni a keresztyénséget, de ha 
elitélő, akkor lefelé ám azzal a magasan hordott fejjel és kö
vetkezzék az alázatos vezeklés. Az itélettartók váljanak az Ítélő 
keresztyénség elítéltjeivé.

Három kérdést intéz hozzád az Ítélő keresztyénség: vájjon 
az imádság, a szeretet, a szolgálat lelke vezérel-e téged?

I. Azt mindenki hajlandó elismerni, milyen nagy erőforrása 
keresztyén vallásosság! Átalakulna az egész emberi élet s vele 
együtt változnék át a nemzeteknek, az emberiségnek az arculata, 
ha a Krisztus uralkodnék a lelkekben s általuk a világban.

Ismeritek azt a természeti tüneményt, amely akkor követ
kezik be, amikor a ködbe borult tájon felszáll a köd s elénk 
tárul egy elragadó kép, amelyet korábban nem láthattatok.



212

Ilyesféle, de még sokkal szebb volna ez a mi embervilágunk, 
ha elosztana itt a gomolygó, terjengő gyarlóságok, hibák, bűnök 
sötétje és megláthatnánk ezt a világot úgy, amint az alkotó kéz 
eredetileg tervezte, amilyenné formálta: az Isten világának.

Az ember csak akkor tud az Isten gyermekévé fejlődni, 
ha imádkozó életet él. Ehhez kevés és mégis nagyon sok szük
séges. Kevés kell azért, mert csak akarni hell belépni egy fel
ségesen szép palotába, a mennyei Atya közelségébe, — de sok 
is kell ehhez, mert csupán a tiszta, alázatos, hívő lélek nem 
találja ott magát zárt ajtók előtt.

Egy lelkipásztorhoz belép egy nő, akinek az a panasza, 
hogy nem tud imádkozni, pedig korábban tudott. Hallgatott a 
társaságnak a tagjaira, meghallgatta, sőt követte azoknak divatos, 
babonás szokásait, talizmánt fogadott el, hogy az őrizze övéit 
s egyszerre csak elnémult az ajkán az imádság; szeretett volna 
imádkozni, de nem jöttek ajkára a szavak. Nem birt imádkozni, 
valami megváltozott, valami a leikéből kiesett. — Bizony nem 
akármikor lehet imádkozni. Iía az élő, igaz, mindenható, min
dentudó, egyedül gondviselő Isten helyett látható, faragott képek, 
apró kis bálványok foglalják el a szívedben az Isten trónusát, 
ha az ember másban is reménykedik s nem bízik feltétlenül a 
jóságos Istenben, akkor az ember nem tud imádkozni. Mormol
hat az ajka szavakat, de imádkozásában nem érzi meg az imád
ság áldó hatásait.

Aki testi és lelki vétkes szenvedélyek által elóktelenített 
öltözetben akar az élő Isten színe elé járulni, annak nem nyílik 
meg az imádság palotájának zörgetett ajtaja. Lelki, testi józan
ság, mértékletesség nélkül nem lehet imádkozni. A szégyenletes 
szenvedélyek, erkölcsi feslettségek, istentelenségek világában 
kéjelegni, ott bujkálni és onnan az Isten felséges világába lépni 
nem lehetséges. Az imádkozó élet az Isten szerint való élet, az 
erkölcsi jellemszilárdság, becsületesség, az igazság utján való 
járás. Az Isten törvénye a legészszerűbb törvény, feltétlenül jó, 
bizonyosan áldásthozó annak megtartása. Aki kipróbálta, nem 
lesz ócsárlója a keresztyénségnek, hanem alázatos hódolója, 
mert az imádság lelke vezérli útjában állandóan.

