
Első ige.

Az ideális lelkipásztor képe.
A sopron-vasvármegyei evangélikus egyház- 

kerület püspöke SZENTZI FEKETE ISTVÁN 1679 
körül magyarra fordította Müller Henrik rostocki 
tanárnak hatalmas terjedelmű, gazdag tartalmű mun
káját Lelki nyugosztaló órák, Avagy Három száz házi 
és asztali Elmélkedések címen. Alig van az életnek 
olyan pillanata, a léleknek olyan kisértése, bűne, 
problémája, olyan életfoglalkozás, mesterség, hivatás, 
melyet meg ne tárgyalnának ezek az elmélkedések. 
Az evangéliom világosságát a meleg kegyesség hang
ján, ugyanakkor színes és érdekes képek szemléltető 
sokaságán át vetítik rá a XVII. század zamatos ma
gyar nyelvén a megoldandó kérdésekre. Érdekes 
lélektani, pedagógiai meg grammatikai hangsúlyo
zással rajzolgatják az alább közölt elmélkedések az 
ideális lelkipásztornak a képét. A belmissziói papnak 
kívánalma imé már ezelőtt harmadfélszáz esztendő
vel is kisértett Európa-szerte mindenfelé. Wichem 
előtt, a pietizmus bölcsödala előtt meglátták, hogy 
milyen nagy az ellentmondás az ideál és a valóság 
között. Fájdalmas dolog tudni, hngy az eszménytől 
még ma is nagyon távol állunk, de a hibák meglátói 
és hangoztatói számára mégis elégtétel az a tudat, 
hogy igazságuk mellett kétszázötven esztendős tanuk 
állanak. Kétszeres gyönyörűség számunkra a sárgult 
lapoknak olvasása. Nemcsak a XVII. század magyar 
nyelvének szépségében gyönyörködünk, hanem gyö
nyörködünk azokban az igazságokban, megállapítá
sokban, melyeket az evangéliumból csorogtatott bele 
a magyar protestáns szerzők munkáiba és általuk 
a gyászévtized és sok más szomorú próbatevés ide
jének magyarságába az Örökkévaló.

XXVIII. A lelkitanítók tisztiről.
Én kiállónak szava vagyok, — úgy mond Keresztelő János 

(Ján. 1, 23.) Én is az vagyok. Nappal a kiáltó Istennek szava 
vagyok. Az Isten néha erősen, néha gyöngén, néha édesen, néha 
savanyún kiált énáltalam. Néha hiteget és vigasztal, néha rettent 
és fenyeget. Elég nehezen esik énnekem, mivel minden erőmmel 
kiáltok. Kiáltnak az én könnyhullatásim, de mégis meg nem 
szűntem könyhullatásokkal inteni. Kiáltnak az én verítékeim 
csöppei, oh vajha a prédikálószék szólhatna. Kiáltnak az én 
vércsöppeim, mily sokszor látod Te az én szemeim alatt a vért 
a buzgóság miatt! Adná Isten, hogy az én szóm egy echót, 
avagy felőleszót hagyhatna maga után és úgy hihatná a lelkeket 
maga után, mint Isten őket előre hívja! De óh keserűség! Nemde 
nem ily értelemben vannak-e sokan: Vox praetereaque nihil. Szó, 
és semmi nem egyéb. A holló a ház födelén ülvén kiált; de váj
jon mit használ az? Csak szó és semmi nem egyéb. A holló
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és a lelkitanító ebben hasonlók, hogy az egyik majdnem annyit 
visz végbe, mint a másik. Szánja meg az Isten! Óh halljad, míg 
az Isten kiált és vedd szívedbe, netalántán majd megúnja a 
kiáltást. Éjjel a kiáltó anyaszentegyházadnak szava vagyok és 
a lelkek szükségét az én imádságimban Isten eleibe viszem. 
Tudja azt, aki mindeneket tud, szívemnek mélységéből kiáltok. 
Könnyhullatásim is kiáltnak. Óh Uram, légy segítséggel! Az én 
ereimben való vér kiált: óh Uram, vájjon mikor kegyelmezel 
meg ? Könyörülj a te népeden, Uram, melyet megváltottál. Sok
szor vissza ütközik a szó kedvetlen csacsogással. Az Isten nem 
akarja hallani, mivel te sem akarod hallani: mely kedvetlenséget 
szerez. Sokszor a szót gyönyörű hangosság követi. Óh Uram, 
mikor kegyelmezel meg? Könyörülj rajtunk s úgy nyugosztal
tatunk meg. Tenéked, ki a Krisztusnak szolgája vagy, ez a tisz
ted, hogy taníts és imádkozzál.

XLIII. A lelkitanítóknak hamisságokról.
Gyászoljon, aki gyászolhat.

Vájjon miért? Azért, hogy ez a világ olyan hamis. Lám 
immár még a hamisság maga is gyászruhába öltözködött. Hol 
találni több hamisságot, mint a hosszú palást alatt ? A theológia 
s lelkitanítói csalárdság legmesterségesebb. Sok bárány köntöse 
van neki, melyekkel magát béfödözheti. Te a csalárdságot poli
tikának s világi-állapotnak nevezed. Óh mily sok politikus jár 
a csuklyás és ráncos köntösben! Te udvariasságnak nevezed 
azt, aki a hazugságot igazság gyanánt eladhatja. A nagy urak 
udvarainak sok fiakat kellett költeni s nevelni, mivel mindenütt 
annyi nyalkák s udvariak találtatnak! Megadjam-é a gyermek
nek igaz nevét? Ám kigyó fajzatjának nevezem őtet. Mert a 
kígyó tekergősen jár, szereti a titkos ösvényeket és az ő mérgét 
alattomban hordozza. Akaród é együtt ezzel a méhecskét is be
hozni, ki az ő mézét szájában viseli és az ő fulánkját az alfelé
ben, megcselekedheted. Én a tizenhárom esztendő alatt, melyek
ben az Isten Anyaszentegyházában szolgáltam, sok jó theológust 
találtam a politikusban és sok gonosz politikust a theológusban. 
Minekokáért én egy politikust sem kárhoztatok és egy theológust 
sem igazítok; az Isten, aki őket meg fogja ítélni, mind a kettőt 
ismeri. Én mindazonáltal senkinek nem hiszek, csak akit meg
próbáltam, hogy az Ördög angyali ábrázatban meg ne csaljon 
engem. Az eszes követni fog.

CXXXI. A prédikátori tisztre való hivatalról.
Aludj, s úgy vigyáz az Isten.

Az Isten az övéinek álmukban is megadja, amit meg akar 
adni. Mit tegyek én? Azt mondod te: Énrólam elfeledkeznek. 
Mindenek tisztre mennek, csak én maradok hátra. Hallod-é, nem 
tanultad-é te a Nominativust declamálni? Nem, én nem örömest
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akarnám magamat nevezni, azon felül nincs is énnekem a világon 
nagy hírem-nevem s nem is keresem azt. Avagy a Genitivust? 
Kern. Én nem vagyok a Lévi nemzetségéből való, s nem is 
örömest akarok abba beoltatni. Avagy a Dativust? Nem; én 
nehéz s függő kézzel nem mehetek, aranyom és ezüstöm nin
csen és ha volna is, nem akarnék fáradságot s keresztet nya
kamra vonni. Avagy az Accusativust ? Nem. Mert úgy magamat 
bészinleném s másokat pedig vádolnom és semmivé tennem 
kellene és így a szeretet ellen cselekedném. Avagy az Ablativust ? 
Nem! Miért kellene azt kívánnom, hogy én érettem mások ki
vettetnének, akik a teherhez már hozzászoktak és talán jobban 
is hordozhatják azt, hogy nem mint én. Szegény barátom oly 
sokáig laktál az Akadémiákban s mégsem tudsz semmit sem? 
Mert a Vocativust tudom még declinálni., Örömest én igazán s 
istenesen akarnék a tisztre hivattatni. Édes barátom, maradj 
amellett s úgy legjobban cselekszel. Ki hívta Sámuelt ? Az Isten. 
Mikor hívta ötét? Amikor nyugodni s aludni ment vala. így 
szól r arról az írá s : És Sámuel lefekvék az Úrnak templomában és 
az Úr kiáltá Sámuelt. Ő pedig felele: Imé jelen vagyok! (I. Sám. 
3, 4. 5.) Mily vigyázó némely, ha egy kis tisztecske üresen s 
szabadon vanl Mily vigyázok az ő jóakarói! Elannyira, hogy 
a futásnak, vásárlásnak és koldulásnak majd ugyan semmi vége 
nincsen. Oly igen sietnek a tisztre, mintha mind azon nádmézet 
ennének ott és a reverendára s hosszú palástra, mintha teljes
séggel könnyű volna azt viselni, holott végtére a nádmézből 
üröm lészen és a gyönyörűségből nagy teher. Oh elég ideje még 
a fáradságnak, nyomorúságnak és számadásnak, nem szükség 
azok után futnod. Micsoda fáradság? Micsoda gond? azt mondod 
te, hiszen nékem is kenyerem mellett kell egyszer valaha len
nem. Hát azért verítékezett-é vért Jézus és azért szerzette-é ő 
ezt a szent tisztet, hogy te a te hasadat és erszényedet megtölt- 
hesd? Te Krisztus szolgájának akarsz neveztetni és mégis oly 
szándékban vagy, hogy nem őnéki, hanem magadnak szolgálj, 
nem őnéki lelkeket, hanem temagadnak jó henyélő napokat, 
aranyat és ezüstöt nyerj. Gyönyörűséget keressz-é te a prédi
kátori tisztben ? Nékem úgy tetszik, hogy te avagy teljességgel 
nem, avagy csak imigy-amúgy olvastad ama szókat, melyeket 
az Isten Ezekielnél így mond k i: Te embernek fia, őrállóul tette
lek én tégedet az Izrael házán, hogy halljad az én számból az igét 
és hogy megintsed őket éntőlem. Ha mondom az istentelennek: ha
lálnak halálával halsz-meg és meg nem inted ötét, s nem mondod 
meg néki, hogy az istentelen az istentelenségét elhagyja, hogy éljen, 
az istentelen meghal az ő istentelenségében, de annak vérét a te 
kezedből kívánom vissza. (Ezék. 3, 17. 18.) Imé, ha a Jézus egy 
csészét töltene meg az ő szent vérével és azt reád bízná, kétség 
nélkül szorgalmatos gondot viselnél arra, hogy egy csepp se 
veszne el abból. Immár pedig mindenik lélek többet tészen 
annál az egy teli csésze vérnél, mivel mindenik lélekért kion
totta a Jézus minden ő vérét. Óh, miképpen fogsz te megállani^
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hacsak egyet vesztesz is el azok közül lelkekért lelket. Én nem 
hiszem, hogy csak egy Isten szolgája is, aki az ő tisztit jól meg
gondolja és a Józsefnek kárát hűségesen érzi s sajnálja, hogy 
csak egyszer is szíve szerint víg lehessen, sőt nem hiszem, hogy 
vigan meghalhasson. Én Isten kegyelme által boldogul halok 
meg, mert a Jézus, ki minden idvességnek kútfeje az én szí
vemben van, de ha vígan kellene meghalnom, úgy nem kellene 
az én utolsó órámon ily gondolatoknak ütközni elmémben. Óh 
ki tudja, ha valamely juh nem veszett-é el énmiattam ? Sokszor 
oly félékeny s rettegő vagyok, hogy alig tudom magamat vi
gasztalni. Nem vádol ugyan engem az én lelkiismeretem semmi
ben sem. Istennek hálákat is adok azon, hogy engem idvessé- 
gesen tanítani és az idvességes tudományt minden részeiben 
ékesíteni segít, de azáltal nem igazultam meg. Ki tudja mit lát s 
mit talál az Isten énbennem, ami Őnéki nem tetszik? Ezt meggon
dold és ne siess a tisztre, hanem várd el, míg az Isten hívni fog. 
Ha az Isten hív, úgy előmenetelt is fog adni. Qualis vocatio, 
talis successus. Ami embertől hivattatott emberi szóval él az, 
emberi szó, emberi erő. Miképpen nyithadnád te a te szádat 
bátran meg és miképpen feddhetnéd meg a bűnöket, ha isteni 
hivatallal nem vigasztalhatnád magad. Én inkább akarnék min
den halottakon alól, ezer ölnyire feküdni, hogy nem e világnak 
egy feddő s dorgáló prédikációt tenni, ha engem nem az Isten 
küldött volna. Miképpen lehetnél te víg s bátor elmével a ke
resztviselésben, ha a te lelkiismeretedben nem volnál bizonyos, 
hogy igaz s rendes hivatalod van? Az emberek nem oltalmaz
hatnak tégedet. Az emberek meghalhatnak. De ha engem az 
Isten küldött, úgy az Isten tartozik engem megoltalmazni. Ő 
engem vasfallá s kerítéssé tészen, hogy az üldözőknek énben
nem az ő fejeket össze kell rontani. Azt én. Istennek hála, az 
én tisztemben gyakorta megtapasztaltam. Megszégyenültenek 
azok, akik énutánam leselkedtenek és az Úr akaratjának ugyan
csak meg kellett lenni. Csak Istenben bízzál, jól tudja ő, mikor 
lesz ideje tégedet előszólítani.. Az emberek tanácsa elmúlik, de 
az Isten tanácsa megmarad. Ám fussanak s hazudjanak az em
berek, ha mit Isten néked engedett s nyújtott, egy ember sem 
állhat ellen. Csak Istenben bízzál!

CLXXXVIII. A prédikálásban való együgyüségről.
A gyermekekkel höbögni kell embernek.

Vedd elmédbe ezt, te ki a te hallgatóidat az idvességes 
tudomány által idvezíteni akarod. E világnak nem kell az, ami 
együgyű; melyet jól tudnak azok, akik annak mindent kedve 
szerint cselekesznek. Innét vagyon, hogy a tábori és világi 
prédikátorok a poéták és orátorok írásaiból nagy rakás pompás 
szókat keresnek össze és azokkal nagy fennen cifrálják az á  
prédikációjukat. És az ilyen beszédet s oratiót nevezik azután 
ékes világi prédikációnak. Óh bolondság! Avagy a Naphoz



akarsz-é egy kis gyertyácska által világosságot vinni? Nem 
szűkölködik az Isten Igéje a te koldult ékességed nélkül, hanem 
inkább meghomályosittatik az ilyen bolond cifraság által. Te, a 
te ékes prédikációddal a füleknek kedves zengést szerezhetsz, 
de bizonyára a szívben kevés áhitatosságot indíthatsz és nyo
morultan építhetsz. Nem az ékes, hanem a lélekkel teijes prédi
kációkból származik az épület és nem a mesterségen, hanem 
az izzadáson s gerjedezésen áll az. Az Isten országa nem áll 
emberi ékesen való szólásban és bölcseségben, hanem a lé
leknek erejében és megmutatásában, melyet a poéták és rhétorok, 
avagy a versszerzők és ékesen szólók nem vihetnek végbe. Az 
emberi beszédnek s szónak csak emberi ereje vagyon. A Krisztus 
és az apostolok legegyügyüebben prédikálottak és ami nehéz 
volt, azt közönséges példákkal és hasonlatosságokkal magya
rázták. A prédikátornak, — úgymond D. Luther, — úgy kell 
őmagát alkalmaztatni, hogy ő szép egyiigyűen és helyesen taníthassa 
az ostobákat és tudatlanokat. Dajkáknak kell nékiink lennünk, mi- 
némű az anya, ki az ő gyermekecskéjét szoptatja, azzal csácsog, 
játszik és az ö kebeléből itatja, melyre semmi bor és mazsola nélkül 
nem szűkölködik: mivel mi nem korcsmárosok és csaplárosok va
gyunk. Én nagy ellenségek vagyok azoknak, akik az ő prédikáció
jukban a fő  tudós hallgatókhoz alkalmaztatják magukat és nem a 
közönséges községhez. Mivel nagy pompás szókkal előállani, többet 
botránkoztat és ront, hogy nem épít : Kevés szóval és röviden sokat 
mondani, nagy mesterség és jóság. De sok szóval semmit sem mon
dani, nagy bolondság. A prédikátoroknak azon kell lenni, hogy 
valami könnyű módot és formát tartsanak a szólásban, hogy 
azt az együgyüek megérthessék. Mert micsoda nagy bolondság 
az, ha ember aranyos kulcsot tart és az ajtót meg nem nyit
hatja véle és ellenben a vaskulcsot, amellyel az ajtó megnyílik, el
veti. Minden prédikációknak az a célja, hogy mi a mi értelmünket 
a hallgatókkal közölhessük. Szintén oly nevetséges dolog a kö
zönséges községet fennhéjázó és cifra virágos szókkal tanítani, 
mintha valaki franciául szólana az olyannal, aki azt nem tanulta. 
Ha a tanítók egyenesen és együgyűen szólnak, akkor az ő 
.lelkiismeretüket felszabadítják és a községnek méltán szemekre 
hányhatják az ő hitetlenségeknek vétkét, ha őnekik nem akarnak 
engedni. Egyébiránt szintén oly vétkes lesz a tanító nyelve, 
mint a hallgatóknak füle. Én az én prédikációmban nem az 
enyimet, hanem az Isten dicsőségét keresem és nem arra vi
gyázok, hogy a hallgatónak füle csiklandjék, hanem hogy az ő 
szíve itlettessék. A tejhez nem kell nádméz, mert anélkül is 
elég édes az és legjobb izű úgy, amint a mennyből, avagy 
tölgyből jő. Az Isten Igéje sem szűkölködik, semmi emberi éke
sen való szólásnak és bölcseségnek édessége nélkül. Holott az 
magában is édesebb a lépes méznél. (Psal. 119, 3.) Ami építeni 
való, azt prédikálom én és nem azt, ami pompaságra való.

Dr. Incze Gábor.



70

Tanulmányok.

Nyitva tartsuk-e templomainkat 
az istentiszteletek idején kívül is?
Olyan kérdés ez, amely talán állandóan szőnyegen van, 

az utóbbi években meg mintha különösen mind sűrűbben han
goznék el. Azonban még mindig csak kérdésről van szó. Elte
kintve egyes gyülekezetektől, amelyek igenlő értelemben adták 
meg a választ és ki is tárták templomuk ajtaját, még mindig 
ott tartunk, hogy zárt templomajtók újra és újra gondolkozásra 
késztetnek és alkalmat adnak arra, hogy felvessük a kérdést: 
„Helyes-e ez a jelenlegi állapot?" Hogy erről csakugyan lehet 
vitatkozni, mutatja épen az a körülmény, hogy a templomok 
állandó nyitvatartásának kérdése egyáltalában felvetődhetett és 
mégiscsak szélesebb körű érdeklődéssel találkozik. A sok zárva 
tartott templom persze arról is tanúskodhatnék, hogy az illető 
gyülekezetben még nem foglalkoztak a kérdéssel, mégpedig 
azért nem, mert nem tartják fontosnak. Hirdethetné azonban a 
gyülekezet határozott állásfoglalását is. amely, meghányván- 
vetvén a dolgot, úgy döntött, hogy a templomot továbbra is 
zárva tartja. Jelen soraimmal épen arra szeretnék reámutatni, 
hogy a kérdés, vájjon nyitva tartsuk-e templomainkat az isten
tiszteletek idején túl is, fontos kérdés. És amikor mindjárt le
szegezem, hogy templomaink állandó nyitvatartása mellett fog
lalok állást, arra is kiterjeszkedem az alábbiakban, hogy az 
érvek, amelyeket az eddigi gyakorlat fenntartása mellett szoktak 
felhozni, nem helytállók.

Az egyik ilyen érv az, hogy nem kell a római egyházat 
utánozni. Úgy van 1 Nem kell és nem is szabad utánozni akkor, 
amikor ez visszaesést jelentene olyan tévedésekbe, avagy vissza
élésekbe, amelyeket a reformáció kiküszöbölt. Azonban az után
zástól való félelemből elzárkózni valamilyen helyes és üdvös 
szokásnak vagy berendezésnek a meghonosítása elől. csak azért, 
mert a római egyházban is megvan ez a szokás vagy beren
dezés, komolytalan, sőt gyerekes gondolkodásra vall.

Mélyebb, elvi megfontolásról tanúskodik az az ellenvetés, 
amely szintén a római egyházzal hozván kapcsolatba a kérdést, 
azt vallja, hogy az evangélikus templom nyitvatartásának nincs 
annyira értelme, mint amennyire értelme van annak, hogy a 
római egyház hívei bármikor áhitatoskodhassanak templomaik
ban. Ezek azért keresik fel az istentiszteleti időn kívül is temp
lomaikat, mert a tabernáculum szentségében hitük szerint köz
vetlenül jelen lévén Krisztus-Isten, ott közelebb érzik magukat 
őhozzá, könnyebben és bensőségesebben léphetnek Vele imá
ikban közösségre, mint máshol, akár otthon is. Azután ott van
nak a különféle szobrok, amelyeknek szemléletébe való elmé
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lyedés is szárnyat ad imáiknak, egyik-másik csodatevő szobor 
előtt elmondott imádság meg épen különös mértékben számíthat 
meghallgattatásra. A mi templomainknál minderről nem lehet 
sző, tehát nincs értelme annak, hogy valaki imájának elvég
zésére épen a templomot keresse fel, hiszen most már eljött az 
az idő, amikor sem ezen a helyen, sem más helyen, hanem 
lélekben és igazságban imádják az igazi imádók az Atyát (Ján. 
3, 21., 23.), az ilyen imádás szempontjából pedig a hely nem 
fontos.

Hogy igenis a templom, mint az imádság helye azért még 
mindig megtartotta a fontosságát, sőt a mai viszonyok között 
fokozott mértékben emelkedett fontosságban, erről alább még 
lesz szó. Itt csak annyit jegyezzünk meg, hogyha Isten jelen is 
van máshol is, azért jelen van a tiszteletére emelt templomban 
is és azért már elvi szempontból sem helyes, hogy a hívek 
esetleg egész héten át bárhol imádhassák Istent, csak épen a 
templomban nem. Vájjon a templomnak, mint az Isten-imádás 
helyének ilyen csekély mértékben való megbecsülése, amint ez 
az említett ellenvetésben megnyilvánul, nem ád-e önkéntelenül 
is igazat a római egyház sokszor hangoztatott, gúnyos megál
lapításának, hogy a lutheránus templom, nem is templom, Isten 
háza, hanem csak vallásos összejövetelek számára szolgáló gyü
lekező hely?

De miért is féltsük a templomot attól, hogy abba bárki 
bármikor betérhessen? Kincsekben a mi templomaink köztu
domás szerint, nem igen bővelkednek. Ha egyik-másik gyüle
kezet rendelkezik értékesebb, történeti vagy belső értékkel bíró 
templomi kincsekkel, azokat ám helyezze biztonságba. Hogy 
még akkor is mindenütt marad, amit elvihetnének ? Egy német- 
országi evangélikus templomból egy alkalommal eltűntek az 
oltári gyertyák. A gyülekezet pótolta azokat, elszenvedte a kárt, 
de a templom maradt továbbra is nyitva. Egy svájci református 
(!) templomból a háborús években, amikor az idegenforgalom 
megcsappanása vidékenként ott is megnehezítette a megélhetést, 
valaki elvitte a szószéki térítőt. Talán felhasználta szövetjét va
lamilyen ruhadarab készítésére. A gyülekezet azért nem zárta 
be templomát. Nem akart a saját csekélyebb kára miatt súlyo
sabb kárt okozni azoknak, akik magányos áhitatoskodásukból 
ott a templomban lelki erőt, szívbeli békességet merítettek.

Vagy féltsük a templomot attól, hogy valaki, különösen a 
lelki eldurvulás és forrongás mai idejében, éretlen csínyekkel, 
vagy durva, meggyalázó módon megszentségtelenítse a szent 
helyet? A lehetőség erre megvan. Meg is történt már a római 
egyház nem egy templomában. De azért bizonyára még csak 
nem is gondoltak arra, hogy a templomot jobb lenne zárva 
tartani. De ha a gyülekezet az ilyen durvaságot, vagy akár 
az anyagi károsodást is, meg akarja akadályozni, lehet erre is 
módot találni. Minden gyülekezetben vannak öreg emberek, 
öreg asszonyok, akik csekély díjazás mellett, kellő felváltással,
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szívesen őriznék a templomot, még produktív hasznot is hajt
hatnának azzal, ha naponként leporolnák a padokat, leszednék 
a pókhálókat, felsepernék a padlót stb. Mellesleg megjegyezve, 
ezen a téren igen sok helyen úgyis hiba van. Voltam már 
templomban, ahol mindenki, mielőtt leült volna, ülőhelyén kö
rülményesen szétteregette zsebkendőjét. És ennek a „gyülekezeti 
szokásnak" bizonyára megvolt a maga igen praktikus oka.

Lesznek még más érvek is, amelyekkel itt is, ott is a 
templomok zárvatartása mellett érvelnek. Talán akad közöttük 
helyenként nyomós érv is. Azonban meggyőződésem szerint 
egyik sem mérkőzhetik meg azokkal az érvekkel, amelyek 
igenis a templomok nyitvatartása mellett szólnak.

Nyitva kellene tartani templomainkat először is azért, mert 
a római egyház is nyitva tartja az övéit. Tehát utánozzuk azt 
az egyházat? Nem, hanem hívjuk haza onnan azokat a híve
inket, akik be-betérnek oda. Mert vannak ilyenek. Egy katholikus 
ember mondotta, hogyha a lutheránusok tudnák, hogy napköz
ben hányán térnek be híveik közül egy-egy imádságra a kat
holikus templomba, ők is kinyitanák templomaikat! De miért 
keresik fel evangélikusok is az idegen templomot? Bizonyára 
akad az ilyenek között, akit szíve odavonz, talán nem is mé
lyebb lelki okokból, hanem csak azért, mert a misztikus fél
homály, amely ott reáborul, jólesik neki. A legtöbben azonban 
mégis csak azért veszik igénybe az idegen templom vendég
jogát, mert a saját templomuk csak vasárnap fogadja be őket! 
Ők pedig akárhányszor hétköznapokon is, ezeknek is a külön
féle szakaiban is, szükségét érzik annak, hogy templomban 
imádkozzanak.

