
Első ige.

Lelkész vagy evangelizátor?
Róm. 6, 3—4. és I. Tim. 1, 6.

Arra keresek feleletet, vájjon az a jelentés, az a tartalom, 
melyet ma az „evangelizátor" szóval összekapcsolnak, az a hi
vatás, feladat, melyet azzal megjelölnek, ugyanaz-e, mint amit 
eddig lelkészi hivatáson és feladaton értettünk, vagy különbözik 
attól. Ha ugyanaz, akkor így kellett volna feltenni a kérdést: 
lelkész =  evangelizátor? Ez esetben az „evangelizátor" csak 
egy újabban divatossá lett szó egy régi fogalom megjelölésére 
s hangoztatásának egyetlen oka a divat szeszélye. Ha azonban 
a két szó nem azonos jelentésű, akkor két lehetőség állhat fenn. 
1. Az „evangelizátor" szó egy részét jelöli meg a „lelkészi" 
hivatásnak, mint ahogy az igehirdető, lelkipásztor, hitoktató stb. 
szavak is ezt jelölik meg. Ez esetben az „evangelizátor" mai 
hangoztatása mögött az a felismerés rejlene, hogy a lelkészi 
hivatás evangelizáló része napjainkban előtérbe nyomult, külö
nösen fontossá Ittt, tehát a lelkészeknek feladatuk ezen részére 
az eddiginél nagyobb súlyt kell helyezniük. 2. Az „evangelizá
tor" olyan feladatot jelöl, amely az eddigi értelemben vett „lel
készi" hivatáson kívül esik. attól különbözik. Ez esetben vagy 
ezt kell kérdenünk: csak az lehet lelkész, aki egyúttal evange
lizátor is? vagy pedig ezt: mi legyen a lelkész, lelkész-e vagy 
evangelizátor? asszerint, hogy az „evangelizátor" szóval jelölt 
új feladatot a szorosan vett lelkészi hatáskörbe bekapcsolandó- 
nak, ahhoz hozzáadandónak, vagy attól elvileg különválasztan- 
dónak tartjuk-e. A címben foglalt kérdés megformulázása az 
utóbbit tartja helyesnek, tehát az „evangelizátori" feladatot a 
„lelkészi" feladattól elvileg különválasztandónak tekinti. Az a 
hivatás, amelyre minket lelkészeket az egyház elhívott, szerin
tünk nem az evangelizátori hivatás.

Hogy ez az utolsó kérdésbeállítás-e a helyes, vagy az 
előbbiek közül valamelyik, az természetesen attól függ, mit 
értünk evangelizáláson. Ezt a munkát ébresztésnek, misszioná- 
lásnak, apostolkodásnak is szokták nevezni s ennek a munkának 
megkezdését és folytatását sürgető cikkekkel lépten-nyomon 
találkozunk egyházi lapjainkban. Némelyek egyenesen úgy 
állítják be a dolgot, hogy a „lelkészi" munka helyére napjaink
ban ennek az evangelizáló munkának kell lépnie. Azt mondják, 
hogy az egész Szentirás ilyen evangelizáló, misszionáló, ébresztő 
irat; hasonlóképpen az Ágostai Hitvallás is. A Szentirásból kü
lönösen olyan helyekre hivatkoznak, mint amelyeket alapigéül 
választottunk. Ezekben állítólag ébresztés, tehát evangelizálás 
vánr~Szfl£gostai Hitvallás pedig azért evangelizáló irat, mert
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„az igének és a szentségeknek erejébe, hatékonyságába vetett 
hit és bizalom dokumentuma" és mert „lelkioásztori célzatú". 
Az bizonyos, hogy az idézett sznntirási szakaszokban van éb
resztés s hogy az Ágostai Hitvallás is olyan dokumentum. Ha 
ez az „evangelizálás", akkor a mi kérdésfeltevésünk feltétlenül 
helytelen, mert ez a munka határozottan „lelkószi" munka, 
nemcsak napjainkban, hanem az volt a múltban is mindig. Aki 
ezt nem tölti be, az lelkészi hivatását nem tölti be, de a múltban 
sem töltötte be. Én azonban kételkedem benne, hogy akik ma 
nálunk az evangelizálást sürgetik, ezt az ébresztést értenék rajta. 
Akkor nem neveznék azt misszionálásnak, apostolkodásnak is.

Mi a különbség lelkész és misszionárius között? Bizonyos 
szempontból ugyanaz, mint ami egykor a presbyter és az apostol 
közt volt. Az elsőt az egyház, mint a szentek, a hívők közössége 
hívta el (természetesen elvileg, mert jogilag az adófizetőkből álló 
egyházközség hívja el a lelkészt, ami azonban nem változtat 
azon a tényen, hogy elvileg a lelkész csak a hívők közösségé
nek az elhívottja) arra, hogy a benne meglevő hitet ápolja, gon
dozza, nevelje, ha tüze pislogni kezd, akkor felgerjessze, ha 
elaludni kezd. akkor felébressze, és pedig a közösség által meg
állapított módon, eszközökkel és szellemben. A másodikat maga 
az Úr hívta el, hogy a hitetleneket megtérítse, hogy a meg nem 
levő hitet életre keltse. Ez a két munka alapelvileg élesen elkü
lönül és el is különítendő egymástól. De még más különbségek 
is'vannak. Az első helyen említett munka is ébresztés, de ennél 
az ébresztésnél, mely tehát beletartozik a szorosan vett lelkészi 
feladatkörbe s amelynél az ébresztő a hívők közösségének el
hívottja a meglevő hit gerjesztésére, minden súly az ébresztés 
objektív, vagyis az ébresztő szubjektumától független tényezőire 
és ezek ható erejére esik. Az idézett szentirási helyek tanúsága 
szerint Pál, noha apostol volt és nem presbyter, mégis mikor 
presbyterlelkészi feladatot végez, vagyis a meglevő hitet ápolja, 
neveli, élesztgeti, akkor az objektív tényezőkre, a keresztségre 
és a kézrátételre utal és azok erejében bízik. Hasonlóképpen 
azokban bizik az Ágoslai Hitvallás is. mikor ezt mondja: „Hogy 
erre a (megigazító) hitre eljuthassunk, azért rendelte Isten az 
egyházi hivatalt (így személytelenül, ami szintén mutatja a 
szubjektum háttérbe szorulását) az evangéliom hirdetésére és a 
szentségek kiszolgáltatására. Az ige és a szentségek szolgálnak 
ugyanis azon eszközökül, melyek által a Szentlélek adományá
ban részesülünk. . . "  A Szentlélek eszköze, mellyel a hitet meg
igazító hitté teszi, az ige és a szentségek. Ezek hatása pedig 
független a lelkész személyétől, ugyannyira, hogy még a színből 
hirdetett igének is és a gonoszak által kiszolgáltatott szentségnek 
is megvan a kellő hatása. Pál annak is örül, ha színből prédi
kálják a Krisztust (Fii. 1, 18.) és az Ágostai Hitvallás VIII. cikke 
szerint: „A szentségek és az ige egyaránt a Krisztus rendelése 
és parancsa folytán hatásosak — akkor is, ha gonoszok szolgál
nak velük". Ezen igazság előtt szeretünk szemet hunyni, félve



az ex opere operato becsuszásától. Pedig ezzel nem akkor álla
nánk szemben, ha az ige és a szentségek a kiszolgálónak, hanem 
akkor ha az azokkal élőnek hitéből lennének függetlenek. A 
lelkésznek azonban olyanokkal van dolga, akik megkeresztel
tettek és keresztyén nevelésben részesültek, a lelkészi munkának 
tehát előfeltétele már a hívek hite s ez a munka csak nevelni, 
erősíteni, szítani akarja azt. ami alapelvileg már megvan. Igaz 
tehát, hogy a lelkész „robbanóanyagokkal bánik*, de ne feledjük, 
hogy az anyag a robbanó. Ne a lelkész robbanjon tehát, hanem 
engedje robbanni az igét és a szentségeket. A „lelkészt* a szo
rosan vett lelkészi munkában mindig az ige és a szentségek 
ezen hatékonyságába vetett hitnek, bizalomnak kell vezérelnie; 
sohasem szabad felednie, hogy feladata nem hitet teremteni, 
hanem hitet gondozni és pedig nemcsak másokban, hanem ma
gában is. A lelkész mint igehirdetö nem szemben áll hallgatói
val, hanem együtt ül velük s velük együtt várja, hogy az ige 
által Szentlélek adassék mindegyiküknek. Hirdet olyan igazságot 
is, melyet maga személyesen meg nem tapasztalt (Luther is!), 
magának is prédikál.

Egészen más feladat a misszionárius-apostolé. Itt az ob
jektív tényezők szorulnak háttér-be^-A .szentségek eleinte teljesen 
elesnek, mert nincsenek hívők, ex opere operato pedig nem 
Tiatlíair a szentségek. Az igehirdetés is elveszíti előbbi objektív 
jellegét és sokkal inkább személyes tapasztalatnak, élménynek 
a hirdetésévé, bizonyságtevéssé lesz, s csak ekkor hat. Az ige 
hathat ugyan személyes bizonyságtevő nélkül is, de azért, mert 
már magában is személyes tapasztalásról való bizonyságtevés.

Hogy erre a második értelemben vett evangelizáló mun
kára, amely tehát már nem lelkészi, hanem missziói munka, 
napjainkban az u. n. keresztyénségen belül égetően szükség 
van, arra felesleges szót vesztegetni. De hogyan áll akkor a 
dolog? A lelkész nézze tétlenül ezt az egész keresztyénségre 
nézve oly égetően szükséges munkát ? Távol legyen! A fejadatok 
alapelvi éles különválasztása nem azt jelenti, hogy ugyanaz a 
személy ne végezhesse mind a kettőt. Elvégre a lelkész is lehet 
keresztyén; lehef "a Tírisztüssal közösségben élő, az evángéliom 
üdvtartaTmát átélt ember. Az ilyennek pedig nem is lehet bi
zonyságot nem tenni, evangelizáló munkát nem végezni. Az 
alapelvi megkülönböztetés csak azt jelenti, hogy ez neki nem 
leíkészTT hanem keresztyéni mivoltából fnlvó kötelessége. Az 
aTápelvi "különválasztás fontossága a gyakorlati élet szempont
jából pedig abban rejlik, hogy megóv bennünket attól a ballé
péstől, hogy lelkészi munkát az evangelizátori mellett elhanya
goljuk, vagy hogy azt is evangelizátori munkává tegyük. Ma 
némelyek a lelkészkedő lelkészt semmire se becsülik, s csak 
azt tekintik lelkésznek, aki nem lelkész, hanem evangelizátor. 
Végzetes tévedés! Mert a lelkészi hivatás örökkévaló, mint maga 
az egyház, az evangelizátori feladat pedig ideigvaló s célja 
egyenesen önmagának a feleslegessé tétele, megszüntetése az
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által, hogy az embereket a Ielkészi munka számára hozzáfér
hetővé, hitetlenekből hivőkké teszi.

Ne feledjük azt se, hogy evangelizálást éppen a Ielkészi 
munka elhanyagolása tette szükségessé, az a sajnálatos körül
mény, hogy a keresztség szentségében részesültek hite nem 
gondoztatott keilőképen s így tönkre mehetett. Az evangelizálás 
szükségessége mindig a Ielkészi munka elhanyagolásának, be
tegségének következménye. Ha mi Ielkészi munkánk elhanya
golása árán, vagy ahhelyett folytatunk evangelizálást, akkor 
olyan orvosok vagyunk, akik páciensüket megbetegítik előbb, 
hogy meggyógyíthassák.

Az evangelizálás ügyének a lelkész akkor használ a leg
többet, ha mindenek előtt igazi lelkész. Neki tehá a „Ielkészi* 
feladatnak! Az apostol módjára bízva a keresztség erejében, 
ápoljuk, gondozzuk, neveljük, erősítsük, ébresszük a meglevő 
hitet; gondos Ielkészi munkával tegyük ki hiveinket is, de 
magunkat is az ige és szentségek hatásának, így megtelitődve 
Szentlélekkel híveink is, magunk is evangelizátorokká leszünk.

Colonus.

Tanulmányok.

A római egyház példája.
Harnack, a porosz tudományos akadémia volt elnöke és 

a berlini egyetemnek a múlt évben elhalt nagyhírű tanára, 
majdnem negyven évvel ezelőtt, 1891-ben egy hallgatói előtt 
tartott előadás nyomán a „Christliche Welt“ című folyóirat ha
sábjain egy tanulmányi tett közzé azon a címen: „Was wir von 
dér römischen Kirche lemen und nicht lemen sollen*. Ezt a 
tanulmányt, amely azután újból napvilágot látott Harnack érte
kezéseinek a gyűjteményében,* most halálának alkalmából a 
Hochkirche felújítja. Érdekes volna megfigyelni, hogy a kiha
gyásokkal és csonkán közölt tanulmánynak a Hochkirche milyen 
szint adott: ez jellemzi az utóbbi folyóirat tendenciáját. Reánk 
nézve azonban fontosabb az a kérdés, hogy mit mond Harnack 
emlitett ma nemcsak aktuális, hanem még mindig nagyon tanul
ságos értekezésében. Hiszen nálunk akárhányszor halljuk a 
római egyház példáját emlegetni és sokan ajánlják lelkészeink
nek, hogy tanuljanak a római egyháztól.

Harnack elmefuttatásában két, a római egyház lényegére 
reávilágííó vonást bocsát előre. Az egyik, hogy a római egyház 
nemcsak vallásos közösség, hanem egyúttal állam, nevezetesen 
a római világbirodalom folytatása. A római egyházban tovább

*) V. Ö .: Harnack: Reden und Aufsatze, 1904. II. kötet, 247—264. Ipk.
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él a római világbirodalom politikai, jogi és vallási szelleme. A 
másik, Harnack által hangsúlyozott vonás, hogy a római egyház 
a vallásilag kiskorúak nevelőiskolája és az üdvösség biztosító- 
intézete. Viszont ezek ellenére is hangsúlyozza Harnack, hogy 
a római egyházban is él még az evangéliom. Nem szabad azt 
gondolni, hogy az említett, a kívül állónak leginkább felötlő és 
sokszor egyenesen megdöbbentő vonások teszik kizárólagosan 
az egyház lényegét. Akárhányszor ott is felfakadnak az evan
géliom forrásai, ahol azt a felületes szemlélő talán nem is sej
tené. Aki a háború utáni kritholicizmust megfigyeli, az hama
rosan rájöhet ennek az igazságára.

Amit a katholikus egyháztól tanulnunk kell, azonban nem 
az említett vonásokban vagy inkább lényegsajátosságokban ke
resendő : aki e tekintetben venné mintául a római egyházat, az 
hamarosan abba a veszedelembe jutna, hogy evangélikus egy
házunk a reformáció küzdelmeiben mártírok vérével megpe
csételt kincseit vesztegetné el. Azokat, amikben a római egyház 
élete mintául és tanulságul szolgálhat, Harnack két csoportba 
osztja. Az egyikre nézve úgy véli, hogy azok tekintetében 
nagyjában a protestantizmus közvéleményének ad kifejezést. 
Tanulnunk kell, — mondja, — a római egyháztól türelmet. 
1500 év telt el addig, amíg a nyugati egyház a maga sajátos 
életét lényegmagvának megfelelőleg kialakította. A protestan
tizmus ezzel szemben alig négyszáz esztendős. Bajai, nehézségei 
a katholicizmus mértékét véve alapul, így sokszor gyermekbe
tegségeknek látszhatnak. Legyünk tehát türelemmel egyházunk
kal szemben, gondoljuk meg ezt, amikor ócsárolják tökéletlen
sége miatt!

Tudjuk azt, hogy a római egyházban központi jelentősége 
van a szervezetnék. Az egyház szervezete tulajdonképen a dog
mának a legfontosabb részét teszi. Erejét, hatalmát a római 
egyház nagyrészt ennek köszönheti. Azonban a megújulás for
rása még ebben az egyházban sem a szervezetnek, az egyházi 
alkotmánynak a kiépítése, vagy erősítése volt, hanem mindig 
eleven vallásos személyiségekből indult ki. Gondoljunk egy 
Assisi-i Ferencre vagy Loyola Ignácra! Hozzátehetjük ehhez: 
nálunk is csalódni fognak azok, akik úgy gondolják, hogy egy
házfegyelmi szabályzatok alkotásával lehet biztosítani egyházunk 
életének intenzivitását. Hogy ennek ellenére ilyen szabályza
tokra szükség van, az az elmondottaktól függetlenül is kétség
telen.

Rámutatott azután Harnack az oekumenikus gondolat erejére 
a római egyházban. Ott sokkal erőteljesebben érzik a keresz- 
tyénség egységét, mint nálunk — legalább is még nem régen 
így volt. Hiszen lassanként e tekintetben a protestáns egyházak 
is ráeszmélnek a keresztyénség szétszakadozottságának tragikus 
voltára.

Mindezekben Harnack úgy érezte már ezelőtt negyven 
esztendővel, hogy a protestantizmus közmeggyőződésének ad
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kifejezést, illetve, hogy ezen fejtegetései ellen alig várhat ellen
vetést. Kevésbbé merte ezt feltételezni az ezután felsorakozta- 
tandó sznmpontokról.

Ezeknek a során mindenekelőtt azt emeli ki, hogy a kat- 
holikus egyház életében sokkal jelentősebb szerepet játszik az 
imádás, mint a protestantizmuséban. Az istentiszteletben nálunk 
túlteng a tanító jelleg: a lelkész a szószéket kathedrának gon
dolja. „A vallás, — írja a szerző, — élet és életnek kell magát 
mutatni mindenütt, ahol megnyilatkozik. Hiszen Istenben való 
élet. Az Istenben való élet pedig imádás.“ „E tekintetben sokat 
tanulhatunk a katholikus egyháztól. Energikusabban és több
oldalú módon hív fel az imádásra, mint mi, az istentiszteletben 
és azon kívül is. Nem adhatok tanácsokat arra nézve, hogy mi 
hogyan csináljuk; de világosan látom, hogy nekünk mi hiány
zik. A legrégibb egyház például szolgálhat. Gyülekezeti össze
jövetelei az imádást és a felebaráti szeretetet szolgálták. Nem 
akarjuk elveszíteni, amink van; de újjá kell alakítanunk gyü
lekezeti istentiszteleti életünket, hogy el ne veszítsük, amink 
van.“ Hogy éppen e tekintetben milyen sok és nagyrészt sike
res kísérlet történt a liturgikus reformok terén azóta, amióta 
Harnack szavai elhangzottak, azt mindnyájan tudjuk.

Másodszor Harnack arra mutat reá, hogy a protestantizmus 
kezdettől fogva állást foglalt a mise és vele egyúttal az áldozati 
séma ellen. Ezzel azonban az áldozat eszméje is elsikkadt, holott 
az Újszövetségben is megtalálható. Nálunk a képzetet már csak 
Krisztus hslálára alkalmazzák. Életfolytatásunkban ismét meg 
kellene tanulni az áldozatos lemondást felebarátaink érdekében 
és javára. Hasonlóan emeli ki Harnack a magángyónás, valamint 
a szerzetesi életforma jelentőségét. Mindezekben nem a katholikus 
dogmát akarja igazolni: annak az Újszövetséggel való ellenke
zését jól ismeri és hangsúlyozza. Azonban a római egyháznak 
ezen berendezkedéseiben van egy olyan mozzanat, amely pszi
chológiai éleslátással ragadja meg az ember lelki szükségletét 
és ennek a révén igyekezik segítségére sietni a lelkileg szen
vedő embernek. Hiszen, hogy a magángyónásnak milyen nagy 
pedagógiai jelentősége van, azt újabban mindjobban kezdjük 
belátni. S ha ezt az intézményt, amely már évszázadok óta ki
veszett egyházunkból, nem is lehet egyszerűen visszaállítani,, 
mégis kellene keresni az utakat, pl. bizalmas jellegű konferen
ciák, lelki gyakorlatok rendezésével, hogy megkönnyebbülést 
és lelki életük elmélyítését kereső embereknek ebben a tekin
tetben is az evangéliom világosságával szolgálhassunk. A szer
zetességhez hasonló életforma nálunk a diakonissza intézmény
ben kialakult és ennek pándántja a diakonusi intézmény, amely 
Németországban ugyancsak hódít. De ez az intézmény még nem 
elégít ki minden tekintetben. Harnack joggal hangsúlyozza, hogjr 
szükség volna a bizonyos szabályok szerint rendezett közös 
életben rejlő erő ápolására és gyakorlására olyan egyének érde
kében, akik az életben hajótörést szenvedtek vagy megfáradtak
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és csendes helyet keresnek, ahol elvonulva dolgozhatnának, erőt 
gyűjthetnének és visszanyerhetnék bizalmukat az emberek és 
az élet iránt.

De Harnack nemcsak pozitív tekintetben állítja oda mintául 
a római egyházat, hanem arra is utal, amiben nem szabad azt 
követnünk, Mindenekelőtt hangsúlyozza, hogy nem szabod keresz- 
tyénségünket és egyházunkat a kulturális és ismerési fejlődés egy 
bizonyos fokozatához hozzárögziteni. A római egyház lényegileg 
még ma is a középkori világkép alapján áll. Aquinói Tamás 
nemcsak dogmatikája, hanem filozófiája tekintetében is a mér
tékül szolgáló, szinte dogmatikus jelentőségű filozófus. Mindany- 
nyian csodáljuk ugyan a katholicizmus mozgékonyságát és alkal
mazkodó képességét: a háború után ez egyenesen bámulatra 
méltó módon tűnt szembe. De ennek ellenére közelebbi vizsgá
latnál könnyen megállapítható, hogy a katholicizmus világnézete 
nem tud és nem is akar lépést tartani az emberi ismerés gazda
godásával. Nálunk evangélikusoknál is vannak olyan irányzatok, 
amelyek az ismerésnek egy bizonyos fokát dogmatikus értékű
nek tartják. Csak arra kell utalni, hogy egyes közösségi irány
zatok hogyan ragaszkodnak a verbális inspiráció tanához. Har
nack joggal mutat rá az ilyen állásfoglalás veszedelmére az 
evangéliom tisztaságának a szempontjából. „Rész szerint van 
bennünk az ismeret" — az apostolnak ezen szava áll ebben a 
vonatkozásban is. Éppen az evangéliomi keresztyénségnek van 
oka erra, hogy világnézetünk alakulásában is bizalommal tekint
sen a tudomány munkájára és hálával fogadja, ha az előtt mind 
jobban feltárulnak az Isten világának csodálatos titkai. Az igazi 
tudománytól nincs okunk félni még akkor sem, ha az régi és 
kedvenc nézeteinket hamisaknak mutatja.

Még ma sem nélkülözi az aktualitást, ha Harnack óv az 
egyházhoz való viszonynak olyatén rendezésétől, amelyet a katho- 
licizmusból ismerünk. Ott az egyház megelégszik azzal, ha tagjai 
alávetik magukat az egyház tekintélyének és ilyen értelemben 
öntudatos katholikusok. Az utóbbi évek során nálunk is mind 
többször hallható jelszóvá lett az evangélikus öntudat nevelésé
nek a követelménye. Kétségkívül van okunk és jogunk azt 
kívánni, hogy gyülekezetünk tagjai öntudatos evangélikusok 
legyenek, olyanok, akik ismerik és tudják értékelni egyházuk 
kincseit és munkáját. Azonban a levegőbe építünk, ha azt az 
egyházi öntudatot neveljük, mielőtt a lélekben az evangélium 
igéje gyökeret eresztett volna. Külsőséges lesz az az evangéli- 
kusság, amelynek az öntudata egyházához való ragaszkodásban 
merül ki vagy — ami lényegileg ugyanaz — tiszta protestálás. 
Megcsalja magát az, aki azt mondja, hogy ezen öntudat alapján 
és ennek a területén gyökerezik majd meg az evangéliom újjá
teremtő ereje. Nem mondom, hogy ez lehetetlen. A normális 
út azonban fordítva halad : az evangéliomtól vezet az evangé
likus öntudathoz. Akinek a lelkét az evangéliom igéje megra
gadta, az hamarosan öntudatos evangélikussá lesz, ha helyes 
egyházi nevelésben részesül.
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Nem részletezzük azt, amit Harnack kifejt, amikor arról 
beszél, hogy egyházunknak sohasem szabad úgy fanatikussá 
tenni híveit, mint ahogy azt sokszor a másik oldalon látjuk. 
Csak röviden utal a tudós szerző arra, hogy evangélikus egyhá
zunk természetszerűleg sohasem utánozhatja külsőségekaen a római 
egyházat. Ez a veszedelem ma ugyan talán nagyobb, mint volt 
régebben. Azonban e tekintetben hidegvérrel és józan mérsék
lettel kell néznünk a helyzetet. Nem szabad elkábulnunk, ha a 
pompának és fellépésnek az eredményeit látjuk. Ezek múló 
sikerek. A mi egyházunk azonban nem öncél. Nem az a lénye
ges, hogy egyházunk tekintélyes legyen, méltóságokban és külső 
elismertetésben bővölködjék. Ezek múló dolgok, múló sikerek. 
A mi egyházunk az örökkévalóság színében áll. Az Isten pedig 
nem azt kéri majd számon, hogy milyen sikereket értünk el az 
emberek szemében, hanem azt, hogy hogyan gazdálkodtunk az 
evangéliomnak reánk bizott tálentomával. Nem mondom, hogy 
a külső sikerek teljesen értéktelenek. Azok is segítségére lehet
nek az egyháznak abban, hogy feladatát elvégezze. De kétség
telen, hogy azok nagy kisértést is rejtenek magukban. És nem 
tudom, hogy ebben a kisértésben mindig meg tudunk-e állani.

Luther Márton ismételten beszél arról, hogy mi a keresz- 
tyénségnek az igazi jele. S ha ilyet keres, nem talál mást, mint 
az üldöztetést, a szenvedést. Hiszen Jézus igéje is erre utal: 
„E világban nyomorúságtok lészen.* * Ezt jó volna mindannyi
unknak éppen a jelenlegi világban szem előtt tartani. Mert vég
eredményben nekünk más példánk, mintaképünk nem lehet, 
mint az Ür Krisztus: „Ha ki akar én utánam jönni, tagadja 
meg magát és vegye fel az ő keresztjét és kövessen engemet.*

K. K.

Verses előfohászok.
Irta : Szalay Mihály.

Máté 14, 23—33.
Ki ura vagy vésznek, viharnak,
Hadd tartsalak én is (iramnak!
Kezed kezemmel megragadva 
Hadd szálljak ki a bősz habokra.
— S ha csüggedten merülni kezdek,
Emelj s biztatva, szánva feddj m eg:
Kicsinyhitű, miért riaszt a vész?
Ne félj, csak rám, csak rám, Uradra nézz.

*

Máté 5, 43—48.
Áldj meg, Uram, oly lélekkel,
Akaratod hogy megértsem:
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Békén éljek mindenekkel,
Embertársam meg ne sértsem.
Ha ki bánt is, a sérelmet 
Tiszta szívvel megbocsássam : 
fi gonoszt meg jóval győzzem, 
fiki átkoz, azt is áldjam I 

*
Ján. 6, 16— 21.

Mig küzd hajóm félelmes tengeren 
S révpart után hiába néz szemem :
Ó, Jézusom, én Megtartóm, jövel, 
fi küzködésben légy hozzám közel.
S ha elfednek előlem köd s habok,
Biztatva szólj: Ne félj, veled vagyok!

*

Ján. 12, 12— 18.
Áldott legyen, ki jő az Úr nevében !
Hozsánna néked, üdvünk, Mindenünk!
Ott vagy ma lelkünk minden érzetében, 
flmig feléd fordul szivünk, szemünk.
E kis sereg jöttöd hódolva várja:
Ó, hát jövel, Sión dicső királya!

*

Ján. 13, 34— 38.
üram Jézus, üdvözítőm:
Kegyelmeddel légy segítőm,
Hogy én meg ne tagadjalak,
Nehéz sorsban is áldjalak.

Keresztfádon imádkozál 
Üdve e világnak:
Atyám bocsásd meg őnékik, 
kik keresztre szántak I

Lelkem serkenj, menj a sírhoz, 
melyben Jézus megpihen! 
Készíts nárdust, drága írt hozz 
ünnep napján, hű szívben!

Luk. ev. 23. r. 33—46. v- 
Kereszthordás keservi közt, 

gyötrő bánatomban 
hallasd szavad: Velem leszel 
a Paradicsomban. flmen.

Luk. ev. 24. r. 1—9. v. 
Angyal szóljon a sír felett 

élet-igét! Hadd hallom:
Élőt holtak közt nem leled 
áldott husvét hajnalon. Ámen.