II. A keresztyén szeretet melegét és áldását mindenki 
érezni és élvezni óhajtja. A hatalmas szeretetet igényel a ha
talma alá tartozóktól, mert nyugalmát ez biztosítja. A gazdag 
azt óhajtja, hogy a nélkülöző ne nézzen rá irigy szemekkel, 
hanem szeretetteljesen hunyjon szemet a jólét gyakori kérkedése 
elült. Milyen sokan szeretnék a keresztyén vallás szeretet-igéi 
által becsukatni az ínségtől zúgolódó ajkakat. Akinek a csele
kedetei sok kifogásolni valót mutatnak, az azt kívánja, hogy a 
keresztyén szeretet némítsa el a megbotránkozást és feledtessen 
el mindent. A vétkes önzés a keresztyén szeretet palástját akarja 
magára borítani, hogy annak védelme alatt hódoljon kárhozta
tandó szokásainak, szenvedélyeinek. Mi kívánjuk a magunk 
számára a szeretetet, a magunk szolgálatába akarjuk kényszer!-
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teni ahelyett, hogy magunkat, életünket kényszerítenénk a sze
retet szolgálatába.

De lássuk csak meg mi is az a keresztyén szeretet ? Sokan 
azt hiszik, hogy ez valami szép, gyönyörűséges kert, ahol 
mindenütt örömrózsák nyílnak, amelyeket olyan boldogság sza- 
kítgaini. Mások egy hatalmas, árnyas fának vélik, amelynek 
árnyékában olyan kellemes megpihenni. A legtöbben szívet- 
melegító', édes érzelemnek gondolják a szeretetet, csakhogy ez 
ám nem a keresztyén szeretet.

A keresztyénségnek a szeretetről szóló tanítása az Isten 
ama megnyilatkozásából fakad, amely a Krisztust adta nekünk. 
A keresztyén szeretet a Krisztus önfeláldozó, magát mindég 
megüresítő s ezért állandóan gazdagító szeretetének az ember 
leikéből való kisugárzása. A keresztyén szeretet a magát fe
gyelmező ember átnemesedett életiránya, amely mindég fékezi 
önmagát, visszaszorítja az előre tolakodó önzést, mert szeretnie 
kell, mindég áldozatot hoz, mert ezt a legszentebb életcélnak 
ismeri, mindég lemond valami múlandó értékről, hogy valami 
örökkévalót kapjon helyette. A keresztyén ember élete a szeretet 
gyakorlása. Nem magába gyűjteni akarja a hivő ember a sze
retet napsugarait, hanem a leikéből akarja kiárasztani, hogy 
szépítse, melegítse a hideg szíveket, hogy a szeretet áldott ha
tása alatt Isten emberévé növekedjék a bűn gyermeke, s Isten 
áldott világává legyen az emberek világa.

Ne követelje addig senki magának a szeretet áldását, amíg 
magát nem állította oda egész odaadással, amint az apostol 
mondja zúgolódás nélkül, a szeretet lelkének a vezetése alá.

III. A megvádolt keresztyénség még egy kérdést szegez 
az ítélkezők lelkiismeretének: vájjon a szolgálat lelke vezet-e 
téged.

Nagyon jogos ez a kérdés, mert az ember nem igen haj
landó ezzel a gyönyörű, a legtisztábban keresztyén fogalommal 
a legszorosabb barátságra lépni. Mindnyájan szeretnénk olyan 
világban élni, amelyben körülöttünk mindenki megtartaná a 
tizparancsolatot, s komolyan venné a Jézus tanítását. Milyen 
jó is volna, ha környezetünkben mindenki megbízható, hűséges, 
szorgalmas, kötelességtudó, engedelmes volna, ha velünk szem
ben a mesterember, a hivatalnok, a kereskedő, mindenki, akivel 
körülményeink összehoznak, őszinte becsületességgel szolgálat- 
kész, tisztességtudó volna. Bizony jó volna ez! Sőt így is kell 
lennie. Milyen kedvessé változna át ez a világ, milyen kellemes 
is volna az életünk.