Ezt pedig meg lehet érteni akkor is, ha nemcsak exaltált 
lelkű emberekről van szó, — amely váddal különben a „józan" 
protestánsok sokszor igen hamar készen vannak. Meg lehet 
érteni különösen ma, amikor a lakásviszonyok, talán főképen 
városokban még mindig nem normálisak. (A mai nyomorúságos 
időkben ez a helyzet előreláthatólag még súlyosbodni fog.) Na
gyobb családok, amelyeknek tagjai a háború előtt több helyi
ségre oszlottak el, most egy szobában összezsufoltan élnek. 
Vannak ú. n. nyomortanyák is, ahol egyenesen több család 
lakik egy szobában. Ez pedig úgy függ össze az imádság kér
désével, hogy az elmélyedt imádkozáshoz csend és magány 
szükséges, különösen ott, ahol családi áhítatról nem lehet szó, 
de még az imádság kérdésében való megértésre, lelki rokon
ságra sem számíthat a vallásos családtag a többi családtagnál. 
Ez a csend és magány pedig a mai lakásviszonyok mellett igen 
sok hajlékban fel nem található. Reggel, az imádság egyik fő
idején, a legkevésbé, mert ilyenkor legnagyobb a lakásban a 
rendetlenség és zűrzavar. A. reggeli imádságot tehát azok, akik 
igazán szükségét érzik — és ilyenek talán csak vannak, még 
a nyomortanyák lakói között is legalább itt-ott — otthon sokszor 
nem végezhetik el úgy, hogy az ne csak. lélektelen, gépies
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imádkozás formájában történjék. Menjenek tehát az ilyenek 
imádkozás nélkül munkájukra? Nem! Hanem menjenek el a 
templomba imádkozni! És menjenek inkább idegen templomba 
imádkozni, minthogy lassanként teljesen leszokjanak róla! De 
mégis, hadd jöjjenek el saját templomukba!

Nemcsak reggel, napközben is bármikor. Ha az ember 
nagyobb helységben elmegy valamilyen katholikus templom 
mellett, a nap bármely szakában láthat a templomba igyekvő, 
vagy onnan kilépő híveket. Lesz ezek között olyan, aki itt azt 
a csendet keresi, amelyet otthon nem talál meg. de lesz olyan 
is, aki otthon is imádkozott és itt is imádkozni akar, mert szük
ségét érzi a többszörös imádkozásnak. Mert öröm érte, vagy 
bánat lepte meg, vagy gondjai állandó nyomása alatt áll és a 
nyitott templom mellett elhaladva enged a tárt kapuk hívásának. 
Az evangélikus ember életsorsa sem m ás! Ha ebből az élet
sorsból az ő számára kevesebb ösztönzés fakad az imádkozásra, 
mint má3hitü testvérében, akkor ezt nem lehet eléggé sajnálni. 
Ha azonban csakugyan így van, akkor talán nem tévedek, ami
kor úgy vélem, hogy ebben része van annak a körülménynek 
is, hogy a mi templomaink kapui nincsenek nyitva. Mert a 
templom nyitvatartásának nevelő hatása is van. A nyitott temp
lom hív és hirdeti, hogy azért van nyitva, hogy imádkozzanak 
benne. Tehát hirdeti, hogy az evangélikus ember is imádkozzék, 
ne csak az istentiszteletek idején, de még csak ne is csak reg
gel és este!

De hiszem, hogyha templomainkat nyitva tartanók, be
belépne abba akárhányszor olyan egyháztag is. aki sem az 
istentiszteletek idején nem jelenik meg, de még csak reggel és 
este sem imádkozik rendszeresen. A lelki élet szövevényeiben 
hirtelen támadhat valamilyen megmozdulás, hirtelen suhanhat 
keresztül a lelken valamilyen hangulat, amely önkéntelenül is 
a templom belseje felé vonzza a lépteket, ha - a szem megpil
lantotta a nyitott templomajtót. És ott bent, ki tudja, milyen 
élménnyé válik ez a „véletlen® templomlátogatás? Ki tudja, 
nem lesz-e ösztönzéssé a látogatás megismétlésére, a látogatásnak 
vasárnap, az istentisztelet idején való megismétlésére?...

A templomok nyitvatartásával más kérdések is kapcsola
tosak. Ha azt akarjuk, hogy a hívek jól is érezzék ott magukat, 
meghittségének fokozására is kell gondolnunk. Templomaink 
egyszerűek, kissé több dísz, vagy legalább is szerény csín, ízlés 
igen sok helyen nem is ártana. De ezen máról-holnapra nem 
lehet változtatni. Van azonban valami, ami a rideg templomba 
is mintegy várázsütésre életet és melegséget visz: és ez á virág. 
Sok helyen szokásos az oltárt vasárnaponként virággal díszíteni. 
Egyes helyeken szokás volt ez, de idővel megint elmaradt. 
Tartsuk meg ezt a szokást, sőt terjesszük ki a hétköznapokra 
is. Nem jelentéktelen dologról van szó. Egy-egy Ízléses csokor 
az évszaknak megfelelő erdei vagy mezei virágokból (az erős 
|llatu kerti virágokat, különösen kisebb templomokban, tanácsos
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volna mellőzni), érett kalászokból, örökzöld növényekből, tobozos 
fenyőgallyakból sokat mondhat a fogékony telkeknek a Teremtő 
nagyságáról, az Atya szeretetéről, épen a templomban, a magába* 
térés perceiben. — A virágok elhelyezésének folytonosságáról 
és az ebben megkívánandó Ízlésről a papné ellenőrzése mellett 
a nőegylet, vagy leányegylet bizonyára szívesen gondoskodnék.

Ugyancsak a magányos áhítatra megjelenő hívek érdekében 
is tanácsos volna minden gyülekezetben a tehetőség szerint 
fokozatosan bevezetni a liturgikus színekben elkészített oltár- 
és szószéki térítőkét. Fehér színben karácsony, az újévtől víz- 
keresztig terjedő idő, nagycsütörtök, husvét, Szentháromság 
vasárnapja számára: viola (lila) színben az ádventi és bőjÜ 
időszakra, valamint a helyenként megtartott bűnbánati napra; 
zöld színben a vizkereszti, valamint a Szentháromság utáni 
időszakra; piros színben pünkösd és a reformáció ünnep nap
jára ; fekete színben nagypéntekre, nagyszombatra és ahol szo
kásos a megtartása, a halottak emlékezetének szentelt vasár
napra. A változatosság, amely ezeknek a színeknek az elmon
dott módon való alkalmazásában megnyilvánul, jótékony ele
venséget visz a különben talán komor, rideg templomnak is a 
hangulatába. De mélyebb hatása is tehet azokra, akik a templom 
csendjében megpihenni, az imádságban megnyugodni vagy meg- 
ujulni vágynak. A színek beszédje, amely a vasárnapi isten
tisztelet erősebb benyomásai között nem érintette meg a tel
keket, a csendben és magányban, amikor minden más külső 
behatás ki van rekesztve, valóságos prédikációvá erősödhetik 
és mélyülhet és áldást hozó eszmélkedést, elmélkedést indíthat 
meg. Hiszen már a szinek váltakozása is valósággal reákény- 
szerűi a szemlélőt a váltakozás okára való figyelésre. (Feltétele 
ennek természetesen az, hogy ahol különböző színű oltár- és 
egyébb térítők használatban vannak, ott a hívek tisztában le
gyenek a szinek szimbolikájával.)

Szó tehet végül még arról is, hogy közelebbről a napnak 
milyen időszaka értendő, amikor a templom állandó nyitvatar
tásiról van szó. A legmegfelelőbbnek talán az az általános sza
bály látszik, hogy tegyen nyitva a templom napkeltétől nap
nyugtáig. Helyi viszonyok más időhatárok mellett is szólhatnak. 
De semmi esetre se rövidítsük meg a nyitvatartás idejét azért,, 
mert kezdetben kevesen, vagy alig valaki él az új lehetőséggel. 
Évszázados helytelen szokás megszüntetésére életbeléptetett új 
berendezés csak lassan-lassan válhatik szintén szokássá.

Mindezt pedig azért mondottam el a Lelkipásztorban, mert 
a lelkész elsősorban hivatott a kezdeményező lépések megté
telére, az esetleges ellenkezésnek tapintatos és bölcs leküzdé
sére, hogy templomának állandó látogatása csakugyan áldott 
szokássá váljék gyülekezetében.

A templomajtóknak is megvan a maguk szimbólikája. A 
nyitott ajtók a hívást tolmácsolják: „Jöjjetek énhozzám mind
nyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek és én megnyit- 
gosztlak titeket!*
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A zárt kapuknak ez a keserű beszédje: „Csak vonszold 
magad tovább, te nyomorult, agyonhajszolt ember, nincs szá
modra enyhülés itt sem!*

A mi templomaink kapujának is az első legyen a szim
bolikája!

Budaker Oszkár
soproni lelkész.

Verses előfohászok.
I.

Márk X. 35—46.
Nem kérem azt Tőled, én édes Jézusom,
Hogy vezess e földön virágos utakon.
Szívem akkor áldott, ha az tiszta oltár . . .
Lelkem akkor boldog, ha Tenéked szolgál!!

Máté XVI. 21—26.
Én Jézusom, tudom golgotás sorsodat,
Nagyobb fájdalmakat senkisem hordozhat.
Mégis Veled megyek, akármi is érjen,
Még a szenvedés is áldás, öröm nékem!

Lukács X. 17—20.
Én Jézusom, taníts: akik Benned élnek,
Bárha körülöttük minden összeomlik,
Szívükben harsonáz a győzelmi énekli

Lukács IX. 51—56.
Te tartasz meg engem, világ Megváltója,
Jóságos, szent szived a bűnöst is óvja.
Nincs kárhozat Nálad; aki Benned bízik,
Megmaradhat Veled mindig, Uram, mindig!

János VI. 47—57.
Jézusom, hallgass rám: ez a lelkem vágya,
Úgy akarok élni itt e porhazába,
Hogy a bűnbánatom csendes, áldott utján 
Megérezzem mindig: drága véred hull rám.
Ez lesz bizonyosan a megváltott élet, 
így nyerem el bizton majd az üdvösséget!

János XIII. 31—35.
Szeretetre taníts én édes Jézusom . . .
Szívembe gyűlölet, gonoszság ne jusson,
Szeretetben járjak, szeretetben éljek,
Ne rontsa lelkemet soha semmi vétek.
Tudom, így lehetek a te tanítványod.
Ki előtt megnyitod majd a mennyországot!!

Schöck Gyula
pápai lelkész.
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Ján. ev. 12, 1—8.

Mielőtt ismernénk, te áldasz már minket 
s mielőtt szeretnénk, szerettél bennünket, 
lm, ezt hirdeti a kies Bethánia 
s Golgotha-zengésnek ezt kell harsognia.

Tudjuk a vett jókért csak szűkén fizetünk, 
jó, ha hullt véredért, nárdust csepegtetünk 
s ki élet-kaput társz a halál völgyében 
fizetünk-e szállást nyújtva méltóképpen?

Kufár önhittsége harsogja bár „igen", 
öntelt szava téves útra mégse vigyen.
. . .  Leborulva kérünk! Fogadd hódolatunk!
. . .  Jól tudjuk: Jóvoltod adósai vagyunk.. .  Ámen!

Luk. ev. 23, 39—46*
Atyád kezeibe tevéd le a lelked, 

midőn az Édennek mását mennyben lelted.
Tövis, kereszt kínján pálma intett égből 
s visszaszáll a lelked, hová vágyott régtől.

. . .  Előtted nincs drágább a megtérő szívnél, 
minden vágyó lelket fel, magadhoz vinnél . . .

üram, emlékezz ránk a te országodban, 
részesüljünk mi is irgalmasságodban, 
kik, ámbár elestünk, mégis feléd nézünk!
. . .  Paradicsom kertje legyen a mi részünk! Ámen!

Mt. ev. 28, 1-10.
Ég, Föld indul, ember döbben . . .

Angyal, te szólj örömödben:
„Mért ijedtek?. . . Ne féljetek! . . .
Kit a világ megfeszített, 
holtak közt ne keressétek!"

Életre kél földből a mag, 
fű töve is újra sarjad.
Alkonyt hajnal, éjjelt nappal 
váltson s téged, kereszt gyásza,
Husvét hajnal-hasadása 1 Ámen!

Ján. ev. 20, 11—18.
Kit meglátni gyenge a szem, 

megérezni képes a szív . . .
. . i Meg nem látnók Jézust ma sem 
s mégis érzi a szív, ha hív.



77

Nem illetjük bár kezünkkel, 
szava mégis felénk csendül.
. . . Hozsannánkat, jer, zengjük el 
s szívünkre majd áldott csend ül 1 flmen 1

Ligeti Ede
sajókazei lelkész.

Vasárnapi és ünnepi beszédek.

Nem értik meg . . .
ötvened vasárnap.

Márk 10, 35—45. v.
A megnemértés átkos szelleme alatt nyög és sóhajtozik 

ez a világ. Mérhetetlen szenvedések és bajok zuhataga zúdul 
népek életére. Miattuk nemcsak azok panaszkodnak, akiket va
lamikor legyőztek, hanem kezdenek szót emelni azok is, akik 
valamikor győztek. Népek képviselői évről-évre tanácskozásra 
gyűlnek egybe, hogy a világ helyzetén javítsanak, de alig men
nek valamire, mert nem értik meg egymást. Óh milyen végzetes 
baj népek életében a megnemértés!

Milyen végzetes baj általában az emberek életében a meg
nemértés ! Sokszor nem értik meg az embert az emberek. Talán 
ideálokat hordoz a szíve mélyén, szent eszméket csillogtat a 
világ elé, amelyekre az életét teszi fel s ideáljainak, eszméinek 
oltárán ég el anélkül, hogy világítana, mert nem értik meg az 
emberek. Hány fia égett el a mi népünknek, egyházunknak a 
megnemértés miatti

Sokszor nem érti meg az embert a környezete. Az a né
hány ember, akinek érdekében küzd, olyan idegen és érteden 
vele és a munkájával szemben. Legjobb törekvéseit félrema
gyarázza, terveit, ha lehet, áthúzza, útjában ahelyett, hogy se
gítené, hátráltatja, mert nem érti meg.

S nem egy ember van, akit nem ért meg még a legszű
kebb környezete: a családja sem, melynek boldogságáért él-hal. 
Ki tudja, hol, mennyi és milyen bajnak lett már okozója a meg
nemértés !

Ha valakinek, Jézusnak tudomást kellett szerezni arról, 
hogy mit jelent az életben a megnemértés. Tudomást kellett 
szerezni a saját tapasztalatából. Jézust nem értette meg a világ. 
Idegenként járt-kelt benne. Az emberek között ha voltak kö
vetői, még többen voltak az ellenségei, akik megrágalmazták, 
a világot ellene lázították s ez a fellázított világ keresztre vitte, 
vérét ontotta a megnemértés miatt.

Jézust nem értették meg a hívei sem. Hányszor állták
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körül áldott munkavégezése közben csodálkozással, melyben 
mindig volt valami megnemértés.

Jézust nem értette meg a családja, melyben nevelkedett. 
Amikor 12 éves korában ott marad a jeruzsálemi templomban 
s anyja több napi keresés után megtalálja s a gyermekét féltő 
anya szeretetével kérdezi: Miért tetted ezt velünk? Jézus azt 
feleli: Nem tudjátok, hogy nekem az Atyám dolgaiban kell fog- 
lalatosnak lennem!

Jézust nem értették meg még a tanítványai sem. Mikor 
már készül a nagy útra s bejelenti a szenvedését, Péter eléje 
áll: Uram, ez nem történhet meg Veled! Mikor már harmadszor 
jelenti szenvedését és látja, hogy a kereszt árnyéka előre ve
tődik, az út előtte kirajzolódik; amikor látja ennek az útnak 
minden borzalmát, látja a ráváró halált, amikor a legnagyobb 
szükség lenne arra, hogy megértő emberek legyenek mellette, 
még akkor is kénytelen azt tapasztalni, hogy ezek a legmeg- 
értőbb emberei Őt nem értik m eg! Milyen borzasztó lehetett ez 
Jézusnak 1 Gondolj egy halála feló közeledő valakire, aki érzi, 
hogy már nem messze vezet az út, talán néhány napig, óráig 
tart még, hogy dobog a szíve azért, hogy legalább hozzátartozói 
közül legyen mellette valaki, aki őt megérti. Jézusnak a szíve 
is azért dobogott, hogy — ha az egész világ nem érti is meg — 
ez a néhány ember legalább megértse. S amellett a tudat mel
lett, amit a ráváró szenvedések okoztak, milyen borzasztó lehe
tett rádöbbenni arra a tudatra, hogy még ezek sem értik meg.

Azt mondják, a tekintetből, a hallgatásból is lehet olvasni 
és érteni. Jézus kiolvasta és megértette a tanítványok tekinte
téből és hallgatásából ezt a megnemértést. Szenvedésének be
jelentésekor álmélkodnak és félelemmel követik. Lukács ev.-nak 
idevonatkozó verse szerint (Lk. 18, 34.) azokból, amiket Jézus 
mondott „semmit nem értenek*. Da ha az ember tud olvasni 
és érteni valakinek a tekintetéből és hallgatásából, méginkább 
tud olvasni és érteni a szavaiból. A szavak beszélnek és el
árulják az embert. Azok a szavak, amiket a mai szentigékben 
két tanítvány intéz Jézushoz, világosan elárulják és tudomására 
hozzák J.-nak, hogy mennyire nem értik és nem értették meg 
Őt a legbizalmasabb emberei közül még azok sem, akik pedig 
igazán közel álltak a szívéhez, akikkel legtöbbet foglalkozott, akik
nek a megértésére leginkább számított: Jakab és János. Tudjuk 
róluk, hogy ők voltak azok, akiket Jézus még a 12 között is 
különös bizalomra méltatott. Péterrel együtt egy egészen szűk 
kis kört alkotnak a tanítványi körben, amely állandóan J.-sal 
van, számít J. megértésére és amelynek megértésére számíthat 
J. is. Ők kisérik fel J.-t a megdicsőülés hegyére (Márk 9, 2.), 
később a Getsemáné-kertben, míg a többi tanítványok hátra
maradnak, ők hárman mennek beljebb a kert belsejébe (Mt. 
26, 37.). Tehát, ha valakinek a megértésére számíthatott Jézus, 
az ő megértésükre számíthatott.

S íme, még ezek sem értik meg! Miért?
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Hogy megértsük, hogy miért és mennyire nem értik ezek 
a tanítványok J.-t, vessünk egy pillantást a) a kérésükre. Úgy 
fordulnak J.-hoz, mint a félénk gyermek az apjához, vagy any
jához, ha valamit kérni akar tőle, de mielőtt kérné, előbb ígé
retet akar venni a kérés teljesítésére, tehát bizonyos félénkséggel, 
melyből azonban kiütközik az, hogy nagyon szeretnék, ha ké
résüket J. teljesítené. „Mester, szeretnék, hogy amire kérünk, 
tedd meg nékünk.® S J. szavára nyomban előállnak egészen 
nyíltan a kéréssel: „Add meg nekünk, hogy egyikünk jobb 
kezed felől, másikunk pedig bal kezed felöl üljön a Te dicső
ségedben.® Ez a kérés, amellett, hogy nyílt, egészen személyes 
természetű kérés is. S a személyes természetű kérések azok, 
amelyekből leginkább meg lehet ismerni azt, aki kér. Amíg 
másoknak kérünk, a kérés mögött eltakarhatjuk magunkat, de 
mihelyt a magunk személyes kérését terjesztjük valaki elé, abból 
azonnal megláthatja az illető, hogy mi foglalkoztat minket, kik, 
milyen gondolkozásuak vagyunk. J. ebből a személyes kérésből 
megláthatta, hogy ezeket a tanítványokat a rangkérdés foglal
koztatja. Most, amikor ő  a megalázás mélységei felé indul s 
vezeti őket, ezek a felmagasztaltatás gondolatán tűnődnek, mikor 
Ő a legnagyobb szolgálat, a váltság elvégzésére indul, ezek az 
uralkodás kérdésével bajlódnak, mikor Ő mindeneknek alá 
akarja Magát vetni, ezek mindeneknek fölé akarnak kerülni, 
mikor Ő az utolsók sorsa felé megy, ezek az elsők sorsa után 
sóvárognak. Már ez a kérés is mutatja, hogy de nem értik meg 
a tanítványok J.-t!

Hogy megértsük, hogy mennyire nem értik meg, vessünk 
egy pillantást b) a kérésük mögött rejlő lelkületre. Mert minden 
személyes kérés egy lelkületet takar, melybe úgy világít az be, 
mint a villámlás; amikor felvillan, egyszerre mindent lát az 
ember, amit máskor talán nem lát senki. Mintha rés nyilna a 
nyomában, amelyen át betekintést nyer az ember abba, ami 
belül, a lélekben van. A tanítványok kérése nyomán J. belelát 
a kérés mögött rejlő lelkületbe. az ott szunnyadó, ébredező, vagy 
forrongó érzések, gondolatok, vágyak birodalmába s észreveszi, 
hogy ezt a lelkületet a nagyravágyás tüze fűti és hevíti: lefog
lalni a dicsőségben már előre az első helyeket, biztosítani az 
elsőséggel járó jogokat, fent, a lentlévők felett, mások felett 
minél magasabban lenni! Kérésükben tehát nem egy hirtelen 
támadt gondolat jut kifejezésre, hanem egy, az elsőség vágyától 
fűtött és eltöltött lelkűiét. Ezzel pedig sohasem lehet megérteni 
Jézust!

Hogy megértsük, hogy mennyire nem lehet megérteni, 
tekintsünk c) Jézus feleletére is, mit a tanítványoknak ad. Ez nem 
Ígéret, nem biztatás, nem is határozott elutasítás, hanem egy 
kijózanítás és lelki átformálás. J. tanítványainak ki kell józa- 
nodni abból a hazug önámításból, melybe beleringatták magukat 
úgy, hogy az élet célját, vágyát abban látták, hogy elsők le
gyenek, nagyoknak lássanak, mások felett uralkodjanak. Rá kell
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eszmélni arra, hogy ezzel homlokegyenest ellenkező életérté
kelést kell elsajátítaniok és ezért ezt a nagyravágyó lelktiletet 
egy homlokegyenest ellenkező lelkülettel kell felcserélniük, egy 
olyan lelkülettel, amely az élet célját, értelmét és értékét nem 
az uralkodásban látja, hanem a szolgálatban. „Aki nagy akar 
lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok és aki első akar 
lenni, mindenkinek szolgája legyen." Érre tanította őket, élet
példájával ezt mutatta nékik. S amíg ezt nem teszik, nem 
értik meg a tanítását, életpéldáját, nem értik meg a most rá
váró szenvedéseit, nem fogják megérteni a kereszthalálát, egy
szóval egyáltalában nem értik meg Őt. A régi lelktiletnek, mit 
a nagyravágyás fűt, új lelkülettel való felcserelésére van szük
ség, mit a szolgálat tüze hevít. S amíg ez meg nem lesz, addig 
a megnemértés Jézus és a tanítványok, Isten és a világ, népek 
és emberek között mindig meglesz!

Most is megvan! Ha kérdezem, miért van ma olyan meg
nemértés ezen a világon, csak ebben találom meg. Miért oly 
értetlenek az emberek az Isten és dolgai iránt? Miért az őket 
megváltó Kr. iránt? Miért van olyan nagy megnemértés a né
pek között? Miért az egyházak és egyházak között. Miért a 
társadalmi osztályok, családok között? Miért a hitvesek, gyer
mekek, szülők, testvérek között ? Miért ? Mert az emberek nem 
a J. lelkületével járnak a világban, mit a szolgálat tüze hevít, 
hanem egy más lelkülettel, mondjuk a Sátán lelkületével, mit 
a nagyravágyás fűt. Ma mindenki első akar lenni, ma mindenki 
nagy akar lenni, ma mindenki fent akar járni, ma mindenki 
uralkodni akar s a másik, akárki és akárhol legyen, az szol
gáljon, lent legyen, kisebb legyen, a föld porában vergődjön. 
Ezért van olyan nagy megnemértés, ennek nyomán annyi baj, 
békétlenség az emberek életében.

Mikor fog ez megszűnni? Hisz úgy várjuk, úgy érezzük, 
hogy meg kell szűnni! Tudjátok-e, hogy ehez előbb az embe
reknek lelkületben meg kell változni! Az uralkodni akaró, első
ségért küzdő lelkületet szolgáló lelkülettel kell felcserélni, egy 
nagy leckét kell megtanulni: hogy ha van bátorságunk javainkat, 
életünket odaadni, hogy elsők legyünk, legyen bátorságunk ja
vainkat, életünket rááidozni, hogy szolgálhassunk! Mert az élet 
szolgálat 1

Nemsokára böjti harangszó kondul. Jézus a szolgálat utján 
indul a megváltás hegye, a Golgotha felé. Egymással versengő, 
egymáson túltenni akaró emberek, kik között annyi a megnem
értés, nézzetek Rá és értsétek meg Őt, hogy megérthessétek 
egymást és az Ő lelkületével induljatok el Utána a szolgálat 
utján a megváltás felé! Ámen.

Lukács István
bobai lelkész.
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A kellemetes idő.
Böjt I. vasárnapja.

II. Kor. 6, 2b.
Az a nagy vándorsereg, amely mint a Krisztus nevére 

megkeresztelkedett s a benne hívő lelkek szent közössége járja 
mindennapi robotos útja mellett az egyházi esztendő ösvényét 
is, ezzel a mai vasárnappal egy nagy kapuhoz ért. Egy nagy 
kapuhoz, mely két, hangulatában egymással teljesen ellentétes 
világot választ el egymástól. Az egyik, amely előtte hullámzott, 
kavargott, mintha boldogan az öröm áldott napsütésében fürdött 
volna, a másikra, a mögötte meghuzódóra mintha a szomorúság 
sötét árnyéka vetődne. Előtte Karneválnak sokszor magáról 
megfeledkezett, az élet gondja elől a pillanat mámorába temet
kező népe ujjongott, mögötte mintha halkan lépegető, szent zso
lozsmákat éneklő zarándokok csapatja haladna. Előtte a farsangi 
örömnek, az őszinte vagy tettetett örömnek ártatlan játéka vagy 
bűnös tobzódása, mögötte csöndesebb járás, halkan elsóhajtott 
imádságok, befelé néző, magukba szálló, komollyá vált lelkek.

A két világ között áll az elválasztó kapu: Böjt 1. vasár
napja. Sötét drapériába van vonva. Rajta aranybetüs különös 
felírás. Az apostol keze rótta oda. Azzal köszönti a belépni 
készülőket: íme, itt a kellemetes idő.

Testvéreim! Álljunk meg egy pillanatra a sötét kapu előtt 
s mielőtt átlépnénk rajta, próbáljuk megérteni a különös felírást: 
Krisztus passiójának, a szenvedésnek ideje kellemetes idő ? Ki
nek kellemes ? Annak, aki ott vár bennünket túl a kapun, bizo
nyára nem. Azt jelentette tanítványainak a múlt vasárnapon: 
„íme felmegyünk Jeruzsálembe és beteljesedik minden az ember
nek fián, amint a próféták megírták. Mert átadják őt a pogá- 
nyoknak és megcsúfolják, kigúnyolják, leköpdösik s azután 
megostorozzák és megölik" s erre az útra a mai napon rálép. 
A távol ködéből egy sohasem látott tragédia körvonalai bonta
koznak ki. Hősi küzdelem kezdődik, melyben az igazság vias
kodik a hamissággal, az ártatlanság a bűnnel, a szent a közön
ségessel, népének szerelmese tulajdon népe vaksággal megvert 
fiaival é s . . .  j a j . . .  elbukik. Az az idő, melyben leghűségesebb 
tanítványaitól elhagyatva éjszakának idején egymaga gyötrődik 
Getsemáné kertjében, az az idő, amikor halálverítéktől gyön
gyöző homlokkal tusakodík Istenével és Atyjával, vajha elmúlna 
tőle a keserű pohár, az az idő, amelyben az ő szenvedő lelkén 
is erőt vett, ha csak egy pillanatra is, az Istentől való elhagya- 
tottság fájó tudata: „Én Istenem, miért hagytál el engemet?", 
az az idő, amely neki a nagypéntek minden szégyenét, gyalá
zatát, végül is kínos kereszthalálát hozza, lehetne-e az neki 
kellemetes idő?

