
A saecularismus és a lelkészi munka.
Folytatás.

III.
így lép elénk mind határozottabban kirajzolódó vonásokkal 

a háború utáni saecularismus. A következőkben csak néhány 
legfontosabb vonására utalunk:

A háború utáni új világnak egyik legjellemzőbb sajátos
sága egy új életérzés, ennek az immanens keretek közt mozgó 
létnek az új sajátos átélése, amely mivel csak földi, csak testi 
életet ismer, azért a testi életre helyez minden súlyt. Az antik 
világra emlékeztető esztéticizmussal törekszik ez az életérzés 
kidolgozni az élet szépségeit, igyekezik a testet ápolni és 
ellenállóvá tenni az enyészet erejével szemben. A testi szép
ség kultuszának itt van az eredője, ugyancsak innét érthető 
meg a sportok legkülönbözőbb formáinak fellendülése is. 
A tulajdonképeni és sokszor be nem vallott mélyebb gyökere 
ennek a „testkultúrádnak az életnek az a tisztára immanens 
értékelése, amely örök életről semmit sem tud és azért a teljes 
hangsúlyt a testi életre kénytelen tenni. Hogy ebben a saecu- 
larizált világban hogyan oldódik fel és megy tönkre a régi 
keresztyén életforma, azt a testkultúrával szoros összefüggésben 
levő weekend-mozgalom mutatja.

A testkultúrában jelentkező esztéticizmusnak természet
szerűleg van erkölcsi életfelfogása is. Hogy ez nem a keresz- 
tyénség erkölcsi életfelfogása, az természetes. Éppen e tekin
tetben azonban a változásnak a megállapítása nem egészen 
könnyű, mert hiszen a letűnt kor polgári társadalmának az 
erkölcsisége sem volt mint tömegerkölcs keresztyén erkölcsi- 
ségnek minősíthető. Hogy mégis van ebben a tekintetben vál
tozás, azt legjobban a nemi erkölcsiség terén mutatkozó jelen
ségek tanúsítják. Az elmúlt korszak társadalmának erkölcsi 
ítélete sem volt keresztyénnek minősíthető e tekintetben, amikor 
más mértékkel mérte a férfit és mással az asszonyt. De még 
ez a polgári felfogás is legalább külsőleg igyekezett megóvni 
a keresztyén életformát. A jelenleg kialakuló erkölcsiség nem
csak, hogy a férfivel szemben nem állít fel szigorúbb követel
ményeket, hanem egy olyan női típust alakított ki, amely er
kölcsi lazaság tekintetében egyáltalán nem marad el a köny- 
nyelmü férfivilág mögött. E részben a saecuíarizált erkölcsiség 
tisztára naturalizmust képvisel. Logikus következménye ennek 
a család keresztyén életformájának a felbomlása. Kétségtelen, 
hogy itt egyéb, részben az indusztrializálódással járó körül
mények, mint a nőknek kereső életpályákon való mind nagyobb
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számú elhelyezkedése is igen nagy szerepet játszanak. De nem
csak ezen okok következményeiről van szó. A család, mint 
olyan mutatja az oszlásnak megdöbbentő jeleit: az alapját ké
pező házasság köteléke lazul meg, amit legjobban a házassági 
elválásoknak ijesztő szaporodása mutat. Az amerikai Lindsey 
által propagált és a különösen némely hazai napilapokban is 
szívesen ismertetett „pajtás-házasság* intézménye a törvény 
szerint ugyan nem, de a valóságban annál inkább megvan. A 
családi kötelék meglazulásának egyik jellemző tünete a gyer
mekáldásnak a korlátozása, népies néven az „egyke", amely 
korántsem csak valamely néposztálynak vagy éppen felekezet- 
nek a problémája, hanem ijesztő mértékben jelentkezik hazánk
ban is az egész vonalon.1

Hogy milyen széles területen tört már be hazai evangéli
kus egyházunkba a saecularizmus, azt egyebek mellett talán 
legjobban az a körülmény mutatja, hogy a vegyes házasságok 
különösen a háború óta ijesztő mértékben szaporodnak. Mint 
azt más helyen részletesebben is kifejtettem, a vegyes házas
ságok a vallásos közöny melegágyai.2 De nemcsak a meleg
ágyai : aki vegyes házasságra lép a vallásos megalkuvás jegyé
ben, az a legtöbb esetben, ha talán öntudatlanul is, a saecu- 
larismus vizein evez, mivel a vallásos viszonyt az életviszonyok 
alakításában, a házastársi életközösség formálásában másod
rendűnek vagy mellőzhetőnek tekinti.

Végül csak éppen megemlítem, hogy az öngyilkosságok 
számának növekedése is a saecularismussal van összefüggésben.

E ponton azonban egy félreértést kell kiküszöbölni. Az 
eddigi fejtegetésekből esetleg azt gondolhatná valaki, hogy a 
„saecularismus* név összefoglaló módon mindannak a kifeje
zésére szolgál, ami jelenlegi köz- és egyéni életünkben a ke- 
resztyénség mértékét alkalmazva kóros jelenségnek, bajnak 
vagy visszaélésnek látszik. Ha így volna, akkor mindezen dol
goknak a saecularismus neve alatt történő összefoglalása lénye
gileg szavakkal való játék lenne és csak más formába öntenők 
azt, amit egy emberöltővel ezelőtt „vallástalanság“-nak, „az 
egyháztól való elidegenedésnek* vagy éppen „materializmus*- 
nak mondottak a keresztyén apológia harcosai. Sőt akkor még 
abba a gyanúba is keveredhetnénk, hogy a keresztyénség ne
vében el akarnék hárítani magunkról a felelősséget és helyette 
a „saecularismus* néven alkotott bábut állítanók oda bűnbaknak.

Azonban ez az értelmezés teljesen hamis. Hangsúlyozni 
kell azt, hogy a saecularismus többféle válfaja ellenére is egé
szen határozott, különféle megnyilatkozásaiban is egységes alap
struktúrát mutató életforma. Nemcsak hibáknak, fonákságoknak, 
bajoknak és bűnöknek az összessége, hanem oly imponáló erő
vel fellépő életforma, amelynek a hatása alól senki sem von-

1 Ezen kérdésekről részletesebben szólok legközelebb megjelenő, „A 
hazai vallásfelekezetek a statisztika világításában" c. könyvemben.

2 V. ö. „Evangélikusok Lapja", f. é. 18. és 19. szám.
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hatja ki magát. Sok oly pozitív értéket mutat fel, amely nélkül 
a tudatos keresztyének sem tudnák már elgondolni életüket. 
Csak a technika vívmányaira kell gondolnunk, hogy belássuk, 
mennyire gazdagítja a saecularis civilizáció gazdag és szegény 
életét egyaránt. Az indusztrializmusnak is mindannyian számos 
oly előnyét élvezzük, amelyről nem mondhatunk le. Sőt keresz
tyén meggyőződésünk a modern élet ezen vívmányaiban a 
világ szerkezetébe csodálatos erőket és titkokat rejtő Isten ado
mányait ismeri fel.

De ennél még tovább kell mennünk. A saecularismus mind 
határozottabban kirajzolódó erkölcsi életformáját sem lehet 
mindenestül elvetni. Aki csak egy kissé is objektív szemmel 
nézi a világot, az hamarosan észreveszi, hogy a saecularismus 
életformáját kipviselő férfiak közt is nem csekély számmal van
nak olyanok, akik állanak olyan erkölcsi magaslaton, mint az 
átlagos „öntudatos* egyháztagok, sőt még mint a tudatos ke
resztyének is. A keresztyénség nélkül nem alakult volna ki a 
saecularismusnak ez az erkölcsi színvonala, de ezen a históriai 
jogon ma már ezt az erkölcsiséget nem követelhetjük vissza, 
nem minősíthetjük a képviselőit keresztyéneknek. Hiszen a va
lóságban nem is azok és — ha saecularismusuk tudatos, — 
nem is akarnak tudni erkölcsiségük vallásos alapjairól. Még a 
saecularismusnak fentebb vázolt súlyos erkölcsi fogyatkozásai 
sem jelentkeznek a valóságban mindig abban a formában, hogy 
köznapi értelemben lehetne azokat „erkölcstelenségének bélye
gezni. Ezzel szemben hiába utalunk arra, hogy a saecularizált 
világnak számos tagja folytat nyilván erkölcstelen életet (a szót 
nemcsak köznapi, a 6. parancsolatra gondoló értelmében véve): 
ez a beállítás azonnal azzal az ellenmondással találkozik, hogy 
az egyházak tudatos tagjai körében ugyancsak nagy számmal 
találhatók olyanok, akiket nem jog nélkül lehet illetni a farize- 
izmus, szeretetlenség stb. vádjával, akik tehát éppen úgy er
kölcstelenek, mint amazok. Általában óvakodni kell attól, hogy 
egy ilyen mozgalmat, mint amilyennel itt is dolgunk van, a 
kinövései alapján Ítéljünk meg és azt gondoljuk, hogy a kinö
vésekben mutatkozik a lényeg.

Az elmondottak alapján nyilvánvaló, hogy a saecularismus 
nem olyan élettipus, amely a felkínált erkölcsi lazaság révén 
hódítana vagy amely a kisebb erkölcsi ellenállóképességgel 
rendelkező emberekre nézve volna elsősorban vonzó. A saecula
rismus sem tud megélni tisztára negatívumokból, hatásának titka 
meg éppen nem ezekben rejlik, hanem abban az erőben, amely 
benne megnyilatkozik és amely tud az élet harcában ered
ményesen küzdő jellemeket is formálni.

IV.
Mindennek ellenére sem lehet kétséges, hogy a saecularis- 

musban az ember életére nézve súlyos veszedelmet ismerünk 
fel. A saecularismus tagadásba veszi az életnek a legfőbb reali
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tásait és éppen ezért oly életformát képvisel, amely végered
ményben a lelket és vele igazi életünket öli meg. Vele szem
ben a keresztyénség az evangélium igéjét még mindig azzal az 
igénnyel kínálja fel a bűn terhe alatt járó emberiségnek, hogy 
ebben az igében találja meg igazi életét, az „örök élet beszé
deit". Nyilvánvaló, hogy ily módon a lelkészi hivatásmunkának 
középpontjában áll az a kérdés, hogyan hirdetheti eredményesen 
az igét azoknak, akik a saecularismus életformáiban élnek. 
Arra nézve, hogy micsoda utak és módok alkalmasak ezen 
hivatásmunka teljesítésére, ezen sorok írója csak néhány szem
pontot emelhet ki és abban a tudatban van, hogy ezek az el- 
mondandók távolról sem merítik ki a tárgyat, aminthogy a 
saecularismus lényegét és jelentőségét is csak nagyon vázlato
san rajzolhattuk meg.