Hát megbiztatlak, hogy ez lehetséges, sőt valaki ezt na
gyon is kívánja, az a Jézus Krisztus, aki meghalt ennek a cél
nak a szolgálatában, s épen Jézus az, aki ezt el is akarja érni, 
de szüksége van ehhez a te segítségedre, mert nem szeretne 
téged ebből a magasztos munkából kihagyni. Ne gáncsold tehát 
ezt a világot, ne fordulj el az embertől, ne kritizálgasd üres 
szólamokkal a keresztyénséget, hanem állj mellé és tekintsd az
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életet, annak javait úgy, mint az Isten kegyelmi ajándékait, 
amelyet azért adott neked, hogy Neki és embertársaidnak sáfár
kodjál vele, sőt jól sáfárkodjál, mint aki isteni parancsot teljesít 
szüntelen, a Krisztus tanítása szerint él Isten dicsőségére.

Legyen bármilyen a hivatásod, mindég Isten akaratát 
keresd és szolgáld, akkor mindég szebb és gyönyörűségesebb 
lesz a munkád. Ne beszéljen senki a keresztyénség csődjéről, 
válságáról, amig a saját életében ki nem próbálta, vájjon tény
leg idejét múlta, hasznavehetetlen-e a keresztyén vallásosság.

Archimedes azt mondta, amikor a gyakorlati életben any- 
nyira bevált csigasorát feltalálta, amellyel kis erővel nagy ter
heket volt képes mozgatni: adjatok nekem egy szilárd pontot 
és én kimozdítom sarkaiból ezt a világot! A mi keresztyén 
vallásosságunk kicsi, emberi erővel ki tudná mozdítani sarkai
ból ezt a világot, sőt átfordítaná, hogy a bűnös világból Isten 
országa alakuljon, csupán csak az kell hozzá, hogy kapcso
lódjék bele a mi kis életünk abba az egyetlen szilárd, örökké 
megmaradó pontba: a Jézus Krisztusba. Aki vele jár, azt min
dig a szolgálat lelke vezérli.

Könnyelmű, igaztalan vádakat zúdítanak a keresztyénségre. 
Kétezer év óta a leghűségesebb nevelője az emberiségnek. A 
tanítványok rosszak, hálátlanok, nem szívlelik meg a mesterük 
intéseit, sőt hajlandók a kárhoztatás köveit dobálni reá. Olyan 
igazán és szívhezszólóan mondja egy ének az Anyaszentegyházról: 

Harcát hideg közönnyel szemléli a világ,
Vagy szórja rá özönnel a gúny sebző nyilát.
S a hű szívek kiáltnak: mért késel, nagy Király ?
Oh jöjj fel, hajnalcsillag, hadd tűnjön a homály!

Nem a keresztyénséget, evangélikus anyaszentegyházad 
igazságait támadók, hanem az egyház ügyét hűségesen védel
mezők között van a helyed. A legjobb védelem az életeddel 
való bizonyságtevés.  Marcsek János

ózdi lelkész.

Boldogok, akik sírnak . . .
Máté evang. 5, 4.