Neki bizonyára nem. De azzá lett a mi számunkra. És 
pedig azzal, hogy halálos komolysággal ráeszméltet bennünket 
arra az igazságra, hogy a szenvedés örök isteni terv szerint
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beletartozik ebbe a világrendbe, úgy amint beletartozik az éj
szaka, az őszi borulat, az erdőt rikató, a tengert szántó vihar is. 
Egyszülöttje sem volt ment tőle s mert emberi testbe öltözötten 
járt ezen a földön, az ő lelkén is átviharzott a szenvedésnek 
minden gazdag változata. Szenvedő egyeseknek, szenvedő nép
nek és fajtának, nekünk milyen drága vígasztalás az, hogy 
szenvedő, töviskoronás, megfeszített megváltónk van ! Hogy 
elmondhatjuk az apostollal: „Mert nem olyan főpapunk van, 
aki nem tudna együttérezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, 
aki hasonlóképen mindenben kisértést szenvedett." (Zsid. 4,15.) 
Aki épen azért megérti minden fájdalmunkat s együttérző szív
vel viszi Atyánk, Istenünk elé.

Testvér! Szegénységnek, nélkülözésnek, nyomorúságnak 
panaszos terhét hordozod? ő is hordozta, együtt tud érezni veled. 
Elhagyatott, magános, szomorú árva vagy? elfordultak tőled 
mind, akikben bizakodtál, reménykedtél? ő is panaszkodott 
magános árvasága miatt, megérti bánatod. Lábbal tapodják 
igazságodat, követ dobnak rád, akikkel jót tettél, hálátlanul 
ellened fordulnak, akikre szíved jóságát pazaroltad, tövissel 
akarnak koronázni, és keresztfára szögezni, akik nemrég még 
hozsannáztak?... egyes lélek, árva magyar népem, ne feledd, 
az ő sorsa is az volt. Jöhetnek rád nehéz órák, melyekről azt 
hiszed, hogy nem lehet őket túlélni, gyötrelmes percek, melyek
ben úgy érzed, hogy meg kell hasadnia a szívednek, terhek 
szakadnak rád, melyek emberi gondolat szerint elbirhatatlanok, 
sorstragédiák zordon sötétsége vetődhetik rád, melyben nem 
látsz egyetlen fénysugarat sem s érzed a legborzasztóbbat, mit 
ember érezhet, hogy elhagyott az Isten, ne feledd, hogy mind
ezeket a gyötrelmes mélységeket ő mind megjárta, mindezeknek 
a fájdalmaknak a tőre átjárta az ő szívét is, azért tud megérteni, 
azért érez veled együtt, hajol föléd szánó irgalmassággal s viszi 
ügyedet mennyei Atyja elé.

De tovább kell mennünk. A böjti idő nemcsak ahhoz a 
Krisztushoz vezet el, aki nekünk szenvedő embertestvérünk, de 
ahhoz is, aki nekünk bűnösöknek megváltónk, akinek szenve
dése és halála Istennel való békességünket és üdvünket szerezte 
meg. Ez vár minket túl a kapun. Azért örvendezünk a feliratán: 
„íme itt a kellemetes idő!"

Testvéreim! Milyen glóriás fényben tündöklik előttünk ez 
a mondat, ha érkezünk a kapuhoz a Krisztus előtti világból, 
vagy jövünk a Krisztus nélküli világ felől! Mindkét világ lelki
leg egyet reprezentál, az emberiségnek egy nagy kísérletét, 
hősies próbálkozását, hogy cselekedeteivel maga váltsa meg 
magát. Millió és millió áldozati oltár füstje száll szüntelen az 
égbe, egy szent vágy szakadatlan hordja az áldozatokat, hogy 
kiengesztelje az Istent s vele békességben élhessen. írástudó és 
farizeusi kegyeskedés, hogy imádkozik az utcasarkokon, eltorzí
tott komor ábrázattal, hogy bőjtöl, milyen pontosan végzi órákra 
beosztott kegyességi gyakorlatait! Egy tiszteletreméltó vágy űzi,
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hogy kicsiszolja, fénylővé tegye a lelkét, hogy végül is odatart
hassa az Örökkévaló elé boldog dicsekedéssel: „Uram, lásdd, 
gyönyörködj benne és koronázd meg üdvösséggel 1“

És míg így a vélt önérdem deszkáiból és gerendáiból las
sanként emelkedett a torony, egy lelki Bábeltorony, szinte fel 
az égig, egyszerre csak összeomlott, s romjain, mint egy tragé
diának elbukott szánandó hőse ott maradt az ember. Ajkán 
megfagyott a dicsekedés, alázatosan már csak imádkozni tudott: 
„A mélységből kiáltok fel hozzád oh Uram 1 Hajtsd füledet kö
nyörgésem szavára. Ha számontartod a bűnöket, kicsoda állhat 
meg akkor előtted?*

És, ha emellett a jajkiáltás mellett meghalljuk a másikat 
a mai modern keleti költő dalát, aki sok száz millió Krisztust 
nem ismerő sárga testvére nevében csak sírni tud, sírni azon, 
hogy ő ember, célját, rendeltetését világosan látó, de azt meg
valósítani nem tudó ember, akkor előttünk áll az egész Krisztus 
előtti és Krisztus nélküli világ lelki, vallási, erkölcsi csődje.

Milyen egészen más sereg az, amely jön a megváltó Krisz
tus keresztje mellől. Ők is érzik, sőt ők érzik igazán, e jelenvaló 
világ minden testi és lelki szenvedését, egyéni és társadalmi 
nyomorúságát, őket is körülhizelgi a romlott világ minden szeny- 
nyes hullámverése, de megállnak benne rendületlen. Ajkukon 
a dicsekedés szava: „Békességünk van Istennel, mert megmosa
kodtunk a Báránynak vérében. . .  semmi sem szakaszthat el 
az Isten szerelmétől,. . .  mindenre van erőnk a Krisztus által. . .  
nekünk még a halál is nyereség...* Őket nézem, s azután 
vetem tekintetem a sötét kapura, s akkor egyszerre könybe 
lábbad a szemem, a boldogságtól hangosabban ver a szívem, 
amikor olvasom: „íme itt a kellemetes idő*, a Krisztus szenve
désének ideje, mely váltságomat, üdvömet hozza.

De nézzük meg ennek az igének fényében a mi szenve
désünket is. Istennek elgondolása szerint azok idejének is kelle
metes, áldott időnek kellene lennie. S azzá is lesz mindenki 
számára, akit a szenvedés nem lefelé vonz, de felfelé emel, akit 
nem elhúz az Istentől, de közelebb vonz hozzá, akinél az nem 
kényszeredett beletörődést, meddő zúgolódást, tragikus össze- 
törettetést eszközöl, hanem javulást, tökéletesedést.

Aki közülünk szenvedett már nélkülözési, szegénységet, 
de úgy, hogy abban, miként tűzben az acél, megedződött a 
lelke, kiforrott kemény acélos jelleme, az tudja, hogy a szen
vedés ideje is lehet áldás. Aki közülünk volt már szomorú kór
háznak kényszeredett lakója s töltött ott nehéz sóhajú napokat 
és végetérni nem akaró könnyes éjszakákat, de úgy, hogy köny- 
nyein át megismert egy új, eddig ismeretlen világot, meglátta 
az élet lelki oldalát, örök értékeit, az tudja, hogy betegségből 
is fakadhat áldás. Aki közülünk ballépése, vagy bűne miatt 
bűnhődött már, de úgy, hogy a bűnbánat könnyeiben megtisztult 
a lelke, s bünhődése idejéből komoly tanúságot tudott levonni 
egy egész élet számára, az tudja, hogy színarany igazság a
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hegyi beszéd verse: „Boldogok, akik s írnak ..."  Ők mind, ha 
visszanéznek sóhajtásuk, szenvedésük, könnyhullatásuk idejére, 
már nem keserűséggel gondolnak rá, hanem valami nagy lelki 
hálaadással, s elmondják az ótestámentomi bölcs szavát: „Kö
szönöm Uram, hogy megvertél engem, mert áldásul lett nékem 
a keserűség." S ha most választaniok kellene, hogy életük tova
suhant esztendeiből mit becsülnek többre, a csöndes szürke 
hétköznapokat-e, avagy a szenvedésnek ezeket az áldással meg
koronázott napjait, velem együtt drága kincs gyanánt ez utób
biakat szorítanák a szívükre.

S tegyük fel. valami nemtelen hatalom arra vetemednék, 
hogy a keresztyén anyaszentegyház történetének könyvéből 
bizonyos számú lapot ki akarna tépni. Én azt hiszem, hogy 
lagymatagságunk, nemtörődömségünk, közönyünk miatt egyese
ket talán kitéphetne, de azokat, miket szenvedésnek könnyével 
és életáldozattal írtak meg a vértanuk, soha.

S van-e kincse ennek a világnak, melyért odaadnék mi 
magyar evangélikusok, mi magyar protestantizmus a gályarabok 
szenvedését, korbácsvágta sebeit, minden mi múltbeli megosto- 
roztatásunkat ? A csöndnek, az eseménytelenségnek éveit talán 
igen, tiportatásunk, üldöztetésünk esztendeit soha!

S odaadnók-e mint magyarok a mohi pusztát, a mohácsi 
mezőt, a nagymajtényi sikot, a világosi és az aradi határt? Ő 
a magyar földnek minden porszeme szent és drága nekünk. 
Ezeknek rögét azonban kétszeres szeretettel szorítjuk a szívünk
höz, mert hozzájuk megkülönböztetett szenvedés könnye és vére 
tapad. Szenvedésé, mely hitünk szerint egy boldogabb jövendő 
záloga s jogcím egy teljesebb, áldottabb nemzeti léthez.

így ítéljük mi magunk is áldás időszakának a szenvedés 
idejét. Azért, amikor most böjtnek sötét kapujához értünk, amely 
mögött ott várja Krisztust az ő értünk való szenvedése s ott 
vár bennünket a mienk, nincs a szívünkben semmi félelem. Az 
Isten bárányának értünk való szenvedéséért kimondhatatlan 
hálát érzünk, a mi szenvedéseinket pedig vállaljuk azokért az 
áldásokért, melyeket elrejtett bennük az Istennek keze s úgy 
megyünk át bátran, reménységgel a sötét kapun. Ámen.

Magócs Károly
pilsp. II. lelkész.

Munkáink öröme.
Böjt II. vasárnapja.

Lukács 10, 17—20.
A földi életnek legmegkapóbb jelensége a dolgozó ember. 

Megfigyelted-e már, mikor a szántó-vető kimért, komoly lép
tekben végig megy a földjén és egyenletes kézlendülésekkel 
szórja a magot? Ez nem a kenyeret kereső, számító lény, ha
nem az Isten áldásában bízó ember. Ez teszi megkapóvá. Volt-e
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már alkalmad látni a satu fölé hajló munkást? Ő is az ösztö
nösen megérzett felsőbb rendelkezésre cselekszik, hogy előbbre 
segítse az emberiséget. Az íróasztala fölé görnyedő tudós, ki 
minden haszon reménye nélkül a tökéletesedés előmozdítására 
eszméket termel, szintén Isten küldöttének érzi magát, ki azért 
dolgozik, hogy embertársain segítsen. A szántó-vetőnek hang
talan mozdulataiban, az iparosnak kalapácsütései alatt, a gyár 
géphelységeinek zajából s a tudósnak leikéből előzúgó gondo
latok közül az isteni parancsot halljuk: Hajtsátok birodalmatok 
alá a világot. Az összemberiség munkáiban egy nagy, közös 
feladatot teljesít, melyet az Isten bízott reá. Az ember tevé
kenységében millió részre bomlik e munka s így tör a nagy cél 
felé, melynek a tökéletesség adja tartalmát. A legalacsonyabb 
testi munkától a gondolatvilágnak legfenköltebb cselekvéséig, 
minden ténykedés a tökéletesedést van hivatva előmozdítani. E 
munkák központjában áll az evangeliom és annak hirdetése. 
Ezekben nyer értéket a többi munka. Bármily csodálatosnak 
lássék az emberi szellemnek szinte határtalan ereje, minden 
alkotása mégis csak az evangeliom által megszabott rendelte
tésben nyeri hasznos voltát, de amint a sátán hat közre, meg
szűnt az alkotás értéknek lenni, sőt átokká lesz az emberiségen. 
Telefon, repülőgép és rádió áldás, de csak addig, amíg az 
evangélium által hirdetett békét szolgálja, amint a bűn, a sátán 
teszi rája kezét, könny, vér és halál zudul ránk nyomán. Erről 
győződött meg Nobel az általa feltalált dinamittal kapcsolatban 
s egy óriási alapítvánnyal, mely a békés fejlődést akarja elő
mozdítani, némileg korlátot vélt emelni ama borzalmas lehető
ségeknek, melyek találmánya következtében az emberiséget 
folytonos rettegésben tartják.

Ennek felismerésében rejlik az emberi nem öröme és bol
dogsága. Munkánk eredménye mindig bánatot von maga után, 
ha sátáni szenvedélyek fütik, de öröm lesz jutalmunk, ha Krisztus 
keze forgatja cselekvésünk kormánykerekét. Ezt bizonyítja fel
olvasandó szentleckénk is. Azért hallgassuk meg buzgó áhítattal 
ez igét, amit feljegyezve találjuk: Lukács 10, 17—20. versében.

Nagy küldetésből tér vissza a hetven tanítvány. Az Úr 
hatalommal ruházta fel őket, hogy uralkodhassanak a lelkeken 
s hirdessék mindenfelé a békesség evangéliumát. Munkájuk 
eredménnyel járt. Szentleckénk első verséből szinte felénk árad 
a boldogság, mellyel hírül hozzák a sikert. Örömük érthető. 
Minden befejezett munka örömöt nyújt s ha önzetlen, tiszta ez az 
öröm, akkor munkánk nyomán a legszebb jutalom jár. A hetven 
tanítványnak hangos öröme azonban kellemetlenül ható mellék
hangokat hallat s ez szükségessé teszi, hogy közelebbről szem
léljük :

A munkaeredmény felett érzett örömüket.
1. Lássuk, mint igyekszik a sátán ezt az örömöt meg

hamisítani,
2. mint van Krisztus segítségükre, hogy azt megtartsák s
3. hová emeli őket ez a tiszta öröm?
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Krisztusnak nem tetszik a tanítványokból előtörő öröm. 
De miért ? Híven eljártak a megbízatásukban, még pedig ered
ményesen; hirdették az igét. Hány bánkódó szívet nyugtattak 
meg aggodalmában, hány beteg tárta feléjük hálálkodva kezét, 
hogy meggyógyították! A lelkek engedtek nékik, még az ördög 
sem állhatta meg előttük helyét. Nagy munkát végeztek. Nincs-e 
okuk az örömre?! S Jézus a komoly intelemnek szavaival fo
gadja az örvendezést: „Látám a sátánt, mint a villámlást lehul
lani az égből.“ Jézus általánosságban beszél, de kiérezzük sza
vaiból, hogy legelsősorban a hetven tanítványt akarja valamire 
figyelmeztetni. Igen, figyelmeztetni! Az örömük nem az, melyet 
az Úr szeretne látni; s ha közelebbről nézzük meg a szavakat, 
melyekben az elért munkaeredmény feletti örömüket juttatták 
kifejezésre, azonnal látjuk, mi okozta a visszatetszést az Úrban. 
Azt mondják: „Uram, még az ördögök is engednek nékünk a 
te neved által.* Valami az önteltségből csendül meg e szavakban. 
Nékik engedtek az ördögök! bár hozzáteszik utólag, hogy a 
Jézus neve általv de a csodát előidéző tett hatóközpontjának 
magukat tartják. Ők cselekedték a csodát, s Jézusnak neve az 
Ő kegyelmének ténye mellettük háttérbe szorul. Itt már a sá
tánnak munkáját kell látnunk. Munkájukban egyrészt tovább 
mentek, mint amennyire megbízatásuk szólt, — ördögűzésre nem 
kaptak meghatalmazást, — másrészt nem annak örülnek, hogy az 
Isten kegyelme segítette őket sikerhez, hanem mindent a ma
guk erejük természetes következményének tartanak. A hiúság 
ragadja őket illetéktelen területre s a gőg rak hamis alapot 
örömük alá. Erre figyelmezteti tanítványait a Mester.

Nem érezzük-e. hogy ez a figyelmeztetés nekünk is szól? 
Gondold át eddigi munkáidat s megdöbbensz, hány tetted válik 
egyszerre a gondosan elrejtett bűneid üzelmeivé ?! A saját ér
téked felé mutató látszatnak dolgoztál. Munkáid homlokára a 
Krisztus nevét Írtad, de a háttérben ott állt kaján vágyakozá
sával a hideg, szív nélküli „Én“, hogy falánk hiúságában a 
maga részére könyvelje az eredményt. Miért adtál a szegény
nek kenyeret ? Hogy saját hiúságodat tápláld! Miért adtál ruhát 
a mesztelen árvára? Hogy bíborba öltöztesd büszkeségedet és 
tetszetős színben járhass az emberek között! Gondold meg, mit 
tettél vallásod érdekében? Meg-meglátogattad Isten házát, imád
koztál, itt-ott éltél a szent Úrvacsorával is, de miért? Talán 
csak azért, hogy jámbor keresztyénnek tartsanak s dicséret 
hangján beszéljenek rólad! Mi a te keresztyénséged?! A látszat 
számára kikészített álarc? Vagy az Istenben cselekvő élet, mely 
az alázatosság utjain jár s csak annak örül, hogy napról-napra 
közelebb jut az egekhez? Add meg magadnak az őszinte vá
laszt! Ha megnézed a körülötted folyó életet, mily szépnek és 
jónak találod. Csupa jó arc. kegyesség és jóindulat. Kérdezed, 
minek ez a sok predikálás? Hisz itt rendben van minden. A 
Krisztus szeretete irányitja a lelkeket s nincs itt oly sok osto
rozni s kivetni való! K. T.-em értsd meg az Úr szavát: „Látám



a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből.* Amit szépnek 
és jónak látsz itt a földön, az nagyrészt a sátánnak munkája. 
Ott van ő mindenütt, hol hamis vágányokra lehet terelni az 
erkölcs munkáját s az Isten országa kiépítésének akadályt állí
tani. Beleépíti a lelkekbe a hiúság alapérzelmét s innen lassan 
megsemmisíti az embernek isteni lényét. A hiúságra a jóság és 
kegyesség színeit festi rá, hogy megjelenésében ne legyen visz- 
szataszító s gyanútlanul rakhassa erkölcsi mivoltod alá aknáit. 
Az irigységet megtanítja, hogy kell az ellenfélre mosolyogni s 
a gyűlöletet, hogy kell jó arccal a gyűlölet tárgyával kezet fogni. 
S ha valami nagyot alkot az ember, a sátán ott terem s elbi- 
zakodottá teszi. Az Isten képe elé fátyolt akaszt s az embert 
önimádóvá teszi, örül, hogy szellemének enged a természet s 
boldogan vallja, hogy ma-holnap meghódítja a világot. De ez a 
sátánnak velünk űzött játéka. Ez az öröm hamis, mert aknák felett 
jár s a hiúságában hangos társadalom nem látja, hogy a sátán 
mosolygó ábrázattal az összeomlás felé vezeti.

2. Krisztus figyelmeztetésére a tanítványoknak dicsekvő 
öröme egyszerre csendes lesz. Egy szóval sem mentik magukat. 
Azt hitték, hogy nékik engedtek az ördögök, pedig ők álltak a 
sátánnak szolgálatába. Kínos öntudatra ébredés volt ez. Meg
bántották az Urat. Az Ő általa nyert hatalommal munkálkodtak, 
de az eredményt maguknak tulajdonították. Jézusnak szeretető 
azonban nem engedi, hogy a tanítványok fájdalmukban fel
emésszék munkakedvüket és erejüket. Megbocsát nékik s nem 
hogy megvonná tőlük az első küldetés alkalmával nyert hatalmat 
a lelkek felett, hanem biztosítja őket. hogy továbbra is velük 
lesz. Azt mondja: „Imé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon 
és skorpiókon tapodjatok és az ellenségnek minden erején; és 
semmi nem árthat nektek.* A nagy szeretetnek mily lekötelező 
megnyilvánulása ez!

Nagy kiváltság ez a tanítványok részére és munkakedvük 
a nyert megbocsátásban csak fokozódhatik. Nem árthat nekik 
semmit Mily megnyugtató tudat. Bármily veszéllyel is kell 
munkájuk között megküzdeni, az eredmény nem marad el, mert 
Krisztus velük lesz. Hatás nélkül marad rajtuk még a termé
szet részéről ért támadás is. Kígyókon és skorpiókon tapodhat- 
nak s mérgük nekik nem árt. De a sátánnak üzelmei sem ho- 
mályosíthatják el örömüket, ha minden tettükben a Krisztus 
kegyelmét tartják szem előtt s ennek erejére támaszkodnak. A 
tanítványok megértik, hogy munkájukban a Krisztust keli elő
térbe helyezni, mert ők csak eszközök lehetnek az ő  kezében. 
Bár nem ír róla szentleckénk, de a tanítványoknak mély hall
gatásából kiérezzük, hogy munkájuk eredménye feletti örömük 
most lett teljessé. Szemtől-szembe állnak az Úrral s nagy sze- 
retetének melegében feloldódik a hiúságokban fogant öröm, 
hogy az önzetlenségnek örömévé magasztosuljon, mely egyedül 
a Krisztus szemlélésében találhatja táplálékát.

Vájjon öntudatra ébredünk-e mi is K. T.-eim? önteltsé
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günkben annyiszor megbántottuk az Urat! Kitől nyerte az em
ber a hatalmat, hogy majd a csodával határos dolgokat mű
veljen ? Nem — Istentől ? S hányszor halljuk: Az ember kor
látlan ura a világnak s nem állhatja fejlődésében semmi az 
útját. Ma-holnap az emberi elme ül Istennek trónjába. S te is 
Testvérem, ha munkádat siker koronázta, nem tulajdonítottad-e 
a magad erejének?! Megfeledkeztél róla, hogy képességeidet, 
melyekkel elérted az eredményt, azokat az Istentől kaptad. 
Avagy honnét vetted volna e képességeidet? Ezek a te értel
medből bontakoznak elő s ép a te értelmed tiltakozik a maga 
megfoghatatlanságában a legjobban ellene, hogy a földből gon
doljuk származódnak. Mi szülte? A vér, a hús, avagy más 
anyag? Nem. Az értelem mindezek felett áll, mert az Isten adta, 
hogy vele birodalmunk alá hajtsuk, a vért, a húst, a világot. 
S te munkáid eredményében mégis magadat szemléled s örö
mödben magadnak áldozol. Nyugodt lehet-e ez az öröm. mikor 
hiúságodban a magad javára a nagy Istent akarod meglopni?! 
Nem. Ez az öröm hamis és hazug. Mint teher fekszik lelkedre, 
amint erre ráeszmélsz, s megbánás fájdalma sajog beléd.

Krisztus azonban nem engedi, hogy fájdalmadban felemész
tődjék a te örömöd. Fel akar emelni s új munkára sarkal. Azt 
mondja: „Imé adok hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon 
tapodjatok és az ellenségnek minden erején; semmi nem árthat 
néktek.“ Az Úr tudja, hogy neked szükséged van küzdelmeid
ben erre az isteni hatalomra, mert a közénk szállt sátán táma
dásai ellen csak ez tud megvédeni. Munkád hevében a sátán 
kezéből alattomos kígyók siklanak gondolataid közé, hogy mér
gükkel befolyásolják ezeket s a hiúság bálványát formálják meg 
benned, mely előtt magadnak tömjénezel. Az öntetszelgés skor
piói ezrével kapaszkodnak beléd s mérgükkel elhomályosítják 
Istennek képét. Egyszerre csak magad állsz cselekvéseid köz
pontjában és az Istennek a rajtad keresztül megvalósított mun
káját tisztán magadnak könyveled el. De neked hatalmad van, 
hogy gondolatvilágodnak e mételyét letapodjad. Krisztus adta 
neked ezt a hatalmat, hogy örömöd tiszta és teljes legyen. 
Lehet-e nagyobb boldogsága az embernek, mint az Istentől nyert 
hatalommal Őt szolgálni ? S Ő még akkor sem tágít mellőlünk, 
mikor már a sátánnak kezét fogjuk, hogy a megsemmisülés 
örvényébe lépjünk. Nem. A biztonságnak ez a tudata a leg
nagyobb boldogság. Semmi nem árthat nékünk, míg munkánk
ban az Istent szolgáljuk és a mi örömünket nem veheti el tő
lünk semmi és senki. Van-e nagyobb boldogtalanság, mint 
tudni, hogy egyedül állunk a nagy világban, hogy magunkra 
vagyunk hagyatva nehéz küzdelmeinkben s ha elesünk, nincs, 
aki felemelne? Nem. Ez az öröm és reménynplküli élet, mely
ben minden kudarc egy fejszecsapás, mely életünk fáját vágja 
alá s minden csalódás egy-egy ásónyom, mely sírunkat ássa. 
Ne bízzad tenerődre munkáidat, hanem hagyjad rajtad keresztül 
az Istent intézni. így az eredmények tiszta örömmel töltik el 
szívedet s a te neved az égbe emeltetik.
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3. Utolsó versünkben Jézus határozottan rámutat, hogy mi 
legyen a tanítványoknak öröme: „Ne annak örüljetek, hogy a 
lelkek néktek engednek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a 
ti neveitek fel vannak írva az egekben." Ezekben adja Jézus 
az örömnek igaz alapját. Ne képességeik felett érezzenek örö
möt, hanem, hogy neveik fel vannak jegyezve az Istennél. 
Tehát a jó Isten ismeri öket^ számon tartja cselekvéseiket s ha 
ezek után méltók lesznek reá. oda veszi őket magához. Ez a 
legnagyobb jutalom, ami a földi életük nyomán érheti őket. 
Azért örüljenek, hogy a mennybejutásnak lehetősége bizlosítva 
van számukra. Ez az Ígéretes mennyei távlat, melyért érdemes 
küzdeni. A tanítványok ezt megértették. Azért hallgatnak. Hall
gatásukból új eltökéléseknek ereje liheg felénk s ránk mosolyog 
arcukról az örökélet reményének biztos jutalma.