Mindenek előtt arra kell utalni, hogy ismeretlen ellenség 
ellen bajos küzdeni. Azért első kötelességünk lehető alaposság
gal és kimerítően tájékozódni a saecularismus felől. Az, amit 
erre nézve elmondottunk, csak nagyon vázlatos és még sok 
kiegészítésre, szélesebb körű kimélyítésre szorulna. Ez a tájéko
zódás részben gyakorlati emberismerésre alapítható. Elenged
hetetlen, hogy a lelkész éppen hivatásteljesítése közben figyelje 
az embereket és ily módon saját tapasztalásból is ismerje a 
helyzetet. Ez a tájékozódás azonban ennek az ismerési munká
nak csak egy része, sőt a kisebbik része: lényegileg mindig 
csak arra szolgál, hogy szemléletessé tegye azt az elméleti tájé
kozódást, amire szükség van. Egyik lelkészünk sem engedheti 
meg magának azt a fényűzést, hogy ezen vagy bármely más, 
hivatása teljesítése körébe tartozó jelenség megismerésénél félre
tolja mások munkájának az eredményét. Ez azt jelenti, hogy 
aki a mai világban gyülekezetének igazán akar szolgálni, aki 
szolgálni akar azoknak is, akik a saecularismus bilincseiben 
nyögnek, annak igen alapos elméleti tájékozódásra van szük
sége nemcsak a világnézeti kérdések tekintetében, hanem theo- 
logiai és pedig tudományos theologiai téren is. Különben feltétlen 
bizonyossággal lemarad a nagy versenyben és nem tudja adni 
a kereső telkeknek azt, amit várnak és joggal várhatnak tőle 
s amire szükségük van. Nem részletezhetem ezt a kérdést. Csak 
ebben az általános formában kellett rávilágítanom arra, hogy 
micsoda kétes értékű szolgálatot tesznek egyházunknak azok, 
akik habár sokszor jóindulatulag, de a helyzetet valósággal nem 
ismerve, a lelkészképzésben a tudományos színvonal rovására 
állandóan a gyakorlati szempontot hangsúlyozzák és ezzel már 
a felnövekvő fiatal gárdába is beleoltják azt a véleményt, hogy 
a tudományos előképzettségnek a gyakorlati életben alig vagy 
semmi hasznát sem veszik. A világgal folytatott harcban az 
ütközetet egyházunk soha sem azért vesztette el, mert túlsók 
volt a tudomány. És így lesz a saecularismus esetében is.

De még néhány tartalmi vonást is ki kell emelnem. Aki 
az elmondottakat figyelmesen átgondolja, hamarosan rájöhet
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arra, hogy a saecularismus veszélyeinek a leküzdésében keveset 
vagy éppen semmit sem használ az „egyházi öntudat" erőssége. 
Az utóbbinak a jelentőségét nem kicsinyeljük le. De nyilvánvaló, 
hogy viszonylag erős „egyházi öntudat" ellenére is élhet valaki 
lényegileg saecularizált életformát. Az ilyen egyháztagok a dol
gok természete szerint állandóan belső egyházi ellenzéket alkot
nak és nemcsak, hogy nem hordozói az evangélium missziói 
feladatának, hanem meg nem tért énjükkel állandóan veszélyez
tetik ezt a missziót. A saecularismussal a harcot eredményesen 
nem is veheti fel más, mint az evangélium. Ma is, ebben az 
indusztriálizált világban, a technika minden vívmánya ellenére 
is áll, hogy „nincsen senkiben másban üdvösség és még mindig 
nem adatott más név, amely által kellene megtartatnunk", mint 
a Krisztus Jézusé. És minden életkörülményre vonatkozik Jézus
nak azon igéje: „Mit használ az embernek, ha az egész világot 
megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall?" Készséggel elismer
hetjük mindazon nagyjelentőségű eredményeket, amelyek a sae- 
cularis civilizáció vívmányaiként életünket gazdagítják. És mégis 
rá kell mutatnunk arra, hogy ez a saecularis civilizáció és 
a folyományaként kialakuló saecularis életforma felelet nélkül 
hagyja a tulajdonképeni életproblémát, a mi énünk örökkévaló 
értékének a problémáját, — felelet nélkül hagyja, mivel nem 
ismer Istennel való viszonyt. Ennek a viszonynak a problémá
jára a megoldás csak a Krisztusban felkínált isteni kegyelemben 
található meg. Az evangéliumnak ez az örömhíre nem foglal 
magában gazdasági vagy szociális programmot, nem is adja a 
jelenleg oly fontos gazdasági és szociális problémák megoldá
sának a kulesát. De amikor valaki a Krisztusban van és általa 
formált új teremtmény, akkor újjáalakul nemcsak az Istennel 
való viszony, hanem embertársaival való életközössége is és 
átformálódik a teremtett világban végzett munkája is ; ebben az 
új életformában pedig megoldódnak a régi bűnös világ problémái.

S ha így van, akkor az egyháznak nincs más feladata, 
minthogy ezt az evangéliumot hozza a világnak. Ma is áll, amit 
Luther, ha más összefüggésben is, de már a 95 tétel során val
lott: „Verus thesaurus ecclesiae est sacrosanctum evangélium 
glóriáé et gratiae Dei". Hangsúlyozni kell, hogy az egyház 
minden munkájával ezt a kincset akarja hozni és csak akkor 
a Krisztus teste, keresztyén egyház, a Krisztusban hívők közös
sége, ha ezt az evangéliumot hozza, ezt a kincset adja a világ
nak. Az egyház, mint földi szervezet tehát nem öncél: minden 
igyekezetével arra kell törekednie, hogy minél nagyobb mérték
ben váljon valósággá benne az, amit az újszövetség a „Krisztus 
testéinek  nevez. Azonban szervezete, berendezkedése a múlan
dóságnak vettetett alá, reá vonatkozólag is áll az apostol szava: 
„A mi országunk a mennyekben van" és „Nincsen itt maradandó 
városunk, hanem a jövendőt keressük". Hangsúlyozni kell ezt 
nevezetesen minden olyan egyházi alakulattal szemben, amely 
magát már itt a földön hajlandó Isten országa megvalósulásának 
tekinteni.
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Éppen ebből a szempontból a saecularismusra való tekin
tettel oly két front felé is tekintő feladat áll elénk, amely egy
részt az egyházat mint közösséget, másrészt pedig a hivatása 
szolgálatában álló lelkészt is kötelezi. Világos az, hogy a saecu- 
larismus nem egyvalamely felekezetet érintő vagy veszedelmez- 
tető mozgalom, hanem az egész keresztyénséget, sőt azon túl 
mindenféle vallásos életformát egyaránt támad és fenyeget. 
Annak leküzdése sem lehet tehát valamely felekezet különleges 
feladata. Súlyos hiba volna tehát, ha valamelyik egyház a maga 
határain belül felismerve a veszedelmet, annak elhárítására 
ugyan mindent megtesz, azonban nem törődik azzal, hogy a 
testvéregyházak esetleg közben elvérzenek a küzdelemben. 
Könnyen lehetséges volna, hogy amire küzdelmének gyümölcseit 
élvezni akarná, az ellenség más formában talán, de mégis csak 
elérné a célját. És éppen olyan súlyos hiba volna, ha valamelyik 
egyházi alakulat önmagát biztonságban érezvén részvét és segít
ség nélkül nézné a másiknak harcát, sőt esetleg titkos megelé
gedéssel szemlélné a belső válságot, amelybe a testvéregyház 
jutott. Könnyen lehetséges, hogy hamarosan a saját házában 
kellene megtapasztalni az ellenség dulását. A saecularismus 
elleni harc minden keresztyén egyházra egyformán vár és azt 
nem vehetjük fel a diadal reményében, ha nem támogatjuk 
egymást. Jól értsük meg: egymás támogatásáról van szó. A sae
cularismus kezében egyik legerősebb fegyver az egyház ellen 
annak széttépettsége. Hogy a saecularismus eddig is olyan széles 
területeket szinte ellenállás nélkül ragadhatott magához, annak 
talán nem utolsó sorban maguk a keresztyén egyházak az okai, 
amelyek egymásra fóltékenykedtek, egymásnak a rovására ipar
kodtak aprólékos nyereségeket elkönyvelni és nem vették észre, 
hogy közben az „ellenség* elhintette magvát a saját soraikban 
is. Ha ez így folytatódik, akkor Isten könyörüljön rajtunk! 
Annyi bizonyos, hogy az az egyház vagy szekta, amely arra 
törekszik, hogy a másik küzdőtársa vagy testvére rovására 
szerezzen bármilyen előnyt, ezzel elzárja önmaga előtt is az 
utat és nem tud az evangélium kincsével úgy szolgálni, mint 
ahogyan azt Isten reá bízta.

Amikor ezeket a sorokat írom, nem arra gondolok első 
sorban, hogy velünk, a mi egyházunkkal hogyan bánnak mások. 
Ezek a sorok nem azt a célt szolgálják, hogy a felebarátunk 
mellét verjék bűnbánattal: van nekünk magunknak is elég 
okunk bűnbánatra. Hagyjuk, hogy a felebarátunk maga tartson 
bűnbánatot. Gondolok itt első sorban természetesen a testvér 
református egyházhoz való viszonyunkra. Jól ismerem a mi egy
házunk értékeit és éppen az idén, az ágostai vallástétel emlék
évében különösképen is meg kell emlékeznünk és még inkább: 
kell újra sajátunkká tennünk azt a kincset és drága örökséget, 
amely az Ágostai Hitvallásban is hirdetett tiszta evangéliumban 
maradt ránk. Azonban hitvallást tevő őseink sem azt domborí
tották ki első sorban, ami őket elválasztotta a többségtől, hanem
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Isten előtt való felelősségük tudatában mindenek előtt reámutat
tak arra, ami az egy, egyetemes keresztyen igazság. Valóban, 
1530-ban sem Luther Mártonon vagy Melanchton Fülöpön és az 
ő társaikon múlt, hogy a keresztyénség egysége darabokra tört. 
Nékünk az utódoknak sem az a feladatunk, hogy a szakadást 
mélyítsük. Inkább keresnünk kell a protestantizmusnak az evan
géliumban gyökerező egységét: nem a múlt század elhibázott 
uniós törekvéseinek a folytatásaképen, hanem egymás megbe
csülésében, tiszteletben tartásában és önfeláldozó megsegítésében.

