
Első ige.

A  Krisztus tolmácsai.
Fejezet Stanley Jonesnak „Christ at the Round Table" c. könyvéből.

Krisztus tolmácsokat keres. Maga az evangéliom is tol
mácsbeszéd, amelyben Isten az örökkévalóság nyelvét fordíttatta 
le a kor nyelvére. Benne az Isten megváltó szándéka vált 
elérhetővé, érthetővé. Danteról mondták, hogy mikor megszólalt, 
tiz évszázad némasága szólalt meg. Amikor Jézus megszólalt, 
az örökkévalóság csendje töretett meg.

Nekünk pedig az a kötelességünk, hogy a megváltás té
nyének ránkbizott üzenetét tolmácsoljuk az embereknek. Sok
szor gondoltam már arra, micsoda kín lehet hallani Krisztusnak, 
hogy az ő csoda-nyelvezetét tönkretesszük mi, a tolmácsok, és 
élettelen, kiüresített közhelyként adjuk azt vissza.

Mikor a soknyelvű Indiában szertejártam, megfigyeltem a 
tolmácsaimat, akiket használnom kellett s a Krisztus tolmácsai
nak, nekünk lelkészeknek a képmását láttam meg egyikben — 
másikban.

Jól emlékszem a legelső tolmácsomra. Az előadás előtt 
azt tanácsoltam néki, hogy jó  lenne előzőleg kettesben átvenni 
azt, amit mondandó vagyok, ő  azonban kicsinylően legyintett 
és így szólt: „Nincs rá szükségem, megy az anélkül is.“ Mikor 
aztán megkezdődött az előadás, a tolmács elém állt és elkez
dett — nem tolmácsolni, hanem önmagát fitogtatni. Sallangos 
szavak cifra köntösébe öltöztette azt, amit én egyszerűen és 
világosan mondtam s ezzel megölte a lényeget. Közben azon
ban egy hang mintha egyre ezt mondta volna: „Lásd, ez vagy 
te; ugyanezt teszed te is sokszor az én evangéliomommal.“

Hány lelkész megy szószékre azzal a gőgös hiedelemmel, 
hogy minden a kisujjában van. Holott nekünk az evangéliom 
örök-új csodája előtt újra, meg újra való meglepetéssel és meg
rendüléssel kellene megállanunk. Nincs borzasztóbb dolog, mint 
mikor egy lelkész flegmával tud prédikálni. —

Volt egy másik tolmácsom is. Pontosan tolmácsolt, de 
élettelenül. Mint egy fonográf, úgy adta vissza mondataimat: 
hiba nélkül, de gépiesen. Valamelyik kínai konferenciánk alkal
mával egy lelkész komolyan ajánlotta, hogy válogassuk ki a 
jobb egyházi szónokokat, prédikáltassuk fonográfba őket és 
sokszorosított gramofonlemezre vett beszédüket szétküldve, pró
báljuk evangelizálni Kínát. Kényelmes, de halvaszületett eszme. 
A Krisztus tolmácsa ne szógép, hanem melegszívű bizonyság
tevő legyen. —

A harmadik fajta tolmáccsal akkor találkoztam, amikor 
egyszer egy nem keresztyén hallgatóságnak kellett beszélnem.
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Az előadást egy nagy kiszáradt fürdőmedencében kellett tarta
nunk. A  pódium a fenéken volt s mikor a minden oldalon 
lefeléfutó lépcsőzetet a hallgatóság ellepte, a medence egészen 
amfiteátrumszerű volt. Nagyszerű hely volt, de a tolmácsom 
súgva mondta: „Ha — tegyük fel — megtámadnának bennün
ket, semerre se tudnánk menekülni." Eszét elsősorban azon 
járatta, hogy miként kerülheti el a beszéd következményeit. 
Nem kell-e meglátnunk ebben a gyáva tolmácsban azoknak 
az igehirdetőknek képmását, akik a saját kényelmes biztonsá
guk kedvéért hajlandók sok mindent lealkudni, elhallgatni az 
evangéliom bátor nyíltságából, komoly eréjéből. —

Egyszer egy hivatalos udvari tolmácsot kaptam magam 
mellé, aki azonban nem volt keresztyén. S mikor előadás köz
ben a „farizeus" szót használtam, ő — nem lévén otthonos a 
Biblia szókincsében — ijedten kérdezte: „Miféle Zeus-t tetszett 
említeni?" Elsőrendű tolmács volt, nagyszerű ismerője a nyelv
nek, de nem élt benne az evangéliomban. Óh hány ilyen tol
mácsa van a Krisztusnak 1 Akik kitünően tudnak beszélni, 
hivatalos képesítésük van a tolmács-szerepre, de az evangéliom 
idegen a lelkűktől. A Krisztus igazi tolmácsává nem a hivatalos 
képesítés, hanem az evangéliom ismerete teszi az embert. —

Másik alkalommal —  Kínában — olyan tolmáccsal kellett 
közönség elé állanom, aki gyengén értette az angol nyelvet. 
Előadásom egyik mondta így hangzott: „Ha te így cselekszel, 
győzelmes lélek leszel." S ő ezt így fordította: „Ha te így cse
lekszel, Viktória királynő katonája leszel." („If you do this, you 
will be a victorious sóul," — amit a tolmács így értett: „If you 
do this, you will be one of Queen Victoria’s soldiers". A  hang
zásbeli hasonlóságot a magyarban nem lehet visszaadni. A 
fordító.) A  tolmács tehát megtett engem egy halott királynő 
toborzójának. — Hányán vannak, akik halott eszmék számára 
verbuválnak lelkeket. Hallottam már tudós papokat, akik még 
mindig olyan kérdésekkel viaskodtak, amelyek már régen a 
múltéi. Halott királyok verbunkusai ők. —

Ismét máskor egy nacionalista hindu tolmácsolta előadá
somat. Egészen politikai színezetet adott a beszédemnek. A 
Krisztus tolmácsai is hányszor kiforgatják eredeti mivoltából az 
evangéliomot s fordítják másodrendű, egyéni, földi céljaik eléré
sére azt. ami egyetemes és örökkévaló.

Ezekben a tolmácsokban sokszor ismertem szégyenkezve 
magamra és keresztyén lelkésztársaimra. Tolmácsok vagyunk 
mind. Örök szépségek, üdvdöntő igazságok bízattak ránk, hogy 
hű tolmácsolásukkal odajelenítsük Krisztust az emberek elé s 
hányszor vagyunk mi Őnéki mégis készületlen, gondatlan, hebe
hurgya tolmácsai. Pedig kimondhatatlanul sok fordul meg a 
tolmácsok hűségén.

Egy nagy összejövetelünk után, a gyűlés elnöke, egy indiai 
miniszter ezeket mondotta: „Óriási a különbség ezek között a 
kér. összejövetelek között és azok között, amelyeket ezelőtt
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50 esztendővel én még mint gyermek látogattam. Az akkori 
misszionáriusokat sokszor félbeszakította prédikálásukban egy- 
egy gúnykacaj, durva szitok, vagy kődobás. Ma pedig ez a 
nagy tömeg egy óráig hallgatta lélekzetfojtott áhítattal a Krisztus 
evangéliomát. Ezt a nagy változást pedig az okozta, hogy azóta 
éltek közöttünk emberek, akik életük áldott példaadásával min
den beszédnél érthetőbben tolmácsolták a Krisztus lelkét. Nem 
messze innét van India legnagyobb kórháza, ahol keresztyén 
orvosok annyi önfeláldozó szeretettel gondozzák India poklosait, 
emberroncsait, hogy aki arra jár, megérzi, hogy a Krisztus jár 
ott a kórházfalak között s emberek által ő szól, ő vigasztal, 
ő gyógyít ott."

Lelkészek, — fizetett tolmácsok, ajkatok és éltetek beszéde 
Krisztust tolmácsolja-e ? Mert ettől függ minden 1

Fordította: Szabó József
püspöki másodlelkész.

Tanulmányok.

A  szolgálat szelleme 
és anyaszentegyházunk megújhodása.

Csak az él, akitől még várnak valamit, akinek van fel
adata. Várunk-e még valamit anyaszentegyházunktól ? Vagy 
talán már befejezte hivatását ? Talán igaz, amit ellenfelei óhaj
tanak és szeretnének elhitetni, hogy az egyház a múlté s a 
jelen nagy feladatainak és problémáinak megoldásánál mellőz
hető, a jövő előkészítésénél útmutatására, segítségére és mun
kájára nincs szükség? Ha így volna, akkor egyházunk sorsa 
és állapota csak tengődés volna.

De, hála Istennek, nincs úgy. Egyházunktól még sokat 
várunk. Nagy feladata volt a múltban és van a jelenben is és 
ezt a feladatot helyette senki és semmiféle emberi intézmény 
meg nem oldhatja s akik a jelenben, ebben a sorsdöntő nehéz 
korban az égető életkérdések megoldásán gondolkodnak és 
fáradnak, azoknak számolniok kell az egyházzal, segítségül kell 
venniük a benne működő erőket. Mi magunk, akik odaadó 
szeretettel csüngünk egyházunkon, mélyen érezzük ezt. De még 
azok is, akik egyébként csak kritizálni szeretik az egyházat, ha 
megdöbbenve látják a hitetlenség és az ennek nyomán burjánzó 
erkölcstelenség egyre fokozódó szörnyű jelenségeit és ezekkel 
szemben az emberi tanácstalanságot és tehetetlenséget, nyom
ban azt kérdik: hol az egyház, miért nem segít ? Nem azt bizo
nyítja-e ez, hogy még azok is várnak valamit az egyháztól, 
akik egyébként rideg közömbösségükkel egy követ fújnak az 
egyház nyílt ellenségeivel ?
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De minden intézményt csak az az erő, az a szellem tart
hat fenn, amely egykor létrehozta. Ha ezt megtagadja, akkor 
a tengődés állapotába jut. Ha azonban létrehozó erejére eszmél 
és ezt magába újra meg újra fölvéve attól magát áthatni en
gedi, akkor él, hat, alkot és gyümölcsözik. Az a szellem, amely 
az anyaszentegyházat létrehozta és fenntartotta: a szolgálat 
szelleme. Ettől kell ma is áthatva lennünk, ezt kell ismét ma
gunkba fölvennünk: ebben kell megujhodnunk és akkor meg- 
újhodik egyházunk. Hatásai fogják bizonyítani igazát és azt, 
hogy mily szükség van rá.

Az alapvető szolgálat az a szolgálat, melyet Üdvözítőnk 
teljesített az emberiség javára, ó  maga így foglalja össze meg
váltói életének egész tartalmát: „Nem azért jött az Embernek 
fia, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon és életét 
adja váltságul sokakért." S csakugyan egész élete nem volt 
egyéb, mint szolgálat a jászoltól a keresztig. Nem a sinai tör
vényadás mennydörgő szavával lép fel, hanem a szeretet hang
ján hívogatja a megfáradtakat és megterhelteket és a törvény 
teljesítését gyönyörűségessé teszi azáltal, hogy a mennyei Atya 
kegyelméről biztosítja megtérő gyermekét. Szertejár és hirdeti 
Isten országát, az Istennel való lelki közösséget, amely nyitva 
van mindenki számára, aki bűnbánó és hívő lélekkel keresi. 
Ebben a közösségben békességet és lelki örömöt igér és nyújt. 
Szava megszabadít, mert elveszi a félelmet és erőt ád, nem 
mint az írástudók tanítása. Szavát tetteivel bizonyítja. A fog
ságban kétségekkel küzködő Keresztelő Jánosnak azt üzeni: 
„Menjetek el és mondjátok meg Jánosnak, amit hallotok és 
láttok: a vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztul
nak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak és a szegények
nek az evangéliom prédikáltatik 1 Ez az ő élete, mindennapi 
fáradhatatlan szolgálata. Megesik a szíve, mikor a népet látja, 
mert olyan az, mint a pásztor nélkül való nyáj; de nem csüg
ged : a nyomor földjén aratással biztató mezőt lát, ahol dol
gozni kell s dolgozik ő maga és munkára szólítja övéit. így 
áldozza oda életét mindennap az emberek javára s azt tanítja: 
aki első akar lenni ti köztetek, az legyen szolgája a többinek.
Ö maga az emberiség legelső szolgája, diakónusa egész életé
vel. Szolgálata tetőfokát akkor éri el, mikor az emberek pokoli 
hálátlanságával szemben a keresztfán odaállítja a mennyei 
szeretetet, imádkozva azokért, akik, kitagadták és kínozzák. t 
életét áldozza fel a bűnös világért. így lesz a golgotái kereszt 
a szeretet szolgálatának diadala. így lesz az Igaznak halála a 
mi megváltásunk: mert azt hirdeti: a szeretet nagyobb, mint 
a világ bűne s a keresztfán értünk hozott áldozat minden időkre 
feltárta a,kegyelem kapuját azok számára, akik bűneiket meg
bánják. És ott áll a kereszt az idők fordulóján, az ó- és az 
újkor határmesgyéjén: új kort nyit meg, új emberiséget teremt, 
újjáteremti a világot. A  szeretet, a szolgálat szelleme plántáló- 
dott bele a világba Krisztus Urunk életével és áldozatával.
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Ez a keresztyénség alapja, amint a mi üdvösségünk örök 
alapja is egyedül ez.

Most csak egy lehet Krisztus követőinek életelve: Ha isten 
minket így szeretett, nekünk is egymást szeretnünk kell. Szeret
nünk nem a kőbe vésett törvény kényszere alapján, a külső 
kényszer sohasem hozhat létre szeretetet; hanem annak a benső 
kényszerűségnek alapján, amely a tapasztalt szeretetből önként 
fakad, mint hála. Tehát benső kényszer és a legboldogítóbb 
szabadság. Nem tehetünk máskép, mert Krisztus urunk szaba
dokká tett bennünket a szeretet szolgálatára.

Ez a szellem hatja át az apostolokat. Egész életük a szol
gálat szellemében dicsőül meg. Ezért kell hirdetniük az evan- 
géliomot; jaj, ha nem tennék. Lekötelezve érzik magukat zsidók 
és pogányokkal szemben egyaránt. Ezért élnek nem önmaguk
nak, hanem embertársaiknak. S ezért s csakis ezért győznek 
földi hatalom, befolyás, fegyver nélkül: a Krisztusnak bennük 
élő szellemével, a szolgálat szellemével. Ez a szellem gyűjti 
az első pünkösd ünnepén az első gyülekezetei Jézus zászlaja 
alá. A hirdetett igét a Szentlélek ajándéka követi s ez a Szent
lélek a Krisztus szeretetét oltja a szívekbe. Ő szeretett minket 
s nekünk is egymást szeretnünk kell — és szívük-lelkük egy 
vala.

Ebből a talajból sarjad szinte természetszerűleg az, amit 
diakoniának, magyarul egyházi szolgálatnak nevezünk. Az 
apostolok cselekedetének 6. fejezetében van erről szó. A jeru- 
zsálemi gyülekezet az apostolok javaslatára hét jó  hírben álló, 
Szentlélekkel teljes bölcs férfit választ a végből, hogy a gyüle
kezet szegényeinek, különösen szegény özvegyeinek segítését 
vezessék és végezzék. Az intézmény bővül s a diakónusok 
mellett ott találjuk már az apostolok korában a diakonisszákat 
is, akik közül egynek, Phőbének a nevét is tudjuk. Ő volt az, 
aki Korinthusnak külvárosában Kenchreában hűségesen dolgo
zott a szegények, elhagyatottak és betegek körül s akinek segít
ségét maga az apostol is élvezte. Phőbe vitte az apostol levelét 
Korinthusból Rómába. A diakonia terebélyes fává lett, amelynek 
gyümölcsei bizonyították a szolgáló szeretet áldásait. Mily ha
talmas eszköze volt ez az evangéliom terjedésének. Ahová a 
szó nem hatott el, ott a diakonia nyitotta meg a szíveket a 
Krisztusban való hit számára.

De az óvilág nem adta fel oly könnyen a harcteret. A 
pogány filozófia összeszedi minden érvét a keresztyénség ellen. 
— Mellesleg legyen említve: mikor ma a hitetlenség bölcsesé- 
gét halljuk és talán azt gondoljuk, hogy új érvekkel, új erős
ségekkel van dolgunk, a régi érvek ismétlődnek, a régi táma
dások újulnak fel korszerű formában. A  keresztyénség ezeket 
legyőzte. És legyőzte a csel és erőszak, a véres üldözések 
pusztításait is. Ha kérdezzük: mivel ?, — a szolgálat szellemé
vel. Azzal, hogy Krisztus hívei át voltak hatva attól a szere
tettől, amely őket Isten gyermekeivé tette és ebben a bizonyos
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ságban tűrtek, szenvedtek, imádkoztak ellenségeikért és jót 
tettek, ahol csak tehettek. Ezzel a szellemmel a pogány világ 
nem tudott semmit szembe állítani. Julianus megkísérelte a 
keresztyénség intézményeit átplántálni a pogányságba; de a fa 
nem fogamzott meg, mert nem volt gyökere; az intézményekből 
hiányzott az életadó erő : a szeretet, a szolgálat szelleme, ame
lyet Krisztus hozott a földre.

A  keresztyénség története sok tévedés története is. Az 
emberi gyarlóság és bűn, mint mindenre, erre is rányomta a 
bélyegét. Sőt többet is mondhatunk: amint legsötétebb az ár
nyék a legerősebb fény mögött, úgy a keresztyénség tévedései 
a legszembeszökőbbek, mert leginkább mutatják az igaz keresz
tyénség soha el nem múló igazságaival szemben a nagy ellen
mondást. De, ha mélyebbre tekintünk, akkor azt látjuk, hogy 
a keresztyén egyház lelke, fentartó ereje mégis csak a szolgálat 
szelleme volt. A  középkorban jobban szemünkbe szökik az 
uralkodás, a hatalom szelleme: a pápaság uralomra van építve. 
De hogy az egyház egyház maradt és hivatását majd jobban 
majd kevésbbé jól teljesíthette az emberiséggel szemben, az 
nem az egyház hatalmi intézményeiben, nem jogi szervezetében, 
nem zsinataiban, nem fegyelmében leli magyarázatát, hanem 
abban, hogy még az elvilágiasodás legsötétebb századaiban is 
csörgedezett az élet vize, élt a szolgálat szelleme az egyházban. 
S itt a szerzetes rendekre és azoknak olyan képviselőire gon
dolok, mint egy nursiai Benedek, egy clervaui Bernát, vagy 
egy assisi Ferenc, akinek egyik legrokonszenvesebb követője 
a magyar királyleány, Árpádházi Erzsébet. Elfogultság volna 
nem látni azt a szolgálatot, amely ezekből az intézményekből 
és ilyen egyéniségekből áradt az emberiségbe. Ezek története 
a mi történetünk is. E jelenségek még a korral járó tévedéseik 
mellett is azt bizonyítják, hogy a szolgálat szelleme nem halt 
ki az egyházból s tulajdonképen bár a hatalmat képviselő egy
ház szolgálatában állnak, a megújhodás szükségére hívják fel 
az egyházat.

A  jótékonyságot a középkori egyház bőségesen gyakorolja. 
Szegényeiről, betegeiről gondoskodik. Igaz, hogy e téren kifejtett 
tevékenységére homályt vet az a gondolat, hogy cselekedeteivel 
az ember érdemeket szerez Isten előtt s jutalmul, szinte meg
szolgált bérként várja az ember üdvösségét; amiből hallgatag 
azt következtették, hogy koldusokra tulajdonképen szükség van, 
mert alkalmat adnak az embernek üdvösséges jócselekedetekre. 
Ez lehetetlenné teszi a gyökeres segítséget, mert akkor fogy az 
alkalom a jócselekedetre. De magát a tényt nem tagadhatjuk, 
hogy az egyház jótékonykodása sok nyomort enyhített.

Megújhodást ezen a téren is a reformáció hozott. A szol
gálat szelleme ujult fel és tisztult meg. A reformáció új átélése, 
megtapasztalása a Krisztus megváltói szolgálatának. Ez a gyö
keres élmény tette Luthert reformátorrá. Nem érti Luthert, sem 
pedig a reformációt, aki Lutherben csak a humanizmus vagy
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a renaissance egy sajátos képviselőjét látja. A  humanizmus 
meg a renaissance is a természetes, újjá nem született embert 
állítja a középpontba s ezt teszi minden dolgok mértékévé. 
Luther tetőtől talpig vallásos egyéniség. Élménye a legbensőbb 
vallásos élmény. Munkájának alapja és célja tisztára vallási 
tapasztalatából érthető meg. Üdvösségét kereste s nem önmagát, 
nem az embert akarta érvényre juttatni. E végből azon az utón 
indult el, amelyet az egyháza jelölt meg előtte, mint olyat, 
amelyen célját legbiztosabban elérheti. Szerzetes lett, a szerzet 
szabályait kínzó lelkiismeretességgel igyekezett teljesíteni. De 
éppen mivel meg nem vesztegethető lelkiismeretességgel töre
kedett a megjelölt utón célja felé, kellett belátnia, hogy ez az 
ut célra nem vezet. Lelki nyugalmát, azt a bizonyosságot, hogy 
üdve szilárd alapon nyugszik, ezen az utón nem találta meg. 
Míg felragyogott előtte az a nagy igazság, az a tény, hogy Isten 
kegyelme máris megvan számunkra; megvan abban, amit Isten 
tett érettünk: Krisztus áldozati halálában. Ezt nem lehet kiérde
melni, ezt csak bűnbánó hittel lehet magunkévá tenni s ha ezt 
valóban megragadjuk, akkor mienk az Úr kegyelme. Ez a.bizo- 
nyosság megújít bennünket, életünknek új irányt ád. Az Üdvö
zítőnek érettünk teljesített szolgálata egész életünket szolgálatra 
kötelezi, nem kényszerből, hanem hálából. A  szolgálatért szol
gálat jár, és pedig örömmel teljesített szolgálata a szabaddá 
lett embernek. Ezért Luther szolgálni akar. Mint egyházának 
leghívebb fia a szegény emberiségnek közkincsévé akarja tenni 
ezt a kincset, amelyet maga küzdelmei közepette talált meg. 
Nem ő vált ki az egyházból, hanem az egyház hatalmasai 
tagadták ki, mert nem értették meg. Nem alkot új egyházat, 
hanem az egyház éltető lelke teszi reformátorrá, azaz a Krisz
tus egyházának megmentőjévé.

Nyomán felújul a szolgálat szelleme. Szolgálat az evan- 
géliom hirdetése, a szentirás lefordítása, a káté ajándéka, iratai, 
lelkipásztorkodása, egész életmunkája.

Ennek a férfiúnak vagyunk mi követői. Ennek a kincsnek, 
az újra érvényre jutott evangéliomnak örökösei. Azért egyhá
zunk nem a hatalomért való versenyben keresi feladatát, hanem 
abban, hogy szolgál a lelkeknek, a családoknak, a népeknek, 
az egész emberiségnek. Minél jobban teljesíti szolgálatát, annál 
jobban bebizonyítja a maga igazát, annál tökéletesebben iga
zolja létjogosultságát és az emberiség haladása és üdve szem
pontjából szükségességét. A  szeretet szolgálata a mi egyházunk 
legm eggyőzőbb és legfenségesebb apológiája.

Mi következik ebből?
Először is az, hogy egyházunk egész életét és ténykedését 

a szolgálat szempontjából kell néznünk. Hirdetjük az igét, mert 
szolgálnunk kell vele a lelkeknek. Ne szónoki babérokat keres
sen az ige hirdetője, hanem legyen áthatva attól a tudattól, 
hogy a rábízott lelkekért felelős és ha nem szolgált nekik az 
üdvösségre, elvette ítéletét. Tanítjuk az ifjúságot, áldozunk isko-
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Iáink fenntartásáért, mert szolgálni akarunk a jövőnek. Lelki
pásztorkodunk, mert szent kötelességünk, hogy a lelkeket annak 
a nagy pásztornak a karjaiba vezessük, aki életét adta érettünk. 
Szeretetintézményeket tartunk fenn, diakonisszákat állítunk a 
betegek, elhagyottak, árvák és aggok m ellé; mert nem nézhet
jük tétlenül a Krisztus tagjainak el hagyatottságát és nyomorú
ságát. Tehát mindig és minden téren a szolgálat szellemét kell 
érvényesítenünk, mert ezt kívánja tőlünk Krisztus szolgálata, 
amely a mi üdvösségünk alapja.

A szolgálat csak személyes lehet, az embert az emberhez 
közelebb hozó, hidakat építő, a társadalmat szétválasztó mély
ségek fölé. Ezért nem ruházhatja át senki a maga kötelességét 
másra. Mindenkinek magának kell azt teljesíteni a maga köré
ben, a maga hivatásában. A mi egyházunk nem ismer alacso
nyabb és magasabb erkölcsiséget, nem ismer parancsokat és 
evangéliumi tanácsokat, mintha az egyik csak a kiválasztottakat 
illetné, míg a közönséges halandó, az ú. n. laikus ember be
érhetné a kevesebbel is. Mindnyájan kiválasztott nép, királyi 
papság, az Űr tulajdon nemzetsége vagyunk, hogy hirdessük 
annak nagyságos dolgait, aki a sötétségből meghívott bennünket 
a maga csodálatos világosságára. Ezért szent minden tisztes 
hivatás, mert benne teljesíthetjük azt a nagy szolgálatot, amivel 
az Ur szolgálatáért neki és testvéreinknek tartozunk.

Nincs oly magas állás, hogy ne volna kötelezve a szolgá
latra. Nincs oly alacsony, szerény munkakör, amelyben nem 
teljesíthetnénk szolgálatot a legnemesebb értelemben. Sőt aki 
legmagasabban áll, annak legnagyobb a felelőssége és a szol
gálatra való lekötelezettsége. A legkisebb ember hivatása is 
megdicsőül a szolgálat szellemében. Ezzel az életfelfogással válik 
egyházunk a népek és az emberiség jótevőjévé. Mert mitől függ 
népünk boldogulása, jobb jövője ? Attól, hogy minél több tagját 
áthassa az a tudat, hogy szolgálni van hivatva. Ha az az 
államfő, az a miniszter, az a tisztviselő, az a biró, az a pap, 
az a tanító, az a munkaadó, az a munkás érzi, hogy az élet 
értéke és szépsége a szolgálatban nyilvánul meg és ezt be is 
bizonyítja, akkor egész népének értékét emelte s hozzájárult 
jobb jövőjének megalapozásához.

íme egyházunknak nagy feladata: a szolgálat szellemének 
megvalósítása és ápolása!

Talán, mig ezeket mondom, már ott lebeg egyik-másik 
hallgatóm ajkán a kérdés; mit tehet az egyház a mi napjaink 
sajátos problémái, különösen a mindennél égetőbb szociális 
nyomor közepette? Sokat, igen sokat tehet. De ne gondoljuk 
azt, hogy az egyház feladata új gazdasági rendszer fölépítése. 
Ne gondoljuk azt se, hogy az egyház bármely hűséges mun
kával paradicsommá változtatja ezt a földet. Ez utópia és utópia 
marad, bármely oldalról hirdessék is. Utópia a marxizmus 
anyagias evangélioma is, amely Isten nélkül akarja megoldani 
a kérdést. De az egyháznak megvan az a nagy feladata, hogy



azt a légkört teremti meg, amelyben a megértés, a kiegyenlítő
dés lehetővé válik, hogy az ember az emberben testvért lásson. 
Megvan az a tisztánlátása, hogy a bajok legvégső gyökere nem 
a viszonyokban, hanem az emberekben magukban van, az 
önzésben, mondjuk ki nyíltan: a bűnben, és hogy így minden 
megújulásnak az alapja lelkek megújulása a bűnbánatban. 
Megvan az a tőle el nem idegeníthető nagy feladata, hogy az 
emberi törvényekre és intézményekre az örök igazság normáját 
alkalmazza s e szerint újra meg újra tájékoztatja a tévelygő 
emberiséget, hogy visszataláljon arra az útra, amelyen boldo
gulását és igazi haladását remélheti.