S te K. T.-em, megértetted-e az Úr intelmét? Hatással 
van-e rád, hogy a te nevedet is feljegyezte az Isten az életnek 
könyvében? Ne áltasd magad azzal, hogy a te titokba burkolt 
tetteid az Isten előtt is el vannak rejtve. Amely pillanatban 
megdobbant itt lent a földön a szíved, neved beíródott ott fent 
az egekben az életnek könyvébe s ott nyilvántartják minden 
gondolatodat, minden szavadat és minden tettedet. Az a beírt 
név ott fent, bizonyos irányú magatartásra kötelez téged itt lent. 
A lehetőség kettős. Vagy kiérdemied életeddel ezt a magas 
bejegyzést s akkor magad is odaemelkedsz halálod után avagy 
pedig megfeledkezel róla s bűnös életeddel letörlőd az élet
könyvében feljegyzett nevedet s megsemmisíted ezzel az örök
élethez való reményedet és jogodat. A választás nem nehéz. 
Egy cseppnyi életnek bűnös gyönyöreiért nem teheted kockára 
a sír után következő örökkévalóságot. Ha kötelességednek tar
tod, hogy a földön minden körülmények között megvédjed ne
ved becsületét, akkor ezerszeresen kötelességed ennek a bejegy
zett névnek becsületet szerezni ott fent az egekben is. Az a 
név ott fent nem holt betűkből van összerakva, hanem az élet
nek kötelező ereje szói belőlük hozzád. Azok a betűk hívnak, 
beleszólnak gondolkodásodba s a vallásos életnek útjaira irá 
nyitják cselekvéseidet. Ez a bejegyzett név adja földi életednek 
tartalmát. Ez adja földi életed programmját. Nem tehetsz más
ként, úgy kell élned, ahogy bejegyzett neved diktálja, ha nem, 
úgy elvesztél s magadra hengeríted már a földön a boldogta
lanságnak sírkövét. Az egekben feljegyzett nevednek betűi életre 
kelnek, leszállnak lelkivilágod legmélyebb kamráiba s lelkiis
mereteden keresztül vezetnek léged, csak azért, hogy valamikor 
ott fent is e névnek birtokosa lehess. Ezért fáradsz, ezért kell 
küzdened. S ez adja munkálkodásod értékét, ez szentesíti földi 
örömeidet is. S ha valaha eredményt érsz el a földön, azért 
örülj, hogy ez az eredmény az Istennek áldása s közelebb ju
tottál általa az éghez. Ez az öröm méltó hozzád, minden más 
öröm hamis és hazug. A földön végzett munkád nem más, mint 
lassú, küzdelmes közeledés a mennyei hazához. Az embernek
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élete kérlelhetetlenül az örökkévalóság felé tart. Csak az a kér
dés. az elkárhozás kapuin át jutsz-e oda, vagy az örök boldogság 
diadalíve alatt? Kételkedsz ebben? Vigyázz, hogy neved ne 
töröltessék az örökélet könyvéből! Egy alkalommal Voltér, a 
nagy francia tudós egy előkelő társaságban, mikor éppen az 
örökéletről beszéltek, gúnyosan azt mondja, hogy ő bárkinek 
eladja a mennyországban számára fenntartott helyet. Valaki 
erre megjegyzi: Hátha már törölték ott a te nevedet? Akkor 
pedig olyat adsz el, ami nem a tiéd. Ez pedig csalás és súlyos 
büntetést von maga után. Voltér a kemény leckére szégyen
kezve távozott.

Te K. T.-em, mint vagy az égben feljegyzett neveddel? 
Tisztán ragyog-e még ott, vagy kitörölték-e már? Tudd meg, 
az a tollvonás, mely onnan azt kitörli, végighúzza földi boldog
ságodat is s önámitás lesz számodra itt minden eredmény 8 
öröm. Becsüld meg a mennyben feljegyzett nevedet s örülj, 
hogy a Krisztus vérével írta azt oda, hogy legyen miért dolgoz
nod, élned a földön s tiéd legyen majdan a legnagyobb jutalom, 
a mennyeknek országa. Ámen.

Dr. Schlitt Gyula
lajoskomáromi lelkész.

A Golgota felé.
Böjt III. vasárnap.

Lukács 9, 51—56.
A bontakozó meleg évszak a Libanontól a Holttengerig 

ezernyi pompás virággal szórta tele Zsidóország hegyvölgyes 
földjét. Valami örvendező várakozás remegett a levegőben. Kö
zeledett a husvét ünnepe.

Fent Galileában, a Genezáret-tó vidékén elhangzott Jézus 
ajkáról a sötét jövőt feltáró szó: íme felmegyünk Jeruzsálembe, 
és ott az embernek Fiát pogányok kezébe adják, megcsúfolják, 
megostorozzák. S Jeruzsálem szélén, közel a város kőfalához, 
egy ácsmester udvarán oszlopot faragnak, — keresztfa lesz 
belőle a Golgotán.

Jézus életében ez a böjt története: út Galileából a Golgo
tára. A mi böjtünk pedig: lélekben követni Jézust ezen az utón, 
hogy újra átszenvedjük bűneink lenyűgöző terhét, amelyért az 
ártatlan Megváltónak kellett meghalnia, s újra átéljük az ő  
mérhetetlen szeretetét, amellyel minden kínt elszenvedett értünk.

Felolvasott szentigénk is a nagy böjti út egy kis szakaszát 
tárja elénk. Történetét így foglalhatnék össze: Jézus úton a 
Golgota felé 1. idegen földön át, 2. gyarló tanítványok között, 
3. rendületlen hűséggel.

1. Idegen földön át vezet Jézus ú tja : a samáriai falu nem 
ad neki szállást. Meg is okolják a visszautasítást: Jézus Jeru
zsálembe megy. ők  pedig gyűlölik Jeruzsálemet és a zsidókat.
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Az igazhitű zsidók megvetették Samária kevert pogány 
népét. A nemzeti elfogultság, a farizeusi önteltség embernek sem 
tekintette a szegény samáriait. Szóba sem álltak velük, még 
csak egy ital vizet sem fogadtak el tőlük. S ez a megvetés, mint 
mérgezett nyíl beletúródott a samáriai nép önérzetébe, és a 
gyűlölet sötét érzését váltotta ki a gőgös zsidók s a büszke 
Jeruzsálem ellen.

A gyűlölet pedig vakká teszi Naz embert. Vakká tette a 
samáriai falu népét is. Hiszen ők, legalább hírből ismerték Jé
zust. Hallottak jóságáról, csodatevő hatalmáról, szent tanításáról. 
Bizonyosan voltak is közöttük, akik betegségükkel, lelkűk vias
kodó kétségével, kíváncsiságukkal közeledni szerettek volna 
hozzá. És most mindezt a vágyakozást elfojtotta a gyűlölet árja. 
Ők most Jézusban is csak a gyűlölt Jeruzsálembe utazó gyűlölt 
idegent látták.

A samáriaiak bűnössége kétségtelen s velük együtt mind- 
azoké, akik Jézust nem fogadják be. De a samáriaiak bűne 
mögött meg kell látnunk Jeruzsálem bűnét is. Hiszen a zsidók 
megvetése szülte a samáriaiak gyűlöletét, amely ártatlanul Jézust 
is sújtotta. Mint ahogy napjaink eliévelyedett tömegeinek min
dent-gyűlöletében is meg kell látnunk azoknak a keresztyén 
társadalmaknak bűnét, amelyeknek nem volt az elhagyottakhoz 
szerető szívük, a küzködőkhöz segítő kezük.

Gőg, gyűlölet tobzódik körülöttünk, ezért miként régen, 
idegen földön halad ma is az Úr a Golgota felé. Idegen földön, 
mint átsuhanó árnyék a nagyváros palotainak fényözönében, s 
mint felvillanó fény a külváros nyomortanyái között. Idegen 
földön, mint bujdosó igazság a hivatalok útvesztőjében, s mint 
megcsűfolt becsület a piacok zűrzavarában. Idegen földön, mint 
gyógyulást kereső lelkek orvosa az alföldi parasztvárosok egy
hangú uccáin, s mint esti imára hívó harangszó a szétszórt 
tanyák néma világában. Nein nyílnak meg a szívek, nem tárul
nak ki az ajtók. Nincsen hova lehajtania fejét ma sem annak, 
aki értünk halad a Golgota felé.

2. Mikor a szálláskereső követek megjöttek Jézushoz és 
hírül hozták, hogy a samáriai falu nem fogadja be őket, Jézus 
nyugodtan ment tovább. A tanítványoknak azonban gyökeret 
vert a lábuk. Lehetséges-e ez? Jézust nem fogadják be? Az ő 
Mesterüket! A jóságot; a hatalmat; a testvért; az Isten fiátt

A megdöbbenés és megalázás eszüket vette. Különösen a 
két testvért, Jakabot és Jánost ragadta el az indulat heve, és 
hirtelen haragjukban azt akarták kérni, hogy tűz szálljon alá 
az égből és eméssze meg az egész falut.

Ekkor megállt Jézus. Hátrafordult a tanítványok felé, végig
nézett rajtuk és a szeméből szomorúság sugárzott. Jakab, János, 
szeretett fiaim, és ti többiek is. mi szállta meg a telketeket? 
Megfeledkeztetek arról, kik vagytok, és kiéi vagytok ? Hallottá
tok a hegyen elmondott tanításomat: Szeressétek ellenségeiteket 
is, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal,
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akik titeket gyűlölnek, imádkozzatok azokért, akik háborgatnak 
és kergetnek titeket. És imádkozni is megtanítottalak titeket, 
naponta kéritek is a mennyei Atyát: bocsásd meg a mi vétke
inket, miképan mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, 
— és most mégis bosszúért akartok az égre kiáltani? — Nem 
tudjátok milyen lélek lakik bennetek ! Nem az én lelkem, hanem 
a bosszúállás sátáni lelke sikoltott fel most bennetek. Mit bánt
játok a samáriai falut? Az már megbünhődött azzal, hogy nem 
fogadott be engem. Magatokra vigyázzatok csak, hogy az övé
kénél nagyobb bűnbe ne essetek.

Jézusnak jobban fájt a tanítványok gyarló bosszúszomja, 
mint a samáriaiak elzárkózása. És ma is jobban fáj neki, ha 
egy híve lesz hozzá méltatlan, mintha egy idegen nem fogadja 
be. Vigyázzunk azért és imádkozzunk, hogy míg a hitetleneket 
kárhoztatjuk, magunk ne legyünk rosszabbak náluknál.

3. Ám idegen földön át s gyarló tanítványok között Jézus 
mégis halad rendületlen hűséggel tovább a Golgota felé. Sőt 
minél jobban zúg körülötte a gyűlötet, minél magasabbra lángol 
fel a bosszú, minél jobban rabul ejt itt e földön mindent a 
gyarlóság, annál emeltebb fővel, annál sugárzóbb arccal megy 
a célja felé. Mert látja, hogy ez a világ menthetetlenül elveszett, 
és csak ő tarthatja meg. Á gyűlölet árjának csak az ő szeretete 
vethet gátat. A bosszú tüzét csak az ő megbocsátásának égi 
harmatja olthatja el. Samáriainak és tanítványnak, latornak és 
szentnek egyképen szüksége van az ő kereszfájára, mert nélküle 
kegyelmet nem találó bűnös halandók, elveszett és elkárhozott 
emberek vagyunk csak mindnyájan.

Jézus megtartani jött, nem elveszteni. Megtartani azt, ami 
veszni indul: az emberi nemet. Azért jött, hogy ne legyenek 
elhagyott páriák, ellenséges nemzetek, ne legyenek elnyomott, 
megvetett nép sehol. Hogy az ő keresztfája alatt először gőgöt 
eltörlő alázatban, azután soha el nem fogyó szeretetben, az egy 
akol és egy pásztor áldott békességében olvadjanak össze a 
föld nemzetei.

Jézus megtartani jött azt, ami az övé, amit magáénak vál
tott meg drága áron: az emberi lelket. A tiedet, az enyémet, 
kis gyermekeidét, beteg édesanyádét, barátodét és ellenségedét. 
Böjti útját is hozzád való szeretetéből rója. Hogy ráeszmélj arra, 
hogy gyógyíthatatlanul beteg a lelked, és kiálts hozzá, mint a 
samáriai bélpoklos falu tiz számüzöttje, és meggyógyulhass úgy, 
mint a tiz közül amaz egy samáriai, és számodra is új élet 
kapuját, új hivatás szépségét tárja fel a te hited.

* *
*

Samária fölött alkony teregeti szürke szemfedőjét. A zarán
dokcsapat már messze földön jár. A gonosz falu ködbe vész, a 
tanítványok alakja a távolban enyészik el. Egy kép bontakozik 
csak mind hatalmasabban, egy arc tűnik elő mind világosabban. 
Minél jobban terjed a földi sötétség, annál áldottabb fénnyel 
tárul elénk a vándor alakja. Eltűnik mögötte, körülötte minden.
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csak ő, csak Jézus növekedik, emelkedik egyre magasabbra, s 
a Golgotáról betölti az egész világot, mint egyetlen cél, egyetlen 
menedék. Itt suhan el a böjtben a te szíved mellett is. Testvé
rem, kiáltasz-e hozzá, követed-e őt? — Akik nélküle járnak, 
azoknak az élete kálváriajárás. Akik vele mennek, azoknak az 
igájuk gyönyörűséges és a terhük könnyű. Ámen.

Szlancsik Pál
pusztaföldvári léikész.

\

A kenyérkérdés megoldása.
Böjt IV. vasárnapja.

Ján. 6, 47-57 .
Valamikor, a régi „jobb" világban hazánk lakosai közül 

kevesebben ismerték úgy a kenyérgondot, mint ma. Az áldott 
magyar föld, melynek rónaságain „oly aranysárgán ringatózik 
a kalászok óceánja", ha szűkösen is, megadta fiainak a min
dennapi kenyeret. Ma azonban nemcsak a kicsi magyar faluk, 
hanem még a gazdag, gyárkéményes, felhőkarcolós amerikai 
világvárosok felett is kiterjesztette sötét, fekete szárnyait a 
kenyér-gond. A világ Eldorádójának kapuján is belépett a mun
kanélküliség réme, a nemrég még füstölgő gyárkémények körül 
kihalt az élet. Nincs munka, nincs kereset, nincs kenyér. A 
kenyérkérdés egyre égetőbben vág bele az életünkbe s az éhező 
milliók egyre szorongóbb szívvel várják e súlyos probléma meg
oldását. A várakozás már évek hosszú sora óta tart, de a meg
oldás csak nem akar elérkezni. Inkább állandóan rosszabbodik 
a helyzet. Miért ? Megoldás talán nem is található e nehéz kér
désben? Annyira megszaporodott az ember ezen a földön, hogy 
a föld már nem képes eltartani lakosait ? — Az erre vanatkozó 
tudományos vizsgálódás és számítás kimutatta, hogy földünk 
még hosszú időn keresztül el tudja látni javaival a szaporodó 
emberiséget. De ha a tudomány más megállapításokra is jutna, 
Isten ígéretei biztosítékot nyújtanak arra nézve, hogy ő nem 
engedi éhenveszni gyermekeit: „Akik Őt félik, nincs fogyatko
zásuk" (Zsolt. 34, 10.) Jézus szava minden aggályt és kétséget 
eloszlat, mely e kérdéssel kapcsolatban a keresztyén ember 
szívében támadhat: „Jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind
ezekre szükségetek van." (Máté 6, 32.) Nem abban kell tehát a 
baj okát keresnünk, hogy nincs elég kenyér. Krisztus, az élet 
kenyere hiányzik ott, ahol e kérdés megoldására leginkább hi
vatva lennének s Nála nélkül beteg, erőtlen, halott a lélek, mely 
a világválság megoldását kutatja, halvaszületett eszmék kerülnek 
csak belőle napvilágra.

„Nem az én gondolataim a ji gondolataitok s nem a ti 
utaitok az én utaim, így szól az Úr! Mert amint magasabbak 
az egek a földnél, akképen magasabbak az én utaim utaitoknál 
és gondolataim, gondolataitoknál." (Ézs. 55, 8—9.) Az a lég-
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nagyobb baj, hogy az ember a maga gondolatai szerint, a maga 
választotta utakon keresi a megoldást s nem akar alkalmazkodni 
Isten gondolataihoz és útjaihoz. Annyira el van telve magával, 
hogy nem veszi észre, mennyire elégtelen az emberi tudás, a 
politikusok bölcsesége, a pénzügyi tekintélyek és a nemzetgaz- 
dászok szakismerete, hogy a nagy zűrzavarból kivezető utat 
megtalálja. Szeretetre lenne itt szükség mindenek előtt és nem 
tudásra, melyet a bűnös szív rideg önzése befolyásol s ezért 
csak szép elméletek megalkotásáig jut el, megvalósításukhoz 
már nincs ereje; olyan szeretetre. mely az élet kenyeréből, 
Krisztusból táplálkozik s Belőle merít erőt.

Szomorú látvány egy éhségtől elgyötört, sápadt, tántorgó 
járású ember, de még elszomorítóbb látni, hogy a lelki kenyér 
hiányában milyen erőtlenül, tántorogva, bukdácsolva és tapo
gatózva keresi a mai emberiség a kivezető utat, nehéz helyze
tében. A leszerelés kérdésének megoldására, kereskedelmi kap
csolatok kiépítésére, politikai, gazdasági és társadalmi bajok 
orvoslására alig-alig képes. Tántorogva halad, mint a részeg, 
kinek hiányzik a józan Ítélőképessége, világos, tiszta öntudata 
ahhoz, hogy észrevegye, miért nem tudja az egyenes utat meg
találni. A mai modern ember leikéből a bűntudat, saját bűnös
ségének, erőtlenségének, jóra való tehetetlenségének a tudata 
veszett ki, ezért próbál a sok kudarc után is újra, meg újra a 
maga erejével segíteni magán, ahelyett hogy erőtlenül odaros- 
kadna Isten elé s bűnbánó lélekkel Nála keresné a megoldást.

Istennél ez a megoldás már régen készen van, csak arra 
van szükség, hogy elfogadjuk.

Minél bizonytalanabb a helyzet, evangéliumi egyházunknak 
annál nagyobb bizonyossággal kell hirdetnie, hogy a kenyérkér
dés egyedüli megoldása: Jézus Krisztus.

Istennek is van kenyérgondja, de más természetű, mint a 
miénk. Gondoskodik a bűnbeesett ember testi szükségleteiről is, 
de legtöbb gondja a lelkére irányul. Ennek a megmentése és 
megelégítése végett közölte parancsait Mózes által a választott 
néppel, hirdettette igéit prófétéival s küldte le a földre az idők 
teljességében Egyszülött Fiát, az élet kenyerét. A morzsák és 
kenyérszeletek után az egész kenyeret odaadta, hogy benne és 
általa az éhező lelkek megtalálják, ami után éheztek: az Istennel 
való közösséget, a bűnbocsánatot, életet és üdvösséget. Aki evett 
már e kenyérből, aki Krisztust bűnbánattal és hittel szívébe 
fogadta s általa Isten gyermeke lett, az nem okoskodik többé, 
mint a zsidók, hogy mimódon lehetnek ezek, hanem áhítattal 
ús hálával eltelve mondja:

Óh Istennek nagy csudája!
Lelkem ámul s úgy csodálja 
Kegyelmednek magasságát,
Kiíogyhatlan gazdagságát;
Hogy a Krisztus teste s vére,
Annyi népnek lett üdvére.
Titokzatos szent eledel,
Mely a lelket üdíti fel.
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Isten kenyérgondja Fiának az elküldése után sem szűnt 
meg. Gondot és fájdalmat okoz Néki, hogy sok gyermeke csak 
a testi kenyér után éhezik, a lelki kenyeret eltaszítja magától 
s nem veszi észre, hogy élete csak akkor lehetne boldog, ha a 
lelkét erőssé, egészségessé tenné a lelki kenyérből való táplál
kozás.

Istennek fáj, hogy a keresztről szóló beszédet ma is sokan 
bolondságnak tartják, az Igét és az Úrvacsorát kevés bűnbánó 
lélek veszi magához. Hiányzik a mélységes bűntudat és bűn
bánat, a lelki éhség a bűnbocsánat után. A nagy tömeg felü
letesen ítéli meg a mai helyzetet, a nyomorúság okát mindig 
másokban keresi és nem magában. Kevesen jajdulnak úgy fel 
bűneik vádoló súlya alatt, mint Dániel próféta: „Tied uram az 
igazság, mienk pedig orcánk pirulása,. . .  akik vétkeztünk elle
ned . . .  és nem hallgattunk az Urnák, a mi Istenünknek sza
vára, hogy járjunk az ő törvényeiben, amelyeket élőnkbe adott." 
P á n . 9, 7—10.)

Istennek fáj, hogy az emberek nagy részének anyagi jólét, 
földi paradicsom kellene s az örökéletre ügyet sem vetnek. 
Szép feladat egy ország gazdasági talpraállítása, területi épsé
gének biztosítása, de nemzeti életünk és törekvéseink célját Isten 
magasabbra tűzte ki. A keresztyén Magyarország népének s a 
világ összes népeinek Isten országa elnyerésében és terjeszté
sében kell felismerni a legfőbb életcélt.

Istennek fáj, ha mi csak amiatt panaszkodunk, hogy nincs 
kivitelünk búzából, borból s más gazdasági terményekből és 
nem vesszük észre, hogy milyen nagy kivitelünk lehetett volna 
már a múltban is s lehetne most és a jövendőben lelki kenyérből 
Krisztus evangeliomának a terjesztése által a görög keleti vallású 
balkáni népek, a mohamedánok, zsidók és a pogányok között. 
Az még nem menti meg hazánkat, ha más termelési ágakra 
térünk át. A Krisztus útjára kell rátérnünk, hogy megtartassunk 
és Istentől nyert hivatásunkat képesek legyünk betölteni.

Istennek fáj, hogy a családi élet célját is sok helyen olyan 
nagyon alacsonyra tűzték ki. A gyermekek felnevelése, álláshoz 
juttatása, megélhetésük biztosítása lebeg a szülők előtt elérendő 
cél gyanánt s kevés keresztyénnek mondott szülő imádkozik és 
fárad azért, hogy gyermekeit Krisztushoz vezesse, lelkűket az 
élet kenyerével táplálja, reájuk örökségül e lelki kincset hagyja.

A házi áhitatok, családi isteni tiszteletek áldásos szokása 
olyan nehezen honosodik meg újra még evangélikus egyházunk 
tagjai között is. Pedig egy új, a mostaninál jobb és boldogabb 
világ csak új emberek által épülhet közöttünk, ilyen új embe
rekké azonban csak akkor lehetünk, ha nem csupán testi ke
nyérrel élünk, hanem a lelki kenyeret: Krisztust és az ő igéjét 
is befogadjuk az életünkbe.

Ezen a lelki kenyéren növekedik fel az az új nemzedék, 
mely az istenfélelem, tiszta erkölcs, felebaráti szeretet utján jár. 
Igénytelen, a kévésén is megelégedett, mert „az odafennvalókkal
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törődik és nem a földiekkel". (Kol. 3, 2.) Az a meggyőződése, 
hogy „legnagyobb nyereség az istenfélelem megelégedéssel; 
semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk sem
mit". (I. Tim. 6, 6—7.) Az az álláspontja, hogy „jobb a kevés 
az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, ahol háborúság 
van". (Péld. 15, 16.) Ez a lelki kenyéren felnövekvő nemzedék 
nem lesz önző, anyagias. Nem zárkózik el a példázatbeli gazdag 
lelketlenségével a Lázárok nyomorúsága elől, hanem a sama- 
ritanus irgalmasságával hajol le hozzájuk. Még ellenségeihez 
is. Nem bűnös szívének sugalmazását követi, Isten Igéjének en
gedelmeskedik, mely arra inti: „Ha éhezik a te ellenséged, adj 
ennie, ha szomjuhozik, adj innia, mert ha ezt míveled, eleven 
szenet gyüjtesz az Ő fejére." (Róm. 12, 20.)

Minden politikai, gazdasági és társadalmi kérdést Krisztus, 
az élet kenyere old meg a Benne megújuló, Belőle táplálkozó 
emberek által. Nála nélkül csak olyan szörnyűségek történnek 
meg, hogy a világ egyik részén élelmiszereket süllyesztenek a 
tenger mélyére, búzával fűtenek, a világ másik részén ugyan
ekkor éhen pusztulnak az emberek.

Isten a mai nyomorúságot tanulságul adta a világnak. 
Ezáltal akarja megértetni vele, hogy „akinek van, annak adatik, 
akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amije van." Ha a világ 
elfogadja Krisztust, az élet kenyerét, életet nyer s a teste szá
mára is meg fogja kapni, amire szüksége van, ha kizárja az 
életéből, azt az anyagi jólétet is elveszíti, amivel eddig Isten 
kegyelme és hosszútűrése folytán bírt.

Isten felkínálja a megoldást, nymjtja a kenyeret s vele az 
életet. Krisztus az élet. Aki hisz őbenne, örök élete vau. Ámen.

Bélák Sándor
tokaji lelkész.

Az élet megdicsőülése.
Bőjt V. vasárnapjára.

Ján. evang. 13. r. 31—36. v.
Éj volt. Sötétebb és komorabb éjszaka, mint bármikor — 

máskor. A Mester utólszor volt együtt tanítványaival, mert „az 
Ő órája már elérkezett, hogy e világból átmenjen az Atyához" 
s ezekben az utolsó percekben keblére öleli mindazokat, akiket 
mindvégig szeretett s mint jó Atya gyermekeivel szemben meg
teszi mindazt — amire életük irányításánál szükségük lesz akkor, 
amikor már Ő nem lesz közöttük. Azért hajol végtelen szere
tettel — az utolsó vacsorán tanítványai fölé s megmossa lábai
kat, megtisztítja szívókét, hogy ezzel a szeretetben gazdag szol
gálatra nékik példát adjon, hogy ők is így mossák meg egymás 
lábait. Majd megrendült lélekkel tesz bizonyságot „az árulásról" 
s szomorú lélekkel jelenti be: „Bizony mondom nektek, hogy 
egyikőtök el fog árulni engemet." S mikor a tanítványok álmél-
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kodva néznek egymásra s tanácstalanul állanak előtte, — Péter 
odafordul ahhoz a tanítványhoz, aki épen Jézus kebelén nyugo
dott, kérdezze meg, ki az ? mire Jézus leleplezi az áruló Judás 
Iskariotést s mikor kezébe adja az árulás jelét, a bemártott falatot, 
Judást megszállta a gonosz lélek és azonnal eltávozott.

Éjszaka volt. S ebben a sötét éjben gyultak ki a legfénye
sebb, a legragyogóbb csillagok, — melyek a komor éjben biz- 
tatólag integetnek felénk. Jézus megrendült szíve volt az az 
égboltozat, amelynek kárpitján olt tündököltek — a legszebb 
csillagok. A szenvedés utján szeme a Golgothára meredt, s a 
megáldoztatás órájához közel leteszi a szenvedés és szeretet 
emlékeiben országa alkotmányának alaptörvényét, s annak sze- 
geletkövét s azután Isten akaratának engedelmeskedve kész 
meghozni a nagy áldozatot, ezzel az egy bizonyságtétellel: „Igen 
Atyám. . .  “

S ha reá tekintünk, s ha szemünk elé állítjuk — a szen
vedés történetnek e megható órájában, kibontakozik előttünk 
egy kép, amely — legyen bár sötét keretbe foglalva, — mégis 
a múlandó lét minden gyarlóságát legyőzve, égi dicsőséget su
gároz szerte szét, mert ez az élet megdicsőülése a szenvedésben 
és önfeláldozó szeretetben.