Kedves h íveim ! A mi vén földgömbünkön élő, több, mint 2 milliárd 
ember annyira különbözik egymástól, hogy két teljesen egyforma embert nem 
lehet találni az egész földön. Egy tekintetben azonban minden ember hasonlít 
egymáshoz. Minden ember sír. Ha ma nem, akkor tegnap, vagy holnap. Nincs 
olyan szív, amelynek bánata ne volna. Nincs olyan ember, akinek keresztje ne 
volna. Hiába zeng az élet vidám dala a hazug emberi ajkakon, hiába ragyog 
a hazug mosoly az emberi arcokon, — ott bent a szívben sebek tátonganak, 
mély, égő, be nem gyógyuló sebek. Az egyik ember a hitvesében, a testvéré
ben, a gyermekében, a barátjában csalódott. Nagyot és véreset 1 A másik 
ember az elvesztett boldogságának a szép, de kínos emlékét hordja a szívében, 
a boldogságét, amely volt, de nincs. A harmadik ember titkos, nagy bánatot 
hord a szívében. Hangos panaszra ajka sohsem nyilik, minden vádat szívébe 
rejtve, felemelt fővel hordoz a sírig. Igen, kedves híveim, ez így van, mióta 
ember van ezen a földön és így is lesz mindig. Az emberi élet utján könnytől 
harmatosai! az utszéli virágok.
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A könny, a sírás, a szenvedés pedig a mi érzésünk szerint megrontja 
ezt a mi arasznyi rövid életünket, megmérgezi az élet boldogságát. A siralom 
völgyének vagyunk a halálra Ítélt rabjai, mint azok a kivénült görög rab
szolgák. akiket elvittek egy lakatlan szigetre s ott lassú gyötrelemmel éhen 
elpusztultak, mint a kialvó mécsesnek a lángja. Miért is van a földi életben 
annyi szenvedés, miért van annyi könny és fájdalom, hiszen szebb volna ez 
a rövid élet örömben, élvezetben, békességben, könny és siratás nélkül! ? 
Miért ? ! . . .

Krisztus Urunk erre a nagy kérdésünkre azt feleli, hogy :
„Boldogok, akik sírnak, mert ők megvígasztaltatnak 1“
Kedves híveim! Halljátok, mit mond Krisztus Urunk? Boldogok, akik 

sírnak! Hogyan? Hát lehet boldog az, aki boldogtalan a mi nézetünk szerint? 
Lehet boldog a gyermekét sirató édesanya, a hitvesét vesztett férj, az édes
anyja sírján zokogó árva, a csalódásban minden reményét elvesztett, vagy az 
isteni csapás folytán máról holnapra koldussá lett ember ? . . . Van bennünk 
erő, van bennünk bátorság egy mindenét elveszített, öngyilkosságra gondoló 
embertársunknak azt mondani, hogy: „mit sírsz ? hiszen Te boldog vagy !“ 
Krisztus Urunknak, aki a legtöbbet szenvedett, van ereje és bátorsága erre! 
Azt mondja, hogy igenis boldogok, akik sírnak!

Hogyan? Vagy nem az a boldogság, aminek mi álmodjuk? Nem bizony ! 
Az igazi boldogság sokkal nemesebb, szentebb, drágább valami, mint ahogy 
mi gondoljuk. Ez nem lehet kincse minden embernek, csak a tisztáknak, a 
jóknak, a hűséges, nagy telkeknek, akik lelkűkkel egy szebb világban élnek 
már itt a földi életben. A boldogság gyökerei nem a földi életbe nyúlnak, 
hanem a mennyországba. Az igazi boldogság az ég napsütése a lelkűnkön, 
a jó Isten csókja a mi homlokunkon! Mivel a boldogsáp csak a jő lelkek 
tulajdona lehet, azért boldogok, akik sírnak. Boldogok, mert a szenvedésben 
a lelkűk jobb, tisztább, nemesebb lesz s így befogadhatja az égből alásugárzó 
üdvöt, boldogságot. Már a mi nagy embereink életéből is látjuk, hogy a szen
vedés áldás, mert a szenvedés küzdelmei közben lettek naggyá. A jólét puha 
kényelmében törpe lelkek maradtak volna. Mint ahogy a tengeri kagyló az 
eleven húsába került éles kődarab pokoli kínzása közben izzadja ki a vagyont 
érő drágagyöngyöt, épúgy a legnagyobb költőink és művészeink is a legke
servesebb szenvedéseik közben alkották meg életük remekműveit. A hegedü- 
húr is azért szól olyan szépen, azért van benne annyi zokogás és lélek, mert 
mintegy kínpadra van kifeszítve a hegedű hátán. Amelyik gyermek nem 
szenvedte végig a nevelés szigorát és fegyelmét, az nem is lesz soha igazi, 
derék ember. A szenvedés edzi, tisztítja, nemesíti a jellemünket. A szenvedés 
tesz minket emberré. A szenvedés visz minket életünk céljához, a jó Istenhez 
közelebb. Aki nem sózta még a kenyerét a könnyeivel, az nem ismeri még 
az Isten hatalmát. Ilyen módon beláthatjuk, hogy a fájó szenvedés mégis 
hozzátartozik a komolyan vett élet természetéhez és szükséges része annak. 
Az édesanyai gyönyörű boldogságnak is nagy szenvedés az ára. A mi teljes, 
tiszta boldogságunkért is sok könnyel kell fizetnünk. Nagy költőnknek is ilyen 
mély értelmű nézete van a szenvedésről, mikor azt mondja, hogy: „van a 
szenvedésben, van valami édes, hogy a boldogság is átok ahoz képest!“ vagy 
m áshol: „kél és száll a szív viharja, mint a tenger vésze, fájdalom a boldog
ságnak egyik alkatrésze. Az örömnek levegőjét megtisztítja bánat s a kizajlott 
bufelhőkön szép szivárvány támad!“. . .  A legmélyebb, teljes értelmű magya
rázatot a Krisztus Urunk tanításában találjuk meg arról, hogy miért is kell 
minekünk sírni, mire is jó a szenvedés ?