A  krízisek korát éljük. Krízis magyarul válság. A válságok 
legmélyebbike a lelki válság. A  mi nemzedékünk leikéről, szel
leméről van szó. Az a katasztrófa fenyeget bennünket, hogy 
nemzedékünk az élet mechanizálódása közepette elveszti a 
lelkét, hogy a gépek uralma alatt magunk is gépekké válunk. 
Az az óriási népréteg, testünkből való test, vérünkből való vér, 
amely magát az elkeseredés büszkeségével proletárnak vallja, 
elveszti a lelkét, mert még ha a legkedvezőbb viszonyok között 
dolgozhatik is, a gép rabjává lett, későn-korán, évről-évre ugyan
azt a mechanikus részlet-munkát végzi. Csoda-e, ha személyi
sége elsorvad, lelke kialszik? Csoda-e, különösen, ha elgon
doljuk, hogy azok, akik a szellemi élet vezetésére volnának 
hivatva, a tudomány örve alatt, ennek a népnek szintén csak 
a földhöz ragadt materializmust hirdetik s a napisajtó sokszor 
mindazt, ami a haladó emberiségnek legdrágább kincseihez 
tartozott: vallás, tiszta erkölcs, család, otthon, haza, Isten — 
lekicsinyli és gúny tárgyává teszi?

Erzi-e az egyház, mi itt a feladata? Tudják-e különösen 
az értelmiség képviselői, mivel tartoznak önmaguknak és né
pünknek? Bizony egyházunk intelligenciájára nagy feladat vár 
s ha mulasztására gondol, magába kell szállnia. Azokra gon
dolunk, akik sértve éreznék magukat, ha műveltségüket kétségbe 
vonnánk; pedig ők is mily gyakran csak a napi sajtóból táplál
koznak; irodalmunk remekeit nem ismerik, tartalmas művek 
olvasására nem szentelnek időt. Befogadják és elfogadják a 
keresztyén világnézetet lekicsinylő munkákat s nem nézik meg, 
mit mond a gondolkodók másik tábora, amelynek szintén van 
nyomós mondani valója. Nem gondolják meg, hogy ha bírálják 
a bibliát, meg kellene ismerkedniük magával a bibliával, hogy 
ítéletet alkothassanak maguknak. Ezzel a közömbösséggel ré
szeseivé válnak annak a pusztításnak, amely népünk lelkét 
veszélyezteti. Szolgáljunk ennek a népnek, hogy a lelkét meg
mentsük. Ez minden egyéb mentő munkának az alapja.

Az az egyház, amely ennek a nagy feladatnak tudatában 
van és szolgál, az nem a múlté, az a jelené és a jövőé. Azért 
ne féljünk és ne panaszkodjunk, hanem dolgozzunk. Az idők 
komolyak, sőt komoran válságosak. De ebbe az időbe helyezett 
bennünket az Úr. Ebben szabta meg feladatainkat és köteles
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ségünket. Ebben az időben akar bennünket használni céljai 
elérésénél. Mert a világtörténelmet nem az emberek csinálják, 
az Isten vezető keze, ránk nézve sokszor megfoghatatlan böl- 
csesége vezeti azt. Mi csak bízzuk magunkat vezető kezére s 
tegyük meg, amit tennünk kell. A  csüggedés nem támaszkod- 
hatik az Úr ígéretére, de a hűség és a belőle fakadó bátorság 
annál inkább. A  tétlenség nem istenes megnyugvás, a passzi
vitás nem vallásosság. Fel tehát a munkára Isten nevében I 
Adja Isten, hogy egyházunk a maga munkájával Isten áldott 
eszközének bizonyuljon ma és minden időben! Ezért kell meg- 
ujhodnunk a szolgálat szellemében.

Prőhle Henrik
pozsonyi lelkész.

Vasárnapi és ünnepi beszéllek.

Krisztus szeretete: tündöklő példakép.
Böjt 5. vas.

Jáa. ev. XIII. r. 31—35.
Mikor üstökös gyűl ki az égen, tündöklő fénykévéjével 

bevilágít a sötét éjszakába — s tőle ragyogó fényben reszket
nek mind a csillagok. — Azt mondják, hogy ezek a csillagok 
kicsiny ablakok, amelyeken szemünk beletekinthet az örökké
valóságba, oda, ahol hozzámehetetlen világosságban lakik az 
Örökkévaló, aki végtelen szeretettel és bölcsességgel kormányoz 
mindeneket.

A szomorú böjti idő utolsó vasárnapján — Nagyhót kü
szöbén — mintha a mi lelki életünkben is ilyen csillagvilágos 
éjszaka tűnne szemeink elé, csillagos égbolt, melyen ott ragyog
nak az Isten szeretetének és kegyelmének örök bizonyságai. 
S az ég kárpitján végigvonul egy szelíd fényű Üstökös, — a 
fájdalom ködébe burkolva: az Isten egyszülött Fia indul meg
hozni a legnagyobb áldozatot a vergődő emberi lélek megvál
tására, örök szeretetből, — örök kegyelemből.

„Fekete* vasárnap ez, olyan mint a legsötétebb éj. A ha
lál nyújtogatja ki ösztövér kezét, hogy zsákmányul ejtse azt 
— aki az emberi nem iránti olthatatlan szeretetből — nem bikák 
és tulkok vérének meghintésóvel, hanem saját vérének kiontá- 
sával áldozta fel szentséges életét. Mennél sötétebb az éj, annál 
tündöklőbben ragyognak a csillagok, kigyul az Üstökös fénye, 
hogy rövid idő múlva a Golgotha éjébe hulljon alá.

Most dicsőittetik meg az ember Fia, megdicsőül a szen
vedésben és a szeretetben. Ha az Isten megdicsőült benne, az 
Isten is meg fogja Őt dicsőíteni önmagában. Azonnal meg fogja 
Öt dicsőíteni. A mennyei Atya jobbjára ülteti s a tündöklő fény



nem vesz el az éjbe, hanem szeretető, hűsége, engedelmessége, 
mint intő, vezérlő fény ott tündököl lelki életünk menyboltján 
s mutatja nekünk sötét éjszakák tévelygő vándorainak, gyűlöl
ködő, önző szeretetlen embereknek az önfeláldozó, a bűnös 
embert kegyelmébe fogadó, megváltó szeretetek

Krisztus szeretete hozzánk: — példaképe a mi embertársaink 
iránt való szeretetiinknek. Lássuk:

I. Hogyan szeretett az Úr minket;
II. Hogyan kell nekünk — e példakép nyomán — ember

társainkat szeretnünk.
I. Hogyan szeretett az Űr bennünket? Tiszta, mélységes, 

odaadó és mindent odaáldozó szeretettel, mely az emberi tel
keknek minden gyarlóságán diadalmaskodott és a fájdalmakban, 
szenvedésekben megdicsőült. Szeretete mély volt, mint a tenger, 
magas, mint a csillagos égbolt, tiszta, mint a meny kárpitjának 
kék azúrja, tündöklő, mint a napsugár, mely áttöri az emberi 
bűnök homályát. Ő érezte azt s azzal a tiszta tudattal jött a 
menyből erre a nyomorúságban vergődő földre, hogy az Isten 
a világ fundámentomának megvettetése előtt Neki ajándékozott 
bennünket, úgy, mint a művésznek az anyagot és a fának a 
gyümölcsöt s királyfinak az örökséget. Atyai szívének szeretete 
nyilvánult meg ebben az ajándékozásban, mert Ő úgy szerette 
e világot, hogy egyszülött Fiát adta érette, hogy benne legyünk 
azzá, amiknek bennünket szeretne látni: Istenfiakká, Krisztus
nak boldog másaivá. S Jézus elfogadta ezt az ajándékozást az
zal az olthatlan szeretettel, amelynek tüze az égből származott 
s ezzel a szeretettel önmagát adta érettünk. Kiomló vére, kínos 
halála, egyszeri és tökéletes áldozata mutatja, hogy ő  szeret 
minket, jogot formál hozzánk, harcba száll értünk, mert mi neki 
drágák vagyunk, önfeláldozó szeretettel hajol le minden szen
vedő lélekhez s bírni akarja, mint szőllőtő a gerezdet, a vőlegény 
a menyasszonyt s örökkévaló élete megárad és ostromolva ke
resi a mi parányi lélünk szegényes kereteit.

Mikor még szerte járt Judeának és Galileának földjén, 
szeretettel hajolt le a kisdedekhez, enyhítette a betegek fájdal
mát, meggyógyította a Bethesda tavánál sinylődőket, könyörült 
a vakokon és a sántákon, megelégítette a pusztában a sokasá
got, megbocsájt a házasságtörő asszonynak, a bűnösökkel együtt 
vacsorázik, a vakon született embernek visszaadja szemevilágát, 
feltámasztja Lázárt és mindenkinek, aki éhezi és szomjuhozza 
az igazságot — odaadja önmagát, mint mennyei kenyeret —  
soha nem lankadó szeretettel.

De szereletének fényes csillagai a szenvedés történetében 
gyulnak ki. Mennél sötétebb lesz az éj, szeretete annál kegye
sebb, hosszutűrőbb, szeretetének drága könnyei gyászfátyolos 
szempillákon csillannak fel. Kész meghozni a nagy áldozatot, 
emberi értelemmel fel nem fogható nagy áldozatot, melyet ö  
csak azzal az önfeláldozó szeretettel hozhatott meg, amelynek
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célja az emberi lélek megváltása. Kopár pusztában készült el 
erre a hivatásra. Kopár, puszta volt az emberi lelkek birodalma 
is. És az önmagukban vergődő emberi lelkek szembehelyezked
tek az ő megváltó szeretetével. Úgy jött ide és úgy járt-kelt 
közöttük, mint a pusztaságban, ahol nem talált egyetlen szere- 
tetéhez hajló szívet. Úgy érezte magát itt a földön, mint az 
idegenben elhagyottan, övéi közé jőve, de az övéi őt be nem 
fogadók. Ján. ev. I. 11. S e kopárságban fájó tapasztalással 
sóhajtja el az emberek szeretetlenségének bizonyságát. A rókák
nak barlangjuk van, a madaraknak fészkök, de az ember Fiá
nak nincs hová lehajtsa fejét. Nehéz a kopár pusztát termékeny 
földdé varázsolni, nehéz az alacsony s minden nemes érzéstől 
megfosztott és a gonoszság, önzés töviseivel benőtt szívet, mely 
fagyosabb, mint a jég — szeretetre gyullasztani. És ő végtelen 
szeretettel járt-kelt az életnek kopár pusztáján és üde forrásokat, 
oázisokat fakasztott mindenütt.

Azonban szeretete legmelegebb, legodaadóbb, leglündök- 
lőbb akkor, amikor már közel volt az „ő órája". A páska-ünnep 
előtt, mivel tudta, hogy az ő órája elérkezett, hogy általmenjen 
e világból az Atyához, megmutatta övéivel szemben azt a sze
reteted amellyel irántuk e világban mindvégig viseltetett. (Ján. 
ev. 13. r. 1. o.) Megmossa tanítványainak lábait, hogy ők is így 
mossák meg egymás lábait; jön Judás árulásának felfedése s 
Jézus megrendült lélekkel mondja az utolszor együtt lévő tanít
ványoknak: Bizony mondom, hogy közületek egy elárul enge- 
met s Judásnak pedig csak annyit mond: „Amit tenni akarsz, 
hamar tedd meg." Majd mikor az a sötét éjben kiment, így 
szólt tanítványainak: Most dicsőittetett meg az Ember Fia. És 
az Isten is megdicsöült Őbenne. Ez a fájdalom megdicsőülése 
a szereíetben. Annak a szeretetnek tündöklő képe, amely min
den emberi gyarlóság és gonoszság fölött diadalmaskodik, mely
nek jutalma a megdicsőités. Ez által lett ő a szeretetnek tövis- 
koszorúzott Királya, aki főpapi imájában a bucsuzás emlékeiben 
a legdrágább szeretetnek a szálait fonta meg itt maradó tanít
ványai és maga között, az Úr szent vacsorájában a szeretetben 
és bűnbánatban való egybeforrás, a lelki egyesülés forrását 
nyitotta meg és a keresztfán még a bűnbánó latornak is szere
tettel megbocsát. Ezzel a tudattal felvértezve, vitte roskadozva 
keresztjét s ezzel a tudattal lehelte ki nemes lelkét a Golgothán.

S bár bánatos hangon szói utoljára: „Gyermekeim, egy 
kevés ideig még veletek leszek. Azután majd kerestek engem, 
de ahová én megyek, ti oda nem jöhettek, itthagyja testámen- 
tomát. mint a boldog, Istennek tetsző élet új parancsát: a sze
retetett „Új" parancsnak nevezte Üdvözítőnk a szeretetet, mert 
a régi tanítások szerint ez az önfeláldozó, tiszta szeretet isme
retlen volt s szent örökségképen megjelöli

II. Hogyan kell nekünk e példakép nyomán embertársain
kat szeretnünk. Jézus ezt hagyta példakép gyanánt: „Ahogy én 
szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást". Ez a szeretet
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Krisztus tanítványainak nemcsak legfőbb ékessége, de egyetlen 
ismertető jele. Arról ismerik meg, hogy az én tanítványaim 
vagytok, ha egymást szeretitek. Mi a Krisztus testének vagyunk 
tagjai, az az Isten akarata, hogy a Krisztusban Isten gyermekei 
is legyünk. A szeretet nem hiányozhat belőlünk, mert szeretet 
nélkül olyan a keresztyén ember élete, mint a csillag fény nél
kül, mint a virág illat nélkül. Azután tagjai vagyunk a kér. 
Anyaszent egyháznak, amelyben a Szentlélek hívogat, gyűjt, 
megvilágosít, megszentel a hitben és szeretetben, hogy a sze
retet által egy nagy családdá egyesítsen. így volt ez már az 
első kér. egyházban is. A zsidó gyűlölte a pogányt, ki nem 
állhatta, a Krisztus egyházában a szeretet egyesítette a keresz
tyéneket, mint testvéreket. Ezt a szeretetet az Egyház az apos
toloktól örökölte, ezt a szeretetet az apostolok a Krisztus ke
resztjétől hozták, ahol a legfényesebben tündökölt, mikor ellen
ségeiért is imádkozni hallották Őt.

Ezt a szeretetet nekünk is szívünkben kell hordoznunk. 
E nélkül hiábavaló minden bölcsesség, lelki műveltség, minden 
lelki ajándék. Mert, ha embereknek, vagy angyaloknak a nyel
vén szólanék is és ha minden titkoknak ismerője volnék is, ha 
szeretet nincsen én bennem, olylyá lettem, mint a zengő érc 
és pengő cimbalom; legyen bár olyan hitem, hogy evangélikus 
vallásom védelmére mindent megteszek s ellenségeit elhallgat
tatom, ha szeretet nincsen én bennem, semmit az nem használ 
nékem. Etessem bár fel egész vagyonomat s adjam oda a tes
temet, hogy megégessenek, ha szeretet nincs én bennem, semmit 
az nem használ nékem.

Milyen legyen tehát ez a szeretet ? Láttatok már szőllőtőt, 
amely ágaival befutotta a ház oldalát és árnnyal, ízes gyümölcs
csel ajándékozta meg a ház lakóit. Ilyen szőllőtő a Krisztus 
szeretető is. Ö maga a szőllőtő, mi pedig a szőlővesszők. ízes 
gyümölcsöt csak o  benne teremhetünk. Ennek a szeretetnek 
a képét Pál apostol a Kor. levél 13. fej.-ben a Krisztusról min
tázta. Ezt a szeretetet állítja, mint új parancsot, szemeink elé 
ma a búcsúzó Jézus. Mert nekünk is „új“ parancs ez, mert mi 
sem tudunk úgy szeretni, mint Krisztus. Az ő szeretetét sem a 
világ gonoszsága, sem az élet szenvedései nem törték le. Mennél 
jobban szembeszállt vele a világ, mennél több keserűséget oko
zott neki, mennél nagyobb bánatban áléit a lelke, annál tisztább, 
annál önzetlenebb, annál tündöklőbb volt szeretető.

Mi nem tudunk úgy szeretni, mint Jézus, mert mi a ma
gunk hasznát keressük, míg Ő annak üdvét, akit szeret. Mit 
választott a maga számára? Szégyent, gyalázatot, töviskoronát 
s halált. Ezt a maga számára. Számunkra pedig üdvöt, dicső
séget, életet. Magáról megfeledkezett, csak minket hordozott a 
szívében. Vajha a mi szeretetünk is ilyen volna, vajha ne ke
resné csak a maga hasznát, békességét, vajha volna mások 
számára is szerető kezünk, szerető szemünk és szerető szívünk.
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Mi nem tudunk úgy szeretni, mint Jézus, mert a mi szere
tetünk nem „hisz“, nem „reménykedik®. Ő nem mondott le a 
reménységről soha. Egy lelket sem hitt teljesen elkárhozottnak. 
Remélt Péter tagadása, Judás árulása után is s Pilátust is sze
retetteljes szavakkal akarja jobb meggyőződésre bírni. És mi? 
Szégyenpír borítja orcánk. A mi szeretetünk rövidéletü és kétel
kedő. Ha valaki hamis velünk szemben, nyílt ellenséget látunk 
benne, aki hidegen tekint reánk, azt már barátnak nem ismer
jük. És ha valaki, mint Péter, megtagadna, vagy mint Judás, 
elárulna, többet reá se tekintenénk.

Mi nem tudunk úgy szeretni, miut Jézus, mert Ő szerete- 
tével mindent elfedez, eltűr, elhordozta a világ bűneit és ma is 
hordoz bennünket napról-napra lelki nyomorúságainkban, vajha 
mi is elhordoznánk azoknak gyarlóságait, akik semmivel sem 
gyengébbek, mint mi vagyunk, akiknek a mi hibáinkat ugyan
csak hordozniok kell.

Mi nem szeretünk úgy, mint Krisztus, mert ő  nem gondolt 
gonoszt, bárki előtt állott, bárki vétett ellene, nem kárhoztatott, 
nem sértett senkit, nem vetett meg senkit.

Ilyen legyen a mi szeretetünk is, mert Jézus tündöklő 
példája nyomán megkoszorúzhatjuk homlokunkat a legnagyobb 
ékességgel: a tiszta, önfeláldozó szeretettel.

Boldog ember az, aki ezzel a szeretettel fut az égi tájak 
felé. Mert minden elmúlik, minden megszűnik. Elmúlik a böl
csek bölcsessége, megszűnnek a próféciák és különböző nyelvek, 
a hit látássá, a remény valósággá válik, megmarad a legna
gyobb: a szeretet.

„Fekete® vasárnapon, mikor hitünk égboltján feltűnik a 
szenvedő Megváltó szeretető, ezt a szeretetet tanuljuk meg tőle, 
aki életével, szenvedéseivel és halálával a szeretetnek tündöklő 
példáját mutatta meg. Ámen.

Kardos Gyula
balassagyarmati alesperes-lelkész.

Husvét várás.
Böjt 6. vas.

János 12, 1 — 9.
Husvét előtt állunk, husvétot várunk. Minden husvétot 

várunk, de nem minden várjuk egyformán azt. Vannak, akik 
házukon mutatják meg husvét várásukat, mások ruházatukon, 
terített asztalukon, ismét mások idejük felhasználásán, beosztá
sán. A husvétunk áldása van feltéve arra, hogy megfelelően 
várjuk azt. Azért nézzünk meg egy Jézus környezetében élő 
husvétváró sereget, amelynek egy része szegények alamizsná
jával, a szerető szívek terített asztalával, vagy drága olaj illa
tozásával várta a husvétot.
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I. Abban a kedves családi, baráti körben, amelybe evan- 
géliomunk vezet bennünket, mind együtt látjuk azokat, akiket 
az Úr szeretett s akik Őt szerették. Csak egy van köztük, aki
nek jelenléte zavarja a kedves, meghitt képet. Judás sötét tekin
tetét jobb szeretnénk ott nem látni, ahol az Űr szerettei vannak. 
Judás mintha látná ezt az érzésünket, kérdezetlenül is szól az 
Úrnak, a tanítványoknak és nekünk. Szava olyan, hogy szinte 
megbánjuk mindazt, amit ellenszenveset gondoltunk róla. Szinte 
úgy érezzük szavai után, hogy ő illik bele legjobban ebbe a 
körbe, mert hisz ő a lelkiismerete azoknak, kik az Úr körül 
vannak. Hangja fölényes, magatartása öntudatos. Úgy érzi, joga 
van megleckéztetni nemcsak a galambként remegő Máriát, de 
rajta keresztül a tanítványsereget, mely elnézi, hogy a szegények 
falatja jó  illat alakjában az Úr lábaira kerüljön. _ Nem egészen 
bizonyos, hogy a lecke nem szól-e magának az Úrnak is ? ! Sőt 
nem szól-e elsősorban neki? Hisz Ő volt a szegények oltalma, 
menedéke s Ő volt, aki a szegények iránt való részvétet hívei
ben mindig ébren tartotta. 0  volt, aki minden felesleges falatot 
a szegényeknek szánt, most meg tűri. hogy 300 dénár elvonas- 
sék a szegények asztaláról. Judás a szegényeket, velük a kö- 
nyörületet s a mentő szeretetet állítja az ünneplő gyülekezet 
szeme elé. Szinte várják a tanítványok az Úr helyeslő szavát: 
Jertek Atyám áldottai bírjátok az országot, amely számotokra 
készíttetett, mert éheztem, ennem adtatok, szomjuhoztam, innom 
adtatok, mezítelen voltam, felruháztatok... Amit eggyel tettetek 
az én kicsinyeim közül, azt velem tettétek. . .  Szinte látjuk, 
amint Judás a tanítványi körben eléje kerül a hitvalló Péternek 
s a szeretett tanítványnak, Jánosnak. Csaknem azt várjuk, hogy 
ezen világos látása után az Űr neki ajánlja fel a menyország 
kulcsait. Hiszen Judás a szegények: az Úr kicsinyeinek patró- 
nusa az első, a legnagyobb Isten országában. Mi is, talán a 
meglepett tanítványok is így látnok. De az Űr máskép látja.

Az Úr saját magát állítja minden érdek fölé. Saját magát 
állítja oda minden érdek, minden gondolat és cselekedet mér
legeként. Az iránta való szeretet, hűség az egyetlen értékmérője 
a szívnek s a beszédnek. Enélkül a szeretet nélkül a legszebb 
s legügyesebb beszéd is csak zengő érc s pengő cimbalom. Ez 
a hűséges szeretet viszont, ha 300 dénárokat tékozol is el szent 
tékozlással szeretete szent tárgya: a Jézussal szemben, a sze
gények számára nem veszteség, hanem gazdag tőkegyűjtés lesz. 
Ebből a szeretetből mindig jut a szegények asztalára is. A Jézus 
szeretete a világon a legmagasabb érdek. Felette áll a szegények 
szeretetének is, mert belőle táplálkozik a résztvevő, könyörülő 
és mentő szeretet. Akik a Jézus számára jó illatot tudnak ger
jeszteni, azok ajtajában nem hal éhen a szegény, aki az Úr 
Jézus számára asztalt tud teríteni, annak asztalánál a szegény 
Lázárnak nem kell morzsákat keresgélnie. Ahol a Jézus iránt 
való szeretet, áldozatos szeretet él a szívek közepén, ott nincs 
szegény kérdés. Ahol viszont a szívek belsejét nem tölti be a
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Krisztus iránt élő, érte áldozni tudó szeretet, ott minden kérdés 
szegény kérdés, ott minden szép beszéd, sőt minden szép csele
kedet a szegények zsákjában is a Judás üres erszényét tárja 
elénk, amelynek örökké lyukas fenekén át örökké félre hull, 
elveszelődik a szegények falatja. Jézus így mutatja meg, hogy 
a legszendébb álarc, legszebb mézédes beszéd mellett se azok 
várják igazán a nagy husvélot, akik a Krisztus köntösén is, a 
szegények koldustarisznyáján, a Máriák imádságán át is örökké 
egyet akarnak: szolgálni a saját vágyaiknak, kívánságaiknak 
s a lelkűkben élő sátánnak. Ezért nem lehetett Judás előkészülete 
a tetszetős forma mellett se a husvétnak, hanem a kárhozatnak 
előkészülete. Ettől ments meg minket szerető mennyei Atyánk!

II. A Judás-féle szegények asztalát maga az Úr tolta félre 
a kedves bethániai házban. így Judás a nagy husvétra sietők 
seregéből már kiszorult. De már ott ül az Úr amellett az asztal 
mellett, amelyet a jóbarátok terítettek meg számára. Nincs neve 
annak, aki a lakomát rendezte, nincsen nevük azoknak, akik 
megrakták az azztalt a szeretet falatjaival. Annyit tudunk, hogy 
Mária szolgált fel és hogy a feltámasztott Lázár is a vendégek 
között volt. Valószínűleg az Úr bethaniai tisztelői körében ren
dezték a lakomát. Az meg bizonyos, hogy az Úrnak a meleg 
szeretetnek ez a meghitt megnyilatkozása jól esett. Végig nézve 
azok során, akik az asztal mellett ültek s akik Őt szerették, 
fakadt fel leikéből a csak Judáshoz intézett, de mindnyájuknak 
szóló sóhaj: én nem mindenkor vagyok veletek I. . .  Reájuk 
nézve jut eszébe temetésének ideje. Jákob kutjánál az eledelt 
kináló tanítványoknak azt mondotta: az én eledelem az, hogy 
annak akaratját cselekedjem, aki engem elbocsátott. A kisértő
nek a pusztában avval felelt: nemcsak kenyérrel él az ember. 
Bizonyos, hogy most a megáldoztatása előtti időben, amikor 
nemcsak Mária, de saját maga is temetésére gondolt és készü
lődött — se gondolt egyebet. Mégis szemmel láthatólag örült a 
terített asztalnak, mert azt a szeretet terítette meg számára. Nem 
hangzott el — evangeliomi feljegyzés szerint —  ajakán Péternek 
a dicsőség magaslatán tett kijelentése, de úgy érezzük, hogy 
földi életében e kedves bethániai ház falai között s annak lakói 
között érezte át Péter szavait: jó mi nekünk itt lennünk. Élete 
itt szere te tközösség volt szeretteivel. Nem a terített asztal, hanem 
a kitárt szívek tették kedvessé számára ezt a helyet. Nem a 
terített asztal, hanem az a gondolat, mely az Úr körül gyűjtötte 
össze szeretteit, volt kedves előtte. Ott foglalt helyet a szeretet- 
közösségben, az asztalfőn, mert helyet foglalt az ott levők szi
vében. Egy szót se szóltak az Úrnak, korántse vittek a beszél
getésbe olyan nagy gondolatokat, mint Judás és mégis csak 
nyertek kedvet Ő előtte. Ahol megnyílik előtte a hajlék s a 
benne bízóknak szíve, ahol helyet foglalhat az asztalfőn szerettei 
körében, ott elkészíti híveit a nagy husvét drága ünnepére.

III. Annak a kedves körnek Judás volt a főhőse, ő volt 
a főszónoka s vezéralakja. Vele egy magával többet foglalkozott
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az Ür, mint a többivel együtt. A jó barátok voltak a közép
pontjai. ők  voltak ekkor az Úr földi gyülekezete. Földi asztalnál 
ültek, de úgy érezték magukat, hogy az örökkévalóságban ülnek 
a kegyelem asztalánál. Mindegyik az Úr szeme előtt van, látja 
a kedves Mártát is, aki most is szorgalmas volt az Úr kiszolgá
lásában. Csak azt a Máriát nem látta senki, nem látta az Ur 
sem, aki árnyékként félrevonulva lábait illatos olajjal kente 
meg. Talán csudáljuk az Urat, aki mégis észrevette Máriát s 
bár a külsőségeket mindig megvetette, Máriát mégse utasította 
el, Judás figyelmeztetése dacára se. Megértette Máriát. Nála a 
jó illat nem a testnek szóló hiábavalóság volt, hanem az, ami 
a harmatcsepp ragyogása a főszálon szép tavaszi reggel, ami a 
pacsirta éneke a ragyogó kék légben: a lélek imádsága. Amit 
az ajak kimondani nem tudott, amit a könny elsírni nem tudott, 
azt mondta el a jó  illat az Urnák: Igen Uram, Te vagy a Krisz
tus, az élő Isten fia ! . . .  Kihez mennénk Uram Te kívüled ? 
Örök élet beszéde van Te nálad. Amint a jó illat betölti az 
egész házat, úgy tölti be a Te életed, Igéd, lényed, világosságod 
ezt a földi életet jó illattal, boldog örömmel, örökké zengő drága 
evangéliommal, mindig ujjongó szent hallelujával. Amint Ábel 
füstje ég felé szállt, úgy szállt Mária kenetének jó illatja az ég 
felé. Mária a jobb részt, a legjobb részt választotta, amely nem 
vétetik el tőle. Egykor talán ugyané helyen az Űr lábainál ült, 
szivét betöltötte az Ige ereje, hatalma, most az Úr lábait illato
sítja s ezáltal imádkozik, imádja az Urat. Ő már megtalálta a 
húsvéti bárányt, aki elveszi a világ bűneit. Ott térdel a Jézus 
lábainál, ott marad, mikor e lábakat általszegezték, de ott volt 
a husvét hajnalán, mikor a szent hajnal csendjét angyali üzenet 
verte fe l : nincsen itt, feltámadott. Ott volt még korsójában a jó  
illatra való olajnak egy része, ott volt még a bethániai imád
ságának egyik fele szívében, mikor a nyitott sírnál szólt az örök 
élet harsonája: akit kerestek, sirattatok, akit a halálra megken
tetek, nincsen itt, feltámadott. — Mária hallotta meg legelőbb. 
Tőle, utána azok, kik az asztalnál ültek. Csak a Judás számoló, 
tervelő füléhez nem jutott el a hír.