Beszéljünk ma — ezen a „fekete vasárnapon® a felolvasott 
szent igék alapján — a szenvedésben és önfeláldozó szeretetben 
megdicsőült életről.

I. Az élet és az életről való beszéd felette érdekel ben
nünket, mert mi mindnyájan ezt az életet éljük; az „élet meg
dicsőüléséiről szóló beszéd beleütődik a mi lelkűnkbe, mert ez 
ott él bennünk, mint egy szép reménység, mint a szív forró 
vágyódása. Dicstelen — Isten dicsőségét nélkülöző életet mégsem 
akarunk élni. De amikor „az élet megdicsőüléséiről szólunk, 
nem szabad csupán azokra gondolnunk, akik tőlünk az elmúlás 
utján elköltöztek s most mint megdicsőült lelkek élnek az örök
kévaló hajlékokban. Felolvasott szent leckénk, mely egykor 
Jézus ajakán hangzott el, arról tanúskodik, hogy már e földön 
is van „megdicsőült® élet.

„Mikor pedig (Judás) kiment, Jézus igy szólt: Most dicsőitte- 
tett meg az Ember Fia, és az Isten is megdicsőült Ő benne. Ha az 
Isten megdicsőült Ő benne, az Isten is meg fogja őt dicsőíteni ön
magában. És azonnal meg fogja öt dicsőíteni. “ Ezt Jézus közvet
lenül a judási árulás után mondotta, amikor már jól tudta, hogy 
— mennyi megaláztatás, leverettetés, kínos szenvedés vár reá. 
„Most® dicsőittetett meg az Ember Fia. Amikor Jézus egy cso
dálatosan tiszta szép élet után — a Golgothára úgy tekint mint 
az ő megáldoztatásának helyére, ahol a világ bűneiért — meg 
kell hoznia a nagy áldozatot, — s erre az útra fenséges nyu
galommal lép rá, nincs szívében semmi zúgolódás, semmi ellen
kezés, a lelkében megszólaló hangra csak egy választ a d : „Igen 
Atyám. . “ kész vagyok érted, a te dicsőségedért minden áldo
zatra, kész vagyok végigjárni a kínok Golgotáját, kész vagyok
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elviselni minden megaláztatást, megcsúfolást, kész vagyok hor
dozni minden keresztet, — kész vagyok azt a keresztet magam 
felvinni az én megáldoztatásom helyére, — akkor ez az élet 
megdicsőülése a szenvedésben. Mert a szenvedés tisztítótűz, lelket 
tisztító erő, amely kifényesíti azt, mint a tűz az aranyat.

Akarsz-e Te is a szenvedésben „megdicsőült“ életet élni? 
Akarsz-e megtisztulni ? Akarod- e, hogy a te életedben is dicső
üljön meg az Isten ? Akarod-e, hogy ha benned megdicsőült az 
Isten, dicsőítsen meg téged is önmagában — és reméled-e, hogy 
azonnal meg fog téged is dicsőíteni. Mert, hogy szenvedsz, hogy 
unottan vonszolod saját keresztedet, és látod te is sokszor a 
Golgothát, melyen saját boldogságodat feszítik keresztre, — azt 
naponként érzed, tudod, mert a te életed egy kereszthordozó 
élet! Érzed azt is, hogy a megpróbáltatásokban hiányzik a böl
csesség, nem tudod mitévő légy, hiányzik a bátorság, meggyötört 
lelked közel van a kétségbeeséshez, érzed, hogy nincs senki, 
aki téged megvigasztalna, egyedül magadra hagyatva szenvedsz 
ebben a hideg közönyös világban, — naponként látod, hogyan 
hagynak cserbe, hogyan árulnak el az emberek, vájjon mihez 
fogsz? Vájjon dicstelenül akarsz szenvedni és nem tud ajakad 
imára nyílni, kezed nem tud imára kulcsolódni, szemed nem 
tud felemelkedni a hegyekre, ahonnan neked segedelem jönne, 
ahol fel fogják a te sóhajaidat, ahonnan van vígasztalás, erő, 
világosság, tanács, üdv és segítség az egész kétségbeesett világ 
számára. A szenvedés sötét éjszakáján az imádság áldó-vigasztaló 
angyal, amely téged kézen fog s vissza vezet Téged a te meny- 
nyei Atyádhoz s te benne tisztán látod, hogy az ő akaratából 
kell szenvedned, — s ha úgy tudsz szenvedni, hogy kész vagy 
elhordozni minden szidalmat, árulást, ostorcsapást, töviskoszorút, 
ha az Istennek lelke és a dicsőség lelke nyugoszik rajtad, (I. 
Pét. 4, 14.) — akkor a te életed „megdicsőült„ a szenvedésben.

A szenvedés iskolájának négy osztálya van, ezt végig kell 
járnod. Az első osztályban — zúgolódással hordozod a reád mért 
keresztet, — a másik osztályban szenvedsz, mert muszáj szen
vedned kényszerűségből, mert úgy sem tudsz szabadulni a 
szenvedéstől, a harmadik osztály, ahol meglátod Istennek aka
ratát, amelynek teljesítésére mindenkor kész vagy, s negyedik 
osztályban, ahol a szenvedést kiváltságnak ismered fel, — s 
alázatos szívvel teszel bizonyságot arról, hogy az Isten téged 
méltónak talált arra, hogy érte, az ő igazságáért szenvedj s 
hozzávaló hűségedet, ragaszkodásodat, bizalmadat — csendes 
béketűréssel, megadással — mint Isten dicsőségének hordozója 
mutatod meg, — akkor a te életed „megdicsőült" a szenvedésben.

Péter apostol arra inti híveit (I. lev. 4, 12.): Szeretteim! 
ne ütközzetek meg a köztelek támadó kisértések miatt, mint 
ha reátok nem tartozó dolog történnék veletek, sőt inkább, ha 
a Krisztus szenvedéseinek váltok részeseivé, örüljetek, hogy az 
ő dicsőségének megjelenésekor is örülhessetek nagy örömmel. 
Ha szidalmaztattok a Krisztus nevéért, boldogok vagytok. Ne
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szenvedjen közületek senki úgy, mint tolvaj, vagy gonosztévő, 
ha pedig úgy szenved, mint keresztyén, ne szégyenlje, sőt in
kább dicsőítse az Istent. . Épen azért, akik szenvednek Isten 
akaratjából, bízzák ő reá leikeiket, mint hű teremtőre — jót 
cselekedvén.

Óh boldog az a lélek, melyet a nyomorúságok viharai az 
örök békepárthoz vezetnek, Istenének és Megváltójának szívére. 
Óh áldott szenvedés, mely bennünket a menny keresésére és 
megtalálására tanít és vezet. „Boldog ember az, aki e kisértés
ben kitart, mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek 
koronáját, amit az Ür Ígért az Őt szeretőknek. (Jak. ap. I. r. 12. v.) 
Látod ott azt a szenvedőt, az élet tövises útján haladni? Neki 
kevés jó napja volt e földön, súlyos keresztjét hordozza vállán, 
és mégis megvigasztalódva hordozza azt, valami csendes vidám
ság ragyog szemeiben, mert bírja azt szívében, ami drágább a 
világ minden kincsénél: az Istennel való békességet, a hívő 
lelkek türelmét s az örök élet reménységét. Valóban boldog 
ember az, aki kitart.

— És most lépj be egy csendes betegszobába, lépj egy 
beteg-ágyhoz, amelyen utolsó harcát vívja egy fáradt, szenvedő 
testvér. Vége itt az élet minden örömének, az élet minden re
ményének, a halál közelségének a jele: a hideg verejték ott 
gyöngyözik arcán és mégis boldog béke honol homlokán, égi 
reménység sugárzik megtört szemeiből, nem remeg a haláltól, 
örül a halálnak, örül, hogy leteheti az élet terhét, örül ama 
dicsőségnek, mely felváltja a földi lét minden szenvedéseit. Bol
dog ember az, aki a kisértésben kitart, mert megpróbáltatott és 
megdicsőittetett.

És most tekints az örök-élet fényes mezejére s lásd ott 
ama hazatért vándorokat, ama győzelmes küzdőket, ama meg- 
dicsőült szenvedőket, akik az Üdvözítő trónja előtt leborulva 
szólnak: „Én Uram és én Istenem 1“ A durva zarándokruha fel 
van cserélve a megdicsőültek hófehér győzelmi öltönyével, ke
reszt helyett kezökben győzelmi pálma, a tövistől sebzett fáradt 
homlok az élet koronájával felékesítve, az utolsó fájdalom is 
örömmé változott, az utolsó könnyek is a szemekből letörölve, 
az utolsó sóhaj elhal a dicsőítésben és magasztalásban, — a hű 
lelkek elveszik az Örök élet koronáját, amit az Űr Ígért azoknak, 
akik Őt szeretik.

Mindnyájan, akik „Őt szeretik". Ha életünk itt a szenve
désben megdicsőült, kész számunkra az örök élet koronája. 
Miden fej, legyen bár nyomorúságtól és szomorúságtól még oly 
lecsüggesztett is, minden homlok, legyen bár oly redős a sok 
gondtól és aggodalmaskodástól, ékesítve lesz az örök élet koroná
jával, amit az Ür Ígért az őt szeretőknek, akik ő érette örömmel 
szenvednek, az ő szeretetében élnek, szenvednek és meghalnak.

II. De az Úr — a bucsuzás pillanatában — azzal vigasztalja 
tanítványait: Fiacskáim még egy kevés ideig veletek vagyok, 
de — amint már megmondottam a zsidóknak: ahová én megyek,
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oda ti nem jöhettek, úgy most is megmondom: Új parancsolatot 
adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, 
úgy szeressétek ti is egymást. — Ezekkel a szavakkal nyíltan és 
világosan az „önfeláldozó szereteted tette országának szegély
kövévé. azzá a ragyogó fényes csillaggá, amely a földi embert 
Istennek, mint örök Szeretetnek gyermekévé avatja, amely mint 
félreismerhetlen jel arra, hogy kicsoda az ö  tanítványa, mert 
arról ismerik meg mindenek a Krisztus tanítványait, ha egymást 
szeretik. „Üj parancs* volt ez abban a világban, ahol a régiek
nek megmondatott, hogy szemet szemért és fogat fogért — ahol 
a mózesi törvény azt hirdette: szeresd felebarátodat és gyűlöld 
ellenségedet. Új törvény volt az, amikor Jézus azt hirdette: 
Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoz
nak, imádkozzatok azokért, akik titeket üldöznek. S ennek az 
új parancsnak a betöltésével, a szeretet hatalmával győzték meg 
az első keresztyének a pogányok önző, rideg és szeretetlen 
világát. Ujjal mutattak reájuk a pogányok: nézzétek a keresz
tyéneket, hogyan szeretik egymást. A keresztyének szerették 
egymást, szerették ellenségeiket is s imádkoztak érettük s ahol 
átok szállt feléjük, áldás volt a feleletük.

Ma is ez a mi elhivatásunk. Az Úr parancsolata kötelez. 
Az Úr lelkét vettük zálogul, ö  példát adott nekünk a szeretet 
szolgálatára. Meghazudtolhatjuk-e ezt a lelket ? Nem, soha 1 Le
gyen bár oly szeretetlen a világ, ostromolja bár még oly nehéz 
kérdésekkel lelkünket az a szomorú látvány, hogy Krisztus nagy 
műve után közel két ezred évvel gyilkos fegyverekkel és vér
ben állanak egymással szemben a nemzetek, mi hiszünk a 
szeretet hatalmában, mi hiszünk a szeretet megdicsőitő erejében, 
mely tomboló viharok között is életet fakaszt s a romokon a 
jobb jövőt építi. Nem az ember szívében termelt szeretet ez, óh 
mert az gyarló, önző és ingatag, hanem az Úrnak szeretető, aki 
életét áldozta érettünk a keresztfán s amellyel azokat táplálja, 
akik benne hisznek. Ez a szeretet soha el nem múlik. Ennek 
birtokában vágyunk és tudunk még most is, talán épen most 
áldásos életet folytatni, ebben a szeretetben látjuk azt a csodá
latos erőt, amely megdicsőiti a mi életünket. S ha nem is bírjuk 
megváltoztatni e világ képét, oázisokat teremtsünk a sivatagban, 
mert ahol a szeretet él, ott oázis nyílik mindenütt a sivatagban. 
Ott van ez abban a szelíd családi körben, ahol a hű Atya s a 
gondos édes anya gyermekeikért élnek, ahol testvér testvért, 
rokon rokont támogatva küzdi meg az élet küzdelmét. Ott van 
ez, ahol lelkiismeretes nevelők, tanítók nem a maguk javát ke
resik, de a reájuk bízott nyájét. Ott van ez, ahol a könyörülő 
szeretet felemeli az árvákat, az özvegyeket, a betegeket, az 
elhagyottakat, az élet útvesztőjében tévelygőket, ott van minde
nütt, ahol a könyörület végzi a maga munkáját.

Óh ha ez a lélek kerekednék felül ebben az önző szeretet
len rideg világban! Óh ha ennek szolgálatában töltenénk éle
tünket. Testvéreim! Sok szó esett már a szeretetről. Szép szavak,
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zengzetes igék. De ne legyen a szeretet szó, hanem tettl Az 
igazi önfeláldozás tette!

Ez az élet megdicsőitése — az önfeláldozó szeretetben! 
önfeláldozó, önzetlen szeretetben égtek azok a nemes szívek, 
akik a Krisztus leikétől áthatva, készek voltak odaáldozni min
dent a Krisztusért és az ő ügyéért. Az önfeláldozó szeretetben 
dicsőültek meg azok a bátorszívű vértanuk, vezérek, apostolok, 
akik meghozták a legnagyobb áldozatot s életüket áldozták fel 
Krisztusért. Nincs annál nagyobb szeretet, hogyha valaki életét 
adja oda barátaiért —, nincs az emberi életnek méltóbb meg
dicsőülése, mintha az önfeláldozó szeretetben felmagasztosul.

A mártyroknak, a vértanuknak sorozata hosszú — vége
láthatatlan. Blondina, a 14 esztendős pogány leányzó a kínzó
kamrában — amidőn rettenetes kínokkal akarták őt eltéríteni 
keresztyén vallásától, Krisztus iránti rajongó szeretettől áthatva, 
kínzóinak haldokolva s elhaló hangon is csak azt suttogta: 
„Christiána sum!“ S élete az önfeláldozó szeretetben megdicsőült.

Gusztáv Adolf, a hős svéd király, „észak oroszlánja" épen 
most 300 esztendeje — a ltitzeni síkon feláldozta életét s az 
evangéliomnak vészes időkben megmentője lett, de a Krisztus 
önmagát feláldozó szeretetében élete „megdicsőült". Halála helyét 
a lützeni síkon egy kápolna jelzi: a „svéd kő" — ahová az 
evangéliom hívei ebben az esztendőben elzarándokolnak, hogy 
leróják kegyeletüket a hős király iránt és tanulják meg tőle, 
hogyan dicsőül meg az emberi élet az önfeláldozó szeretetben.

Nagyvárosok éjjeli életében magasra emelt villany trans- 
parensek gyulnak ki a sötét éjben, üzleti hirdetéseket szórva 
szerte szét, — a mi megpróbáltatásaink sötét éjjelében — ezen 
a fekete vasárnapon mai Igénk egy égi fénnyel csillogó trans- 
parens, amelynek tündöklő betűi sorra gyulnak ki: Az é l e t  
m e g d i c s ő ü l é s e  — a s z e n v e d é s b e n  — és  — az 
ö n f e l á l d o z ó  s z e r e t e t b e n .  Ámen.

Kardos Gyula
balassagyarmati alesperes-lelkész.

Március tizenötödikén.
Zsolt. 13.

Jézus Krisztus szenvedéstörténetében a legnehezebb óra 
nem a golgotái megáldoztatás volt, amikor személyének emberi 
részével már leszámolt, hanem a getsemánei vívódás, amikor 
pillanatokra úgy érezte, hogy Isten és emberek elhagyták őt. 
Ebben az észvesztő árvaságban csak az imádság tartotta a lelket 
benne. Szörnyű lehetett az az óra, amikor döntenie kellett, hogy 
az emberiség üdvéért feláldozza-e magát, vagy meneküljön, 
mert a menekülés lehetősége is megmaradt számára. És míg ő 
halálosan nehéz verejtékezésben viaskodott az Istennel, akiket 
ő lelkileg megmentett, tanítványai édesdeden szúnnyadoztak. 
Anélkül, hogy a Megváltó emberfeletti nagyságából csak egy
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makulányit is le akarnék faragni, az az érzésem ma, amikor 
inkább keserűséggel, mint lelkesedéssel van tele a lelkem, hogy 
a Megváltónak ez a tragikus órája megdöbbentően hasonlít a 
mi nemzetünk mai tragikus tusakodásához. Jézus kálváriájának 
apróbb-nagyobb stációit megjártuk már mi is és noha Golgotára 
még nem értünk, mert hiszen élünk és vagyunk még, de na
gyon közel járunk a megáldoztatás hegyéhez. És miközben 
könnyes, verejtékes, vérző imádságban fetrengünk Getsemáné- 
ban és Judások sanda poroszlócsapatai fogják körül halálos 
ölelésben véres, megcsonkított testünket, akiket megmentettünk, 
gőgös, büszke nyugati kultúrnépek édesdeden szúnyadoznak 
körülöttünk. — Oh, nehéz sors Krisztusnak lenni a nemzetek 
sorában, nehéz küldetés, hogy egy nemzet szíve vérével tegye 
porhanyóssá azt az ugarat, amelyen majd mások aratnak, vagy 
fákat ültessen, amelyekről más szedi a gyümölcsöt. Március 
idusának lélekemelő ünnepén panasz kél az ajkunkon és a zsol- 
tárossal kérdezzük: Uram, meddig feledkezel el rólam? Meddig 
rejted el orcádat tőlem?

Mert sokszor a gyötrődő szívnek úgy tűnik, mintha elha
gyott volna minket az Isten. Vétkes gondolat bűnös érzés. De 
a megalázottság vermében megfeledkezik a szív arról, hogy az 
Isten Jób szenvedéseivel sújtja azokat, akiket szeret. Megfeledke
zik erről és reményvesztve sikolt: Uram, aki Vereczke büszke or
mára állattad e népet és új, boldog Kánaánt mutattál neki, 
amikor még Téged nem ismert és pogány isteneinek áldozott; 
aki megengedted, hogy e nép megismerje a Te Fiad, a Krisztus 
tudományát és ennek védelmére rendelted a keleti pogányság 
ellen; aki védőgátul sorakoztattál minket ide, hogy mögöttünk 
az emberi kultúra békés vetőmagjai szökhessenek gazdag ara
tásba ; aki Muhipuszta, Mohács, Majtény és Világos után is 
gyújtottál világosságot az éjszakában ; most megengednéd, hogy 
Trianonnal szöget verjenek a nemzet koporsójába ? Elnéznéd 
sokáig, hogyan hull a rabtartók korbácsa az új aradi és eper
jesi vértanuk hátára ? Nem hallanád óh könyöriiletnek Atyja a 
gyimesi és toroczkói szüzek sikoltását? És nem szánnád meg 
azokat, akiknek csak halkan, szepegve szabad sirniok a te nagy 
vitézeid Rákóczy, Thököly, Bethlen Gábor sírjánál? Amiről a 
Te lelked ihlette költő így dalolt: „Ha a föld Isten kalapja, 
úgy hazánk bokréta rajta14, Te engednéd ezt a bokrétát kala
podról letépni és a sárba taposni? Nézz ide, felelj nékem Uram 
Istenem. — Hiszen tudom én, hogy gyakran vétkeztünk ellenedf 
Te mosolyogtál reánk és mi elfordítottuk rólad orcánkat. Te 
diadalt adtál és mi megfeledkeztünk a hálaadásról. És amikor 
lelkűnkben szent rózsákat próbáltál fakasztani, emberek terem
tette istenek után futkostunk. Jaj, nagy a mi vétkünk, de nagy 
a bűnbánatunk is. Te pedig irgalmas Isten vagy és mi néha 
még arra is gondolunk, hogy a te Fiad tudománya másutt sem 
világol fényesebben, miért, hogy minket látogatsz meg olyan 
nagy haraggal? — így beszél a keserű honfi szív és nem gondol
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arra, hogy nem volt soha az a sötét éjszakánk, hogy az Isten 
diadalmas hajnalt ne támasztott volna. Mert az Isten nem fe
ledkezik meg arról, hogy ennek a népnek fiai minden bűnük 
dacára emberi vonatkozásban olyan jók, mint a friss, foszlós 
kalács, hogy házuk és szívük nyitva áll mindeneknek és az 
összeseknek vétkeit elfedezi az egyeseknek erényeivel. Szomorú 
a mj lelkünk mindhalálig, de él bennünk a reménység, hogy 
az Úr megtekinti bűnbánó népének alázatosságát és getsemánei 
gyötrődések után nem engedi rabtartók Golgotáján elveszni.

És felsír ismét a zsoltáros Dávid lelke: Meddig hatalmas
kodik az én ,ellenségem rajtam? És nyomában szól a mi bá
natos lelkünk: Miért van az, hogy rokonnépek és rokonérzések 
nélkül egészen egyedül állunk, mint Jézus Urunk Getsemáné- 
ben? Nincs még egy ilyen árva nép kerek e világon. Nagy
szerű életerők duzzadnak benne. Ázsiai hazájából idekerülve 
nemcsak fölszívta magába mindazt, amit európai kultúra ter
melt, hanem sajátos népi kultúrát hozott elő önmagából és a 
maga kebelén táplált olyan egyéniségeket izmosított elő, hogy 
a világ legnagyobbjai közé emelkedtek. — Kiskőrösön jártam. 
Nádfödeles, alacsony gerendázatú kis házba vezettek. Néhány 
szintelenedő szalagon, néhány hervadó koszorún kívül semmit 
nem láttam. És mégis mindent megláttam. Belevágott a lel- 
kembe egy szépséges költemény néhány sora: „Nádfedeles kis 
kunyhók többet értek, kis fészkei nagy szabadságregéknek, 
mint gőgre épült palotáitok, hol szolgaság ül, bárhová nyitok.® 
Megcsapott engem a szabadság szele, a puszták végtelenjét ál
modtam magam elé, mert ebben a házban született: Petőfi 
Sándor! Úgy éreztem, hogy az a kis viskó az egész nemzetet 
szimbolizálja, amely szegényesen, bús nincstelensógben is föl
felé tör és Eget kér. — Miért hogy nincsen ennek az életerőtől 
duzzadó népnek egyetlen igaz barátja? Nem a rokontalanság 
teszi ezt, hanem az, hogy végzete népek országúlja mentén élni, 
ahol századok óta ütközik meg nyugat és kelet dühe és vér
zivataros időkben, akarva nem akarva, mindig belesodródott a 
viharba. Kereste a békés életet, de útjában volt marakodó né
peknek, ezért kellett pusztulnia, vesznie, szétesnie, mint az ol
dott kévének. A népek sacra egoismo-ja dehogy is néz az ér
demekre. Útban vagyunk, tehát a sírba akarnak sülyeszteni. 
És ennek a népnek csodálatos életrevalóságát az mutatja, hogy 
százszor eltiporva százegyedszer újra talpra állt. Szinte azt 
mondanám ez árva néppel kapcsolatban, amit nagy emberekre 
mondanak, hogy a legerősebb az, aki egyedül áll. Hadd hulljon 
az a korbács a hátunkra, Jézust is korbácsolták és a magyar
nak mindig korbács kellett, hogy egybekapcsolódjék és ereje 
tudatára ébredjen. Hogyha édes hazánk nagyrésze új tulajdo
nosai bölcsek volnának, simogatnák ezt a drága, nagyértékű 
népet és már rég kezes báránnyá lett volna. Mi a megszállás 
alatt mindig a korbácsért imádkoztunk, megcsókoltuk a kor
bácsot, mert egybeforrasztotta és magyarnak tartotta meg a
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magyart. Megahízott, de fölemelt, aminthogy a mártiromság 
mindig fölemel.

De nem sirunk és nem kesergünk tovább, az az alkalom, 
amely ma összehozott, annyi nagy élménnyel, annyi lelkesítő 
momentummal van tele, hogy a kövek szólalnának meg, ha mi 
nem lelkesítenénk és lelkesednénk. Egy az idegen érdekek 
szolgálatában már-már halálra fásult nép néhány ifjú lelkesítő 
szózatára pillanatok alatt talpraállt. Kossuth szózatai, Petőfi 
dalai, Görgey hadvezéri zsenialitása — mindhárman evangéli
kusok voltak — ennek a hősi küzdelemnek az irányjelzői. Hogy 
az egész világ szimpátiája kisérte ezt a csodás harcot, az tény
leges támogatás nélkül nem sokat ért. A reakciónak, amely 
emberrel és pénzzel győzte, mégis diadalmaskodnia kellett. Pe
tőfi eltűnt, Görgey börtönben, Kossuth számkivetésben, az ara
diak a bitófán, kellett-e ennél nagyobb vigasztalanság? És a 
szűz magyar erő várt és diadalmaskodott. Azokban a csodás, 
legendás, hősi napokban írja a németek nagy lírikusa a szép
séges sorokat: „Ha ezt a szót hallom: magyar, a német plundra 
szűk lesz rajtam!* Bizony! magyarnak születni vértanuság, de 
magyarnak születni kiváltság is! Ezt mindig érzem, amikor 
nagy időkre gondolok és érzem most. amikor szárnyaszegetten 
várjuk a feltámadást. Mert hősi időkhöz és hősi emberekhez 
nem ünnepelni, hanem erőt gyűjteni megyünk. A miénk volt 
ez a gyönyörű ország, amikor tatár-hordák verték ki belőle a 
koronás királyt, a miénk, amikor Budavára nyögte a török igát; 
a miénk, amikor az összbirodalomba próbálták kebelezni és a 
miénk ma is, amikor kezét-lábát lenyesték. Az ősi koronázó 
város hívja az édes anyát és ha gyermekei leikébe százszor 
fojtják is bele a magyar imát, Rákóczy talpasai, Vak Bottyán, 
Esze Tamás, szellemszárnyakon röpködnek a munkácsi vár körül. 
Kincses Kolozsvár fölött őrt áll a nagy fejedelmek bibliás lelke. 
És a déltiszai nádasokban lehalkulva, de biztatóan szól a ti- 
linkó. — Golgotákat járt szegény népem, nem harcra hívogatlak 
én, mert irtózom véreim újabb szörnyű pusztulásától, a Golgo
táknak újabb sorozatától. De mondjátok, a mai magyar élet 
nem rosszabb a halálnál? Gyűlöletsorompók megfojtanak, ha 
nem^segítünk magunkon. Hiába appellálunk a világ lelkiisme
retére, alusznak, nem hallják. A győzelmi mámor megfosztotta 
a tisztán látástól. Pedig a történelem kereke forog, akik ma 
fenn vannak, holnap ismét alákerülnek. Csak a magunk ere
jében bizzunk és ezért az erőért menjünk a múltba. Idegezzük 
be gyermekeink leikébe, hogy mi nem mondunk le és nem 
felejtünk. Majd ha újra szól a kürt, akkor megindulunk mind
nyájan gyermekek és aggastyánok, elevenek és holtak, az utolsó 
csatára Nagymagyarországért! Mert vagy elpusztulunk mind az 
utolsó szálig, vagy ez a mi hitünk valóságra válik.