Kié a hatalom 
mennyen és a földön 
— szavad míg fogadom — 
oltalmad befödjön!

Hirdessem igéid 
minden népek között

Máté ev 28. r. 16—30. v. 
s világ végeztéig 
őrködj azok fölött!

Kiket felavata 
a keresztség Néked, 
tartsd meg őket Atya,
Fiú és Szent-Lélek ! flmen.
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Én uram és én Istenem, 
hitem feje, Jézusom!
Bár nem látja gyarló szemem, 
jóvoltodból vár jussom.

Jén. ev. 20. r. 24—29. v. 
Ne fordulj el tőlem Uram, 

mert követtem tán Tamást! 
Kétségim közt, nagy borúmban 
nyújtsd bizonyság balzsamát!

flmen.
Ján. ev. 10. r. 24—29. v.

Ordas les rám rémségesen . . .
Nyájad juha veszendőben 
én őrizőm, jó pásztorom, Jézusom !

Vessződ, botod terelgessen 
veszedelmes, nagy időkben!
Lelkem aklod oltalmába eljusson! flmen.

János ev. 14. r. 19—23. v. 
Atyád hajlékába hívogatsz engem is 

Vezérem, Mesterem nyájas, meleg szóval.
. . . Gyermek a szülőnek, ha mást nem igen visz, 
de virágot viszen s meghatottan szólal:

Eljöttem . . . szeretlek . . . Fogadj szeretettel!
Követlek jó Uram, üdvösség vezére.

Éltem utján engedj virágokat szednem 
s gyenge lábam, hogyha Atyám elé éré 
biztatgass virágim’ lába elé tennem,

hadd mondjam : Szeretlek . . .  Fogadj szeretettel! Ámen.
Ligeti Ede

sajókazai lelkész.

Vasárnapi és ünnepi beszédek.

Mentő kéz — mentő öv.
Böjt II. vasárnapjára.

Máté evang. XIV. r. 23—33. v.
Nemrégiben szomorú katasztrófa érte a „Tátra “ nevű ma

gyar tengerjáró hajót a görög partok mentén, amelynek pusz
tulása nemcsak azért fáj mindnyájunknak, mert — letiport, 
megalázott sorsunkban — ismét szegényebbek lettünk egy ten
geri hajóval, hanem főképen azért, mert sok magyar élet ve
szett el a hullámok sírjában. Mikor a tomboló vihar s a magasra 
emelkedő hullámok összeroppantották a hajó eresztékeit, — 
mindenki, aki a hajón volt — rémülettel kereste a menekülést, 
sokan mentő-övekkel felövedzve, mások pedig önerejükre tá
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maszkodva — talán gondatlanságból azok nélkül vetették ma
gukat a hullámok közé. — Ámde mi lett a szomorú vég ? Azok, 
akik mentő-övekkel voltak felövedzve — egy csodálatos kéz érin
tésére — megmenekültek, s akik mentő övek nélkül küzdöttek, 
viaskodtak a felcsapó hullámokkal, mindnyájan odavesztek.

Ennek a hajónak s a hajó utasainak szomorú sorsa, oly 
megragadó erővel példázza mindnyájunk életét, mintha hű képe 
volna a vergődő magyar életnek. Mert, hogy tengert és tomboló 
hullámokat lássunk, hogy tanúi legyünk magasra emelkedő 
hullámoknak és megnyílt mélységeknek, melyek sírjokba temet
nek annyi vergődő életet, alásüllyesztik a boldogságnak annyi 
viruló szigetét, nem is kell messze tájakra, a görög partok 
vidékére mennünk. Ez a tenger: maga az élet, amely alattunk, 
körülöttünk és bennünk tombol és szedi soha nem látott nagy 
számban szerencsétlen áldozatait. A bűn a maga hatalmas hul
lámveréseivel, melyeknek fodra a börtönök sötét zárkái fölött 
csapódik össze s felhat egész a bitófák magasságáig, — a kór
házi betegágyakon és a családi otthonok csendjében reményte
lenül szenvedő gyógyíthatatlan betegeknek folyton fokozódó só
hajtása, melyeknek száma a modern orvosi tudomány és modern 
élet fejlődésével csak fokozódik, — gyász koporsók mellett állók, 
akik naponként siratják elvesztett boldogságukat, a hazát és 
reményt vesztettek, a gondok terhei alatt roskadozók, kesergők,, 
csalódottak, mind ennek a tengernek hullámai között vergődnek 
s mind Péter kiáltó szavát sóhajtják : „Uram, tarts meg engem!* 
Hol a hatalmas erő, hol a drága kéz, amely a hajótöröttek, 
szerencsétlenül vergődők millióit megragadja és a hullámok sír
jából kiragadva megmenti? Hol az a mentő öv, amely az élet 
vészes tengerén fenntart és arra képesít, hogy hullámról-hul
lámra lépve, életünket megtartva — „túlsó partot" érjünk?

Ott söíétlik, olt gomolyog lelkünk előtt felhőivel, viharával 
az a kis dereglye, az a kis hajó, melyen a tanítványok haladtak 
vészes tengeren, ellentétes szelek között. A tenger hullámai 
fölölt csodás hatalommal, bölcseséggel és mérhetetlen szeretettel 
jár Jézus és eloszlatja a rémületet, kimenti a kullámok között 
vergődő Pétert, megmenti mindazokat, akik viharban, vészben 
szabadításért kiáltottak. S ennek a történetnek azért van reánk 
nézve felbecsülhetetlen jelentősége, értéke és sok-sok vigaszta
lása, mert örök példája a mi megtartásunknak, megmentésünk
nek, vészes hullámok mélységeiből való kiszabadításunknak.

Mert Jézus ma is ott áll az idők hullámai fölött s fenséges 
alakja előtt elsimulnak a hullámok s lenyűgözve a tomboló 
vihart, mely saját szívében és a tanítványok hajója körül tom
bolt s azoknak, akik rémülettől elalélva, a kétkedéstől és kis
hitűségtől megfélemlítve sóhajtva sikoltanak: „Uram, tarts meg 
engem", kinyújtja kezét s magához emeli a hullámok fölé, be
emeli a hajóba, mely az Ő vezetésével biztos partot ér. Egy 
kiáltó szó lulharsogja a vihar tombolását, ez a szó Jézusnak 
édes, erőt lehelő bátorító szava: „Bízzatok, én vagyok ne fél
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je tek!“ Halljátok-e ezt a hatalmas biztatást, ti élet hullámai kö
zött vergődő milliók? Megnyítjátok-e előtte szíveteket, felöved- 
zitek-e derekaitokat, feléje fordítjátok-e tekinteteteket, hogy a 
hullámok fölött kinyújtott kezet elérjétek?

Jézus az egyetlen mentő-kéz s a mi feléje néző kételkedés nél
küli, élő hitünk az egyetlen mentő-öv az élet pusztító hullámai között.

A böjti idő szomorú hangulata üli meg lelkünket. Ezt a 
hangulatot annyi hűséggel tükrözted vissza a magányba vonuló, 
a hegyen imádkozó Jézus. Az életnek csendes, világtól félre
vonuló óráiban, amikor egyedül Isten van velünk s elibénk 
tárja az élet nyomorúságai és katasztrófái között az ő örök ke
gyelmét, mellyel egyszülött Fiát küldötte el szenvedni, meg- 
aláztatni, de diadalmaskodni és győzni is, hogy ebből mind
annyian példát merítsünk és erőt, a mi küzdelmeinkben való 
diadalra.

Boldog ember az, aki a hullámokkal való viaskodásában 
meglátja azt az egyetlen mentő-kezet, s ebben azt a hatalmas 
segítő erőt, amely a legnagyobb viharok közepette is a hajó
töréstől megment, az elmerüléstől megóv s úgy a saját szívünk
ben dúló viharok, valamint a körülöttünk tomboló hullámok 
fölötti járásra képesít.

Boldog nemzet az, amely megaláztatásának mélységeiben 
egyedül Jézusra tekint s tiait felövedzi a jézusi élő hitnek, a 
hozzávaló kételkedés nélküli ragaszkodásnak mentő övével. Ez 
a mentő-kéz, amint ki volt tárva ott a viharban küzdő tanítvá
nyok fölött, ki van tárva most is. Örök hűséggel, örök szere
tettel virraszt az idők hullámai fölött.

Ott van kitárva a kicsiny csecsemő bölcsője fölött, ez a 
kéz simogatja meg a konfirmációi oltár hitvalló seregének nyi
tott homlokát, ez köti össze Örök hűséggel a fiatal szívek há
zassági szövetségét, ez fon babért a sikerek emberének a hom
lokára, megdicsőiti a mártyromság koszorújával mindazokat, 
akik az igazságért küzdenek, szenvednek és érte mindent fel
áldoznak. Ott van mellettünk a betegágyunknál, és gyógyító 
balzsamot önt fájó sebeinkre. Ott áll csalódásaink közepette, 
amikor új reményt ébreszt szíveinkben. Ott él a fájdalmat osz
lató vigasztalás szavaiban. Ott van, ott tárul ki fötibénk mindég 
és mindenütt, ahol az élet harcát folytató ember a megmaradás 
és érvényesülés harcát folytatja. Ott van mindég a/.ok fölött a 
hullámok fölött, amelyek bennünket elnyeléssel fenyegetnek, 
mindég fenséges nyugalommal, mindég segítségre készen.

Csak az ember szemei gyöngék és nem látják meg ezt a 
kinyújtott mentő kart. Csak az ember oly balga, hogy bízik 
önerejében, földi gazdagságában, az emberek segítségének csa
lóka erejében, bízik mindenben, megragad minden feléje nyúló 
kezet, csak az egyetlen mentő kéz marad érintetlenül, az élet 
hullámai között kitárva, anélkül, hogy a sok-sok vergődő ember 
feléje nyúlna.
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A következmények rendkívül szomorúak. Naponként tele 
vannak az emberek panasszal, tele vannak az újságok tragikus 
összeomlásokkal, elmerülésekkel, elsülyedésekkel, olyan szomorú 
sorsú emberek katasztrofális elbukásával, akik nem látták meg 
a tenger hullámai fölött járó Jézus mentő kezét és akik a ré
mület utolsó ^pillanataiban mentő-öv nélkül vetették magukat 
önerejükre támaszkodva a hullámok közé. Nem hallják meg 
annak a titokzatos csodálatos alaknak édes biztató szavát, amit 
a hullámok közt vergődő Péterhez intézett: „Jövel*. Nem mond
ják — ha csak kételkedve is és kishitűséggel: „Uram! ha te 
vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken*. Nem kiált
ják, mikor már kezdenek merülni: „Uram ments meg engem 1“ 
Nem övezik fel derekukat azzal az övvel, amely fenntartani 
képes őt addig, míg Jézus megragadja kezüket s kiragadja a 
vész hullámaiból s visszaadja az életnek.

Pedig Jézus mentő karja hiába van kitárva, ha nincs erőd. 
hogy ezt a kart megfogjad, hogy odajuthass hozzá. Péter a 
kőszikla apostol — mint egész életében, úgy most is — hű ma
radt önmagához. Mikor reá tekintett — a többi tanítvánnyal a 
tengeren járó Jézusra... lelkét kétség és rémület fogta el. 
„Álomkép ez !“ — mondá. — Majd mikor megismerte hangját, 
felismerte szavát, valami ellenállhatatlan vágy szállta meg, hogy 
a hajóból a hullámok közé vetve önmagát, — ahhoz jusson el, 
aki oly melengető szeretettel óvta és védte életét, akiről ő el
ragadtatással tett vallomást a Czezáreai utón: Te vagy a Krisztus 
az élő Istennek Fia. — Elindul. — De valahányszor tekintetét 
Jézusról elfordítva, a nagy szelet, a nagy vihart nézte — sü- 
lyedni kezdett, de amikor Jézus felé kiáltott esengő szóval: 
„Uram tarts meg engem*, érezte csodálatos kezének érintését, 
megmentő hatalmas erejét. Kétkedése és kishitűsége eloszlott, 
az élő hitnek, a kételkedés nélküli ragaszkodásnak „mentőövé
vel* elérte a feléje kinyújtott „mentő-kezet*.

Ezt a mentő-övét szeretném én a ti derekaitokra felövedzni, 
ti élet hullámai között küzdő, vergődő emberek. „Legyenek a 
ti derekaitok felövedzve és a ti szövétnekeitek meggyújtva. — 
Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, mikor haza megyen 
ébren talál. Bizony mondom néktek, hogy felövedzvén magát 
leülteti azokat és szolgál nekik*. (Luk. XII. 35—37. v.)

Üdvösségünk házának „Űra* — a földi szenvedések és 
megaláztatások utján — a mi „megmentésünknek* munkáját 
végzi ebben a böjti időszakban, hogy haza térjen az ő mennyei 
Atyjához 1 Ez a legnagyobb szolgálat, amelyhez felövedzte Ő is 
magát s a magánybavonulás csendes perceiben „elméne a 
hegyre magánosán imádkozni*; az alkony csendjében az imád
ság arany szálaival vonta meg azt a mentő övét, mely őt meny- 
nyei Atyjával összefűzte. Lelke háborgó tenger volt, melyben 
a gyász sötét hullámai tomboltak. Most hallotta, hogy Heródes 
nemtelen módon fejeztette le Keresztelő Jánost, a hű utegyen- 
getőt, a jó barátot, a nagy prófétát. S Jézus e hullámok között
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az Istennek legdicsőbb templomában: a természetben imádságba 
foglalta bánatát. S az ég nyugodt kékje reá borult, a puszta 
szellője hűvösre csókolta homlokát, a genezareti tenger akkor 
még sima tükrétől megnyugvást tanúit s ezzel fonta meg azt a 
mentő-övet, amely őt lelke háborgó tengerének színén fenntar
totta s mennyei Atyjával egyesítve, annak hatalmával felruházva 
bizton lép a viharral küzdő tanítványok hajójához, bizton simul
nak lábai alatt a tenger hullámai.

Ha tombolnak szívetekben az emberi indulatok hullámai, 
Jha rémülten látjátok, hogy zúg körülöttetek és alattatok az élet 
tengere s ti már-már sülyedtek annak vészthozó hullámaiba, 
kizárva minden kétkedést, legyőzve minden kishitűséget a böjti 
időszak csendjében, ha leszáll az alkony, imádkozzatok, sokat 
imádkozzatok s vészben-viharban megfonjátok a ti megtartás
toknak „mentő övét*, amely az élő hitnek erejével oda sodor 
benneteket, ahol meglátjátok az idők hullámai fölött kitárult 
„mentő-kezet*: — a tengeren járó Jézus erős, hatalmas mentő 
karját. Ámen.

Kardos Gyula
balassagyarmati lelkész.

Bizonyságtevés — megtagadás.
Böjt III. vasárnapjára.

Máté 10, 32-33 .
A szenvedés utján halad Jézus, azon az utón, mely vért 

fakasztó tövisek, ostorcsapások és gúnyos szidalmazások között 
a golgothai kereszthez vezet. S minél tovább halad ezen az utón 
és minél közelebb ér a kereszthez, annál jobban állást foglalnak 
körülötte az emberek, egyre határozottabbá válik mindenkire 
nézve a kérdés: vele, vagy ellene? Ezt az állásfoglalást maga 
Jézus is követeli az emberektől, amikor messiási hivatásának 
a tudatában nyílt színvallásra hívja fel őket több alkalommal. 
(Luk. 11, 14-28.)

A felolvasott szent igékben azonban rámutat ezen állás- 
foglalásnak a következményeire. Nyíltan megmondja azt, hogy 
mi lesz azzal, aki mellette és mi lesz azzal, aki ellene foglal 
állást.

Jézus nem állt a viszonzás álláspontján. Egész élet- és 
világfelfogása magasan felülemelkedett azon a régi ószövetségi 
felfogáson, amely a „szemet szemért* gondolatban jutott kifeje
zésre. A megtorlás elvét nem vallotta, még kevésbbé tanította, 
sőt egyenesen elvetette.

A hegyi beszédben, ahol erkölcsi felfogása a legszembe
tűnőbben tárul elénk, számos olyan hely van, amit idézhetnék 
ennek igazolására. Hogy csak egy-kettőt említsek, gondoljatok 
arra, amikor azt mondja: „Aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd
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felé a másik orcádat is“, „aki törvénykezni akar veled és el
venni a te alsó ruhádat, engedd oda neki a felsőt is“ és „aki 
téged egy mértföldutra kényszerít, menj el vele kettőre* (Máté 
5, 39—41). Vagy gondoljatok arra, amit a felebaráti szeretetről, 
még inkább az ellenségszeretetről mond, arra, amit a megbocsá
tásról tanít. El lehet képzelni, hogy az a Jézus, aki el tudja 
mondani az irgalmas samaritánusról szóló gyönyörű történetet, 
vagy az irgalmatlan szolgáról szóló megrázó példázatot, aki úgy 
tudja hirdetni, élni és gyakorolni a nagylelkűséget, a szeretetet, 
a megbocsátást, ahogy Ő élte és gyakorolta, hogy az a Jézus 
a megtorlás elvét vallja ?! Hiszen egész életprogrammja a meg
bocsátó szeretet hatalmas gondolatán épül fel, hiszen szenvedé
sekkel teljes megváltói munkájának a lényege, az átfogó gon
dolata ez : Isten nem viszonozza, nem torolja meg az emberek 
sok bűnét, hanem kegyelmesen megbocsátja 1

Enélkül az átfogó gondolat nélkül a programmja nem 
lenne programúi, enélkül jövetelének, életmunkájának, szenve
désének és kereszthalálának nem lenne értelme és értéke 1 Ő a 
megbocsátó szeretet elvét vallotta. A szíve ezzel volt tele, ettől 
égett, hevült és emésztődött. Ez vitte a kereszt felé, ez késztette 
arra, hogy meghaljon és a halálával váltságot szerezzen. Tehát 
nem állt a viszonzás elve alapján.

És nézzétek, ezekben az igékben mégis ezt az elvet érvé
nyesíti egész tudatosan és határozottan. Nem érzitek, hogy Jézus
nak valami nagy okának kellett lenni, hogy ezt érvényesítse ?!

Jézus az emberben a szeretet szemével sok mindent el tud 
nézni, sok fogyatékosságot, sok bűnt meg tud bocsátani, de nem 
tudja elnézni és nem tudja megbocsátani azt, ha Valaki Őt az 
emberek előtt megtagadja. Arra csak a megtorlás, a viszonzás 
kegyetlen és kérlelhetetlen gondolatával tud tekinteni. Tudjá
tok, miért?

1. Azért, mert Jézus tudja azt, hogy a Róla való bizony
ságtevéstől, vagy az Ő megtagadásától függ ügyének tovább
vitele, vagy fennakadása ezen a földön. Annak a hatalmas 
munkának, amit bűnben tévelygő emberlelkek megmentése, az 
Atyához vezetése, a menyország szépségéről és boldogságáról 
szóló örömhírnek elterjesztése, az evangéliumnak a föld minden 
tájain való meghirdetése érdekében elkezdett, szenvedése és 
halála által véghezvitt, a diadalmas teljességre jutása. Ettől függ 
a kereszt válságtitkának a megláttatása, a főpapi imádság ezen 
aranyszavainak: „hogy mindnyájan egyek legyenek* a teljes
ségre jutása, ettől, hogy^bizonyságtétel hangzik-e felőle az em
berek ajakán, vagy az Ő megtagadása! Mert Jézus az Ő ügyé
nek, amelyért szenved és meghal, a továbbvitelét az emberekre 
bízta. Ezért mondja: „Ha valaki megtagad engem ...  én is meg
tagadom az t...*

Ha te azt gondolod, hogy hiszen sokan vannak, akik Jézus 
ügyét képviselik és Róla bizonyságot tesznak s ezért azzal, hogy 
te bizonyságot teszel-e, vagy megtagadod, úgyse sokat nyer,
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vagy veszít ez az ügy. tehát téged Jézusnak ez a kijelentése 
közelebbről nem érint, hadd figyelmeztesselek még egyre. Jézus 
nemcsak azt tudja, hogy a Róla való bizonyságtevéstől, vagy 
az Ó megtagadásától függ ügyének továbbvitele, vagy fennaka
dása itt a földön.

2. Jézus tudja azt is. hogy a Róla való bizonyságtevéstől, 
vagy az Ő megtagadásától függ az üdvösség elnyerése, vagy 
elvesztése ott fenn a mennyben. Sok ember úgy gondolkozik, 
mintha az élet csak erre a földre szorítkozna, mintha csak a 
bölcsőnél kezdődne és a koporsónál végződne. Figyeljétek meg, 
hánynak szavajárása lett ez a pogány kijelentés: Holtig csak 
megélünk! Sok ember nemcsak úgy gondolkozik, hanem úgy 
is él, mintha az élet csak erre a földre szorítkozna. Törődik a 
földi élet javaival, töri magát a naponkénti kenyérért, törődik 
a szórakozásaival, e földi élet örömeivel és mert kell. a gond
jaival. törődik azzal, mi lesz holnap, holnapután, mi lesz vele 
majd öregkorában, míg el nem jön érte a halál, de nem törődik 
azzal, hogy mi lesz vele a halál után. Hány van. aki az utolsó 
pillanatban eszmél magára, ha már érte jön a halál: „Öh én 
nyomorult lelkem, mi lesz most veled?" Mi lesz, amikor az 
ember számára semmi sem lesz abból, amivel törődött, csak az 
lesz, amivel és Akivel korábban nem törődött: a lélek és az 
Isten. S amikor megzendülnek az égi harsonák, angyalok aja
kén megszólalnak az Ítéletre hívó trombiták és a dicsőség fény
sugarában angyalsereggel körülvéve Ítélni jön a király, amikor 
a Sátán fogvacogva húzódik félre, amikor a trón körül az uram 
uramozás jejveszékelő lármájától és sikoltásától visszhangzik az 
ég és a föld, semmit sem kérdez az Ítélkező király, csupán 
csak ezt, mert az Ítélkezés mértéke ez lesz: bizonyságot tettél-e 
Rólam, vagy megtagadtál az emberek előtt?! Nem is kérdezi, 
hanem ránk olvassa: te bizonyságot tettél, te megtagadtál, rólad 
én is bizonyságot teszek, de téged megtagadlak.

Észrevehetitek, hogy Jézus üdvösségdöntő jelentőséget tu
lajdonított ennek és a kárhozat gyötrelmei között látja már itt 
a földön azt, aki Őt megtagadja az emberek előtt!

Nem érzed, most már rád tartozik a dolog, nagyon is 
közelről érint? Nem érzed, az üdvösséged veszted el, ha meg
tagadod Öt?!

Ne gondold, hogy csak azzal tagadod meg, hogy nyíltan 
elleneszegülsz, ha azok táborába állsz, akik kimondott ellen
ségei, tehát a hitetlenek közé.

Nem is csak azzal, hogy nem ismered, vagy nem akarod 
ismerni őt, ha nem akarod meglátni, mit tett érted a kereszten, 
mit tesz érted ma.

Ne gondold, hogy csak azzal tagadod meg, hogy közönyös 
akarsz lenni Vele szemben, olyan se hideg, se meleg ember, 
aki akkor érzi jól magát, ha minél kevesebb dolga van neki 
Jézussal, vagy Jézusnak ővele.
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Azt se hidd, hogy csak azzal tagadod meg, hogy nem 
hallgatsz szavára, nem jársz templomba, nem olvasod a Bibliát, 
vagy ha nem az Ő parancsai szerint élsz.

Mindezzel megtagadod; de tudd meg, hogy megtagadod 
még azzal is, ha nem beszélsz Róla az embereknek, ha mind
azt, amit Tőle kaptál, nem közlőd másokkal, ha a keresztyén- 
ségedet véka alá rejted, ha Krisztust agyonhallgatod.

Megtagadod még azzal is, ha másokat nem vonzol Hozzá, 
ha a tanítvány-megbízatást magadra nem tartod kötelezőnek, 
ha nem látod be, hogy a kér. élet úgy igazi, a tied is úgy 
igazi, ha van benne missziói hév és lendület.

Azért, hogy ennek eleget tégy, nem kell munkameződet 
otthagyva idegenbe menned Vannak körülötted emberek, akik 
egy keresztyénnek nevezett világban élnek, de akik között ezer 
meg ezer kirívó vonásban ütközik ki a modern pogányság.

Képzeld el, mi lenne, ha a Krisztus szerelmétől megraga- 
dottan azzal az olthatatlan vággyal élnénk mi mindnyájan az 
életet: mi nem megtagadni, hanem bizonyságot tenni akarunk 
az emberek előtt Rólad, Uram! Mi lenne, ha te így élnél! Ne 
mondd, hogy nem fontos! A lelkedről van szó. Tudd meg, 
hogy bizonyságot teszel Krról, vagy megtagadod őt, ettől függ, 
hogy üdvözülsz-e, vagy elkárhozol!

Jézus azért megy a kereszt felé a szenvedések útján, hogy 
neked üdvösséged legyen. Annak megszerzéséért szenved és 
hal meg. Amikor Ő a te üdvösségedet biztosítja a halálával, te 
el tudnád azt veszíteni az Ő megtagadásával, ahogyan elvesz
tette Judás ? Menj a közelébe, borulj le Előtte és nézz fel tövis
koronás alakjára és rebegd el a megváltott lélek vallomását: 
Uram, mindig bizonyságot teszek Rólad és soha meg nem ta
gadlak Téged! Ámen.

Lukács István
. bobai lelkész.

Odaszentelés.
Böjt IV. vasárnapjára; úgyis mint március 15-ére.

János 17, 19. v.

Minden életnek két oldala van : külső és belső. És minden 
élet aszerint látszik másnak és másnak, hogy kívülről, vagy 
belőlről nézem-e azt. így vagyunk az Úr Jézus életével is. Aki 
az Ő életét csak a külső történés és eseménysorakozás szem
pontjából nézi, úgy ahogyan az az élet bizonyos évszámok ke
retébe belefoglalható, egészen másnak fogja látni, mint az, aki 
belülről a lélek oldaláról nézi az Ő életét.

Kívülről tekintve Jézus élete olyan, mint mikor valaki 
sugárkoszorus, ragyogó hegyoromról halad-halad egyre lefelé, 
árnyékoktól sötét völgyekbe, ahol mind kevesebb a társ, a
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sugár, míg végül úgyszólván egyedül érkezik meg a fenékre: 
halála helyére, ahol tátong hidegen a sír. A puszta külső szem
lélet számára az ő  élet-utja nem más, mint egy szépen induló 
sietnek lassú visszahullása, szomorú letörettetése.

Aki azonban belülről a lélek oldaláról nézi az Űr Jézus 
életét, az egészen másnak látja azt. Keserves vívódásai mind 
egy-egy győzelmet jelentenek, látszólagos kudarcai belső emel
kedésének egy-egy lépcsőfokává lesznek, meggyaláztatásának 
stációi, a fokozatos megdicsőülés stációivá válnak. Amint halad 
mind közelebb a sír felé, úgy gyűl ki Jézus arcán az önoda- 
áldozás csodálatos glóriafénye, amely akkor ragyog legfénye
sebben, mikor a legsötétebb háteret vonja mögéje a golgothai 
halál.

Érzitek-e, hogy ez a felolvasott ige is aszerint nyer más 
és más értelmet, hogy kívülről, vagy belülről nézem-e. A külső 
szemlélet inkább csak a lemondást tudja meglátni ebben az 
igében. A tragikus hős szokott így beszélni, aki szívében egy 
rettentő kudarccal ott áll bukott ügye mellett. Életének egyetlen 
igaz álma kudarcba fulladt, neki immár nincs mit keresni itt: 
neki az ügyével együtt már csak meghalni lehet és a csaló
dottak keserű mosolyával beleveti magát a halálba: „Én felál
dozom magamat".

A belső szemlélet azonban egészen másnak érzi ezt az 
igét. Csak az beszélhet így, akinek a szeretete kiállott minden 
próbát, aki száz kudarc között is hittel csüng halálig ügyén, 
mert tudja, hogy egy még segít: „Én öérettük odaszentelem ma
gamat." A megvilágosodott megváltói öntudat szabad vállalko
zása ez a kereszthalálra.