Mária husvét várása volt az igazi husvétvárás. Hogy mi 
is olyan husvét várók legyünk, arra segíts minket szerető meny- 
nyei Atyánk. Ámen.

Fábián Imre
sárszentlőrinci lelkész.

Nagypénteken.
Luk. XXIII. 3 9 -4 6 .

Üde tavaszi szellő csókolgatja a templomok falait. Elhozza 
közénk a kikelet nyíló virágainak minden illatát, ígéretét.

És mi mégis tompa gyászban, néma fájdalommal gyűltünk 
ma egybe. Őh hiszen, a sötét utón, amely Bethfagétól Jeruzsá
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lemen át a Golgotha hegyéig vezet, a letűnt böjti napokban 
hányszor kisértük a szenvedő Jézust szomorúság és bánat köny- 
nyeivel szemünkben. És ma mindez a fájdalmas emlék egyszerre 
rohanja meg hívő szívünket, amikor látjuk, hogy a legszentebb 
és leggazdagabb élet végre is beleroskad a legártatlanabbul 
szenvedett halálba.

Óh, a Golgotha keresztfája alatt elhalványul a tavasz Ígé
rete, megtörik a napsugár fénye, gyászfátyolba öltözik a hívő 
szeretet 1

. . .  Magán a Golgothán köröskörül némaság, nyomasztó 
csend borul a tájra. Sötétlő fellegek vonulnak az égre. Úgy 
tetszik, maga a természet is készül beleöltözni a gyászba, amely 
a megtört szívű tanítványok és ragaszkodó hívek lelkére nehezül.

És úgy tetszik, a Golgotha keresztfája alatt keserű önvád 
porába roskad az elébb még annyira kérkedő bűnös zsarnoki 
hatalom. Elhalkul a gúnyolódó csőcselék csúfolódása. Lehervad 
a mosoly, amelyet az egyetlen Igaz látszólagos megsemmisülése 
felett az ősgyűlölet, az ősgonoszság és megátalkodottság erőltet 
reá a hatalomféltő főpapi és farizeusi ajkakra. Nem lehet meg 
nem hallaniok, nem lehet észre nem venniök és emlékezetükből 
kitörölniük azt az ő reájuk pörölycsapásként lehulló, bűnös lel
kűkbe magát beleégető Igét, amely a halál fenséges pillanatá
ban adja tudtára a bűnös világnak, hogy itt isteni jelenés, isteni 
megváltás, isteni kegyelemből való engesztelő áldozati halál van 
— azt az emlékezetes Igét, hogy: „Elvégeztetett!*

Ez az Ige ébreszt reá bennünket
a nagypéntek hármas nagy tanulságára, 

amely szerint
1. a meg nem térő bűnösre kárhozat,
2. a Krisztusban élő hitre mennyei üdv,
3. a szenvedő Üdvözítőre megdicsőülés vár.

I.

Kárhozat vár a meg nem térő bűnösre. Ez a Nagypéntek 
első tanulsága.

„A  gonosztevők közül pedig, akik felfüggesztettek vala, egyik 
szidalmazza vala ötét, mondván: ha te vagy ama Krisztus, szaba
dítsd meg magadat, minket is."

A bűn tehát mégegyszer — még utoljára is össze akarja 
mérni a maga erejét az Igazéval. A megrontott emberi természet 
az őstagadás és önzés képében még a keresztfa kínjai között 
is szembefordul az Üdvözítővel.

Annak a szerencsétlen gonosztevőnek, akit a büntető földi 
igazságszolgáltatás valamilyen súlyos bűnéért a keresztfa meg
gyalázó büntetésére Ítélt, a halál kapujában nem a magába 
roskadó bűnbánat, nem annak a keresése volt a gondja, hogy 
bűnei felett magába szállva, megtört szívvel, megtérő lélekkel 
esdjen a megbocsátó isteni kegyelem egy vigasztaló csöppjéért, 
hogy így az ő méltán megérdemelt halála legalább a gyötrelmes,
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bűnös földi élet megenyhült, megszelídült, békés befejezésévé 
halkuljon: de még oda, a keresztfa gyötrelmes kínjai közé is 
felviszi magával a kárhoztató szidalom, a gúnyolódó kétség és 
tagadás, és a megérdemelt büntetés súlya alól való szabadulást 
eszében forgató önzés bűnös megnyilvánulásait.

Úgy tetszik, mintha a Krisztus előtti kor egész bűnös gon
dolkodásának, lelki sötétségének, a hitetlenségben, az élő Isten 
iránti engedelmesség megtagadásában, a tisztátalan, bűnös, álla
tias, önző szenvedélyekben, lezüllött erkölcsiségben megnyilvá
nuló életét példázná ennek a gonosztevőnek a szembefordulása 
Krisztussal, a világ Megváltójával, Isten Egyetlenegyszülöttjével!

Lehet-e azért a szakadékért, amelyet a bűn ekként tudato
san és szándékosan készít önmaga — és a megengesztelödött 
és megbocsátó isteni kegyelem közé, más a méltó bünhődés, 
mint hogy abba a szakadékba a vétkes — reménye és sza
badulása vesztetten, kétségbeesetten, a kárhozat kész prédája
ként, saját maga zuhanjon belé ! ?

Óh, szomorú tanulsága a Nagypénteknek, hogy van meg 
nem térő bűn, amelyre kárhozat vár, gyötrettetése a léleknek 
és lesújtó ítélet érzése, mivel bűnösen kitépte, kiszakította ön
magát az Atyával való boldog közösségből, és magára vonta 
annak a sújtó igének a beteljesedését: „a gonoszoknak remény
ségük az ő  halálukkal együtt élvész. “ (Jób XI. 20.)

II.
Viszont vigasztaló tanulsága a Nagypénteknek, hogy a 

Krisztusban élő hitre üdvösség jutalma vár.
Amikor az egyik gonosztevő azzal a kihívó szóval fordul 

az Üdvözítő leié: „ha Te vagy ama Krisztus, szabadítsd meg ma
gadat és minket is," akkor a szentlecke szerint „felelvén a másik, 
megdorgáló őt, mondván: az Istent se féled-é, mivelhogy te azon 
kárhoztatás alatt vagy ? Mi ugyan méltán, mert a mi cselekedetünk
nek méltó büntetését vesszük, e pedig semmi méltatlan dolgot nem 
cselekedett. És monda Jézusnak: Uram, emlékezzél meg én rólam, 
mikor menéndesz a Te országodba!"

Mintha kietlen, zordon pusztaságról hirtelen valami szeli- 
debb, napsütötte tájra siklanék tekintetünk: úgy hat reánk az 
egyik gonosztévő bűnös megátalkodottsága után ennek a másik
nak megtérést tartalmazó szava. Van abban bűnbánat és meg
térés, Istenfélelem és Krisztusról szóló bizonyságtétel, van abban 
alázat, hit és remény: mind-mind mélyen megható bizonysága 
annak, hogy a bűn jégpáncélkérge ott, ahol a szívben még van 
parányi jóság és megtérési szándék, a Krisztushoz közelítőknek 
a lelkében hogy olvad fel egyre nagyobb és nagyobb darabok
ban, hogy aztán a gyermeki hit és bizalom szabaddá vált vizein 
a lélek végül is boldog reménységgel simuljon a Krisztus meg
váltó érdemére: „ Uram, emlékezzél meg én rólam, amikor menén
desz a Te országodba!"
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Óh, erre a hit és a remény tisztaságában fogant utolsó 
sóhajra lehet-e a felelet más, mint jóságos, áldó és vigasztaló 
szava Annak, aki felvitte a mi bűneinket a keresztre: »Bizony 
mondom Neked, még ma velem leszesz a paradicsomban, “ — hogy 
ezzel a jóságos, áldó és vigasztaló szavával megadja számunkra 
is a Nagypéntek vigasztaló tanulságát, amely szerint a Krisztus
ban élő hitre üdvösség jutalma vár.

III.
Üdvösség! Óh lehetünk-e ez égi jutalom felől biztosabbak 

bármi más napon, mint épen a Krisztus kereszthalála napján? 
Az élő, eleven meggyőződés erejével belevésődik-e lelkűnkbe 
ez a boldogító tudat bármi más ünnepi napon oly szilárd bizo
nyossággal, mint épen azon a napon, amikor felénk megváltott- 
ságunk pálmaágai intenek, amikor az ártatlanul szenvedett Üd
vözítő engesztelő áldozati halálában egyszerre látjuk közeledését 
az 0  megdicsőülésének és a mi hitünk egykori boldog beteljese
d ésén ek !? ... Nézd, óh nézd a te hívő tekinteteddel az Ő ke
resztjét. Nézzed soká, —  egyre tovább és tovább. . .  És meg
látod, a keresztfája egyszerre csak ünnepi fényben és magasztos
ságban kezd felmagaslani tekinteted előtt.. .  Száll-száll, feljebb, 
egyre feljebb, a Golgotháról Isten egének végtelen boltozatai 
felé. . .  Elveszti gyászos földi színét, megvilágosodik, megfénye- 
sedik, megdicsőül. És a te hívő lelked lassan leveti magáról 
nagypénteki gyászruházatát. Nem látsz többé mást, minthogy a 
Krisztus keresztje végtelen messzeségben az égi tájakon és 
végtelen távlatában az időnek végtelen tiszta ragyogásában 
csillog. Az égnek angyalai aranytömlőbe gyűjtik össze körülte 
a megváltott lelkek földi könnyeit, bús sóhaját és elvetett bűneit 
és boldogan csendül fel emlékezetedben a nagy próféta szava: 
„ 0  megsebesittetett a mi álnokságainkért és hordozta a mi fájdal
mainkat, megrontatott a mi bűneinkért és mi az ő sebeiből gyógyul
tunk meg. “ (Izs. Lili. 5.)

Óh azért, szeretteim, vessétek le szívetek nagypénteki 
gyászruháját. És ti, bennső kétségeink, csüggedéseink, bűneink 
és gyötrettetéseink távozzatok ma el lelkűnkről. íme, ezüstfátyo- 
lát reátok borítja a Krisztus megváltó halálának engesztelő ha
talma. Az Ő megváltó érdeméből gazdagon ömlik hívő lelkünk 
felé az égi kegyelem bősége. A nagypénteki jelenés e fényes 
oldala felé táruljon hát szívünk. A felé a fényes oldal felé, ahol 
a szenvedésein és halálán megdicsőült Üdvözítő mondja leike
inknek: „N e félj, a te hited megtartott tégedet s mikor majd le
vetve földi öltönyöd, felém szállsz, ott leszesz velem a paradicsom
ban.* Ámen.

D Geduly Henrik
püspök.
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A feltámadás hite.
Husvét I. ünnepe.

Mt. 28, 1—10.
Sohasem volt nehezebb a feltámadásról beszélni, mint nap

jainkban, de épen ezért sohasem volt fontosabb, mint napjainkban.
Sohasem volt nehezebb. A veres háború nyomán két cso

portra tagolt földrészünkön most is letiport, megbéklyózott nem
zetek egész sorát találjuk. Ezer éves kultúrák romokban, csonka 
határok közt vérző tetemként vergődik daliás idők szabad nem
zete, nemcsak nálunk. A nemzeti tragédiákban osztozik termé
szetszerűleg az egyes is. Egyre jobban mélyül a lelki válság; 
az istentelenek világszövetségét az orosz pénz teszi hatalmassá; 
egyre jobban terjed a gazdasági válság s vele a napi kenyér 
gondja. A kettőnek hullámai úgy látszik már mindent elboríta
nak. A nagy háború győztese Amerika mondja: még a világ
háború sem volt olyan veszedelmes, mint ez a válság. Inog, 
remeg, recseg, ropog minden. Amit évszázados, sőt évezredes 
gazdasági törvények alapján tartottunk szilárdnak, az is össze
omlóban van. Föld, ráfizetnek a megmunkálására; pénz-tőke 
ijedten menekül egyik országból a másikba; arany, félve rej
tőzik el cél és haszon nélkül a föld alá, ahonnét verejlékes, de 
nem imádságos munkával előhozták.

Mintha egy hatalmas földrengés vonulna végig az egész 
világon, anyagi és szellemi javak dőlnek nyomában össze. Az 
egész világ a bizonytalanság sötét kétségei közt van.

De épen ezért soha nem volt fontosabb feltámadásról be
szélni. Amikor az ember már-már kiejti a munka eszközét ke
zéből, az eredménytelenség és céltalanság láttára; amikor hiány
zik a remény a szebb jövőben, a bizalom sorsok és emberek 
megjavulásában, a hit egy szebb világban. Az emberek, győz
tesek és legyőzőitek, az előbbiek a^agy az utóbbiak vasláncok 
közt, megfeledkeztek Istenről, azért hatalmasodik úgy el a nagy 
válság és lett földrengető veszedelemmé. Mint megbolygatott 
méhkas, mint megzavart hangyaboly olyan a világ. Szánalmas, 
szomorú az embernek, a teremtés koronájának, aki megfeledke
zett Istenről és önmagáról, ez a tétova kapkodása, ez a holnaptól 
tartó pánikszerű félelme, ez a bizalmatlanul önmagába zárkó- 
zása, az összefüggő, szerves részeknek ez az elemeire hullása. 
Óh milyen fontos épen most a háborgó hullámok lecsendesítése, 
milyen szükséges a csüggedt embereket dorgálva biztató Jézus 
intése: miért féltek óh kicsiny hitüek!

Sohasem volt nehezebb, de sohasem volt fontosabb a hús
véti örömhírről, a feltámadásról való bizonyságtétel. Hallgassuk 
meg illő figyelemmel és buzgósággal. Mt. 28, 1—10.

Vájjon mit jelent a húsvéti örömhír, a feltámadási hit korunk 
emberének ?

1. Célt és erőt a nehéz jelen küzdelmei között;
2. örömöt és felelősséget a boldog jövő Ígérete alapján.
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1. Jelent célt és erőt a jelen küzdelmeiben. Nélküle értelmet
len volna a földi élet. Előrehaladás nélküli körforgás, céltalan 
vergődés, reménytelen kétségbeesés. Járnánk, mint vakok, él
nénk, mint élveholtak, volnánk, mint szomorú hajótöröttek.

Cél kell a földi élet küzdelmeibe, mert enélkül elviselhe
tetlenek volnának azok. Cél hit alapján. Még ott is, ahol első 
tekintetre nem gondolnánk rá; még a hétköznapi megélhetési 
gondokhoz is. Célt feltételező reménység alatt kell hittel szán
tani és vetni, reménység alatt hittel aratni és csépelni; célt 
feltételező reménység s hit kell a napi munkához, egyesnek és 
társadalomnak, egészségesnek és betegnek, kicsiny és nagyobb 
közösség vezetőinek és vezetettjeinek, az állami gépezet irányí
tóinak. Olyan megható és megnyugtató, amikor felülről, ország 
élén álló vezér ajkáról halljuk ennek a hitnek, ennek a biza
lomnak a fontosságát és a gyarapítani törekvését. Mert bizony 
fogytán van, alighogy pislákol a mécses; sötét van, nem látják 
a célt, de bántó, fülsértő módon hangzik az ördög gúnyos ka
cagása és lemondást keltő kiáltása: hagyjatok fel minden re
ménnyel. Pedig elpusztul a vándor a sivatag utján, ha a célt 
szem elől téveszti, az utas az élet utján, ha nem tudja hová és 
miért. Figyeljük csak meg az embereket, akik a feltámadás és 
az örök élet hite nélkül akarják végigélni életüket; vagy szo
morú kétségbeesésbe sűlyednek alá: nincsen értelme a földi 
létnek, jobb volna nem élni, sőt jobb lett volna nem születni; 
vagy belemerülnek felelősségérzet nélkül az élet örömeibe: 
együnk-igyunk, holnap úgyis meghalunk, és járják a tébolyult 
haláltáncot. Egyik sem méltó az Isten képét viselő, felelősséggel 
tartozó, örökéletre hivatott emberhez. Mindegyik örvényt jelent 
számára, pusztító örvényt, amely keletkezik azáltal, hogy a re
ménytelenség sziklájába ütközik bele a céltalan élet.

És ebben a tengelyéből kifordult világban, a céltalan futás
ban megfáradt emberiségben, a bizalom és remény hijján ha
lódó társadalomban jelent Isten „legyen" szavának súlyához és 
jelentéséhez hasonlítható változást, rendet, célt, erőt, harmóniát 
a húsvéti örömhír, a feltámadási hit. Hasonlíthatnánk tavaszi 
napsugárhoz, mely győzelmesen tör át tél zuzmarás jégpáncélján 
és életre kelti meleg verőfényével a megdermedt világot; üde, 
kikelet szellőjéhez, mely letörli a felhőknek tél zordon vihará
ban aláhullt s megfagyott könnyeit; kacagó, vidám madárcsicser
géshez, mely a sóhajtások, jajszavak és átkozódások sivár vilá
gában jelent megelégedést s boldogságot.

A feltámadás és örökélet hite szétfeszíti azt a szűk világot, 
amely csak a bölcsőtől a koporsóig tart. Megpattan a szűk ke
ret a húsvéti harangszóra és az örökkévalóság végtelen térségei 
nyílnak fel előttünk

Van immár célja az életnek s van erőnk az élethez. Tud
juk, miért kell küzdeni, miért balsorsot, nehéz keresztet hor
dozni és tudunk küzdeni, balsorsot, nehéz keresztet hordani. 
Sírhalmon, temetők ajtain, kripták bejáratánál, szívek eltemetett
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reményeinél visszafojtott hazafi bánatunknál ott a vigasztalás: 
feltámadunk; élünk, élni akarunk, előttünk a szép, boldog, vég
nélküli jövő, a magunk, gyermekeink, népünk, hazánk, az egész 
emberiség számára.

Igen, más lesz a földi élet képe, amint az örökkévalóság 
fénye világítja be. Földi fényforrás kicsiny kört világít be, egy
oldalúan, sötétben hagyva a többit s így torzítva, tüntetve fel 
nagyobb egységek alakját; az égi fényforrás biztató sugára 
magasról, messzire, mindenre kiterjed és igazi világításba helyez 
tárgyakat és személyeket, örömöt és bánatot. És ez a mindent 
megvilágító fényforrás husvétnak, a feltámadásnak napjától 
ered: „az angyal pedig megszólalván monda: ti ne féljetek; a 
megfeszített Jézust keresitek, nincsen itt, feltámadott".

2. De jelent a feltámadásról szóló húsvéti örömhír számunkra 
örömöt és felelősséget.

„Gyorsan eltávozván a sírtól félelemmel és nagy örömmel 
futnak vala, hogy megmondják az ő tanítványainak". A szent 
szöveg szavainak sorrendjét megfordítva mondjuk: a feltámadás 
és halhatatlanság biztos tudata jelent először örömöt.

Feltámadás, halhatatlanság. E felé törekszik az ember ős
időktől fogva. Kőcserepekre égetett kusza vonások, égig érő 
bábeltornyok, egyiptomi királymumiákat őrző piramisok mind 
ennek a vágynak, hitnek kifejezői; e felé törekesznek pogány 
vallások is. Vulkanikus földrengés által a tenger mélyéből fel
színre vetett egy nyugatindiai szigeten — most került a nyilvá
nosságra e jellemző tény — ősrégi kultúra emlékei közt ott 
található az istentiszteleti célokra szolgáló szenthely is.

Igen, az ember élete kezdettől fogva küzdelem a múlan
dóság ellen az örökkévalóságért. Bizonytalan, kétségekkel teljes 
az evangéliomon kívül, biztos, örömmel teljes az evangéliomban, 
a keresztyénségben. Pihenni tért halottak üzenete immár nem 
így szól: voltunk mint ti, lesztek mint mi, por és hamu, hanem 
így hangzik: van feltámadás, találkozunk.

A halál csak álom. Temetőkertek nem porrávált tetemek, 
száraz csontok őrizői, hanem az örőkélet aratására elkészített, 
bevetett termőföldek.

Betegséget, szenvedést, földi sors nyomorúságát küzdelem
mel és megpróbáltatással teljes élet keserveit, szeretteink sírba 
hanyatlását mind türelmesebben, nyugodtan, a viszontlátás tuda
tában megtisztult szent örömmel viselhetjük el, hiszen a húsvéti 
harangszó az örökéletről, a feltámadásról zengi szívünkbe, lel
kűnkbe az örökélet üzenetét. Üzenet, amelynek valóságában 
immár nem kell kételkednünk mint azoknak, akiknek nincsen 
meg ez a boldogító hitük és akik az apostol szava szerint min
den teremtménynél nyomorultabbak.

Az első husvét reggelén üresen talált sír. Krisztus feltáma
dása, Péter, a tanítványok, ötszáz atyafi, mind az apostolok, 
végül Pál előtt való megjelenése a szilárd, biztos történeti tény
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a feltámadás valóságára, szilárd, biztos kezesség a mi feltáma
dásunkra, arra, hogy szív vágya és valóság találkoznak itt.

Igen, Krisztus feltámadása kezessége a mi feltámadásunk
nak is; „ha Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek, 
de hiábavaló a mi prédikálásunk is“ .

Ezért oiyan végtelenül fontos számunkra a húsvéti öröm- 
üzenet Krisztus feltámadásáról, aki a halál bilincseit megoldván 
meggyötört lelkek béklyóit, összetört szívek bilincseit nyitotta 
meg, aki feltámadásával elválaszthatatlanul összekötötte a földi 
világot az örökkévalóval, aki zsengéje lön a sírból feltámadók
nak s így kezese a mi feltámadásunknak. Isten nem engedte, 
hogy az ő szentje rothadást lásson, Isten nem engedi, hogy az 
ő gyermekei elmúljanak, mint lehulló, száraz levél, mint olvadó 
tavaszi hó, mint földbe szivárgó permeteg.

Amint nehéz harcok után diadalmas tavasz a fakadó ter
mészet diadalát hirdeti az enyészet fölött, úgy a húsvéti öröm
hír az élet diadalát a halál felett.

Az Ür feltámadott, hallelujah! Ez a húsvéti örömünknek 
biztos, szilárd, boldogító alapja. Halál hol a te fullánkod, koporsó 
hol a te diadalmad? Elnyeletett a halál diadalra!

Sohase feledjük el, hanem boldog örömmel tegyünk erről 
bizonyságot, hogy ez a húsvéti örömhír az, amely egész életün
ket megszenteli, a húsvéti napsugár, amely egész életünket be
aranyozza ; ez az alapja, ez a célja, ez a tartalma minden küz
delmünknek, életünk egész munkájának. Ezt hirdeti harangzúgás, 
orgonabúgás, ezt minden templom, minden iskola, ez a boldogító 
hite a gyermeke jövőjéért imádkozó szülőnek, a haza felvirág
zásán bizó honfinak, a nehéz küzdelmek közt megálló polgárnak. 
De, és erről a nagy öröm közt könnyen megfeledkezünk, jelenti 
számunkra a húsvéti örömhír valósága a komoly felelősséget is.

A felolvasott húsvéti evangéliomi perikópa megadja boldo
gító feltámadási hitünknek biztos alapját. De együtt kellene 
olvasni szentleckénket az apostol szavaival: „Itt az ideje, hogy 
elkezdődjék az Ítélet az Istennek házán; ha pedig először mi
rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak végok, akik nem engedel
meskednek az Isten evangéliomának". I. Péter 4, 17. Krisztus 
meghalt bűneinkért, feltámadt megigazulásunkért. Krisztus fel
támadása jelent egyúttal számadást, Ítéletet.

Amit Jézus a földi élet sáfárkodó munkájáról mond, az 
így nyeri igaz értelmét. Anyagi és szellemi értékek, velük való 
gazdálkodás és róluk való számadás. Nemcsak arról, amit cse
lekedtünk, hanem arról is, amit mint jót elmulasztottunk, bár 
megtehettük volna. Egyike a legkomolyabb figyelmeztetésnek 
az ítéletről szóló Jézus beszéde, amely szerint elmulasztott, végre 
nem hajtott jótettekért kerülünk ítéletre. Távozzatok tőlem az 
örök tűzre; és az irgalmas felebaráti szeretet gyakorlóinak szól 
az ítélő Úr szava: jöjjetek én Atyámnak áldottai, örököljétek 
ez országot.
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Vigyázzatok azért, jól sáfárkodjatok, ítéletre készüljetek, 
földi életben jövendőről meg ne feledkezzetek, Krisztusban, mint 
feltámadásunk kezesében, megváltónkban való hit erejéről a 
földi életben bizonyságot tegyetek 1

Vájjon bevilágít-e és így világít-e be a húsvéti napsugár 
a mi életünkbe ? Igazolja-e életünk a feltámadási hit valóságát ? 
Avagy úgy élünk-e, mint akiknek nincsen reménye és fáradtan 
vonszolják magukat tovább a céltalan élet utján, vagy elmerü
lünk az élvezettel és mámorral pillanatnyi feledést kínáló földi 
örömökben? Ez esetben a feltámadás valósága, mert valóság 
az ekkor is, nem örömöt, hanem ítéletet jelent; ez esetben 
hiábavaló a húsvéti hallelujah, hiába Krisztus feltámadása; rá
juk ítélet vár.

De ha látsz a felhők közt kigyúló fénysugarat, ha meg
találod a nagypéntektől husvéthoz vezető utat és hited nem az 
emmausi vándorok csüggedt reménytelensége, akkor tudod mi
ért szenvedsz, miért küzdesz, akkor tudsz szenvedni és küzdeni, 
megérted nemzeted megaláztatásában, magad nyomorúságában, 
szeretteid kórágya mellett vagy sírhalmánál is a húsvéti angyal 
üzenete alapján : „nincs itt, feltámadott", a feltámadás valóságát. 
Boldog örömmel gondolsz most már a mennyei Jeruzsálemre, 
a szemtől-szembe látás világosságára, földi porsátor lehullására, 
mert van húsvéti örömöd, van boldog feltámadási reményed, a 
Krisztus által Istenben való boldog, alázatos gyermeki hited.

Az Úr feltámadott, hallelujah, dicsérjétek, áldjátok az Urat!
Dr. Kiss Jenő

egyet, theol. tanár.

„Miért sírsz ?“
Húsvét második ünnepe.

János ev. XX. 11—18.
Mikor a megkínzott és halálra Ítélt Krisztus Jézus roska

dozva vitte Pilátustól a Golgolháig keresztfáját és Jeruzsálem 
asszonyai sírva nézték szenvedéseit, — ott ment a nép között 
és ott siratta Mária Magdaléna is. Mikor felállították a két bű
nösnek és az ártatlan Báránynak a keresztfáját, Mária Magda
léna könnyei együtt hullottak a szeretett tanítvány, János, a 
zokogó édesanya és annak testvére könnyeivel. Velük együtt 
gyötrődött, míg minden elvégeztetett. Velük együtt segített le
venni a testet a keresztről, elhelyezni gyolcslepedőkben arimat- 
hiai József sziklasírjában. Velük együtt tért vissza a városba, 
ahol megkezdődött a kovásztalan kenyerek és a húsvéti bárány 
ünnepe éppen úgy, mint máskor, — úgy, mintha a bűnös világ 
kovásztalan kenyere és húsvéti báránya a Krisztusban még 
meg nem áldoztatott volna. Mennyi gyász {volt a szívükben 
ezen az örömünnepen! Könnyeik nem tudtak elapadni. És ami
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kor a hét első napjának reggelén Mária Magdaléna kimegy a 
sírhoz és ott elmozdítva találja a követ, ott vannak a lepedők, 
de a szeretett Mester élettelen és mégis olyan drága teste eltűnt, 
— megint elindultak a könnyei. Mindazt, amit Jézus megjöven
dölt haláláról és feltámadásáról, mindazt a reménységet, mely- 
lyel halálát és azt a bizonyosságot, mellyel feltámadását kellett 
volna tekinteni, a szeretetnek és fájdalomnak a könnyei elmos
ták a szívéből s húsvét reggelén most ott látjuk Mária Magda
lénát Jézus üres sírja mellett sírdogálva: hová tették az én 
Uramat ? Könnyein át két angyalt lát fehér ruhában ülni a sír
ban, egyiket fejtől, másikat lábtól ott. ahol Jézus teste feküdt 
s azok azt kérdezik tőle: Miért sírsz ? Majd mikor hátrafordul
ván, ott látja állani Jézust, akit nem ismer fel, Jézus is azt 
kérdezi tőle: Miért sírsz? Húsvét kérdése tehát Mária Magda
lénához és mindnyájunkhoz ez a kérdés: Miért sírsz?