Hasonlót kell mondanom a szektákhoz és a római egyház
hoz való viszonyunkra vonatkozólag is. Jól tudom, hogy már a 
fentebbi vonatkozásban is igen könnyű az ideális helyzetet 
kigondolni és programmokban felállítani, de nehéz annak a 
keresztülvitele, mert a bűn lerombolja, amit jószándékkal épí
tettünk. És ezek a nehézségek még fokozott mértékben adódnak 
a szektákhoz való viszonyban, de nem kisebbek a római katho- 
licizmussal szemben sem. Hiszen az utóbbi legújabb hivatalos 
megnyilatkozásai szerint sem ismer más keresztyén egységet, 
mint csak az „egy akol*-ba való visszatérést és éppen ezért 
nem hajlandó lemondani arról, hogy más egyházak területén 
misszionáljon. Ennek ellenére is fennáll annak a kötelessége, 
hogy a békességet keressük. Fennáll még akkor is, ha sérelmet 
szenvedtünk és úgy érezzük, hogy elégtételre van jogunk. Leg
alább e sorok írója arról van meggyőződve, hogy Jézusnak a 
hegyi beszédben mondott szavai: Máté 5, 23—25 és 36—48, 
még ma is érvényesek, sőt alkalmasak arra is, hogy azokat az 
egyházaknak egymáshoz való viszonyára vonatkoztassuk. Ha 
mások feledik ezeket az igéket, ha a szekták nehezítik hivatásunk 
teljesítését, ha a másik egyház részéről elnyomatást szenvedünk, 
ez még nem ok arra, hogy mi magunkat felmentve érezzük a 
Jézus szavaiban foglalt elkötelezettség alól. Nem arról van szó, 
hogy egykedvűen és szenvtelenül nézzük, mint teszi tönkre a 
szekta vagy a másik egyház vetéseinket. Ha mi munkánkat 
hűségesen végezzük, azoknak kevés módjuk lesz erre és ritkáb
ban érnek célt, mint akkor, ha mi csatabárddal vonulunk fel. 
Arról van szó, hogy mindnyájan, az egyes gyülekezetek lelkészei 
és az egyház a maga egészében a szeretet parancsa alatt álla
nak. Vájjon nem mi vagyunk-e az evangélium egyháza és — 
sit venia verbi, — vájjon akkor nem nekünk kell-e legtovább 
győznünk szeretettel?!

Jelenleg a keresztyénségnek egyenesen létérdeke, hogy 
minden belviszályt és testvéregyházakkal szemben érzett félté
kenységet leküzdve egységes erővel vegye fel a harcot a sae- 
cularismus veszedelme ellen. Ezt a harcot nem lehet másképpen 
folytatni, mint a tiszta evangélium fegyverével: „Az Ige kőszál
ként megáll" •

Ez az ige nem holt beszéd, hanem élet, mert Isten Lelke 
szól benne. Élet kell, hogy legyen mindenek előtt annak az 
életében, aki azt hirdeti: „Én azért úgy futok, mint nem bizony
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talanra; úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos: hanem 
megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg mások
nak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.* 
Ezt nem másoknak írom. És úgy gondolom, hogy aki olvassa, 
az se a felebarátjára tekintsen.

Lehet, Istennek úgy tetszik, hogy még több teret enged 
az ellenség magvetésének. A mi hivatásunk elkötelező ereje 
akkor is megmarad. Mert mi nem magunkat, nem is földi érde
keket szolgálunk, hanem a Krisztus szolgáivá hivattunk el. És 
ha ebben a szolgálatban csüggedünk vagy elfog az elkövetke
zendőknek a félelme, akkor is „küzd velünk a hős Vezér*. 
„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.* 

Csak így indulhatunk harcba a saecularismus ellen.
— Vége. —

Lic. Dr. Karner Károly
egyet. ny. rk. tanár.

Suspiriumok.
I. Péter, 5. r. 6—11. v .

önhitségben önmagától 
vár az ember oly sokat; 
bár az élet csalódásból 
nap-nap mellett osztogat.

Föld vándora nézz az égre, 
lásd meg Isten kegyelmét 
s útvesztődből jutsz ki végre, 
mert az Űr nem hagy, megvéd!

Róma, 8. r. 18—23.
Könnytelt szemmel, vérző szívvel 

járunk s sóhajt hallatunk; 
láb mit tapos, kéz mit mível 
nem figyeljük. . .  ballagunk. . .

Pedig, hogyha észbekapva 
örökségünk vonzana, 
bánatkönnyünk elapadna 
s hálakönnyünk omlana.

I. Péter, 3. r. 8—15.
Sokszor bántnak? Szelíd szavad 

eleven szén — te ne szidj!
Átok követ, aki ragad 
drága gyöngyöt elveszít.

Igaz bírád vár örömmel 
s készíti a koronád — 
lépj eléje drága gyönggyel 
s gazdagítsad gyöngysorát!
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Csak az féljen a haláltól, 
aki bűnnek s bűnben él,
Istenétől, aki távol 
s örök életet nem remél.

De ne féljen elmúlástól, 
ki Krisztussal s benne él.
A keresztség áldásából 
örök élet hite kél.

Ligeti Ede
sajókazai lelkész.

Kelten hordoznak egy keresztet.
Szentháromság utáni 3. vasárnap.

I. Péter 5, 6 -1 1 .

Olyan sokan járnak manapság az élet útján megkeseredett 
szívvel, életunt arccal; oly sokan roskadnak össze az élet terhe 
alatt, mert nincs elegendő erejük ahhoz, hogy keresztjüket fel
vigyék a megdicsőülés hegyére. Bezárt ajtók megett oly sokan 
hullatnak könnyet. Az egyik, mert a testi Ínség ostromolja 
lelkét és bűnre kisérti; a másik, mert a szenvedések sötétsége 
vette körül életét. Az egyik, mert nem tudja megszokni a verej- 
tékes munkát; a másik, mert becsületességét, jóságát az isten
telenek kizsákmányolták. Úgy érzik, mintha az Isten elfeled
kezett volna róluk, mintha ők volnának az az elveszett juh és 
elveszett drachma, amelyet senki, Isten sem tart érdemesnek 
megkeresni. Ideig-óráig tán még próbálnak megállani az életük 
keresztje alatt, de azután ledobják a vállukról és dacosan 
mondják: az Isten is csak akkor segít, ha magad segítesz 
magadon.

Pedig, Testvéreim, a kereszt kitüntetés! Az államfő annak 
ad keresztet, akit ki akar tüntetni. Milyen büszkén viseli azt 
a tulajdonosa! Minél több keresztet kap, annál nagyobb tisz
telettel és elismeréssel adóznak neki, annál kedvesebb ember 
az államfő előtt. Pedig ezek a keresztek itt maradnak, egy sem 
követi hordozóját az örökkévalóságba. Nem kell-e sokkal inkább 
arra törekednünk, hogy a legfőbb Úr, az Isten előtt legyünk 
kedves, megbecsült emberek, akik nemcsak egyszer-másszor, 
hanem naponként hordozzák az őkeresztjüket?! Mert az Isten
adta keresztet nem lehet egy időre letenni, azután újra felvenni. 
Ha vannak is szolgálaton kívüli államférfiak, szolgálaton kívüli 
keresztyének nincsenek. Ha az Isten arra méltatott, hogy neked 
keresztet adott, hordd, viseld azt türelemmel, megszakítás, el
fáradás, megunás nélkül, mert csak aki mindvégig hív, az 
koronáztatik meg! El se csüggedj, mert csak azok roskadnak 
össze a kereszt alatt, akik egymagukban hordozzák azt; de 
neked olyan segítőd van, aki nem enged téged leroskadni, ha
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az ő kezét megfogod; aki könnyűvé teszi keresztedet, ha Ővele 
hordozod. El ne feledd soha, hogy keíten hordozzátok életednek 
keresztjét-. Isten és te.

Mai szent leckénk alapján keressük meg a feleletet erre 
a két kérdésre:

I. keresztviselésedhez mit kell neked adnod és
II. mit ad hozzá az Isten?

I.
Mit kell neked adnod keresztviselésedhez?
a) Az első, amit mi tehetünk az, hogy az életünk kereszt

jének hordozásával szembeni gyengeségünkkel és tehetetlen
ségünkkel együtt felismerjük azt is, hogy keresztünket nem a 
vak véletlen, nem is az emberi önkény rakja ránk, hanem az 
Isten keze és épen ezért alázattal, készséges engedelmességgel 
meghajtunk az ő végzése előtt, akinek hatalmában áll minden: 
megalázás és felmagasztalás, elveszítés és megtartás, de jóságá
ban csak egy: az örök életre nevelés. Tőled függ, hogy melyik 
esik osztályrészedül: a megaláztatás és elvesztés, vagy pedig 
a felmagasztaltatás és örök boldogságra való megtartás, mert 
— amint az apostol a mai szent leckénket közvetlenül meg
előzően mondja — : „Isten a kevélyeknek ellene áll, az aláza
tosaknak pedig adja az ő kegyelmét". Isten csak úgy tud téged 
felmagasztalni, testi és lelki szenvedéseidnek terhét előbb köny- 
nyüvé, majd boldogsággá változtatni, ha magadat az ő hatalmas 
keze alatt és bölcseséggel, jósággal, megváltó szeretettel teljes 
intézkedése előtt megalázod.