Krisztus Urunkról ma már mindenki tudja, hogy mennyit szenvedett. 
Magához akarta ölelni, isteni szívére szorítani ezt az egész szánalmas, nyo
morult emberiséget. De kínos sóhajjal kell felkiáltania: „Jeruzsálem, Jeru
zsálem, ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik Te hozzád kül
detnek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, mint tyuk egybegyűjti 
az ő kicsinyeit a szárnya alá és te nem akartad!“ Galilea sátáni vigyorgásu 
hitetlenséggel, gőgös elutasítással válaszol isteni szeretetének a hívó szavára. 
Tanítványai gyarló, ingadozó hitü emberek voltak. Fel kellett sóhajtani lélek
bemarkoló fájdalommal, hogy : „oh, hitetlen és elfajult nemzetség, meddig 
kell még titeket szenvednem ? !“ És azután a kálvária útja ! . . .  Judás ! . . .
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Péter ! . . .  A getsemáné! . . .  A golgotha orma ! . . . A véres, sötét kereszt s 
körülötte a sötét lelkű nép ! . . . Oh, mennyi pokoli kin gyötörte isteni, szent, 
tiszta lelkét, arany szívét, kezdettől végig! És ő mégis milyen végtelenül 
csendes, nyugodt és boldog volt! Képes volt arra is, hogy a keresztfára 
szegezve az ellenségeiért, a gyilkosaiért imádkozzon! Honnét volt ő benne 
ez a boldog nyugalom ? Onnét, hogy ő nem e világban élt, hanem teljesen 
belemerült a leikével, az életével a szeretet boldog Istenének az életébe. 
Ezerszer több gyönyörűség volt számára az Istenben való élet, mint a földi 
élet kínja, szenvedése. Az Isten élt ő benne minden üdvével, minden élet- 
gyönyörüségével! Ezért nem panaszkodott ő sohasem, ezért volt az imádsága 
a Getsemáné kertben is az, hogy „Atyám . . .  legyen meg a Te akaratod 1“