1. És amint Mária Magdaléna azt felelte erre a kérdésre: 
Elvitték az én Uramat, — úgy a földi ember legnagyobb bánata 
is mindörökké e z : Elvitték, akit szeretek. . .

A legnagyobb kérdés, a legszörnyűbb árnyék a földi élet
ben a múlandóság. Hitetlen szívek is megrettennek, mikor a 
halál bekopogtat hajlékukba és elhív onnan valakit, hívő szí
vek is sírva és zokogva búcsúzkodnak azoktól, akik elmentek 
mellőlük. „Elvégeztetett dolog minden emberről, hogy meghal
jon*, jól tudjuk, — szakadatlan bizonyságok tanúskodnak min
dennap előttünk arról, hogy folyton él és uralkodik a múlandó
ság vastörvénye minden élő felett, mégis nincsen szerető szívű 
gyermek, aki ne álmodoznék arról, hogy édesanyja nem fog 
megöregedni soha és el sem tudja gondolni azt az időt, hogy 
az anyai szív árván itt hagyja őt. Szülők a gyermekről, hitvesek 
egymásról éppen így gondolkoznak: mialatt körülöttük az élet 
nagy törvénye, a halál, folyton-folyvást teljesíti kötelességét, 
ők gyöngéden szerető szívvel, aggódó oltalmazással űzik el 
maguktól minden árnyékát annak, hogy szeretteikre is sor kerül 
egyszer s mellőlük is elviszi a múlandóság azt, aki olyan drága 
a szívüknek. Mily balgatag szeretet, mily önző szeretet ez! 
Balgatag, mert az élet összes törvényei közül egyet szeretne 
megállítani és ezzel kiszámíthatatlan fájdalmakba és bonyodal
makba kényszerítené azokat, akiket szeret, — önző, mert csak 
arra van tekintettel, hogy azokat ne veszítse el, akikre neki 
van szüksége. Az ilyen balgatag és önző szeretet azután a hívő 
szíveket is megtéveszti, hitüket, imádságaikat, istenfélő életmód
jukat hamisan összeköti a számukra drága szívek szeretetével 
és megmaradásával s amikor azután jön a betegség, a szenve
dés, a halál, a veszteség, nemcsak könnyeik omlanak, hanem 
hitük, biztonságuk és bizodalmuk is megrendül. Miért sírsz? 
kérdezi tőlük húsvét és ha igazságosan tudnának felelni, azt 
kellene felelniük: azért, mert készületlen voltam, azért, mert 
nem számoltam azzal, hogy az én drága szerettemet is elviszi 
szemem elől a halál, elhívja mellőlem Isten és most nem tudom,
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hogy hová tegyem mindazt a szeretetet, reménységet, boldog
ságot és összetartozást, mely egybekapcsolta az életükkel az én 
életemet. . .

Jól van, testvérem, feleld ezt húsvét kérdésére, mert iga
zat felelsz. De húsvét áldott ünnepén ezt a kérdést éppen úgy, 
mint Mária Magdaléna előtt, te előtted is megismétli Jézus. 
Miért sírsz ? kérdezi. „Isten nem a holtaknak, hanem az élőknek 
Istene." Isten nem a koporsó hideg párnájára és nem a sír 
sötét mélyére hívta el szeretteidet és fog egykor elhívni téged, 
hanem haza, az ő örökkévaló hajlékaiba, az ő kegyelmes sze- 
retetébe, mellyel örökéletet adott gyermekeinek. „Hadd temessék 
el a halottak az ő halottjaikat", — a Krisztushívő előtt nincsen 
többé halál. Krisztus széttörte a sziklakoporsó zárait, elhengerí- 
tette az elzáró követ, harmadnapon feltámadott, amint megmon
dotta. És így valóságos diadalommá lett minden jövendölés és 
minden reménykedés. „Aki énbennem hisz, ha meghal is, él, 
aki pedig él és hisz énbennem, nem lát halált soha", — Jézus
nak e szavai édes-fényes napsugár gyanánt ragyognak a sírokra, 
édes tavaszi erőnek a boldogságával töltik el a lelkeket. „Mit 
keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, feltámadott", — 
ez a húsvéti híradás nemcsak Jézus győzelme a múlandóság 
árnyéka felett, hanem a szerető szívek egymástól való elszaka
dásának fájdalmai felett is megvigasztaló erő. Üj törvény lépett 
a régi helyébe, az örökélet törvénye az elmúlás fölé, a talál
kozás és viszontlátás törvénye az elszakadás helyébe, a kegye
lemnek a törvénye a bosszúálló büntetés helyébe. „íme itt van 
az idő, mikor a halottak meghallják az Istenfiának szavát és 
akik azt meghallják, élni fognak". . .  Bárhol nyitod fel húsvét 
napjain az evangéliumot, mindenütt a feltámadás bizonyossága, 
az örökélet ajándéka, a megváltásnak a győzelme ragyog be
lőle, akár porladó szeretteidre emlékezel, akár messze sírok 
télé sóhajtasz, akár élő szeretteid vagy önmagad múlandóságára 
gondolsz, jövendölés helyett beteljesülés igazsága gyanánt hal
latszik a Krisztus szava: „Aki az én beszédemet hallgatja és 
hisz annak, aki engemet elküldött, annak örökélete van. . . és 
már átment a halálból az é letbe"... És az, akilátta a feltáma
dott Krisztust, akit megkérdezett: „Miért üldözöl engem?", mi
kor maga is átment Krisztus követőivel együtt minden emberi 
aggodalmaskodás és bizonytalankodás felhőin, mint végső igaz
ságot írta be apostoli levelébe: „Ha csak ebben az életben 
reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak 
vagyunk". , .  Szeretteink halála és elszakadása feletti könnye
inknek meg kell tehát állani húsvétkor, a velük való találkozás 
bizonyosságának és vigasztalásának meg kell szilárdulni a szí
vünkben húsvétkor, mikor újra látjuk a diadalmas Jézust és 
halljuk szelíd kérdését: Miért s ír sz ? ...

2. És mert senki közülünk nem tudna erre a kérdésre 
másképen megfelelni, mint a saját fájdalmain keresztül és mert 
a koporsók előtt s a múlandóságtól térdre kényszerítve a földi
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ember csak hulló könnyein át tud az eléje álló Krisztusra tekin
teni, mint Mária Magdaléna az üresen talált sír mellett, — Jézus 
megint segít, első húsvéti szándéka is az, hogy útbaigazítson 
minket, mikor e kérdésben: Miért sírsz? hozzáteszi; Kit kere
sel? Hiszen minden sírásban ott rejtőzködik a segítségkérés, 
minden könnyben ott van a vágyakozás vigasztalás után. Kit 
keresel? Ebben a kérdésben Jézus a kezét nyújtja felénk: ha 
engem keresel, itt vagyok, — ha valaki mást keresel, én elve
zetlek h ozzá ... Kezén a szögek helye van: a fájdalom jegye, 
melyet magára vett embertestvéreiért, a pásztornak a sebei ezek 
a juhok életéért, — bízzad rá magad, a szögek helye mind
örökké ismétli az ő szent szavait: „Jöjjetek énhozzám mindnyá
jan, akik megfáradtatok és megterheltettetek és én megnyugtat
lak titeket". „Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltat- 
nak“ . Kezén a szögek helye az igazság piros pecsétje, hogy ő 
a Golgothán volt és mégis él, — ezek a sebek megszámlálha
tatlan húsvétek számára és megszámlálhatatlan könnyek számára 
hirdetik a bebizonyított szentigéket: „Én vagyok a feltámadás 
és az élet, „aki én bennem hisz, ha meghal is, él“ . . .  Kit kere
sel? Íme, Őbenne a megmentő pásztor, a vigasztaló mester és 
a halál legyőzője együtt van a húsvéti sír szélén; élete, halála, 
feltámadása mind a tied, mind-mind te éretted vállalta, te éret
ted teljesítette. . .  Ne keress mást, — kit is keresnél ? Mikor 
gyarlóságaid ellen harcba kell szállanod, mikor önönmagadat 
le kell győznöd, mikor bocsánatadás helyett nem egyszer neked 
keli bocsánatot kérned, mikor szeretet helyett annyiszor szere- 
tetlenséget kell elfogadnod, mikor a mások bűnei és a magad 
bűnei egyszerre ostromolnak mindenfelől és amikor ezenfelül 
még a halál félelmei is körülvesznek és szerelteid elvesztése 
miatt még sölétebbre borul az ég felelted, hol keresel segítséget, 
erőt, oltalmat, kit keresel, aki példa legyen a kisértésekben, 
vezér a bűn legyőzésében, mester a szeretetben és az áldozat
ban ? Nincs más válasz Jézus e kérdésére égen és földön, élet
ben és halálban, győzelemben és vereségben, mint e z : Téged 
kereslek, Megváltóm! Te vagy egyetlen Szabadítom könnyek 
és félelmek közül . .  Húsvét áldott fényességében te állsz tün
dökölve e földi világ elé, a sír sötétsége elé, te rajtad ragyog 
a mi örökéletünk világossága és minden vigasztalása. . .

3. Óh mint elmúltak a könnyek Mária Magdaléna szemé
ből, mikor megismerte az Urat, a Krisztust! Óh mint elmúlnak 
a könnyek a mi szemünkből is, mikor a mi Megváltónkat meg
látjuk a múlandóság minden sötét homályán átragyogni és érez
zük, hogy szent kezeit felénk nyújtja. Tulajdonai vagyunk, földi 
életünkkel, meghalt és élő szeretteinkkel együtt: megváltott 
tulajdonai. Halála által váltott meg minket az életre. Bizony 
parancsol nekünk. És bármilyen vágyakozva és boldogan tárod 
felé a kezeidet, mint Mária Magdaléna tette, ő azt parancsolja 
nekünk, hogy ne érintsük őt, ne nyúljunk feléje sem Tamás 
kételkedő ujjaival, sem Mária Magdaléna örömtől reszkető ke
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zével, — ő egy másik világé, amelynek határait itt átlépni nem 
lehet. Ö a mi Atyánknál, a mi Istenünknél van, mint engedel
mes fiú, aki elvégezte a munkát, melyet az Atya reábizott, az 
Atya jobbján él és uralkodik mindörökké. Húsvét sokat meg
mutat az ő dicsőségéből, az ő hatalmából és az ő mindenek- 
felettvaló szeresetéből, de ő többé nem az ember már, aki a mi 
földi életünk múlandó ruháját felvette s abban a földi élet tör
vényeit elhordozta, hanem ő amaz égi dicsőségébe visszaöltöz
ködött Király, aki mint a világ Megváltója, a töviskoszorú ko
ronáját viszi magával... Hogy akarnád érinteni őt? Egész életét, 
fájdalmas halálát, dicsőséges feltámadását csak értelemmel fel 
nem foghatod. „Te hitednél fogva állsz". . .  hitednél fogva add 
át magadat neki és hiteddel tedd őt magadévá. Nem magyará
zatokat vár tőled a feltámadott Krisztus, hanem hitet. Nem ma
gyarázatokat várnak tőled előre ment szeretteid, hanem bizo
nyosságot. Nem magyarázatokra van neked szükséged földi 
életedben, hanem arra a csodálatos gyógyító, vigasztaló és 
oltalmazó szent erőre, mely a kereszt felől árad nagypénteken 
is, húsvétkor is, temetéskor is, halálunk óráján is. . .

„Eredj el és mondd meg az én testvéreimnek: Felmegyek 
az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti 
Istenetekhez", — ezekkel a szavakkal bocsátotta és küldötte el 
az Ür Mária Magdalénát húsvét üres sírja mellől. És húsvét 
ünnepe ma is ismételi a feltámadott Krisztus szavait és ma is 
azt kívánja a Krisztus híveitől, hogy ők is adják hírűi az Úr 
feltámadásának és az Atyához való visszatérésének csodálatos 
és üdvözítő valóságát. Ne csak saját félelmeik és könnyeik vi
gasztalására nézzenek a feltámadott Krisztus fényes alakjára, ne 
csak saját szenvedéseik enyhítésére figyeljenek az Üdvözítő kér
déseire : Miért sírsz ? Kit keresel ? — hanem hitüket, megvigasz- 
talódásukat, a Krisztussal való összetartozást, az örökélet bizo
nyosságát, a szerető szívekkel való találkozás édes reménységét 
adják hírűi, ültessék el és nevelgessék e földi világ halandóinak 
szíveiben a nekik adott erők mértéke szerint. Hit nélkül az élet 
sötét marad. Húsvét nélkül az élet vigasztalan marad. Krisztus 
nélkül a lélek elveszett marad.

Ezért szól ebből a húsvétból is feléd a Megváltó kérdése: 
„Aki él és hisz énbennem. soha meg nem hal. Hiszed-e ezt?" 
Ezért kell felelned: „Igen Uram, én elhittem ..." Ámen.

Kemény Lajos
budapesti esperes-lelkész.
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Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem ?
Husvét után I. vas. (Vázlatos.)

János ev. 21, 15—19.
Az alapigék Péternek Jézus részéről történt pásztori meg

bízatásáról szólnak. A r. kath. irásmagyarázat ezt a helyet úgy 
magyarázza, mint Péter másodszori /ópásztori megbízatását. Azt 
mondják: „A  görög szövegben becéző kicsinyítéssel báránykáim 
és juhocsháim áll. Ez jelentheti a hívek apraját-nagyját, de a 
bárányok jelenthetik a világi híveket is, a juhok pedig lehetnek 
az alsóbbrendű pásztorok, vagyis elöljárók. Péter a pásztoroknak 
is pásztora. Miként első Ízben, (Luk. 5, 1—11.), úgy itt is a 
másik csodálatos és jelképes halfogás alkalmával adta Krisztus 
Péternek az egyházfőséget (a primátust)."

így a r. kath. irásmagyarázat. Önkényes és irányzatos 
magyarázat ez.

A tény pedig az, hogy Péter pásztori megbízatást kapott.
Azonban hát miért volt arra szükség, hogy Péter magában 

külön is kapjon ilyen megbízatást? Hiszen János ev. 20. rész 
21. verse szerint az egyetemleges megbízatást már megkapták 
a tanítványok a feltámadás után is: „Amiképen engem küldött 
vala az Atya, én is aképen küldetek titeket".

Hogy miért kap Péter újból megbízatást, az mindjárt ért
hetővé lesz, ha rágondolunk, hogy az egyébként hívő s mindig 
csupa lelkesedés, tűz és hév Péter hogyan bukott el nagypéntek 
virradóra ott a főpap udvarán. S hogyan szomorította meg ezzel 
Jézusnak irányában táplált minden reménységét és szeretetét. 
Jézus nagyon jól tudta, hogy mi lakozik Péterben. Tudta, hogy 
fogyatkozásai dacára is sokra van elhíva az Isten országa elter
jesztésének munkájában. Az a háromszori megtagadás szörnyű 
dolog volt. De ezt nem lehet annyiban hagyni. Ezt az ügyet 
valahogy jóvá kell tétetni, mert a Mester nem akarja, hogy 
Péter kiessék az ő jövendő munkásai sorából. Péter lelkét ille
tően volt még Jézusnak külön tenni, elintézni valója.

Péter a többi tanítványoktól mindig élesen elütött az érde
kes külön egyéniségével. Az ő lelkére minden fokozott hatással 
van. Mindenre élénken reagál. A Tábor hegyén ott akar maradni, 
mert nagyon jó neki ott. A Jézus kérdésére ő az, aki csillogó 
szemekkel s lelkes vallomással mondja: Te vagy a Krisztus! 
A  Mester fájdalmas jövendölésére: Mindnyájan megbotránkoztok 
bennem, — szinte a becsületében vérig sértve tiltakozik: Ha 
meg kell is veled halnom, de én meg nem tagadlak soha!

S a vége mindennek a sok lelkes bizonyságtételnek és 
fogadkozásnak mégis a háromszori megtagadás lett.

S mikor Jézus átmentében onnét a főpap tornácáról bele
tekintett Péter szemébe, akkor ezzel semmi esetre sem a meg
vetésének, eldobásának adott kifejezést, hanem a fájdalmas 
szeretetének, amely mindezek dacára is bízott és tudta, hogy 
Péter mégis csak az övé lesz és marad.
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S most itt a Genezáret partján a feltámadása után alkalom 
adódott, hogy elintézze Péternek a maga részére való végleges 
biztosítását.

Lám, Péter most is más, mint a többi. Most is a régi. 
Csupa ideg, csupa lelkesültség! Mikor János megmondja neki, 
hogy a Mester ott áll a parton, ő nem a hajón megy ki, hanem 
beveti magát a tengerbe s úgy akar a többinél előbb a partra 
jutni.

Jézus bizonyára szelíd szemrehányásfélével nézte őt. Mint
ha csak azt mondta volna: Péter, Péter, te csak a régi vagy! 
Hevülsz, lelkesedsz értem, mint máskor is mindig. Te elhitted 
hogy én a Krisztus vagyok, az élő Isten fia. A Messiás vagyok, 
Király vagyok. Ezért tiltakoztál még a gondolat ellen is, hogy 
sorsom, utam a Golgota felé kanyarodjék. Ezért mondtad : Isten 
mentsen, Uram! S ezért vagdalkoztál a szablyáddal a Gecse- 
máné kertjében. Oh, szükségem van nekem az ilyen emberekre. 
És szüksége van az én Atyám országának is, hogy terjedhessen 
a földön. De még nincs minden rendben veled, — még valami 
hiányzik belőled! Simon, Jénának fia, — szeretsz-e engem? 
Nem egyszer, — háromszor! Sőt nem is háromszor, — százszor, 
ezerszer, mindig és örökre! Szeretsz-e most már botlás nélkül, 
teljesen? Mert erre van szükség. Mert ezt a megbízatást: Le
geltesd az én báránykáimat —  csak úgy tudod teljesíteni, ha 
szeretsz. Vagyis nemcsak hevülsz, lelkesedsz értem fenséges és 
kritikus pillanatokban s nemcsak ismereted és hited van rólam, 
hanem szeretsz is, ami több’ minden tűznél, lelkesedésnél, hitnél 
— több mindennél, mert ez maga a minden!

Legeltesd, tápláld, gondozd az én juhaimat, folytasd az én 
munkámat, — óh gyönyörű, szent, de nehéz megbízatás ez. Sok 
szenvedést s a végén halált jelent ez. Ezért kell engem nagyon 
szeretned. Mert élni tudunk másokért is, de megélni csak azok
ért tudunk, akiket szeretünk. Simon, Jónának fia, szeretsz-e 
hát engem ? !

*

Jézus e kérdése s a rá kapott felelet nyomán a megbíza
tás nemcsak Péternek szól. Az egyetemes papság elvénél fogva 
pásztor mindenki, mert a munkatársi örök terve alapján minden
kinek osztott ki az Isten pásztorolást. Egyiknek kevesebb juhot, 
a másiknak többet. Oh, nemcsak a pap pásztor 1 S mindig annál 
nagyobb a baj az egyházban és a gyülekezetben, minél inkább 
csak a papot tartják pásztornak, ha egyébként azután nagyjában 
hallgatnak is az ő pásztori szavára.

Pedig hát csak úgy van, hogy az emberek nem érzik 
magukban a nekik is adott megbízatást. A Péter gondolkodása 
és lelkivilága nagyon ismerős és nagyon gyakori. (Azokról t. i. 
itt nem szólunk egyáltalán, akiknek se pásztor nem kell, se 
maguk nem ambicionálnak maguknak semmiféle pásztori meg
bízatást sem.) A legtöbb ú. n. hívő ember úgy van Jézussal, 
mint Péter volt. Tudja, hogy ki Ő, hitvallást is tesz róla, lelke
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sedik is érte egy-egy ünnepi pillanatban, sőt még védelmére is 
kel, ha történetesen feltűnő durván gyalázzák, kisebbítik Őt 
előtte. De szeretni ? . . .  Nos, hát szeretjük-e ? Pl. ha egy kom
munista világválasz elé állítana bennünket, mernénk-e inkább 
a halált választani, sem mint hogy Őt megtagadjuk I ?

Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged! Mondtuk-e ezt 
már mi Jézusnak mint csendes, halk, de szívből jött vallomást ? 
Ahol az egyházban, a szociális, az embermentő, az irgalmassá
got gyakorló munkában eredményeket, csodálatos valóságokat 
láthatunk, ott a Krisztust nemcsak csodáló, de igazán szerető 
emberek munkálkodnak. Apostoli buzgalom a gyülekezeti élet
ben, önfeláldozás a külmissziói munkában, áldozatos odaszente- 
lés a betegek, nyomorultak, elzüllöttek gondozásában, — csak 
a Krisztust-szerető szívekből fakadhat. Ezen munkák hűséges 
és örömmel történő végzéséhez az emberszeretet, a nemes szív 
és gondolkodás, szociális érzék stb., mind kevés. A Krisztust- 
szeretés az egyetlen biztosíték!

De hát olyan a mi lelki világunk, mint amilyen a husvét 
és pünkösd közt levő időszak karakterisztikuma. Megvan a fel
támadás tényének bizonysága s a léleknek még sincs ereje az 
aktivitáshoz. Ügy vagyunk, mint a tanítványok voltak husvét 
és pünkösd között. Látták a feltámadt Jézust s mégis félve 
ismergették, tenni meg épen nem mertek érte semmit, míg a 
pünkösd napja el nem jött.

Nekünk is majd csak akkor lesz akaratunk, erőnk és ké
pességünk a pásztori megbízatásunk teljesítéséhez, ha a Krisztus 
kérdésére mi is el merjük mondani szívből, igazán: Uram, te 
tudod, hogy én szeretlek, igazán szeretlek téged! Ámen.

Horváth Olivér
nagykanizsai lelkész.

Tudakozzátok az írásokat.
(Sajtóvasárnapi.)

János ev. 5, 39.
Ismeretes az a megállapítás, hogy a világ egyik legnagyobb 

hatalmassága: a sajtó. A sajtó is Istennek ajándéka. Gutenberg 
első könyvsajtójától, a nyomdatechnika bámulatos rotációs gé
péig, a teremtő Isten hatalmát és dicsőségét hirdeti és kell is, 
hogy hirdesse. A sajtó, a nyomda az az eszköz, ami által Isten 
igéjét, az igaz tudományt és műveltséget különösképpen terjeszthetjük. 
A szó elhangzik, hamar elfelejtődik, a sajtó által betűkbe öntött 
ige megrögződik, megmarad. Az az énekeskönyv, melyből az 
imént énekeltünk, az az imakönyv, melyből imádkoztunk, a 
sajtónak köszöni létét s az a szentirás, melyet kezemben tartok,, 
mely házatok legnagyobb kincsét képezi, az 1804-ik évben a. 
protestáns Angliában megalakult s mindezideig, szinte felbecsül-
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hetetlen áldással működő „britt és külföldi bibliatársulat“ nyom
dájából került ki.

Sajnos, az idők folyamán, nem minden sajtó állt és áll 
nemes hivatásának magaslatán s nem minden sajtótermék: 
könyv, újság, röpirat egyszersmind az emberiség fejlődésének 
és tökéletesedésének az előmozdítója és fáklyavivője. Bár azt 
mondja egyik tudós (Gregus) „nincs olyan hitvány könyv, melyből 
az ember nem tanulhatna", de másrészt igaza van annak a nagy 
német írónak és kritikusnak (Schlegel), aki azt mondá: „A z irás, 
a sajtó aszerint, amint űzetik: becstelenség, napszám, mesterség, 
művészet, erény. “ Különbséget kell tennünk sajtó és sajtó között. 
Van sajtó, amelyből jót, van sajtó, amelyből csak rosszat lehet 
tanulni. Van erkölcsös és van erkölcstelen sajtó. Van sajtó, 
melynek hangja komoly, békés irányú s önzetlenül csupán a 
közjóért, az igazságért küzd s van olyan, melynek lapjairól kirí 
az önzés, a szenny és a piszok, lángot vet a harag s szinte 
kiált a szenzációhajhászás, a bűn és az érzékiség. Van sajtó, 
amely áldása és van sajtó, mely átka az emberiségnek. Van 
sajtó, mely gyógyító mézet perget s van, amely halálos mérget 
rejteget.

A sajtótermékek nagy áldása mellett, az azokban rejlő 
nagy veszedelmet is látva, reánk evangélikusokra nézve sem 
lehet közömbös, hogy milyen lapokat járatunk, milyen könyve
ket olvasunk s milyen vallásos iratok szolgálnak lelkünk táp
lálására.

E tekintetben nagy Tanító Mesterünk, a mi Megváltó Jé
zusunk, ki az élet minden ágában, lelkünk üdvösségét és bol
dogságát előmozdító, minden fontos kérdésben egyedüli és biztos 
útmutatónk — a felolvasott szentige szerint — egy határozott 
s életbevágó paranccsal jő hozzánk, mondván: „ Tudakozzátok 
az Írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; 
és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam!*

1. Melyek azok az írások, amelyekről itt Jézus szól és amelyek 
felől nekünk is tudakozódnunk kell ? Mindenekelőtt megállapíthat
juk azt, hogy Jézus nem általában Írásokról, nem bárminő jel
legű, bizonytalan eredetű és tartalmú iratokról szól, hanem egy 
határozott, hallgatósága előtt is ismert Írásról t. i. az ószövetségről, 
mely az egy igaz Istennek, választott népéhez intézett kijelen
tését, szent törvényét és parancsolatait foglalja magában. Az 
Úr Jézus a két kőtáblára vésett 10 parancsolatra céloz s külö
nösen a pergamenekre írt, Isten szócsövei: Mózes és a próféták 
ama „Írására", melyek a Messiás, a Szabadító eljövetelét jósol
ják meg. Ezek felől kell nekünk is tudakozódnunk, de nemcsak 
ezekről, hanem az üdv és isteni kegyelem beteljesüléséről, az 
újszövetségi, evangéliomi Írásokról, a teljes isteni kijelentésről, a 
bibliáról s mindazon iratokról, melyek a biblia igazsága alapján 
állanak. Ezek pl. Luthernek, a nagy reformátornak reformátori 
iratai, imái, énekei, beszédei, kis- és nagykátéja, az ágostai hit
vallás stb. Ezeket kell tudakoznunk!
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De megemlíthetjük egyházunk építő, vallásos iratait, egy
házi irodalmi társaságaink kiadványait, az egyházi lapokat, 
népiratokat stb. is.

2. Mit jelent az, hogy tudakozódni? Mit értett Jézus ez alatt 
„ tudakozzátok“ az írásokat s mit kell ez alatt nekünk is érteni ? 
Tudakozódni általában annyit jelent, mint érdeklődni, keresni, 
megvizsgálni, átvitt értelemben pl. az írásokat tulajdonommá 
tenni, nemcsak külsőleg, hanem belsőleg is, szívemrnel-lelkemmel 
komolyan tanulmányozni s annak mélyére hatolni. Jézus ezzel 
azt akarta mondani hallgatóságának, különösen a farizeusoknak 
és írástudóknak: Tudom, hogy ti gyermekkorotoktól fogva az 
írásokban és a törvényben nevelkedtetek s kívülről tudjátok 
annak minden betűjét, hiszen én is veletek együtt olvastam azt 
Názáretben, vitatkoztam erről veletek a jeruzsálemi templomban 
és a zsinagógákban, tudom, hogy mint „választott nép“ büszkék 
vagytok családi tradícióitokra, fajotokra, nemzetiségeitekre, Mó
zesre, prófétáitokra, áldozatokat bemutató főpapjaitokra, ceremo- 
niális ünnepeitekre s fennen dicsekedtek vallásiasságotokról, 
kegyességetekről, a törvény előírta dézsmaadástokról, mégis azt 
mondom néktek, „tudakozzátok az írásokat", vagyis vizsgáljátok 
meg jobban; ne felületesen, annak betűjét tanulmányozzátok, 
hanem alázatos lélekkel hatoljatok be annak egész szellemébe 
és mélyébe. Nekünk is, Testvéreim az Orbán, kik büszkék va
gyunk evangélikus voltunkra, igaz keresztyénségünkre, nekünk 
is — még áldozatok árán is — fel kell kutatnunk és meg kell 
szereznünk az „Írásokat", az ó- és újszövetséget, az egész teljes 
bibliát. A Máté ev. 13-ik fejezetében említett kereskedő, ki igaz 
gyöngyöt keresett, nem nyugodott addig, míg azt meg nem 
találta s eladván mindenét, megvette azt. Luther, az egykori 
ágostonrendi szerzetes — éjt nappallá téve — imádkozó lelké
nek milyen odaadásával tudakolta, kutatta, tanulmányozta s 
fordította a szentirást. Jones Mari, a Wales tartomány beli kis 
leányka történetéből tudjuk — amikor a biblia még oly kevés 
példányban forgott kézen s darabja, pénzünk szerint vagy 
300—400 P-be, sőt egész vagyonba került — mint gyalogolt 
uttatan-utakon, étlen-szomjan messze földre, csakhogy szíve 
vágyát, a bibliát, Isten szent Igéjét megvehesse és tulajdonává 
tegye. Ma már a biblia a legkönnyebben megszerezhető és leg
olcsóbb könyv. Az újtestámentum 80 fillérért, a teljes biblia, 
szép kötésben 2 Pengőért megszerezhető.