b) Nehéznek tetszik ez az alázatosság a keresztviselésben? 
Aggaszt a kérdés: hátha nem a felmagasztaltatás vár rád szen
vedéseid végén? Tán a szenvedésnél is jobban marcangolja 
lelkedet a gond, hogy az mikor fog véget érni, hogy meg 
tudsz-e állni addig, amig a felmagasztalás napja rád köszönt? 
Pedig Isten nem az emésztő gondot, a félelemmel teljes aggó
dást várja tőled, hanem azt, hogy minden gondodat Oreá vesd, 
mert neki gondja van rád. Azt várja tőled, hogy bízzál az ő 
gondviselő szeretetében, amely akar is, tud is segíteni rajtad, 
mert hatalmát az ő mindenek felett álló bölcsesége és atyai, 
szerető szíve irányítja. Azt várja tőled, hogy kereszted alatt ne 
csak emlékezz, hanem higyj is annak a szép énekversnek, amely 
így szól: „Nincsen olyan mélység, Olyan gyötrő kétség, Hogy 
abból ki Ne segítsen Hatalmával, irgalmával A jóságos Isten." 
(Dt. é. k. 400. 1). Csak ne akard te Istennek kiszabni az időt, 
hogy mikor jöjjön el szabadulásod napja, mert Ő tudja, mikor 
üdvösséges az néked. A kegyes Jób még földi életében, Jézus, 
a szegény Lázár csak az örök életben nyeri el a felmagasz- 
taltatást, de az alázatos, hivő lélek felmagasztaltatása el nem 
marad.

c) Az Istenben való bizodalmunk azonban nem válhat 
nemtörődömséggé, mert nemcsak Isten veszi le rólunk a gond
nak mindennemű terhét, hanem e világ kisértései is körülvesz
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nek bennünket, hogy megejtvén minket, Istenbe vetett bizodal- 
munkat rettegő félelemmé és ennek nyomán bizalmatlansággá 
tegyék. Józanságot, vigyázatot, állandó lelki éberséget vár tőlünk 
az Isten, mellyel a kívánatos köntösbe öltöztetett, de testünk 
és lelkünk megrontására törő, leselkedő kisértéseket idejében 
felismerjük és elkerüljük. Józanságra és lelki éberségre a ke
resztyén embernek kimondhatatlanul nagy szüksége van, mert 
ellensége: a gonosz, olyan, mint az ordító oroszlán: erős és 
bátor, éhségében vakmerő és kérlelhetetlen. De mig az orosz
lánt jó előre észreveheted, mert messziről hallhatod éhségtől 
dühöngő ordítását, a te ellenséged: a sátán, láthatatlanul és 
hangtalanul, de nem kevesebb dühvei járkál körülötted és ha 
éber lelkiismerettel idejében észre nem veszed s ki nem térsz 
előle, reád ront, hogy széttépjen és elnyeljen. Azért légy józan 
és vigyázz, alázatod és bizodaliliad mellett éber lelkiismerettel 
járj az élet utján, hordozván keresztedet, mert csak így nyer
heted el a győzelemhez, a felmagasztaltatáshoz szükséges isteni 
segedelmet, melyet keresztviselésedhez Ő nyújt tenéked.

II.
Mit ad az Isten keresztviselésedhez?
a) Mindenek előtt megerősíti a lelked hitét, bizodalmát az 

ő szent Lelke által. Az ő igéjében megmutatja néked, hogy nem 
élt soha e földön Isten előtt kedves ember, akinek keresztje 
legalább is olyan súlyos, vagy még súlyosabb ne lett volna, 
mint a tiéd. Odaállítja lelki szemeid elé azt, akit legjobban sze
retett, aki a saját lényének visszatükröződése: egyetlen egy
szülött Fiát és szól hozzád: Nézd meg az ő keresztjét, aki pedig 
a bűnt nem ismerte, sem álnokság szájában nem találtatott, 
mint hordozta azt alázatos engedelmességgel, a felmagasztal ta
tásba vetett rendíthetetlen bizodalommal és soha nem szunnya- 
dozó lelki éberséggel; hiszed-e, hogy egyetlen Egyszülöttemnek 
vesztét akartam ? Lásd meg, hogy az ö útja is a szenvedéseken 
ment végig, mígnem elérkezett a megdicsőülés reggele! Azután 
nézd meg a te atyádfiainak, az első tanítványoknak, Istvánnak 
és a többi keresztyén vértanuknak, Luthernek, a gályaraboknak 
és a többieknek keresztjét! Lásd meg ezeknek életpéldáján, 
hogy itt, a bűn uralmának sötét világában is mily könnyen és 
tántoríthatatlanul hordozták ezek életük keresztjét, mert velem 
hordozták azt. Lásd meg, hogy nemcsak te, hanem minden hívő 
ember és minden az üdvösségre kiválasztott lélek hordozza a 
maga keresztjét, mert küzdelem nélkül nincsen gyözedelmi ko
szorú, megaláztatás nélkül nincsen felmagasztaltatás. . .

így vigasztal az Isten és erősíti szent Lelke által a hitedet, 
bizodalmadat, reménységedet, bátorságodat, hogy azt, ami ellen 
a természetes emberi gondolkodásod felzudul: a szenvedések 
keresztjét alázattal, bizakodó hittel és csendes, megnyugodott, 
a győzelem felől bizonyos lélekkel hordozzad.

b) De nemcsak vigasztalással segít az Isten nekünk a ke
resztviselésben, hanem az ő irántunk való kegyelmét, amellyel
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az örök dicsőségre már elhívott minket a Jézus Krisztus által, 
abban is megmutatja nekünk, hogy a keresztviselésben mind
inkább tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosakká tesz 
minket. Fogyatkozásainkat eltünteti; az ő ismeretében, szerete- 
tében, a tűrésben és reménységben mind tökéletesebbé és így 
képessé is lesz bennünket, hogy a szenvedések megpróbáló 
tüzén keresztül is eljussunk a célhoz. Erősekké tesz minket, 
nem hagy bennünket összeroskadni saját gyengeségünk és ma- 
gára-hagyatottságunk tudatában, hanem érezteti, hogy velünk 
van; a benne helyezett bizalom által oly testi és lelki erőkkel 
ajándékoz meg bennünket, hogy az ős-ellenség minden támadása 
sem ingathat meg bennünket a cél felé haladásunkban. Szilár
dakká és állhatatosakká tesz bennünket, állandó erőforrásul 
nyújtja nekünk szent igéjét és a szent sakramentumokat, me
lyekkel a Krisztussal való életközösségünket ápolja, bűnbocsá
natot, életet és üdvösséget biztosít...  Ebben az életközösségben 
lassan-lassan minden bűn és csábítás gyűlöletessé és megútálttá, 
minden jó és szent, még a kereszt is kedvessé és kivánatossá 
válik előttünk s az ó-ember helyén egy teljesen új, a Krisztus 
oldalán szilárdan, állhatatosan megálló ember fogja hordozni az 
élete keresztjét nem megkeseredett szívvel, hanem az örök 
dicsőség előrevetett fényével az arcán. És így a kereszt már 
nem lesz nehéz, mert ketten hordozzuk az t: Isten és önmagunk.

Bizony mondom néktek, kedves Testvéreim, aki ilyen mó
don engedi, hogy Isten segítő társul szegődjék melléje a kereszt
hordozásban, annak a kereszt könnyűvé válik, az diadalmasan 
fog a gonosznak ellentállni és boldogan fogja vallani a szenve
dések keresztje alatt i s : „Övé a dicsőség és a hatalom örökkön- 
örökkó“. — Ámen.

Scherer József
szentgotthárdi lelkész.

Magasság- és mélységélet.
Szentháromság után 4. vasárnap.

Rém. 8, 18—23. v.
Mi zokog elő e sorokból ? A megbántott ember panasza és 

a megbékélt ember diadalma ? Az egyén nagyszerű szenvedés
érzése, amelyen erőt vett a lélek? Egy költő dala ez, amely 
alkonyi zenével kezdődik, irtózatos csendfi rengetegbe vezet, 
magába szívja a természet éjtszakai misztikus zenéjét, fojtott 
panaszát s végül mégis a hajnalhasadás sejtelmes himnuszává 
magasztosul? — Vagy több ez egyéni szenvedésbe-olvadásnál, 
amelybe álmatlan éjtszakák, bajvívó lelki órák, testi gyötrelmek 
emléke, egy embersors vihara zúg bele, mert mindezeken győ
zedelmeskedett valami megsejtett nagy, égi reménység? Több 
költői látásnál is (bár mint költői látás is egyike a legesleg
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nagyszerűbbeknek), s nem a költő vezeti itt az embert, hanem 
az ember belső tapasztalata ihleti költészetre az egyént!? Nem! 
Az amit itt Pál apostol mond, mindezeknél több. Több ideális, 
rajongó hangokkal átszőtt természetfilozófiánál, a természettel 
való együttérzésnél is. Pál lelke, Dante másvilági lélekjárásához 
hasonlatos nagyszerű látással végigjárja a természetet s úgy 
érzi, hogy a világ fundamentuma valahol nagyon mélyen van, 
a lét gyökere valahol a fájdalom, az örök szenvedés talajába 
ereszkedik alá s azt — mint a lagúnák városában az épületek 
alját titkos tengeri áramok — a szenvedés vizei mossák. A 
szenvedés az ő képzeletében valahogy akkép fogja körül a létet, 
mint Laokoon testét a kígyó, amelytől szabadulni szeretne, ame
lyet a kezével nyom, g y ű r... De ez csak egyik oldala Pál 
apostol látásának. Az egyéni léten túl, az egyetemes emberi 
szenvedés megérzéseinek határain túlesően, fölötte a természet- 
tudománynak, Pál apostol lelke a lét csúcsára rohan, oda, ohová 
a vallásos lángelmék egytől egyik felfutottak. S amint egyre 
feljebb rohan, elmaradnak a sötét látások, a dermesztő hangok, 
érzi: a dolgoknak csak az alja van fantasztikus rémes homály
ban, a fáknak csak a gyökereik dudorodnak ki küzdő karmok
ként a földből, a lét épületei csak derékig vannak az elmúlás vi
zeiben .. .  De, íme, a magasságból nagy összefüggések látszanak. 
A fák, lombos fejükkel, az ég felé ágoskodnak. Csak lent volt 
homály, — itt fönt virradat van. Csak alant hallatszott nyögés, 
— itt már szent sóvárgás emeli szárnyát az ég felé, — a dísz
harmóniák harmóniákká olvadnak. A szavak hatalmas lendülettel 
felemelkednek s egy szent, sóvárgó reménység kifejezésével 
misztikus homályba vesznek. Szinte akkép tűnik föl, hogy Pál 
apostolnak a magasság felé tekintő arcát másvilági fény önti 
el, ajakán elhal a szó, mert amit most lát és hall, az kifejez- 
hetetlen s a végső szavak egyre halkulóan belevesznek egy 
fönséges látás világába. Itt már a szimbólumok nyelve is da
dogás. Csak azt sejtjük, hogy az emberi lélek valami kifejez- 
hetetlenül nagyszerűt várhat s az utána való sóvárgás szinte 
feljebb emeli az embert, lábujjhegyre, hogy a szokottnál vala
mivel továbbra lásson. Lássa, új élet van reáközelgőben, amely- 
lyel szemben a szenvedés és halál tehetetlen, mivel nem rabolhat 
meg bennünket attól, amit a lelkünk nyert, mert ez a nyereség 
maga a lélek.