Érdekes, hogy ezt az igét, valamint az egész főpapi imát 
is egyedül János jegyezte fel számunkra. János, aki Jézus belső 
vívódásaiból, szíve titkaiból legtöbbet érzett meg, és írt le. Ez 
a hallgatag, fiatal tanítvány a maga szemlélődő természetének 
a rajongó szeretetével mindig belülről, a lélek oldaláról nézte 
Jézus életét, úgy ahogyan nekünk is néznünk kell ezt az igét, 
S ha így nézzük, akkor észrevesszük, hogy ebben az igében 
benne van Jézus élete, munkájának a lényege és célja. Eszerint 
oszlik két részre az ige: „Én őérettük odaszentelem magamat, 
— hogy ők is megszenteltek legyenek!"

I. Nem lehet a Jézus élete munkáját szebben, jobban és 
igazabban megjelölni, mint ahogyan maga jelölte meg azt ebben 
az igében: „„Én őérettük odaszentelem magamat." Benne van 
ebben az Ő életművének áldozati jellege, benne van az Ő oda- 
áldozásának méltatlan részese, az ember és benne van ennek az 
áldozatnak önkéntes volta. Oh kitudná megmondani, hogy ez az 
ige hogyan született meg ? Úgy születhetett meg, mint ahogyan 
a gajzirok születnek: ott forrongnak tán századok óta már a 
mélyben, ki tudja mióta birkóznak a megkövült réteggel, míg 
egyszer csak felszakad a föld és szenvedélyes forró sugárban 
feltör a forrás: Én őérettük odaszentelem magamat!"
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1. Benne van ebben Jézus életművének áldozati jellege. 
Az a szó, amely itt szerepel: „szentelem* a régi héber nyelv- 
használatban elkülönítést, lefoglalást és odaáldozást jelentett. 
{Robertson.) Mikor az Úrnak öldöklő angyala Egyiptomban a 
zsidó családok elsőszülötteit megoltalmazta, a zsidóknál minden 
elsőszülött az Úré lett. S ezt az írás a felszentelés szóval fejezi 
ki. „Nékem szentelj minden elsőszülöttel, akár ember, akár 
barom, enyém legyen!* Később egy egész törzset, a léviták 
törzsét különítették el és szentelték oda az Úrnak. A lévitát a 
főpap megkente olajjal, felszentelte s ez azt jelentette, hogy a 
lévita attól fogva százszázalékig lefoglaltatott és átadatott az 
Úrnak. Ugyanilyen értelemben áll szentleckénkben is a szentelés 
szó. Amikor Jézus azt mondja, hogy „Én őérettük odaszentelem 
magamat, ez azt jelenti, hogy Ő teljesen lemond magáról és 
odaadja magát másoknak.

Testvér te csodálkozol? Hogy az a Jézus, akié volt az 
Atyától minden hatalom,_ lemond magáról, visszaparancsol min
den kardot, amely az Ő védelmére akar kiszállni hüvelyéből, 
odaáll a gonoszok elé és azt mondja: „Itt vagyok, ostorozzatok, 
köpdössetek, tépjétek ki belőlem az élet minden idegszálát, — 
nem bánom, én odaszentelem magamat. Tedd össze a kezedet, 
mert ez valóban csoda, a tnindenség legnagyobb csodája. És 
tedd össze kezedet, mert ebben a csodában az a legnagyobb 
csoda, hogy te vagy a részese.

2. „Én őérettük odaszentelem magamat.* Kikre gondolt itt 
Jézus ? Arra az árva tizenkettőre, akik körülötte vannak, azokra 
a szétszórt kevesekre, akik szerették, a kortársakra; de a kö
vetkező vers azt mondja: „Nemcsak őérettük könyörgök, hanem 
azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd énbennem*. 
Micsoda panoráma, micsoda nyüzsgő embermiriád jelenhetett 
meg az Úr Jézus szemei előtt ezeknél a szavaknál! „Őérettük, 
akik hisznek.* Akik az oroszlánok fogai közt meghalnak majd 
a hitükért, akiket gályapadhoz láncol és megkorbácsol hitükért 
az erőszak, a hívő keresztyének egész serege, testvérek ti mind, 
kik ebben a templomban, ebben az egyházban, ebben a csonka 
nemzettestben még hisztek, halljátok; ott a Gecsemané^és Gol- 
gotha országában, a halál határán tinéktek is szól: „Őérettük 
akik hisznek, én odaszentelem magamat.* Magamat, magát, 
egész lényét: mindenét. Nemcsak tanító szép beszédeit, nemcsak 
élete három esztendejét, nemcsak imádságát, munkájának bizo
nyos hányadát, hanem magát, egész lényét mindenestül. A szívét, 
hogy neked legyen helyed, ha már mindenünnen elűztek, vigasz
taló lelkét, hogy megsimogasson, mikor a fájdalom padján egye
dül ülsz, szent vérét, hogy megtisztulj, mikor már majd-majd 
elborít a szenny, — mindenét.

3. Ki kényszerítette rá?  Senki! Se félelem, se fátum, se 
véletlen, se hatalom, — még az Isten sem. Ő elküldötte, de 
nem kényszerítette: önkéntes volt az áldozat. Hogy duzzad az 
önkéntes szabad elhatározás hangja,, abban a két hatalmas betű
ben, hogy „én“. „Én őérettük odaszentelem magamat*.
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Ugy-e nem kell mondanom, hogy ilyen áldozatra csak az 
képes, aki önmagánál jobban szeret mást. Hiszen aki önző, 
akinek a szeretete önmagán túl nem ér. az hogyan is tudná 
magát odaszentelni másokért. Ehhez az édesapa odaáldozása 
kell, aki jobban szereti önmagánál a családját. Amikor nehéz 
munkája közben, talán csattogó gépszijjak között patakzik a 
verítéke, ropog az izma, tndja, hogy egyre-egyre aszik az ereje, 
fogy az élete: nem bánja mégse, — csak az a kis család, csak 
az legyen boldog. Gyermekei az udvar játszóhomokjában, hitvese 
a házi munka mellett: ő a családjáért odaszeuteli magát. — 
Ehhez a katona hősiessége kell, aki jobban szereti önmagánál 
a hazáját. Amikor ütközetre harsau a trombitaszó, visszanéz 
mégegyszer. Valahonnan messze a távolságon át mintha két 
remegő édesanyai kéz integetne feléje, előtte meg suhog a halál 
kaszája, dübörög a föld, bajtársak százai rendre dőlnek, — nem 
bánja mégse; ráfeszül a keze puskája agyára s megindul bátran 
szembe a halállal: ő a hazájáért odaszenteli magát. — Testvér, 
ezen a napon, március 15-én, legszebb szabadságharcunk dicső
séges emléknapján, ha megjelennek a lelked előtt tűzben égő 
orcával lelkes 48-as ifjak, aztán megjelennek vörössapkás tépett 
honvédseregek, gondolj arra, hogy ők is azért tudtak mnghalni, 
mert jobban szerették önmaguknál a hazát. 48 as ifjak, akiknek 
tüzétől új lángot fogott a magyar lélek, rongyos honvédek, kik 
híven megálltatok száz csatán, panasz nélkül, zokszó nélkül 
szobor arccal belemertetek nézni a halál csontarcába: megáld
juk az emléketeket, hogy oda tudtátok szentelni életeteket a 
hazáért.

II. A Krisztus odaszentelő áldozatának a lényege után hadd 
szóljak még röviden ennek az áldozatnak a céljáról is. A Krisz- 
tás áldozata nem akart meddő életáldozás és hiábavaló vérté
kozlás lenni, nem céltalan, saját kínjában tetszelgő harakiri, 
hanem határozott célja van: „Én őérettük odaszentelem maga
mat, hogy ők is megszenteltek legyenek. “ A Biblia eredeti nyelve 
ezt a két szót: Jézus odaszentelését és az embnr megszentelő- 
dését ugyanazzal a szóval fejezi ki. Ez pedig azt jelenti, hogy 
az Úr Jézus azért szentelte Magát oda érettünk, hogy mi is 
odaszenteljük magunkat Őérette és az Ö ügyéért!; Csak a száz- 
százalékos keresztyén az igazi keresztyén. Jézus3 nem elégszik 
meg félszívvel, maradék erővel és élethányaddal: egész szívet, 
minden erőt és teljes életet kívánMÉretted lett odaszentelése 
csak akkor nem volt hiábavaló, há‘ xe is oda tudod szentelni 
magadat Önéki: áldozatos szolgálatban, mint ő, teljesen maga
dat, mint Ő, önkéntesen, mint Ő.

S ezen a napon még egyre gondolj. Csak az önodaáldozó 
hazaszeretet az igazi hazaszeretet. Amilyen volt a 48-as idők 
embereié. Szép ha valaki ezen a napon nemzeti szinü szalagot 
húz a gomblyukába, de ez még nem hazaszeretet; szép. ha 
valakinek átfenyesedik a szeme, megdobog a szíve a „Talpra 
magyar* hallatára, de ez még nem hazaszeretet. Akkor szereted
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igazán a hazádat, ha a Krisztustól tanult önodaáldozó szolgálat
ban oda tudod tenni hűséges életedet a hazád oltárára, hogy 
legyen belőle a munka hevében elizzó tűz. didergető magyar 
éjszakában, legyen belőle egy darab tégl|f a töredezett magyar 
bástyafokon és legyen belőle, ha kell, hulló vér, amely új vetést 
fakaszt a kiszikkadt magyar ugaron.

Golgothára induló szomorú orcával néz feléd a Krisztus. 
A szemében benne rezg a te hazád fájdalma is. Testvér, Ő egy
szer ott a halál pitvarában főpapi imáját éretted is mondta, 
áldozati vérét érted is hullatta. Azóta várja — oh de régeit 
várja —, hogy te is mondj valamit. Nem lesz addig vasárnapod, 
nem lesz addig igazi március-idusod, míg az ajkad ki nem mondja 
ezt a drága, szent mondatot: „Uram, Te érettem odaszentelted 
Magadat, éretted én is odaszentelem magamat!* Ámen.

Szabó József
győri püspöki másodlelkész.

Keresztelő János feje a tálon.
Böjti beszéd.

Márk 6, 21—29.

Egy sötét jelenetet kivánok ma kiemelni a múlt ködös 
homályából, amelynek tanulságai azonban ma is megszívlelésre 
méltók.

30 körül Krisztus után, egy napon vidám zajtól voltak 
hangosak a jeruzsálemi királyi palota csarnokai. Heródes An- 
tipás, Judea fejedelme, a születésnapját ünnepelte. Fia volt ő 
annak a Heródesuek, aki Krisztus urunk születése idején véres 
betűkkel írta be nevét a történelembe, amikor oktalan hatalmi 
féltékenységében leölette Betlehemben a kisdedeket, gondolván, 
köztük a kisded Jézus is elpusztul.

A születésnapi lakomára hivatalos volt Judeának egész 
előkelősége. Pengett a lant, a citera, peregtek a dobok s a fu
volák vidám nótákat zöngicséltek s a hangulat magas fokra 
emelkedett: amikor egyszerre megnyílik az ajtó s belebben 
rajta egy fiatal lány s táncot lejt a mulatozó társaság előtt. A 
fejedelem egész oda van a leány kecses táncától. Ujjong, tapsol 
s végül magához inti a táncosnőt s elragadtátásában azt mondja 
neki: Kérj, amit akarsz, megadom! Sőt hogy még nagyobb súlya 
legyen a szavának: Esküvel fogadta néki: bármit kérsz, ha mind
járt országom felét is, megadom!

Ez a táncoló leány Salóme volt, Heródiásnak a leánya, 
amely utóbbi asszony úgy került a fejedelmi udvarba, hogy 
Heródes azt öccsétöl, akinek Heródiás a felesége volt, egysze
rűen elrabolta s nejét elűzvén összeállt vele.

Emiatt aztán Keresztelő János erős szemrehányásokat is 
tett a fejedelemnek, amiért aztán Heródiás bosszút esküdött a
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fiatal próféta ellen. S amikor leánya, Salóme, hozzáfutott az 
ellejtett tánc után, megtudakolni, hogy mit kérjen ő a fejede
lemtől : Heródiás azt tanácsolta neki, hogy a Keresztelő János 
fejét kérje, aki épen ott a közelben volt bebörtönözve. S így 
is történt. A zsák-utcába került Heródesnek mit volt mit tennie* 
kénytelen kelletlen kiadta a parancsot Keresztelő Jánosnak a 
lefejezésére, akinek levágott fejét aztán néhány perc múlva egy 
tálon elő is hozta az udvari hóhér.

A tigrisek szórakoznak így a vadonban!
A vidám lakoma egyszerre halotti torrá változott át. Bor

zalom futott végig az épérzésü szíveken a vérében úszó fej 
láttára, amely fej szomorú dolgokat mondott el nékik néma 
ajkaival. Aminthogy nekünk is sok mindent elmond. Mert hi
szen az a fej egy sötét symbolum, mely nagy igazságokat fejez 
ki. Állapodjunk meg azért mellette s hallgassuk meg szavait.

Keresztelő János feje a tálon
az úttörő egyéniségek szomorú sorsát,
az emberiség alacsony sáv át
s a nemes eszmék romolhatatlanságát — példázza és hirdeti.
1. Én, szeretteim, mindannyiszor megborzongok, valahány

szor Keresztelő Jánosnak a véres feje emlékezetemben meg
jelenik, mert hiszen az a fő  az emberiség úttörő alakjainak a 
sorsát példázza.

Keresztelő János ki volt? Egy igaz s szentéletű férfiú* 
amint őt a Szentírás jellemzi, aki fenköliszellemű beszédeivel 
az Üdvözítő útját egyengette s akinek nagyon fájt az a sok 
romlottság, amelyet maga körül látott s aki épazért bűnbánatra 
hívogatta kortársait. Heródesnek sógornőjével való viszonyát is 
elitélte ő, amiért aztán Heródiás — amint láttuk — el is tette 
őt láb alól, minden ő jogos kifogásaival s nemes szándékaival 
egyetemben.

Óh és mennyi drága élet, mennyi lángelme, nemes, vilá
gítani s az emberiséget gazdagítani hivatott, esett hasonló mó
don áldozatul a vad indulatnak a történelem folyamán 1 Hiszen 
a világtörténelem, mondhatnék, egy sötét vérfolyam, melyet a 
mártírok vére táplál s amelybe nem egyszer a Keresztelő Já
nosénál kínosabb tragédiák is összefutnak.

Az ókorból kisötétlik a nemesszavú pogány bölcsnek: 
Sokratésnek a tragédiája, amint kiissza a kezébe kényszerített 
méregpoharat, hogy kioltsa vele azt a lángelmét, amely annak 
idején annyi szép gondolattal gazdagította az emberiség szel
lemi kincstárát. S az ó testamentum nemes alakjai: a próféták 
is mik egyebek, ha nem szintén üldözött vadak, akiket szüntelen 
kerget s nem egyszer le is terít a sötét elfogultság.

S szóljak-e a földi lények legszentebbikéről: az Üdvözí
tőről, amint elszenvedi a legkínosabb mártírhalált, csak azért* 
mert szent volt s mert üdvét kereste az emberiségnek ? 1 Em
lítsem-e az apostolokat s a keresztyén vértanuk nagy csapatát*
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akiknek vérétől évszázadokon keresztül piroslott a pogány aré
nák porondja ?!

S amikor később a máglyák jönnek divatba kivégzési esz
közök gyanánt, azokon sülnek elevenen az új korok előhír
nökei: a Savonarolák és Húsz Jánosok. Sőt egy fiatal nőt ia 
látunk elégni a máglyán: a hőslelkű orleansi szüzei, Dark 
Jankát, aki lelkének csodás varázsával új lelkesedést öntött az 
elbágyadt francia hadseregbe s hazáját felemelte, hogy végül 
őt is máglyára hurcolja az elfogultság.

S a tudomány és művészet mivelői között hánynak pár
názta ki ágyát tövissel az emberi rövidlátás és hálátlanság.

A magyar történelem meg egyenesen tárháza a martirom- 
ságoknak. A protestáns gályarabok kezére itt verték a bilin
cseket. Az eperjesi vértanuk itt véreztek el a hóhér bárdja 
alatt. A magyar nemzet szabadsághőseit: Rákóczit, Tökölyt és 
Kossuth Lajost innen üldözte ki hontalanságba a vak erőszak. 
Ezen a földön, az aradi golgotán, fojtotta bele a lélekzetet a 
magyar szabadság hős védelmezőibe a sötét bosszú. S maga 
ez az egész nemzet is nem egyéb, mint egy nagy mártír, akit 
folyton tépett és sanyargatott az ármány, hogy újabban ismét 
a legnagyobb gyászba és nyomorúságba taszítsa őt a feneketlen 
önzés és gyűlölet.

Mindezek a szomorú tények annak a sötét szellemnek a 
kivetődő árnyékai, amely azon a jeruzsálemi lakomán Keresz
telő János fejét a tálra juttatta, hogy az onnan

2. az emberiség alacsonyságát hirdesse.
Keresztelő Jánosnak miben rejlett a tragikuma? Rossz 

ember volt talán, feltűnő hibákban leledző? — Ellenkezően, 
szeretteim! Tiszta, egyenes jellemű férfi volt, aki nem tudta a 
a görbét egyenesnek nézni, az ő komoly életfelfogása kelle
metlen volt egyeseknek s azért pusztulnia kellett.

S hasonló okok nagyon sokszor szerepelnek a kiváló em
berek tragédiáinál. A világ nem bírja el a nálánál különbeket. 
A belőlük kisugárzó fény bántja a szemét, mintahogy a vakon
dokoknak elkorcsosult szemeit is bántja a napsugár.

S az embereknek nagy átlaga ilyen vakondok ma is. Csak 
a sötétben érzik jól magukat. Aki fényt akar deríteni körülöttük, 
azt nem szeretik. A kiváló embereknek kevés a barátjuk, mivel 
kevesen értik meg őket. És ne adj’ Isten, hogy ők talán a tömeg 
alacsony érdekeihez is hozzányúljanak és hogy talán tiszta le
vegőt akarjanak besugározni a dohos odúkba: Óh, mert akkor 
mindjárt kész a „feszítsd meg!“

Heródiások minden korban akadnak, akiket felbőszít a 
Keresztelő Jánosok lelki emelkedettsége; aminthogy Heródesek 
is akadnak, akik kezükre járnak könnyelműen. Az egyre megy 
aztán, hogy Kajafásoknak, Néróknak, Torqemadáknak vagy 
Karaffáknak nevezik-e őket; a dolog veleje mindenütt ugyanaz: 
Kiirtani mindent és mindenkit, ami az ő szűk koponyájukba be 
nem fér, vagy aki csak egy lépést is merészel tenni előre.
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Óh de nagy patakok telnének azokból a könnyekből és 
abból a vérből, amelyeket az emberiségnek eme gonosz szel
lemei a szemedből és a szívedből kisajtoltak!

Én csak azt szeretném ez alkalommal, testvéreim, hogy 
mindenikünk vesse fel önmaga előtt azt a kérdést: melyik cso
portjához tartozik ő az embereknek? Ahoz-e, amelyik alázatos 
bűnbánatra hajlik a megtérést hangoztató Keresztelő Jánosok 
előtt; vagy pedig ahoz, amelyik köveket ragad a próféták meg- 
kövezésére? Ahoz-e, amelyik a felismert igazságot minden pok
lokon keresztül is kész követni; vagy pedig ahoz, amelyik 
folyton alkuszik a helyzetekkel s egy kis haszonért a legszen
tebb ügyet is veszni hagyja ?

Azt mondom azonban, hogy ne örüljön senki a hamisság
nak, még ha netán pillanatnyi hasznot hozna is neki: óh mert 
jaj az igazságtipróknak, ezerszer ja j! Aminthogy azt is mon
danám, hogy a gonoszságnak itt-ott való győzelme miatt se 
essék kétségbe senkisem, mert hiszen az nem egyéb, mint 
szappanbuborék. Keresztelő János feje, ott a tálon, amúgy vé- 
résen és némán is győzelmet hirdet,

3. a nemes eszmék romolhatatlanságát hirdeti.
Mikor Heródesnek később hírül hozták, hogy egy új pró

féta támadt Izraelben, t. i. az Üdvözítő, aki csudadolgokat hirdet 
és cselekszik, mindjárt a lefejezett Keresztelő János jutott az 
eszébe, mondván: Keresztelő János támadt fel a halálból, azért 
működnek benne az erők... Azóta a véres lakoma óta, hej ki 
tudja, hányszor jelent meg lelki szemei előtt az a véres fő ! — 
Érdekes volna azt tudni, hogy mit álmodnak a gyilkosok s mit 
sugdosnak a fülükbe azok az ajkak, amelyeket ők erőszakosan 
elnémítottak.

Shakspre, a nagy angol drámaíró, Macbeth című drá
májában megkapó vonásokkal ecseteli azt a rémületet, amely 
Duncan királynak a gyilkosait elfogta, amikor áldozataiknak 
véres árnyai előttük megjelentek; s a felbujtó Lady Macbeth 
állandóan ott látja kezén az arra rá freccsent vérfoltot s moso
gatja is azt folyton, de csak ott marad az az ő szemeinek.

Imé, szeretteim, az eltiport áldozatok, amint élnek! A föld 
alá dugják őket, de azért csak ott járnak azok az emberek 
között, mint örök szemrehányás, mint elcsitithatlan vád; sőt 
nem egyszer iránytűvé, világító tűzoszloppá magasztosulnak fel.

Keresztelő János holttetemét mindjárt ottan elkérték a ta
nítványai, hogy azt kegyeletesen eltakarítsák. A nemes eszmék 
bajnokait is karjaira veszi a kegyelet. Az utónemzedék szívébe 
zárja őket. Nem egynek közülök szobrot emel. — Nem szólok 
most az Üdvözítőről, aki százmilliók imádatának a tárgya ma, 
csak a kisebbekre utalok. Savonarolának és Húsz Jánosnak a 
szobrait ott láttam a vormsi Luther-szoborcsoportozaton. Dark 
Jankának, az orleansi szűznek, a lovasszobrát meghatottan jár
tam körül Párisnak egy terén. Rákóczinak és Kossuthnak a
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sírjai pedig bucsűjáróhelyek, ahova egy nemzet jár el kegye- 
letesen, ihletet, erőt és lelkesedést meríteni.

A nemes eszmék hordozói nem halnak meg egészen. Gon
dolataikat láthatatlan szellemek veszik szárnyaikra s elviszik a 
következő nemzedékekhez, amelyek aztán zászlót alkotnak be
lőlük maguknak, hogy alatta az emberiség haladásáért harcol
janak. A nemes eszmék halhatatlanok. A nyomukban támadt 
tisztultabb felfogások folyton előre törnek s mindnagyobb terü
letet hódítanak meg. Az emberiség folyton tökéletesbül s az 
előhaladásáért vívott küzdelemben elhullajtott vér és verejték 
által megöntözött talajon sarjadzanak ki azok a babércserjék, 
amelyeknek leveleiből koszorú készül a bátor küzdők hom
lokára.

*
Testvéreim! Szomorú látvány az a véres fő, Keresztelő 

János feje, ott azon a tálon; sötét symboluma az úttörő alakok 
szomorú sorsának s az emberiség alacsonyságának, de egyúttal 
hirdetője a nemes eszmék romolhatatlanságának Í3. — Nekünk 
is van egy ilyen megcsonkított kedvesünk: Édesanyánk, a ma
gyar Haza. Nekünk is fáj a szívünk, mint ahogy a Keresztelő 
János híveinek is. A mi sebünkre azonban a történelem tanul
ságai csepegtessenek balzsamot. Csak hadd ugráljanak a kötél
táncosok; prédára csak hadd lessenek a bosszútlihegő Heró- 
diások; könnyelmű Ígéreteket csak hadd tegyenek a meggon
dolatlan Heródesek: az isteni világrenden az mitsem változtat! 
„Lesz még kikelet Kolozsvár felett!*... Majd megmozdulnak 
az alvó rögök s új élet fakad a sírhantokon s az egymástól 
elszakított testrészeket újból egybeforrasztja az igazságos Isten 
mindentehető keze. — Ámen.

Paulik János
nyíregyházi lelkész.

Megmarad-e a Hozsanna?
Böjt VI. vas. beszédvázlat.

Ján. 12, 12—18.

Jeruzsálem utcáin a zsidók husvétját megelőző vasárnap 
reggelén szokatlan mozgolódás támadt. Az ünnepre érkezett so
kaság, mely más esztendőkben megtöltötte az utcákat és még 
mindig növekedett az újabban érkező zarándok-csapatokkal, most 
kivonul a városból az Olajfák hegyén túlra, egészen Betfageig 
s lázas türelmetlenséggel vár valakit. Valakit, akiről annyi cso
dálatos dolgot beszélnek egyes jelenlevők, akik állítják, hogy 
legutóbb is feltámasztotta a halálból azt a Lázárt, aki már 4 
nap óta volt a sír csendes lakója. Ezt a csodálatos, hallatlan 
dolgokat mívelt názáreti Jézust akarják hódolattal fogadni és 
megadni neki azt a tisztességet, amely méltán megilleti őt, az 
Istentől megígért és már oly régóta várt hatalmas szabadítok
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És amikor meglátják őt közeledni, nem gyalog, miként 
eddig szokott a fővárosba jönni, hanem szamár hátán ülve, 
akkor megértik, mit jelentsen ez. Jézus maga is mint király 
akar ezúttal bevonulni és a népnek teljes határozottsággal tudo
mására hozni, hogy ki jött a názáreti Jézusban őhozzá: az, 
akiről a próféta évszázadokkal azelőtt megjövendölte: „Ne félj, 
Sionnak leánya, imé a te királyod jő, szamárnak vemhén ülve*. 
A sokaság mindezt megérti és amikor látja Öt így közeledni, a 
lelkesedés szellője suhan végig mindnyájuk kebelén s míg kezük 
a virágokat és pálmaágakat szórja az érkező király elé, ajkukon 
felzendül az üdvözlő kiáltás: „Hozsánna! Áldott, aki jő az Úr
nak nevében, az Izraelnek ama királya*.

Tudjuk, hogy ez a lelkesedés meddig tartott. 5 nap múlva 
ugyanez a sokaság tele torokkal kiáltotta: Feszítsd meg, feszítsd 
meg őt! Jézus ma is királyi bevonulását tartja az őt váró lel- 
kekbe. Mi is ott állunk ma azoknak nagy tömegében, akik 
Virágvasárnapon hódolattal kiáltják eléje: Hozsánna! De Jézus 
nem az ajkunk kiáltása, kezünk virág-hintése szerint soroz ben
nünket hívei, vagy ellenei közé, hanem a szívünket nézi és azt 
vizsgálgatja, vájjon

megmarad-e ott a Hozsanna ?
Azért vessünk számot önmagunkkal és feleljünk erre a 3 

kérdésre: 1. Milyen királyt várunk mi Jézusban? 2. Mit viszünk 
eléje hódolatunk jeléül? és 3. Mikor teszünk mi bizonyságot 
felőle ?

1. A zsidók Hozsannája csak néhány napig tartott és „Fa
szítsd meg!* lett abból, mert ők más királyt vártak, ők azt 
remélték, hogy aki ilyen isteni hatalommal rendelkezik, mint 
Jézus, az a földön teremti majd meg Izrael számára a mennyek 
országát, vagy annak földi mását, melynek Izrael fiai lesznek 
legelső polgárai, a zsarnok rómaiak pedig legutolsó szolgái. És 
amikor néhány nap múlva újból meglátják őt. amint ott áll Pi
látus tornácán megkötözve, megalázva, meggyalázva: feledve 
minden Hozsanna, minden jótétemény, minden csoda és mint 
orkán tör ki a kiáltás: Feszítsd meg!

Milyen királyt várunk mi Jézusban ? Milyenek volnának 
ma a földi messiási remények, ha Jézus itt járna-kelne közöt- 
tüdk ? a) Az egyes életében: nyomorból fényűző életet, munka- 
nélküliségből keresetet, verejtékezésből semmittevő kényelmet, 
az ismeretlenségből hírnevet, a betegségből egészséget varázsló 
Krisztus ? b) A családi életben: a család-alapítás és fenntartás 
gondját gondtalansággá, a gyermek-áldás keserűségét örömmé, 
a hitvesi hűség megtartását feloldhatóvá tenné? c) A társadalmi 
életben: a szociális bajokat, társadalmi ellentéteket, az irigységet 
felfelé és a megvetést lefelé nem a keresztyén szellemmel, ha
nem csodatételiel szüntetné meg? d) Az egyházi életben: A búza 
közti konkolyt azonnal kitépné, ha mi valakire rámutatnánk, az 
egyházi terheket vállainkról levenné, a más vallásuakat hata
lommal elnémítaná és a mi táborunkba kényszerítené? e) A
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nemzeti életben: Mi a legelsők a dicsőségben, trianoni elleneink 
a legutolsók a rabszolgasorban? stb.