Az Űr parancsa „Tudakozzátok az Írásokat!“ mindenkihez 
egyaránt szól. Csak az a fő, hogy alázatos, hívő szívvel, napon
kint, rendszeresen, a meg nem másított, eredeti isteni lényegé
ből ki nem forgatott teljes szentirást s annak szellemét tanul
mányozzuk. Vigyázzunk, mert az ördög is ért az Írásokhoz, ki 
azt az ő saját önző céljára akarja felhasználni! . . .  Gondoljuk 
meg, hogy az írás minden szava, parancsa, intése és Ígérete 
nekem az írás tanulmányozónak szól. Ne csak azt olvassuk ki 
belőle, ami nekünk tetszik s önérdekünknek hizeleg, hanem azt
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a fájó és keserű igazságot is, melyet az Ige a szemünkbe és 
lelkiismeretünkbe vág. í s  ha a szentirásnak minden egyes sorát 
nem is vagyunk képesek azonnal megérteni, mert hiszen a 
mondásként „amint a tengert kézzel, a bibliát ésszel ki nem 
meríthetjük", azért azt ne dobjuk félre, hanem annál inkább 
elmélkedjünk róla s kérjük Isten megvilágosító szendéikét, hogy 
behatolhassunk annak lényegébe és rejtelmeibe. A szerecsen- 
országi főkomornyik a szekéren menet olvasta és tanulmányozta 
Ezsaiás próféta írását, midőn Fülöp hozzácsatlakozott és meg
térítette (Ap. 8, 28.). Nagyjaink közül a vallásszabadságért küzdő 
Bethlen Gábor a harctérre is magával vitte a bibliát s néhai 
Gyurátz Ferenc püspökünk imádságos leikével, naponkint ere
detiben olvasgatta a szentirást.

A biblia mellett, az evangéliom alapján álló s nagy áldo
zattal kiadott magyar nyelvű vallásos iratok, lapok és tudomá
nyos művek iránt is tudakozódnunk kell, vagyis meg kell azokat 
vennünk, mint protestáns sajtótermékekre szíves örömest elő 
kell reájuk fizetni, hívő szívvel átolvasgatnunk s lelkesedéssel 
terjesztenünk. Nézzük csak a katholikusokat, mily hatalmas 
tömeg áll, a céltudatosan kiépített sajtó, az „actio catholica" 
szolgálatában s a szekták fürge seregét, kik minden házba be
kopogtatva már szeptemberben árusítják naptáraikat. Nálunk 
mostoha gyermek az evang. sajtó. Sokan kétes irányú és üres 
tartalmú politikai, színházi lapokért, erkölcstelen ponyvairoda
lomért a 10 pengőket szó nélkül kifizetik, de egy evangéliomi 
tartalmú, kitünően szerkesztett Luthernaptárra a 70 fillért, egy 
külmissziói füzetre a 20 fillért, a hetenkint megjelenő Harang
szóra a negyedévi 1 P 28 f., az Ev. Egyházi Életre a félévi 2 P 
20 f., a házaspároknak utravaló ajándékul szolgáló Kér. családi 
emlékkönyvre az 1 Pengőt sokalják és sajnálják. Az Úr szava 
azonban határozott parancsként hangzik felénk: „Tudakozzátok 
az írásokat 1“

3. Miért kell tudakozni az Írásokat? Jézus, legfőbb tanító
mesterünk erre így felel, azért: mert azt hiszitek, hogy azokban 
van a ti örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek 
rólam. “ Jézus evvel a magyarázattal első sorban az elfogult és 
elbizakodott farizeusoknak és írástudóknak — kik azt hitték, 
az Írásokból már mindent tudnak s külső, törvényszerű jócse
lekedeteikkel üdvözülhetnek — azt akarja értésükre adni: ha 
tényleg behatolnak az Írás szellemébe s összehasonlítják az 
ottani Isteni kijelentéseket és jóslatokat, a Jézus tanításával és 
életével, akkor meggyőződhetnek arról, hogy az ószövetség 
bizonyságot tesz a Krisztusról, hogy a názáreti Jézus tényleg 
Mózes (I. Móz. 3, 15) és a próféták (Ezsaiás 9, Mikeás 5, Zsol
tár 23) által megígért Messiás, Isten Szentlelke által felkent 
igazi Király, Próféta és főpap egy személyben, ki nem jött a 
törvényt és a prófétákat eltörölni, hanem „szeretettel" betölteni 
s aki előtt „minden nép kedves, ki az Urat féli és igazságot 
cselekszik" és aki nem akarja a bűnösnek halálát, hanem, hogy
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„megtérjen és éljen". A Krisztus evangéliumi tanítása világánál 
megláthatják tévedéseiket és bűneiket, álkegyeskedésüket és 
álszenteskedéseiket, de megláthatják a Krisztusban való hit és 
isteni kegyelem útját is, mely egy tisztább, nemesebb, boldo
gabb jövőbe, az örök életre visz. Ezért tudakozzátok az Írásokat!

De ezért tudakozzuk azokat mi is, mert azoknak tanulmá
nyozása folytán észrevehetjük a mi gyarlóságunkat is, meglát
hatjuk, hogy ebben a keserves világban, minden nyomorúság 
oka a bűn és megtalálhatjuk e szent Írásokban a szabadulásra 
és életre vivő egyedüli utat: Isten kegyelmét, mely megjelent 
a Jézus Krisztusban. Amint a büszkeségüket levető, az Írások 
szellemébe hatoló megtért zsidók (pl. Pál, Jakab ap.) rájöttek 
arra, hogy Krisztus a kulcs az ószövetség megértéséhez, úgy a 
bibliába elmélyülve, mi is rájövünk arra a szent igazságra, hogy 
a Krisztus a kulcs lelkem és a lelkek s a világváltsdg megoldására.

A kutat minél mélyebbre ássuk, annál tisztább, üdítőbb 
ital csörgedez belőle. E zűrzavaros, gondokkalteli időben, ha 
imádságos szívünkkel minél többször forgatjuk a szentirást s 
igyekezünk annak mélységeibe behatolni, annál tisztultabb világ
nézetet, annál nagyobb erőt, vigaszt és reménységet meríthetünk 
belőle. Hiszen valamikor elődeink a szívükhöz nőtt bibliáért 
üldöztetést, sőt máglyahalált is készek voltak elszenvedni! S 
volt idő, midőn őseinknek nem volt más olvasó- és tankönyvük, 
mint a biblia s mégsem voltak oly idegesek és oly boldogtala
nok, mint mi vagyunk, kiknek a gyorssajtó ezer terméke, a 
világ bölcseinek legpazarabb művei rendelkezésünkre állnak.

Tanulmányozzuk az egész bibliát, mert ez új energiák, 
nemesebb életlehetőségek forrása, lelkűnknek igazi tápláléka, 
erkölcsi és anyagi gyarapodásunknak szinte kimeríthetetlen kút
feje. Amint II. Tim. 3, 16-ban olvassuk: „A  teljes írás Istentől 
ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az 
igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten em
bere, minden jócselekedetre felkészített."

Minden sajtó bírája és mértéke az örök írás. A szerint 
lesz áldás vagy átok, épülés vagy rombolás, élet vagy halál 
belőle, amint magában hordozza vagy nélkülözi az örök írás 
éltetőjét: Isten lelkét, Ámen.

Vértesi Zoltán
magyarbólyi lelkész.

Látni akarjátok Jézust?
Husvét ut. 3. vas.

János ev. XII. 20—26.
Ezren és ezren mentek minden évben Jeruzsálembe a 

húsvéti ünnepekre. Az áhítatos sokaság bemutatta áldozatát, 
elmondta imádságát s azután azzal a gondolattal távozott az Ur 
hajlékából otthonába, hogy a legközelebbi ünnepre ismét feljön
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Jeruzsálembe. Mert a templom szeretete olyan erős volt minden 
zsidó szívében, hogy az évenkinti Jeruzsálembe való zarándok- 
lást soha sem engedte volna el.

De most az ünnepnapokon valami csodálatos esemény tör
tént. Mindenki csak arról beszélt, hogy a názáreti Jézus bevo
nult Jeruzsálembe. A sokaság hozsannával üdvözölte, és mint 
királyt fogadta őt. Mindenki a közelébe igyekezik, hogy szavát, 
tanítását hallgassa, vagy legalább láthassa őt. A farizeusok és 
írástudók aggodalommal állapítják meg: Semmit sem tehetünk, 
ime mind az egész világ ő utána megy.

Az ünneplő sokaságban zsidókon kívül görögök is voltak, 
akik messze tájról érkeztek. Távol a diaspórában laktak. A szü
leik még tiszta, igazhitű zsidók voltak, de az utódaik már el- 
görögösödtek. Az új körülmények között szinte észrevétlenül 
változtak meg s görögül már jobban beszéltek, mint az anya
nyelvükön. Más szokásokat is vettek föl. Bár az új környezet, 
az élet gondja és küzdelme külsőleg nagy változásokat végzett 
rajtuk, de lelkűk mélyén mégis élt az ősök hite és ha eljött 
Husvét, akkor meglepte szívüket valami csodálatos érzés és 
annyira a hatalmába vette, hogy nem tudtak ellentállni és men
tek Jeruzsálembe, a szent városba, hogy ott is hallták a régi 
történetet, mely arról szólt, hogy az Isten erős kézzel és hatal
mas karral hozta ki Izrael népét Egyiptomból a szolgaság föld
jéből . . .  De most valami különös beszéd jár szájról-szájra. Jé
zusról beszél mindenki, aki csodálatos dolgokat művel. A nép 
pedig ott hagyta a papokat és az Írástudókat és mindenki csak 
Jézust akarja látni és hallani.

Ki az a Jézus és mit prédikál? Nekünk is látnunk kell 
ő t. . .  Szóltak a görögök és elmentek Jézus egyik tanítványához 
Fülöphöz és előadták néki kérésüket. Fülöpöt meglepte ez a 
kérés. Hát már a görögök is látni akarják Jézust! Nem akarja 
egyedül tolmácsolni ezt a kérést, hanem előbb Andrásnak szól 
s azután mind a ketten oda járulnak Jézus elé és azt mondják 
neki: Uram, a görögök is látni akarnak tégedet.

Ez a híradás az öröm érzését váltotta ki Jézusból. Tehát 
eljönnek mindenfelől, napkeletről és napnyugatról, hogy lássák 
az ő orcáját és hallgassák beszédét. Azért boldogan és örömmel 
válaszol: Eljött az óra, hogy megdicsőittessék az embernek Fia.

Pedig nagyon jól tudta, hogy az ember Fiára Jeruzsálem
ben halál várakozik, hogy a szenvedést el nem kerülheti és a 
keserű poharat a fenekéig ki kell ürítenie. És mégis azt mondja: 
Eljött az óra, hogy megdicsőittessék az embernek Fia. Meg- 
dicsőittetésének az órájában azonban nem gondol arra, hogy 
valami különös módon csodával, vagy jellel mutassa meg a 
görögök előtt az ő küldetésének és hivatásának a fontosságát.

Az ő megdicsőitésének egészen más útja és más törvénye 
van. Akik azt tudni akarják, azoknak nem csak az önfeláldozás 
törvényét kell megismerniük, de rá kell lépni maguknak is arra
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az útra, melyet Jézus akkor mutatott meg, mikor életét sokak
ért adta váltságul.

Látni akarjátok Jézust? Nézzétek, ő feláldozta magát. Ti 
se szeressétek a magatok életét, hanem szolgáljatok neki s akkor 
igazán meglátjátok Jézust.

I. Abban a sóhajban, ami a görögök ajkát elhagyta: Látni 
akarjuk a Jézust, az emberi szív mélységes vágya jut kifeje
zésre. Ki ne akarná látni Jézust ? Nemcsak a tanítványokra volt 
boldogító tapasztalat és örültek, hogy látták az Urat, hanem ma 
is a legboldogítóbb érzés, ha valaki el tudja azt mondani: Lát
tam a Jézust.

De mikor, hogyan láthatjuk meg Jézust? Kivonhatná azt 
kétségbe, hogy nem Jézust látjuk akkor, mikor tanítását hall
gatjuk, mikor az evangéliomban az ő alakját és életét ismerjük 
meg. Jézus szinte megelevenedik előttünk a hegyi beszédben 
és a példázatokban. De ha ismerjük Jézus életének a legkisebb 
mozzanatát is és tanításának egész mélységét és gazdagságát, 
vájjon mondhatjuk-e azt, hogy már ismerjük Jézust, hogy már 
láttuk őt ? Ha Jézust csakugyan látni akarjuk, akkor tekintetün
ket önfeláldozó halálára kell irányítanunk. Itt látjuk őt az 5 
megdicsőittetésében. Ez az ő életének nagy és mély titka. De 
az Úr megmagyarázza, felfoghatóvá teszi számunkra ezt a titkot, 
amikor elmondja a földbe vetett gabonaszemről szóló hasonlatot.

A gabonaszemet elvetik a földbe és a sötét föld mélyében 
megindul csöndesen, láthatatlan módon az élet fejlődése, mely
nek az eredménye, hogy a vetés meglátszik, kalászba szökken 
és végül gazdag gyümölcsöt terem. Ha a gabonaszem nem ke
rülne a sötét földbe, gyökeret nem verhetne, csírázásnak nem 
indulna, örökre csak „egy“ gabonaszem lenne, amelyik magára 
maradna. Önmagát kell feláldoznia, ha azt akarja, hogy új élet
nek, gazdag termésnek legyen a kezdete. Át kell esni azon a 
folyamaton, hogy megismerje a sötét, hideg földet. Ha ez nem 
történnék meg, akkor nem volna lehetősége annak, hogy áldott 
termés legyen.

Krisztus megdicsőitése sem történhetett máskép, önmagát 
kellett feláldoznia, hogy gazdag életnek legyen kezdete. Hogy 
úgy a zsidóknak, mint a görögöknek és az egész világnak le
gyen üdvösségére. Ha magában marad, sorsa olyan lesz mint 
a buzaszemé, melyből nincsen termés. De önfeláldozásával ál
dást jelent nem csak szűk körre, hanem minden népre az egész 
világra.

Látni akarjátok Jézust? Nézzétek, ő feláldozta magát. En
nek az önfeláldozó halálnak értéke és jelentősége pedig abban 
van. hogy az önkéntes volt. A buzaszem öntudatlanul engedel
meskedik az isteni törvényeknek és földbe vettetik, bogy belőle 
termés legyen. Jézus tudta, hogy a kereszthalál minden gyöt
relme és szenvedése vár reá. Mégis nyugodtan, abban a tudat
ban ment szenvedésének az utján, hogy élete feláldozása nélkül 
nem teljesítheti feladatát. Magában hordta az isteni életet, a



szeretetet. De hogy az a világ életévé és megváltó szeretetté 
legyen, az önfeláldozás törvénye alól nem térhetett ki. Amint 
a földbe vetett buzaszem azt az igazságot példázza, hogy annak 
el kell előbb pusztulnia, ha termést akar hozni, úgy a Krisztus 
halála is azt hirdeti, hogy az isteni élet, mely benne volt, nem 
lehetett a világ életévé és áldásává mindaddig, amíg az a kagyló, 
amely azt magában foglalta, szét nem lett törve.

Akarjátok Jézust látni ? Nézzetek az ő önfeláldozó halálára 
és akkor meglátjátok az ő megdicsőittetését is.

II. De bármennyire is elfog a vágyódás, hogy lássuk Jé
zust, ha szemeink nem alkalmasak arra, akkor hiábavaló min
den igyekezetünk. Rajtunk is beteljesedhetik az írás szava: 
Látván látnak és mégse látnak. Hiába jött el a Krisztus meg- 
dicsőittetésének az órája és mi mégse látjuk őt. Mert a Jézus 
látásának föltételei is vannak. Erről beszél az Úr szent igénkben 
a 25. és 26. versben.

Jézusnak ezeket a szavait hétszer olvassuk az evangéliom- 
ban. Bizonyára különösnek tetszett a tanítványoknak is Jézusnak 
a mindennapi tapasztalattal szembehelyezkedő állítása, hogy aki 
szereti a maga életét, az elveszti azt. A természetes, az észszerű 
igazság az, ha életűnket mentül nagyobb gonddal ápoljuk és 
szeretettel vesszük körül, akkor azt annál jobban biztosíthatjuk. 
Jézus ezzel szemben azt hirdeti, hogy aki gyűlöli a maga életét 
a világon, az örök életre tartja azt meg.

Valóban az emberek szinte önmaguktól két csoportra osz
lanak. Az egyik meg akarja tartani az életét és a másik kész 
azt föláldozni. Más szavakkal: Az egyik átkozza a keresztet, a 
másik azonban áldja azt. S mi az eredmény? Akik a maguk 
kicsi életüket tartják központnak, mindennek, azok elvesztik 
életüket. Miért? Mert elszakadnak az élet igazi nagy forrásától: 
Istentől. Hiába minden törekvésünk, egy emberi élet se lehet 
forrás. Mindent az örökkévaló Istentől kaptunk. Ha valaki azzal 
a gondolattal van eltelve, hogy kicsi én-je körül forog minden, 
az hamarosan kénytelen lesz megtapasztalni, hogy ereiben meg
szűnik a vérkeringés. Azt hiszi, hogy övé legalább az élete és 
végül azt is elveszti. De akik életüket készek meggyűlölni, 
örömmel hordozzák a keresztet s minden erejüket engedelmesen 
az Isten szolgálatába helyezik, azok ha látszat szerint szegények 
és a nyomorúság, betegség láncai alatt gyötrődnek is, de belső
leg mégis csak nyernek, életerőben és lelki kincsekben csak 
gazdagodnak, mert abból az örök forrásból táplálkoznak, ahon
nan száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék.

Akármennyire is szeressük az életünket, soha sem lesz 
belőle örökélet. Az örök életnek a kezdete, ha a magunk életét 
meggyűlöljük és azt alávetjük Isten akaratáuak. Megüresítjük 
magunkat és nem azt akarjuk, amit mi magunk akarunk, ha
nem azt, amit az Isten akar. Isten törvénye teljesítését pedig 
odaadó lélekkel, öntudattal és jószántunkból vállaljuk. A gabo
naszem szótlanul, öntudatlanul teljesíti a természet nagy törvé
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nyét. Mi Istennek érző, gondolkodó teremtményei vagyunk s 
ha akaratának teljesítéséről van szó, akkor annak kész örömmel 
eleget teszünk. Nem félünk, hanem bátran felvetjük magunk 
előtt is a kérdést, hogy kié vagyunk: Istené vagy önmagunké? 
S amikor úgy látjuk, hogy minden életnek, mely csak önmagá
ban él, a vége nem lehet más, csak a halál és a pusztulás, 
akkor Isten iránt érzett engedelmességgel búcsút veszünk mind 
attól, ami a mienk, meggyűlöljük az életünket, hogy elnyerhes
sük az örök életet.

Akarjátok, hogy olyan szemeitek legyenek, amelyekkel 
csakugyan meglátjátok a Jézust, akkor tanuljátok meg azt a 
nagy igazságot, melyet Jézus mond szent igéinkben mindnyá
junknak : Gyűlöljük meg a magunk életét, hogy megnyerhessük 
az örök életet.

III. Akarjátok Jézust látni? Akkor arra is készek legyetek, 
hogy őt szolgáljátok és kövessétek. Krisztus követése azonban 
annyit jelent, hogy azon az utón kell járnunk, mely áldozatokat 
követel. Aki őt követni akarja, vegye föl az ő keresztjét és úgy 
kövesse őt. A Krisztus szolgálatával azonban össze van kötve 
a hűség és az engedelmesség. Aki nekem szolgál, engem kö
vessen, amint ezt szent igéink mondják. Hűség és engedelmes
ség nélkül nincs igaz szolgálat. Ezek nélkül az ember egyszerűen 
csak béres. Két szívet a keblünkben nem hordozhatunk, nem 
szolgálhatunk két urnák, nem szolgálhatunk Istennek és a világi 
gazdagságnak.

Ha valaki életében megtalálta azt a biztos pontot, amelyre 
támaszkodhatik, akkor azt nem hagyja el semmi körőlmények 
között. Ha a végtelen tengeren haladó hajó meglátja a világító 
torony fényét, akkor arra halad. Aki meglátta a Jézust és meg
ismerte benne Üdvözítőjét, aki önfeláldozó halálával megváltotta 
őt a bűn és a halál hatalmából, akkor az annak hűséget fogad, 
a szolgálatába szegődik és tőle nem fog semmi körülmények 
között eltántorodni.

De Jézus szolgálatával össze van kötve az az Ígéret: Aki 
nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Senki sem mehet az 
Istenhez, hanem csak a Jézus által. De amikor a Jézust szol
gálja, akkor voltaképen az Isten szolgálatába áll és tőle fogja 
elvenni azt a jutalmat, melyet az Isten kilátásba helyezett min
den hűséges szolgájának: Jól van hű szolgám, kévésén voltál 
hív, sokra bízlak ezután, menj be a te Uradnak örömébe.

Az emberek sokszor változtatják a szolgálatukat, mert 
nehezen tudják megtalálni azt az urat, akinél hűséggel és sze
retettel szolgálhatnak. Jézus az az úr, akit ha egyszer megtalá
lunk és ha megismerjük, akkor örökre nála maradhatunk.

Christophorusról beszélik, hogy mindig a legerősebbnek, 
a leghatalmasabbnak a szolgálatába szegődött. Mihelyt hatalma
sabb urat talált, mint amilyen a régi gazdája volt, akkor az 
újnak a szolgálatába állott. Szolgálta az ördögöt is. De amikor 
megismerte a Jézust és látta, hogy nálánál erősebb és hatalma-
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sabb úr nincs, akkor az ő szolgálatába szegődött és hű maradt 
hozzá mindhalálig.

Megláttátok-e a Krisztusi? Akkor nem szolgálhattok más
nak, hiszen nálánál nincs erősebb, nincs hatalmasabb. Ő életét 
áldozta a világért és érettünk, legyetek a szolgái, kövessétek 
őt, hogy az övéi s így az Istené lehessetek.

A mai vasárnap a Husvét után következő harmadik vasár
nap. Latin neve Jubilate, ami magyarul annyit tesz; örvendez
zetek, ujjongjatok. Keresztények, ha megláttátok Jézust, akkor 
nektek is örülnötök kell. Mert nincs nagyobb öröm és boldogság 
ezen a világon, mint az, ha valaki el tudja azt mondani: Lát
tam a Jézust. Ámen.

Lic. Fizély Ödön
somorjai lelkész.

Mi közünk hozzád Názáreti Jézus?
Márk 1, 21—28.

Az evangeliomi szentlecke az Úr Jézus Krisztust állítja 
elénk, amint bemegy a kapernaumi zsinagógába tanítani szom
batnapon. A hallgató közönségnek feltűnik, hogy nem úgy tanít, 
mint az írástudók, hanem mint akinek hatalma van.

Mi a különbség a két módszer között?
Ég és föld különbség. Az Írástudók módszere : az általá

nosat az élet különös eseteire vonatkoztatni. Megunták a hall
gatók, megunták maguk a szónokok ezt a kitaposott utat, ezt 
az álomba szenderítő gépiességet, önállóság, eredetiség, egyéni
ség nem volt az írástudók magyarázatában, terméketlen hatás
talan szalmacséplés volt, aminek a hitványságáról ők maguk 
voltak a legjobban meggyőződve. Amit az „A “ rabbi mond, azt 
szembeállítják azzal, amit a „B“ rabbi mond és ebből a szem- 
beállításból azután a „C “ rabbi megalkotja a maga új vélemé
nyét. Ezzel aztán máris készen van az irásmagyarázat. Nem 
érezték a hallgatók az élővizek buzogását, nem süvített a meny- 
nyei szélfúvás közöttük, nem hajolt le közéjük az élő Isten 
Leikével: a fehér halál terjesztette fölibük az éleltelenség, a 
megkövültség lepedőjét...

Most Jézus lép a magyarázó székbe a kapernaumi zsina
gógában. Szájáról mint színméz folyik a beszéd. Semmi nyoma 
az elcsépelt hagyományos szavaknak. Nem hivatkozik emberi 
tekintélyekre, hanem úgy mondja, amit mond, hogy mindenki 
előtt világossá lesz, hogy másként nem lehet. Közvetlenül bizo
nyos, meggyőző, ellenállhatatlan, magával ragadó. Megdöbbentő, 
mily tisztán tárja fel az Isten utait. Beszéde látás, magyarázata 
a lélek áradása. Mintha egyszerre oly közéig jönne Isten az 
emberekhez. Mintha az Isten maga beszélne. Ő az Isten szája, 
szava, akarata, útja. Jézus az Isten tolmácsa; Isten szava nem 
idegen nyelv többé, hanem anyanyelv, amit megért, befogad
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mindenki. Jézusnak minden szava istenközelítés, homály oszlat ás, 
szent megvilágosodás. Pásztortüzek gyúlnak ki a lélek éjszaká
jában. kisértetek kotródnak, angyalok jönnek. . .  Amit mond, 
az reveláció, isteni kinyilatkoztatás, fényes, mint a nap. El kell 
fogadni, ha akarom, ha nem, oly szuggesztív az ereje. A hall
gatóság érzi a szívében az Isten fuvalmát. szent csodák éjsza
kájában álmodja magát, alig meri elhinni, hogy ébren van, mert 
fél, hogy szertefoszlik a varázslat. Áhítatos csend a teremben, 
érzéssé, befogadássá, kitágulássá válik a lélek, eltűnik a föld 
a lábuk alól és közeledik a menny. Jézus úgy tanít, mint aki
nek teljes hatalma van az isteni titkok és pecsétek felett. Szava 
nyomán a vak látóvá, a süket hallóvá lesz.

De egyszerre, mint villám a kék égből, egy idegtépő, riká
csoló, az őrület határáról jövő kiáltás hasítja ketté a levegőt...  
Egy pillanatra jéggé dermed az áhítat melege, a menny tiszta
ságából visszaránt a föld sarába és mindenki a botránytokozóra 
tekint, aki hisztériás dühhel, idegrángatta ajakkal, elfehérült 
arccal, remegő térddel áll a zsinagógában és magából kikelve 
üvölti a szavakat:

— Mi közünk egymáshoz názáreti Jézus ? Vesztünkre jöt
tél ? Tudom ki vagy : Isten szentje!

A kínos jelenetnek az Úr Jézus vet véget. Keményen rá
szól: Hallgass! Takarodj ki belőle 1

És a tisztátalan lélek megrázta és kitakarodott belőle. A 
rend újból helyreállt. Jézus ura maradt a helyzetnek. Elálmél- 
kodlak hatalmán, hogy még a tisztátalan lelkek is engednek neki.

Mi késztette a tisztátalan lelkű embert a dűhkitörésre ? 
Semmi más, mint az ő saját tisztátalan lelke. Nem birta elvi
selni Jézust. Idegeire ment. Bévülről le volt győzve Jézus sza
vaitól, érezte, hogy elveszett a lába alól a talaj, rombadől min
den, érezte, hogy nincs menekvés, körül van kerítve és mégsem 
akart leveretve lenni, az ó ember fellázadt benne, élni akart. 
Érezte világosan, ha elfogadja Jézust, akkor meg kell változnia, 
a saját légvárának össze kell omolnia, neki magának meg kell 
halnia és föl kell támadnia, újjá kell születnie, de erre a lelki 
átváltozásra nem érzett magában elegendő erőt és hajlamot. A 
tisztátalan lélek túlsókéig uralkodott benne és túlkedves lett 
neki. A belső meghasonlás, a tehetetlenség késztette a dűhkitö
résre. Tudta, ha Jézust elfogadja, eddigi életének vége és új 
korszaknak kell jönnie életében. Megérzi ezt a jézusi sorsfor
dulást minden ember. Érezte, ha Jézust elfogadja, nem élhet 
tisztátalan lélekkel, meg kell javulnia, mássá kell lennie, de 
erre a lelki forradalomra nem érzett magában kedvet és eltöké- 
lést, hanem ellenkezőleg iszonyt és dacot, a kétségbeesett véde
kezés, mint hisztérikus nagy sikoly tört fel kebléből:

— Mi közünk egymáshoz názáreti Jézus? Vesztünkre 
jöttél?