Keressük csak meg mi is a gyötrelmes mélységéletet! Lás
suk meg: amíg az élet, a teremtett világ mélységben, alanti 
létben gyökerezik, mindaddig szenvedés a része, s a hangja: 
fohászkodás és nyögés. E rablét kiterjed az egyetemes életre. 
A tengerek mélye hánykódik, mint leviathán, a föld színe alatt 
morajlások húzódnak, hegyek gyökerei sustorgó forróságba 
nyúlnak alá. A szakadékokat rohanó, kétségbeesés- és félelem- 
szavú vizek mossák, a völgyekre ködök terülnek. . .  Ily mély
ség-, fénytelen alagútéletet él sok ember is. A gond, a gyűlölet, 
a  reménytelenség, az önzés rettentő élősdi férgek létünk gyö
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kerén, a legduzzadóbb életerőket szívják el, — vampirok, kive
szik az életből az ideálokat, idő előtt megfehérítik a hajat, 
megroggyantják a lábat, elhomályosítják a tekintetet. Lélekrot- 
hasztók ezek a fénytelen, lendületnélküli, lefelé húzó erők, s a 
rothadandóság rabságában élők soha sem tudnak túllátni a 
szenvedésen, a múlandóságon, a látszaton. Mindig lázadozok, 
mert mindig elégedetlenek, s ez az elégedetlenség az irigység, 
gonosz sóvárgás lázadozása. — Te is ismersz ily alagútéletű 
embereket, — sőt gyakran magad is az vagy. Ösztönember, 
aki te önmagadat az indulataid-, érzékiséged-alkotta ketrecbe 
zárod. Te széttörhetetlen láncot kovácsolsz fáradhatatlan gond
dal. Azt gondolod, legyőzhetetlen hatalmad rabláncon tartja 
majd az egész világot s téged, magadat zavartalan szabadság
ban hagy. így aztán éjjel-nappal, óriástűzben kegyetlen, kemény 
kalapácsütésekkel dolgozol a láncon. Mikor végre munkáddal 
elkészülsz s a láncszemek tökéletesen, széttörhetetlenül fonód
nak egybe, azon veszed észre magad, hogy vaskarmai téged 
magadat tartanak fogva. Ezt a Rabindranath Tagorétól átvett ké
pet bátran alkalmazhatod nem csak m agadra... Ez a rabságlét 
lényegében nem más, mint a lelki rothadás állapota, midőn a 
lelki élet távlatai megszűnnek, a szellemiség arányai összezsu
gorodnak. S e rothadás miatt, vagy tán ennek következtében 
csap ki rettentő nyögés hangja, valami laokooni kígyószorította 
kínszenvedésteljesség az ösztönemberekből, a tékozló, de meg
térni nem tudó fiákból az aranyimádás tehetetleneiből, a hiú 
nagyravágyók szélmalomharcából, azokból a világnézetekből, 
amelyek majd mint szocializmus, majd mint kommunizmus, 
majd pedig mint belsevizmus tűnnek fel véres tanokban, dé
moni tanításokban, Max Stirneri mértéknélküli önösségben, vér
hullámokon. Ez a lelki rabság, a rothadás terül az európai 
kultúra sok belső pogányságára is, s ez az, ami a nemes lélek
nek kifejezhetetlenül, véresen fájó, ez az, amitől az istentiuság 
érzése lassanként múlandóságba, kétségbeesésbe hanyatló ár
nyékká lesz. . .  S itt bátran lehetne beszélni mélységemberekről,
mélységkulturáról, mélységvallásról___

Pál apostol azonban megmutatja a magasságéletet is. Az 
egész teremtést, mint egy gyermeket, a lábujjhegyre emeli, s 
azt mondja a fűnek: emeld a fejed a föld fölé magasan! a 
bokornak: emelkedj a fű fölé, hogy annál magasabbra láss í 
a fának: növekedjetek mind magasabbra! Emelkedj egész világ 1 
Alant rettenetes csend van, de föntebb lombsuttogás, szellő fu- 
valma, madárszárnysuhogás. Valami rettenetes energia feszül 
az egész természeti életben: a feljebb emelkedés vágya. Ennél 
a szent, sóvárgó vágyakozásnál kezdődik a magasságélet. Nézd 
a feljebb emelkedés vágyát a fánál, amely ágaskodik a fény, 
a magosság után. Nézd a virágokat, szépséges arcukat ha csak 
egy kicsikét is emelhetik közelebb a naphoz, mily boldogok, 
illatukat boldogságukban szabadabban fuvallják a világba. Hát 
még az emberi lélek mint emelkedik, ágaskodik, sóvárog I. . .
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Emelkedj, ó ember! Te is I Lent a szenvedés. De hiszen te nem 
erre születtél, hanem magasabbra, a szenvedés fölé! Az Isten 
fiainak dicső szabadságára! Az alanti világból a magaslati vi
lágba való felnövekedésre. Ide vágyódnak, ezt sóvárogják a 
nagy lelkek, a világszellemek, amidőn szívüket vetik oda a 
világtörténelem útjára, hogy az utódok boldogabban léphesse
nek azon keresztül, magaslatok felé. Ezt a magasságos világot 
sóvárogja az idealizmus, amely szakadékok szélén vezet csúcsok 
felé. Az Isten fiainak dicső szabadságát sóvárogják a bölcsek, 
akiknek az egész világ, maga az emberi élet egy nagyszerű 
szimbólum, amelynek jelentését betűzik a tudományokkal. Ez 
a szent vágyódás beszél nagyszerű cselekedetekből, amikor 
szinte elvágjuk a szilárd lét szirtjéhez kötött hajó köteleit, hogy 
élethajónk merészen fusson nagy határtalanságok hullámain az 
Isten fiainak dicső szabadsága felé. Ezt megközelíteni az egyéni 
létben: harc a végletekig az ösztön-, az indulatélet ellen, — a 
társadalmi életben: harc a felületesség és közöny ellen, amely
nek határtalan sivatagjában a leghömpölygőbb eszmefolyam is 
elvész. — A nemzeti életben: a nagy nemzettestet felsegíteni 
a legtisztább erkölcsi élet talapzatára, s a nemzet géniuszával 
tündöklő látásokra vinni milliókat. Mindenütt harsogni kell: a 
legvértelenebb ideál is többet ér az emelkedés, a lelki szabad
ság szempontjából a legvaskosabb izomzatú materializmusnál. 
Fel kell szabadítani a lelkekben a vágyat s meg kell értetni: 
a ködöknek és páráknak, a kétségeknek és homályosságoknak 
a vágy a szivárvány színét adja. Meg kell végre érteni: a hír, 
a vagyon épp oly kevéssé visz a magasságba, mint ahogy a 
madár szárnyát is hiába aranyozod be, nem repül magasabbra, 
sőt ha bearanyozod: egyáltalán nem képes repülni aranyos 
terhétől. . .

Halleluja, néked, magasságélet, amely oly világba emelsz, 
ahonnan átlátunk a múlandóság fátyolán, s azon keresztül az 
örökkévalóság körvonalai derengenek felénk!

Kutas Kálmán
szegedi lelkész.

A jobb napok útja.
Szentháromság után 5. vasárnapra.

I. Péter III. 8—15.

Ebben a felolvasott bibliai szakaszban van két mellék- 
mondat, amelyre — úgy gondolom — mi valamennyien fel
figyelünk: „Aki akarja az életet szeretni és jó napokat látni.* 
A legkülönbözőbb helyekről jöhettünk el ide, az Istennek há
zába. Egyikünk megelégedett, békés, csöndes hajlékból, mely 
fölött ott ragyog az örömnek és boldogságnak napja, másikunk 
fáradtan, törődötten egy házból, melyben egy nagy család lakik
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s vívja kicsinyje-nagyja a mindennapi kenyérért való küzdelem 
ádáz tusáját, harmadikunk borús arccal, könnyfátyolos szemmel 
egy hajlékból, amelyre a megpróbáltatás és a szenvedés vetnek 
sötét árnyékot, a vágyunk mégis közös, a vágyunk mégis egy: 
szeretni akarjuk az életet és jó napokat látni. Jelenvaló világunk 
szomorú csillagzatok jegyébe juthatott és vont oda magával 
-bennünket is. Vállainkra rakhatta a megnehezedett élet szinte 
elbírhatatlan terheit, könyörtelenül elfújhatta legszebb álmainkat, 
romba dönthette tervezgetésünképítette várainkat, kilophatott a 
szívünkből sok mindent, amit nélkülözni fáj. Egyet nem tudott 
elrabolni, az élet szeretetét s azt a vágyat, hogy lássunk jobb 
napokat. Sőt minél nehezebb a jelen, minél nyomasztóbb a 
sorsunk, minél nagyobb gondteher alatt nyög és sóhajtozik 
egyes ember és a megtépett ország, minél nagyobb gazdasági 
és lelki válságba jutott maga az egész emberiség, ez a jobb 
napok után való vágy annál erősebb lesz a szívekben s mint 
Isten népe egykor, úgy sóhajtozunk mi is : „Vidámíts meg min
ket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz 
képest, amelyekben gonoszt láttunk." (90. Zs. 15.)

Szeretni az életet és jó napokat látni örök emberi vágy. 
Ezért figyelünk föl fokozott érdeklődéssel az apostol tanácsára, 
mellyel ezekhez az óhajtott jobb napokhoz szeretne bennünket 
közelebb juttatni, rámutatván arra, hogy az emberiség boldogabb 
életének titka a testvéries együttérzés és a krisztusi lelkűiét.