Óh de hová ragadsz lelkem heve? Talán van ennél a 
harci összefogásnál biztosabb menedékünk is? Dávid, a zsol
tárköltő, amikor kikeseregte bánatát az Isten előtt, odaült Iá-
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baihoz és megenyhültem szólt: „Én a te kegyelmedben bíztam. 
Örüljön a szívem a te segítségednek.* Ne akarjunk mi se mást 
édes véreim, drága gyermekeim! Mert hiába építünk mi ön
erőnkre, a mi erőnk erőtlenségben múlik ki és menthetetlenül 
elveszünk, ha ő nem karolja fel ügyünket. Arra kérlek tehát 
én népem, légy az Isten népévé, légy bibliás keresztyénné. 
Mert ez mindenekelőtt a faji bűnöket szünteti meg. Vannak-e 
ilyenek? Ha vannak-e? Akárhányszor nemzeti szerencsétlenség 
oka volt a mi nagy bűnünk, a pártoskodás, a pártviszály. Nem 
lett volna talán magyarok gyászos temetője Mohács, ha büszke 
vezérek nem versengenek a hatalomért. Láttál-e már három 
magyart, hogy ne lettek volna két párton? Az államban, a 
politikában, a társadalomban, a családban, még Krisztus egy
házában is halálos ellenségként állnak egymással szemben. 
Fülemilepöröket ijesztő botrányokká dagasztanak. Ez nem evan
géliumi élet. Hát ezért sújt és büntet minket az Isten. Ezért 
mondom, csak az evangélium egységre hozó ereje és hatalma 
mentheti meg lelkeinket és nemzetünket. Én hiszek az én né
pemnek jóságában, de hiszen Péter apostol is jóságos volt és 
egész a Krisztus-tagadásig ingadozott. Életünk vezérhajója legyen 
Jézus és akkor halálon és poklokon át is feltámadunk.

Őseink, ha pártoskodáson át is, de éltek, haltak a honért. 
Megtetted-e te már kötelességedet a nemzettel szemben magyar 
férfi? Mert látod, nagyon szép trikolóros pózban ott állni a 
tribünön és konzervatív, vagy liberális nézeteket vallani, de az 
mitsem ér, ha a szavakat cselekedetekre nem váltod át. Ha 
tudós vagy, gazdagítsd tudományoddal e nemzetet és ne fuss 
messze idegenbe dicsőség után, mivelhogy ez a nép nem tud 
dicsőséggel és csengő aranyakkal fizetni. Ha művész vagy, az 
ecset, a véső magyar gondolatot fejezzen ki, ha költő, vagy 
zenész, magyar dal buzogjon a magyar lélekből; ha államférfi, 
ne szónokolj, de adj munkát a dolgozni akaróknak. A magyar 
gondolat és a magyar akarat jusson kifejezésre mindenütt, ahol 
a toll szalad a papiroson, vagy a kalapács esik az ülőre.

Magyar asszony, a te kezedbe van letéve a nemzet jö
vendője. Légy spártai anyává, légy a Gracchusok anyjává, 
akiknek a szívében hit és haza az első. Minden ország táma
sza, talpköve a tiszta erkölcs. Már pedig a gyermek lelkének 
mivé fejlődése a te kezedben van. Csodálatos, bensőséges volt 
a régi magyar családok élete. Ezt újítsátok föl, mert az erköl
csös és vallásos családi élet az a pont, amelyre támaszkodva 
ezt a romlott világot sarkaiból kiforgathatjuk.

Nem ragadja meg a lelkedet ifjú a márciusi ifjak hevü
lete? A márciusi akarat? Mint egy gyönyörűséges álom él ma 
is a lelkűnkben, hogy amihez politikusok, államférfiak, kipró
bált régi hazafiak csak félve, óvatosan nyúltak, azt a magyar 
ifjúság a pillanat hevülete alatt megcselekedte. Van úgy, hogy 
a bölcsességnek némának kell maradnia, amikor a cselekvés 
ideje elérkezik. Szinte azt mondanám, ma sem a bölcsesség az,
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amely szabadulást nyújthat, hanem az a lángoló lelkesedés és 
cselekedni akarás, amely minden kétséget kizáróan benne van 
a magyar ifjúságban. Óh ifjúság, nemzetünk jövendője, egyetlen 
reményünk, te vagy a mi feltámadásunk záloga, hogyha a lel
kesedés tüze téged nem fűtene többé, valóban elkövetkezett 
volna nemzetünk halálának órája.

E nagy nemzeti ünnepen alázatos szívvel csókoljuk meg 
az Isten atyai jobbját, aki nem kímélte meg nemzetünket a 
getsemánei gyötrődésektől, aki Golgotákat járatott velünk, de 
az ő szabadító angyalát idejében mégis mindig elküldte hozzánk. 
Ha tehát nehéz is elhordani ma azt a keresztet, amelyet az 
Isten ránk mért, ha nehéz is arra gondolni, hogy édes véreink 
a rabság keserű kenyerét eszik, ha északról, délről, keletről 
és nyugatról a gyűlölet viharfellegei sokasodnak is fel a ma
gyar Ég körül; sohasem volt olyan sötét éjszaka, hogy utána 
reggel ne jött volna. Az a nép, amely oly nagy történeti hiva
tást töltött be, mint a magyar, örök jogot szerzett magának az 
életre a többi népek között. Az Isten nem hagyott el minket és 
ha ő velünk van, nemzetünk jó és igaz ügyét a poklok kapui 
sem dönthetik meg. Ámen.

Szántó Róbert
budapesti ev. lelkész.

Eladó — nem eladó.
Virágvasárnap.

Ján. 12. 1—8.
Olyan különös ennek a szentigének a csöndje. Hiszen ma 

virágvasárnapról emlékezünk, amelyen az ünnepre összegyüle
kező zsidók a bevonuló Megváltót fogadják Jeruzsálem utcáin. 
Az ünneplés jelvényeivel fogadják: pálmaágakat szórnak az 
útjára és a szent dalt éneklik: Hozsánna a Dávid fiának, áldott, 
aki az Ur nevében jö n ! hozsánna a  magasságban! (Máté 21, 9.) 
— Amikor mi a virágvasárnapra gondolunk, emberáradat, nagy 
néptömeg áll előttünk és hangos kiáltás hatol a fülünkbe. De 
ez a nagy csönd, ez a békesség, mely mai evangéliumunkból 
felénk árad, egy kissé szokatlan számunkra.

Napról-napra az események ragadó árjában élünk. Meg
értjük azt a viharzó tengeráradatot, mely a nagyhéten megostro
molja Pilátus palotáját. Megértjük azt a zajos jelenetet, melyben 
Jézus a  szenvedés útján jár, szitkok és sajnálkozó jajgatások 
között. Megértjük az égzengést, mely nagypéntek eseményei 
között döbbenti meg mindazokat, akik a  meghaló Isten vég- 
vonaglásait nézik. Mi megértjük a harcnak, a  küzdelemnek a  
kürtzengését, — de azt a csöndet, melyben Jézussal együtt egy 
békés otthonnak a  falain belül örvendezhetünk, nehezen érti 
meg a lelkünk.

Mert ebben érezzük szegényeknek magunkat, azért Jézus 
e mai virágvasárnapon megfogja a kezünket és elvezet a betá-
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niai otthonba, hogy ma itt ünnepeljünk. És itt föltárul előttünk 
egy szegényes otthon gazdagsága.
Szolgálat.

A betániai háznak egyik drágakincse a szolgálatkészség. 
— Jézus ide tér pihenőre és e ház lakói az ő és tanítványai 
számára vendégséget készítenek. Főképpen Márta szolgált. A 
termet díszítette és az ételeket hordta össze. A vendég tiszte
letére díszt akart látni a falakon, az asztalon. És a sokat fára
dok utasoknak jó ételeket kívánt adni. Bizonnyal gazdag asztalt 
terített, amilyet a szegény ember készít szeretett vendégének. 
Ne hiányozzék semmi sem. És Marta szívesen szolgált. Ünnep 
volt számára, hogy ilyen drága embereket fogadhatott. Szolgá
latában boldog volt.

Milyen gazdag és bájos ez az otthon ezzel a szerető szol
gálattal. Éppen olyan szívesen időzünk el benne, mint azokban 
az otthonokban, melyekben ma is él ez a lélek. Mert van még 
ma is sok keresztyén otthon, melynek egyik csöndes sarkában 
szeretettel tervezgetik el, miképpen tegyék díszessé Jézus tar
tózkodása helyét. Mint ékesítsék a  templomot, annak oltárát, 
mint tegyék kedvessé még a szegényes templomot is. Márta 
szolgáló lelke ma is él azok között, akik örömmel nyitják meg 
a szívüket és a kezüket a Jézus nevében érkezők előtt, mert 
megemlékeznek Jézus tanításáról: „Mondom nektek, amit cse
lekedtetek eggyel az én legkisebb testvéreim közül, azt én veiem 
cselekedlétek" (Máté 25, 40.). Ma is élnek, kik szívesen vállal
ják az apostoli tanítás utasítását: „Meglátogatni az árvákat és 
az özvegyeket az ő nyomorúságaikban" (Jakab 1, 27.).

Hogy mindannyian megtanuljuk ezt a szerető szolgálatot, 
azért vezetett el ma Jézus a  betániai házba.
Egymásszeretés.

Volt a betániai háznak egy másik drágakincse is, amiért 
úgy szerette Jézus ezt az otthont: annak tagjai nagyon szeret
ték egymást. Ellenfélnek a hajlékába is bemegy Jézus, hogy 
élő cáfolattá váljék. Gyűlölködők házába is betér, hogy békes
séget vigyen oda. De ide egymagában megy csak. A betániai 
otthonba azonban mindannyiunkat elvezet ma, hogy a szemünk, 
mely oly sok feldúlt otthont látott már, pihenjen meg örömmel 
ezeken a testvéreken, akik szeretetben csüngöttek egymáson.
Emlékek.

Abban a társaságban, melyet mai szentigénkben együtt 
látunk, gazdag, boldog emlékek éltek. Csak nézzünk rá Lázárra 
„akit a halottakból föltámasztott". Minden pillantása, mellyel 
Jézusra tekintett, egy-egy hálaadás volt. Milyen emlékei lehettek 
neki Jézus jóságáról és hatalmáról 1 Vagy ott van Mária és 
Márta, kik Lázár sírjához menet úgy könyörögtek neki, akik 
szinte szemrehányások között imádkoztak és akiket olyan cső-
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dálatosan meghallgatott Jézus. Milyen gazdag emlékek eleve
nednek a lelkűkben, amikor egymásra tekintenek. És még Mária 
külön is. Aki Jézus lábaihoz telepedett egy áldott órán és hall
gatta azoknak az ajkaknak a tanítását és hallotta a szót: „Mária 
a  jobb részt választotta" (Lukács 10, 42.). Általában az egész 
betániai ház telve volt drága emlékekkel, melyeket lakói hűsé
ges lélekben őrizgettek.

Amíg ennek a háznak a  gazdagemlékű lakóit nézi a sze
münk, Jézus mellénk lép és odafordítja tekintetünket saját ott
honunk felé, hogy úgy is idézzünk emlékeket. Talán van nekünk 
is otthon testvérünk, gyermekünk, vagy rokonunk, akit a lélek 
meghalásától mentett meg Jézus hívó szava, akkor, amikor mi 
már nem is mertünk remélni és amikor már csak panasz volt 
az imádságunk. Olyan emlék, ez, ha a lelkűnkben él, melyet 
soha elfeledni nem tudunk. És talán emlékezünk olyan áldott 
órákra is, amikor betért hozzánk az Úr és minket tanítgatott a 
legjobb rész választására
Ami eladó.

Mindannyian a mában élünk benne. Azért mindannyian 
nagyon jól tudjuk azokat a tételeket, melyeket a mai kor hangos 
követeléssel állít a keresztyénség elé. Nem ismeretlen előttünk 
még az idegen szó sem. Az a mai idők jelszava, hogy a ke- 
resztyénségnek szociális munkát kell végeznie. Azt hirdetik ma 
mindenfelé, hogy a keresztyénségnek osztogatnia kell, odaadó 
szeretettel mindenét, amije csak van. A keresztyén vallásban 
a  segítés, az osztogató kéz a legfontosabb. Még azok is meg
érzik a keresztyénségnek ezt a kötelezettségét, akik Krisztus 
tanításával csupán csak érintkezésbe jutottak, de a lelkűket még 
egészen meg nem fogta. Mondják mindenre: „Adják el ezt. .. 
300 dénáron és juttassák a  szegényeknek!" — És egészen 
bizonyos, hogy vétkes az a keresztyénség és Jézus tanításával 
áll ellentétben, amely nem ismeri föl a segítés parancsolatának 
nagyságát, amely elfeledi, hogy Jézus mondotta a gazdag ifjú
nak: „Eredj, add el minden javadat és oszd el a szegények 
közt" (Máté 19, 21.).

A betániai ház lakói követték Jézus tanítását. Gazdagsá
gukat nem rejtették el. A szolgálatukat kézbevették és odaadták 
mindenkinek, aki betért hozzájuk. Többet is tettek: asztaluknak 
ételét megosztották, sőt, a jobbat adták oda. Szeretetük melegét 
egy barátságos mosolyért, vagy egy kérő szóért eladták. És 
megosztották az emlékeiket is mások lelki gazdagodására. Mai 
történetünk után János 12, 9-ben elolvashatjuk otthon: „Mikor 
pedig a zsidók közül sokan megtudták, hogy — Jézus — ott 
időzik, kimentek, de nem egyedül Jézus kedvéért, hanem hogy 
meglássák Lázárt is, akit a  halottakból föltámasztott".

Ez a  három testvér Jézus hűséges lelkű tanítványa volt, 
mert föltárva vagyonukat, így szóltak: Vigyetek, vigyetek gazdag 
kincseket 1
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A nárdus drágakenet.
Volt azonban a betániai ház egyik lakójának még egy 

nagy kincse: „Mária ekkor elővett egy fontnyi valódi nárdusból 
készült drágakenetet, megkente Jézus lábait és ezután hajával 
törülgette azokat. A ház pedig megtelt a  drágakenet illatával".
Ami nem eladó.

Judás szeme rátapadt erre a nárduskenet szelencére. Szá
mított: „Miért nem adták el ezt a  drágakenetet háromszáz dé
náron és miért nem juttatták a szegényeknek?"

Mária nem tud szóval válaszolni, de a lelke megremeg és 
megriadt szeméből ez a  felelet olvasható k i: Judás 1 Nézd: ez 
a kenet nem eladó 1 Mindent odaadok, mindent szívesen áldo
zok föl. Dolgozom, földi javaimat kész vagyok odaadni, a sze- 
retetemet kisugároztatom, de ezt nem adom! Judás! Nem érted? 
Ez nem eladó! Miért nézel rám oly nagy szemekkel? Nézd, 
én titkos órákon, nem félve semmi fáradságtól, dolgoztam. 
Préseltem, sajtoltam a szívem minden erejével, lassan, hosszan 
a nárduscseppeket. Ahány csepp van ebben a szelencében, 
annyi szakadásig folyó munkanap. Gyűjtöttem, drága illatot. 
Annak gyűjtöttem, akit a szívem várt, akit ismeretlenül is sze
rettem. A lelkem vőlegényének tartogattam. Ez a  drágakenet 
nem eladó, Judás! Judás, ez csak az övé és csak az enyém I

Megszólalt Jézus is: Judás: „Hagyd őt!" Ez a  drágakenet 
csak az övé és csak az enyém! „Az én temetésem napjára 
tartogatta azt". Nézd Judás, én most halálra megyek. Elszakadok 
tőle. És nem lesz semmi, ami jobban összeköti velem, mint 
rajtam ez a halottak balzsama, az ő hajában pedig annak illata. 
„Én nem leszek mindig veletek", hadd maradjon meg hát e 
szegény asszonynak ez a házat megtöltő drágakenet illata.

*

A keresztyénségnek segítségre késznek kell lennie. De aki 
csak ezt látja benne, az lehet sokkal jobb-lelkű Judásnál, de 
nem látta meg Jézus vallásának a  mélységeit. Van a  mi keresz
tyén vallásunkban valami, amit nem lehet eladni, és amit nem 
lehet jótettekkel pótolni. Ez a nárdusból készült drágakenet, ez 
a mi lelkűnknek a hite. Az a  hit, melyet küzdelmes órákban, 
nagy munkával, szívünk minden erejével a  jóságos Isten ke
gyelme ajándékából cseppenként szedünk össze. Sok időbe telik, 
míg szelencére való jut belőle. Az a  hit ez, melyet a  lelkünk 
szerelmesének tartogat, mely nem tartozik senki másra, csak 
őrá és énrám. Melyet Jézus „temetése napjára tartogatunk". 
Mely egyedüli összefűző kapocs a lelkünk és Jézus között, 
amikor kálváriás utak jönnek, a szomorú nagyhetünk napjai, 
amikor úgy érezzük, hogy nincsen velünk Jézus. A hit, a drága 
nárduskenőcs az, ami nem eladó.

Ez a mi keresztyénségünknek a dobogó szíve. Judás ezt 
talán nem látja, az emberek nem értik, de nem tehetünk róla: 
ez nem eladó.
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A szegények, kiknek érdekében Judás fölszólalt megkap
hatják minden kincsünket, odavisszük hozzájuk a jócselekede
teinket, de, hogy a  hitünknek jóillatát ők is élvezhessék, ahhoz 
nekik kell hozzánk jönniök.

Csöndes virágvasárnapon erre tanít minket ma Jézus. Ad
junk el mindent és boldogítsunk szegényeket, de tartsuk meg 
nárduskenetünket, a hitünket, hogy a mi házunk teljék meg a 
drágakenet illatával Ámen.

Wolf Lajos
ceglédi lelkész

Uram, emlékezzél meg én rólam!
Nagypéntek.

Luk. ev. 23, 39 —46.
A nagy tömegek ünnepe ez a mai nap. Egyetlen más 

ünnepen, még karácsonykor és husvétkor sem telnek meg úgy 
a templomaink, mint nagypénteken. A kegyelem asztalához, az 
Úrvacsorához járulók száma is e napon több, mint a többi 
ünnepeken együttvéve.

Felemelő látvány a feketébe vont oltárok körül feketélő 
nagy tömeg. Felemelő magára a gyülekezetre is, meg reánk, 
az Úr szolgáira is.

E napon még azok is eljönnek, akik akár térben, akár 
lélekben valahogy távolabbra kerültek a gyülekezettől, temp
lomtól, Istentől. A szórványok kicsinye-nagyja, ura-pórja is itt 
van ma. De eljöttek a köztünk élők közül is sokan olyanok, 
akik — ők mondhatnák meg, miért ? — de máskor hiányoznak 
közülünk.

S én nekem a nagypénteki tömegek láttára minden nagy
pénteken felmerül a lelkemben az a fájdalmas kérdés, hogy 
miért csak nagypénteken zsúfoltak templomaink?

Vajon nem az ősi evangélikus szokás, reánk szállt ha
gyományok, a köztudatba is átment az a felfogás, hogy a nagy
péntek a  protestánsok legnagyobb ünnepe, egyszóvál valami 
láthatatlan tömegvonzás hoz csak bennünket — szinte ösztö
nösen — tömegekben a templomba e napon? Nem-e csak az 
egyébként őszinte és igaz részvét a  Mester mártirsorsa iránt? 
Az együttgyászolás az igaz ember tragikus bukása fölött ? Avagy 
az egyéni kereszteknek és golgotáknak vigasztalás és osztá
lyostárs keresése a Golgota nagy szenvedőjében?

Ha ezek is hoztak, akkor nincs semmi baj. De ha csak 
ezek hoztak, akkor egyszerre megvan a magyarázat, hogy miért 
oly „szürkék" a  rendes heti ünnepek: a vasárnapok s miért 
nem telvék akkor is a templomok?

Mert az Úr házában való lakást szeretőket s az Isten 
igéjének állandó hallgatóit, a nagypénteket igazán ünneplők
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adják I Azok, akik tudják, hogy mivégre történt meg amaz első 
nagypéntek ott a  Golgotán. S akik épen ezért a nagypéntek 
sötét kerete s a nagypénteki esemény gyászos szomorúsága 
dacára is e napon tudják csak igazán, a legszívbőlfakadóbban 
s a legbensőbb meggyőződéssel zengeni, hogy: „Boldog öröm
nap derült ránk, Vigadjon szívünk s zengjen szánk!“

Igen! mert minden más ünnep inkább lehet a tömeg, a 
közösség ünneplése. A nagypénteknek azonban nem szabad 
csak tömeg-ürfnepnek lennie. Ennek a napnak az egyén leg
személyesebb ünneplésének kell lennie.

A nagypénteki esemény karácsonykor kezdődött. S amikor 
zeng a karácsonyi örömhír: „Ügy szerette Isten a világot, hogy 
az ő egyszülött Fiát adta“, — akkor ez az első fele annak az 
örömhírnek tényleg az egész világnak szólt. Egy egyetemes 
boldog biztosítás ez arról, hogy senki sincs eleve kizárva az 
Isten megtartó szeretetéből. Az örömhírnek második felében 
már ott van a feltétel, amelynek teljesítésétől függ a megtartás 
egyéni elnyerése: „hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen". Ez a feltétel, ez a kikötés tehát: 
„ha valaki hiszen ő benne", — minden egyes emberre nézve 
a legsajátabb egyéni, személyes üggyé teszi az elveszés vagy 
megtartás, egyszóval az üdvösségnek, az örök életnek nagy 
kérdését.

S erre a  kérdésre épen nagypénteken kell s épen nekem 
megadnom a feleletet. Mert nagypénteken nem a világ egye
temes, közös sorsa, hanem az egyes ember sorsa intéződött 
el. Az én sorsom, az én életem-halálom, az én elveszésem 
vagy megtartásom 1 Az én sorsom e tekintetben nincs a közös 
sors összefüggésében a világgal, a közösséggel, a tömeggel. 
Mert az én lelkem magában egy világ. Az Istennek egy ben
nem megteremtett, minden mástól különböző külön világa. S 
ha ez elveszik, akkor rámnézve hiába van az is, ha tán a 
többi más minden világ megtartatik is I

Nem elég tehát, ha én nagypénteken belevegyülök az 
ünneplők tömegébe, beleolvadok a Názáreti tragikus sorsán 
megilletődött szívek érzésközösségébe. Nem elég, ha még any- 
nyira megszentelt áhitatú, de egyébként passzív ünneplő va
gyok. Nem elég forró könnyekkel megsíratni a Szentet, aki 
minden idők legnagyobb szenvedője s a legszentebb igazságok 
legtragikusabb mártírja volt. Ezek a könnyeim engem meg nem 
tartanak! Sőt félő, hogy eltakarják a látásom elől azokat a 
vércseppeket, amelyeket Valaki ott a Golgotán hullatott az 
első nagypénteken.

Mert épen az a nagypénteki esemény lényege, a mai ün
nep summája, hogy az a Valaki ezen a napon könnyet és vért 
hullatott, hogy több könny ne hulljon az üdvösség után só- 
várgó szemekből s több vér ne folyjon a megtartatás bizonyos
ságának megszerzéséért a saját tehetetlenségükben önmagukat 
tépő szívekből. A Golgotán kihullott könny és vér nem csupán
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a  részvét, az együttérzés és együttgyászolás könnyeit, hanem 
arra könnyre és vérre való érdemeden voltunknak, a magunk
ban tehetetlenségünknek s a nyomorult, elvettetett, bűnös vol
tunknak bűnbánó, véres könnyeit kívánja elsősorban tőlünk. 
Az a könny, ami ma ott a Golgotán a Krisztus szeméből alá
folyt s az a vér, ami a szívéből kihullott, csak akkor nem volt 
hiábavaló, ha mindenki külön-külön, egyenként odaáll a Krisztus 
keresztje alá s azt el nem bocsátja addig, míg az ő bűnös 
fejére s szegény szívére is rá nem hull a keresztfán szenve
dőnek könnye és vére, hogy az egy szent pecsét, egy szent jel 
legyen, amiről majd ránkismer, „megemlékezik rólunk" a  mi 
Urunk, mikor elmegyünk az ő országába. Azért mondám, hogy 
aki csak a tömegben elvegyülve távolról szemléli a Krisztus 
keresztjét s az ő vérehullását, az legfeljebb csak érző szívű 
lélek, de nem sokkal több! Aki azonban olthatatlan vágyat és 
szükségérzetet érez egészen közelmenni a kereszthez s oda
tárni a szívét a Krisztus vérecsorgása alá, mondván:

Hullj oh Jézus draga vére 
Én szegény szívem sebére I 
Fájdalomtól s bűntől ég az.
De tenálad van a vigasz . . .

az nemcsak „szomorú napot", nagypénteki gyászt tartó 
keresztyén, hanem sokkal több ennél! Az a mai nap esemé
nyének lényegét felismert boldog hívő, aki épen ezért tudja 
ma, még karácsonynapjánál is örvendezőbben zengeni: Boldog 
örömnap derült ránk!

Mert az ilyen ember megtalálta a bűnét s megtalálta — 
a Megváltójátl Vagyis megtalálta a földről a mennybe vissza
vezető, a halálból az életre vivő útnak két legfontosabb pontját: 
a  kezdő és a végpontját. Úgy, hogy most már csak az van 
hátra, hogy ezt a két pontot egy egyenes vonallal összekösse, 
rajta elinduljon, végigmenjen s akkor biztosan eljut a célba.

S a felolvasott szent leckében van egy olyan valaki is, 
aki e tekintetben útmutatóul szolgál nekünk. S hogy ez a va
laki egy lator, egy kivégzett gonosztevő, az ne bántson minket. 
Ne resteljük, hogy azt az utat kell nekünk is végigjárnunk, ami 
az ő lelkében ott a  keresztfán végbement. De ez visz csak be 
a  célba I Amint őt is bevitte. Börtön mélyéből, becstelen ke-  ̂
resztről — és mégis bevitte!

Hogy hogyan ? Bizony nem úgy, mint ahogyan oly sokan 
akarnak és remélnek oda bejutni.