Két tényt szögezhetünk le az evangeliomi történetből:



1. A tisztátalan lélek nem bírja elviselni Jézust.
2. A hitetlenség végső elemzésében és gyökerében önvéde

lem, mert bűnét fönn akarja tartani. A megváltozásra képtelen, 
holott világosan átlátja a megváltozás szükséges voltát.

Álljunk meg egy pillanatra a tisztátalan lelkű ember vég
zetes szavai mellett: mi közünk egymáshoz názáreti Jézus? 
A tisztátalan nem akar a tisztával közösséget, mert attól fél, 
hogy elveszti önmagát, akit annyira szeret. Az evangeliom gö
rög eredeti szövege egész sajátságosán fejezi ki ezt a kapcso
latot : ti hémin kai szói, mit nekünk és neked, mi közünk van 
nekünk hozzád, miféle kapcsolatunk van nekünk teveled, quid 
nobis et tibi, mondja a latin biblia teljesen átvéve a görög 
mentalitást. Emancipálni akarja az ember magát az eszmény 
eltipró, lenyűgöző hatalma alól. Tudja, hogy mit kell tenni, de 
nem akarja megtenni. Bévülről le van verve, de kívülről adja 
a győzhetetlent.

A vörös Antikrisztus nem azért iszonyodik a Jézustól, mert 
tanai nem jók. hanem azért, mert tisztátalan a lelke és ezt a 
birtokát továbbra is fönn akarja tartani. Rossz akar maradni. 
Semmi kedve a jóságra és megtérésre. Más a politikája, fcrzi 
világosan, ha Jézust elfogadja, akkor nem lehet tovább fenevad. 
És ő fenevad akar maradni. A vörös Antikrisztusnak nem sza
bad elfogadnia Jézust, ha élni akar. Jézus a halála volna, de 
egyúttal föltámadása is. Tagadnia kell, üldöznie kell, létérdekből, 
önvédelemből, mert a tűz és viz, fény és sötétség soha meg 
nem békülő, össze nem egyező hatalmasságok. Itt látszik meg 
teljes borzalmában az a tétel: a hitetlenség végső gyökerében 
önvédelmi harc, megváltozni nem akarás, a bűn fönntartásása 
pazarolt életenergia. Ez az evangeliom megtanít bennünket arra, 
hogy egész máskép szemléljük a világot és a világ élni akará
sát a hitetlenségben. A hitetlenség nem elméleti, világnézeti 
meggyőződés, nem filozófiai rendszer, a hitetlenség a világ ön
védelme a jóság, az igazság, a szeretet beáradása ellen. A hitet
lenség a rosszban való élniakarás, a bűn szabadságharca. Jel
szava : rossz vagyok, de az is akarok maradni, mert az nékem 
előnyös.

Mi közünk van hozzád názáreti Jézus?
Ez a mi századunk védekezése is Jézus ellen. Mert a mi 

korunk és évszázadunk lelke is tisztátalan, mint a kapernaumi 
emberé. Nem meri elfogadni a Jézust, mert a velejáró követ
kezményektől fél, amiket teljesíteni nem akar. így szakad két
felé az élet és a meggyőződés: tudja a jót. de nem teszi a jót.

Szörnyű ezt a Jézus iszonyt látni napjainkban. Csak a világ
háború utáni krisztustalanság levegőjében foganhatott meg 
Ludendorffné könyve: „Megváltás a Jézus Krisztustól.® Hány 
becsületes könyv hever a gazdasági krízis következtében az 
asztalfiókban, kiadó nincs — és egy ilyen selejtes, tudomány
talan, de régi oltárokat feldúló, vakmerő könyv új kiadástól új
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kiadásig jut és terjeszti a Krisztus elleni vak gyűlöletet és hir
deti azt, hogy meg kell váltani a világot megváltójától, Jézus 
Krisztustól. Ez a könyv fogy, mert az emberek szeretik a bot
rányokat. Aki a hagyományos utón nem tud híressé lenni, mert 
szürkesége miatt észre sem vennék, az a botrány által akar 
híressé lenni. Megirigyli a kapernaumi tisztátalan lelkű ember 
botrány okozását, aki híressé tette magát a kaperuaumiak előtt 
ezzel a mondással: mi közünk hozzád názáreti Jézus? Egy 
Krisztus evangeliomán felnőtt női lélek meg akarja váltani az 
embereket a Jézus Krisztustól. És a felületes világ habzsolja 
az újdonságot, pedig semmi új sincs Ludendorffné könyvében. 
Ki meri újságnak mondani azt a százszor és ezerszer megcáfolt 
tudománytalan és merőben ostoba föltevést, hogy Jézus 12 éves 
korától 30 éves koráig indiai szerzetes volt és tudományát a 
védák és upanisádok emlőjéből szívta ? Rudolf Seydel óta balul 
ütött ki minden olyan irányú kísérlet, mely a krisztusi evan- 
geliomot akár a Buddha tanával, akár más indiai eredetű hit
tannal akarná közös nevezőre hozni. Ami mármost a tudomány 
világában elintézett, örökre letárgyalt dolog, azt most újdon
sággá teszi a német vezérkar volt főnökének a felesége egy 
320 oldalas könyvben és Plange regényíró és Jacolliot utazó 
idézetével „bizonyítja", hogy Jézus evangelioma — indiai ere
detű!

Ludendorífné férje pedig annyira el van ragadtatva az ő 
hitvesének antikrisztusi munkájától, hogy szóról-szóra a követ
kezőket mondotta:

— „Ezen mű tartalmának az elterjesztésétől függ az egyes 
németek, valamint az egész német nép és az összes népeknek 
fölszabadítása. “

Ezeket a sorokat büntetlenül meg volt szabad írni a XX. 
század kriszlustalan levegőjében. Valamikor az ilyen nyilatko
zatokért az emberek gályákra, máglyákra kerültek, most azon
ban híressé lesznek a botrány reflektoraiban. Korunknak mo
dern vonása lett a Jézus iszony, az emberek nem merik elfo
gadni a Jézust, mert félnek azoktól a következményektől, amik 
az elfogadásával természetszerűleg járnak. Amikor nincs meg 
a szívekben a javulás, az újjáalakulás szent elhatározása és 
akarata, hanem ellenkezőleg a gyűlölni akarás, az öldökölni 
vágyás, a természeti ember ösztöneinek vad kitombolása az 
életcél, ott mindig és újból megszólal a kapernaumi ember 
szava és a kor szomorú hitvallásává lesz:

— Mi közünk hozzád názáreti Jézus? Vesztünkre jöttél? 
Tudom ki vagy: Isten szentje! — Mit akarsz tőlünk? Hogy 
szeressük ellenségeinket? Nem akarjuk szeretni őket, gyűlölni 
akarunk! Vesztünkre jöttél? El akarod venni férjemtől a vezér
kari főnökséget? El akarod venni tőlünk az öldöklés kenyerét, 
becsületét és kitüntetéseit? Mi közünk van hozzád názáreti 
Jézus, Isten szentje, te indiai eredetű evangeliom? A te meg
dicsőülésed azonos a Krisna megdicsőülésével!
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Talán egyetlen kornak nem vált annyira jelszavává a ka- 
pernaumi ember kitörése, mint a XX. századnak, mert ennek 
minden gazdasági, politikai, társadalmi, irodalmi stb. áramlata 
szinte leheli ezt a kiáltást: mi közünk hozzád názáreti Jézus?!

Pedig Jézus ennek a századnak az égető kérdéseire is tud 
feleletet adni. Jézus egyetlen hozzá intézett kérdést nem hagy 
megválaszolatlanul. Az ellene lázadó kérdésre így felel:

— „Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.® „Minden 
hatalom nékem adatott a mennyen és a földön.®

Hallod világ: nála nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha 
mégis cselekesztek, az rossz lesz. Ha hoztok törvényt, amiben 
nincs Jézus, a szemétre kerül. Nélküle szőlőtőről lemetélt száraz 
venyigék vagytok, rőzse, tűzrevaló. Ha megszakad a vesszőnek 
a szőlőtőkével való vérkeringése, elszárad és lehull magától is. 
Nála nélkül nincs élet, újjászületés, föltámadás.

És mégis hány hitetlen próféta támadt az életet adó Szőlő
tőke ellen és mérgezte a lelkeket a krisztustalanságra. A mo
dern szalonok írója, a házi könyvtárak nélkülözhetetlen kötete: 
Strindberg. Hány lelket mérgezett meg a „Legendák® című köny
vével, amiben a gondolatok ördögi esztétikájával hirdeti, hogy:

— „Az Örökkévaló utánzása istentelenség és jaj annak, 
aki erre képesnek hiszi magát.®

— „Istent választani mintaképül annyi, mint beoltani az 
embert a nagyzás hóbortjával.®

— „Jézus Krisztus követése képmutatóvá tesz. Mert elfoj
tom magamban a gonoszok gyűlöletét — mondja Strindberg — 
elnézővé válók a gonoszsággal szemben és következéskép saját 
magammal szemben is, mialatt szívem mélyén rejtegetem jogos 
felháborodásomat. “

Elmondja Strindberg, hogy a Jézus vallása fordított hatás
sal volt reá, mint amit elérni akart. „A  lemondás vágyat szül, 
a böjtölés dőzsölésre ingerel, a szüzesség élesíti a test vágyait, 
a szegénység fösvénnyé tesz stb.®

Minden szó, amit leír Strindberg, a test szava, a bűn élni- 
akarása, a kapernaumi tisztátalan lelkű ember sikolya: mi kö
zöm hozzád názáreti Jézus ? Nem érzett magában elég erőt arra, 
hogy a krisztusi forradalmat átviharoztassa a lelkén. És mégis 
ez a svéd Antikrisztus utolsó óráján ezzel a szóval halt meg:

— „A  régi bibliai bölcseségen túl nincs bölcseségl®
A XX. század betegsége az, hogy fél elfogadni a Jézust 

minden következményével együtt. A hitetlensége önvédelem. Krisz
tus azt tanította, hogy álljunk ellene a kisértőnek, Wilde Oszkár 
ellenben azt írja a Dorian Gray c. művében, hogy adjuk meg 
magunkat a kisértőnek.

— „Az egyedüli módja — írja Wilde — hogy megszaba
duljunk a kisértéstől, hogy megadjuk magunkat neki. Állj ellen 
neki és a lelked belebetegszik a vágyódásba az után, amitől 
maga tiltotta el magát, az epekedéstől az után, amit szörnyeteg 
törvényei szörnyeteggé és törvényellenessé tettek.®
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Ez az író szólaltatja meg száz százalékig a XX. század 
tisztátalan lelkét. Az erkölcsi törvény neki szörnyeteg állat, ami 
az útjába áll és nem engedi vétkezni. Minden sorából kiált a 
kapernaumi tisztátalan lelkű ember hisztériája: mi közöm hoz
zád názáreti Jézus! Ha elfogadlak, nem vétkezhetem többé, 
pedig oly édes szirén hangokon szólít a Bűn. Miért okozol ne
künk gonosz lelkiismeretet? Miért tiltasz el a test vágyaitól? 
Szörnyetegek a te törvényeid! Semmi közöm hozzád, nélküled 
és ellenedre akarok élni!

Ez az a korszak, amiről János apostol írja a Jelenések 
könyvében (3, 17), hogy így dicsekszik önmagáról: „Gazdag va
gyok és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem és nem 
tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és 
vak és mezítelen.* Romlott a társadalmi életed, festészeted, szob
rászaid, még az öltözködésed, zenéd és táncod is erkölcsi elen, 
mert a test bujaságát szolgálja. Minden, de minden megnyilvánu
lásod visszhangozza a kapernaumi sikoltást: mi közöm van hoz
zád názáreti Jézus! Vajha keményen rászólna Jézus a mi szá
zadunk tisztátalan lelkére is : Hallgass! Takarodjál ki belőle!

Még a vallási és egyházi életünk is megérzi a Jézustól 
való iszony hatását és egyre jobban hül, gyávul, gépiesül, úgy 
ahogy Ézsaiás próféta megérezte: „Az irántam való félelmük 
betanított emberi parancsolattá lön*. Az Istenben való élet cso
dálatos frissesége és üdesége helyett sokaknál elmeehanizáló- 
dott vallás áll a hívek előtt.

A XX. század a saját Énjének a betege, a saját megnöve
kedett önérzetének a halálos betege. Pedig ez a bálvány tetötöl- 
talpig romlott, nincs benne semmi épség. Egyedül a Jézus ennek 
a halálos betegségnek az orvosa. Ő semmisíti meg bennünk 
az ó embert és teremt a helyén újat. Áldozati halálával tett 
eleget a mi bűneinkért. A Krisztusban mondunk le a mi bűnös 
akaratunkról, hogy helyébe Isten akarata lehessen úrrá bennünk.

Minden hatás ellenhatást szül. Ha vannak emberek és ko
rok, kiknek semmijük a Krisztus, támadnak emberek és korok, 
akiknek mindenük lesz a Krisztus. Már útban van egy irány, 
ami határozott keresztyénséget követel. Nyíltan kimondja: nem 
ihatjátok egyszerre az Urnák a kelyhét és az ördögnek a kely- 
hét. Választani kell. A kaméleon keresztyénségnek meg kell 
szűnnie. A hitetlenség meg fogja acélozni a hitet. Ha van dac 
és erély a hitetlenségben, lesz még nagyobb dac és erély a 
hitben is. Az apokaliptikus időben támadnak próféták, akik azt 
fogják mondani: ha neked mindened a világ és semmid a Krisz
tus, akkor nekem éppen ellenkezőleg semmim a világ és min
denem a Krisztus! Szemed közé nézek Antikrisztus világa! 
Minden el fog pusztulni, ami istenellenes. Mert ég és föld el
múlnak, de a Krisztus beszédei soha örökké el nem múlnak. 
És Krisztus győz az Antikrisztus felett.

Endreffy János
felsőszelii lelkész.
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Imádkozó egyház.
Húsvét u. 5. vas.

Lukács evang. XI. 5—13.
Imádkozni tanítja az Üdvözítő Jézus tanítványait. Az imád

ság vágya már előbb is ott élt a szívükben; az Úr most az 
imádság értelméről és hatalmáról való tanításával tudatos imád
kozó életre akarja nevelni őket, hogy állandóan Isten színe előtt 
— kegyelmének jelenlétéből — élhessenek. Jézus Krisztus célja: 
imádkozó egyház !

I. Krisztus Urunk földi életével maga mutat példát, hogy 
az imádkozó élet — mennyei élet. A tanítványok mindig cso
dálkozva szemlélik az imádkozó Jézust. Minden imádkozása után 
őket is egyre jobban megérinti az az isteni békesség, amely 
az imádkozó Jézus szívéből árad szét. A megdicsőülés^ hegyén 
pedig saját szemükkel láthatják, hogy az imádkozó Úr Jézus 
arcának színe egészen elváltozik és mennyei dicsőségben ra
g y o g ... — Csoda-e, hogy az imádkozó Üdvözítő közelében rá
eszmélnek a tanítványok: minél tovább vannak Krisztus isko
lájában, annál nehezebb lesz számukra az imádkozás?!

Minél közelebb jutunk Istenhez, annál nehezebbé lesz az 
imádság. Az Úr Jézus közelében — Isten közelében — igazán 
meglátjuk a hatalmas Isten szentségét és önmagunk bűnösségét, 
saját erőnk elégtelenségét és nem tudunk, nem merünk imád
kozni, pedig kell imádkoznunk!

Az imádkozó Krisztus közelében, Isten színe előtt ráesz
mélnek a tanítványok, hogy amit ők eddig imádságnak nevez
tek, amit maguktól — önmagukból — akartak Isten elé vinni, 
az nem imádság! A mi imádságunk, imádkozó életünk talán 
rendben van? — Tudunk imádkozni? — Imádkozó egyház imád
kozó tagjai vagyunk?!

II. Krisztus Urunk egyik imádkozása után nem tudták már 
tovább magukban hordozni lelkűk vágyát a tanítványok. Szí
vükből feltört az alázatos kérés: „Uram, taníts meg minket 
imádkozni!" (1. v.) és az Üdvözítő Jézus ekkor megajándékozta 
tanítványait azzal az imádsággal, amelyhez fogható nincs több 
ezen a földön. Minden más imádságra rátapadhat a tökéletlen
ség, az emberi gyarlóság; — az Úrtól nyert imádság — a „Mi 
Atyánk" — onnan felülről való. Ezen az imádságon rajta van 
az Isten tetszése: így imádkozzatok!

A „Mi Atyánk" nem a magányos emberé, hanem az egy
ház imádsága és csakis így a Krisztus testének minden tagjáé; 
a „Mi Atyánk" Isten gyermekeinek, az evangélium népének 
imádsága: Ez az igazi keresztyén, egyházi imádság Istentől való 
és valahányszor visszaszáll az Úr Jézus szent nevében a meny- 
nyei Atyához, — Istennek tetsző, kedves áldozat e z : a törödel- 
mes, hívő szív gyermeki odaadása! Az egyház minden imádsága 
ehhez az imádsághoz igazodik. Ehhez az imádsághoz, a „Mi 
Atyánkéhoz fűzi az Üdvözítő a meghallgatás boldogító Ígéretét.
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— Ne akarjon tehát senki jobb szakértő lenni az Úr Jézusnál 
és ne ámítsa magát azzal, hogy „saját" imádságával biztosab
ban Isten színe elé juthat! — Igazi személyes vallásosság csakis 
az imádkozó egyház ölén születik és keresztyén személyiséggé 
csakis az válik, akinek a lelkén átzeng a Megváltó Jézus evan
géliumának Istenhez hívó igéje: imádkozzatok — imádkozhattok!

III. Az imádkozó egyház szent bizonyossággal fordulhat 
Istenhez könyörgéseiben. Szentigénk parabolájából arra tanít az 
Űr, hogy amint a földi harátok között még az alkalmatlan idő
ben való tolakodó kérés is eredményes lesz, mennyivel inkább 
meghallgatja a mennyei Barát azt az állhatatos könyörgést, 
amellyel imádkozó népe: az imádkozó egyház fordul hozzá, 
hogy ajándékul kapott szent javaival szolgálhasson azoknak, 
akik itt a földön csak vándorúton vannak! — Az imádkozó 
egyházban az „egy test" tagjai egymásért élnek; együtt sírnak, 
együtt örülnek, — Isten színe előtt egymásért könyörögnek! 
Isten várja a mi imádságunkat!

Aki a „Mi Atyánk“-ot az Úr Jézus akarata szerint imád- 
kozza, az a templomon kívül sincs egyedül. A  világ szemében 
elhagyott lehet, de ha imádkozik, — nem magányos ember 
többé; Isten népe, a hívek gyülekezete veszi körül: életét hor
dozza az imádkozó egyház. — Nem zúgolódás és lázadás, ha
nem „egyedül az imádság győzi meg az Istent!" (Tertullianus) 
A  „Mi Atyánk lelkületével bízvást imádkozhatunk; Isten ke
gyelmes akarata, hogy imádkozzunk! Az ember gyarlósága talán 
kőnek látja a kenyeret, kígyónak a halat, skorpiónak a tojást,
— pedig a mennyei Atya kezéből származó minden ajándékban, 
még a próbatételek között is ott van elrejtve a „jó és tökéletes 
adomány*. Az imádkozó lélek tusakodásai között ma is meg
tapasztalhatja és magába fogadhatja az élet erejét: „elég neked 
az én kegyelmem!" (II. Korint. XI. 9.)

IV. Az imádkozó egyház testi-lelki javakért való könyör
géseinek igazi értelme és hatalma a Szentlélekért, a Lélek ado
mányaiért való imádságban éri el teljességét. — A test és földi 
élet táplálására szükséges javakat, a „mindennapi kenyeret" 
megadja a kegyelmes Isten a mi kérésünk nélkül is, de a na
gyobb javakat, az igazi mennyei ajándékot csakis azoknak adja, 
akik kérik tőle! — Ha még a leggonoszabb földi szülő sem 
tagadja meg éhező gyermekétől a kenyeret, „mennyivel inkább 
ad a ti mennyei Atyátok Szentleiket azoknak, akik tőle kérik!" 
(13. v.) — Csak az a kérdés: élünk-e Isten gyermekeinek ezzel 
a szent jogával?!

Ne mondja senki közületek: „én már megpróbáltam, de 
hiába, — eredménytelen maradt az imádságom!" — Imádkoz- 
tok-e Szentlélekért, együtt imádkoztok-e Isten szolgájával itt, a 
szent helyen azért az adományért, amelyre mindennapi betevő 
falatnál is nagyobb szükségünk van : a szent Isten bűnbocsátó, 
Krisztus érdemének erejével új életet teremtő kegyelméért; — 
imádkoztok-e a Szentlélekért?
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Itt is, ott is hallhatjuk a panaszt és mi magunk is láthat- 
juk: erőtlen a mi keresztyénségiink. — Vigyázzunk, hogy a 
sokféle emberi kísérletezés között el ne feledjük: Isten az egy
házban mindig csak imádkozó emberekkel végzi a dolgát! Az 
imádkozó egyház pedig az evangélium igazságából, üdvösség- 
tényeiből é l ! — Szónokló egyházból újra az Ige erejéből imád
kozó egyházzá kell lennünk. — Az első tanítványok az első 
pünkösdre imádságos lélekkel vártak.. .

Keresztyén hívek, testvéreim az Úrban! Valamikor régen, 
hitben erős nemzedékek életében, amikor még a föld termését 
és az élet minden áldását valóban Isten kezéből vették kegyes 
őseink, minálunk is a mai vasárnapra, Rogate-vasárnapra kö
vetkező három könyörgő nap szent evangéliumaként élt mai 
szentigénk az imádkozó egyház életében. — A mennybeszállás 
ünnepe előtti három könyörgő napon szent áldozatként szállt 
a „Mi Atyánk* leikével a kegyelmes Isten színe elé az egyház 
könyörgése. . .  és a föld terméséért, a testi javakért való kö
nyörgés egyre magasabbra szárnyalt és az isteni dicsőségébe 
visszatérő Űr előtt a mennyei élet imádságává magasztosult: 
„Küldd el, áraszd reánk Szentlelkedet, hogy a mi igazi örömünk 
teljes lehessen és a húsvéti öröm idejének elmúltával is — min
den kísértésben és megpróbáltatásban — vigasztalásunkra meg
maradjon!* —

Az imádság házába mindig a „Mi Atyánk* leikével jöjje
tek ; a csukott templom-kapukat a szívetek vágyával zörgessétek 
meg! Itt vár az Isten mindnyájunkat szent csodára: elég a ke
gyelme, hogy szegény, küzdő egyháza Benne örvendező, erős 
diadalmas: — imádkozó egyházzá legyen! Jöjjetek, ma Rogate- 
vasárnapon különösen ezért — imádkozzatok!

Dr. theol. Jánossy Lajos
rév-komáromi h. lelkész.

Jobb néktek, hogy én elmenjek!
Áldozó csütörtökre.

János 16, 7.
Áldozó csütörtök Jézus elmenetelének emlékünnepe. Ez az 

ige arról beszél, hogy Jézus milyen lelkülettel ment el s hogy 
milyen lelkületet szeretett volna látni az ő elmenetele alkalmá
val a tanítványaiban.

Mondanivalóját azzal kezdi: „De én az igazat mondom 
néktek“ .

Mindig ünnepélyes pillanat az, mikor valaki tudatossá 
akarja tenni a másik ember előtt azt, hogy teljes igazság az, 
amit mond. Különösen ünnepélyes és súlytadó ez a bevezetés, 
mikor olyan valaki mondja ezt, akinek igazmondásában senki 
sem mer kételkedni. Gondold meg, milyen nagy dolog lehet
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az, amit Jézus mondani akar, ha ő így kezdi beszédét: én az 
igazat mondom néktek. És növeli súlyát az is, hogy kinek kezdi 
így mondanivalóját. Nem az ellenségei, de jóbarátai előtt kezdi 
így, akik előtt az ő szava volt a legnagyobb tekintély, akik még 
gondolatban sem merték volna felvetni azt a gondolatot, hogy 
ő nem az igazat mondja.

*  **
Mi lehet az az igazság, amit Jézus mondani akar? Kelle

metlen igazságokat szoktak így bevezetni. Vannak igazságok, 
melyeket igen nehéz megmondani és meghallani. Mikor valaki 
hazajött a harctérről szabadságra és megtudták az emberek, 
mindenki elment hozzá érdeklődni hozzátartozója iránt. Mit tud 
róla ? És voltak, akik olyan után érdeklődtek, akiről a kérdezett 
már tudta, hogy hiába várják vissza, mert talán épen mellette 
érte a golyó, ő fogta le a szemét. Milyen nehéz volt megmon
dani az anyának, a hitvestársnak, testvérnek, hogy ne várják 
haza kedvesüket. Oh vannak igazságok, melyeket igen nehéz 
megmondani! Vagy például egy nehéz beteghez hívnak, kinek 
megvannak számlálva napjai és azt kellene megmondani, hogy 
készüljön el a halálra. És elmegyek oda és ott találok valakit, 
aki tele van reménységgel és arról beszél, hogy jó orvosra 
talált és most meg fog gyógyulni. Oh milyen nehéz ilyenkor 
azt mondani, hogy én az igazat mondom néked: ez csak illúzió, 
nem fogsz te meggyógyulni! Ilyenkor két érzés harcol a lel
kűnkben: a felebaráti szeretet és az igazságszeretet és amelyik 
érzés erősebb lelkűnkben, a szerint vagy megmondjuk az igaz
ságot, vagy eltagadjuk azt.

Volt-e valaki ezen a világon, aki nagyobb szeretetet érzett 
volna a szenvedő ember iránt, mint az Úr Jézus ? És nézzétek, 
milyen csodálatos, mikor a felebaráti szeretet és az igazság
szeretet az Űr Jézus lelkében harcra indul, mindig az igazság 
szeretető győz. Még ha irgalmatlanságnak látszik is ez az igaz
mondás, még akkor is megmondja, mert ő kijelentette: én igazat 
mondok néktek. Ott ül Jézus az utolsó vacsora mellett, még ott 
a páskabárány is az asztalon és elkezd beszélni sejtelmes dol
gokat arról, hogy itt fogja őket hagyni. Nem mondja ki egészen, 
de minden szavában benne van a bucsuzkodás fájdalma. És 
mikor úrrá lesz felettük a fájdalom, úgy megsajnálja őket. 
Mennyi fájdalom zokog szavában és mégis nem hallgathatja el 
az igazságot, hogy elmegy tőlük. Ez a kellemetlen igazság: én 
elmegyek.

* **
Mindig fájdalmas az, ha valaki el akar menni, akit nagyon 

szeretünk. Milyen fájdalom az számunkra, mikor oda áll szülő, 
hitves, lelki testvér elibénk azzal, hogy én elmegyek. Jézus 
mind ennél több volt tanítványainak. A legtöbb volt nekik 
a világon. A Jézusnak egyik példázata szól a szántóföldben 
elrejtett kincsről. Elmondja benne Jézus, hogy elásta kincsét



171

egy ember s egyszer ásás közben egy másik ember ráakad, 
betakarja és elmegy, eladja minden vagyonát s boldogan megy 
ahhoz, akié a föld és akármennyit kér érte, megadja, csak a 
föld az övé legyen. Kiássa a kincset, otthagyja a földet és viszi 
magával a talált kincset.

Ez volt az Ür Jézus a tanítványok számára. Ez a minden
nél drágább kincs. Ott hagytak érte mindent. Zebedeus fiai ott 
hagyták érte hálójukat. Péter elvált családjától. Lévi felállott a 
vámszedő asztal mögül, hagyta veszni pénzét, mert Krisztust 
megtalálta és birtokába akarta venni.