Helyesen az apostolt akkor fogjuk megérteni, ha tanácsait 
összefüggésükben vizsgáljuk meg. Előzőleg a különböző rendű 
és rangú emberek kötelességeiről szólott. A pogányok között 
szerteszórt keresztyéneket arra buzdította, hogy a felsőség iránt 
legyenek tisztelettel. A szolgai sorban lévőket intette, tanúsítsa
nak uraik iránt feltétlen engedelmességet. Szólott az asszonyok 
keresztyéni helyes magaviseletéről, majd meg a férfiakat buz
dította kötelességeik hűséges teljesítésére. Most azután tovább 
fűzi gondolatait, magasabb nézőpontra helyezkedik s általában 
a boldogabb egyetemes emberi együttélés alapfeltételére mutat 
rá : „Végezetül mindnyájan legyenek egyértelműek, rokonérzel- 
műek, atyafiszeretők, irgalmasok, kegyesek."

Testvéreim! Fejlődésének hosszú, küzdelmes útján mennyi 
fájó csalódástól kímélte volna meg magát az emberiség, ha 
kezdettől fogva szívébe zárja ezt az igénytelenül egyszerű apos
toli tanácsot s nem keresi csalóka fény után menve téves utakon 
a világboldogságot. Gondoljunk csak a sok évezredes harcra, 
mely egy igazabb, boldogabb társadalmi élet megteremtése érde
kében azzal a jelszóval folyt öreg földünkön, hogy a földi lét 
megmásíthatatlan törvénye a hatalmasabbnak joga, hogy az erő
sebb letiporhatja a gyöngét s könnyek tengerén a hullák hegyein 
is felépítheti boldogsága várát. Régi és új próféták egész serege 
variálta ugyan a jelszót, de lényege a régi maradt: Ember, 
nemzet az élet akkor lesz a tied, jó napokat akkor fogsz látni, 
ha van bátorságod kíméletlennek lenni, ha természetesnek talá-
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lód, hogy önzésednek mindent feláldozhatsz, ha örömöd mézét 
mosolyogva tudod sajtolni embertársaid sós veritékcsöppjeiből, 
ha fentartás nélkül ráhelyezkedsz a „sacro egoismo“, a szent 
önzés álláspontjára, ha könyörtelenül átgázolsz mindenen, ami 
vélt boldogságod útjában áll, ha el nem lágyulsz sáppadt asz- 
szonyok, vézna gyermekek hulló könnyeire, ha közönyösen 
tudsz elnézni éhség és mezítelenség fölött. Mert csak az erősé, 
a kíméletlené az élet, csak neki jutnak osztályrészéül a jó napok. 
Nyíltan és rejtetten, bevallottan és titkon hogy folyik ez a harc 
most is. És hogy sír, nyöszörög nyomában az emberiség tépett 
lelke. Hová jutott ezen az úton ? A meghasonlás, a boldogtalan
ság állapotába. Szomorú kiáltó bizonysága a mai emberi társa
dalom, melyben két vészes véglet gyanánt áll egymás mellett 
a legnagyobb gazdagság s a legnagyobb nyomor, az élet minden 
szépségének korlátlan élvezete s az élet legelemibb javairól való 
kényszeredett lemondás. Az élet mélységeiből napról-napra 
mennyi síró panasz tör fel emiatt, mennyi egyre hangosabb 
követelés egy igazibb, emberibb, keresztyénibb társadalom után. 
Boldog egyesek elmondhatják talán Madách Évájával: „Ó élni 
mi szép, ó élni mi jó“, de nem az emberiség s talán sohasem 
voltunk messzebb, mint ma attól, hogy elmondhatnánk jelenvaló 
világunkra vonatkoztatva a fausti szót: „Ó maradj, maradj, hi
szen olyan szép vagy!“

Vagy gondoljunk azokra a kísérletekre, amelyek más mód
szerrel igyekeztek az emberiség társadalmi életét boldoggá tenni. 
Eszünkbe jut az első keresztyének becsületes próbálkozása, hogy 
önelhatározásukból vagyonközösségben éljenek, hogy közülök 
senki semmit ne mondhasson a magáénak, hanem mindenük 
közös legyen. (Acta 4, 32). Élénk emlékezetünkben van, hiszen 
önmagunkon éreztük gonoszságát, gyalázatát, a kommunizmus 
kísérlete s napjaink szomorú szenzációja az orosz szovjet véres 
nagy próbálkozása, hogy a vagyonközösségben rakja le egy 
boldogabb világ fundamentomát. Hová vezetett ? Látjuk, tudjuk. 
Lerombolt, meggyalázott templomok, elnémult harangok, elrablóit 
kegyszerek, a Krisztusnak ezerszámra kivégzett szolgái jelzik 
az útját. Általános elszegényedés, teljes erkölcsi lezüllés, a hir
detett egyenlőség, testvériség és szabadság helyén a tobzódó 
zsarnoki önkény tanúskodnak hangosan a csődje mellett.

Bizonyára sem az egyik, az erősnek korláttalan hatalma, 
sem a másik, a minden különbséget kiküszöbölni akaró vagyon
közösség nem tudta megvalósítani az emberiség szívének vágyát, 
a boldog életet, az óhajtott jobb napokat. Az út, melyen vezetni 
akartak, járhatatlannak bizonyult és nem vezetett célhoz. Nincs 
is más járható út, egyedül az apostolé, a testvéries együttérzés 
útja. Ezen az úton nem fogunk akarni egyre szélesebb elvá
lasztó árkot vonni az egyes társadalmi osztályok között, nem 
futunk a földi egyenlőség, a vagyonközösség hiú káprázata 
után. Egyre törekszünk mindenekelőtt és legfőképen, hogy 
„legyünk mindnyájan egyértelműek, rokonérzelmüek, atyafi
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szeretők, irgalmasok, kegyesek." Ez az emberiség boldogabb 
életének útja.

Testvéreim! Mennyit veszítene élességéből a féktelen erő
vel tomboló társadalmi osztályharc, ha „a tőke" képviselőiben 
„a munka" emberei iránt több volna a rokonérzelem, az atya
fiúi szeretet és az irgalmasság. Ha minden fentartás nélkül el
ismernék az emberibb élethez való jogukat s egyéni áldozatuk, 
önmegtagadásuk által is hozzásegítenék őket ahhoz. Ha tudná
nak örülni velük, az örülőkkel és tudnának sírni velük, a sírok
kal. Ha volna a lelkűk mélyén krisztusi indulat: „Szánakozom 
ezen a sokaságon, mert nincs mit enniök." (Márk. 8, 2). És 
milyen nagy mértékben enyhülne ez az ellentét, ha megfordítva 
„a munka" embereiben is több volna az egyértelműség és a 
kegyesség. Minden vonatkozásban milyen meghittebb, emberibb, 
krisztusibb volna a parancsolok és az engedelmeskedők, a ve
zetők és a vezetettek egymáshoz való viszonya, ha annak alapja 
az apostol által követelt testvéries érzés lenne.

Ez a testvéries érzés azonban csak krisztusi lelkületből 
fakad, amely féken tudja tartani a nyelvet, megzabolázza az 
ajkakat, hogy ne szóljanak álnokságot s bilincsekbe veri a leg
ősibb emberi ösztönt, a bosszúállást. Krisztusinak mondom ezt 
a lelkületet, mert ő volt az, aki ezzel az érzülettel járta földi 
léte útját: áldotta azokat, akik őt átkozták, jót tett azokkal, 
akik őt gyűlölték és imádkozott azokért, akik őt háborgatták 
és kergették. Ő volt az, „aki szidalmaztatván viszont nem szi
dalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az 
igazságosan itélőre." (I. Pét. 2, 23.)

Tudjuk jól, hogy a világ ezt a lelkületet gyengeségnek, 
gyávaságnak tartja és többre értékeli a „szemet szemért, fogat 
fogért" elvet. És mi mégis valljuk és hirdetjük férfias komoly 
meggyőződéssel, hogy nem gyengeség ez, de felmérhetetlen 
lelki erő, nem gyávaság, de a legnagyobb hősiesség. Amellett 
lelkeket hódító csodálatos hatalom. Jézus sokakat rabul ejtett 
igézetes szavával, még többeket jóságának, mindenkihez leha
joló szeretetének áldott cselekedeteivel, a világot azonban ke
resztfája hódította meg. Az a mód, ahogy hordozta azt, ellen
ségeiért imádkozva ahogyan szenvedett rajta. Az a pogány 
századás, aki a keresztfa tövében vallomást te tt: „Bizony Isten
nek fia volt ez", millióknak volt zsengéje, akiket ez a lelkűiét 
tett a Krisztus foglyaivá. Pál apostol megtérésében sok minden 
közrejátszhatott: az Úr hívogató, megvilágosító kegyelmén kívül 
fogékonysága a vallás igazságai iránt, neveltetése, de kétség
kívül nem utolsó volt az, hogy mint fiatal lelkes farizeus a 
jeruzsálemi kapu előtt szemtanúja volt István megköveztetésé- 
nek. Látta, mint hullanak durva kemény kövek egy ifjú em
berre, aki tűr némán, szelíden, nagy fenszóval imádkozván: 
„Uram, ne tulajdonítsd nékik e bűnt!" (Acta 7, 60). És hogy a 
keresztyénség meg bírt a világból hódítani annyit, amennyi 
az övé s hogy van vonzó ereje ma is, abban Isten erején kívül
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nagy szerepe volt és van hűséges szolgái és igaz hívei tűrni 
és szenvedvni tudó krisztusi lelkületének. Ilyen lelkűiét azon
ban csak mély, nagy erőforrásból táplálkozhatik. Abból a bol
dogító tudatból, hogy az Isten szüntelen vigyázza földi utamat, 
szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein, 
hogy én vele a Krisztus által áldott életközösségben vagyok.

Örök emberi vágy: olyannak tudni, olyannak birni, az 
életet, hogy szeretni lehessen s látni jó napokat. E vágy telje
sülésének lehetőségét tárta fel az apostol, arra tanítván minket, 
hogy az életünk szeretetreméltó lesz s erre a meghasonlott, 
boldogtalan emberiségre eljönnek a hőn óhajtott, a várva-várt 
jó napok, csak legyen mindnyájunkban igaz testvéries érzés és 
krisztusi lelkűiét. Ámen. My.