Ö, aki egész leikével az Istenben, a mennyországban élt már ezen a 
földön, ezért merte oly őszinte meggőzödéssel és bátor nyugalommal azt 
mondani a boldogságukat sirató embereknek, hogy „boldogok, akik sírnak, 
mert ők megvigasztaltatnak!“ Ebben a mondásában azt mondja Krisztus 
Urunk, hogy a földi boldogság csak halvány árnyéka az igazi boldogságnak, 
amelyet pedig már ebben a földi életben megszerezhet minden ember. Nincs 
igazi boldogság, csak az Istenben, abban a szent Istenben, aki úgy szeretett 
minket bűnös embereket, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk, hogy mind
nyájan, akik ő benne hiszünk, el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. 
Szenvedők és sirók! Nézzetek arra a véres golgothal keresztfára! Ti értetek 
áldozta fel magát Krisztus urunk, hogy Istentől örök kegyelmet kapjon ingyen 
a ti bűnös lelketek, ha igazán, ha egészen megtértek hozzá a megtérés könny
áztatta utján! Krisztus urunk az ő halálával kinyitotta számotokra a menny
ország kapuját, hogy bemenjetek rajta s tietek legyen a jó Isten kegyelmé
ben már ebben a halandó életben az üdv minden gyönyörűsége és boldog
sága ! Ezért kell szenvednetek ! Ezért kell sírnotok, hogy megtaláljátok az 
üdvösség Istenhez vezető útját. A szenvedés a földről az ég felé irányítja a 
mi figyelmünket, a földi veszendő boldogság helyett örök boldogság szerzé
sére indít bennünket. A szenvedésben a bűn miatt érzéketlen lélek érzékeny- 
nyé válik. A szenvedés megtöri bennünk a gőgöt, a földi kincsek és jók 
bálványozását, megtisztítja a lelkünket s alkalmassá teszi az égi, életadó 
kegyelem befogadására! A szenvedés kinjai közt termeli ki a lelkünk az 
erkölcsi drágagyöngyeit a mi jellemünknek, a szilárdságot, az emberséget, 
az alázatosságot, a jóságot. Szenvedés nélkül senki sem láthatja meg, senki 
sem találhatja meg az Istent, szenvedés nélkül senki sem lehet boldog.

Boldogok, akik sírnak 1 Boldogok, mert a szenvedés azt bizonyítja, 
hogy az üdvözítő szent Isten még nem vette le a kezét a bűnös lelkűkről. 
A szenvedésük arra vall, hogy a jó Isten még most is azt akarja, hogy bűne
ikben el ne vesszenek, hanem megtérve üdvözöljenek s boldoggá váljanak 
már ebben a földi életben. . . Boldogok, akik sírnak, mert sírásuk nevetésre 
fordul. Boldogok, akik sírnak, mert a bánatukból boldogság fakad! Boldog
ság, amely nem olyan, mint az elvesztett földi boldogság, hanem égi tiszta
ságú öröm, isteni béke és a szent lélekben való teljes, boldog élet. Akinek 
hite van, igazi, élő, a pokol minden fajzatával szembeszálló hite, az a lélek 
csókot hint a mennyei Atyánk korbácsoló kezére, mert érzi, tudja, hogy a 
szenvedés keserű orvosságától gyógyul, tisztul meg az ő lelke, érzi azt, hogy 
az Isten azt bünteti, kit szeret. .  .

Gyermeked siratod Te gyászoló, boldogtalan édesanya ? Hitvesedet si
ratod Te bús özvegy ? Édes anyád, apád sírján zokogsz Te szegény árva ? 
Megutáltad a csaló, hazug, nagyképü embereket Te csalódott Testvérem ? Oh 
ne sírjatok, ne, még titokban sem ! Ne sirassátok a ti elvesztett földi boldog
ságotokat ! A jó Isten egy nagyobb, szebb, tisztább, örökkétartó boldogságot 
ad érte cserébe! Térjetek meg Ő hozzá s győződjetek meg arról szent, mély 
lelki tapasztalással, hogy ő a Krisztus urunk érdeméért már ebben a földi 
életében a teljes kegyelmébe fogad titeket s Ti nektek adja már itt az üdvöt, 
mely a tietek marad örökre, hogy boldogan elmondhassátok : „boldogok, akik 
sírnak, mert megvigasztaltatnak.* Ámen.

Pass László
kölesdi lelkész.