Vagy pedig: lelkünk királyát várjuk, aki nem az erőszak 
hatalmával, hanem az Isten szeretetével, nem e világ dicsősé
gében, hanem az ő krisztusi alázatosságában jő hozzánk nem 
azért, hogy földi életünk, testünk számára itt eldorádót létesítsen 
és emellett lélekben maradnánk, akik voltunk, hanem hogy a 
lelkünket váltsa meg. szabadítsa meg a bűnnek, ördögnek és 
halálnak hatalmától? Csak, ha ilyen királyt várunk őbenne, 
akkor marad a mi Hozsannánk mindig Hozsanna!

2. És mit viszünk eléje hódolatunk jeléül? A zsidók her- 
vatag virágot és szalmaláng-lelkesedést vittek eléje, amely a 
következő napok válságainak hévségében elhervadt, ellobbant, 
úgyhogy a virágok helyett töviskoszorú övezi fejét, a lelkesedés 
áldó szavai helyett a gyűlölet kárhoztató szavai hullanak fejére 
annak a Jézusnak, akit néhány nappal ezelőtt ugyanez a soka
ság mint királyát Hozsannával fogadott.

Mit viszünk mi az alázatosan érkező király elé? Vigyük 
eléje mindenek előtt szívünknek olyan alázatosságát, amilyennel 
ő tartotta királyi bevonulását. Teljesen aláveti magát a mennyei 
Atya akaratának; láija a keresztet, mely reá vár, és mégsem 
hátrál meg; tudja, hogy mit kell a keresztet megelőzően szen
vednie és mégsem futamodik meg, alázatosan megnajol a msny- 
nyei Atyának mégoly súlyos végzése előtt. Választhatná azt a 
királyi dicsőséget, amelyet e nép várt tőle, amellyel e világ 
fejedelmévé tehetné magát és mégis azt a gyalázatot választja, 
amelynek nincs a világtörténelemben mása. Ily alázatos, Isten 
végzése előtt feltétlenül meghajoló, engedelmes szívet vigyünk 
hódolatunk jeléül eléje, hogy tudjunk vele együtt mi is a kereszt 
alá állani, ha Isten úgy akarja és ez elől nem meghátrálni; 
hogy tudjuk a szenvedések keresztjét hordozni és nem kitérni 
az elől; tudjuk elviselni inkább a gyalázatot, mintsem e világ 
dicsőségében sütkérezni, ha Isten mindezt így akarja; tudjunk 
úgy hinni a mennyei Atya szeretetében és üdvözítő kegyelmé
ben, mint ahogy Jézus hitt abban, akkor is, ha a legsötétebb 
szenvedéses éjszaka borong is felettünk; tudjunk hűségesen 
megá lani az Isten oldalán akkor is, mikor ezért nem magasz- 
talást, hanem feszítsd-meget kiáltanak felénk embertársaink. Ha 
ilyen lélekkel várjuk és óhajtjuk a lélek királyának hozzánk 
jöttét, akkor áldásaival tér be hozzánk, hogy hódolatunkat elfo
gadja és nekünk is adja az ő békességét, hogy a mi mai Ho
zsannánk mindig Hozsanna maradjon.

3. És mikor teszünk mi bizonyságot felőle? Virágvásár 
napon, a dicsőséges királyi bevonulás alkalmával a sokaság 
bizonyságot tesz róla és az ő nagyságos dolgairól. Csodálatos: 
5 nap múlva egyetlen hang nem hallatszik, amely a sápadt arcú 
vádlott mellett bizonyságot merne tenni.

Mekkora a mi bizonyság-tevő hitünk ereje és bátorsága? 
Mi is csak akkor és ott tudunk bizonyságot tenni róla, amikor
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és ahol őt magasztalják ? Ellenben ha Krisztust gyalázó szavak 
röpködnek köröttünk, akkor megrémülünk és hallgatunk? Vagy 
tán, hogy a vele való együvé-tartozás veszedelmes látszatát 
eltereljük magunkról: mi is segítünk őt gyalázni ?! Gondolj 
vissza eddigi magatartásodra, valahányszor társaságban szó esett 
a vallásról és őróla! Gondolj a szennyes beszédekre, amelyek 
füled hallatára hangzottakéi és valldmeg; bizonyságot tettél-e 
akkor is, ott is? Mertél-e bizonyságot tenni, amikor egyházadat 
gyalázták, durva rágalmakkal illeték, amikor Krisztus nevében 
hazugságot szóltak előtted? Mertél-e bizonyságot tenni Krisztus
ról, amikor a bűn orgiázott körülötted és téged is csábított: 
mertél-e bizonyságot tenni, vagy pedig segítettél feszítsd-meget 
kiáltani ?

Tégy bizonyságot! Ne csak ma, Virágvasárnapjáu, hanem 
mindenkor, hétköznapon és ünnepnapon, munkádban és szóra
kozásodban, beszédedben és életedben! A te mai Hozsannád 
csak akkor marad meg Hozsannának a Jézus számára, ha 
őbenne lelki királyodat várod, ha alázatosság, hit és hűség a te 
hódolatod és állandó bizonyságtevés a te egész életed.

Scherer József
szentgotthárdi lelkész.

íme, az ember — az Isten fia.
Nagypéntek.

Ján. 19, 5. Luk. 23, 46.

Nagypéntek a felnőttek ünnepe. A komoly, meglett em
bereké.

Nem a gyermekeké, mint karácsony, amely a legszebb 
tündérvilágot varázsolja életükbe.

Amikor Krisztus tanít, akár a hegyoldalon, akár a pusztá
ban, akár a tengerparton, a köréje gyűlt sokaságban bizonyára 
vannak gyermeklelkek is. Amikor vigasztal, erősít, felemelő 
igéje nem egy fogékony gyermekszívre tapad reá. Csodáinak 
lebilincselő hatása nem egy gyermekéletet érint meg. S minő 
megható jelenet az, amidőn a szülői szeretet keretében kisded 
gyermekek csoportja simul Jézus köré, hogy elvegye két keze 
áldását. A virágvasárnapi hozsannázó néptömegben is ott van
nak a gyermekarcok, amelyeken épúgy ott az öröm, lelkesedés, 
hódolat pírja, akárcsak a felnőttekén.

De nagypénteken nincsen Jézusnak gyermek kísérője. A 
gyermekek szívesebben elidőznek a csobogó patakok partján, 
Jeruzsálem völgyein, rétjein, ahol virágok nyilnak, kedves ma
dárdal szálldos, üde szellő leng. Minek mennének fel a Golgot- 
hára, amelynek kopár ormán, oldalán nem fakad forrásvíz, 
nincsen virág, nincsen madárdal, ahol vihartól telített a lég, 
ahol minden oly szomorú, minden oly sötét. , .
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Ne kényszerítsük gyermekeinket a Golgothára. Ne vigyük 
bele őket az élet szomorúságába, hadd éljék álmatag világukat,, 
hadd játszadozzanak a tavasz virányain. Majd ha felnőnek, 
megérnek, megismerik az életet, megismerik az emberi élet 
golgothájál, akkor vigyük el őket a golgothai kereszt alá igazi 
nagypénteki ünneplésre ..

Csak a felnőttek lelke tudja átfogni, megérteni a nagy
pénteki komoly gondolatot...

* **
Krisztus utolsó szenvedésének két vonatkozásba hozható, 

kiemelkedő pontját látom meg a mai ünnepen. E pontokat a 
felolvasott igék vetítik elém.

Az egyik: Krisztus Pilátus előtt; a másik: Krisztus Isten előtt.
Ott is, itt is Krisztus áll a megragadó, megrendítő jelenetek 

középpontjában.
Ott Krisztus egyedül van, minden kiséret nélkül. Nincsen 

vele senki. Egyetlen jó barátja se. Csak ellenségei vannak o tt: 
a farizeusok, Írástudók, papi fejedelmek. És itt van a virágva
sárnapi hozsannázó nép, de most a gyűlölet szikrája izzik ben- 
sejében. Lelke-ajka „feszítsd meg“-et kiált. — És Pilátus néz. 
Tekintete a népről Krisztusra, Krisztusról a népre siklik, végre 
megáll Krisztuson és csak ennyit mond ajka: íme az ember!

A golgothai keresztet körülálló ellenség táborában vannak 
Krisztusnak jó barátjai is. Ott van az édesanyja: Mária, Mária 
Magdaléna, szeretett tanítványa: János, a megtért Nikodemus 
és még mások is. Itt is figyeli valaki az eseményeket. Nagyobb 
úr, mint Pilátus; a világ hatalmas u ra : az Isten. És én úgy 
érzem, hogy az ő tekintete is a figyelések után végre Krisztuson 
pihen meg; úgy érzem, mintha ő is rámutatna Krisztusra eme 
szavakkal: íme, az én fiam!

íme, az ember! — íme, az én fiam! E kettő építi ki szá
munkra a nagypénteket.

íme, az ember! Ezt Pilátus mondotta, egy ember mondotta, 
egy pogány mondotta.

Sokat vitatkoztak a hittudósok a felett, vájjon meglátta-e 
valóban Pilátus Jézusban az emberi nagyságot, avagy csak egy 
ártatlanul szenvedő, közönséges embert látott benne. Nekünk 
nem lehet feladatunk e kérdés tisztázása. Nem is az a fő, ho
gyan értette Pilátus azt, amit mondott, hanem, hogyan érted 
azt te.

Látod, hogy Krisztus az igaz ember, a legnagyobb ember, 
az egyetlen tökéletes ember, aki valaha élt ? 1

Ember, mint mi, akinek vannak életszükségletei, amiket 
ki kell elégítenie, mint nekünk, aki éhezik, szomjuhozik, örül, 
fájdalmat érez, mosolyog, sír, mint mi s mégis több, mint mi 
vagyunk ?!

Nálunk az életszükséglet kielégítése legtöbbször cél, nála 
eszköz rendeltetése betöltésében.



158

Az emberek a nyugalmat, jólétet keresik, neki nem volt 
holott lehajtaná fejét.

Az emberek erénye az önzés, az övé az önzetlenség. Az 
emberek sokat várnak, keveset adnak, ő mindent ad, de sem- 
mitse vár. Az emberek menekülnek a nyomortól, ő felkeresi a 
nyomort s örömmel segít a nyomorultakon. Az emberek, ha 
sírnak, jobbára a maguk szerencsétlenségét siratják, ő másokért 
hullat könnyeket.

Az emberek szeretnek a dicsőség fényében csillogni, ő 
Isten dicsőségének árnyába áll. Az emberek oly szívesen csat
lakoznak az áradathoz, még szívesebben állanak az áradat élére, 
ő kerüli a tömeg kegyét s mindannyiszor félreáll valahányszor 
kitüntetéssel akarják elhalmozni.

Az emberek rabjai a világnak, rajta e világ s annak öröme- 
gyönyöre uralmat venni nem tud.

Az emberek szolgái a bűnnek, ő diadalmaskodik felette. 
Az emberek hamar behódolnak a Sátán csábításának, ő a Sátán 
minden kisértését legyőzi, ö  bűnt nem cselekedett, szájában 
álnokság nem találtatott.

S ez az igaz, tökéletes ember, aki jó volt, aki senkit se 
bántott, de mindenkit szeretett, mégis szenved kimondhatatlan 
szenvedéseket. Nem magáért, másokért, a bűnös emberiségért. 
Betegségeinket viselte és fájdalminkat hordozá és mi azt hittük, 
hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! És ő meg- 
sebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békes
ségünknek büntetése rajta van és az ő sebeivel gyógyulánk 
meg. (Ezs. 53, 4—5.) S annál elszomorítóbb: azok vetik meg, 
azok ostorozzák, azok kínozzák, azok követelik halálát, akiknek 
szíve-lelke minden kincsét szerteosztogatta, akikért egész életét 
áldozatos, szent munkába állította: a megromlott, bűnös emberek.

íme, az ember! Az ártatlanul szenvedő, hódolatot paran
csoló, szeretetet érdemlő, igaz, tökéletes em ber!

De Jézus nemcsak ember, hanem Isten fia is, Isten egy
szülött fia.

Az a fiú, aki Isten lényegét. Isten fenségét hordozza s 
Atyjával való életközösségét mindvégig megőrzi.

Az a fiú, aki teljes volt igazsággal és kegyelemmel.
Az a fiú, akinek tanítása az élet igéje, munkássága az 

élet munkája.
Az a fiú, akinek élete a tiszta szentség.
Az a fiú, akinek élete a szeretet teljessége.
Az a fiú, akinek élete a tökéletes engedelmesség.
Mikor Krisztus szenved, benne nemcsak az igaz, tökéletes 

ember szenved, hanem szenved Isten egyszülött fia is s nemcsak 
az igaz, tökéletes ember hal meg benne, hanem meghal Isten 
egyszülött fia is.

A kereszten elhangzott szava: Elvégeztetett! — nemcsak 
hivatásmunkájának elvégzését s ebbe foglalva: szenvedésének 
végét jelenti, de jelenti istenfiuságának a megpecsételését is.
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Csak a hűséggel elvégzett hivatásmunka által megbizonyí
tott istenfiuságának tudatában sóhajthatta imádkozó lelke az 
utolsó órán a keresztfán: Atyám, a te kezeidbe teszem le az 
én lelkemet!

Megkereszteltetése után a Jordán mellett s a Táborhegy 
fenséges csendjében róla tesz bizonyságot az Atya: íme, ez az 
én fiam!

És ezt nem ember mondotta ; ezt Isten mondotta, a világ 
hatalmas Ura, a keresztyén vallás örök Istene mondotta.

És én úgy érzem, hogy a haldokló Krisztus lelkét is meg
simogatta s ott zsongott a golgolhai kereszt felett a halál árnyán 
át a néma csendben: íme, az én fiam!

Ezt a fiút is meg kell ismerned, megszeretned, követned, 
életkincseddé tenned.

Az ember-Krisztus csak példaképed; az ember-Krisztus és 
fiu-Krisztus, más szóval: az Istenember megváltód.

Az ember-Krisztus csak a Golgotháig vezet el; az ember- 
Krisztus és fiú-Krisztus: az Istenember, elvezet a Golgothán túl 
is: Istenhez, az ő Atyjához és a te Atyádhoz: az örök üdvös
ségre. Ámen. 

  S z a b ó  I s t v á n
  kemenesmagasi-i lelkész.

Föltámadunk!
Husvét I. ünnepére.

János 5, 28—29.

Miről prédikáljak ezen a husvéttinnepen ? Arról, hogy kö
zeledik a tavasz? De hát ezt maga a virágzásba borult termé
szet is hirdeti. Vagy beszéljek a napilapok húsvéti vezércikkei
nek szólamairól, hogy nem pusztulhat el a lelkűnkben élő isteni 
szikra és hogy föltámadnak a halott nemzetek ? Ezt meg jobban 
megtalálhatjátok a mai újságoknak hasábjain, mint az én beszé
demben. Ha a természet újraéledéséről, vagy a szellem és a 
nemzet elpusztíthatatlan életéről szólna ma az én beszédem, 
csalódva távoznátok az istenházából. Azt, aki fájó, nehéz szívvel 
jött ide, mert elvesztette az ő Üdvözítőjét, sem egy hangulatos 
újságcikk, sem a csokorba kötött, illatos tavaszi virág nem 
nyugtathatja meg, hiszeg Mária Magdaléna is viruló kertnek 
zöldelő bokrai között haladva távozott Krisztusnak sírjától és 
mégis olyan szomorú volt, hogy elvitték az Urat és nem tudta, 
hová tették őt.

Odakünn most ünnepli tavaszi föltámadását a természet, 
amely „tele van húsvéti szent csodákkal, az erdők rejtett mélye 
titkos álmélkodással, győzelmes föltámadással. “ Minden azt 
hirdeti, hogy:
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„Nincsen halál! Fák és virágok 
Újulnak a tavasz jöttén;
Kihajt a fű, hol búsan állok,
A sír bemohosolt gyöpjén 
S issza az égi harmatod —

és csak mi kételkednénk abban, hogy az Úr Jézus föltámadott 
és „zsengéjük lön azoknak, akik elaludtak?!" Nem!

„Föltámadunk, van örökélet, —
A fűvektől, fáktól tudom.
Múlandó a földi enyészet,
Semmi sem áll meg félúton!“

A fölolvasott szentigék alapján, amelyekben maga Krisztus 
mondja, hogy mindazok, akik a koporsókban vannak, kijönnek 
a föltámadásra, ebben az ünnepi órában

a föltámadás bizonyosságát 
akarom előttetek fejtegetni. Szólok annak:

1. alapjáról; 2. szükséges voltáról és 3. áldásáról.
Mi a föltámadás bizonyosságának alapja ? A négy evan- 

géliom, az Apostolok Cselekedeteiről írt könyv és Pál apostol 
levelei egyértelműen hirdetik, hogy Krisztus föllámadott a ha
lálból. Péter, János és a szent asszonyok elgördítve találták 
Krisztusnak sírkövét, üresen látták sírját és összegöngyölítve 
lelték meg a fején volt keszkenővel együtt a testét betakart 
lepedőket. Hová lett Krisztusnak a szent teste ? Többféle kísérlet 
történt ennek a kérdésnek megoldására. A tudósok sokszor 
hozzásújtottak fegyverükkel Krisztus sírjának kövéhez, de mind
annyiszor kicsorbult a kardjuk és eltompult a tollúk ezen a 
kövön.

Voltak, akik Jézus ellenségeinek azt a vádját tették a ma
gukévá, hogy „az ő tanítványai éjjel ellopták őt“ és hogy be
kössék a világ szemét, hirdetni kezdték, hogy Krisztus föltáma
dott. Nézzünk a szemébe ennek az állításnak! Jézus halála az 
egész közvéleményt fölizgatta; mindenki a véres esemény hatása 
alatt áll; a tanítványokra kiváncsi mindenki: hol vannak, mit 
cselekesznek ? Kérdezem: el lehet-e még csak képzelni is, hogy 
ezek a tanítványok, akik a zsidók legéberebb megfigyelése alatt 
állottak, ilyen vakmerő sírrablásra még csak gondolni is mertek 
volna? De tegyük föl ezt a képtelenséget. Vájjon lehetséges-e, 
hogy tervüket végre is hajthatták volna, hogy a sírbolt szájára 
állított, nehéz követ olyan zajtalanul föltörhették volna, hogy 
ne vegyék azt észre a sír védelmezésére kirendelt, fegyveres 
őrök? És ha mindezek ellenére mégis kijátszottál volna az 
őröket, hogyan lehetséges, ,hogy ezért sem őket, sem az őröket 
senki sem fogta pörbe? És még valami. Egy ilyen sírrablás 
mellett teljesen érthetetlen volna a tanítványoknak a húsvéti 
események után való tökéletes átváltozása. Tudjuk, hogy a 
tanítványok a zsidóktól való féltükben csak zárt ajtók mellett 
mertek összegyülekezni. Egyszerre azonban olyan erővel telnek 
meg, hogy semmi üldöztetéstől sem rettenve vissza, a legnagyobb
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bátorsággal hirdetik: „Mi vagyunk a bizonyságai, hogy az élet
nek fejedelmét, akit ti megöltetek, az Isten föltámasztotta a 
halálból 1“ Vájjon honnan ez a csodálatos álváltozás? Egy sír
rablás, egy holttestnek a megszerzése soha, hanem egyedül csak 
Krisztusnak a valóságos föltámadása magyarázza meg azt a 
halálraszántságot és lelkesedést, amely ezeket a szavakat adja 
a tanítványok ajakára: „Nem lehet, hogy ne szóljuk azokat, 
amiket láttunk és hallottunk!*

Mások azt mondják, hogy Krisztus föltámadása csak le
genda, amelyben nem lehet hinni, mert senki nem látta, hogy 
kilépett volna a sírból az Úr. Nem így v an ! Látták a sír őrizé
sére kiküldött őrök, akik az evangéliom szerint azért lőnek 
olyanokká, mint a holtak, mert nagyon is sokat láttak, többet 
láttak, mint amennyit elviselhetnek az emberi idegek!

Megint mások úgy vélekednek, hogy az Üdvözítő nem halt 
meg a keresztfán, hanem csak tetszhalott volt, akit életre kel
tettek a bebalzsamozásra szánt és izgatólag ható fűszerek, a 
sírbolt hűvös levegője és saját ifjúi ereje. Erre én azt felelem, 
hogy nem szenvedhet kétséget, hogy az Úr ellenségeinek volt 
gondja arra, hogy az egyszer kezeik közé került, szegény áldozat 
élve le ne szállhasson a keresztfáról! De itt is próbáljunk en
gedni annak a képtelen állításnak, hogy Jézus csak ájulásba 
esett ott a kereszten. Kérdezem: el lehetne képzelni, hogy egy 
félholt, a sírból elővánszorgó, ápolásra, kötözgetésre és erősítésre 
szoruló, szenvedő alakot olyan imádással vegyenek körül a 
hívei, hogy őt mondják az élet azon fejedelmének, aki győze- 
delmet vett a halálon és a síron?

Vannak végül, akik szerint az izgatott lelkű tanítványoknak 
és nőknek csak a képzeletében jelent meg a föltámadott Krisz
tus: élőnek látták azt, akit nem tudtak halottnak elképzelni. 
Erre most azt mondom, hogy Pál apostol tanúbizonysága szerint 
„egyszerre több, mint ötszáz atyafinak jelent meg* a föltámadott 
Megváltó. Az lehetséges, hogy valakinek legyenek látomásai, 
de hogy száz meg száz embernek egyszerre legyen ugyanaz 
a rémlátása, az olyan képtelenség, mint az, hogy egy falu lako
sai egy éjtszaka kivétel nélkül ugyanazt álmodják!

Krisztusnak valósággal föl kellett támadnia! Ez a meggyő
ződés annyira áthatotta a tanítványokat, hogy egyedül ebből 
merítettek erőt az ő hősi szenvedésükre és küzdelmükre. Üldöz
hették őket, de ők mégis hősi lélekkel harcoltak, mert az egyik 
kezükben egy paizs volt, amelyről hatástalanul pattantak vissza 
a reájuk lövöldözött nyilak: a Krisztus koporsójáról elfordított 
kőnek a lapja, a másik kezükben meg egy zászló suhogott dia
dalmasan: a Krisztus sírjában hagyott keszkenő! És ha elhul
lottak a küzdelemben, e sírkő lapja volt a vánkosuk, melyre 
az üdvözülés boldogságával hajtották le véres fejüket. — Föl
támadott! — ez a szó villámcsapássá lett, amelytől meginogva 
hullt a földre a zsidó és pogány vallás roskadozó épülete és 
sziklává vált a történelem tengerén, amelyen megtörtek az üldö-
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zések hullámai! Többet mondok! a kér. egyház léte és fönn
maradása is a húsvéti sírkőhöz van kötve. Ehhez a kőhöz 
kapcsolódik az a horgony, amelyen bizton ringatódzik a fölkor
bácsolt habok között az anyaszentegyház hajója!

Azok az okok azonban, amelyeket a Krisztus föltámadása 
mellett fölhoztam, csak azokra bírnak bizonyító erővel, akiknek 
saját élményükké lett a tanítványok élménye, akik találkoztak 
húsvéti életutjukon a föltámadt Krisztussal. Azoknak, akiknek 
az elsötétült leikébe ott szeretteik sírjánál a vigasztalás egy 
sugárszála ragyogott bele, amelyről érezték, hogy ez az ö  vi
gasztalása; azoknak, akiket nehéz életküzdelmeik között egy 
erős kar támogatott, amelyről érezték, hogy ez az ö  karja; 
azoknak, akiknek úgy a szívéhez szólt bűnvallásuk óráján ez 
a megnyugtatás: „Bízzál, megvannak bocsátva a te bűneid", 
amelyről érezték, hogy ez az Ő megnyugtató szava, nem kell 
bizonyítgatnom, hogy föltámadott és él az Úr, mert azok úgyis 
jól tudják, hogy egy halottnak nem lehet ilyen édes vigasztalása, 
erős karja és boldogító szava. A XVIII. században egy lelkész 
Krisztus föltámadásáról prédikált. „Mi bizonyítja Krisztus föl
támadását?" — kérdezte híveitől. Sokáig késett a felelet. Egy
szerre csak megszólal egy öregasszony: „Az, hogy ól bennem 
a Krisztus!" „Ámen!" — fejezte be fejtegetését a lelkész. Mit 
mondjak többet? A íöltámadás bizonyosságának a föltámadott 
és élő Krisztus az alapja! És „mert Főnk van a menyben s mi 
az ő tagjai vagyunk", a húsvéti koporsó köve bizonyságlevél 
a  mi kezünkben arról, hogy mi is ki fogunk jönni az életnek 
föltámadására.

2. A második kérdésünk az, hogy miért van szükségünk 
a  föltámadás bizonyosságára.

Szükségünk van reá magunkért. Ha nincsen föltámadás, 
ha a lélek test nélkül él tovább, akkor lehet-e szó igazi életről? 
Avagy az igazi élettől nem elválaszthatatlan-e a testiség, amint
hogy az Ige is testté lett? Vagy talán az a gondolat elégít ki 
bennünket, hogy beleolvad lelkünk az örökkévalóságba? De 
hová lesz akkor emlékezőképességével és többi tehetségével 
együtt a mi személyiségünk? Vagy abban nyugodjunk meg, 
hogy utódainknak az emlékezetében élünk tovább? Ó csak 
rövidéletű kérész az emlékezet, amely csak kevés ideig lebeg 
ott azok fölött a hullámok fölött, amelyek elnyelik a mi életünket! 
Gyermekeinek és unokáinak az emlékezetében élhet egy ideig 
az ember, de ha azok is síri álomra hajtják a fejüket, mi más 
marad utánuk, mint egy omladozó sírkő és egy begyepesedett 
sírhalom? Szükségünk van a föltámadás bizonyosságára, mert 
anélkül csak egy tört és soha be nem fejezett oszlop volna az 
életünk!

De szükségünk van reá az Isten miatt is. Az Isten porból 
teremtett minket és ebbe a porba élő lelket lehelt. Ha testünket 
örökre megsemmisíti a halál, ha soha nem lesz belőle meg- 
dicsőült, szellemi lest, akkor nem mindenható többé az Isten,
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mert erősebb nála a természet erőinek hatalma. Szükségünk 
van tehát a föllámadás bizonyosságára, mert az jelenti az Is* 
tennek a természet erői tölött való hatalmát!

Az emberek miatt is szükségünk van erre a bizonyos
ságra. Itt a földön annyi szeretetkapcsolat keletkezik a szülők, 
a gyermekek, a testvérek, a hitvesek és a barátok között. 
Volna-e értelme ennek a sok szeretetnek, ha azt megsemmisít
hetné a bacillus, a vasúti szerencsétlenség, vagy a természetes 
halál ? Az egyik párisi temetőben két síremlék áll egymás mellett. 
Az egyik, amelyre ez van fölírva: „A viszontlátásra!“ egy férjé, 
— a másik, amelyen ezek a szavak állanak: „Itt vagyok!“, az 
egy évvel későbben elhunyt hitveséé. Ha nem következhetnék 
a sírvamondott „Viszontlátásra* szó után a boldog „Itt vagyok* 
szó, volna-e értelme akkor a szeretetviszonyok szövődésének a 
földön ?

A világ miatt is szükség van a föltámadás bizonyosságára. 
A teremtés kezdetén azt a parancsot adta Isten az embereknek, 
hogy hajtsák a földet az ő uralmuk alá. Az emberiség teljesí
tette is ezt a parancsot: a tudomány vívmányai és a művészet 
alkotásai mind ennek a parancsnak a kivitelét jelentik. Már 
most azért volt az a sok fáradság, fejtörés és föláldozott éjt- 
szaka, amellyel a mi kultúránkat megteremtettük, hogy azt egy 
napon mind romba döntse a halál? Szükségünk van a föltá
madás bizonyosságára, mert miért volt megkezdeni a haladást, 
ha az egy dicsőbb világban be nem fejeződik! ?

3. Az utolsó, amiről szólnom kell, a föltámadás bizonyos
ságának áldása. A mi testünk a halálból megdicsőülve, mint 
szellemi test támad föl, de ez a megdicsőült szellemi test ha
sonlítani fog a mi mostani földi testünkhöz, mint Krisztus meg
dicsőült teste is hasonlított az ő földi testéhez. íme, itt van a 
föltámadás bizonyosságának az első áldása! Ha föltámadandó, 
megdicsőült testünk a mi régi testünkből nő ki, mint az elrot
hadt magvakból a zöldelő vetés, akkor ez a tudat int bennünket, 
hogy tekintsük földi testünket a szent Isten templomának és 
ne tegyük azt bűneink által rablóknak barlangjává, — tudván, 
hogy akik jót művelnek, istenes életet élnek, az élet föltáma- 
hására, akis: pedig gonoszt művelnek, bűnös életet folytatnak, 
a kárhozat föltámadására jutnak !