A keresztség kötelezései.
Szentháromság után 6. vasárnap.

Róm. 6, 3—11.
A felolvasott igékből nagypénteki és húsvéti hang csendül 

ki. De vájjon nem tárgytalan és időszerütlen-e az most, mikor a 
Krisztus halálának és feltámadásának az ünnepei már messze 
mögöttünk vannak? Miféle vonatkozásban van ez a Szenthárom
ság utáni időszak s közelebbről ez a mai vasárnap nagypéntekkel 
és husvéttal? A lehető legszorosabbal. Sőt nemcsak ez, hanem 
általában minden egyes vasárnap. Hiszen a vasárnapot tudva
levőleg egyenesen Krisztus feltámadásának az emlékére tette 
az egyház ünnepnappá. Eszerint eredetében minden vasárnap 
a husvétra emlékeztet bennünket; s minden vasárnapnak a 
lényegében van valami a husvétnak. a feltámadásnak az örö
méből. De vele együtt a kötelezéséből is. Hogy amint Krisztus 
feltámadott, úgy kell nekünk is feltámadnunk új életre.

A husvétot azonban megelőzi a nagypéntek: a feltámadás
nak és új életnek szükségszerű előfeltétele, a meghalás. Mint 
ahogy ezt a természetben is látjuk. Hogy abból a földbe vetett 
gabonából új csira, új élet fakadjon, előbb el kell annak halnia 
(Ján. 12, 24.). Jézus is a halálon keresztül jutott el a feltáma
dásra, életre. Éppen így a mi bűntől ment, keresztyéni új éle
tünk is csak a bűnnek való meghalásunkból sarjadhat ki. Ezért 
a vasárnap a husvétra való emlékeztetés mellett visszamutat 
egyúttal a nagypéntekre s a húsvéti öröm mellett nagypénteki 
vonatkozása is van. Minden vasárnap s általában minden ke
resztyén életnek a tartalma a halál és a belőle származó fel
támadás, új élet körül mozog. Mert a keresztyénségnek örökké
való fundamentomát a husvét képezi (I. Kor. 15, 14.) a tőle 
elválaszthatatlan nagypéntekkel együtt. Lássátok, ezért időszerű 
most is, amaz ünnepek után egy negyed év múlva; sőt időszerű 
marad mindenkor és mindvégig az a hang, melyet az apostol 
mai szentleckénkben megszólaltat.
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De míg általánosságban is bizonyos tartalmi kapcsolat van 
a vasárnap és nagypéntek-husvét, ill. a halál-élet között: Pál 
apostol ennek a tartalomnak s a benne kifejezésre jutó nagy
pénteki és húsvéti hangnak még nagyobb nyomatékot ad a 
keresztségre való utalással; amikor a halált és a feltámadást, 
új életet a keresztségből folyó követelményképen állítja elénk.

A keresztség egyike a Krisztus által rendelt két szentsé
günknek; s egyike másfelől annak a bizonyságot tevő s erőt 
adó hármas kegyelmi eszköznek, melyről János apostol azt 
mondja: Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a 
lélek, a viz és a vér. A lélek, mely az igéből szól hozzánk; a 
keresztség vize és Jézusnak urvacsorai véres áldozata. Ez a 
három pedig egy; mintahogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek is egy 
(I. Ján. 5, 7—8.). Ennek az összetartozó és egymást kiegészítő 
egységnek a megbontása s keresztyén életünknek a kára nélkül 
egyiket sem lehet e három közül mellőzni, vagy egyiket a másik 
mellett háttérbe szorítani. Pedig ma sokan vannak, akik külö
nösen a keresztséget olyan közönbös, majdnem lényegtelen s 
legfeljebb a hagyományon alapuló cselekménynek tekintik; akik 
gyermekeiket csak úgy szokásból kereszteltetik meg anélkül, 
hogy a keresztség lényegével tisztában volnának s annak ko
moly kötelezését átéreznék és megfogadnák. Gerinctelen keresz- 
tyénségünknek, lagymatag vallásosságunknak egyik oka bizo
nyára ebben is keresendő. Nem lesz azért felesleges, ha a 
keresztségre s vele járó kötelezettségekre figyelmeztetve szólok 
előttetek ez alkalommal a keresztség által követelt halálról és 
az ennek nyomán járó új életről.

I.
Amikor Pál apostol rómabeli híveinek azt írja : Avagy nem 

tudjátok-é, hogy akik megkeresztelkedtiink Krisztus Jézusba, az ő 
halálába keresztelkedtiink meg? — ebben a kérdésben benne rejlik 
egyúttal az igenlő felelet is. Szavaival tehát tulajdonképen azt 
akarja mondani: Hiszen ti jól tudjátok, hogy mit jelent a kereszt
ség ; ismeritek annak a lényegét; tudjátok, hogy mire vállalkoz
tatok benne és általa. Gondoljatok vissza reá, jusson az esze
tekbe ! A mai keresztyének nagy részére nézve azonban az 
apostol kérdése nem egyszerű, puszta emlékeztetés, hanem 
komoly intelem. Mert sokan, nagyon sokan s bizonyára itt kö
zöttünk is akárhányan nem tudják, hogy voltaképen miben is 
áll a keresztség? Azt hiszik: abban, hogy a lelkész annak a 
kisdednek a fejére az Atya, Fiú és Szentlélek nevében egy kis 
vizet önt; beírják az anyakönyvbe; utána pedig megtartják a 
paszitát, — s ezzel aztán minden rendben van. Vagyis sokak 
előtt üres ceremónia s evésre és ivásra szolgáló alkalom az 
csupán. A keresztségnek ebből a helytelen felfogásából s merő 
formasággá való alacsonyításából ered egyebek közt az az álta
lánosan tapasztalható visszásság, hogy kereszteléskor csak a 
keresztanya jön el a templomba; sőt előfordul, hogy ő is csak 
úgy képviselteti más által magát. A keresztapa pedig rendsze
resen távol marad.
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De hát az apostollal kérdem tőletek: Nem tudjdiok-é? és 
ha csakugyan nem tudnátok, hát akkor tudjátok meg, jegyez
zétek meg magatoknak jó l: hogy akik megkeresztelkedtiink, a 
Krisztus Jézusba kereszielkedtiink meg. Jézus a maga személye 
szerint Isten és ember egyúttal; s mint ilyen az egyetlen köz
benjáró közöttünk és Isten között. Nézzétek, így válik a Jézus 
Krisztusban való keresztség is — éppen az ő kettős természe
ténél és közbenjárói mivoltánál fogva — Istennel kötött szövet
séggé. Amely szövetség viszont Isten előtti felelősségteljes elkö- 
telezés, komoly eskütétel számunkra. Ha a világi bíróság elé 
idéznek, hogy kihallgassanak, vagy megeskessenek: ugy-é meg 
kell ott jelenned személyesen; nem képviseltetheted magadat. 
S a keresztségben az Istennel való legbensőbb és legszemélye
sebb közösségnél ezt a megjelenést szükségtelennek tartod? 
Mikor a keresztapák és néha a keresztanyák is már a kezdetén 
kitérnek a rájuk háramló keresztszülői feladat elől: csoda-é, ha 
keresztszülői tisztüknek később sem felelnek meg úgy, amint 
kellene. Csoda-é, ha annyi gyermek nélkülözi az élet sikamlós 
és rögös utjain a keresztapai és anyai ellenőrzést, felügyeletet; 
testi és lelki növekedésének s valláserkölcsi fejlődésének az 
irányítását. Pedig ezt a szülőkkel együtt előmozdítani, vagy a 
gyermeknek árvaságra jutása esetén tőlük teljesen is átvenni 
a keresztszülőknek volna a keresztségből folyó s a keresztséggel 
magukra vállalt kötelessége. Mert amint a gyermek Istennel 
való keresztségbeli szövetségének közvetítői a keresztszülők, 
úgy ennek a szövetségnek a felelőssége is a még öntudatlan 
gyermek helyett első sorban a keresztszülőket terheli. Úgyis 
mondhatjuk, hogy a keresztszülők kezesei, jótállói annak a tar
tozásnak, mire a gyermeket a keresztségben vele közölt isteni 
kegyelem kötelezi. Ha valakiért jótállói kezességet vállalsz, 
úgy-é azon vagy, hogy az adósságát pontosan megfizesse, le
rója; mert ellenkező esetben te rajtad követeli és veszi meg 
azt a hitelező. Már most hadd kérdjem m eg: igyekezel-é te 
keresztapa és keresztanya azon, hogy a te keresztgyermeked 
Istennel szemben fennálló tartozásának mindenkor eleget te
gyen ! ? S gondolsz-é arra, hogy annak az elmulasztásáért te is 
felelős vagy, hogy az Isten tőled is számon kéri majd azt egykor ?

Hogy a keresztszülők lelkiismeretesebben teljesítsék hiva
tásukat s általában mindenki tudatosabban fogja fel a kereszt- 
séget és abból folyó kötelességeit: az apostol a keresztségnek 
jelentőségét és komolyságát annak a hangsúlyozásával akarja 
nyomatékosabbá tenni, hogy mi a Krisztus Jézus halálába keresz- 
telkedtiink meg. A keresztség a maga lényege szerint ugyanis 
Isten bűnbocsátó kegyelmének a záloga a megkereszteltre nézve. 
Mint Luther a kiskátéban mondja róla : „Eszközli a bűnök bocsá
natát, megszabadít a haláltól és az ördögtől s örök üdvösséget ad“. 
Bűneink bocsánatát és általa az üdvösséget pedig Jézus az ő szent 
és drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálával szerezte meg 
nekünk. Ezért mondja az apostol és jogosan, hogy mi a Krisztus
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halálába keresztelkedtünk meg. Jézus halála azonban, amikor 
jogokat biztosít az által, hogy bűnbocsánatot és üdvösséget nyújt, 
egyúttal kötelességeket is ró reánk. Hiszen jog és kötelesség 
egymást feltételező s kiegészítő tényezők. A joggal kötelesség 
is jár mindig együtt. Erre a kötelességre mutat rá az apostol, 
amikor így folytatja: Eltemettettiink azért ővele együtt a keresztség 
által a halálba. Vagyis amint Krisztus meghalt, hogy nekünk 
bűnbocsánatot szerezzen: úgy kell nekünk is meghalnunk, hogy 
ezt a bűnbocsánatot kiérdemeljük s magunkévá tegyük. Egyik 
oldalon Jézus halála, mint a bűnbocsánat és üdvösség tárgyi 
tartalma; a másik oldalon pedig a mi meghűlésünk, mint annak 
alanyi feltétele. Jézus bűneinkért való halálában nekünk adja, 
mi meg bűneinknek és bűneinkben való meghalásunkkal elfo
gadjuk Istennek a kegyelmét.