Jézusnak szent leckénk szerint ezek voltak az utolsó sza
vai: „Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet." Tehát 
utolsó gondolata is a lelke s annak jövendő sorsa volt. S ho
gyan biztosíthatta volna jobban a lelke sorsát, mint úgy, hogy 
az ő Atyja kezeibe teszi le azt. Mint ahogyan egész életén ke
resztül is mindig az volt a legfőbb gondja, hogy annak aka
ratát cselekedje, aki őt elküldte, vagyis hogy állandó közös
ségben maradjon a lelke az Atyával.
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S ez kell, hogy legyen a mi legfőbb gondunk is. Ez a 
vallásosság igazi lényege, summája. A lélekre való gondolás. 
A lélek sorsának biztosítása. Az Atya kezébe letevése. Vissza- 
tevése. Mert minden lélek visszakerül az Isten kezébe. S vagy 
megtartatik abban, vagy elvettetik onnét. Még pedig kizárólag 
aszerint, amint a Krisztus — ahogy ő azt világosan megmon
dotta — vagy vallást tesz arról a  lélekről az Atya előtt, vagy 
megtagadja azt.

Tehát nem aszerint, mint ahogyan azt sok ember gon
dolja. Akik Jézusban csak a példaképet, egy magasabb, emel- 
kedettebb erkölcsös élet ideálját látják, amelyet igyekeznek kö
vetni, megvalósítani, mert elismerik, hogy nem tökéletesek, 
azonban azért minden reményük megvan arra, hogy az életük 
folyamán lsssanként majd elhagyogatják az egyes életkorokkal 
járó gyarlóságokat, botlásokat, hibákat s a végén eljutva egy 
szenvedélyeknélküli csendes, szép öregséghez, az egész életen 
át folytatott becsületes jószándékok és jobbulgatások után és 
alapján majd csak magához fogadjá őket az Isten.

Oh hány ember van, aki az önmegigazulás és önmeg
váltás lehetőségének meggyőződéses híve. Hány ember van, 
akinek a Krisztus csak Mestere, de nem Megváltója! Aki nem 
is gondol reá, hogy el is lehet kárhozni, el is lehet vettetni az 
Isten színe elől s aki épen ezért egyéltalán nem érzi a Krisztus 
által való megváltás szükségességét!

S oh mennyire megszégyeníti az ilyen gondolkodást az az 
említett lator, akinek a szava a nagypénteki esemény meg
értésének legtalálóbb kifejezése s egyúttal a legszebb nagy
pénteki könyörgő-ima: „Uram, emlékezzél meg rólam, mikor 
eljössz a te országodban!“ Ez a lator tehát világosan látja és 
érzi, hogy ott a  mellette levő kereszten lejátszódó eseményben 
miről van szó? Látja, hogy ők mindhármann meghalnak most, 
mert meg kell halniok. Azonban érzi, hogy ők ketten a tár
sával méltán, mert a cselekedetük után járó méltó büntetést 
rójják le, fizetik meg, ámde az a köztük levő harmadik, mint
hogy semmi méltatlan dolgot nem cselekedett, az másért hal 
meg, annak másért kell meghalnia. Azért, hogy ne kelljen fel
tétlenül, menthetetlenül és örökre elveszniük az olyan bűnös 
gonosztevőknek, mint ők. Rájön arra, hogy neki nem a ke
resztje a legnagyobb baja, hanem a bűnei Rájön, hogy a testi 
halálban való elmúlás nem feltétlenül egy az elveszéssel. Mi
kor az utolsó perceit éli már, megjön a leikébe a  halál és az 
élet lényegének meglátása. Elég későn, de még nem elkésve. 
Felismeri annak a köztük megfeszítettnek rendkívüli sorsában, 
az ő rendeltetésének, hivatásának rendkivüliségét. Bizonyossá 
lesz arról, hogy a köztük megfeszített — „Úr“, akinek „országa" 
van Egy más ország. Olyan más, olyan rendkívüli, olyan csu
dálatos, mint amilyen más, rendkívüli és csudálatos valaki ez 
az „Ur“ s az ő szenvedése és halála. S ebbe az országba 
bejutni valami kimondhatatlan nagy boldogság lehet, mint aho



gyan leírhatatlanul boldog és csudálatos az az egész új világ 
is, mely most az ő bűnös, elveszésre Ítélt lelkét egyszerre el- 
töltötte. De ahová bejutni csak úgy lehet, ha az az „Ur“ „meg
emlékezik róla“. Ha Ő magával oda beviszi. Ezért könyörög 
hát eképen: „Uram, emlékezzél meg rólam, ha bejössz a te 
országodban!" S mikor meghallotta az ő Urának ígéretét: „Bi
zony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban", — 
akkor bizonyára nem fájt már neki a testi kín, nem a kereszt
halál, mert felderült rá a boldog örömnap, az ő lelke is az 
Atya kezeibe tétetett.

Nagypéntek tehát először is azt hirdeti nekünk, hogy ezen 
a  napon az élet, az üdvösség nagy kérdése intéztetett el. Má
sodszor azt, hogy azon a  középső keresztfán intéztetett el. S 
harmadszor azt, hogy rám nézve is elintéztetett, ha annak a 
megtérő latornak példája szerint én is beismerem, hogy én 
méltán vagyok Ítélet alatt (bünvallás), Ő azonban méltatlanul 
— tehát értem, helyettem, a megmentésemért (megváltás). S 
azután akarom én is kérni Ó t: Uram, emlékezzél meg rólam! 
(hit), s boldogan veszem, mikor hallom: Velem leszel á para
dicsomban (kegyelem).

A nagypénteket igazán ünneplő tehát elsősorban a  bűnei 
miatt és a maga tehetetlenségétől lesujtottan jön a templomba; 
azután a kegyelem szükségességének érzésétől áthatottan ke- 
kegyelemért esdne. S végül boldog örömtől repesve, biztos lévén 
a  kegyelem elnyerése felől.

Igen! De hát mindenki érzi és elismeri a bűneit ? Min
denki vallja, hogy a bűneiért méltán éri a büntetés, az Ítélet, 
a  kárhozat ? S azután tovább: mindenki érzi-e tehát a meg
tartó kegyelem szükséges voltát? Azt, hogy hiába minden igye
kezet, önmagunkban és önmagunk által nincs szabadulás, nincs 
megtartás. Hogy elengedhetetlen szükség van arra, hogy a mi 
Urunk rólunk is „megemlékezzék", mert a kegyelem által min
den megvan, nélküle pedig semmi. Mindenki szerzett már a 
szívében magának boldog bizonyosságot arról, hogy az Úr azt 
a  megtérő latort — még azt a  latort is 1 — bevitte magával az 
ő országába s ezen az alapon minden megtérőt teljes bizo
nyossággal szintén magához fog emelni?

Hogy mindenki érzi és tudja-e ezt? A fő az, hogy te 
érezd és tudd mindezt, s akkor a te Urad úgy, mint ahogyan 
ott a  Koponyák-hegyén azzal a latorral tette, a  sokaságból, a 
tömegből téged is neveden szólít s neked is azt mondja: Bi
zony mondom neked, velem leszel a  paradicsomban I

S van-e másra, van-e többre szükséged?
Oh lenne hát bár ma üdvössége a  te lelkednek és a  te 

házadnak! Ámen. •
Horváth Olivér

nagykanizsai lelkész.
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Szomorú zarándokút — örömteljes 
diadalút.

Husvét I. ünnepére.
Márk XVI. 1 -8 .

A Golgotha keresztjén megvívta utolsó nehéz harcát, le
hajtotta fejét és kilehelte lelkét a nagy szenvedő. Bánatos édes 
anyja és kesergő tanítványai megtört szívvel álltak keresztfája 
alatt és éles tőrként járta át lelkűket a fájdalom, mikor alá- 
hanyatlani látták azt a nemes főt és bezáródni azokat a jóságos 
szemeket, amelyekből annyi szeretet sugárzott mindig feléjük. 
Az árvaság és elhagyatottság érzése súlyos kő gyanánt neheze
dett a lelkűkre. Csüggetegen, reményvesztetten néztek a reájuk 
váró bizonytalan jövő elé. És, mintha fájdalmukban még a ter
mésizet is osztozott volna, sötét felhők mögé rejtőzött a nap, 
hogy annál szomorúbbá tegye az igaznak elmúlását.

A papi fejedelmek és írástudók megelégedetten dörzsölték 
kezeiket. Örültek a diadalnak, melyet legnagyobb ellenségük 

• felett arattak. Örömük azonban nem tartott sokáig, mert az az 
istenember, akinek halovány arca nagypénteken élettelenül ha
nyatlott alá s akit övéinek szeretete Arimathiai József szikla
sírjába helyezett el csendes pihenőre, harmadnapon győzedel
mesen' kikelt sziklasírjából és husvét reggelén angyali szózat 
adta tudtul a sírjához zarándokoló kegyes asszonyoknak és 
általuk az egész álmélkodó világnak, hogy: a sír üres, az Úr 
feltámadott 1 És ma már a keresztyének millióinak ajakán csen
dül meg és száll ég felé husvét ünnepén a győzedelmi ének: 
Az Úr feltámadott, diadalmaskodott halálon, poklon.

Mi is azért jüttünk ma össze, hogy lelki áhítattal megün
nepeljük a feltámadásnak magasztos ünnepét és lélekben csat
lakozva a húsvéti zarándokokhoz, lássuk, hogy:

A kegyes asszonyok útja Jézusnak sírjához
1. szomorú zarándokút, és
2. örömteljes diadalút.
I. Szentleckénk elbeszélése szerint Mária Magdolna, Mária 

a Jakab anyja és Salomé a hétnek első napján, mindjárt korán 
reggel kimennek Jézusnak sírjához, hogy — zsidó szokás szerint 
— a magukkal hozott drága kénetekkel megkenjék a szeretett 
Mesternek testét. Ott borong leikükön a közeli napoknak fájó 
emléke. A szomorúság egészen megülte a  lelkűket. Olyan sötét
nek és vigasztalannak látják az előttük álló jövőt, mint azt a 
sírt, amelybe szeretett Mesterük kiszenvedett testét örök nyu
govóra elhelyezték.

Szomorú gondolatokkal eltelve indulnak drága halottjuk 
sírjához, hogy leróják iránta érzett szeretetüknek utolsó adóját, 
hogy könnyeikkel öntözzék és csókjaikkal halmozzák el azokat 
a jóságos kezeket, amelyek annyi áldást árasztottak reájuk és 
az egész emberiségre.
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Útjuk kaktuszok és áloék, cédrusok és fügefák között vezet 
a  sziklába vájt családi sírbolthoz. Körülöttük tavaszi díszben 
pompázik a megújult természet; zöldelő mezők, virágzó fák, 
dalos madarak köszöntik őket, de ők nem látják a természet 
ragyogó szépségét, nem hallják a madarak vidám csicsergését, 
mert az ő lelkűk előtt szüntelenül a kiszenvedett Mesternek 
töviskoronás alakja áll és a fájdalom egészen elborította a lel
kűket. A nagypénteki szomorú események hatása alatt állanak; 
lelkűk olyan, mint a letarolt mező, amelynek minden fakadó 
bimbóját, minden szál virágát elhervasztotta a fájdalomnak 
hervasztó szele.

Szótalanul haladnak egymás mellett. Lelkűket egy töprengő 
kérdés nyugtalanítja: „Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt 
szájáról ?“ Ámde, mikor odaérnek, látják, hogy a kő el van 
hengerítve. Első pillanatban megdöbbenti őket ez a váratlan 
felfedezés, mert az a fájdalmas gondolat villant át az agyukon, 
nem valami gonosz kezek nyitották-e fel a sírt és zavarták meg 
a  drága halottnak csöndes nyugodalmát. Sőt egy pillanatra még 
az a gondolat is megremegtette a lelkűket, hogy nem lopták-e 
el gonosz ellenségei a Mesternek testét s ők már csak egy üres 
sírra fognak ráborulhatni.

De, amikor bemennek a sírboltba, egy fehér ruhába öltö
zött ifjút látnak ülni jobb felől és megfélemlének. Az ifjú azon
ban szelíd hangon így szól hozzájuk: „Ne féljetek! A  názárethi 
Jézust keresitek, aki megfeszíttetett; feltámadott, nincs itt; ime 
a hely, ahová őt helyezték.“

És, mint az éltető tavaszi erőre a  hervadó természet, úgy 
éled fel a kegyes asszonyok lelke erre az örvendetes szózatra: 
Nincs itt az Ur, feltámadott! . . .

A mi lelkünk is hasonló olykor a húsvéti kegyes asszo
nyok szomorú leikéhez. Reánk is reánknehezedik nem egyszer 
a  fájdalomnak súlyos keresztje és a keresztfán szenvedő gol- 
gothai martyrnak szomorú sorsa saját boldogtalanságunkat jut
tatja eszünkbe. Egyikünknek édes reményeit tarolta le az élet 
másikunknak arcára vont komor redőket a mindennapi kenyérnek 
nehéz gondja. A harmadikat súlyos betegség szögezi kórágyhoz 
és hiába várja sorsának jobbra fordulását; a negyediknek lelkén 
a csalódás férge rágódik és gyötrelmessé teszi nappalát és éjsza
káját. Az ötödiknek szívén a halál keze ütött fájó sebet és egy 
frissen hantolt sír mellett időzik lelkének minden gondolata.

És amint a mi lelkünkre, úgy nehezedik rá a keresztnek 
súlya a mi szerencsétlen nemzetünkre is. Nemcsak e csonka 
hazának földjén, de az elszakított országrészeken, a Kárpátok 
fenyvesei között, az erdélyi bércek ölén, Bácska aranykalászos 
rónáin, a nyugati végeken és mindenütt, ahol honfivér áztatta 
a hazának szent földjét, nagypénteki gyászban élnek a hazátlan, 
árva, rab magyarok. Mint hajdan a kegyes asszonyok, úgy 
zarándokolunk mi is lélekben az Isten fiának sírjához, hogy 
szomorú napjainkban nála keressünk vigasztalást és alázatos
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lélekkel kérjük őt, hogy ő, aki elhengerítette saját sírjáról a 
nehéz követ, hengerítse el a mi sírunkról is Trianonnak súlyos 
kövét, és aki halálával megváltotta a  bűntől és a kárhozattól 
az egész emberiséget, váltson meg minket is nehéz rabságunk, 
ból és derítse fel reánk mielőbb a feltámadás áldott hajnalát.

II. De hát valljon várhatjuk-e, remélhetjük-e mi ezt a fel
támadást? Bizhatunk-e abban, hogy mint a kegyes asszonyok 
útja, a mi szomorú zarándokutunk is örömteljes diadaluttá fog 
változni.

A Golgotha sötét orma és arimathiai József sziklasírja felett 
felragyogott a hajnalnak fénye. Az Úr nem hagyta sötét sírban 
porladni egyszülött fiát. Hiába zárták el a sírbolt száját nehéz 
kővel, hiába őriztették a  sírt fegyveres katonákkal, az életnek 
fejedelme elhengerítette a  súlyos követ, széttörte a  halálnak 
bilincseit és győzedelmesen lépett ki sötét sírjából és a  kegyes 
asszonyok csak egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak ülni jobb 
felől, aki ezekkel a szavakkal adta tudtukra az örömhírt: Nincs 
itt, feltámadott!

De még mást is mondott nekik az ifjú: „Menjetek el — 
úgymond — es mondjátok meg az ő tanítványainak és Péter
nek. hogy előttek megyen Galileába; ott meglátjátok őt, amint 
megmondotta nektek“.

És a kegyes nők, hallván az ifjú szavait, örömrepesve 
siettek a  tanítványokhoz, hogy megvigyék nekik az örömhírt, 
hogy az Úrban vetett reményükben nem csalatkoztak, mert a 
nehéz kő el van hengerítve a sírbolt szájáról, a sír üres, az 
Úr feltámadott!

Képzelhetjük, szeretett Testvéreim, hogy milyen boldogság 
szállta meg ez örömhírre az apostoloknak a lelkét. Nem csüg
gedtek, nem remegtek többé, szívükön valami kimondhatatlan 
boldog érzés vett erőt. mert a kegyelem Istene eloszlatta fejüt- 
felől a  bánatnak sötét fellegét és tiszta fényben ragyogott felek 
tűk ismét a boldogságnak napja.

Óh vajha ilyen boldogító örömérzés töltené el minden ke
resztyénnek lelkét, amikor husvét ünnepén a harangok temp
lomba hívogató hangja és a hívek ajkán felcsendülő diadalmi 
ének hirdeti az életnek győzedelmét a halál fölött, Vajha min
den keresztyén lelkét áthatná az a szilárd meggyőződés, hogy 
az életnek az a  fejedelme, aki saját sírjáról elhengerítette a 
nehéz követ, a mi lelkűnkről is el tudja hengeríteni a gondnak, 
a  bánatnak, a kishitű csüggedésnek súlyos kövét és aki meg
törte a  halálnak fullánkját és harmadnapon halottaiból diadal
masan feltámadott, minket sem fog hagyni örökre a sírban 
porladni, hanem fel fog a halálból támasztani és részeseivé fog 
tenni egy jobb, boldogabb örökéletnek, amaz ő ígérete szerint: 
„Én élek és ti is élni fogtok.“

Ez a boldogító hit emelje fel lelkünket és töltse el vigasz
talással szíveinket nemzeti letiprottságunk gyászos éjszakájában. 
Ma még a golgothai nehéz utat járjuk; a keservnek poharát
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még mindig ürítenünk kell, de lelkem mélyén rendületlenül él 
az a csüggedni nem tudó hit, hogy a nagypéntekre nemzetünk 
életében is husvét fog következni. Sírunk felett még ott van az 
a  trianoni nehéz kő. amelyet reánk hengerítettek gonosz ellen
ségeink, de már pirkad a húsvéti hajnal, a halottnak hitt nem
zet ki kel sírjából s a feltámadás hajnalának első sugarai egy 
üres sírt fognak megvilágítani s egy nagy, boldog és szabad 
nemzetet fognak üdvözölni most porba tiport hazánknak szent 
földjén. És akkor a mi szomorú zarándokutunk örömteljes dia- 
daluttá fog átváltozni. Ámen.

Sárkány Béla
kecskeméti fóesperes-lelkész.

Mária Magdaléna a húsvéti sírnál.
(Husvét II. ünnepén)

János 20. 11—18.
Ha az ember a Golgota sziklás, kopár csúcsáról leeresz

kedik a meredek lejtőn, hamarosan egész más környezetbe 
kerül. Sűrű bokrok, illatos olajfák teszik barátságossá a tájékot. 
Itt volt az Arimáthiából való Józsefnek a kertje. Jómódú, elő
kelő és befolyásos zsidó ember volt. Ebben a kertben volt a 
villája, itt szeretett időzni, elmélkedni, távol a város lármájától. 
Paradicsommá varázsolta a kertjét, tele rakta a kelet minden 
hasznos- és dísz-fájával. Hatalmas szőllőlugasok osztották ré
szekre, nem hiányzott a rózsa sem. A kert végén egy hatalmas 
sziklafal emelkedett, ebbe csak nemrég vágatott magának sír
helyet. S most, hogy Jézus meghalt, akinek titkon ő is tanít
ványa és tisztelője volt, barátjával Nikodémussal elmennek Pi
látushoz és elkérik Jézus testét, hogy eltemethessék. Pénteken 
az alkony szürkeségében vitték Jézust a sírba. Szomorú, fáj
dalmas temetési menet volt. Különösen egy asszony volt, aki 
nem akart hinni a valóságnak, nem tudott belenyugodni abba, 
hogy azt, aki őt új életbe hozta vissza, többé ne láthassa, lá
bainál ne ülhessen, szavát ne hallhassa. Nem törődik a nap 
forróságával, az éjszaka hidegségével, ott virraszt szakadatlan 
a hatalmas kőlepellel lezárt sziklasír mellett, mely élete egyetlen 
eszményét, boldogságát takarja. Már harmadnapja, hogy elte
mették s a csillagok még nem futottak le az égről a kelő nap 
elől, aléltan, kimerültén ott virraszt Mária Magdaléna.

Mi magunk és egész sorsunk, életünk hasonlít Mária 
Magdalénáéhoz. Menjünk ma mi is az arimáthiai József kert
jébe, telepedjünk le Mária mellé s vele együtt éljük át a hús
véti eseményeket.

Mária Magdaléna a husvéti sírnál.
1. Szívében ég a fájdalom.
2. Lelkében szent vágyakozás ébredez.
3. Életébe új reménység csillaga világít.
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1. Mária sír. A szív megás feszültségű érzéseinek kifeje
zése a sírás. A nagy öröm, a mérhetetlen fájdalom megindítja a 
könnyek árját, melyek, mint kristály gyöngyszemek hullanak alá 
szemünkből. Sír Mária, pedig még nem tudja, hogy több oka 
is lesz sírni. Siratja jó Mesterét, aki az élet bűnös útjáról visz- 
szavezette a  boldogságba; siratja azt, akinek lábait csókolta, 
hajával törölgette; siratja azt, aki szent és ártatlan volt s mégis 
olyan rettenetes kínokkal ölték meg, aki most itt pihen e hideg 
sziklasírban. S behajol a sírba s két angyalt Iát ott, Jézus he
lye pedig üres. Sirása zokogásba fül: már annyi vigasztalása 
sem lehet, hogy elpihent teste mellett virraszthasson. Minden, 
minden elveszett. Lobogó lánggal ég Mária szívében a fájdalom.

Ha sírni látunk valakit, mi is könnyen sírásra fakadunk. 
Mária sírása a szívünkig hat. Oh nekünk is van siratni valónk. 
Mi is úgy állunk meg ma az üres sír mellett, mint Mária, csa
lódottan, kétségbeesetten. S ahányan vagyunk, annyifélekép
pen mondjuk el, hogy miért sírunk, hogy mit, vagy kit siratunk. 
Kisírt szemű édesanya imbolyogva lép egy kicsi sírhalomhoz, 
melyben életének boldogsága, a  szőkehajú, mosolygós angyal 
aluszik. Árvák állanak körül virágos sírhantot s zokognak ke
servesen az elköltözött édesanya, édesapa után. Itt magányos 
öreg asszony siratja élete hűséges párját. Családi boldogságuk 
romjain keseregnek itt is ott is. Leverten, kétségbeesetten pa
naszolják mások terveik, vágyaik, eszményeik pusztulását, pedig 
olyan szépek voltak, olyan sokat ígértek. Emitt a szegény gaz
dagok emlegetik régi boldog napjaikat, beszélnek kincsről, gaz
dagságról, jólétről s mindebből márcsak koldusság maradt, sok 
szégyen s vannak akik esengve keresik a gyilkos fegyvert, 
hogy gyáván megmeneküljenek az élettől, mely kifosztotta őket. 
Nagy csapatban jönnek a szegények, a sors üldözöttek s mu
tatják rongyaikat, nyújtogatják kezeiket egy falat kenyérért. 
Munkát, kenyeret kiáltással róják az utcák kövezetét s felelet 
nem érkezik számukra. Sápadt arcú iskolás gyermekek, kiszá
radt mellű édesanyák csecsemőikkel, rongyokba takart koldusok 
mind jajongva sírnak, mert elveszett az, ami az élet boldog
ságához szükséges. Kórházak betegágyairól, családok kis beteg
szobáiból mindenünnen sírás tölti be a levegőt. Ég a szívekben 
a fájdalom, talán soha úgy mint manapság. Jöjjenek a társa
dalom vezetői s könnyes szemmel panaszolják, hogy nincs 
béke, nincs nyugalom, nincs egyetértés sehol. Felsír a panasz 
az egyházvezetők ajkán, hogy a szeretet helyett gyűlölet, 
alázat helyett gőg és elbizakodottság, istentisztelet helyett isten
tagadás lett úrrá a szíveken. Itt áll a sírnál a  meggyalázott 
magyar nemzet. Hős katonáinak vére hiába hullott, a..dicsőség 
zászlaját árulók ütötték ki kezéből s mint a drága Üdvözítőt 
kigúnyolták, meggyalázták, keresztre vonták s eltemették a tria
noni sírba, nehéz követ hengerítettek rá, hogy soha fel ne tá
madjon. Itt zokog a sírnál egy egész ország, vesztett szabad
ságát siratja, kétségbeesetten, reménytelenül . . .  Ott sírt Mária 
Magdaléna a  húsvéti sírnál s szívében égett a  fájdalom tüze.
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2. Mikor lelkünkre letelepszik a bánat, szívünk érzékeny 
lesz, mint felajzott hárfa. A legkisebb érintésre is reagál. Nyug
talanok leszünk, mint a  kalitkába zárt madárka, amely nem 
tud beletörődni sorsába s izgatottan keresi a menekülés útját. 
Ilyen volt a Mária szíve, midőn újabb szomorú bizonyosság 
szakadt reá, hogy nem látta az Úr testét a sírban. Midőn az 
angyalok résztvevő szívvel kérdezték: „mit sírsz?“, fájdalmas 
lemondással feleli: „Mert elvitték az én Uramat és nem tudom 
hova tették őt.“ Ebben a pillanatban az a gondolat gyötri és 
kínozza: „hova tették ő t?“ Az lehetetlen, hogy mégegyszer ne 
lássa, hogy a drága testét kezével ne érinthesse, hiszen ebben 
sem lesz vigasztalás, de lesz megnyugtatás, hogy tudja, látja, 
hogy hol van. S amint ideges mozgolódásában hátra tekint, 
egy férfi alakot lát ott állani, azt hiszi a  kertész s most annak 
rimánkodik: „Uram, ha te vitted el őt, mond meg nékem, hova 
tetted őt és én elviszem őt.“ Igen, most úgy érzi, hogy neki 
van hozzá legtöbb köze, legtöbb jussa. Mária lelkében szent 
vágyódások ébredeznek, ő nem nyugszik bele ami történt, vé
gére akar járni, tudni akarja, hogy hova lett az ő Mestere.

Vájjon mi milyen érzéssel állunk meg a húsvéti sírnál. 
Akikről az előbb szóltam, ti mind milyen gondolattal állótok 
meg. Lemondással, beletörődéssel, talán érzéketlenül, mint aki
ket már semmi sem érdekel, vagy összeszorított ajkakkal, zú
golódva, fenyegetődzve, talán káromolva, átkozva életet, sorsot, 
világot, embert, Istent. Tanuljatok Máriától. Kérdezősködjetek, 
hol van, akit szerettem? Hova lett, ami az enyém volt? Miért 
szállt el olyan hamar boldogságom? Ki az oka nyomorúsá
gomnak? Mit tegyek, hogy minden másként legyen? Hol az 
orvos, akiben egyedül bizhatok, aki meggyógyítja az én beteg 
szívemet. S amíg kérdezősködünk, valami szent vágyakozás 
érzése száll be lelkűnkbe s megindulunk Máriával életünk 
egyetlen célját és eszményét keresni: az Urat.