A föltámadás bizonyosságának második áldása az, hogy 
ez a bizonyosság erőt és kedvet ád nekünk az életben való 
tevékenykedésre. Ha a halállal minden megkezdett munkánk 
megsemmisülne, akkor céltalan volna a mi küzködésünk és 
csak az lehetne a jelszavunk, hogy együnk, igyünk, mert úgyis 
meghalunk! De ha tudjuk, hogy az Isten bevégzi majd az itt 
lent megkezdett munkát odafönt, akkor van erőnk és kedvünk 
földi kötelességeink hűséges teljesítésére.

A föltámadás bizonyosságának harmadik áldása a viszont
látás bizonyossága. Van föltámadás, tehát lesz viszontlátás i s !
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„Kik nyugosznak porladozva,
Föltámadnak új tavaszra.
Ott az anya magzatára 
És anyjára lel az árva ;
Özvegy könnye nem hull többé,
Együtt élünk mindörökké!“

Végül a haláltól való rettegéstől is megszabadít bennünket 
a föltámadás bizonyossága, tudva, hogy Krisztusunk szavára a 
sírból az életnek föltámadására fogunk kijönni. Ezzel a hittel 
lelkűnkben, nem gondolunk rettegve koporsónkra és sírkeresz
tünkre, mert tudjuk, hogy koporsónk sajka, amely küzdelmeink 
közül nyugvópartra visz bennünket és sirkeresztünk vitorla, 
amely fölfelé, a mi örök hazánk felé mutat!

Franklin Benjámin, a villámhárító hírneves föltalálója, aki 
ifjúkorában nyomdász volt, maga írta meg sírföliratát. „Itt nyug
szik — szól a sírfölirat — Franklin Benjámin teste, mint a 
födele egy olyan könyvnek, amelynek kihullottak szerzőjétől 
javított, szebb kiadásban a levelei és elkopott az aranyozása, 
de amely újra meg fog jelenni.“ Ez a husvélünnep adjon mind
nyájunknak a föltámadás bizonyosságába vetett olyan erős 
hitet, amelynek világánál úgy tekintünk a mi sírontúli életünk
nek homályába, hogy szentül élvén e jelenvaló világban, ez a 
mi portestünk, amely itt összeomlik, ott a mi,Teremtőnk ke
gyelméből dicsőbb kiadásban fog megjelenni! Ámen.

Diadalmas élet.
Husvét II. ünnepére beszédvázlat.

II. Tim. 1, 10: Isten hatalma által a mi meg
megtartó Krisztusunk eltörölte a halált, világosságra 
hozta az életet és halhatatlanságot az evangéliom 
által.

A háromnapos éjszaka után diadalmasan felragyog a hús
véti hajnalhasadás. Az üres sír visszhangozza az angyal har
sonáját : ne keressétek holtak között az élőt, Jézus nincsen itt, 
feltámadott! Tizenkilenc évszázad zengi rá a választ. A feltá
madás hite áramlik a napsütötte déltől a grönlandi hegyekig, 
az amerikai pampáktól a kínai rizsföldekig, a hollandi tulipán
földektől az ausztráliai fatemplomocskáig.

Mit jelent számunkra husvét ünnepe? Jézus föltámadá
sának ünnepét jelenti. Bűn és halál felett aratott győzelmet je
lent. És mégis még ennél is többet. Mert minél magasabbra 
értékeljük husvét jelentőségét, annál jobban megismerjük gaz
dag következményeit. Isten világkormányzó munkájának tényét 
ismerjük fel husvét ünnepében. És ezzel azt a hatalmas lépést, 
mellyel Isten új világteremtés felé viszi az emberiséget. Királyi
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proklamáció zendül ki a húsvéti igéből: a diadalmas élet him
nusza.

A diadalmas élet feltételei három gondolatkörben lépnek 
elénk: 1. Jézus eltörli a halált; 2. világosságra hozza az életet 
és 3. biztosítja a halhatatlanságot.

1. A diadalmas élet első feltétele az, hogy Jézus eltörli 
a halált.

a) Felujulnak szemeink előtt a húsvéti történet magasztos 
jelenségei. Halál éjszakájából indulnak meggyötört emberek a 
halott földre. Halott városból az életet rejtő sírhoz. Halott re
ményekkel a halott Mesterhez. Minden lépésük egy temetés. 
Égő tekintetük néma könyörgés. Megremegő szájuk sóhajában 
temetői szomorúfűzek zúgása hallatszik.

Meghalt, meghalt! Hatalmas királynak gondolták. Benne 
látták az igazság, erő és élet megbecsülését. Leigázott hatalom
ként lábai előtt látták a bűn és halál hatalmasságait. És ime, 
most ő maga elbukik. Olyan, mint a harcmezőn porbaomló hős. 
Olyan, mint a trónjáról letaszított király. Sírbahanyatlik élete és 
porbahull királyi koronája.

De mindez csak a hajnali sötétség rémképe. Az arimátiai 
József kertjében üres sírt találnak. Angyal ajak zendíti az első 
húsvéti igét: Jézus él, feltámadott!

b) Jézus feltámadásában Isten hatalma érvényesül.
Isten nem engedi Jézust elbukni. Hatalmat ad neki, hogy 

küldetését elvégezze és diadalmat vegyen bűn és halál felett.
Ha Isten húsvéti hatalma megnyilatkozására gondolunk, 

rendesen a halál-győző hatalom jelenik meg szemeink előtt. 
Látjuk, hogy a megmerevedett testbe visszatér az élet. A halott 
szemek megnyílnak, az elnémult ajkak szóra nyílnak. A halott 
lefejti magáról halotti leplét, kilép koporsójából, kiegyenesedik 
s elindul új élete útján. És amikor így képzeljük a halálgyőző 
isteni hatalmat, bizonyára igazság rejlik elképzelésünkben, mert 
Isten húsvéti hatalma életet és feltámadást jelent.

Ne felejtsük azonban, hogy ez még nem az egész igazság. 
A halál feletti győzelemnek előzménye is van : a bűn legyő
zése. Pál apostol az Efezus-beliekhez írt levele 2. részének 
4 —7. versében ugyanezeket a gondolatokat fűzi egymáshoz, de 
a gondolatkör egy másik oldalát világítja meg. „isten gazdag 
lévén irgalmasságban, nagy szeretetéből minket, akik meg vol
tunk halva a vétkek miatt, a Krisztussal együtt megelevenített.® 
Meg vagyunk halva a vétkek miatt. Ebből a halálból támaszt 
fel Isten húsvéti hatalma.

Bűn és halál tehát összetartoznak: a második az első kö
vetkezménye. Jézus csak úgy győzhette le a halált, hogy előbb 
legyőzte a bűnt. Csak úgy léphetett ki kősírjából, hogy elébb 
belépett a nagypénteki éjszakába. Csak úgy ölthette magára a 
feltámadás ezüstpalástját, hogy előbb ártatlan szenvedésével, 
halálával lefizette a keresztfán a váltságot.

c) Isten hatalmat adott Jézusnak, hogy a te életedben is 
eltörölje a bűnt és halált! Szükséges azonban, hogy a húsvéti
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diadalban először a bűn felett szerzett győzelmet lásd és csak 
azután várd a halál legyőzetését. Saját életedben is először a 
bűnre gondolj, mert csak ezen az úton juthatsz el a feltáma
dáshoz. Ha diadalmas életet akarsz önmagad számára teremteni, 
akkor lásd meg Krisztus bűnelleni harcát. Azért jött, hogy a 
kigyó fejét eltapossa, hogy a bűn hatalmát megtörje, hogy a 
haragvó Istent kiengesztelje, hogy helyreállítsa mennyei Atya 
és földi gyermek között a helyes viszonyt. Ma is azért lép 
eléd, hogy a lelki halálból felébresszen, mert bizony te is azok 
közé tartozol, aki „a vétek miatt vagy meghalva".

Azután lásd meg Krisztusban a halál legyőzőjét. Király 
találkozik királlyal. A csontarcu király, ki fekete paripáján lo
vagol, királyi pálca helyett éles kaszát tart kezében, előtte a 
szenvedés és betegség sáppadt apródjai, mögötte jajveszékelő 
fekete embertömeg, feje felett gyász felhők, útja oldalán meg
ásott sírüreg, — találkozik az élet királyával, ki homlokán 
aranykorona helyett töviskoszorút visel, kezében aranypálca 
helyett pálmalevelet visz, kinek szeméből szeretet sugárzik, 
vállára pedig az isteni kegyelem hófehér palástja omlik, kinek 
oldalán szeretet, békesség, megnyugvás járnak s kinek útja 
végén örökélet kapuja tárul. Két király találkozik egymással. 
És a halál-király porbaomlik az élet királya előtt.

Husvétkor szomorú emlékek újulnak lelkedben. Halottas 
ágyai látsz magad előtt. Fehér párnán sáppadt, verejtékes em
berarc. Fáradt kebel zihálását hallod, azután egy utolsó sóhajtás 
emléke tölti meg lelkedet. Elhalt kedveseidre gondolsz, kiknek 
sírját lezárva tartja a halál.

De ma husvét reggel van ! Ne maradj hát husvét előtti 
éjszakában, hanem indulj el és érkezzél meg a húsvéti sír 
szájához. Angyal mondja: Jézus él, feltámadott! Ő msga 
mondja: én vagyok a feltámadás és az élet, aki énbennem 
hisz, ha meghal is él! Nem feliámadottuak nevezi magát, ha
nem feltámadásnak. Nem azt mondja csupán, hogy ő feltáma
dott, hanem hogy a feltámadást jelenti mindazok számára, akik 
hisznek őbenne.

A feltámadás ténye és ez a krisztusi szó adjon megnyug
vást szívednek. Halottaidat Istennek adtad át. Krisztus karjaiba 
helyezted őket, A sötét sírnak csak a fölfelé nyiló ajtaját láttad, 
a túlsó partot testi szemekkel már nem láthatod. De eljő az 
idő, hogy lepattanik a sír zára, feltárul ama túlsó oldal kapuja 
és az élet diadalmaskodik a halál felett.

Gondolj ezen az ünnepen saját földi életed végére is. Min
dennap közelebb jutsz a koporsóhoz, minden lépés ezen az utón 
vezet tovább és mégis azt mondom, ne lásd a halálban életed 
végét. Mert a halál nem semmisíti meg az életet, hanem csak 
átvezet az élet végéhez: az örökkévalóságba. Hulljon hát húsvéti 
fény földi vándorlásod útjára, hogy ne rémítsen a halál sötét
sége, hanem úgy élj, mint akinek halála életének egy darabját 
jelenti, mely után az örökélet következik.
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2. A diadalmas élet második feltétele az, hogy világosságra 
hozza az életet.

Jézus a halálban nem megy át az örökkévalóságba. Nem 
húzódik Isten itélőszéke mellé. Nem választja a nyugalmat, a 
célhoz megérkezés békességét, a tétlen boldogság csendjét. Jézus 
még mindig a múlandó világhoz tartozik, még mindig van hiva
tása. A halál éjszakájából magával hozza egy új élet erőit. Mint 
ahogyan a búvár tengermélyről élet és halál-veszedelem között 
felhozza a kagyló igazgyöngyét, úgy a Megváltó Krisztus a 
váltság-szenvedés és halál zúgó, fekete tengeréből felhozza az 
új-élet drága kincsét: a megváltott ember életét.

Midőn az apostol azt mondja, hogy Krisztus a világosságra 
hozta az életet és halhatatlanságot, nem az örökéletre gondol, 
hanem a feltámadás életerőivel biztosított új-életre. Ennek az 
új-éietnek a forrását is megjelöli az evangéliomban. Az apostol 
tehát a feltámadott, a Krisztusban hívő embernek az evangéliom 
erejében folyó életéről beszél.

Isten hatalma cselekszi, hogy Jézust úgy támasztja fel, 
hogy élete számunkra is életet jelent. Hitünkkel belekapcsoló
dunk az Ő feltámadásába és ezzel részeseivé válunk feltámadása 
áldott ajándékainak. Lelki és életközösségünk boldogító valósá
gait nem semmisíti meg a halál. Minden elmúlik ezen a földön 
és az emberi élet minden értéke előbb, vagy utóbb elhalványo
dik és semmivé válik. Vágyaink elfogynak, gyönyöreink elszin- 
telenednek, emberekhez való viszonyunk szétszakadozik. Az 
érzéki és szellemi világgal egybekapcsolt életünk minden szép
sége, gyönyörűsége és boldogsága üres semmivé válik. De a 
feltámadott Krisztusban kialakult életközösségünk soha el nem 
múlik. Kiszakíthat a halál az élet karjaiból, elrabolhat kedvese
ink köréből, de nem szakíthat ki minket Krisztusunk közössé
géből. Elrabolhat tőlünk sokat, földi értelemben talán mindent,, 
de nem veheti el tőlünk Krisztussal eggyéolvasztó hitünket s a 
Krisztus feltámadásában számunkra megadott örökéletet. Jézus 
egyedőli örök élő és mi csak általa vagyunk élők.

Ebben a kapcsolatban az ember kilép önmagából, elveszíti, 
feláldozza öncéluságát s Jézus életének lesz elhívott munkatár
sává. Új fényben tündököl előttünk hivatásunk, új kötelességek 
és életcélok hívnak küzdelemre. Te is húsvéti fényt nyersz 
lelkedbe s ennek világánál másnak látod a bűnhoz való viszo
nyodat, a kisértés és szenvedés veszedelmeit, a küzdelem és 
csalódás veszélyeit, a jóbarátok és ellenségek arcát. Másnak 
látod lelked gondolatait és érzéseit, jogait és kötelességeit, el
múló és megmaradó boldogságait.

Nem lehet képekkel ezt megmagyarázni és színekkel le
festeni. Megmagyarázásához gyenge az emberi szó, amint az 
igazán nagy és szent dolgok előtt csak fejhajtva, némán tudunk 
megállni. Legfeljebb akkor érted meg szavamat, ha saját élet- 
tapasztalatodban ismered fel annak igazolását. De bizonyos, 
hogyha húsvéti világosság tölti meg a lelkeket, akkor líj embe
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rek indulnak az elhagyott üres sírból a jövendő magas bércormai 
felé. Hősök születnek a padlásszobákban és apostolok a kicsi 
kunyhókban és kastélyokban. Tanítványok állnak egymás mellé 
és prédikál vállukon a szenvedés keresztje és kezükben a munka 
eszköze. Erő, fény sugárzik életükből s akik velük szembetalál
koznak s életüket láthatják: megérzik az élő Krisztus kiáradó 
hatalmát.

Amint Krisztus kilép sírjából, azonnal felkeresi tanítványait. 
Ugyanígy keres téged is husvét reggelén. Tőlük feltámadásának 
elhivését követelte és ugyanezzel a követeléssel lép eléd is. 
Megkérdezi tőled, hiszel-e őbenne és elindulsz-e egy új élet utján 
az Ő feltámadásának hitével, Ígéreteivel és követeléseivel!?

3. A diadalmas élet harmadik feltétele abban áll, hogy 
megadja a halhatatlanságot.

„Isten hatalma által a mi megtartó Krisztusunk eltörölte 
a halált, világosságra hozta az életet és halhatatlanságot az 
evangéliom által.*

Jézus kilép sírjából. Az üres sírban nem marad semmi. 
Feltámadott testét viszi husvétutáni éietébe. Van húsa, csontja, 
vére. Feltámadott a teste!

Ez az ige a húsvéti tanítás egy elhanyagolt igazságára 
irányítja figyelmünket. Jézus feltámadását sokszor összetévesztik 
a lélek örökkévalóságával, holott az elsősorban nem a lélek 
örökkévalóságát, hanem a test feltámadását hirdeti. Husvét azt 
prédikálja: tested is feltámad egykoron! Nem vész el, nem 
marad a sír sötét mélységében! Karjaid, mellyekkel dolgozol, 
kebled, mely szíved verését hallja, arcod, melyre Isten kezének 
vonásai húzódnak, szemeid, melyekben az élet tüze lobog, füleid, 
mellyekkel ég és föld, ember és Isten szavait hallgatod, mind
mind megmarad. Hogyan lesz a test feltámadása, kicsoda fedi 
fel ennek a titoknak leplét? Nem tudjuk. De vájjon mi a fon
tos, az-e, hogy a test feltámadását tudjuk, avagy az-e, hogy 
annak formáját és mikéntjét ismerjük?

Mikor Augustinus Pál apostol I. Kor. levelének 15. fejeze
téből a 36—49. versekig terjedő szakaszt tanulmányozta, mely 
szakasz tudvalevőleg a test feltámadásáról szól, ezeket a szava
kat jegyezte bibliája margójára: „Elegendő átolvasni, magyará
zatot nem igényel, mert a dolog nem homályos!*

Vájjon mikor érkezik el a te hited ahoz a bizonyossághoz, 
hogy a meghalt test és a feltámadott test kapcsolatát világos 
és bizonyos dolognak tudod tartani? Amint a növényt befolyá
solja az elhintett mag, úgy viszonyba áll egymással a feltáma
dott és halott test is. A régi test támad fel és mégis új terem
téssé válik, Nem visszaállítása a réginek, hanem új teremtés és 
Isten teremtő kegyelmét hirdető tökéletesedés.

De vájjon mikor hallod ki ebből az igéből a lelkiismere
tedet megrázó hatalmas követelést is, hogy úgy élj testi életet 
és úgy becsüld meg testedet, hogy azt az Isten megőrzi és fel
támasztja egykoron!
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Jézus diadalmas feltámadása a diadalmas élet örök bizto
sítéka. Jézus diadalmas feltámadása a te diadalmas életednek 
feltétele is. Ha vele élsz, akkor kilép sírjából és új életté teszi 
életedet. Tőle megszépül, megnemesedik életed arca. Tartalmassá 
válik és megtelik Isten-adta drága értékekkel. Zivatarok között 
is megtanulsz úgy élni, hogy magad felett látod az eget, emberek 
között is megtanulsz úgy küzdeni és szenvedni, hogy szívedben 
érzed a feltámadott Krisztust. Sok mindent elveszíthetsz, de 
minden veszteségedben nyertessé válsz. Elhullatod életfáid virá
gait, lombját, gyümölcsét és mégis mindenből átmented az 
örökkévalóságba azt, aminek a lélek szempontjából értéke van. 
Végezetül az enyészet sírját is átléped s tested, lelked meg- 
dicsőül Isten hatalma által. Mert husvét ünnepe nem záróakkordja 
a diadalmas élet ^himnuszának, hanem kezdő-éneke a te diadal
mas életednek. Ámen.

D. Kapi Béla.

Tamás hitének grafikonja.
Husvét utáni első vasárnapra.

János ev. XX. 24 -2 9 .

Regensburg mellett a szent emmeráni kolostornak új lakója 
van. Önként jelentkezett, csak a bűnös világ fortéiméi űzték, 
hajtották a barátcella barátságtalan négy fala közé. Elhatározó 
lépéséről sem szülei, sem rokonai, senki-senki sem tudott. Mert 
így akart meghalni mindenki számára, akihez csak a  leggyön- 
gédebb szálak is valaha fűzték.

Othlo, a XI. század gyermeke s így annak elgondolása 
szerint próbálta nyugtalan lelkének békességét megszerezni. 
Most is ott görnyed a hatalmas fóliánsok fölé. A böjtölés, az 
önsanyargatás nem hozta meg a  kívánt eredményt; hátha Isten 
igéjének szellemi fürdőjében megtisztítva lelkét, új emberként 
sikerül kiszállania.

Azonban az epedve várt eredmény csak késik, egyre ké
sik. A nyugalom helyett már a kételkedés ragadozója is tépdesi 
megkínzott lelkét. Alig bírja már a kegyetlen küzdelmet, csak
nem magánkívül ordítja a sötét éjszakába: „Ha igazán létezel, 
óh hatalmas Isten, és ha mindenütt jelenvaló vagy, akkor kö- 
nyörgök Hozzád, mutasd meg Magadat, ki vagy!“

A vén kolostor falai ijedten rendültek meg a káromlásos 
szavakra, amilyeneket még sohasem hallottak.

Othló ájúltan terül el a cella padlóján s csak akkor tér 
magához, amikor társai újra életre dörzsölik az ördög incsel- 
kedéseiben elfáradt szívét. Kételkedéseiért súlyosan kellett 
vezekelnie.

Ezt a  feljegyzést alkalmasnak tartom a felemlítésre akkor, 
mikor a felolvasott szent szövegbeli nagy lelkivívódónak, a
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kételkedő Tamásnak történetét újítom fel a mai kor gyermekei
nek szemei előtt, hogy soha nem gyengülő hatóerejével, ha 
kell, megriasszon, megdöbbentsen, vagy elesettségünkben fel
emeljen, hitetlenségünkből meggyőződéses hitre segítsen.

Az evangélikus egyház tagjai bibliás emberek. De kinyitva 
bibliánkat nem járunk-e úgy, mint a középkor említett barátja? 
Tépelődő, kutató, kételkedő, anyagias felfogásunk megtalálja-e 
nyugalmát, ha reáhelyezkedni óhajt az egyetlen megingathatat
lan fundamentumra, a  Jézus Krisztusra, az Isten egyszülött fiába 
vetett ,hitre ?

És ezzel elérkeztünk a mai kor legnagyobb, de egyúttal 
a legnyugtalanítóbb kérdéséhez: a hithez! Érről szólva, lehet, 
hogy már az első pillanatban lelkűnkből is kínosan szakad fel 
a keserű kérés: „Ha valóban létezel, óh hatalmas Isten és ha 
mindenütt jelen vagy, akkor könyörgök Hozzád, mutasd meg 
Magadat, ki vagy?!"

A feltámadás gondolatát említeni sem merem. Félek, hogy e 
kérdésnél túlteszünk még Tamáson is a kételkedésben. Ameny- 
nyiben azonban itt az élet és halál képe nyomul szüntelen 
arcunkba, nem tudunk elmenekülni végleg előle. Az ifjúkor 
mámorában, a gondtalan nemtörődömség bűnös idejében, csa
lóka lidércfények könnyelmű kergetése közben, hamis célok 
tüzelik lelkünket, űzik izmainkat kétségbeejtő rohanásba, ha 
kell, az örök megsemmisülés feketén szennyes örvénye felé.

Azonban egy-egy szép virágszál lassú hervadása, egy-egy 
édes italú kehely hirtelen megkeseredése, egy-egy magasra 
ívelő reménység váratlan szertefoszlása, egy-egy gyöngéd kar, 
vagy értékes fej előre meg sem álmodott megbénulása, egy-egy 
új sír megnyíló emésztő torka . . . merész fantáziánk világából 
a valóság megmásíthatatlan fagyos földére kényszerít. Ilyenkor 
keressük, kutatjuk a hitnek mécsesét, de sokszor csak hiába, 
mert a régen összetört, tartalmatlan cserépdarabok világossággal 
nem szolgálhatnak.

És éppen ebben van a Tamás történetének örök becse, 
hogy a kételkedő lelkeknek is utat jelez a bizalomteljes hit 
elnyerésére. A Tamás hite sem született meg egyszerre. Fejlő
dés és visszaesés mutatják lelki küzdelmének nyomait. Próbál
juk meg a fejlődést követni; rajzoljuk meg Tamás hitének 
fejlődésvonalát: grafikonját.

Ha mngismerjük erőtlen hitét, kételkedését, végül bizalom
teljes hitét, akkor nemcsak lelki fejlődését követjük, hanem lelki 
életünk gyengeségét is meglátva, hitünkben megtisztulhatunk, 
erősödhetünk.

*

Az Üdvözítő imádkozással töltött egyik éjszaka után elő
szólította összes tanítványait és tizenkettőt kiválasztott aposto
lokul. A 12 között volt Tamás is. (Luk. VI. 12—16.) E megtisz
teltetésnek méltán örvendhetett, mert nem kevesebbet jelenthe
tett, mint az Ürnak vele szemben megnyilvánított szeretetét,
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megbecsülését, bizalmát, de egyszersmind előreláthatólag küz
delmes, sokszor megalázott, megcsúfolt s végül erőszakos ha
lállal befejezett, mégis dicsőségteljes életét.

Ki volt e férfiú, hogy e méltóságra emeltetett? Ismerked
jünk meg vele, amennyire az evangéliumok, főleg János evan
géliumának szűkszavú sorai a jellemfestéséhez nélkülözhetetlen, 
adatokat rendelkezésünkre bocsátják.

Kétségtelen, hogy Jézus iránt mélységes tiszteletet s oda
adást tanúsít. Hite azonban nem szilárd. A jövővel szemben 
bizalmatlan, , általában mindent bizonyos sötét szemüvegen át 
vizsgál. Az Úrnak feltétlen engedelmességgel hódol, de ugyan
akkor leikéből nem tudja teljesen kiirtani nyugtalan eszének 
kesernyés gondolatait.

Egyízben az Üdvözítőt attól félti, hogy ellenségei életét is 
elveszik, tehát vele akar menni, sőt társait is hívja: „Menjünk 
el mi is, hogy meghaljunk vele!" (Ján. XI. 16.) De e szavaiból 
nemcsak a bátorság és szeretet, hanem a csüggedés is kiérez
hető.

Jézus megható búcsúbeszédében tanítványaihoz arról be
szél, hogy az Atyához megy. Helyet készít számukra is. Ekkor 
Tamás az, aki a Jézus eltávozásának lehetőségére, csaknem 
kétségbeesve kiált fel: „Uram, nem tudjuk hová mégy; mimó
don tudhatjuk azért az utat?" (Ján. XIV. 5.) Nem bír megba
rátkozni azzal a gondolattal, hogy Jézus elhagyja őt. Hite erő- 
telen, fél a próbáratétel lehetőségétől.

Amikor a gecsemánei kert felé haladó tömeg fáklyái fel
villannak és füléhez csapódó szitkozódó lármájuk sejteti a 
bekövetkezendő kegyetlen események kínos láncolatát: a töb
bivel menekül a reá is háromolható veszedelem elől, teljesen 
megfeledkezve az életre-halálra kész bátor Ígéretekről.

Hiába emlékezett vissza az Ür jövendöléseire : szenvedés,, 
megpróbáltatás, kereszthalál sehogysem fértek össze szívének 
érzelmeivel, fejének gondolataival, amelyeket a Messiás felől 
melegen táplált.

Hitének erőtlensége legkézzelfoghatóbbá válik a golgotái 
véres események lejátszódása után. Csalódottnak érzi magát.. 
A Jézus halála a sejtett lehetőség megvalósulása lett. A halál 
diadalmaskodott. Tamásnak minden elveszett. Még az embe
reket is kerüli. Távol marad apostol-társaitól. Magába zárkózva 
tölti napjait. Lelkiállapota égető tűz, melynek fájdalmát alig 
tudja elviselni . . .

De kiről mondom mindezt? Tamásról? Azonban már úgy 
érzem, mintha a mi hitünk erőtlenségéről lenne szó. Ki von
hatná kétségbe, hogy az Üdvözítő iránt szeretettel, megértéssel, 
alázattal viselkedünk. A vele való találkozás, tanításainak lé
lekbe markoló gondolatai magukkal ragadnak, nagy ígéretek 
és fogadkozások telítik beszédeinket. Nem három éven át, mint 
Tamás, hanem talán 30 vagy több esztendeig gazdagította lel
künket lelkének reánk pazarolt örökértékű kincseivel és mégis,.
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mikor a golgotái véres kereszt alá állunk, amikor a sötét szikla
sírba tekintünk, vívódunk, siránkozunk, mert többet vesztettünk 
el jóbarátnál, ismerősnél, tanácsadónál, vigasztalónál: elvesz
tettük a lelkünk Messiását.

Hitünk csak addig éltetett, amíg a nagy próbatétel erőtlen
ségét be nem bizonyította.

Csalódottan vonulunk tovább az élet széles országútjain 
valamely most már teljesen bizonytalanná lett cél után. Fa
gyasztó mosollyal arcunkon öntudatlanul mind közelebb és kö
zelebb jutunk a mindent vesztettek folyton gyarapodó tábora 
felé. Ott találkozunk Tamással, akinek lelke már rokon a  mi
énkkel, mert az erőtlen hit a kételkedés örvényébe engedett 
merülni mindnyájunkat. ♦

„Ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit és be nem 
bocsátom az ujjaimat a szegek helyébe s az én kezemet be 
nem bocsátom az ő oldalába, semmiképen el nem hiszem.“ 
(Ján. XX. 25.) Igazi emberi okoskodás. Egy fáradt, meggyötört 
lélek nyugalmi pontjának keresése. Kételkedés, amely hitet ke
res. Hinni akar, de hitének a hosszú csalódások után biztos 
támpontra van szüksége.