A Jézus Krisztus halálába való keresztség tehát minket is 
meghalásra kötelez. Hogy a mi ó emberünk megfeszittessék, hogy 
megerőtlenüljön a bűnnek teste; hogy ezután ne szolgáljunk a bűn
nek. Képes vagy-e és kész vagy-e erre? Felhagyni a bűn szol
gálatával; szembe szállni önmagaddal; megfeszíteni a testnek 
vágyait, indulatait. Nemcsak az apostol kívánja ezt tőled; s 
nemcsak benső lényege szerint int erre a keresztség, hanem 
külsőleg, jelképesen is. Mert az a víz, mely Isten igéjével egybe 
kapcsolva az Atya, Fiú és Szentlélek kegyelmi tényeinek a 
közlője, másfelől a maga közönséges, természeti mivoltában 
meg ezt a halált, megfulladást, szimbolizálja. Lutherként „azt 
jelenti, hogy a bennünk levő régi ember naponkénti bűnbánat 
és törödelem által vízbe fojtassék és meghaljon minden bűnnel 
és gonosz kívánsággal együtt*. Tudod-e, miben áll rád nézve 
ez a halál, a bűnnek a halála? Nézz meg egy halottat s meg
tudod! A halott vak: ne lássák meg a te szemeid se a bűnre 
késztő alkalmakat; a halott süket: a kísértés csábító szava, 
Istentől eltántorítani akaró hivogatása ne hatoljon be a te füle
den se ; a halott lábait szépen egymás mellé illesztik: ne akarj 
két felé sántikálni, két urnák szolgálni te se; a halott kezeit 
összeteszik, imára kulcsolják: imádságos legyen a te életed is. 
De ne csupán a világ megtévesztésére irányuljon a te bűneiddel 
való szakításod, a te csalárd kívánságai miatt megromlott ó 
embered megöldöklése. Az apostol kifejezésmódján szólva s azt 
folytatva: ne afféle tetszhalál legyen a te bűneidben való meg- 
halásod, hanem igazi halál. Amire szentleckénk a Krisztussal 
való eltemettetéssel figyelmeztet. Ha meghaltál, el is kell temet- 
tetned; vagyis teljesen és véglegesen elfordulnod a bűntől.

Tudom én jól, hogy ez nehéz és fájdalmas munka. Hiszen 
csak egy bűnös gondolatról is lemondani, egy könnyelmű haj
lamot és vétkes szokást is leküzdeni milyen nehéz, mennyi 
fáradságba kerül: mikor az a bűn oly kecsegtető és csábító. 
Mikor az a test állandóan a lélek ellen törekedik, hogy ne cseleked- 
hessük azokat, amiket akarunk (Gál. 5,17.). Nem tartja az apostol 
sem könnyűnek és fájdalommentesnek; hiszen halálról beszél.
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A halál pedig mindig szomorú, mindig fájdalmas. Ránk nézve 
ez esetben azért is, mert saját magunknak kell azt elvégeznünk. 
Amint Toldi Miklós hanyatló korában neki áll megásni a saját 
sírját: úgy kell nekünk is magunknak megásnunk azt a sírt, 
melybe a mi megfeszített ó emberünket akarjuk temetni. De 
éppen mivel ezt a munkát senki mással nem végeztethetjük; 
mivel mulasztásainkat mások felesleges jócselekedeteiből nem 
pótolhatjuk s hibáinkra és bűneinkre az értünk szolgáltatott 
misék elégtételt nem nyújthatnak: fogjunk hozzá mielőbb, még 
ma. Még ebben az órában. Okos ember azt a munkát, ami elől 
ki nem térhet, amit okvetlenül és egymagának kell végeznie, 
nem halogatja. Ne halogasd hát te se. Már azért se, mert hiszen 
ha nehéz és fájdalmas, szomorú is az; de erre is áll, amit Jé
zus mond: A ti szomorúságtok örömre fordul (Ján. 16, 20.). Mert 
ebből a halálból származik rád nézve a feltámadás, a boldog, 
új élet.

II.
Hogyha pedig meghaltunk a Krisztussal, hisszük, hogy élünk 

is ő vele. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele eggyé 
lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. Jézus fel
támadása ugyanis éppen a keresztségben vele való legszorosabb 
összeforrásunknál, legbensőbb és legteljesebb közösségünknél 
fogva biztosítéka egyúttal a mi feltámadásunknak is. Lássátok, 
a bűnbocsánat mellett ebben van a keresztségnek másik nagy 
és boldogító ígérete. Mint Luther Kiskáté idézetéből már hallot
tuk, de amit ismételni sem árt, sőt nem lehet eléggé ismételni: 
„megszabadít a haláltól és örök üdvösséget ad.“ Ezért is ke
reszteljük meg mi már a kis gyermekeket, hogy vele eljegyez
zük őket a Krisztusnak s ő általa az örökéletnek. Tudod-e, 
érted-e most már Testvérem, hogy mit birsz te a keresztségben? 
Feltámadásodnak, halhatatlanságodnak a pecsétjét és bizonyos
ságát. Azért ba a bűn súlya ránehezül a kebledre, ha a halál 
félelme megüli a szívedet, ha a sír éjszakája rettenti a lelkedet: 
gondolj csak arra, hogy te meg vagy keresztelve. S ebből a 
tudatból biztatást, erőt és vigasztalást meríthetsz mindenkor. 
Lutherről tudjuk, hogy gyakori nehéz kisértései és csüggedései, 
önvívódásai és kinzó tépelődései közt vigaszt, bátorítást keresve 
így szokott felkiáltani: „Baptisatus sum, — meg vagyok keresz
telve".

De Jézus feltámadása a keresztség által nemcsak remény
ségünknek, halhatatlanságunknak a záloga, hanem egyúttal kö
telezés i s : hogy amiképen feltámasztatott Krisztus a halálból az 
Atyának dicsősége által, azonképen mi is új életben járjunk. Az 
örökélet gyökerei e földi életbe nyúlnak le; s a síron túli fel
támadást meg kell előznie a síron inneni feltámadásnak. Tudod-e, 
miben áll ez? Pál apostol maga ad erre nézve példát. Ő ott a 
damaszkusi utón eltemettetett, hogy a Krisztussal együtt feltá
madjon, uj életre keljen. Hogy elmondhassa magáról: Élek pedig 
többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig
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most testben élek, az Isten fiában való hit által élem. (Gál. 2, 20.) 
Ezenképen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek 
az Istennek a mi Urunk Jézusban. Nézzétek, ez az igazi, esz
ményi élet. S ha már a közönséges, természeti élet is ezt a 
himnuszt kelti a halandó ajkán: „Ah élni, élni mily édes, mi 
szép" (Madách, Éva); mennyivel szebb, fenségesebb és dicsőbb 
ez a Jézus Krisztusban való új életi Ismered-e ezt az életet? 
Bűneidből s bűneidnek való halálodból feltámadtál-e már erre az 
életre ? Az életedet nem éveidnek a száma határozza meg, hanem 
ezzel a Krisztusnak és Krisztusban való új élettel veszi az kez
detét. Egy hetven éves aggastyán halálos ágyán meghagyta 
hozzátartozóinak, hogy a fejfájára azt Írják: „Élt húsz évet.* 
A ráemelt csodálkozó, kérdő tekintetekre aztán ezt a magyará
zatot adta: „Igen, mert csak húsz éve élek az én Jézusomnak; 
a többi ötven évem nem számit*. Hát a te sírkeresztedre, ha 
ma, vagy holnap meghalnál, mit lehetne Írni ? 20—30, vagy 
60—70 évedből mennyi jönne, jöhetne számításba?

K. Testvéreim! Alig van ember, aki nem szeretne sokáig 
élni, aki hosszú életet nem kívánna magának. „Az ifjú sok évet 
remél; S az öreg, ki megérett már, A sok nyárhoz még egyet 
vár.* Ha szereted az életet, kezdd el azt minél előbb; hogy 
ríiinél tovább, hosszabban élj. Sőt ha e földi élet keserűséggel 
töltene is el s tehernek éreznéd is azt: a Krisztusban való új 
élet elveszi annak a keserűségét s megkönnyíti annak a terheit. 
Kezdd el, éld hát ezt az életet! Hiszen ez az élet belenyúl az 
örökkévalóságba; mert ez az élet a testi halállal, a koporsóval 
és sírral nem ér véget. Aki ugyanis meghal, mielőtt meghalt 
volna, az nem hal meg, amikor meghal; vagyis azon épúgy 
mint a halálból feltámadott Krisztuson, a halál többé nem ural
kodik. Mert amint Jézus élete feltámadása után a mennybeme
netellel végződött; ha a keresztségben vele együtt eltemettet- 
tünk és feltámadunk: úgy a mi életünk is mennybemenetellel 
s az Atya Istennek jobbján folytatódó örökélettel fog végződni.

íme, az oly kevésre méltatott keresztség jelentősége, gaz
dag Ígérete és komoly, súlyos kötelezése. Ezt nem volna sza
bad ezentúl, sohasem feledned. A keresztségben nyert, tehát a 
keresztségre emlékeztető nevednek a hallásakor, kiejtésekor is 
mindig erre kellene gondolnod. Mert lásd, az a név nemcsak 
másoktól megkülömböztető jel rád nézve, hanem egyúttal em- 
lékeztetés, intés és figyelmeztetés is, hogy akik mrgkeresztelked- 
tünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Elte- 
mettetiiink azért ővele a keresztség által a halálba: hogy amikében 
feltámasziatolt Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azon- 
képen mi is új életben járjunk. Ámen.

Kiss Samu
nagy barátfalai lelkész.