3. S míg Mária töpreng, kezét tördeli, egyszer csak szelíd 
hang szólítja nevén: Mária! Szó nem képes leírni azt a bol
dogságot, ami szívét eltölti. Újra megtalált mindent. S most 
rohan, hogy lába elé vesse magát s átölelve csókolhassa a 
szent lábakat, melyeket a szögek vertek át. Ne illess engem, 
hanem menj és mondd meg. . .  Mária életébe a reménység új 
csillaga gyulladt ki. Nem fáj neki, hogy örömének nem adhat 
kifejezést úgy, amint szeretne, nem bántja őt, hogy a szeretett 
Mester elküldi, ő boldog, mert megtalálta, meglátta újra, nincs 
olyan nehéz parancs, amit gondolkodás nélkül szívesen és 
örömmel ne teljesítene. Ez most számára az élet, hogy az ő 
akaratát teljesítheti. Szeme már nem sír, csak a  boldogság 
mámorában fürdik, boldog Mária Magdaléna, mert a  húsvéti 
sírnál egy új életnek reménysége ragyogott fel a lelkében.

Mi akik ebben a percben még itt állunk a  húsvéti sírnál, 
átérezzük-e azt a boldogságot ? Amint együtt sírtunk Máriával, 
vele együtt tudunk-e mi is tovább menni az élet nehéz utján.

4
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menni és mondani, hirdetni, hogy a szív boldog bizonyosságot, 
a  lélek nyugalmat, a  szomorúság vigasztalást, a szegénység 
könyörületet, a  beteg orvosságot, az üldözött menedéket, az 
altiport igazságot, a halál életet csak itt, sehol másutt a világon, 
— a húsvéti sírnál talál.

Akik itt sírva álltak szívükben égő fájdalommal, azok lei
kébe itt szállt belé a szent vágyódások érzése a  világ Meg
váltója után, azoknak életébe itt ragyogott bele egy új élet re
ménységének csillaga, midőn a feltámadott Mester utat mutat 
számukra: „Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyáitokhoz 
és az én Istenemhez és a ti Istenetekhez." Ámen.

Kálmán Rezső
 orosházi lelkész.

illusztrációk.
Márk 10, 44: II. (Nagy) Frigyes német császár szerint „a

fejedelem az állam első szolgája".
*

Márk 10, 45: Egy amerikai vasúton kigyulladt a gyorsvonat 
szenes kocsija. A mozdonyvezető látván a  helyzet veszélyes
ségét, elsőben is a vonatot igyekezett megállítani. S bár a vas 
a gyorsan terjedő tűztől teljesen izzásba jött, mégis sikerült neki 
lefékezvi. Súlyos égési sebeibe maga belehalt ugyan, de az 
utasok megmenekültek. Önfeláldozásához méltó tisztelettel te
mették el. — Krisztus még többet tett: a  keresztre-feszítés égő 
kínjait szenvedte el értünk; halálával mentette és váltotta meg
életünket Megkapja-é érte a megillető tiszteletet és hálát ? 1

*

Luk. 10, 17 : Egy igehirdető, midőn szép beszédéért dicsér
ték, hogy milyen nagyszerűen és remekül kitett magáért, azzal 
felelt vissza: „A szószékről lejövet már az ördög is ugyanezt 
súgta a fülembe".

Luk. 10, 20: Haller Albrecht költőt és híres botanikust 
(megh. 1777) II. József császár, a későbbi kalapos magyar király, 
a türelmi rendelet kiadója meglátogatta utolsó napjaiban. Isme
rősei és barátai gratuláltak neki az uralkodói kegynek e meg
nyilvánulásához, nem győzvén hangsúlyozni: hogy micsoda 
öröm lehet rá nézve ez a nagy megtiszteltetés. A haldokló költő 
azonban azt felelte nekik: „Inkább azon örüljetek, hogy a  ti 
neveitek fel vannak írva a  mennyben".
. *

Luk. 9, 55: Mikor Zsigmond császárnak palatínusa, Lau- 
rentius nem helyeselte azt a  tettét, hogy legyőzött ellenségeinek 
nemcsak az életét és jószágait hagyta meg, hanem még barát
ságára is méltatta őket, a császár azzal csitította le boszut
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szomjazó tanácsosát: „Te azzal gondolod az ellenséget ártal
matlanná tenni, hogy megölöd, abban a feltevésben, hogy a  
halottak háborújától nem kell tartani; én meg úgy teszem 
ártalmatlanná, hogy meghagyom az életüket s megbocsátva 
nekik, barátaimul fogadom őket".*

Luk. 9, 56: A haldokló III. Károly spanyol királyt meg
kérdezte az indiai pátriárcha, hogy megbocsát-é ellenségeinek. 
Mire az eképen válaszolt: „Hogy várhattam volna azzal a  
halálig ? Valamennyinek megbocsátottam mindjárt, amikor meg
bántottak". #

Ján. 6, 54: Ciprián püspök a halálra Ítélt keresztyéneket 
az úrvacsorával készítette elő a vértanuságra, így szólva hoz
zájuk: „Most már megvigasztalódhattok. Menjetek Isten nevé
ben. Ez az eledel megerősít benneteket, hogy minden kínt és 
szenvedést türelemmel tudtok elszenvedni a  Krisztusért".

*
Ján. 13, 34: Ennek az evangéliumnak az írójáról, Jánosról 

beszéli a hagyomány, hogy amikor már annyira elöregedett, 
hogy a gyülekezetbe se tudott elmenni, úgy vitette magát hord- 
székén oda. S a beszéd is nehezére esvén már neki, erőtlen, 
suttogó hangon csak annyit szokott mondani: „Fiacskáim, sze
ressétek egymást!" — A földről távoztában ezt köti Jézus is a 
lelkére övéinek. Mert ez a legnagyobb, legáldásosabb parancso
lat. És sokakra nézve sajnos, ma is még mindig „új" paran
csolat. *

Ján. 13, 35: Turgenyev írja: „Ha a jelenlétemben dicsérik 
a gazdag Rothschildot, mert rengeteg jövedelméből ezreket 
áldoz szegény gyermekek nevelésére, betegek gyógyítására és 
ela £gottak ápolására, elfog a meghatottság és én is elismeréssel 
adózom neki. De közben önkénytelenül is eszembe jut az a 
szegény orosz paraszt család, amelyik egy ágról szakadt rokon 
árvagyermeket fogadott a rozoga viskójába. „Magunkhoz vegyük 
szegényt, — mondja az asszony, bár az utolsó kopekünk megy 
is rá; s bár sóra sem kerül, hogy az ételünket megsózzuk". 
„Hát akkor sótalanul esszük", — felel neki az ura. — Ehhez 
a házaspárhoz nem ér fel — mondja Turgenyev — Rothschild".

*

Ján. 12, 5: Judás Mária kenetét háromszáz dénárra be
csüli s kevéssel utóbb Jézust harminc ezüstpénzért adja el. Ilyen , 
a kapzsi, mammonimádó ember : az ő szemében a mulandónak 
mindig nagyobb az értéke, mint az örökkévalónak.

*
Luk. 23, 40: Lőhe Vilmos: „Ez a  lator az egyetlen példa 

az egész Szentirásban, hogy valaki a halál küszöbén tért meg. 
— Az egyetlen, mely biztat és vigasztal, hogy még a  halálban 
s lehetséges a  megtérés; de éppen egyetlen voltánál fogva inté»
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és figyelmeztetés is, hogy ebben az alkalomban senki ne biza
kodjék és megtérését ne halogassa"'

♦
Luk. 23, 43: „Mikor térjek meg?" — kérdezte egy ifjú 

egy tapasztalt, öreg lelkésztől. „Elég lesz egy nappal a halálod 
előtt", — volt a válasz. „De nem tudom, hogy mikor követke
zik be a halálom", — feleli az ifjú. „Akkor hát térj meg még 
ma, — hangzik a jóakaratú és bölcs tanács; ma van az üd
vösség napja". — Jézus a megtérő gonosztevőhöz így szól: 
„Ma velem leszel a paradicsomban"; Zakeushoz: „Ma lett id- 
vessége ennek a háznak"; az esztelen gazdaghoz: „Bolond, az 
éjjel elkérik a te lelkedet.". . . A megtérésnek nincs holnapja, 
csak mája. Ma! Zsid. 4, 7. *

Máté 28, 6: Az istenfélő, hívőlelkü Seriver halálos ágyán 
feküdt. Ereje már teljesen elhagyta. Kezeit imára kulcsolva az 
ajkai még egyszer szólásra nyílnak. Bágyadt, suttogó hangon 
rebegi „Tudom. . .“ Tovább nem bírja mondani. Elhal ajkán a 
szó. Hozzátartozói folytatják helyette s egészítik ki a szavait: 
„hogy az én Megváltóm él". Boldog mosollyal biccent rá a 
haldokló s utána csendesen elalszik.

*
Máté 28, 7: Még a keresztyénség frivol ellensége, a vallás

gúnyoló Voltaire is, midőn egy asszony a feltámadás felől kér
dezte, úgy nyilatkozott reá valló szellemességgel egy Ízben: 
„A feltámadás, asszonyom ? Az a legegyszerűbb valami a vilá
gon. Aki egyszer megteremtette az embert, megteremtheti má
sodszor is". *

Ján. 20, 13: A Jézus elvesztése miatt való panasz sötét 
árnyék és fájdalmas visszhangként húzódik végig a mai ke- 
resztyénségen. Hányán vannak, akik husvétot ünnepelnek a 
Feltámadottban való hit nélkül. Akiknek életkedvét és tetterejét 
megbénítja a gond, akiket csüggetegségükből a husvét sem bír 
kiemelni. Valamikor — a konfirmációi oltár előtt még — bol
dogan zengték: „Óh tudom, tudom, kiben hiszek..." De aztán 
jófeltételeikkel és törekvéseikkel visszaélt, gyermekded hitüket 
gúnytárgyává tette a világ. S évek múltán reményeiben csa
lódva és hitüktől megfosztva üres, fásult kebellel tapossák az 
élet útját. Maguk körül mindenütt csak sírokat látnak, de fehér- 
ruhás angyal nélkül. — Nem vehetik-é ezek is méltán ajkukra 
Mária panaszos szavait: „Elvitték az én Uram at. . .“

*
Ján. 20, 16: Megható és megkapó jelenet, Goethe Faust

jában, mikor a fiatal, életunt doktor, husvét reggelén már a mé
regpoharat emeli ajkához s egyszerre csak angyali karének 
csodás hangjai ütik meg a fülét: „Krisztus, Krisztus Föltánadott! 
Szívek örüljetek! Ünnepet üljetek!" Hallatára régi, drága gyer
mekkori emlékek újulnak meg a lelkében, eldobja magától a



124

gyilkos mérget s amily boldogsággal jöhetett Mária ajkára a 
„Rabbóni", olyan örömujjongással kiált fel Faust is : „Oh, zengj 
tovább, te égi Hallelujah! Könnyem fakad — a földé vagyok. |44újra!

Kiss Samu
nagybaratfalui lelkész.

A lkalmi beszédek.

Temetési beszéd.
Joób Imre járásbiróségi elnök, eperjesi szül. siklósi lakos, éveken át a szek

szárdi gyűl. jegyzője és egyháztanácsosa koporsójánál.
Jelenések 3. 19—20.

Eljöttem, hogy a szerető szív baráti szolgálatát végezzem 
ennél a  virággal borított koporsónál, melynek halottja oly közel 
állott szívemhez. — Eljöttem, hogy a hívő szív lelkipásztori 
szolgálatát végezzem azok között, kik fájdalommal állnak e 
koporsó előtt és akiknek vesztesége, fájdalma az én vesztesé
gem, fájdalmam is.

Nehéz, keserű, fájdalmas szolgálat nekem az a baráti 
szolgálat. Hiszen hacsak arról volna szó, hogy derűs, vidám 
napokat, emlékeket emlegessek, idézzek, amelyeket az ő tettetés 
nélkül való szeretete, ragaszkodása, mély és elpusztíthatatlan 
kedélye aranyozott be, feleségre, gyermekre, rokonra, barátra 
nézve egyaránt!

Hacsak lelkének erejére, hitére kellene gondolnom, mellyel 
hasonlíthatatlanul többet elbírt, eltűrt, mint más ember; hűségére, 
kötelességérzetére, munkakedvére, mely kimeríthetlennek tetszett, 
értelmére, mely gazdag és kicsiszolt volt, mint kevés magyaré I

Oh akkor talán inkább büszkén és hálásan végezném azt 
a  baráti szolgálatot. — De ez a koporsó azt mondja nekem, 
hogy mindez — emberileg szólva — volt, nincs I Értelme, hű
sége, munkakedve, hite, szeretete, kedélye nem az enyém, nem 
a tiétek többé, elszakadt tőlünk!

Sápadt homlokának megfagyott barázdái meg néma beszéd
del azt idézik emlékezetembe, hogy mily megdöbbentően sok és 
sokféle „próbát" kellett kiállania, veszteséget kihevernie, fájdal
mat, keserűséget elszenvednie; hogy hányszor és hányféleképen 
zúgott, dübörgött végig életén: „megfeddem és megfenyítem!“

Ettől pedig megsajdul a  lelkem; s ahogy hangot adok 
mindennek, őt és titeket szerető szívemnek ez a  baráti szolgá
lata fájdalmas, roskasztó keresztté válik a lelkemen s mintha 
csak sírni tudnék veletek!

De nem ! én a hívő szív lelkipásztori szolgálatát is végezni 
jöttem! A hit és hívő szív abban az előnyben van a szeretet 
és szerető szív felett, hogy messzebbre, magasabbra és mé
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lyebbre lát és hall. Ügy érzem, hogy ép emiatt nem nélkülöz
hetjük olyankor, amikor lelki látásunkat nemcsak kívülről alá
ereszkedő „köd és homály" gátolja, zavarja, hanem a belülről, 
lelkűnkből felfakadó könny is homályosítja.

Óh, mint szeretném, ha hitetek meghallaná most is nem
csak azt: „megfeddem és megfenyítem", hanem azt is: „akiket 
én s z e r e t e k Imádkozom azért, hogy ebben a feddésben és 
fenyítésben is meglássátok az Úr szeretetét, mellyel őt és titeket 
csudálatos bölcseséggel szeret.

Imádkozom azért, hogy miközben dübörögve hull a göröngy 
kedvesetek koporsójára, meg tudjátok hallani, hogy az 0  szere- 
tete és bölcsesége, áldott és szent terve „zörget“ életetek ajtaján.

Imádkozom azért, hogy zokogás közben is megértsétek azt, 
amit ő  „szól" s a könnyszárítgatástól ellankadt kéznek mindig 
legyen annyi ereje, hogy „megnyissa" Neki az ajtót.

Imádkozom azért, hogy özvegységed s árvaságtok aszta
lánál mindig jusson hely az ő  számára s a  Vele való „vacso- 
rálásban* felemelhessen, megbékíthessen, megerősíthessen és 
megvigasztalhasson benneteket.

Én biztos vagyok abban, hogy Eperjes hegyeinek (szülő 
városa) téli szélben megzörrenő fái is megsiratják. Én meg va
gyok győződve, hogy üresen maradt széke a magyar állam, a 
magyar társadalom műhelyében, megsiratja őt. Én tudom, hogy 
még annak a kis templomnak kicsi harangjai is siratják ez órá
ban, amelynek tövéből én ilyen messzire eljöttem s amelynek 
népe gyásszal és hálával gondol reá, volt hűséges munkására. 
— Érzitek-e mennyi vigasztaló van mindebben?!

De halljátok! Kárpáti erdők sirató zizegésén, kis harangok 
panaszos-bánatos kongásán, gazdát sirató szék ürességén átüt 
az Ige biztatása: „Megfeddem — megfenyítem azokat, akiket 
én szeretek!"

Németh Gyula
szekszárdi lelkész.

Gyónó beszéd.
Egyik szentírásbeli szakaszban Krisztus Urunk visszajöve- 

teléről és a világ végéről van szó. Vigyázzunk, hogy Kr. Urunk 
visszajövetelének és e világ végének napja készületlenül ne 
találjon minket. „Készülj Izrael a te Istenednek eleibe!" Ké
szülj ma is, készülj most is e gyónó Igével szívedben, ajkadon: 
„Az én bűneimről emlékezem e mai napon." (Moz. I. 41. 9.)

Bűneiről* nem szívesen emlékezik meg az ember. Erényeit 
uton-utfélen fitogtatja, de bűneit még a legügyetlenebb ember 
is a legnagyobb ügyességgel, művészettel takargatja, leplezgeti, 
szépítgeti és elhiszi magáról és elhiteti másokkal, hogy ő 
„igaz". Ámde Krisztus Urunk nem az igazakhoz jött, hanem a 
bűnösökhöz. S ha mi nem akarunk a bűnösökhöz, a szegény, 
elveszett és elkárhozott emberekhez tartozni, ha mi nem aka
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runk bünbánólag megemlékezni a mi bűneinkről, akkor semmi 
közünk sem lesz az Úrhoz, akkor hiába közeledünk őhozzá, 
ő  nem közeledik mi hozzánk. Ezért: „az én bűneimről emlé
kezem én e mai napon".

Félre most az úgynevezett jócselekedetekkel! Ne hivat
kozzál most irgalmas szívedre, adakozó kezedre, templomjárá
sodra, imádkozásodra, munkálkodásodra, erkölcsösségedre, ke
gyességedre. Életednek ezen néhány világos pontja mellett csak 
még jobban kiemelkedik a sok sötét árny, a sok súlyos bűn. 
Félre most a sok mentegetéssel; ismerd ei, hogy a lélek kész, 
de a test erőtelen. Valid be, hogy lelkeden, szíveden is erőt 
vesz a kicsinyhitüség, csüggedés, kétségbeesés. Ne tagadd, hogy 
bár szent és jámbor életet fogadtál, a tágas kapun át a széles 
útra tévedtél, mely veszedelemre viszen. Emlékezzél meg a te 
bűneidről e mai napon.

„Az én bőneimről emlékezem én e mai napon." Ne álljon 
ma, most más bűn előttünk, mint a saját bűnünk. Ne nézzük 
most más szemében a szálkát, hanem vegyük eszünkbe saját 
szemünkbe a gerendát. Kiki saját bűneire, a saját szívében 
levő bálványoltárokra és azokra az áldozatokra, amelyeket e 
bálványoltárokon hozott, gondoljon. Gondolj ma, most arra a 
drága időre, erőre, tehetségre, amelyet könnyelműen feláldoztál 
e világ hamarmuló örömeinek, dicsőségének. Gondolj arra a 
sok könnyelmű szóra, átokra, áhitatnélküli imára, amely szádon 
kifutott. Gondolj azokra a vasárnapokra, amelyeken nem találtad 
meg az Isten házába vezető utat, hanem jártál rossz lelkiis
merettel a sötétségnek utain. Gondolj a te bűneidre, amellyel 
szüleid, tanítóid, feljebbvalóid és a reádbizottak ellen vétkeztél. 
Gondolj haragvó, haragtartó, kemény, csökönyös, tisztátalan 
szívedre, kezedre, ajkadra és a sok bűnös kívánságra, fennhéjá- 
zásra, amelynek szíved, lelked melegágya volt, gondolj ezekre 
és emlékezz ezekre! „Az én bűneimről emlékezem én e mai 
napon."

Emlékezz bűneidre és ne feledd el azokat, mert azokért 
„kinzaték Jézus Krisztus Pontius Pilátus alatt, megfeszitteték, 
meghala és eltemetteték." Emlékezz bűneidre, de ne úgy, mint 
Kain, aki azt m ondá: „nagyobb az én bűnöm, hogy nem mint 
azt elhordozhatnám". Nem kell azt hordoznod. Bűnbánó, hit
teljes szívvel lerakhatod e gyónásban, az Úrvacsorában, az Úr 
oltárának zsámolyánál. Bűnbánó, hitteljes szívvel kérheted itt 
az Urat: „Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek!" és Isten, ha 
így bűnbánó, hitteljes szívvel közeledsz hozzá, Jézus Krisztus 
érdeméért nem emlékezik meg többé a te bűneidről, háta mögé 
veti azokat. Azért közeledj az Ür oltárához és szólj a te meny- 
nyei királyodhoz, mint annak idején ott Egyptomban a pohárnok 
mester szólt földi királyához • „Az én bűneimről emlékezem e 
mai napon." Ámen!

Ziermann Lajos
soproni lelkész.



127

Könyvismertetés.

Az élet beszédei vasárnapi, ünnepi ás alkalmi beszédek, bizonyság
tevések. Irta Gaál Ferenc, poroszlói ref. lelkész. 256 oldal. Ára 6 P 40 f, 
szerzőnél megrendelve bérmentes küldéssel 5 P 50 f.

A prot. egyházi beszéd-irodalomban gazdagodást jelent Gaál Ferenc 
poroszlói ref. lelkész ezen prédikációi gyűjteménye, mely 22 vasárnapi, 23 
ünnepi és 8 alkalmi beszédet tartalmaz.

Elmondott beszédek kerülnek elénk, megérezzük rajtuk az elmondottság 
lehelletét De a múlt visszaemlékezésén kívül mindegyik igényt tarthat a 
jövendőre is: evangéliomi életszemléletet nyújt, a társadalom és egyes ember 
égető problémáival vet számot s örök érvényű evangéliomi igazságokat hirdet.

Gaál Ferenc széles sugáru körből választja ki prédikációjának anyagát. 
Textus választását sem korlátoztatja perikópa rendszerrel, vagy megszokott 
sablonok követésével. Különböző bibliai könyvhöz nyúl s az olvasott biblikus 
theológus éles szemével és gyakorlott igehirdető ügyes érzékével választja ki 
alapigéit. Ez már magában véve is értéket jelent, különösen ha figyelembe 
vesszük azon eljárását is, mellyel az egyes bibliai kijelentéseket, helyzeteket, 
fogalmakat megmagyarázza és Így hallgatóinak bibliai ismeretét is tervsze
rűen növeli.

Témaköre is gazdag. Beszél az ember erkölcsi lényéről, a hit által való 
életről, a vallástétel bátorságáról, a keresztvénségről, mint életről, az Isten 
gyermekeiről, az eretnek emberről, a Krisztussal való közösségről, a Krisztus
ban való nüvekedésről, az örökkévalóság útjáról stb. Ádventi, böjti és nagy 
ünnepi beszédei szintén evangéliomi igazságot és erőt sugároznak. Értékes 
gondolatnak tartom, hogy reformáció-ünnepét négy előző vasárnapi igehirde
téssel készíti elő.

Alkalmi egyházi beszédei is sokoldalú és mindig egyformán biztos itó- 
letü igehirdetőt mutatnak benne. Március 15.-1, oktőber 6,-i beszéden kívül 
közöl emlékeztető beszédet a trianoni békeszerződésről, a Kormányzó jubile
umáról, bibliavasárnapról stb. Aktualitási érzékére jellemző, hogy az anyák 
ünnepén külön beszédet mond az anyai hivatásról s közöl egy beszédet „Hol 
az igazság ?“ cím alatt, melyet baptista híveknek a gyülekezetben tartott 
toborzása után mondott el.

Gaál Ferenc beszédeit irásszerűség jellemzi. Az alapige tényleg alapige 
az ő számára. Nem ugródeszka és nem üres cím, hanem beszédének bibliai 
fundámentoma, a megmagyarázandó igének megjelölése, a tárgyalandó evan
géliomi eszmék summája, szóval: igazi alapige. Szívesen belemélyed a bibliai 
ige történeti hátterének rajzába. Ilyenkor nem fukarkodik a színekkel és 
hangulattal. De azután az ige elvi tanításának kifejtésénél is biztos lélekkel 
dolgozik s igehirdető munkájába rendszert, céltudatosságot és tudományos 
készültséget visz bele. Elmélyedő, filozófikus szemléletre hajló gondolkodása 
majdnem minden beszédén megérzik, mint egyéni sajátosságának bélyege. 
Világos és magyaros nyelvezete növelik beszédei érthetőségét és értékességét. 
Beszédeiben alkalmaz illusztrációkat is, melyek némelykor meglepnek eredeti
ségükkel és találó voltukkal.

Gaál Ferenc beszédei nem egyforma értékűek. Némelyiknél szerkezeti 
aránytalanság vagy kifejtés elnagyolás zavarják a tartalmi és formai értéket. 
Némelykor az építő elem háttérbe szorul a tanító elem mellett, mert sok új 
közölni és magyarázni valója van s mint vérbeli tanítóember ezeket az alkal
makat nem mulasztja el. Szívesen vennénk, ha némelykor határozottabban 
kiemelkednék theológiájának centrális gondolata. Lehetséges azonhan, hogy 
a jeles szerző nem theológiai egyéniségének teljes magaadására törekedett 
ebben a kötetben, hanem csupán értékes beszédek gyűjteményét akarta adni. 
Célját el is érte, mert mindegyik beszédben van érték s mindegyiket okulással 
és gazdagodással olvassuk.
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Törvények, rendeletek, elvi ielentőséai határozatok.

Közli: Vértesi Zoltán.

1. 865—1—150—1931. V. K. M. A nem állami elemi is
kolai tanítók, óvónők és menházvezetők államsegélyének és 
helyi jav. csökkentése. Csak a készpénzfizetésük csökkentendő 
10 u/o-kal.

2. 5100—1931. M. E. Egyes illetékek újabb megállapítása. 
Anyakönyvi kivonatokra 1 P okmánybélyeg ragasztandó s alul 
átírandó. Családi értesítőre annyiszor 1 P, ahány esetet a ki
vonat tanúsít. Népiskolai bizonyítványokra 50 fillér. Az olyan 
iskolai bizonyítvány, melyben egyszerre több félévi vagy egész 
évi vizsga, illetve több különálló tanfolyam eredményét bizo
nyítják, anélkül, hogy végleges bizonyítvány lenne, annyiszor 
esik 50 f. alá, ahány félév, egész, vagy önálló tanfolyam ered
ményére vonatkozik. — Adóelleni fellebbezések első fokon 
bélyegmentesek, stb. (5800—1931. M. E. illetékrendelet kiegiszí- 
tése s módosítása.)

3. 214,653—1931. B. M. Családtagoknak a családi útle
vélbe utitársként bejegyzése és az ily családi útlevelekkel utazás.

4. 6000—1931. M. E. A nyilv. betegápolás, az állami gyer
mekvédelem és a szegényellátás költségeinek fedezése.

5. 70.000—1931. F. M. Gazd. cselédek, munkások, föld
munkások jutalmazása. Oly gazdasági cseléd, ki hűséggel leg
alább 25 évet töltött egy munkaadónál s oly gazd. munkás, 
földmunkás (kubikus), ki a földmunkavállaló szövetkezetnél 
különösen kitűnt józansága és szorgalma által, megjutalmazásra 
felterjeszthető.

6. 5880—1931. M. E. Külföldön tartózkodó nyugdíjasok, 
özvegyek s árvák ellátási díjának újabb szabályozása.

7. 83.572—1931. B. M. Önkormányzati testületek gyümölcs 
és facsemetéket az országos Pomologiai bizottság útmutatása 
szerint megbízható faiskolákból szerezzék be.

8. 154.145—1931. K. M. Orgonát csak ily iparigazolványos 
készíthet és javíthat.

9. Büntető Ítélet a tényállás tisztázása nélkül nem hozható 
(2366—1931. B. M. kih. sz.).
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