Gondold el, ha az az ember, aki megtalálta a kincset, 
egyszer arra ébredne, hogy el akarják rabolni tőle, oh hogy kiál
tozna? Amikor Jézus azt mondja tanítványainak, hogy én 
elmegyek tőletek, ezzel azt mondja nekik: az éjszaka rablók 
jönnek hozzátok és ellopják egyetlen kincseteket. Oh milyen 
irgalmatlan, kemény igazság az, amit meg kell nékik mondani 
és mégis megmondja, mert ő mindig az igazságot m ondja!

* **
Jobb néktek, hogy én elmenjek.
Az ember az első percben nem érti. Azt hinnénk, hogy 

talán megbotlott az Ür Jézus nyelve, talán azt akarja mondani: 
jobb nekem, hogy elmenjek. Megértenénk, hogy belefáradt a 
harcba és keserűségbe, hogy itt olyan hálátlanok és szeretetle
nek az emberek és örökké csak félreértik. Megértenénk, ha a 
tanítványok vigasztalására mondaná, hogy ha szerettek, eresz- 
szetek el, hadd menjek vissza a másik világba, ahol nincs könny 
és nincs fájdalom, ahol Istennel együtt leszek örökké, ahol az 
angyalok zengik nekem az örök halleluját. Ezt megértené az 
ember, de nem így van. Jézus azt mondja: jobb néktek, hogy 
én elmegyek.

Gondoljátok el, ha az édesapám halálos ágya mellett állnék 
és édesapám azt mondaná: jobb néked, hogy én elmegyek. Oh 
melyik özvegy, vagy melyik árva volna hajlandó vállalni azt 
az igazságot, hogy így jobb lesz neki? Vagy ha édesanyám 
mondaná azt: jobb néked, ha én elmegyek. Oh ki az, aki nem 
mondaná ágyára borulva zokogva: édesanyám maradj itt, akár
milyen betegen is, csak ne menj el. Ha nem tudsz is semmit 
mondani, csak imádkozni értem, akkor is maradj itt. Ha egy 
szót sem tudsz is mondani, csak szemeiddel tanácsot adni, még 
akkor is maradj mellettem.

* *
*

Oh ki tudná ezt megérteni! Jobb néktek, hogy én elmen
jek. Pedig Jézus ezt mondja és ő az igazat mondja. Meg 
is magyarázza: „Mert ha én el nem megyek, nem jő el hozzá
tok a vigasztaló."

Melyik az a vigasztaló? A  Szentlélek! Jézus mindig a 
Szentiélekről beszél, mikor a Vigasztalót említi. Tehát azt 
mondja: jobb néktek, ha én elmegyek, mert ha el nem megyek,
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nem lesz néktek pünkösdötök. Látod Testvérem: Az Or Jézus 
így néz a pünkösdre, amiért érdemes elszenvedni minden szen
vedést és kifosztatást. Ha majd elküldöm a Vigasztalót, meg
látjátok, hogy jobb néktek, hogy én elmegyek.

Ha Jézus el nem ment volna, ha meg nem hal, ha fel 
nem megy, nem lett volna váltság. Csak mikor a pünkösdi 
Szentleiket kapták, akkor tudták meg, ki volt számukra Jézus. 
Amíg nem kapták meg a Szentleiket, mikor maguk elé állítottak 
két képet, az egyiket, mikor még Jézus ott van köztük, a má
sikat, mikor Jézus ott van a Golgotán és töviskoronás feje sá
padtan lehajlik, az első kép alá írták, hogy jobb nékünk és a 
Jézus nélküli kép alá, hogy rosszabb nekünk. Mikor eljött a 
pünkösd és megértették, miért kellett ennek megtörténni, akkor 
a másik alá írták: igazad van Uram, jobb nekünk, hogy te 
elmentél.

* **
A Szentlélek legnagyobb áldása, hogy megtanít bennünket 

arra, ha akármi is történik velünk, minden sötét jelen alá azt 
kell írnunk: jobb néktek. Jézus arra akar a Szentlélek által 
ránevelni bennünket is, hogy ha egyszer Isten kezünkbe adná 
életünk kormánykerekét, akkor is belássuk azt, hogy jobb ne
künk. ahogy Isten csinálja.

Én nem tudom, milyen körülmények közül jöttél ide, bé
kesség van-e hajlékodban, vagy békétlenség, sötétség borul-e 
föléd, vagy a napsugár aranyozza be jelen életedet? Nem tu
dom szeretnek-e az emberek, vagy haragusznak rád, jó  gyer
mekeid vannak-e, vagy megkeserítik életedet, de azt tudom, 
hogy az Ür Jézus az ő Szentlelke által azt akarja elérni, hogy 
a te lelkedben mindig benne legyen az a nyugalom és békes
ség, amit a tanítványok leikébe akart belecsepegtetni: jobb 
néktek, ha én elmegyek.

Nem követel tőled Krisztus lehetetlent, mert megadta Szent
leikét és mert ezer példa mutatja, hogy akik vettek Szentlelket, 
azok élete tele van nyugalommal és békességgel. Nézd a tanít
ványok is pünkösd után, mikor a halál völgyében jártak is, azt 
tudták mondani: jobb nekünk, jobb nekünk. Mikor Pál a bör
tönben ül, levelet ír a filippieknek és ő is azt írja : jobb nekünk, 
hogy én itt vagyok, nektek is jobb s nekem is jobb. Nézzétek 
mennyi áldás származott belőle, hogy én rabbilincsben vagyok t 
Jobb néktek is, hogy én elmentem, mennyi áldás származott 
tirátok is abból, hogy én nem vagyok veletek.

♦ *
*

Nemcsak 2000 évvel ezelőtt voltak ilyen emberek, ma is 
élnek. Bent voltam egyszer a kórházban, úrvacsorát osztottam 
a betegeknek. Utolsónak egy tanítónőhöz jutottam, egy olyan 
beteghez, aki hosszú évek óta fekszik már betegágyán és nem 
tudja testének semmi részét egyedül megmozdítani. Mindig má
sokat kell megkérnie, hogy segítsenek rajta. Mikor ott állottam
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ágyánál és láttam könnybe lábadt tekintetét, azon gondolkodtam, 
milyen vigasztalást tudnék én adni ennek a szegény nőnek és 
akkor jött ez az ige segítségemre és felolvastam neki: én az 
igazat mondom néktek: jobb néktek, hogy én elmegyek. Láttam 
tekintetéből, hogy ő úgy értette: jobb volna nekem, ha elmen
nék. Oh, ki venné tőle zokon, hogy arra gondolt, jobb nekem, 
hogy én elmenjek. De beszélni kezdtem neki arról, hogy Jézus 
azt mondja: jobb néktek benne maradni a szenvedésben. Azt 
mondtam neki: állítsa oda maga elé a két képet. Mikor egy 
évtizeddel ezelőtt ott áll egészségesen a gyermekek előtt és 
állítsa oda a másik képet, ahogy itt fekszik betegen és nyomo
rultan és Jézus azt akarja, írja a második kép alá — jobb né
kem. Most még talán nem érti meg egészen, de majd odaát meg 
fogja érteni és akkor majd leborul a Bárány trónusa előtt és 
azt fogja mondani: Igazad van Uram. És mikor a végén keze
met fejére teltem, ajka csendesen mondta: jobb nekem, jobb 
nekem.

íme egy áldozócsütörtöki lélek.
Vilmos volt német császárt meglátogatta nemrég egy ame

rikai újságíró és megkérdezte tőle, mi az ő bölcsészeti gondol
kodása? És ő azt mondotta, nékem nincs más bölcsészetem, 
mint Isten és a vallás. Engem úgy neveltek szüleim és én is 
úgy neveltem gyermekeimet, hogy mindennap istentiszteletet 
tartottunk. És akkor egy kellemetlen kérdést intézett hozzá az 
az amerikai: Ha felséged annyira szerette az Istent, hogyan 
van az, hogy Isten nem szerette jobban felségedet és megen
gedte, hogy a német népet így megalázzák? Akkor Vilmos 
császár így felelt: Azért vesztettük el a háborút, mert nem 
voltunk hűségesek Istenhez. Igen — felelte az újságíró, a nép 
nem, de felséged az volt. Erre az volt a felelet: ha Isten a 
fiának nem kedvezett és töviskoronát adott, hogyan követelhe
tem én azt, hogy az én fejemen egész életemben császári korona 
legyen? Megkérdezte még az újságíró: boldog-e? Igen én boldog 
vagyok, felelt a császár. Pedig nem hiszem, hogy valaki olyan 
magasról olyan mélyre bukott volna, mint én és mégis boldog 
vagyok, mert tudom, hogy minden ember Istennek szolgája. 
Mikor Isten engem arra méltatott, hogy 30 esztendőn keresztül 
népeket kormányozzak, akkor is neki szolgáltam. Most virágokat 
gondozok, és nem perlekedem Istennel, boldog vagyok, mert 
az ember is, a virág is Isten teremtménye.

Itt van két kép. Az egyik Vilmos császárt a múltban ka
tonai díszben ábrázolja, mikor rajta van császári méltóságának 
minden dicsősége. Ez a régi kép. A másikon ott áll egy öreg 
civilruhás ember, aki a dorni kicsiny kastélyban minden nap 
fát vág magának. Ez a két kép a múlt és jelen és Vilmos csá
szár a favágó képe alá írja: jobb nékem. Megkérdezte még az 
újságíró, hogy van-e reménye, hogy még visszakerül a trón
jára ? Ha Isten azt akarja, vissza megyek és tovább kormányo
zom népemet, ha nem —  itt maradok — volt a császár felelete.
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íme egy másik áldozócsütörtöki lélek!
Sötét éjszakában, nehéz kereszt alatt roskadozó testvéreim, 

kik oly nehezen várjátok a hajnalt, kérjetek Krisztustól áldozó
csütörtöki lelket, mely elhiszi, hogy igaza van Jézusnak: Jobb 
nekem, jobb nekem! Ámen.

Túróczy Zoltán
győri lelkész.

Konfirmációi beszéd.
Csel. 1, 8.

1. Kedves Gyermekek! Amikor a ti konfirmációi fogadalma
tok napján ajkamra veszem Krisztus Urunk felolvasott szavait, 
úgy érzem, hogy nagyon sok hasonlóság van aközött, ahogyan 
Jézus mondotta el ezeket a szavakat tanítványainak, és aho
gyan ez a gyülekezet meg én elmondjuk ma azokat tinéktek.

a) Akkor is áldozócsütörtök volt. Utolsó beszéde ez Jézus
nak menybemenetele csodálatos napján. Szavai talán éppen ilyen 
tavaszidőben hangzottak el a galiieai balzsamos légben, mint 
amilyen tavaszidő van ma odakinn.

b) Ott is egy nagy bucsuzkodás történt. Búcsúzott a Mes
ter szíve-szerette tanítványaitól, akikkel eggyé fűzte esztendők 
gondja, baja, imája, közös munkája. S úgy-e gyermekek, bucsuz
kodás folyik itt is. Búcsúztok egymástól és búcsúztok tőlem. 
Hónapok közösen hordozott, eggyé kapcsoló munkája után el
megy immár közületek ki-ki a maga utára.

c) Ott azon az első áldozócsütörtökön egy nagy misszió, 
egy hatalmas elküldés történt. „Lesztek nékem tanúim úgy 
Jeruzsálemben, mint egész Júdeábán és Samáriában és a föld
nek mind végső határáig.* Mintha mondaná a z ú r : „Szeretteim, 
tanítványok, te Péter és András, Jakab és János menjetek el, 
itt az ideje, hogy beálljatok a valóságos élet sodrába, én elkül
delek titeket...* Ahogyan itt állok előttetek s ahogyan itt áll 
mögöttetek ez a gyülekezet, itt is egy nagy elküldetés történik. 
Itt az ideje — mondja velem a gyülekezet — , hogy a padok 
közül kilépjetek az életbe, hogy beiratkozzatok a hű küzdelmek 
nagy iskolájába. „Menjetek el . . .  “ Az élet nem porbanülő játék, 
nem tétlen piaci hivalkodás, hanem menés, menés, örök menés. 
Vannak a világon utak. amelyek csak titeket várnak, munkák, 
amelyek mellé néktek kell odaállnotok, könnyek, sebek, amelyek 
a ti szívetek jóságát várják,., vár az élet ezer alkalmával, 
elkötelező parancsával: menjetek el!

d) Ott az első áldozócsütörtökön egy nagy bizalomnyilvá
nítás, megbízatás történt. „Lesztek nékem tanúim, mind a föld
nek végső határáig.* Gondoljátok el, hogy tttzesedtek át ezeknél 
a szavaknál a reménység boldog izzásától Jézus szemei, mikor 
arra gondolt, hogy mindazt, amit az égből drága kincsként le
hozott, örökségül itt hagyott, azt ezek tovább adják. S Jézus
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bizott, hogy nem remél hiába. Ennek a napnak számunkra 
abban van a boldogsága, hogy bízunk bennetek. Oh ha mi nem 
remélhetnénk, hogy ajkatokon a hűség fogadalma igaz és ha
lálig tartó elkötelezés, ha nem remélhetnénk, hogy a telketek 
tiszta marad, mint a fehér konfirmációi ruha, ha nem remélhet
nénk, hogy az ősök vérrel szentelt drága hagyatékát nem ját- 
szátok el préda kezekkel, ha nem remélhetnénk, hogy hűség, 
megmaradás, eskütartás lesz az életetek, oh akkor öröm helyett 
sírva kellene elfordítani rajtatok nyugvó tekintetünket. Lássátok, 
mi bizunk bennetek s úgy-e nem hiába bizunk bennetek?! 
Szülő, keresztszülő, nagyszülő, nagyobb testvér és rokon, egy
ház és lelkész imádkozik ma értetek, oh ne csúfoljátok meg a 
belétek helyezett bizodalmát.

2. De amikor konfirmációtok napján újra ajkamra veszem 
a Krisztus felolvasott igéjét, meg kell éreznem azt is, hogy 
minden hasonlóság mellett is ég-földnyi különbség van aközött, 
ahogyan ő mondotta el ezeket a szavakat s ahogyan én mond
hatom el őket.

a) „Vesztek erőt . . Ügy hangzik Jézus ajkán ez a mon
dat, mint egy biztos kijelentés. Mikor ezeket a szavakat elmon
dotta, szeme előtt felderengett már a pünkösd csodája. Látta a 
hulló kettős tüzes lángbojtokat, amelyek hősökké edzik majd 
azokat a gyenge tanítványokat; hallotta a pünkösdi szél sebes 
zúgását, amely bele fog majd feszülni a tanítványok lelkének 
bágyadt vitorláiba s ragadja őket az élet új vizei felé s ajkán 
a kijelentő forma bizonyosságával hangzik a szó: „Vesztek erőt.“ 
Én csak kérdés formájában beszélhetek erről. Vettetek-e, vesz
tek-e erőt? Az előkészület idejében sokat beszéltem néktek 
Istenről, Jézusról, igéről, imádságról. Mi volt számotokra ez az 
előkészület? Valami, amin át kell esni? Erőt vettetek-e általa? 
Sokat beszéltem drága hitünkről, egyházunkról, hűséges meg
állásról s láttam, hogy a szemetek megfényesedett, mikor 
mondta ajkatok: „Én evangélikus vagyok, vallásomért élek, 
halok.“ De mi volt mindez számotokra? Futó hangulat, feltóduló 
érzéshullám ? Tud-e mindez erővé válni az életetekben ? Most itt 
álltok fehér ruhában, ünnepi érzéssel s letérdeltek nemsokára 
oda, ahol előttetek nemzedékek térdeltek már. De mi lesz szá
motokra ez a fogadalomtétel? Külsőség és forma? Fakad-e 
belőle erő a számotokra? Jön majd az élet, hogy kisértések 
ezernyi gonosz kezével tépjen s rázzon benneteket, mint nagy 
vihar a fiatal fákat s tinéktek tapasztalni kell majd, hogy ha 
már keresztyénnek lenni is nehéz, evangélikusnak lenni még 
százszor nehezebb. Megtudtok-e majd akkor állni szilárd hűség
gel? Kérdezem: így lesz-e, imádkozom: így legyen.

b) „Lesztek nékem tanúim*. Ez is kijelentő formában 
hangzott el a Krisztus ajakáról. Lehet-e tanítóra nézve nagyobb 
boldogság, mint tudni, bizonyosan tudni, hogy akiket szeretett, 
nevelt, tanított, azok néki tanúi lesznek. Igazságát igazolják, 
üzenetét tovább viszik. Jézus tudta ezt.
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Én erről a dologról még kérdés formájában sem beszél
hetek. Én csak azt mondhatom, hogy legyetek tanuk, de nem 
az enyémek, hanem a Krisztuséi. Engem elfeledhettek, még a 
nevemet is ; minden szavam elmúlhat számotokra, mint ahogyan 
tovatűnik a szálló madársereg a szelek szárnyán, — nem baj, 
csak a Krisztust el ne felejtsétek. S ami beszédemből az Ő igéje 
volt, az ne vesszen ki a szívetekből. Titeket, akik eddig minden
nap együtt voltatok, szétszórhat az élet száz kilométerek távol
ságaira egymástól és tőlem, elmehettek mind a földnek végső 
határáig, — ti mindig, mindenütt legyetek a Krisztus tanúi. Az 
egyiteket magasra emeli, a másikat alant hagyja majd az élet 
keze, egyitek palota lakója, másitok kunyhó szükölködője lesz 
majd, — de egy közös vonás mindig maradjon meg rajtatok: 
a Krisztus tanúsága.

c) „Minekutána a Szentlélek eljő reátok. . .  “ Krisztus Szent
leiket ígért tanítványainak. Én Szentlélekért csak imádkozhatom. 
Nézzétek, körülvesz benneteket egy imádkozó gyülekezet s kö
nyörög Isten trónja előtt, hogy adjon néktek Szentlelket, aki 
titeket vezet, a hitben megtart s aki egykor összegyűjt majd 
benneteket velünk együtt a föld végső határairól, hogy mind
nyájan együtt legyünk ott, akova felszállt e napon a konfir
máció örök ura, a mi Krisztusunk, akibe vetjük reményünket 
örökkön örökké. Ámen.

Sz.

A pünkösd előhirnöke.
Husvét u. 6. vas.

Ján. ev. 15, 26-16. 4.
Exaudi: azaz: hallgass meg engem! Anyaszentegyházuuk 

így nevezte el hajdan e szent vasárnapot, mely szerényen hú
zódik meg két nagy ünnepünk között. Ez elnevezés mély jelen
tőséget foglal magában. Mögötte az Áldozócsütörtök magasztos 
ünnepe, mely bepillantást enged ama jövendő, boldogabb ottho
nunkba, ahova az Ür eltávozott, hogy helyet készítsen nekünk 
i s . ..  Előtte a Szent Lélek kitöltetésének lelkeket megszentelő 
és újjáalakító ünnepe, mely egy szent feladatot tűz elénk: ama 
mennyei otthonba ne csak magunk igyekezzünk bejutni, hanem 
többi embertestvérünknek is igyekezzünk az utat megmutatni 
oda. . .  az Örök hazába.

Vájjon átérzed-e, kedves kér. testvérem, e feladat nagy
ságát? Megérted-e, hogy e szent kötelesség teljesítéséhez a te 
gyarló erőd és igyekezeted nem elég ? A te fogyatékos, gyenge 
erődnek nagy segítségre, égi kegyelemre van szüksége, ha ele
get akarsz tenni komoly kötelességednek. Ezért sóhajtok fel e 
szent vasárnap imádságos nevével: exaudi! hallgass meg en
gem, Uram! Légy segítségemre, szentelj meg és erősíts meg 
engem!
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E szent vasárnap neve méltó a felolvasott szent igékhez. 
Ez ige a hivő lélekre nézve Pünkösd előhírnöke, mely komoly in
telmet tár eléd:

I. Bizonyságot kell tennünk a Krisztusról.
II. Fel kell készülnünk a bizonyságtételért a háborúságokra.

I. Bizonyságot kell tennünk az Ür Jézus Krisztusról nem
csak szóval, hanem cselekedettel és igaz keresztyénhez illő 
élettel. Csak így mondhatjuk magunkat a Krisztus tanítványá
nak, a kér. egyház élő tagjának.

Enélkül hiábavaló keresztyénségünk, enélkül csupán név
leges keresztyének vagyunk, olyanok, mint szárazságok az élő 
fán.

A tanítványok a Szent Lélek vétele után bátor elhatáro
zással tettek eleget a szent megbizatásnak: Bizonyságot tettek 
a Krisztusról. Hirdették alkalmas, mint alkalmatlan időben, hogy 
Krisztus az Istennek az egyszülött fia, aki az emberiség bonéiért 
kereszthalált halt, de Isten kegyelméből feltámadt. Hirdették a 
Tőle örökölt isteni tudományt; Krisztusról való bizonyságtevé
süket életük feláldozásával pecsételték meg.

Ha Jézus igaz tanítványai akarunk lenni, kövessük az első 
tanítványok példáját. Szent hivatás, méltó szolgálat a megváltott 
emberi lélekhez!

A mai jelszavaktól hangos, hitegető világban életmentő 
szükség van a bátor hitvallásra, a Krisztusról való komoly bi
zonyságtételre a gyáva megalkuvással, az anyagi haszon után 
lihegő tömeggondolkodással és érzülettel szemben.

Légy igehirdető vagy tanító, földműves vagy iparos, egy
szerű munkás vagy rangos hivatalnok: egy szent hivatás test
vérként fűz össze mindnyájunkat: e szent felhívás szerint bi
zonyságot kell tennünk a Krisztusról. Gyöngeségünkben sóhajt
sunk fel a kegyelem Urához: Hallgass meg, Uram! s adj erőt 
a Szent Lélek ereje által, a bizonyságtételre —  egész életemmel!

II. E bizonyságtétel erőt ad neked a háborúságok tűrésére.
A Jézus tanítványai kezdetben a zsidó messiási gondolat-

világban kényelmes, földi uralomról ábrándoztak. Azt hitték, 
hogy a messiási ország megvalósulása után a Jézus oldalán, 
mint ez ország főemberei, gondtalanul fogják élvezni e földi 
élet öröm eit.. .  Az Úr Jézus lassan, fokozatosan, de komoly 
következetességgel igyekszik velük megértetni, hogy az ő or
szága nem e világból való. Annyira nem, hogy az igazi mes
siási ország eljövetelekor inkább a szenvedés, az üldöztetés, a 
megaláztatás lesz az ő osztályrészük. . .  de amiért százannyi 
jutalmat nyernek a mennyben.

„A gyülekezetekből kirekesztőnek titeket, sőt jön idő, hogy 
aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cse
lekszik.®

Micsoda kilátások a tanítványokra nézve — a vérmes re
ménykedések után! S óh, az Úr sötét jóslatai mennyire betel
jesedtek !
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Emlékezzünk vissza az első keresztyének évszázados ször
nyű üldöztetésére, a Nero borzalmaira, a római cirkuszok, az 
égő fáklyák szörnyűségeire, . . .  azután emlékezzél vissza a re
formáció vértanúira, a Kolonicsok, a Karaffák rémtetteire, a 
gályarabok szenvedéseire. Igen. a szenvedések napjai sötétebben 
teljesültek, mint azt Jézus tanítványai csak sejtették is.

De, Kér. Testvérem! Te se gondoljad, hogy a teljesült 
szomorú próféciák — csupán sötét álmok,. . .  az elmúlt idők 
vissza nem térhető rémképei. . .

Tekints keletre, ahol tengernyi nép felett államhatalmi 
programmá lett a Krisztus eszményi tanításának a kigúnyolása, 
üldözése,. . .  tekintsd napjaink sok-sok Krisztust nélkülöző esz
ményét s be fogod látni, hogy nem lehet nyugodtan pihenned 
a látszólagos béke lágy ölén, de fel kell lenned készülve a 
testi és lelki megpróbáltatásokra. Ha mai társadalmunk lelküle- 
tébe tekintesz és látod, hogy mennyi kisértés, próba fenyeget, 
fel kell fohászkodnod: Hallgass meg engem uram s adj erőt a 
próbák elviselésére!

A mai világ embere nagyobbrészt ingatag, süppedékes, 
ingoványos talajon jár. Hiányzik magatartásából a Krisztus ta
nítványait jellemző bizonyságtevés, lelkűnkből a Szent Lélek 
nyújtotta meggyőző erő, a hit ereje.

Hajtsuk le fejünket alázatos töredelemmel és ismerjük be, 
hogy oly gyenge ami hitünk fundamentoma i s . . .  s aztán kér
jük a Pünkösd pitvarában a kegyelem Urát: Hallgass meg en
gem, Uram és töltsd ki reám is a Te ujjászülő és megtartó Lel
kedet ! Ámen.

Tóth József
fancsali lelkész, tb. föesperes.

A  háború áldott leleplezései.
Hősök vasárnapjára.

Máté 10. 26.
A  háború Ítéletidő volt. Minden Ítélet leleplezés, A  háború 

js az volt.
1, Leleplezte először is, hogy kicsoda vagyok én.
Háború előtt két nézet küzdött egymással az emberről 

való felfogás tekintetében.
Az egyik felfogás szerint olyan az ember, mint egy gyö

nyörű-szép, kies, pompázó virágos-kert, melyet aztán elhanya
golt a gazdája és így felverte a dudva és a gyom. Csak ki kell 
irtani a dudvát és be kell újra ültetni, megint lesz gyönyörű 
kertünk.

A  másik csoport sokkal tragikusabban fogta fel ezt a kér
dést. Azt mondotta, hogy az emberi lélek egy láncon tartott 
vadállat. Emberi tradíciók, társadalmi szokások fegyelmező ha-
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tása, a büntető paragrafustól való félelem vasrácsokat állított 
eléje, de ha valaki egyszer egy könnyelmű pillanatban lever, 
a lakatot, rászabadul a vadállat. 1

Természetes, hogy minden ember, aki a maga értékére 
egy kicsit kényes, az jobban hajlik az előbbi felfogás felé, mert 
jobban esik, ha hízelegnek nekünk, mintha szemünkbe mondják 
bűneinket. A  háború előtt az első felfogás volt általánosabb. A  
másodiknál a mi evangélikus egyházunk hangja volt a leghatáro
zottabb. Ez képviselte az emberi lélek megromlottságáról szóló 
bibliai tanítást.

A háború nagyon szomorú igazolása volt annak, hogy 
mennyire ennek az utóbbi felfogásnak van igaza. Megmutatta, 
hogy az emberi lélek nem az elhanyagolt virágoskert, amiből 
csak ki kellene huzni a gyomokat és újra csupa gyönyörűség 
lenne. Mi vadállatsereglet vagyunk.

Nem akarok rámutatni egyes emberek kilengéseire, kiknek 
jól esett hiéna módjára járni a halottak között. De szeretnék 
rámutatni általános tényekre. A háború leleplezte azt, hogy 
mennyi vérszomj van az emberben. Megmutatta, hogy emberi 
kultúrtörekvések mily nagy százaléka direkt azt célozta, hog> 
hogyan lehet embereket minél gyorsabban elpusztítani. A ké
miai laboratóriumokban folyó munkák hatalmas része ennek 
a célnak, az emberben rejlő vadállatnak szolgálatában állott.

Leleplezte a háború azt is, hogy mennyi becstelenség 
van az emberben. Voltak a nemzetek között megállapodások, 
melyek ép ez előtt az emberi fenevad előtt akarták a vasrácsot 
megerősíteni. Meg volt tiltva pl. a robbantó golyók használata, 
kórházak, kötözőhelyek, kórházvonatok bombázása. És hány 
szétroncsolt holttest beszélt arról, hogy az embernek fontosabb 
a pusztítás, mint az emberi szolidaritás.

De szemléleti oktatást adott a háború arról is, hogy mennyi 
kapzsiság van az emberben. Nem beszélek itt sem egyesekről. 
Csak a megrakott tehervonatokról, melyek olyan területekről 
vitték rablott rakományukat, melyek nem is voltak ellenséges 
területek.

Minden személyi leleplezéstől függetlenül ezek a tények 
világosan leleplezték, hogy az embernek egy istene van : én 1 
És az adott szó, tisztesség, becsület mind semmi, amin keresz
tül kell gázolni, mihelyt én őfelsége mást parancsol.