Nem hiába tartják Tamást a modern lelkiismeretes kutató 
mintaképének. Még szemének sem hisz, csak ha ujjait bele 
bocsáthatja a szegek helyébe. Megfagyott lelke csak az érzék
szervek utján tapasztalható anyagi bizonyosságokat tudja elfo
gadni. Ha nem látom kezein a szegek helyeit . . .  De még 
szemeiben sem bízik... és be nem bocsátom ujjamat a szegek 
helyébe. . .  folytatja tovább. Mert a szem is csalódhat. Egyszer 
pedig már megsemmisítő csalódáson esett át, amikor a Jehova 
ígéretei, annyi kegyes lélek szent óhaja, sőt lángoló szíve sze- 
retetének tárgya, boldog reménysége: a Messiás a szégyen 
fáján szemeláttára kiszenvedett.

Soha többé emberi szónak nem hihet. Apostol-társai őszinte 
beszédének sem. Örökre leszámolt az emberi beszédek, híradá
sok értékével. Elég jut így is a megcsufoltatásból; minek újabb 
gúnyolódásra okot szolgáltatni.

Tamás szeretné legjobban, ha a megfeszített Mester való
ban feltámadott volna. Élete legboldogabb pillanata lehetne, 
amelyben a kételkedés ördögétől megszabadulhatna. Hogy bo
rulna a Jézus lábai elé és átölelve azokat, édes bizonyossággal 
nyugodhatna meg háborgó lelke. Ezt óhajtja, várja, keresi, ku
tatja. Ez után sír hosszú végnélküli éjszakákon. Ez emészti 
testét s lelkét napról-napra mindjobban közelebb a fekete bi
zonytalanság felé. A nagyszerű pillanat azonban egyre késik 
és Tamás fájdalmasan tovább nyöszörgi meghasonlott lélekkel: 
Nem és százszor nem . . . míg be nem bocsátom ujjaimat a 
szegek helyébe.

Tamás hitének fejlődési vonalát követve elérkeztünk addig 
a  pontig, ahol a mai ember lelki életével közös vonásban ke-
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reszteződik. Mert mi tagadás benne, a mai ember csakúgy, 
mint Tamás, csak kézzelfogható bizonyítékkal elégszik meg a 
feltámadás kérdésével kapcsolatban. Ha pedig az lehetetlen* 
inkább választja a kételkedés vékonypénzü elmefuttatásait. És 
ebben az elgondolásban van valami őszinte természetesség.

A Jézus Krisztus Urunk esetét kivéve, sehol a  világon 
nincs egyetlen bizonyíték a  test feltámadására. Sejtés, tapoga- 
tódzás, homályos látás annál bővebben. Kezdve a vad népek 
túlvilági elképzelésein, egész a mai művelt fő nagyszerű rend
szerbe foglalt tantételéig mindenütt csak valószínűségek kiépí
tett kártyavára épül fel.

Volt idő, mikor a lepke életének keletkezése és befolyása 
a legmegkapóbb hasonlatként szerepelt a feltámadás gondola
tánál. A kemény bábból életre kelő tarka pillangó az új élet 
jelképe gyanánt tiszteltetett.

A haldokló természet rügyfakasztó s illatos tavaszbatörése 
szemünk előtt játsza le az életnek megújulását. De hideg és 
számító ész elmetszi gyilkos kezével a fák gyökereit, eltapossa 
pusztító lábával az új világba törni készülő hernyóbábot és a 
feltámadás többé el nem következik.

Szemléltetési eszközök maradnak ezek csupán és mi bi
zonyíték hijján tovább töprengünk, boldogtalankodunk, mert a 
kételkedés gyötör szüntelen, mert még nem jött el számunkra 
sem a lehetőség nagyszerű pillanata, amelyben az egyetlen 
bizonyítékot megszerezhetnénk az által, hogy a  tamási kíván
ság beteljesülne és ujjainkat az Úr kezein a szegek helyére 
bocsáthatnók. *

Tamás egy hétig gyötrődött a kételkedő lélek emésztő bi
zonytalanságában. De jól mondja a Krisztus egyik találó jellem
festője : „Krisztusnak örökkévaló tulajdonsága, hogy örök hírt 
ad azoknak is, akik megbántották."

Nyolc nap múlva pedig, amikor ismét együtt voltak az 
Üdvözítő tanítványai és Tamás is velük volt, egyszerre csak 
ismerős áll meg a középen. Hangzik szelid szava: Békesség 
néktek! Tekintete a nagy kételkedőt keresi és megtalálva, má
sodik szava már feléje száll: „Hozd ide a te ujjadat és nézd meg 
az én kezeimet; és hozd ide a te kezedet és bocsássad az én 
oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő." (Ján. XX. 27.)

Nehéz volna leírni Tamás lelki állapotát, mikor Krisztust 
meglátta és szavait hallotta. Ki tudná megmondani az öröm s 
boldogság, vagy a megszégyenülés és megalázkodás uralta-e 
jobban lelkét ama pillanatban? Csak azt tudja, nem méltó 
többé arra sem, hogy Jézus előtt megáljon. Dehogy adja 
oda ujját vagy kezét; közelíteni sem mer békességének vissza- 
adójához, hanem előtte térdre hullva csak ennyit túd mon
dani: „Én Uram és én Istenem!" (Ján. XX. 28) E feledhetetlen 
jelenet Tamás lelki megváltozását igazolja. Most már nem 
másodlagos kézből vett bizonyítékok alapján hisz, hanem óhaj-
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tása teljesült és nincs tovább helye a kételkedésnek. Vallja, 
hiszi teljes bizalommal Jézust nemcsak Mesterének, aki elhívta, 
tanította, szerette, javította, hanem Urának, Istenének szólítja 
Krisztust, mert ezután szemében több mint emberi lény, fel
tétlen ura, királya: Istene!

A kételkedő Tamásból boldog Tamás lett! És e boldog 
élet előtt nincs többé olyan nagy áldozat, amelyet Uráért meg 
ne hozna. Lelki szemei előtt hatalmas kapuja nyílik meg a 
távoli keletnek, amelyen át kell haladnia avval a drága bizo
nyosság örömével, amit annyira epedve várnak a megváltás 
után sóvárgó szolgalelkek! Tamás ment, munkálkodott a Krisztus 
.nevében, megállás nélkül Indiának lelki vadonéban egész ad
dig, amíg a máglya tűzében elhamvadt porhüvelyét a szél 
szerte szórta, lelke pedig Urához, Istenéhez boldog viszontlá
tásra a menyekbe szállt.

Azok a szavak pedig, amelyeket még Jézus ama felejt
hetetlen találkozásuknál talán szemrehányólag Tamásnak mon
dott, mintha inkább nekünk szólnának: „Mivelhogy láttál en
gem, Tamás, hittél: boldogok, akik nem látnak és hisznek."

A kételkedő Tamás hitének fejlődési vonala elérte legma
gasabb pontját. De ki segít a mi kételkedőn vergődő lelkűnk
nek? Mikor vehetjük ajkunkra e megnyugtató, őszinte vallo
mást: „Én Uram és én Istenem 1“ Itt nem segít rajtunk valamely 
hittételnek puszta elfogadása. A tiszta szív bizalomteljes alá
zatára van szükségünk. Arra a hitre, amely Augusztinus szerint 
a  világ gyógyítószere, a társas élet eleme, a  mi erősségünk. 
Amelyet Isten gyújtott lépésünk elé az élet éjszakájában s 
amely zálog itt e zarándoklás idején.

Ezrek és ezrek szívében él e fény és gazdagít e boldog 
zálog öröme. A feltámadott Krisztus lelkének áldott részesei. 
A kételkedés sötétségéből kimenekülve a feltámadás napjának 
dicső fényében örvendeznek. Minden földi kicsinyességből meg
szabadulva legyőzik a halál félelmetes hatalmát. Krisztus fel
támadása biztos záloga feltámadásunknak.

E hit erősebb, tisztább, nemesebb, mint a  Tamás hitel 
Ennek alapja nem az öt érzékszervünk próbatételére vettetett. 
Nem a hús és vérből., való Krisztus megtapintásán nyugszik, 
hanem a feltámadott Üdvözítő leikével való közösség gyöngéd 
érzelmeinek szikláira erősödött.

A Tamás keze a  Krisztus sebeinek érintése után, a le
genda szerint, egész életében vörös maradt a reátapadt vértől. 
Kételkedő lelkünk is a Krisztus sebeibe szeretné kezét bele
tolni. Vigyázzunk, mert a  mi kezünk is véres marad, jeléül 
annak, hogy gyilkos kéz az, amely hitetlenségével mindenek 
előtt önmagunkat pusztítja el 1

Oh boldogok, akik nem látnak és hisznek. Urunk és Is
tenünk, add nekünk e boldogságot! Ámen!

Lábossá Lajos
debreceni vallástanár.
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Jézus szeret, ember kövessed!
Husvét utáni II. vasárnap.

János 10, 21—29.

Jézus munkája szétválasztólag hatott a népre. Beszéde s 
tettei a lelkek csoportosulását vonták maguk után. Akár a mág
nes a porból kiválasztja az értékes ércet s magához húzza, 
úgy vonta maga köré Krisztus egyénisége a tiszta élet után 
vágyakozó szíveket. Világos tanításával éles határt vont a véle
mények között s vagy mellette vagy ellene foglaltak állást. A 
két tábor között a különbség az volt, hogy míg Jézus hivei 
megtalálták mellette lelkűk békességét, addig ellenségei örökös 
bizonytalanságban voltak kiléte felett; a bennük fel-feltörő 
meggyőződés s a gyanakvó hitetlenség közötti ellentét az önvád 
erejével mozgásban tartotta őket. Tépelődéseikben felkeresik az 
Urat s kézzelfogható bizonyságtevésre akarják bírni. „Meddig 
tartasz még bizonytalanságban bennünket ? Ha te vagy a Krisz
tus, mondd meg nekünk nyilván!" Az önmagával küzdő bűnös
nek kitörése ez, ki vétsége,k között válaszúton áll. Valami őszinte 
nagy dolgot várnak az Úrtól, pedig amit ők várnak, az már 
minden megtörtént. A Jézussal kapcsolatos események világosan 
bizonyítják, hogy aki előttük áll a z : a Krisztus. Ők azonban 
nem látják, mert hitetlenségükben megrögzött lelkülettel kisérik 
szavait, tetteit. „Nem az én juhaim közül vagytok!" Ezzel jel
lemzi őket az Úr. Más hangok után mennek. A Megváltó né
kik idegen s azért nem ismerik hangját. A sürgető kérdésből 
kiütközik valami szemrehányás féle is. Ez a bűnösnek saját
sága. Gyötrődéseinek okát mindig másban keresi. Nem azon van, 
hogy lelkét megtisztítva lásson, hanem a sötétben kutat s vádol.

Jézus ellenségeinek ez a magatartása a  legnagyobb bizo
nyíték, hogy Ő a megígért Messiás. Csodálatos jelensége ez az 
Isten minden helyzeten keresztül megnyilvánuló akaratának. 
Nem mehet el Jézus mellett senki, hogy ne határozzon; s amíg 
nem dönt valaki Jézus javára, addig bizonytalanságban ver
gődik; s a  nyugtalan szív nem pihen, míg meg nem találja Őt, 
hogy benne megnyugodjék.

Ezt akarja Jézus válaszában megértetni a hitetlenkedőkkel. 
Megértjük-e beszédét ?!

Keresd Jézusban szíved nyugalmát!
Hogy ezt elérhesd:

I. Tudd meg, mit vár tőled?
II. Tudd meg, mit akar néked adni?

I. Mit vár tőled?
1. Halljad meg az Ő szavát! Kérded, mikor szólt hozzád ? 

Ez ugyancsak az előbb megismert hitetlenségnek kérdése, mely 
szemrehányást akar tenni Krisztusnak. Ha nem hallottad még 
szavát, úgy csak benned van a hiba. Figyelj és meghallod! 
Beteggé lett a lelked s nem tudja felfogni az Ő beszédjét. A
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megromlott rádió antennája felett is átsuhannak a távoli beszéd 
hullámai s mégsem hallod. Megszűnt a kapcsolat közted s 
Jézus között. Csak az Ő juhai hallják meg szavát, te pedig 
nem vagy az övé. Így ne csodáld 1 Ha kiestél abból a légkör
ből, melyben a Krisztus beszéde uralkodik a lelkeken, akkor 
nem hallhatod Ót. Az idegen világnak bűnös lármája siketté 
teszi a léleknek az Isten felé figyelő hallószervét s nem érted 
meg a szót, mely hív s meg akar menteni. Menekülj e világból I 
Melyik beteg nem keres gyógyulást? S te szenvedni hagyod 
lelkedet?! Jézushoz menj 1 Ott van az áldott hely, hol gyógyul
nak a szívek! Az ö  juhocskája légy, kinek csak egy hang 
kedves: A jó pásztornak szava s meg fogod hallani 1

a) Beszél hozzád mindennapi életedből. A hitetlen élet 
ném a; a vallásnélküli ember magába zárkózik s titkolja bűnös 
életének terhét. S a némaságában is beszél. Szól hozzád. Ha 
elgondolkodsz ily élet felett, feljajdul benned a fájdalom, mily 
mélyre zuhanhat az ember. Nagy részvéttel vagy a szerencsétlen 
iránt. Homlokára van írva: „Nem az én juhaim közül való* 
nem ismerem." Megdöbbentő bélyeg. Szeretnél segíteni, szeret
néd megmenteni embertársadat. Próbálsz közeledni hozzá, 
figyelmezteted, könyörögsz néki, hogy jobb belátásra jusson. 
Legyen Jézusnak juhocskájává, mert elvész. A megítélt bűnös 
rádnéz, talán bánatosan, talán lekicsinylő daccal s te magadba 
fordítod szemedet. Megrettensz! Látod, hogy a bűnök örvénye 
téged is körülőrjöng s csak egy lépésnyire állsz szerencsétlen 
felebarátod sorsától. Rettentő ébredés! Felvonulnak előtted a 
múlt vétkei, mint fekete árnyak. Rádmerednek s megszólalnak. 
Élő nyelvekké lesznek, vádolnak, hogy megraboltad mások 
boldogságát s elsikkasztottad szíved békességét. Nem az Úrnak 
beszéde ez ?!

b) Fellázad benned a lelkiismeret. Ez is az Úrnak beszéde. 
Már érthetőbb, mint az előbbi. Szavai elől nem tudsz kitérni, 
nem hagynak nyugtot s kínoznak éjjel-nappal. Ütésük éles s le 
az elevenre vágnak. Széjjelszedik egész erkölcsi mivoltodat, 
hogy lenézhess lelkivilágod mélységeibe. S látod, hogy amit te 
tisztességesnek, becsületesnek, esetleg vallásosnak gondoltál 
önmagadban, az nem más, mint álnok önámítás s egy üres 
léleknek hitvány hazugsága. A lelkiismeret hazugsággal illet, 
hogy haszontalan embere vagy a társadalomnak, kinek élete 
hamis fonalakból szövődik, kinek becsületére nem támaszkod- 
hatik felebarát, sem egyház, sem haza, mert ez a becsület csak 
álarc, nincs tartalma, nincs értéke, nincs Krisztusod. Mit ér a 
jóság, ha mögötte a haszonlesés kaján vágya zihál vagy mit 
ér a könyörületesség, ha a káröröm izgalma remeg kezeden, 
mikor irgalmasságot cselekszel?! Ily kettős érzelmekből vagy 
összetéve ember! A hazug látszatot azonban csakhamar szét
veri a tetteiden keresztül kiütköző valónak ökle. Szégyene le
szel a nyilvánosságnak, szégyene családodnak s szégyene ön
magadnak 1 A hazugságok tarka üveggömbje összetörik a tények



177

márványkövén. Ez az a nagy lelki szétesés, mely ép korunknak 
ijesztő jelensége. Általánosságban egyforma korunk életeinek 
története: Krisztus nélkül indul s a teljes összeroppanással 
végződik. A népek lelkiismerete kiált fel a nagy setétségből; 
Emberek eszméljetek! Jézusnak kiáltása ez elveszett juhocskái 
után: Jöjjetek én hozzám. Én kiáltok s ti nem halljátok az én 
szómat, mert nem vagytok az én juhaim. Oly fájdalmas e hang 
Keresztyén Testvéreim! Az Urnák aggodalma sír benne, hogy 
veszni lát téged s meg akar menteni. S te megérted szavát, 
bűnbánó lélekkel közeledsz feléje.

c) Jézus most már egészen föléd hajol s szelidebben szól 
hozzád: Igéjében s Szentségeiben. Az Úr különben nem szűnt 
meg soha, hogy ezekben közeledjen hozzád. A legelső ima, 
melyet édesanyád ajkáról tanultál el, az Ő igéje volt s az Úr
vacsorában nyújtott bűnbocsánat, a keresztségben adott Ígéret 
az Ő ajándéka. Veled volt mindig. Intett és hívogatott. Mennyi 
áldás fakadt a világban az ő  kegyelmi eszközei nyomán 1 Óh 
hány keresztyén szív tudna erről tanúságot tenni! Kérdezd meg 
azt, kit már egyszer kétségbeesésbe sodort az élet, nem a Meg
váltó igéje adott-e neki új erőt, hogy reménnyel fogjon ismét 
munkájához ?! Kérdezd meg azt, ki boldogságának sírja felett 
sírta már nagy fájdalmát s az megmondja: Egyedül a  Krisztus
ban van gyógyulásunk. A bűnök között megtépett élet is Krisz
tushoz menekül, megismerte már hangját s a nehéz sors meg
érttette vele, hogy egyedül nála van szabadulás és élet. Jézus
ban nem csalatkozol soha. Bárhova vet az élet, Ő ott van 
veled. Bajban a világ elkülöníti magát tőled, magadra maradsz. 
Nincs rokon, nincs jóbarát, mindenki ott hagy, de a Megváltó 
utánad megy a kárhozat partjáig s még onnan is kiáltja utá
nad: „Az én juhaim hallják az én szómat és én ismerem őket 
és követnek engem."

2. S Ő elvárja tőled, hogy kövessed! Az Úrnak hívó szava, 
ha töredelmes szívre talál, mely befogadja, csodálatos erővé 
lesz az emberben. Átalakítja érzés- és gondolatvilágát. Ámit 
tegnap még szentnek tartott s bálványozott, azt ma elveti; ami 
pedig úgy csendült fülében, mint egy régi szép mese, mely 
felett csak mosolyogni tudott már, az egyszerre életelvévé lesz 
s kimondhatatlan erővel fogja egész lényét, hogy megvalósítsa 
magában. A Krisztus lesz mindene s követi. A hivó igék, az 
élvezett szentségek tetté olvadnak megváltozott lelkületében.

a) A bűnbánásban megújult ember az evangéliumban 
táplálékot lát, mely erőt ád neki az Űr követésére. Szüksége 
van az igére, mert tudja, hogy csak ezzel tarthatja meg az élet
irányt, mely boldogságra visz. Már nem egyszerű jámbor jóta
nácsot lát benne, mely kívülről akarja támogatni küzdelmeiben, 
hanem önálló benső életet, mely átjárja egész valóját s meg
valósítani képes számára azt, amiért küzd, fárad: a szív nyu
galmát. Mint eltévedt juhocska érzi elhagyatottságát s Jézus 
hívó szavának követésében látja a szabadulás egyedüli útját.
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S megindul a  menekülésnek ösvényén. Éltét igyekszik beren
dezni úgy, hogy az megfeleljen a Jézus által mutatott példának. 
A Megváltó személye eszményévé lesz, melynek földi életében 
testet akar adni.

b) Ez eszmény nagy erővel viszi előre Jézus felé vezető 
utján. A történelmi nagy emberek is csodálattal töltik el az 
embert sokszor sorsdöntőnek látszó tetteikkel, de Krisztus egyé
nisége, mint átformáló hatalom lép lelkivilágunkba. Aki már 
egyszer belenézett munkája értelmének mélységeibe, az ellen
állhatatlan vágyat érez, követni ó t s teljesen az övé lenni. Ezt 
érzi a gyermekéért aggódó szülő, ki már átélte egyszer ama 
jelenetnek lélekbe ható fenségét, mikor Jézus az anyák kéré
sére megáldotta gyermekeiket. Ha Nain kapuja előtt megérezted 
egyszer a kétségbeesett özvegy iránti részvétét s láttad hittel, 
mint gyógyította meg a  boldogtalannak halálosan megsebzett 
szívét, akkor nincs más vágyad, mint hozzá sietni, hogy kiönt
sed előtte bánatodat, melyről eddig nem mertél panaszkodni 
senkinek s eléje tárod vérző szívednek keservét, mely felett 
eddig csak titkon mertél könnyeket hullatni. S ha láttad már 
egyszer, mint vitte a csufolódók sorfala között keresztjét fel a 
Golgotára s csak azért, hogy téged megváltson, hogv érted 
meghaljon, akkor elemi erővel fogja meg bensődet az 0  példá
jának hívó szava, feléje tárt kezekkel sietsz utána, keblére do
bod magad, mert tudod, ott van a te helyed, ő  karjába zár 
téged, mint megtért juhocskáját. Szemedbe néz s már lecsen
desedő lelkiismeretedbe súgja:

c) „Én örök életet adok néked." Mint a  balzsam folyik 
végig ez ígéret megtépett lelkeden. Megnyílnak előtted az Örök
kévalóság utjai s gyönyörűségesnek találod az életet, melytől 
még nemrég szabadulni szerettél volna. Nem kívánkozol már 
másfelé menni, csak Ő utána. Felfedezed magad előtt azokat a 
szent nyomokat, melyeket Ö hagyott hátra, ezekre figyelsz 
folyton, mert tudod, azok oda vezetnek, hová szíved vágyik. 
Ugyanezt az utat járta előtted az Úr. Óh mily megnyugtató 
tudat! Az Ő nyomdokain jársz s nem tudsz eltévedni. Megér
kezel majd oda, hová Ő s ahol ép reád várakozik, bármily 
szomorú is legyen itt lent az életed. Az Örökkévalóság lesz a 
cél s ennek szem előtt tartása tart meg a  helyes utón. Nem 
téríthet el már semmi az igazság utjából. Nem tehet elbizakodottá 
a  szerencse napsugara s a balsors verése nem ejthet kishitű
ségbe. Mindezek az Úrnak utunkba küldött angyalai, hogy Ó 
hozzá vezessenek. Menj K. T .! ne késlekedj. A legnagyobb 
boldogsághoz visz ez az élet. Engedd magad vezetni! Ezt kí
vánja tőled a Krisztus, hogy

II. neked adhassa
1. A boldog földi életet. Ezer veszély fenyegeti ezt itt 

lent. Ahol nem is gondolod, ott bukás s halál les reád. Gond
talanul jársz a kikelet meleg napsülésében s egy kellemesen 
ható szellő a halál csiráját vetheti véredbe s ereidbe az alig
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látható szúnyog mérget önthet. Érintkezel mosolygó emberekkel 
s nem tudod, tervezi-e közülök egy a te tönkretevésedet ? Köny- 
nyelműen játszodozol az életnek örömeivel, — úgy mondod 
szórakozol — s nem is sejted, hogy egyik-másik a  bűnnek 
vasláncát fonogatja, mellyel meg fog fojtani. S oly nehéz ezek 
ellen védekezni! Az élet ezer halál közt sodródik tova s a  vi
lágnak legnagyobb csodája, hogy egy percig is fennmarad. Az 
Űré ez az élet s 0  vigyáz reá. „És senki ki nem ragadhatja 
őket az én kezemből.“ Senki és semmi.

a) Nem ragadhatja ki kezéből a szomorúság. A beállott 
baj felett érzett bánat nagy ellensége a hívő életnek. A vesz
teségek lesújtanak s rombolólag hatnak egész lelkivilágunkra. 
Az értelem elveszti hatásuk alatt világos látását, érzéseinknek 
könnyen mozgásba jövő tengere megbillen egyensúlyában s az 
akarat megbénul. Elernyedünk s közönybe fullt élet már inkább 
a  halálé. Érezted-e már a kedélyváltozásnak e szomorú folya
mát? Tönkre ment vagyonod romjai, avagy egy kedves halott
nak koporsója felett? Nem vethet gátat semmi könnyeidnek s 
a  körüled állóknak káröröme kétségbe ejt. S felzokog szíved
ben egy ima, már nem tudod, mikor jutott egyszer eszedbe, 
szemed égre emeled s onnan rád mosolyog az Úr. Meleg vi
lágosság ömlik szívedre. Jézusnak jóságos szeme ép téged ke
res, az eltévedni készülő juhocskáját. Lenyúl hozzád s magához 
emel. Nem ragadhat ki téged semmi az ó  kezeiből! Az övé 
vagy. övé örömöd, övé fájdalmad is. Egyszerre belátod, hogy 
földi szerencsétlenségek nem állhatnak utadba, mikor te Jézus 
kezén vándorolsz az Örökkévalóság felé. A veszteségek romjain 
új kedvvel építsz, szeretteid sírjára a remény virágait ülteted s 
haladsz megadással, boldogan előre mennyei hazád felé.

b) Nem ragadhatnak ki kezéből a kísértések sem. A bol
dog életnek ezek veszélyesebb ellenségei, mint a baj okozta 
szomorúság. Amíg ez csak időközönként látogat hozzánk, ad
dig a kísértések örökös ostrom alatt tartják életünket. Nincs az 
a  helyzet, mely ne hatna kísértőleg reánk. Legyen jó vagy 
rossz, ez a rejtelmes hatalom mindig fel tudja használni elle
ned. Az örömnek színes selyemszálából ép úgy megszövi há
lóját, mint a szomorúságnak fekete fonalaiból. Az örömből a 
könnyelműségnek ingó talajára vezet s a szerencsétlenségből 
a  kishitűség sziklai útjaira. A gazdagot a  fösvénység setét 
barlangjába taszítja vagy a tékozlás bizonytalan magaslataira, 
a  szegényt pedig az elégületlenség izzó tűzhányójára. Minden 
pillanat elejtéssel fenyeget. Mi adhat védelmet?! Talán a helyzet 
felismerésének éles elméje? Talán az önuralomnak sokat ma
gasztalt erénye ?! Mindezek könnyű labdává lesznek a kísér
téseknek vadul áramló viharában. Nem véd meg ellenük a 
tökéletesnek vélt emberi jellem sem 1 Hány nagy jellem bukott 
már el a kísértés végzetes órájában s lett pillanatok alatt sen
kivé. Egy az a hatalom, mely biztosan fog s vezeti helyes 
irányban az akaratot. E hatalom Jézusnak keze. Senki és semmi 
nem ragadhat ki téged az ó  kezéből.
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c) Még a halát sem. Meggyőzte Ö ezt is s oda vetette 
hitednek lába elé. A halál különféleképpen hat az emberekre. 
Az egyik fél, retteg tőle, mert vádolja egy eltákozolt élet s látja 
a végleszámolásnak végzetes kimenetelét A még pislogó hit 
gyújtja benne, lángra a kínos érzéseket s ennek világosságában 
meglátja az Úr kezét, mely ide is elér. A másik örül, mert úgy 
véli, hogy a halállal mindennek vége s megszűnt utánna a 
gondok, a vádak kisértetének vad hajszája. Az ő szeme csak 
a  sírig lát. Oda akarja temetni hitvány múltját, bűneit, mindent- 
mindent, ami mint parázs ég lelkén. Óh balga emberi Még a 
halál sem szakít ki téged az Ő kezéből, még akkor sem, ha 
büntetnie kell. Eltaszítottad Jézust életedben s most az isteni 
igazság követeli sorsod felett a végintézkedés jogát. A harmadik 
megadással várja a halált. Semmi különösebb jelentőséget nem 
tulajdonít néki. Lelkiismerete tiszta, mert tudja, hogy váltságot 
nyert Megváltójában. Tudja, hogy a halál a földi életnek csak 
folytatása s a földön túli életnek első lélegzetvétele. Ez a boldog 
vég a golgotái kereszt alatt. A haldokló átnéz a szenvedések 
hegyén s meglátja amott túl a mennyei világosságot, hol Jézus 

2. örök életet ad néki. Örök élet 1 Gondol rá mindenki és 
senki nem szeret róla beszélni. Beszélünk az életben minden
ről : háborúról — békekötésekről, nagy alapokra fektetett ter
veinkről, bukásainkról s apró-cseprő szórakozásainkról. De hol 
beszélnek, ha ketten avagy hárman együtt vannak, az örök
életről? Azt hinnéd már rég elvetett mese, mely senkit nem 
érdekel. S mind ez csak látszat Az ember hallgat róla, de 
folyton előtte van, nem szól, de szeme setéten rámered Hall
gatnak, de hisznek. Talán mosolyognak, de remegnek tőle. 
így lesz az Örökkévalóság gondolata Jézusnak hívó szavává. 
„És én örök életet adok nékik." Nem vonhatod ki magad ha- 
hatása alól. Befolyásolja földi életedet. Függetlenít a földtől s 
az egekhez kapcsol. E kettő egymásbaolvad s az örökélet 
boldog érzései töltik el lelkedet már itt lent a földön.

a) így ád az Ür szívünkbe mennyei békességet. Amily 
mértékben veszít értékéből előttünk a világ, oly mértékben lesz 
számunkra mindig drágább az erkölcs, Isten, Örökkévalóság. 
Szívünket már nem nyugtalanítják a földi életnek gyorsan múló 
kellemetlenségei. Nem izgat sem a vagyonszerzés gondja s a 
hiú dicsőség álma, sem a veszteségek feletti bánat. Aki már 
odáig jutott, hogy kevéssel beéri, mit törődik az aranyak hal
mazával? Csendes szívvel éli napjait, hisz Jézus örök életet 
ád. Aki érezte már egyszer a megtört szívnek fájdalmát tönk
rement vagyona felett, becsületének rut megrágalmazásakor 
avagy egy kedves léleknek, atyjának, anyjának vagy gyerme
kének koporsója felett, annál már meglazultak a kötelékek, 
melyek a földhöz kötik, mert tudja, hogy e kötelék fekete húr, 
melyen gond és csalódás sír. Az ilyen ember összhangba hozza 
életének minden mozzanatát Isten akaratával. Belátja, hogy a 
külvilággal kapcsolatos vágyainknak teljesedése nem adhat
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néki békességet s a vagyonra törő szertelen szenvedély, hírnév, 
dicsőség inkább megsemmisítik boldogságát, minthogy azt gya
rapítanák. Tudja, hogy csak a szenvedélyek befolyásától füg
getlen élet végezheti nyugodtan isteni kötelességeit s csak az 
Istennel való eggyélevés biztosítja a szív üdvösségét. Ez a bé
kesség azonban nem a szívnek önmagába zárkózó állapota; 
mely nem vesz tudomást a külvilágról. Nem. Inkább élet, mely 
cselekvésre vágyik.

b) E békességben nyújt Jézus erőt egy új életre. A Jé
zusban való megnyugvás nem vezethet világgyűlölethez. Nem 
szabad felednünk, hogy az Isten által teremtett testben járunk, 
melynek megvannak, a maga természetes követelményei s ép 
a  teremtőnek akarata, hogy ezeket kielégítsük, de csak addig, 
míg az életfenntartás s a test egészségének megőrzését céloz
zák. Az ily szív nem vonul kolostorba, hogy meneküljön az 
élettel járó kísértések, harcok s esetleges megsebesülések elől. 
Nem. Inkább küzdelembe megy, hogy isteni fegyverével győz
zön a világ felett s közölje másokkal is nagy örömét- Mun
kálkodása útján az Istentől elesett lelkekben kiépíti tiszta ma
gatartásának vonzó példájával egy új életnek fundámentumát. 
Ez az élet merőben elüt a  világi élettől. Azokat a lendítő erőket, 
melyek cselekvésre bírják e világ embereit, nem ismeri. Kár
öröm, gyűlölet, bosszúállás előtte idegen. Az ő békességének 
tengelyét a szeretet teszi, azért oly szilárd. Nem irigyli mások 
anyagi boldogságát, mert az múlandó s nem biztosítja számára 
az üdvösséget, nem veti meg a szerencsétlent, a  bűnöst, mert 
tudja, hogy az is Istennek gyermeke s van annak is Jézusa, 
ki aggódik érte s hívja, mint az ő  juhocskáját. A jézusi bé
kesség soha nem pihen, örökké mozgékony; a kezekbe lendül 
s jót tesz mindenekkel. Megcsillan a hívő szavában, mikor vi
gasztal és cselekvéseiben áldássá lesz környezetére. Óh boldog 
békesség, mely fehér angyalszárnyon végzi szent, kötelességeit! 
S mindezt azért, mert tudja, hogy ismeri őt az Úr, az ő pász
tora s hogy jutalmul adja néki az örök életet.

c) Ez az örvendező remény is az Urnák ajándéka. Nél
küle setéiben jár a szeretet is. Nem látja tettei örök értékét. 
Kezünkben égő fáklya a remény, mely az Örökkévalóság ka
puira veti fényét, hogy lássuk mindig a  célt s hogy érdemes 
küzdeni, bármily szomorú is az élet. Remény nélkül az élet 
beteg. Magára van hagyatva. A múlt szakadékká lett, a jelen 
pusztaság s a jövő ránk törő csillagtalan éjszaka. Ügy állsz á 
temető sírhantjai között, hol elveszett boldogságodat keresed, 
mint a nyájtól eltévedt juhocska, gyámoltalanul, vérző szívvel 
s kétségbeesett zokogással Oly csendes minden, csak a te 
sóhajod hallik s a  vak jövő rád nehezedik súlyával, mint egy 
fekete sírkő. Gondolataid saját sírod mélyén járnak, mely ugyan 
még nincsen megásva, de ahol — úgy érzed — meg tudnál 
pihenni.; Ida vezetne az élet ? ! „És. senkii sem ragadhatja, ki 
azokat az én atyámnak kezeiből.“ A szózat elernyedt érzéken



182

idbe hasít s új erőt önt megbénult lelkivilágodba. Az új élet 
magaslataira emel, mely megbékült boldog szívvel néz a jö
vőbe s az Atyához vágyik.

Egy hajót nyílt tengeren utol ér a  vihar. Horgonya eltört 
s a vihar egy szigetnek sziklás partja felé sodorta Álta
lános rémület vesz erőt az utasokon s szívszaggató jelenetek 
játszódnak le a  fedélzeten. Egy valaki ül csak nyugodtan s 
nézi majdnem mosolyogva a  hajónak haláltáncát. Szinte dühhel 
kérdik tőle: Te nem félsz? Mit ülsz oly nyugodtan? Elveszünk 
mind, te is. Nem látod ? Eltört a horgony s nem tudunk kikötni. 
Meghalunk, ö  nyugodtan válaszol: Mindezt tudom s még sem 
félek. Az én horgonyom nem túd eltörni, mert Jézus tartja ke
zében s tudom, hogy a  mennyben ki fogok kötni.

Ezt a nyugalmat akarja néked adni Jézus. Fontold megf 
felér-e ez a  nyugalom a te lelkiismeretlen, bűnös életednek 
kínzó rettegéseivel ? Bensőd kiáltja : Igen . . .  igen, ezt kell meg
szerezned! Ember ne tedd kockára földi életed boldogságát s 
ne játszál üdvösségeddel! Halljad meg Jézus hívó szavát, légy 
juhocskája s keresd benne szíved nyugalmát. Ámen.

Dr. Schlitt Gyula
lajoskomaromi lelkész.

Keresztyén öröm.
Husvét után III. vasárnap.

1. Kor. 3, 22—23. .Minden a tiétek — 
ti pedig a Krisztuséi vagytok."

Sadhu Sungar Sing a  „mesés- , a „csodás” India áldott 
életű, de emberileg szólva, tragikus végű evangélistája — meg
rázó dolgot beszél el egyik könyvében. Krisztust prédikáló 
szolgálata közben, valahol Ázsia belsejében, a  Himalája sza- 
kadékos hegyvidékén rábukkant egy félvad állapotban élő, 
barlangokban lakó, apró kis néptörzsre, emelynek emberei iga
zán a világtól elszakadva éltek és „idegen" emberrel még 
sohasem találkoztak. Sadhu Sungar Sing megsajnálta ezeket az 
embereket és elhatározta, hogy egy ideig náluk marad. Valami 
lelki ajándékot akart velük közölni abból az örök evangéliom- 
ból, mely néki mindent jelentett. És amint nyelvüket tanulmá
nyozni kezdte, megdöbbenve vette észre, hogy azoknak az 
embertársaknak nincs szavuk, nincs kifejezésük azokra a dol
gokra, amelyeket mi így hívunk: öröm, gyönyörűség . . . Nem 
volt szavuk . . . nem ismerték ezeket a fogalmakat. Lemorzsol
ták életük esztendeit, megvívták kemény életharcukat anélkül, 
hogy öröm, gyönyörűség érintette volna lelkűket. így tért a 
temetőbe egyik nemzedék a  másik után . . . örömtelen földi 
életük végső állomására . . .
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Ugy-e mennyivel más világ a  mi világunk: a keresztyén- 
ség világa! Hiába akarják ránk fogni, hogy a  keresztyénség 
valami bánatos, keserű világ — és életfelfogás — mi tudjuk, 
hogy a karácsonyi éjszakában így csendült az angyali köszön
tés : „Ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömöt“. . . 
Hiába akarják ránk fogni, hogy a keresztyén ember világot 
megutáló, elkeseredett lélekkel rója vándorutját — mi tudjuk, 
hogy a legnagyobb apostol római börtönéből is így ír Filippibe: 
„Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom örüljetek". . . 
s ugyanebben a levelében még tizenegyszer ismétli meg: „Örül
jetek ! . . . Hiába mondják, hogy a  keresztyén egyház ellensége 
az örömnek, hiszen a mai vasárnap, századok óta ezt a  bizta
tást hordja homlokán: Jubilate! Örüljetek! örvendezzetek! 
Evangéliomunk is a  bucsuzkodó Mester vigasztaló szavát is
métli: „örülni fog a ti szívetek és senki el nem veszi tőletek 
a ti örömötöket". . .

Ugy-e, milyen éles ellentétben áll egymással ez a két 
világ: az ázsiai néptörzs örömtelen világa — és a mi vilá
gunk 1 . . . Ott nem ismerik e két szót: öröm, gyönyörűség, 
nálunk, előttünk mintegy kitárul a világ teljessége: „Minden a 
tiétek I". . . Lábatok elé oda van hintve egy világ gazdagsága,, 
öröme, csodája: Jubilate 1 Örvendezzetek 1 . . .

De hát ma, nem volna jobb inkább csendesen elhallgatni 
ezt az örvendezésre szóló felhívást ?. . . Hisz ez a nyomorú
ságban vergődő világ, ez a  nagy siralmak völgye, úgyis igen
igen megtanulta e két szót: öröm, gyönyörűség 1 Néhány héttel 
ezelőtt még naponként megjelent az újságok külön rovata: a  
„Béli naptár". Minden panasz, lemondás, nyomorúság ellenére 
is a  mai ember olthatatlan mohósággal kapkod az örömök 
után s talán héten keresztül apró koplalással — de megszerzi 
a „vasárnapi örömre"-valót. Panem et circenses! — kiáltotta 
egykor, régen a római nép s mi nagy gyorsan átvettük, hibát
lanul ismételgetjük a magunk nyelvén a régi szólamot: Kenyeret 
és gyönyört I . . . Egy számlálhatatlan embersereg pedig már 
egyenesen így határozza meg az élet célját: Azért küldettünk 
ide, hogy a világ gyönyörűségeit kiélvezzük, tartsunk egy nagy 
öröm-aratást és pedig sietve, hisz örökké a világ nem áll, el- 
oszlik, mint a  buborék, s marad mi volt a puszta lég. . .  marad 
mi volt a puszta lég. Siess 1 Siess az örömökkel! „Minden a 
tiétek 1". . . és a világ megy, kergetni az örömöket.

Ám ennek a nagy örömhajszolásnak előttünk van szomorú 
eredménye is. Ott vannak azok a  koravén, barázdás arcok, 
amelyeknek viselői szinte belegázoltak a  földi élvezetek örö
meibe, s jaj 1 közben megrokkantak. Az öröméjszakák forró 
levegője félelmes erővel sodorta őket a  hirtelen öregedés partjai 
felé, mert az örömök zuhataga felőrli a testet, ijesztő vonalakat 
barázdál az arcra s megfakítja a szemek csillogását... Gondol
kozz egy kicsit: nem ismertél-e te is embereket, akiknek délceg 
alakját, büszke fejhordozását a földi örömök törték össze ? . . .
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Amott üressé, felületessé, könnyelművé váltak a  lelkek 
éppen azért, mert szakadatlanul csak úgy hullott rájuk az öröm. 
„Minden a tiétek!" — s belevetették magukat válogatás nélkül 
az örömök közé s íme a lelkűkkel kellett fizetni! Lassanként 
kiveszett belőlük minden komolyság; csűfolódnak legdrágább 
eszményeinkkel, visszapattan szívükről minden intés, végre is 
kifáradt idegekkel egykedvűen élnek, nem tudnak hevülni, lel
kesedni semmiért. . .  Ezekből lesznek azok a pesszimista lelkek, 
nekikeseredett emberek, akik előtt a föld: „Dudva és üszög 
kövér tanyája" — s az aranytűzekkel kirakott égboltozat: „Un
dok, mérges párák összeverődése". . . Gondolkozz egy kicsit : 
nem ismertél-e te is embereket, akiknek lelkét az örömök tették 
tönkre ? . . .

Oh, mennyi tragédia húzódik meg sokszor az örömök 
rózsaberkei mögött! . . .  Hányán siratják az eltékozolt ősi, csa
ládi vagyont, a régi házat, a  gyermekemlékeket őrizgető udvart 
— zajos örümeik miatt! Mennyi életboldogság dőlt össze . . . 
mennyi békességet, lelki harmóniát tépett és kuszáit össze a 
nyugtalan szív örömvágya! Mennyi könnyet sírtak el jóságos 
szemek éppen e világ hangos örömei miatt! Feketébe öltöztet 
annyi lelket, szülőt, hitvest, gyermeket — az öröm! Heródes 
tomboló vigassága egykor Keresztelő János fejébe került. . . 
Mondjátok: hányszor ismétlődött meg azóta is ez a  régi tragé
d ia!?  Úgy jár az émberek előtt az öröm, mint egy vészes 
üstökös, amelynek véres az uszálya . . .

íme úgy látjuk: az öröm ellensége az életnek. Felőrli. 
Tönkreteszi . . . Hát akkor mégis nem boldogabbak azok az 
emberek, akiknek nyelve nem ismeri a csábos szót: öröm, 
gyönyörűség! . . Hát nem jobb akkor kimenekülni a  halálos 
örömök világából és megátkozni még jókor minden gyönyörű
séget! . . . Meghalkitani, visszavonni a jelszót: „Minden a  tié
tek." Felállítani a  tilalomfákat, vagy hirdetni a régi aszketiz- 
must, a test megöldöklését, minden vágy elfojtását, minden 
öröm temetését. . . Nem jobb volna ? . . . Én nem ezt teszem. 
Tovább prédikálom a mai igét: „Minden a tiétek — ti pedig a 
Krisztuséi vagytok". . . A Krisztusé vagy! Drága véren váltott 
meg, hogy az övé légy. Nevedet felírta, szemét rajtad tartja, 
életedet kimérte, fejed hajszálait megszámolta, a lépéseidet vi
gyázza és haza vár — számadásra. ítélete alá vonja örömeidet 
is és megkérdezi: miben lelted gyönyörűségedet, merre jártál, 
hol kopogtattál, hogy összegyűjtsd szívedbén életörömeid né
hány színes sziromlevelét. . .  Minden a  tiétek — de mindenről 
számot is adtok! . . . Ez a gondolat nem megátkozza, de meg
szenteli örömeinket, azokat az örömöket, amelyeket Isten e 
földi életben juttat osztályrészül. Megtisztul az örömök világa, 
hisz hogyan kereshetnénk olyan gyönyörűségeket, melyekben 
nem gyönyörködhetik a  mi Urunknak, Krisztusnak lelke? „Min
den a  tiétek", de mégis csak akkor, ha a  Krisztusban, a Krisz  ̂
tuson keresztül ragadod meg. „Minden a  tiétek", tárva előttetek
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az örömök világa is, de mégis csak addig, ameddig az élet 
örök tulajdonosa is veled tarthat . . ,  Lássátok, ezt felejtjük mi 
el. Örömeink ezért égetik meg a  lelkünket, mint a gyertyaláng 
a  lepke szárnyát, ha balgatagul belerepül . . Látod ezt felej
tetted el, amikor az örömök után jártál; elfelejtetted, hogy te 
a  Krisztusé vagy! Elfelejtetted számadásos felelősségedet . . . 
sokszor késő bánattal magadelőtt is restelkedtél az örömeid 
miatt, hátha még eszedbe vetted volna, hogy a Krisztus is lá
tott, figyelt és szomorkodott a te vigasságod miatt! . . .

Ismerek egy képet, amelyen nem ecsetvonások tarka színe 
pompázik, hanem egyszerű keretben ez a néhány szó olvas
ható; „Hát Jézus mit szól hozzá?*. . . Minden cselekedetünk 
előtt ez a kérdés lobogjon fel előttünk, s minden szándékunkat 
ennek a komoly kérdésnek érzékeny, finom mérlegén mérjük 
le. Akkor — nem esünk e l! Örömök felé indulsz — jól van, 
de az első lépés előtt felelj meg a kérdésre; „Hát Jézus mit 
szól hozzá ?“. . . Te sem átkozod meg a földi élet Isten-adta 
örömeit — jól van, de a lelkedben mindig ott zúgjon az ige, 
mint egy figyelmeztető harangszó; „Minden a tiétek — ti pedig 
a Krisztuséi vagytok!*. . .

Nagy Miklós
zalaegerszegi lelkész.

Alkalmi beszédek.

Megismerés és megmaradás.
Konfirmációi beszéd.

Ján. 1. 5, 20—21. Az Isten fia eljött és értelmet 
adott életünknek arra. hogy megismerjük az igazsá
got és hogy mi az igazságban az 0  Fiában, a Jézuá 
Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök 
élet. Fiacskáim, oltalmazzátok magatokat a bálvá
nyoktól. Ámen.

Csudálatos szép napokat ajándékozott nekünk az Isten. 
Sugárkévék hulltak a halott mezőkre, a tar ágaikkal égfelé mu
tató fákra s a kihalt virágos-ágyakra. A napsugár csókjára új 
élet pezsdült: zöldelővé váltak a száraz fűcsomók, kilombo- 
sodtak a fák s kinyitották kelyhüket a virágok.

Idebent pedig a templomban, anyaszentegyházunk virágos 
kertje lép oltár elé. Hónapok óta boldogan munkálkodtam eb
ben a  virágos kertben. Kezeteket fogtam, édes gyermekeim, 
lelketeket gazdagítottam és szívetek tiszta érzéseit öntözgettem. 
Zimankós téli időben kezdtük meg imádságos munkánkat és 
ime, a  jó Isten virágos tavaszhoz vezetett el minket. Vajha a 
jó Isten megőrizné ezt a  szép tavaszi képet s a konfirmáció 
boldog tavaszi virágzását lelki tavasszá tenné számotokra.
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A mai napnak ti vagytok a hősei. Szorgalmas tanulással 
és buzgó imádkozással készültetek a  konfirmációi oltár elé. Jó 
szüléitek is boldogan készülgettek erre a ünnepre. Fehér ruhát, 
ünneplő köntöst öltöttetek magatokra. Mielőtt idejöttetek volna, 
szüléitek bocsánatát kértétek s orcátokra hullott édesanyátok 
csókja, édesatyátok áldása. A templomban is imádkozó gyüle
kezet vár, És minden szem titeket figyel. De nemcsak az elő
készületek mutatják, hogy ti vagytok a napnak hősei, hanem 
az is, hogy ebben a templomban mindnyájan értetek imádko
zunk. Vájjon megértitek-e annak igazi jelentőségét, hogy mind
annyian értetek könyörgünk. Imádkozó kezünkbe vesszük 
mindegyitek szivét, lelkét, életét, úgy visszük azt Isten trónu
sához s arra kérjük mennyei Atyánkat, hogy őrizze meg lel- 
ketek tisztaságát, szívetek jóságát és tartson meg titeket az ó  
megváltó szeretetében.

A felolvasott szentleckéből is szeretet árad felétek. János, 
a  szeretet apostola híveit tanífgatja. A felolvasott igék levelének 
utolsó szavai. Beléjük önti tehát az egész lelkét és szívét. Azt 
akarja, hogy ezek a szavak foglalják mégegyszer egybe minden 
élet tanítását és intését.

Az apostol kettőről beszél: 1. megismertétek az igazságot 
és általa a Krisztusban vagytok; 2. oltalmazzátok meg maga
tokat a  bálványoktól és maradjatok meg a Krisztusban, mert 
ez az örökélet.

1. Isten csudálatos jóságát ismerjük fel abban, hogy ő  
önmagát nőm rejtette el előlünk, hanem kijelentette magát. Mi
lyen boldogság nektek az, hogy ismeritek édesapátokat és édes
anyátokat. Ismeritek arcukat, szemüket, beszédjüket, intésüket. 
Tudjátok, hogy milyen érzéssel viseltetnek irántatok, mit akar
nak tőletek, mitől óvnak, milyennek szeretnének látni. Milyen 
szomorúság lenne számatokra, ha nem ismernétek a mennyei 
Atyát, ha sohase hallhatnátok szavát, ha sohase tudnátok, hogy 
mivel szerezhettek neki örömöt, hogy hogyan kell élnetek, mi
lyen érzésekkel kell szíveteket gazdagítanotok és mitől kell az 
életben óvakodnotok.

Ti ellenben tudjátok, hogy az Isten kijelentette magát. 
Kijelentette magát nemcsak a  természetben, az emberiség tör
ténetében és a  lelkiismeretben, hanem kijelentette magát az Ő 
szent evangéliomában. Sőt tudjátok azt is, hogy Isten kijelen
tette magát az 0  egyszülött szent Fiában, akit azért küldött el 
a  földre, hogy mindenki megismerhesse az ö  szeretetét, irgal
masságát és akaratát.

Értelmet nyertetek arra, hogy megismerjétek Jézust s a 
benne megnyilatkozó örökkévaló igazságot. Miben áll a Krisz
tusban megjelent igazság? Reátok nézve, édes gyermekeim, ez 
az igazság azt mondja, hogy ti az Isten gyermekei vagytok, ő  
adott nektek testet, lelket, értelmet, érzelmet, képességeket. 
Azért küldött titeket a  földre, hogy ti az ö  teremtményei le
gyetek és az 6  hasonlatosságát hordozzátok telketekben. Azt
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kívánja tőletek, hogy tiszta, erkölcsös, becsületes, munkás életet 
éljetek, hogy a leltetekről hűségesen gondot viseljetek. Azt je
lenti szántatokra a Krisztusban megjelent igazság, hogy ő nem 
hagy titeket a bűn és halál hatalmában elveszni, hanem meg
vált titeket és az örök üdvösséget megadja nektek a  mennyek 
országában.

De ez a megismerés nem olyan egyszerű, mint valami 
más igazságnak a megismerése. Sok ismeret megszerzéséhez 
nem kell egyéb, mint tehetség és szorgalom. A Jézusban meg
jelent igazság megismeréséhez többre van szükségünk. Mert 
hiába tanultad meg a konfirmációi kátét, ha annak tanítása 
csak az emlékező .tehetségedben van megörökítve. Hitre van 
szükséged, édes gyermekem, mert Jézust csak hited által is
merheted meg igazán és megtisztult életre van szükséged, mert 
Jézusnak életté kell benned válnia.

Ezért mondja az apostol, hogy nekünk meg kell azt is
ismernünk, hogy mi „az igazságban, az ő Fiában a Jézus Krisz
tusban vagyunk". Mi tehát csak a  Krisztusban vagyunk. Az, 
aki a Krisztuson kívül áll, aki a Krisztusról nem vesz tudomást, 
aki az életnek, szenvedésnek, halálnak örök áldásait nem be
csüli meg, az tulajdonképen nincsen. Csak az az élet igazi, ami 
a Krisztusban van. Ismerjétek meg hát, édes gyermekeim, az 
igazságot és ismerjétek meg azt is, hogy az igazság által ti a  
Krisztusban vagytok. Ismerjétek meg, hogy a Krisztus igazsága 
örökkévaló kegyelem, élet, bűntől, haláltól való megváltás.

Elindultok éltetek utján. Most tesztek érett értelemmel s 
szívetek vallásos meggyőződésével fogadalmat arra nézve, hogy 
hívek akartok maradni a Krisztushoz és hogy hűséges gyerme
kei akartok maradni a mi evangélikus anyaszentegyházunknak. 
Erősödjék ez a fogadalom azáltal, hogy ti valóban megismeritek 
Jézus Krisztusban Isten kegyelmét és hogy ti valóban őbenne 
maradtok.

2. De azután zárjátok szívetekbe a szeretet apostolának 
második intését is ; oltalmazzátok magatokat a bálványoktól és 
maradjatok meg a Krisztusban, mert ez az örökélet.

Két életre mutat ró az apostol: az egyik a földi élet, 
aminek száz és ezer gyönyörűsége, kisértése, boldogsága és 
veszedelme van ; a  másik pedig az örökélet, amit számunkra 
a Krisztus biztosít.

Ifjuságtok tavaszi virágzásával álltok az élet kapujában. 
Mi vár majd tireátok, senki sem tudja. Bizonyára lesz részetek 
sikerben és boldogságban. Remélhetőleg boldogultok majd az 
életben s becsületes munkálkodástok kenyeret, nyugodt életet 
biztosit számotokra. Kérjük is a  jó Istent, hogy hullasson rátok 
sok áldó verőfényt és boldogító napsugarat. De nem rejthetjük 
el előttetek azt sem, hogy az élet elválaszthatatlan a  szenve
déstől. Bármennyire is szeressenek szüléitek, nem vehetik el 
lábaitok elől a göröngyöt és a  szúró töviseket. Szenvedés nél
kül nincsen élet. Amint kint a természetben a  verőfényt borulat.
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a  csendes időjárást zivatar váltja fel, amint tavasz és nyár után 
hervadás és téli álom következnek, úgy az életben a boldogság 
mellett szenvedés, a mosolygás mellett könnyezés, a szerencse 
mellett balsors, az élet mellett halál jár. Előbb-utóbb szüléitek 
is itthagynak benneteket. Nehéz, kemény', sokszor kegyetlen élet 
vár rátok, amely nem fizet mindig érdem, avagy jószándék 
szerint.

De ez még csak egyik oldala az életnek. A másik oldalon 
meg kell látnotok lelketek veszedelmeit is. Mellettetek jár a 
kisértés, csábít bűnre és vétekre. A földi élet gyönyörűségei 
elvonják telketeket Istentől. Könnyelmű emberek ki akarnak 
szakítani a  Megváltó Krisztus karjai közül. Templom helyett 
élvezeteket kinálgatnak felétek, lelki kincsek helyett földi kin
cseket Ígérnek, oltárok helyett bálványok felé sodornak.

Oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól és marad
jatok meg a Krisztusban! Legyen erős bennetek a Krisztus 
szeretetel Ragaszkodjatok szívetek minden cseppjével anya- 
szentegyházunkhoz, mely titeket az Ige tiszta vizével itat s az 
élet kenyerével táplál. Legyetek az egyház élő tagjai, kiket 
nemcsak születésiek, nem is csak megszokás, hanem hitetek 
és meggyőződéstek fűz hozzá.
Ápoljátok a vallásosságot és a jó erkölcsöt! Mindegyiket Krisz
tus kínálja felétek. Ezektől függ éltetek tisztasága, jósága és 
nemessége. De ezektől függ az örökélet is, mert az apostol 
szava szerint a  Krisztusban megmaradás jelenti az örökéletet is.

Imádságom karjaival átölellek és odahelyezlek titeket 
anyaszentegyházunk karjai közé. És ezzel odahelyezlek titeket 
a  Megváltó Krisztus ölelő karjai közé és átadlak titeket Őneki, 
akit ti megismertetek, ákiben ti élők vagytok, akinek kegyel
méből ti az örök üdvösséget várjátok.