2. De volt még egy másik leleplezése is a háborúnak. 
Megmutatta, hogy kicsoda az én felebarátom. Revízió alá kel
lett venni ezt is. És ha az „én“ leleplezése valami rettenetes 
tanítás volt, ez a leleplezés valami boldog megismerést ad. A  
háború tanított meg arra. hogy mennyi önzetlenség van az 
emberekben. Vannak közöttetek, akik számára ez egészen sze
mélyes emlékezés s mikor gondolataik messze a múltba járnak, 
mint eleven valóság elevenedik meg szemük előtt. Gondoljatok 
csak vissza, mennyi csodálatos bajtársi szolidaritást látott az
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ember! Hogyan jelentkeztek kis tejfölösszáju katonák egy-egy 
kockázatos szolgálatra, ősz családos népfelkelők helyett! Ho
gyan mentek ki a drótakadályokig, hogy a sebesült bajtársat 
behozzák! Hogyan tudott egy családdá forrni össze az a kö
zösség, hol olyan különböző fajok, társadalmi állások, korok 
voltak együtt! Hogyan tudta érdekelni mindegyiket az a kis 
rózsaszínű lap, amit egynek hozott a posta!

Nem szabad elfelejteni: a háború megtanított rá, hogy sok 
bajtársi szeretet van az emberekben.

És megmutatta a háború azt is, hogy mennyi mártirom- 
ságra való erő is van az emberekben. Ó hogyan tudtunk min
denért panaszkodni azelőtt és mennyi mindent kibírtunk zokszó 
nélkül a háborúban! Erős állatok felmondták a szolgálatot, az 
emberek meneteltek. Hatalmas motorok, az emberi kultúra büsz
keségei megrekedtek a sártengerben, az ember ment. Az álla
tok felfordultak az éhségtől, — az ember állt a poszton, mert 
tartotta benne az erőt a lélek.

Csodálatos leleplezése a háborúnak, hogy többet bír az 
ember, nagyobb mártiromságra képes, mint azt maga is gon
dolná.

3. Leleplezte a háború azt is, micsoda az élet igazi ér
téke. Testi és lelki területen egész új megállapítást hozott az 
ember számára.

A  háború tanított meg, hogy a legnagyobb földi érték a 
világon a kenyér, melyet addig lenézett, mely csak melléje volt 
téve mindennapi ételéhez, de mely után a háborúban vágyott, 
mint a manna után. De jó volna, ha az ember ma sem felej
tené el, hogy akinek kenyere van, annak mindene van.

Aztán a háború leplezte le, hogy milyen nagy érték az 
ember számára az Isten. Emlékezzetek csak vissza odakünn 
járt atyámfiai, hogyan tanultatok meg ott imádkozni. És emlé
kezzetek azok is, kik itthon maradtatok, hogyan tanultatok meg 
itthon imádkozni. Figyeljétek meg, hogy Isten értéke, nélkülöz
hetetlen életfeltételi jellege hogyan lepleződött le a háborúban. 
Hogyan tanulták meg az emberek, hogy az imádság a leggya
korlatibb valami, hogyan tanultak meg személyekért imádkozni, 
hogy határozottan megjelölt kéréstárgyakat vigyenek oda Isten 
élé.

A  háború tanította meg az embereket arra, hogy mi az a 
másvilág. 0  az emberek addig míg nem tudják, hogy a halál 
völgyében járnak, nem gondolnak a másvilágra. A háború rá- 
kényszerítette őket erre. Kénytelenek voltak szembenézni avval 
a kéréssel, hogy mi a másvilág ? És akinek számára itthon csak 
egy rövid hivatalos jelentés tudatta, hogy az, akit annyira várt, 
nem jön vissza többet, annak állást kellett foglalnia, a szíve 
kényszerítette rá, hogy megoldást keressen arra a kérdésre, hogy 
mi van a halálon túl.



181

így leplezte le a háború a lélek értékét is.
Akik figyelemmel kisérték a magyar repülők legutóbbi tra

gédiáját és végighallgatták vagy olvasták a temetési híradást, azok 
mind arról beszélnek, hogy legfeledhetetlenebb volt a fascisták 
szertartása, mikor megáll a vezér a ravatal előtt és néven szó
lítja, rapportra hívja azokat, akik a koporsóban feküsznek. És 
azok némán hallgatnak, de helyettük azok, akik a lábuk nyo
mán akarnak járni, mondják a szent jelent.

Ez a mai nap egy ilyen nagy rapportrahívás. Ez a mai 
nap odaáll a nemzet elé és azt a hosszú hősi listát végig ol
vassa. És jaj ennek a nemzetnek, ha a „jelent" nem mondja 
rá más, mint akinek a fiát vagy az apját szólítja, vagy csak 
annak borul könnybe a szeme, akinek ismerősét olvassák. 
Vége van a nemzetnek, ha a hősökről nem tud más emlékezni, 
csak azok, akiknek legközelebbi hozzátartozója hős volt.

Ez az ünnep szent elkötelezés akar lenni, hogy mikor 
olvassák sorban a hősihalotti névsort, mondja rá az egész 
nemzet: jelen I én vagyok itt helyette, én végzem helyette drága 
országunkért szent mértirkészséggel a szolgálatot.

De ennyi még nem elég. Valami lelkiismereti kérdéssé is 
teszi ezt. Nemcsak a nemzet hívja rapportra hőseit, hanem az 
Isten is hívja azokat, akik itt maradtak a hősök vére árán.

Megkérdezi: hol van az az ember, aki kigyógyult a maga 
önteltségéből és látja a maga nyomorult voltát és alázatosab
ban jár ? Ki feleli rá, ki nyújtja fel karját: Én itt vagyok Uram í 

Isten rapportot tart és megkérdezi: kicsoda az, aki meg
tanulta a háború leckéjéből, hogy higyj több jót felebarátodról, 
hidd el, hogy több szeretet van benne, mint azt gondolod. Ki 
jelentkezik: je len ! itt vagyok Uram 1

Isten rapportot tart és megkérdezi: te szegény, megláto
gatott magyar nép, ki tanulta meg a háború leckéjét, ki tud 
tűrni ? Ki mondja rá : je len ! itt vagyok I ?

És kérdezi Isten: ki tanulta meg a háború leckéjéből, 
hogy kicsoda vagyok én, az Isten, micsoda a lélek, a másvi
lág? Kicsoda jelenti rá: itt vagyok Uram, je len !?

Ott leszel-e azok között, kiknek jelentkezését olyan na
gyon várja a magyar hősök vasárnapja?

Nemo.
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Illusztrációk.
János 13, 35: Mikor XIV. Lajos francia király hitéért szá

mos protestánst börtönbe vettetett és gályára hurcoltatott, az 
angol követ az elfogott hittestvérek szabadon bocsátása érde
kében lépéseket tett nála. A  király nem titkolt méltatlankodással 
válaszolt a követnek: „De Uram, ha én az Ön uralkodójától 
a newgatei (hírhedt fegyintézet Angliában) foglyok szabadlábra 
helyezését kérném, vájjon megcselekedné-e?“ „Minden bizony
nyal Sire, — felelt ez vissza talpra esetten, ha Ön is a testvéri 
közösség alapján kérné." — Néhány nap múlva a király csak
ugyan aláírta 350 elfogott protestáns szabadon bocsátását.

*
Ján. 12, 6 : Hall Róbert angol lelkész egy alkalommal egy 

ismerősét kereste fel, aki anyagi érdekből megváltoztatta vallá
sos meggyőződését. Miután hiábavaló volt minden igyekezete 
és fáradsága, hogy őt tévedésének a belátására vezesse, egy 
papírlapot fogván ráírta: „Isten" s azt kérdezi: „Látja ezt?" 
„Igen". Erre Hall az Isten nevét egy arany pénzdarabbal födte 
be s újra kérdezi: „Most is látja m ég?" „Nem". „Nohát, ez 
az", — szólt magára hagyva az elképedt embert. — A  kapzsi
ság s a pénznek szerelme miatt nem látja s nem ismeri fel 
az ember a legszentebb dolgokat sem.

*
Nagypéntek: Ahifeld beszéli: Svájcban Bern és Wallis 

között egy hegyitó közvetlen közelében van egy magányos 
vendéglő, amelyben valamikor szörnyű bűntény történt. Egy 
házaspár lakott annak előtte ott, akik minden igyekezetük és 
szorgalmas — az imádságot természetesen nélkülöző — mun
kájuk mellett is nagy szükségben éltek. Idegen ritkán tért be 
hozzájuk; mert a hosszú, keskeny és meredek gyalogösvény 
megmászására csak kevesen vállalkoztak. Egyetlen gyermekük 
— mint Svájcban annyian — külföldre vándorolt s a szegény 
szülők évek hosszú során hírt sem hallottak felőle. Egy késő 
este aztán egy vándorlegény állított be hozzájuk; nehéz háti
zsákját letéve éjszakai szállást kért. A  meredek, hosszú úttól 
elfáradva s a hidegtől elzsibbadva hamar álomba is merült. 
A z eldurvult lelkületű házaspáron a nehéz batyu láttára úrrá 
lett a kapzsiság ördöge: elhatározták, hogy pénzéért megölik 
az idegent. Sötét, gonosz tervüket végre is hajtották. S mikor 
a hátizsákot felnyitják, csakugyan sok pénzt találtak benne, de 
azonkívül iratokat is, melyekből megtudták, hogy a tulajdon 
egyetlen gyermeküket ölték meg. A  fiú ugyanis elcsigázva, ki
merültén nem akarta mindjárt felfedni magát a szülei előtt; 
másnap reggelre tervezte, hogy kipihenten annál jobban örvend
hessenek a viszontlátásnak. Külföldön szépen keresett s meg
szedve magát haza tért, hogy szüleinek élete alkonyát meg
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könnyítse. S azok most megölték egyetlen gyermeküket és 
vigaszukat, öreg koruk támaszát és minden örömét, reményét. 
Nemde megborzadunk ennek a rémes történetnek hallatára. — 
Pedig ez történt még fokozottabb mértékben ott a keresztfán, 
a mi Üdvözítőnkkel is. A  mennyország örömét és boldogságát 
ott hagyva alászállt közénk. A  föld minden kincsénél és va
gyonánál értékesebb, drágább javakat hozott magával: az 
Örökkévalónak kegyelmét, istenfiúságunknak és mennyei polgár
ságunknak a zálogát. Irántunk való nagy szeretetéből testvé
rünkké lett; s az emberek elvakultságukban megölték, keresztre 
feszítették testvérüket. Nagypénteken ennek az egész emberisé
get terhelő bűnnek a tudatában megrendült lélekkel kell oda- 
állnunk a golgothai kereszt alá, ahol az Ő egyszülött Fiát meg
váltásunkra küldő isteni kegyelem és a magát értünk feláldozó 
krisztusi szeretet találkozik össze az emberi hálátlansággal és 
bűnnel. •

Luk. 23, 43: Kopernicus, a híres csillagász, aki a thorni 
János-templomban van eltemetve, a következő sírfeliratot készí
tette magának: „Pauli gratiam non requiro, Petri veniam non 
posco, séd quam in crucis ligno dederis latroni, sedulus oro“ . 
Magyarul: „A  Pálnak ígért kegyelemre nem törekszem, a Péter
nek nyújtott bocsánatot nem kérem; csak amely áldásban a 
latort a kereszten részesítetted, azért könyörgök“ .

*
Husvét: Az egyptomiak szent madaráról, a főnikszről be

széli a monda, hogy száz évenként elégette magát s hamvaiból 
mindig megifjodva kelt új életre. A  „poraiból megélemedett 
főniksz" képével a régi templomokban és vallásos könyvekben 
is gyakran  ̂találkozunk, alatta azzal a felírással: „ 0  mors, erő 
mors tua!“ — „Oh halál, én leszek a te halálod". — Krisztusi 
jelkép, aki halálával legyőzte a halált; s éppen halála árán 
kelt diadallal — főnikszként — a halálból új életre.

*
Máté 28, 6 : A  németországi Neue Kirchliche Zeitschrift 

1927. évfolyamának a közlése szerint egy szovjet-orosz nép
biztos az „elavult istenhit“-ről tartott Moszkvában előadást. 
Jóhangulatban lévén megengedte, hogy a tárgyhoz mások is 
hozzászólhatnak; de kikötötte, hogy öt percnél tovább nem 
szabad senkinek sem beszélni. Egy igénytelen külsejű fiatal 
lelkész jelentkezik. A  népbiztos kicsinylőleg végig mustrálja: 
„Figyelmeztetem azonban, hogy öt percnél tovább nem szólhat". 
„Egészen rövid leszek," — felel az vissza. Erre az emelvényre 
lép s csupán három szót kiált a megjelentek közé : „Testvéreim, 
Krisztus feltámadott! “ (A görögkeleti egyház ősi szokása szerint 
ez volt Oroszországban azelőtt a húsvéti köszöntésforma.) Sza
vaira a régi szokásnak a lélek mélyén gyökerező erejével zúg 
fel az egybegyűltek ajkán az apostoli egyháznak e köszöntésre
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szokásos felelete: „Bizonnyal feltámadott 1“ Ezzel a lelkész 
leszállt az emelvényről: „Készen is vagyok, több mondanivalóm 
nincs". — Hát te mit felelsz az üres sírból hangzó angyali hiN 
adásra ? A világ rettentései között s a halál félelmével szemben 
el tudod-e mondani hittel, meggyőződéssel, hogy magad is 
megnyugvást és bátorságot meríts belőle: „Bizonnyal feltáma
dott az Úr!“

*

Ján. 20, 13: Midőn a középkornak sötét századaiban a 
tiszta evangéliomot elásták s a tudatlanság és hitetlenség nyo
masztó, súlyos köve nehezedett a keresztyénségre, az egyház 
jobbjainak a szíve mélyéről feltört a síró panasz: „Elvitték az 
én Üramat!“ De ime felderült az egyházra a husvét reggele, 
az igazság napja újból felragyogott: a megholtnak hitt és tartott 
Krisztus a reformációban feltámadt. S midőn a múlt század 
felvilágosodása, istentagadó filozófiája a Krisztust ismét elte
mette, hogy a műveltek között már szinte szégyen-számba ment 
keresztyénnek lenni, az egyház ismét joggal panaszolhatta: 
„Elvitték az én Uramat 1“ De Krisztus megint csak feltámadt s 
új tavaszi, éltető áramlat járta be az egyházi életet. (Gerok,) 
A  mai, egyfelől az egyes társadalmi osztályoknak és népeknek 
csak a maguk hasznát kereső —, másfelől pedig a hitetlen, 
bolsevista eszméktől megfertőzött világban ismét úgy érezzük; 
az anyagi és erkölcsi züllést kisérő általános panaszban és 
zúgolódásban — ha sokszor ki nem mondottan és néha talán 
tudattalanul is — Mária siralma jajdul fel állandóan: „Elvitték 
az én uramat és nem tudom, hová tették ő t “ . Mert hiszen 
végső okon Krisztusnak a megtagadása s a szivekből való 
kitépése zúdította ránk ezt a világkrizist és erkölcsi káoszt, 
amelyben jelenleg vagyunk. — De a feltámadt és örökké élő 
Krisztus megszólal majd s szavának hallatára a Máriaként ót 
most még fel nem ismerő s tőle elpártolt világ „megfordulván" 
ráismer majd és boldog örömmel borul ismét lábaihoz: „Rab- 
bóni l“ .

*

Ján. 21, 15: Egy utazó meglátogatta Szíriában a bélpok- 
losoknak az angol Marsdon Katalin által alapított kórházát, 
melyben az alapító néhány női segítséggel minden idejét és 
erejét a betegek ápolására és gondozására áldozá. A  borzalmas 
nyomor láttára, mely itt az utazó elé tárult, így szólt az őt 
kisérő főnöknőhöz: „Mégis csak nagy lelkesedés és a szenvedő 
emberek iránti mély részvét kell ahhoz, hogy kibírja ezen a 
helyen". „Lelkesedés? — válaszolt ez vissza, az nem elég ide; 
a Krisztusnak szerelme szorongat minket." (II. Kor. 5, 14). Mip- 
den lelkesedés s a mások szenvedését, nyomorát átérző részvét 
a Krisztus iránt való szeretetből fakad és táplálkozik.

♦
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Ján. 14, 6 : Egy embernek három barátja volt, akik közül 
különösen az első kettőt szerette. Mikor egy Ízben élet-halálra 
szóló váddal a törvényszék elé idézték, felkeresi az első ba
rátját, hogy szükségében legyen neki segítségére. De az mind
össze néhány darab ruhát dobott oda neki, hogy legyen miben 
tisztességesen a bíróságnál megjelennie. Megy a másikhoz, aki 
könyörgésére el is kiséri a törvényszék épületéig, de be már 
nem megy vele, hogy mellette szót emeljen. Végül szorultsá
gában a harmadikhoz fordul, akivel pedig a legkevesebbet 
törődött s támogatását, pártfogását kéri. Az meg is Ígéri: odaáll 
vele a törvény elé, védelmébe veszi s kieszközli felmentését. 
— A  vagyon, gazdagság legfeljebb a halotti ruhával lát el; a 
rokonok, ismerősök elkísérnek a sírig; de a halálvölgyön ke
resztül az örök Bíró Ítélő széke elé egyedül Krisztus jön velünk, 
hogy általa az Atya előtt örökéletet nyerjünk.

*

Ján. 12, 21: Egy gyülekezet élére fiatal lelkész került. 
Fényes szónoki tehetségével, választékos stílusával, kitűnő elő
adásával vasárnapról vasárnapra elragadta hallgatóit. Csak 
Krisztus személye, a hit és törödelem, a bűn és kegyelem 
hiányzott beszédeiből; nem kis fájdalmára több igaz keresz
tyénnek. Egy vasárnap aztán szószéki bibliájában egy cédulát 
talál a^ fiatal ember azzal az írással: „Uram, látni akarjuk 
Jézust 1“ A lecke kemény volt; de áldássá lett úgy a szónokra, 
mint gyülekezetére is. Mert ettől fogva az volt minden törek
vése, hogy Pálként „csak a Krisztust" prédikálja. — Jó idő 
múlva ismét cédulát talált szószéki bibliájában; de most már 
ezekkel a szavakkal: Ján. 20, 20: „Örvendezének azért a ta
nítványok, hogy látják vala az Urat".

♦

Luk. 11, 9 : Francke életrajzírói említik, hogy az általa 
alapított híres haliéi árvaháznak a gondnoka egy alkalommal 
lehangoltan és szomorúan jelenti neki, hogy a pénztárban mind
össze csak 16 garas van már. Mire Francke azt felelte: „Ne 
aggodalmaskodjék, az Isten még éli Ő majd gondoskodni fog 
az övéiről". Aztán az ablakhoz lépve ég felé emelt tekintettel 
buzgón imádkozni kezdett: „Atyám, a készletünk elfogyott; 
gyermekeidnek nincs mit enniök. De Te Atyánk vagy és ezek 
a gyermekek mind a tieid. Én nem tudok a számukra kenyeret 
teremteni; egyedül Nálad van segítség. Könyörülj Atyai irgal
mad szerint rajtuk . . .“ S alighogy bevégezte imádságát, rá 
félóra múlva egy csomag érkezett a címére, benne tíz tallérral. 
A következő napon pedig hatszor annyi folyt be árvái számára 
ismeretlen jószivü adakozóktól.

*

Luk. 24, 50: Ahol a tanítványok szemtanúi voltak Mes
terük kínos vergődésének, verejtékes vívódásának és a keserű
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pohár eltávoztatásáért való csengésének, ott — Bethániában, 
az olajfák hegyén — látják ö t  diadalmaskodni s Atyjához fel
emelkedni is. Legmélyebb megaláztatásának a helye legdicsőbb 
felmagasztaltatásának a helyévé lett. A  Getsemáné kertje, mely 
a golgothai halálnak az előcsarnoka volt, a mennyország elő- 
pitvarává vált, hol angyalok fogadják, hogy égi tróntermébe 
vezessék. Ez pedig a mi példánk lön (I. Kor. 10, 6.). Mert 
megaláztatásunk hányszor lett már nekünk is felemelkedésünk 
— , bukásunk, és vereségünk a diadalunknak — , s könnyhul- 
latásunk későbbi örömünknek a forrásává. Talán te is az Olaj
fák hegyét járod, hol kijut a szenvedésekből; ne csüggedj: 
utad a végén a mennybe-menetel utjává változik, hol győzelem 
és megdicsőülés vár rád. A  halálos ágy a keresztyénre nézve 
is Bethánia, honnan — miként egykor Mestere — a mennybe 
vitetik. (Frommel M.).

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.
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Könyvismertetés.

A parasztpróféta.
Irta Oravala Ágoston. Fordította D. báró Podmaniczky Pál. 384 oldal. A for
dító kiadása: Sopron, Károly-magaslati ut 4. Ára könyvkereskedésben 10 P, 
a fordítónál lapunk előfizetőinek 7 P. Kapható három havi részletfizetésre is.

Aligha tudnék hirtelenében még egy könyvet megnevezni a mostani 
könyvujdonságok közül, aminek olvasását és tanulmányozását olyan melegen 
tudnám ajánlani lelkésztársaimnak, mint ezt a könyvet.

Ez a könyv életrajzi regény. Akik megszokták figyelni a jelen életet 
és elszoktak olvasni a múlt életét, azok mind egyértelmüleg tesznek bizony
ságot arról, hogy realitás, szemléletesség, élményszerűség és tanulságosság 
szempontjából semmi sem fizetődik ki úgy a lelkészi szolgálat szempontjából, 
mint lelkipásztori személyes munkában megfigyelni a ma életét és életrajzok 
olvasásában a tegnapét.

Ez a könyv lelki életrajz. Ruotsalainen Pál, a nagy finn parasztpróféta 
élete elég mozgalmas ahoz, hogy meg lehetett volna írni érdekfeszítő ifjúsági 
regény formájában is az életrajzát. Annyit utazik, hogy tele lehetett volna 
tűzdelni a könyvet szebbnél szebb leírásokkal. A szerző készakarva kerüli el 
mind a kettőt. Nem az a célja, hogy szórakoztasson, sem az, hogy leírja azt 
az érdekes karriert, mint lesz egy szegény parasztemberből egy nép lelki ve 
zére. Lelki dolgok érdeklik. A nagy parasztpróféta lelki életének görbéjét 
akarja megrajzolni. Ezzel a saját maga által szabott megszorítással lehet, hogy 
veszít a könyv érdekességéből a .világ* szemében, de nagyot nyer a lelki- 
pásztorok szemében.

Ez a könyv tulajdonképen önéletrajz. Oravala Ágoston nem úgy csinál, 
mint a modern analitikus regényíró, aki felfekteti regényének alakját íróasz
talának műtőjére s ott turkál benne s közben oldalakat magyaráz úgy, hogy 
lassacskán nem a hős lelki életét látjuk, hanem a szerzőét, aki a maga gon
dolatainak és élményeinek az illusztrálására használja csak fel a hőst. Ez a 
könyv objektív életrajz és nem hullakamrai boncbemutató. Oravala arra tö
rekszik, hogy őmaga minél kevesebbet beszéljen s minél többet szólaljon meg 
a könyv hőse. Néha egyenesen úgy érzi az ember, mintha nem is életrajz, 
hanem beszédgyüjtemény lenne a könyv, de nekünk lelkipásztoroknak csak 
annál értékesebb így.

Ez a könyv egy ébredési mozgalom kezdeményezőjének az életrajza. 
Annyit beszélünk ma az ébredés szükségességéről s oly kevéssé vagyunk 
tisztában azzal, hogy mi is tulajdonképen az ébredés. Ebből a szempontból 
megbecsülhetetlen szolgálatot tesz ez a könyv s a mai idők lelkipásztorainál 
különös érdeklődésre tarthat számot. A parasztpróféta ébredési mozgalma 
ugyanis nem a múlté. 81 esztendeje ugyan már annak, hogy Istennek ez az 
embere lehunyta a szemét, de az általa létrehívott mozgalom, a finn feléb
redtek mozgalma, ma is élő. Még pedig nemcsak a keretei élnek, hiszen en
nek a mozgalomnak nincs szervezete, hanem ma is az, ami volt, ébredés. S 
ennek nem a múlt lendítő ereje a magyarázata, nem a megindulásnak kez
deti sebessége viszi még mindig előre, hanem a Szentiéleknek az az állandó 
közöltetése, mely pünkösdi összetörettetéseket s pünkösdi megtéréseket nemz.

Ez a könyv egy finn ébredési mozgalom kezdeményezőjének az élet
rajza, tehát egy rokon népé. Árva magyar népünk pásztorai, akik mindig arról 
hallanak, hogy a mi fajtánk mennyire alkalmatlan a vallásos életre s akiknek 
mindig a szláv, a német és az angol nép vallási többtalentumúságával be
szélik tele a fejüket, hogyne figyelnének fel erre az életrajzra, mely a mi 
fajtánk lelki adottságairól oly csodálatos képet fest 1

Ez a könyv evangélikus felébredt ember életrajza. A magyar protes
tantizmus összetételénél fogva eddig inkább a ref. talajokon fakadt ébredé
sekről hallott s vannak, akik az ébredést a református kegyességi típus ki
zárólagosságának kezdik tulajdonítani nálunk. Ez a könyv nagy meglepetéssel
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szolgál ezeknek az embereknek. Pedig a parasztpróféta nemcsak a kereszt- 
levele szerint evangélikus. Ruotsalainen Pál és Luther között sok rokon vonás 
van. Mindkettőjüket az üdvbizonyosság keresése indítja el, mindkettő a maga 
erejéből akarja kiharcolni az üdvösséget, mindkettőt a Krisztusban kijelentett 
kegyelem nyugtatja meg s ép ezért mindkettő az emberi cselekedetekben 
való bizakodás ellen indít legádázabb harcot. Egyik sem akar vezetővé lenni 
s mind a kettő azzá lesz minden emberi üldözés dacára. Az életükön kívül 
az egyéniségükben is van sok rokon vonás. Mindkettő olyan egyszerű hitü, 
olyan naivul őszinte, olyan tréfaszerető és énekkedvelő, mint a gyermek és 
sokszor olyan nyers, mint amilyen a „paraszt*.

És a parasztpróféta nemcsak ev. lelkületű, hanem egyházias' evangé
likus is. Senki sem dobhatott volna rá követ, ha elfordult volna attól az 
egyháztól, melynek képviselői a mulatságok és dorbézolások résztvevőit sza
badon hagyták, de a lelki épülést szolgáló seuratok résztvevőit tiltott össze
jövetelek címén bíróság elé hurcolták. Ruotsalainen Pál kemény szavakkal 
tudja ostorozni a papok hitetlenségét, de ott van minden vasárnap a messze 
fekvő templomban még akkor is, mikor minden vasárnap csak a felébredteket 
szidja prédikációjában a lelkész.

Külön értéke a könyvnek, hogy egy világi ember életrajza, nem papi 
emberé. Lelki életét theológiai tanulmányok nem irányították, hivatalbeli kö
telességek nem kötötték, Istentől tanított volta és szolgálatának önkéntessége 
így különösen nyilvánvaló.

Külön értéke a könyvnek, hogy a parasztpróféta nem evangelizátor, 
hanem lelkipásztor. Nem tömegszolgálataival hódít, hanem beszélgetéseivel. 
Egyéni munkát végez és szerte az egész országból ügy jönnek hozzá az em
berek lelki beszélgetésre, mint valami híres orvoshoz. Ezen a területen van 
— úgy érzem — a mai lelkészi gárdának a legtöbb tanulnivalója.

Azok között, akik lelki gyógyulást kerestek nála, egyre többen voltak 
lelkészek is. Ez a parasztember lassacskán papoknak vált lelkipásztorává. 
Ezek a beszélgetései néha nagyon elevenbe vágnak, de mindig áldottak és 
szükségesek. Ma is. Nekünk is.

Családos lelkipásztorok számára sokat jelent a könyv azért is, mert 
családos hívő életrajza. Ahogyan vádolja magát a saját családja lelki életének 
elhanyagolásáért, a magunk lelkiismeretének megszólalására ismerünk. Ahogy 
küzd rosszul megválasztott első feleségével, a paplakok örök tragédiáját is
merjük fel benne. Ahogy diadalmaskodik a hite a fián, majd a feleségén is, 
abban benne zeng az ideális papi családok örök hallelujája.

Vannak a könyvben oly vallásos életmegnyilvánulások is, amelyek előtt 
kissé értetlenül áll meg a magyar ev. Nem szabad azonban elfelejtenünk 
ezeknél az extatikus vonásoknál, hogy északi nép keresztyénségéről van szó 
s hogy a parasztpróféta maga olyan vallásos embertípus, melyben benne van 
a Szentlélek mámora és józansága egyaránt.

Nem könnyű olvasmány. Többször el kell olvasni, de megéri.
Hálásak lehetünk Podmaniczky Pálnak, hogy lefordította, hogy ily szé

pen fordította le, Koskimies püspöknek, hogy előszavával megtisztelte a ma
gyar fordítást s a finneknek, hogy a kiadást lehetővé tették.

Túróczy Zoltán.