Az apostol szavait megpecsételi ezzel az imádságos szór 
v a l: Ámen. Én is ráhelyezem imádságomra ezt a megszentelő 
pecsétet. Azt jelenti ez a szó, hogy úgy legyen. Elmondom 
megremegő szívvel én, ki titeket az oltárhoz elvezettelek s ki 
titeket a konfirmációval anyaszentegyházunk felnőtt tagjai sorába 
felveszlek. Elmondják ezt az ámen szót jó szüléitek és mind
azok, kik titeket szeretnek és értetek imádkoznak. Mondja el 
ezt az ámen szót ez a gyülekezet is, mely most velünk imád-, 
ságban egyesül s melynek közösségébe ti e mai napon beléptek. 
És mondja el végül ezt a boldogító szót maga a Megváltó 
Krisztus is. Öleljen keblére és tegyen titeket az ő  megváltott- 
jaivá. Ámen.

K.



Illusztrációk.

A történetíró feljegyezte, hogy Sopronnak egykori nagy 
polgármestere, Lakner Kristóf a régi városháza falára tengert 
festtetett és a  háborgó hullámok közé a kereszttel ékesített 
magyar címert, melyre a  leviathan és más szörnyetegek tátották 
szájukat. A kép alatt pedig ez az ige volt olvasható: „Mergitur, 
non sub mergitur", ami annyit fesz, mint alámerül, de el nem 
sülyed. Alámerült a  kereszt és a keresztyén egyház, különösen 
az evangélikus keresztyén egyház s vele együtt a  mi szegény 
hazánk is, de azért el nem sülyedt. Krisztus Urunk velünk van 
és felemel bennünket. Ő úgy beszél azzal a viharral és ten
gerrel, mint szolgáival, akik néki feltétlen engedelmességgel 
tartoznak, ó  csak szól és lesz, csak parancsol és előáll. Sza
vára, tekintetére meghunyászkodnak a vad elemek.

*

Stájerország északnyugati részében, Admondtól Hieflauig 
egy több órás-uton (10 km.) égbemeredő, gyönyörű szép hegyek 
között, az úgynevezett Gesáuséban vad zúgással, úgyhogy az 
ember ott a saját szavát sem hallja, végigfut az Enns patakja. 
A Gasáusé kijáratánál egyszerre vége a zúgásnak s az imént 
még oly túlhangos, vad patak csendesen, szelíden, nyugodtan 
folydogál végig a  virágos rétektől, kunyhóktól, házaktól, temp
lomtornyoktól övezett szép völgyben. Aki egyszer ott járt és 
látta, az szinte megkövültén nézte és csodálta a  nagy ellentétet. 
— Úgy, nem, még százszorta jobban nézhették és csodálhatták 
ott a Genesareth taván a nagy ellentétet, amikor Krisztus Urunk 
szavára egyszer a morajló, háborgó tenger, másszor a  tanítvá
nyok félénk lelke hirtelen elcsendesedik és megnyugoszik. Való
ban megértjük, ha ott az emberek az egyik alkalommal elcso
dálkozva szólnak egymáshoz: Kicsoda ez, hogy mind a szelek, 
mind a tenger engedelmeskednek néki" és más alkalommal 
leborulnak előtte és így szólnak: „Bizony, Isten Fia vagy!"

*

Ml. 5, 43—48: Amikor egyszer egy nagy és előkelő tudós 
(Walla Laurentius a  XV. században) a hegyi beszédnek ezt a  
részét olvasta, úgy kiáltott fel: „Vagy nem igaz ez, vagy nem 
vagyunk keresztyének", Igen, igen mi még messze vagyunk az 
igazi keresztyénségtől, az igazi isteni tökétességtől.

Krisztus Urunknak ezen tanítását megszívlelte egy nemes 
szívű ember, aki sok bántalmazó levelet kapott. Ezeket a  leve
leket mind összekötötte egy csomagba és a csomagra azt írta : 
„Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cse- 
lekesznek."  

*
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Ján. 13, 34—38: Origenesről, az egyházi atyáról mondják, 
hogy amikor egy alkalommal egy igen szép Ige felett kellett 
volna prédikálnia, felolvasta azt és néhány pillanatig némán állt 
hallgatói előtt és azután betette a  szent könyvet és így szólt: 
.Nem tudok prédikálni" és avval imádkozott és lement a szó
székről. — Ez az ige, amelyet most felolvastam, az új paran
csolat, amelyet Krisztus Urunk adott nékünk, oly szép, oly 
gyönyörű, oly isteni, hogy szinte félve kezdek bele feladatomba, 
hogy szinte úgy érzem, hogy lehetetlen erről prédikálnom. Nem 
is akarok erről prédikálni, csak egy-két megjegyzéssel kitöröl
hetetlenül beírni azt a ti szívetekbe.

*

Ján. 12, 12—18: Ismét elérkezett a nagy hét, a csendes 
hét, a Megváltó szenvedés-hete, az emberiség kegyelem-hete. 
Nekünk úgy tetszik, hogy ez a hét nagyban hasonlít ahhoz a 
héthez, amelyről azt tanultuk, hogy hat napon teremté Isten a 
mennyet és földet, a tengert és mind azokban való állatokat, 
szóval az egész világot és megnyugovék heted napon. Ennek 
a  ma megkezdett hétnek 6 napján Jézus Krisztus, ki azt 
m ondja: „Az én Atyám mindezideig munkálkodik, én is mun
kálkodom" (Ján. 5, 17.), szintén teremtett egy világot, egy új 
világot, a kegyelem világát. S mikor azt megteremtette, heted 
napon a kereszt kínja után, a kőkoporsóban megpihent.

A kegyelem-világ emlékhete tehát elérkezett. A hajnali 
harangok bús és ünnepélyes kongása beharangozta azt. Jézus 
Krisztus megindul utolsó útjára, hogy szenvedésével és halá
lával kegyelmet teremtsen, kegyelmet szerezzen. Erről az utolsó 
útjáról szól a  mi szent leckénk . . .

*

V. Károly császárról jegyezte fel a történetíró, hogy már 
életében többször belefeküdt koporsójába. Amidőn mai evan
géliumi szentleckénk szerint Krisztus Urunk, aki már régen 
megmondta: „íme felmegyünk Jeruzsálembe és elvégeztetnek 
mindenek az embernek fia felől, amelyek megirattak a prófé
táktól, mert pogányoknak kezökbe adattatik és megcsufoltatik 
és bosszúsággal illettetik, és megpökdöstetik és minekutána 
ótet megostorozzák, megölik", (Luk. 18, 31—33.) s ősrégi pró
féták jövendölése szerint, szamárháton ülve bevonul a  szent 
városba, tulajdonképen nem tesz egyebet, mint belefekszik 
élve, elevenen a koporsóba. A pálma ágak és virágok nem 
teszik elbizakodottá és a hozsannának zaja nem szédíti meg. 
Tudja Ő nagyon jól, hogy gyenge szellő a nép kegye és ho
mokra épít, aki arra épít. Most felkarol, nevedet a hír szár
nyain az ország egyik sarkától a  másikig viszi, de a következő 
percben már sárral dobál. Szobrot emel most és holnap már 
a  porba dönti. Virágvasárnapján hozsannával fogad és nagy
pénteken feszítsd meget k iá lt. . .

nn.
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Luk. 23, 34: XII. Lajos francia királynak, mielőtt a trónra 
lépett volna, sok ellensége volt. Midőn királlyá lett, ellenségeiről 
egy jegyzéket állíttatott össze és mindegyik név elé egy nagy 
fekete keresztet írt. Mikor az ellenségei ezt megtudták: félelmük
ben egymás után kezdtek kimenekülni az országból, azt gon
dolva, hogy a  kereszt a  király által rájuk kimondott halálos 
ítéletnek a  jele. Lajos azonban, mikor ezt meghallotta, felhívta 
a  menekülőket a visszatérésre azzal az üzenettel: „Ne féljetek 
barátaim! Azt a keresztet csak azért tettem, hogy emlékeztessen 
engem a Krisztus keresztjére s a keresztfán ellenségeiért mon
dott amaz imádságára: „Atyám, bocsáss meg nekik; mert nem 
tudják, mit cselekesznek“.

*

Luk. 23, 41: Többször hallhatjuk, vagy olvashatjuk, hogy 
ez vagy az a  halálos ágyán bűneit megbánva Istenhez tért. De 
hogy az ilyen megtérés mennyire igaz, ki tudná azt mindig 
megmondani és ellenőrizni? Egy angol orvos számtalan meg
figyelt esetből úgy találta, hogy száz olyan ember közül, aki 
a  halálos ágyon tért meg s minden várakozás ellenére meg
gyógyult, csak három kezdett más és jobb életet. —* Igen, lehet
séges a halál küszöbén is a megtérés s a megtérésre ott is 
kész a kegyelem; de mivel az ilyen megtérés nagy ritkán 
igazi csak: ne halogasd megtérésedet, nehogy kockázatossá tedd 
magadra nézve az isteni kegyelmet!

*

Luk. 23, 42: Halálos ágyon feküdt egy kis leányka; mel
lette könnyező szülei. Az édesanyja vallásos, istenfélő lélek, 
aki gyermeke szívébe is igyekezett beleoltani a hitet. A gyermek 
lelkét mégis kétség fogta el, mikor oly nagyon szeretett édes
apjára tekintett, aki az anyával ellentétben vallástalan volt s a 
Krisztusban való hitet bolondságnak, gyermeki babonás tévely
gésnek tartotta. A haláltusában a  gyermek ráemeli bágyadt, 
üvegesedő szemeit: „Édesapám, melyiküknek a hitével haljak 
meg, a magáéval-e, vagy az édesanyáméval ?“ Az apa szemét 
elfutja a könny s remegő hangon feleli: „Gyermekem, egyedül 
az édesanyád hitével". — Csak a Krisztusban hívőre nézve 
nyereség a  halál, mert hitében Jézus biztató Ígérete szólal meg, 
mely a síron túl új élettel, paradicsommal vigasztalja.

*
Luk. 24, 2: A hannoveri Mária-utcai temetőnek van egy 

látványossága. Egy 18. századbeli sírhalom, melynek sírkövére 
az van felírva: „Ezt a mindörökre megvásárolt sírdombot nem 
szabad sohasem felnyitni." És a sír mégis felnyittatott. Nem 
emberek ásták fel. A sírt fedő kő alól egy kis nyírfa bújt elő 
a földből, nem törődve az örökké és soha szavakkal. A termé
szetnek ez az érdekessége szemléltető példaképe annak a ma
gasabb égi hatalomnak, mely Jézus sírját is megnyitotta, bár 
lepecsételték azt és szerették volna, ha soha meg nem nyílik. 
Amely égi hatalom meg fogja nyitni majd egyszer a  mi sírun
kat is. Az utolsó szó nem a halálé, hanem az életé.
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Luk. 24, 6: „Christus victor =  Jézus a győző". Ez a címe 
egy, a berlini művészeti kiállításon bemutatott, megrázó erejű 
festménynek, mely a nézőket — mint mondják — mind meg
ragadta, ha talán az értelmével nem is voltak azonnal tisztában. 
A kép egy lángban álló falut ábrázol. A háztetőkből és abla
kokból sötét füstfelhők gomolyognak elő. A faluból vad csapat 
rohan ki kezeikben égő fáklyákkal és zászlókkal. Egyesek ök
leikkel hadonásznak, mások köveket ragadoznak. A kép másik 
részén egy magasba emelkedő férfialak lebeg: a feltámadott 
Krisztus. Mögötte a felhőkön a kereszt ragyog; körülötte, mel
lette híveinek kisded csapata. Nekik szól az a  düh és erőszak. 
De az egész kép elárulja, hogy hiábavaló minden harag és 
gyűlölet, hiába a tűz és kőzápor: Jézus a győző. — Amit az 
a kép ábrázol, azt hirdeti a husvét is. Ellenségeinek gyűlölete, 
mellyel keresztre szegezték; az óvó intézkedés, mellyel sírját le
pecsételték ; a hazugság, mellyel azt költötték róla,, hogy a sírból 
ellopták: mind hiábavalónak bizonyult. „Az Úr feltámadott, 
diadalmaskodott". A kereszt fénye átragyog ma is az ellen
ségeskedés tűzén és a tudatlanság homályán. Ha ideig-óráig 
győzni látszik is felette a vak düh és elvakultság: csak egy 
kevés idő — három nap — s megtörik az ellene támadóknak 
minden hatalma. Christus victor — Jézus a győző.

*

Luk. 24, 7: Az 1867-ben meghalt angol természettudós, 
Faraday, a kémiát is több felfedezéssel gazdagította. Egyszer 
egy munkása egy ezüst poharat ejtett valami savval telt edénybe. 
Az ezüst a savban feloldódott és úgy eltűnt, hogy a legcseké
lyebb nyoma se maradt. A pohár teljesen elveszettnek látszott. 
Ekkor lépett be a nagy tudós. Elmondják neki az esetet. Mire 
Faraday bizonyos kémiai szert dobott az edénybe, amitől az 
ezüst néhány perc alatt az edény aljára rakódott le. Az üledé
ket kivette; alaktalan tömeg volt. De az ötvös új poharat állított 
elő belőle. Ha Faraday a megsemmisült ezüstrészecskéket ki 
tudta csapódtatni és visszanyerte poharát: mennyivel inkább 
képes a hatalmas Isten a mi testünknek porrá vált részeit ösz- 
szegyűjteni, megeleveníteni s nekik új alakot adni.

*

Máté 28, 19 : Livingstone Dávid, a híres afrikai utazó és 
misszionárius egy alkalommal egy afrikai főnöknek hirdette az 
igét, amely arra rendkívül nagy hatást gyakorolt. A főnök azt 
kérdi tőle: „Tudta a te édesapád is azt, amit most te nekem 
beszéltél?" „Persze, hogy tudta*, — volt a  felelet. „No és miért 
nem jött el, mindezt az én édesapámnak is elmondani? Hogy 
ne kellett volna neki meghalnia anélkül, hogy az evangéliumról 
valamit hallott és tudott volna". — Ezekből a szavakból nem 
érezzük-e kicsendülni azt a komoly felelősséget, mely nekünk 
is szól, amikor Jézus azt mondja: „Elmenvén tegyetek tanítvá
nyokká minden népeket?!"

*
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Máté 28, 20 : Midőn Orániai Vilmos Spanyolországgal há
borúba keveredett, kevés volt a serege és üres a  kincstára. Míg 
ellenfele a félvilág urának vallhatta magát s Peru kincsesbányái 
felett rendelkezett. Mikor Vilmostól erőforrásai felől kérdezős
ködtek, azt felelte: „Mielőtt ebbe a  küzdelembe belementem, 
szoros szövetséget kötöttem a királyok királyával". — Ezt a 
szövetséget ajánlja fel nekünk is s ezzel a szövetséggel biztat 
meg minket is az életben ránk váró bajok, szenvedések, meg
próbáltatások ellen Jézus, amikor azt Ígéri: „íme én ti veletek 
vagyok".

*

János 20, 25: „Én csak azt hiszem el, amit meg is értek",
— mondja egy elbizakodott ifjú egy vendéglői társaságban. „Én 
is", — feleli a második. „Én nem különben", — toldja meg a  
harmadik. „Uraim, szól közbe ekkor egy közelükben ülő utas„
— amint értem, önök semmi másban nem hisznek, csak amit 
meg tudnak maguknak magyarázni és ésszel felfogni." „Úgy 
van, úgy", — erősíti egyik is, másik is. „Jól van, — mondja 
az utas — ; én ma reggel utaztamban libákat láttam, amint füvet 
csipegettek. Elhiszik ezt?" „El", — felelnek mind a hárman. 
„Disznókat is láttam, füvet enni. Elhiszik ezt" ? „Hát persze". 
„Bárányokat és teheneket is láttam, amint füvet legeltek. Ezt is 
elhiszik"? „Hogyne". „No már most, — mondja —, a  fűből, amit 
ezek az állatok megettek, az emésztés folytán a libáknál toll, 
a disznóknál sörte, a  bárányoknál gyapjú, a teheneknél szőr 
lesz. Elhiszik ezt nekem uraim?" „Természetesen". „Hátha 
elhiszik, értik is, és meg tudják magyarázni is ?!“ Egyszerre 
elnémultak mind a hárman.

*

Ján. 20, 29-' A híres evangelizátor, Moody beszéli, hogy 
egy este napnyugta táján két kis lánykát figyelt meg s a  kö
vetkező párbeszédet leste el tőlük. „Milyen hosszú utat tett 
meg ma reggeltől a nap", — mondja az egyik. „De hiszen, — 
vág közbe a másik —, édesapánk azt mondta, hogy a nap nem 
is mozog, hanem a föld forog s rajta mi megyünk és moz
gunk." „Már pedig én láttam, — felel vissza az első —, hogy 
onnan a hátunk mögül egészen eddig jött." „De ha édesapánk 
mondja, akkor csak el kell neki hinnünk," — erősködik a nő
vér. — Moody megjegyzése szerint ez a  két gyermek szem
léltető példaképe az emberiségnek. Az egyik rész csak azt 
hiszi, amit lát, amiről a  szemeivel; érzékeivel meggyőződhetik; 
a másik rész a látszat ellenére is hisz az Isten beszédének. — 
„Boldogok, akik nem látnak és hisznek."

*
Ján. 10, 27: Egy szíriai utazó beszéli, hogy három keleti 

pásztort figyelt meg, amint nyájaikat éppen egy kutnál itatták. A 
juhok közben úgy összekeveredtek, hogy az idegen egy nyáj
nak gondolhatta volna. Itatás után az egyik pásztor feláll a 
kutkávára s hangosan elkiáltja: „M én— ah!" (Arab szó, ma
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gyárul: kövessetek, utánam). És az utas nagy csodálkozására 
körülbelül 30 juh egyszerre kivált a többi közül és ment a  gaz
dája után, fel a hegynek. A második is elkiáltja magát: „Mén
— ah 1“ s eltávozott ő is a nyájával. Meglepődve fordul az 
utas a  még ott levő harmadik pásztorhoz: „Követnének-e en
gem a juhaid, ha én hívnám őket?l“ A pásztor tagadólag fe
lelt: de kérésére azért átadta neki a köpenyét, turbánját és 
botját s biztonságos érzéssel mosolygott, amint az idegen el
kezdte: „Mén — ah, mén — ah !“ A juhok felnéznek rá, de 
nem mozdul egy sem. Az-utazó kérdésére, hogy juhai sohase 
követnek mást, csak őt, a gazdájukat ? a pásztor azt felelte: 
„Ha valamelyiknek valami baja va, vagy beteg, akkor bizony 
az ostoba állat hallgat másnak a szavára is. Egyébként nem.“
— Jézus juhai is csak Ő reá hallgatnak és őt követik. Lelki 
betegségre vall, amikor másnak, a  világnak szava után indulnak.

*

Jdn. 10, 28: Egy utas vezető kíséretében járta a  hóborí
totta alpesi magaslatokat. Vakítóan ragyogtak, szikráztak a nap
sugár fényében a hókristályok. Az utas alig tudott betelni az 
eléje táruló táj szépségével és pompájával. Bizalomtelten követte 
vezetőjét, félelem nélkül lépegetve lábnyomról-lábnyomra utána: 
bár az utat, amelyen haladtak, nem ismerte. Azonban egy sza
kadéknál mégis csak állva maradt és habozott. A vezető vi
gyázva átlépett a sötét és mély hasadék felett s visszafordulva 
kezét nyújtotta az utasnak, hogy fogja meg. De az még mindig 
habozva tekintgetett a lába alatt tátongó, ásító szakadékba. A 
vezető nyomatékkai szól át neki: „Fogja csak meg a kezemet 
és bízza rám magát nyugodtan; ez a  kéz még senkit se eresz
tett el.“ Az idegen belefogódzott vezetőjének feléje nyújtott erős 
kezébe és szerencsésen átjutott a mélység felett. — Mennyivel 
nagyobb bátorsággal bizhatjuk magunkat Jézusnak a kezére!

*

Ján. 14, 19: Luther gyakran való levertségében és'Tépe- 
lődései között azzal a szóval szokta magát vigasztalni: „Vivit
— Ő él.“ Többszőrönként maga elé írta krétával az asztalra; 
máskor az összes ajtókat és falakat írta tele vele: „Vivit, vi
vit 1“ Mikor kérdezték tőle, hogy mit akar ez jelenteni, azt fe
lelte : „Jézus é l; s ha nem élne, nem kívánnék egy óráig sem 
tovább élni. De mert Ő él, vele együtt én is élni fogok. Hiszen 
maga mondta: Én élek és ti is éltek!”

*

Ján. 14, 19-' Gárdonyi Gézának maga-választotta sírfel
irata ez a néhány szó: „Csak a  teste!” Micsoda boldog bizo
nyossága ez a sírontúli élet hitének!

*

Ján. 14, 23: Egy földmíves beszélte: Egyszer álmomban 
Jézust láttam az ő dicsőségében, angyalaitól körülvéve. Amilyen
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megelégedett és boldog voltam ebben a pillanatban, úgy elszo
morodtam, mikor láttam, hogy Jézus mellettem elmegy anélkül, 
hogy csak rám is tekintene. Azonban egyszerre megfordul s 
azt kérdezi tőlem: „Tennél-e valamit a  kedvemért?" Nagyon 
szívesen, válaszoltam neki. Ebben a pillanatban az ablakomon 
zörgetést hallok s valaki kérőleg szól be rajta, hogy fogjak be 
gyorsan s egy nagy beteghez hozzak orvost a városból. Azon
nal világossá lett előttem az álom értelme s készséggel mentem 
a sötét, zimankós éjszakában orvosért, amit tán egyébként nem 
tettem volna meg. — A Jézus iránt való szeretetnek az ő, 
embertársaid szeretetére kötelező parancsainak a megtartásával 
adhatsz legméltóbb kifejezést!

Kiss Samu.

Könyvismertetés,

Győry Elemér: Kettős tüzes nyelvek fényében. Egyházi beszédek. 
193 oldal.

A könyvalakban megjelenő egyházi beszédek két célt szolgálnak: ked
ves emlékeztetői az élőszóval hirdetett és hallott isteni igének, avagy tanul
mányozásra és épülésre szánt gyakorlati theologiai alkotások, melyekkel 
szemben az érzelmi követelést meghaladó gyakorlati és tudományos szem
pontokat érvényesítünk.

Győry Elemér győri református lelkész beszédgyűjtemónyében elmondott 
egyházi beszédeket találunk, hiszen a beszédek végén közli a szerző a beszéd
elmondás dátumát. Mégis nyugodtan alkalmazhatjuk a magasabb, második, 
tudományos szempontot is, mert a beszédek egytől-egyig értékes alkotások 
s az egyházi beszédirodalom örvendetes gazdagodását jelentik.

A gyűjtemény 30 egyházi beszédet tartalmaz. Életcélom című bekö
szöntő-beszédében lelkészi és igehirdető szolgálatának emelkedett programmját 
olvassuk. Örömmel átérezzük lelkének nemes hevületét, mellyel szolgálattá 
teszi munkáját s életét minden képességeivel együtt oltári ajándékképen 
akarja elégetni. Eme irányt jelölő s alaphangot megállapító beköszöntő után 
4 ádventi, 2 karácsonyi, 1 szilveszteri, 1 újévi, 6 böjti, 1 nagypénteki, 3 hús
véti, 1 áldozócsütörtöki, 2 pünkösdi, 1 reformációi, 1 ifjúsági konferenciai, 
1 tanévmegnyitó és 5 általános egyházi beszédet találunk.

Győry Elemér egyházi beszédeiben az írás alapján álló, pozitív irányt 
képviselő és a modern élet zűrzavaros szövevényeiben a lélek érvényesítését 
kereső igehirdető bontakozik ki előttünk. Vallási eszmeköre gazdag. Prédi
kációi mindenekelőtt az üdvigazságokat szolgálják. Centrális gondolatuk ki
mondva, avagy kimondatlanul, de mindig érezhető: Krisztus váltsághalála. 
Evangelizációs tendenciája is nyilvánvaló. Lépten-nyomon érezteti, hogy az 
evangéliomnak az élet különböző vonatkozásaiban kell érvényesülnie. Épen 
azért vallási témái széles skálát mutatnak. Mély szántásu beszédben fejtegeti 
Isten országának titkát, a Krisztus várás misztikumát, a Jézusban való élet 
rejtélyét. Beszél a szenvedés problémájáról s az istenfiuság pedagógiájáról. 
Vallásosságunk fő hiányát nem Krisztus-ismeretünk fogyatékosságában, ha
nem Krisztus-követésünk lazaságában látja. A nagy-ünnepi beszédek híven 
visszatükröztetik a vallásos szerző theologiai gondolatvilágát, de még ezek 
között is kiválóknak tartjuk pünkösdi és szilveszteri beszédeit.
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Az ige világításába helyezi az egyéni és társadalmi élet problémáit is. 
Éles megfigyeléssel és bátor szókimondással feltárja a szociális élet fonákságait 
s az emberi gyarlóság sötét árnyfoltjait. Beszél a társadalmi élet bűneiről, a 
protekció hátrányairól, az érvényesülés lázáról. Szól az „én“ túlhajtott köve
teléseiről s a kultúra jelentőségéről. Megállapítja, hogy a szociálizmus nem 
csupán gazdasági, hanem erkölcsi probléma is. Kérdőjel-erdejét csak erkölcsi 
személyiségek nevelésével fejthetjük meg.

Győry Elemérben iskolázott theologus, elmélyedő filozófus és költői 
lélek egyesülnek egymással. Széles alapra helyezi munkáit s azokat lelkiisme
retes anyaggyűjtés után alkotja meg. Némelyik beszéd átlépi a templomi 
igehirdetés határvonalát s szinte tanulmány-számba megy. Erős életbőlcseleti 
hajlandóság ütközik ót fejtegetésein, melyeket költőisége aranyszálaival sző át. 
Van benne művészi formaérzék, szin és hangulat. Evangelizáló irányzatának 
megfelelően ügyesen alkalmazza, az igét a mindennapi életre s szemléltető 
történetekkel sem fukarkodik. Életbölcseleti hajlandósága, másfelől oktató 
tendenciája következtében néha-néha kicsúszik kezéből témája. Ezen kisebb 
elkalandozások magyarázzák azután, hogy maga elé tűzött problémáját 
némelykor csak kerülő utón, vagy hosszabb kitéréssel oldja meg. Igehirdető 
egyéniségében erősebb a tanító, mint a próféta-elem, több ismeretet közöl, 
mint amennyi érzelmet ébreszt, gazdagabb meditáló, mint akcióra ösztönző. 
Mindezt azonban egyénisége jellemzéséül, nem pedig kifogásként említjük, 
amint tudományos készültségét, felfegyverzett theologus voltát, Kálvin alap
vető iratának forrásként való felhasználását is érdemnek tudjuk be, mert ezek 
teszik a beszéd-gyűjteményt alkalmassá az elmélyedő tanulmányozásra.

Győry Elemér könyvét a pápai refoimálus főiskolának ajánlja hálás 
szeretető jeléül a főiskola 400 éves jubileumára.

Az értékes művet tanulmányozásra melegen ajánljuk.

Czeglédi Sándor, Hamar István, D. Dr. Kállay Kálmán: Bibliai Lexikon. 
Segédkönyv a Biblia tanulmányozásához, Budapest, 1931. Sylveszter irodalmi 
és nyomdai intézet kiadása.

Megjelent ezen tartalmas hézagpótló és hatalmas mű utolsó füzete is, 
mely a szív szótól kezdődőleg a betűrendben következő hátralevő bibliai ne
veket és fogalmakat tárgyalja. Ez a füzet is értékes, körültekintő és gondos 
szerkesztői munkáról és lelkiismeretes tudásról tesz bizonyságot. Ezen fü
zettel a Bibliai Lexikon befejezést nyert.

Éhez az utolsó füzethez csatolt előszó utal a mű történeti keletkezé
sére. Régi szükségletet kívántak a tudós szerkesztők ezzel a munkával ki
elégíteni. Hiszen a Protestáns Szemle már 1898-ban sürgette egy olyan bibliai 
kézi lexikon megszerkesztését, mely enciklopédikus tömörséggel és tárgyila
gossággal, tiszta evangéliomi alapon betürenben ölelje fel és szabatosan ma
gyarázza meg a szentírásban előforduló összes történeti, földrajzi, egészség
tani, irodalomtörténeti, theologiai stb. kérdéseket, alapfogalmakat s pontosan 
ismertesse a bibliában szereplő személyeket.

Ezt a régóta szükségesnek érzett hatalmas művet csudálatos kitartással 
és nagy tudású szakértelemmel megteremtették a mű kiváló szerkesztői.

Az értékes munka nagy nyeresége theologiai irodalmunknak. Hiszen 
ez az egyetlen, magyar nyelvű bibliai lexikon.

A szerkesztőség gondoskodott a Bibliai Lexikon kötési táblájáról is és 
arról is, hogy az esetleg két kötetben legyen köthető.


